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:الملخص

حاولنا من خالل هذه الدراسة إبراز الطقوس االحتفالية للزواج مبنطقة تلمسان بني املاضي و احلاضر من خالل مقارنة داخلية 

�ǽǀǿ�ŚƯƘƫ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢŠ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�«ƢƬǻ�Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƾȈǳƢǬƬǳ¦�Â�©¦®ƢǠǳ¦�ƪ ǈǷ�Ŗǳ¦�ƨȇǄǷǂǳ¦�Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�ǞǷ

ة التلمسانية ، و مدى استمرارها يف ظل الثقافة اجلديدة. التحوالت على نظام األسر 

.األسرة، الزواج، الطقوس االحتفالية، التحوالت الثقافية و التحوالت الرمزية :مفتاحیة كلمات

Résumé :

Nous avons essayé à travers cette étude de mettre en évidence la cérémonie du mariage de Tlemcen entre

le passé et le présent à travers une comparaison interne , en mettant l'accent sur les changements culturels

et symboliques, qui a touché les coutumes et les traditions en tant que produit de cette société, y compris

l'impact de ces changements sur le système de la famille Tlemcenienne, et l'étendue de la continuité dans

le vertu de la nouvelle culture.

Mots clés : Famille, le mariage, cérémonies rituelles, changements culturels , changements symboliques

Abstract :

We tried through this study highlights the Tlemcen marriage ceremony between the past and the present

through an internal comparison, focusing on cultural and symbolic changes, which affected the customs

and traditions as a product of the company, including the impact of these changes on the system of

Tlemcenienne family, and the extent of continuity under the new culture.

Key words Family, marriage, ritual ceremonies, cultural changes, symbolic changes.





  لعمل  ا  الحمد هللا أّوال صاحب النعمة الذي وفقني إلتمام هذا

و   و ال يسعني في هذا المقـام إالّ أن أتقدم بجزيل الشكر

العرفـان إلى أستاذي المشرف "رابـح سبع" الذي تكرم بقبول  

اإلشراف و الذي استفدت من توجيهاته العلمية و لم تمنعه  

هذا العمل المتواضع  أعماله و مشاغله العديدة من متابعة  

 بكل روح علمية و تواضع كبير

  إلى الهيئة المناقشة التي ستفيدني بتوجيهاتها و مالحظاتها .

كما أتقدم بالشكر إلى كل من قدم إلّي المساعدة إلنجاز  

هذا البحث



أهدي هذا العمل المتواضع إلى من سهرت على رعايتي، 

ضحت بحالها من أجل إسعادي و روتني بحنانها و عطفها  

وساعدتني بدعواتها..إلى التي مهما كتبت لن أوفيها حقها  

إلى " أّمي الغالية" أطال اهللا في عمرها

  إلى روح " أبي" الطاهرة رحمه اهللا و أسكنه فسيح جنانه

يز الذي شّد بيدي و أعانني في طلب العلمإلى الزّوج العز 

  إلى أبني هشـــــــام

  إلى والدي زوجي حفظهما اهللا

  إلى أخواتي العزيزات و أبنائهن

  إلى جميع األهل و األصدقـاء

  إلى كل الناس الطيبين الذين ساعدوني و لو بكلمة طيبة
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:مقدمة

���ǲºǰǯ�ǞºǸƬĐ¦� ƢǼƥ�Â�ǺȇȂǰƫ�Ŀ�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƨǷƢǟƾǳ¦�Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢȈǳاآليعترب الزواج من 

كمــــا يعتــــرب أســــاس تكــــوين األســــرة، و هــــي مبفهومهــــا االجتمــــاعي تعمــــل علــــى اســــتمرار بقائهــــا ورســــوخها 

التعلـيم والتـدريب و الـيت تعمـل أيضـا واستقرارها عن طريق استمرار العالقات االجتماعية والثقافية من خالل 

�ǶȈºǜǼƫ�ƨºȈǴǸǟ�Őºǟ�ǽ°¦ǂǸƬºǇ¦�Â�ǽ®ȂºƳÂ�ȄºǴǟ�ǚǧƢŹ�ǞǸƬĐ¦�ËÀ¤�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�Â�ĿƢǬưǳ¦�ª Â°Ȃŭ¦�ǲǬǻ�ȄǴǟ

اجتماعية دائمة للعالقات اجلنسية الـيت تقـوم بـني الـذكر و األنثـى، و تـتم هـذه العمليـة عـرب عـادات و تقاليـد 

ƴƬȇ�À¢�ǞǸƬĐ�ƶȈƬƫ�Ŗǳ¦�̈°Ȃºǐǳ¦�Ȃºǿ�«¦ÂǄǳƢºǧ��ƨºȈƳÂǄǳ¦�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ǿƫ°ȂºǏ�Ŀ�ǶǜǼºŭ¦�§ Ƣºųȍ¦�©ƢºȈǳƢǠǧ�Őǟ�®ƾ

��ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�ª Ƣººǻȍ¦�Â�°Ȃǯǀººǳ¦�śººƥ�ĿƢººǬưǳ¦�Â�ȆǟƢººǸƬƳȏ¦�Â�ȆººǈǼŪ¦�ǲººǏ¦ȂƬǳ¦�ǪººȈǬŢ�ǺǸººǔƫ�Ŗººǳ¦�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦

العـائلتني ،  ومير هذا عرب عدة مراحـل  كاخلطبـة و عقـد القـران و االتفـاق علـى شـروط الطقـوس احتفاليـة بـني

و تســمى هــذه احلفلــة حبفلــة الزفــاف أو العــرس و تكــون مبثابــة اإلعــالن الــذي يعــد مــن الشــروط الرئيســية يف 

  إمتام عملية الزواج.

يعـــد الـــزواج أحـــد أهـــم مظـــاهر احليـــاة االجتماعيـــة، حيـــث تتمحـــور حـــول منظومـــة مـــن الطقـــوس و 

ـــد الـــيت تســـعى إىل تنظيمـــه و  ـــه يف إطـــار منظومـــة مـــن األعـــراف و العـــادات و التقالي ـــد أشـــكاله واجتاهات حتدي

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢǈǳ¦�ǶȈǬǳ¦�Â�ƾƟƢǬǠǳ¦لعّل التغريات اليت مست ميدان الزواج يف اجلزائـر عمومـا، و يف منطقـة  و

تلمسان خصوصا، ميكن إرجاعها إىل ظروف اجتماعية و اقتصادية وثقافية و سياسية، مبـا يف ذلـك حتـوالت 

�ǺºǷ�ǾƦƷƢºǏ�ƢºǷ�Â��Ƣºđ�Ǯطرأت علـى معـايري الـزو  ºǈǸƬǳ¦�ÃƾºǷ�Â�ƨºȈǳƢǨƬƷȏ¦�² ȂºǬǘǳ¦�Ŀ�°ȂºƸǸƬƫ�ƢºȀǸǜǠǷ�«¦

 حتوالت يف رموزه و داللته.

و عليــه ففــي هــذا البحــث ســنحاول حتليــل املمارســات االحتفاليــة و مــا اجنــر منهــا مــن حتــوالت علــى 

ي هـو ميـدان حبثنـا و مستوى الطقـوس و القـيم و العـادات و التقاليـد املتعـارف عليهـا يف منطقـة تلمسـان الـذ



ب

مــدى تــأثري هــذه التحــوالت علــى نظــام األســرة التلمســانية نتيجــة توافــد ثقافــات دخيلــة عليهــا الــذي أدى رمبــا 

إىل طمـس الثقافـة احملليـة، كـذلك حماولـة منـا تفسـري هـذه الرمـوز و الـدالالت اجلديـدة إن صـّح التعبـري يف ظـل 

  هذه التحوالت.

"التحـــوالت الرمزيــة و الثقافيـــة ملراســـيم الــزواج باألســـرة التلمســـانية"  املعنونــة بـــــ هـــذه الّدراســـة جــاءت

ـــةو  الـــيت طـــرأت علـــى  هـــي مـــن النـــوع الوصـــفي الـــذي يلقـــي الضـــوء علـــى مظـــاهر التحـــوالت الرمزيـــة و الثقافي

�ƢǼǸººǈǫ�ƨººƴȈƬǼǳ¦�ǽǀººǿ�ń¤�¾ȂººǏȂǴǳ�Â��ňƢººǈǸǴƬǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�ƾººȈǳƢǬƬǳ¦�Â�©¦®ƢººǠǳ¦�ƢººȀȈǧ�ƢººŠ�ƨººȈǳƢǨƬƷȏ¦�² ȂººǬǘǳ¦

  فصول: مخس إىل احبثن

ألســـــرة و تطورهـــــا ، وبعـــــض ، حيـــــث تطرقنـــــا إىل تعريـــــف ا' األســـــرة': املعنـــــون بــــــ األّولالفصـــــل 

¦�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�ǞººǸƬĐ¦�ń¤�ƢººǼǫǂǘƫ�ƢººǸǯ��Ƣººǿ°ȂǘƫÂ�ƨººȇǂƟ¦ǄŪ أيضــا التعريــف باألســرة ، اººēƢȇǂǜǻ و وظائفهــا وأمناطهــا،

   (دراسة سوسيولوجية) بإجياز.

تعرضنا يف هـذا الفصـل ، اإلطار االجتماعي و الثقافي لظاهرة الّزواج'': املعنون بـ الثانيالفصل 

ونظرياته. إىل اإلطار االجتماعي و الثقايف لظاهرة الزواج، من حيث مفهومه و أشكاله و االختيار الزواجي

و فيـه تطرقنـا   ' اإلطـار النظـري المتعلـق باتجاهـات التحـول الثقـافي': املعنـون بــ الثالثالفصل 

حـــول و التغـــري و طبيعتـــه، و كـــذا النظريـــات املعاصـــرة املفســـرة للتغـــري الثقـــايف، كمـــا تعرضـــنا إىل مفهـــوم التّ إىل 

مفهوم الرمز مع حتديد وظائفه.

حيــث حاولنــا يف هــذا الفصــل التعــرف  'تلمســان بــين األمــس و اليــوم' : املعنــون بـــ الرابــعالفصــل 

على مدينة تلمسان ماضـيا و حاضـرا مـن خـالل تتبعنـا ملسـارها التـارخيي ملختلـف احلضـارات و التغـريات الـيت 

���ƨȈǧƢǬưǳ¦�Â�ƨȇ°Ƣǔū¦�Â�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦�Ƣē¦ǄȈŲ�±¦ǂƥ¤�ǞǷ�ƨǬǘǼŭ¦�ǽǀđ�» ǂǠƬǳ¦�ń¤�ƢǼǫǂǘƫ�ƢǸǯ��Ƣđ�©ǂǷ



ج

مت يف اجلـــزء األّول مـــن هـــذا الفصـــل توضـــيح ، ة الميدانيـــة'' الدراســـ: املعنـــون بــــ الخـــامسالفصـــل 

حتليــل  إىل مث عرضــنا يف اجلــزء الثــاين مــن هــذا الفصــلاإلجــراءات املنهجيــة الــيت اعتمــدت عليهــا يف الدراســة، 

    البيانات و عرض نتائج الدراسة.
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:تحدید اإلشكالیة.1

األســـرة هـــي اللبنـــة األوىل يف البنـــاء االجتمـــاعي ،قدميـــة قـــدم اإلنســـان، و هـــي نظـــام اجتمـــاعي تقـــوم 

�ȏ�ȆºȀǧ�ǞºǸƬĐ¦�ǺºǷ�ȆºǇƢǇ¢� ǄºƳ�Ƣºǿ°ƢƦƬǟƢƥÂ��Ƣºǿ®¦ǂǧ¢�½ȂǴºǇ�ǖƦǔƫ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�Â�ǶȈǬǳ¦�Â�ŚȇƢǠŭ¦�ǺǷ�Ǫǈǻ�ȄǴǟ

µ ǂºǠƬȇ�ŚºǤƫ�ǲºǰǧ��ǞºǸƬĐ¦�ǆ ºŤ�ƾºǫ�Ŗºǳ¦�©¦ŚºǤƬǳ¦�ǺºǷ�řưƬºǈƫ لـه ǞºǸƬĐ¦ َمعنيـة بـه سـواء كـان  األسـرة تكـون

 تغري اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف أو غريها من التغريات. 

و األســـرة اجلزائريـــة عرفـــت لكثـــري مـــن التغـــريات و التحـــوالت نتيجـــة الرتاكمـــات التارخييـــة مـــن خـــالل   

ǀººǳ¦�ȆºººǈǻǂǨǳ¦�°ƢǸǠƬººǇȏ¦�ƨººǴƷǂǷ�ƨººǏƢƻ�ǞººǸƬĐ¦�¦ǀºººǿ�ȄººǴǟ�ƪ ººƦǫƢǠƫ�Ŗººǳ¦�©¦°Ƣººǔū¦ ي تــرك بصــمة عميقـــة يف

�©ȏƢººĐ¦�ǞººȈŦ�Ŀ�ƨººȈǼǗȂǳ¦�ƨººȇȂŮ¦�ǾȇȂººǌƫÂ�ǶȈººǘŢ�Ŀ�ƨººǴưǸƬŭ¦�Â�ƨººƴȀƬǼŭ¦�ǾƫƢººǇƢȈǇ�¾Ȑººƻ�ǺººǷ�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�ǞººǸƬĐ¦

السياســــية ، اقتصــــادية، ثقافيــــة و اجتماعيــــة، بشــــىت الطــــرق و حماولــــة القضــــاء علــــى اللغــــة العربيــــة و الثقافــــة 

  اإلسالمية.

كـان و اليـزال أكـرب اهتمامـات علمـاء االجتمـاع و األنثروبولوجيـا   إن موضوع التغـريات و التحـوالت  

�Â�ƨºººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȈºººǬǳ¦�ǺºººǷ�ƨºººǸȈǫ�«¦ÂǄºººǳ¦�°ƢºººƦƬǟƢƥ�Â��©ƢºººǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƢºººȀƬǯǂƷ�Â�ǶȈºººǬǳ¦�̧ȂºººǓȂŠ�ǪºººǴǠƫ�ƢºººǷ�ƨºººǏƢƻ

  الثقافية فهو ال خيلو من هذه التغريات.

، أردنـا اختيـار زاويـة مـن زوايـاه و متشـعبة و لعل التغريات اليت مست موضوع الزواج يف اجلزائر كبـرية    

لدراســة هــذا املوضــوع باعتبــار أن عــادات الــزواج و قيمــه ختضــع لعمليــة التغــري، و  فضــلنا أن تكــون دراســتنا 

ملوضوع الزواج  يف منطقة تلمسان اليت طاملا اعتربت املراسيم االحتفالية للزواج من القيم الثابتـة، هلـا وظائفهـا 

¦�Ŀ�Ƣǿ±ȂǷ°�Â�Ƣēȏȏ®�Â�ƢºǼǷ�ƨºǳÂƢŰ�Ȇºǿ�ƨºǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀºǿ�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�ƢǼǧƾºǿ�ǪºǴǘǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�Â��ňƢǈǸǴƬǳ¦�ǞǸƬĐ

معرفـــة العوامـــل الرئيســـة املســـببة هلـــذه التحـــوالت يف املمارســـات االحتفاليـــة و مـــا صـــاحبه مـــن حتـــوالت علـــى 

  مستواه الرمزي و الداليل و تأثرياته على األسرة التلمسانية ذلك من خالل طرح التساؤل التايل:
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كيــف يمكــن أن يعبــر التغيــر الحاصــل فــي الطقــوس االحتفاليــة للــزواج علــى التغيــرات الثقافيــة 

  في األسرة التلمسانية؟

الفرضیــــــة:.2

و بغية وضع دراستنا يف املسار الصحيح جلأنا إىل أجوبة مؤقتة يتم التحقق منهـا مـن خـالل الدراسـة امليدانيـة  

    كما يفصح عنها الواقع االجتماعي:

الممارســـات االحتفاليـــة للـــزواج فـــي المجتمـــع التلمســـاني يخضـــع لسلســـة مـــن التحـــوالت إن 

 لألسـرة التلمسـانية والتغيرات الثقافية عميقـة نتيجـة العصـرنة و الحداثـة، و هـو تعـرض الثقافـة المحليـة

لتنــوع ثقــافي متفــاوت أدى إلــى التغييــر فــي بعــض الطقــوس االحتفاليــة مــن حيــث مــدلولها االجتمــاعي 

 زي و انجر عن ذلك بروز ثقافات جديدة حلت محل الثقافة القديمة.والرم

أسباب اختیاري لهذا الموضوع:.3

التحــوالت الثقافيــة و الرمزيــة لمراســيم الــزواج فــي األســرة التلمســانية"مــا دفعنــا الختيــار موضــوع "

  عدة أسباب منها:

نقص مثل هذه املواضيع. حماولة إثراء الساحة االنثروبولوجية مبثل هذه املواضيع خاصة يف ظل 

�ƨºǇ¦°ƾǳƢƥ�ƨºȇǄǷǂǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�ǽǀǿ�̈°ÂŚǇ�±¦ǂƥ¤�ƢǼǷ�ƨǳÂƢŰ�Â�ǞǸƬĐ¦�¦ǀŮ�ȆǸƬǼǻ�ƢǼǻ¢�ÀȂǯ

 و التحليل لظاهرة الزواج من خالل املمارسات االحتفالية . 

 حماولة منا معرفة أسـباب اسـتمرار أو تراجـع عـن نفـس الطقـوس و املمارسـات ورمـوزه و دالالتـه

��ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�«ƢƬǻ�ŐƬǠƫ�Ŗǳ¦
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:الهدف من الدراسة.4

����ƨºȈǧƢǬưǳ¦�Ƥ ºǻ¦ȂŪ¦�Ʈ ºȈƷ�ǺǷ�ǾƬǇ°ƢŲ�Ŀ�ňƢǈǸǴƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�«¦ÂǄǳ¦�ÀȂǯ�Ŀ�̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ�ƨȈŷ¢�ȄǴƴƬƫ

�ǞºǸƬĐ¦�¦ǀºǿ�Ǻºǰǳ�Â����śǼºǈǳ¦�ËǂǷ�ȄǴǟ��ƨƯÂ°Ȃŭ¦�ƨȈǴƄ¦�Â�ƨƬƥƢưǳ¦�ǶȈǬǳ¦�Â�ƾȈǳƢǬƬǳ¦�Â�©¦®ƢǠǴǳ�¦ÅŚưǯ�Ǟǔź�ÀƢǯ

د الكثــــري مــــن هــــذه القــــيم وهــــذه املعــــايري الشـــيء الــــذي أّدى إىل ختلخــــل بنيتــــه الثقافيــــة، فيعتــــرب موضــــوعا فقـــ

انثروبولوجيا حيتاج إىل دراسة معمقة لكشف أغواره ، و حماولة إبراز سريورة هذه التحوالت الثقافية.

الدراسات السابقة:.5

توضـــيح الرؤيـــة لـــدى الباحـــث، حيـــث تعتـــرب تُعـــد الدراســـات الســـابقة مبثابـــة قاعـــدة علميـــة تســـهم يف 

نتائجهــا فرضــيات أو انطالقــة لدراســة علميــة، و مــن الدراســات الــيت تناولــت موضــوع " التحــوالت الثقافيــة و 

 الرمزية ملراسيم الزواج يف األسرة التلمسانية" جند:

  من الدراسات المحلية:. أ

بعنـــوان " العائلــــة اجلزائريـــة التطــــور و اخلصـــائص احلديثــــة" باســــتعمال  مصــــطفى بوتفنوشــــتدراســـة .1

املالحظة باملشاركة و حتليل الوثائق، توصـل الباحـث إىل أن البنيـة العائليـة املركبـة يف طريقهـا إىل االختفـاء مـن 

ـــافس منـــط التنظـــيم  جيـــل إىل جيـــل مـــع أن منـــط التنظـــيم التقليـــدي الـــذي كـــان ســـائدا باملاضـــي عـــوض أن ين

 ملعاصر فإنه يتعامل معه. ا

العائلــة و التغيـــري االجتمــاعي"، حيــث ينطلـــق  ةبعنــوان "سوســيولوجيناصــر قاســـيمي دراســة دراســة .2

الباحـــث بالبحـــث عـــن أســـباب و عوامـــل تغـــري خصـــائص العائلـــة اجلزائريـــة مـــن خـــالل وصـــف و حتليـــل البـــىن 

�ŚºǤƫ�ǂºƯ¢�Ǧ ºȈǯ�Â��¦ǀºǿ�ƢºǼǷȂȇ�ń¤�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦�Őǟ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀŮ�ƨȈǼȇƾǳ¦�Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

 هذه العائلة.   هذه البىن يف خصائص 
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  من الدراسات األكاديمية: . ب

بعنـــوان " التحـــوالت االجتماعيـــة و االقتصـــادية وآثارهـــا  الطـــاهر بوشـــلوشرســـالة دكتـــوراه للباحـــث .3

��ÄǂºººƟ¦ǄŪ¦�ǞºººǸƬĐ¦�Ŀ�ǶȈºººǬǳ¦�ȄºººǴǟ1967-1999 بالوصـــف و التحليـــل و هـــي دراســـة ميدانيـــة حتليليـــة ، (

�ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞºǸƬĐ¦�ƢºȀǧǂǟ�Ŗºǳ¦�ƨȇ®ƢºǐƬǫȏ¦�Â�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏȂºƸƬǳحاول من خالهلا الباحث التعرف على أثر ا

خالل أكثر من ثالث عقود من الزمن على النسق القيمي من خالل عينة من الشباب اجلـامعي ، إذ توصـل 

���ƨȈººǇƢȈǈǳ¦�Â�ƨººȈǧƢǬưǳ¦�Â�ƨȇ®ƢººǐƬǫȏ¦�Â�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�©¦ŚººǤƬǳ¦�ǺººǷ�ƨººǳƢƷ�¿ȂººȈǳ¦�Ǌ ȈººǠȇ�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�ǞººǸƬĐ¦�À¢�ń¤

ه التحوالت سترتك بال شك أثراً على النسق القيمي.فإن هذ

منطقــة تلمســان  –بعنــوان " املرجعيــة الثقافيــة و الطقــوس االحتفاليــة للــزواج"  شــعبان هواريــةدراســة .4

، باملنهج الكيفـي و التحليلـي و هـي دراسـة ميدانيـة 2008-2007رسالة ماجستري بتلمسان سنة  -منوذج

ȏÂ¢��ƨºººǴȈƦǫ�Ŀ�ƨºººưƷƢƦǳ¦�Ƣºººđ�ƪ ºººǷƢǫ�² ȂºººǬǘǳ�ƢȀƬºººǇ°ƢŲ�Ŀ�ƢºººĔ¢�ń¤�ƪ ǴºººǏȂƫ�Ʈ ºººȈƷ��ÀƢºººǈǸǴƫ�ƨºººǬǘǼŠ��³ Ƣºººȇ°Â�®

الــزواج فهــي تقــوم علــى النســق الثقــايف التقليــدي األصــيل و بتــدخل العناصــر و القــيم العصــرية و العقالنيــة يف 

حتديد منط الزواج، كما تقوم على املزيج بني النمطني الثقايف التقليدي و الثقايف العصري.

بعنــــوان " ظــــاهرة التغــــري يف األســــرة اجلزائريــــة " رســــالة لنيــــل ماجســــتري يف  ســــليمان دحمــــانيدراســـة .5

ـــا بتلمســـان ســـنة  ، بـــاملنهج الشـــمويل التكـــاملي و هـــي دراســـة ميدانيـــة نظريـــة 2006-2005األنثروبولوجي

��Ƣººē¦ŚǤƫ�Â�̈ǂººǏƢǠŭ¦�ƨººȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂººǇȋ¦�Ǟººǫ¦Â�¾ȂººƷ�ƨººȈǴǷƢǰƫ�ƨººȇ£°�ń¤�¾ȂººǏȂǴǳ�Ʈ ººƷƢƦǳ¦�Ƣººđ�¿Ƣººǫ�ƨººȈƦƬǰǷ�ƨººȈǴȈǴŢ

�̈ŚºǈǷ�Ŀ�ǾºǗ¦ǂŵ¦�Â�ƨºưȇƾū¦�ƨºȈƥǂǤǳ¦�ƨºǧƢǬưǳƢƥ�ƨºȇƾȈǴǬƬǳ¦�ǾºƬǧƢǬƯ�½ƢºǰƬƷ¦�ƾȀºǋ�ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�ǲǏȂƫ�Ʈ ȈƷ

التحديث و التغيري، و كانت هلذه التغريات انعكاسات على بنيـة و حجـم األسـرة و علـى منظومـة العالقـات 

ية اليوم و إن تأثرت بعوامـل التحـديث، بداخلها، و على قيمها االجتماعية. و توصل أيضا أن األسرة اجلزائر 

�©ȏƢĐ¦�ǽǀǿ�ǞȈŦ�Ŀ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƢǿǂǏƢǼǟ�ǒ ǠƦƥ�Ǯ ǈǸƬƫ�¾¦Ǆƫ�ȏ�ƢĔƜǧ
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المفاهیم المستعملة:.6

فهــو لفــظ يـرتبط بــالتغيري، فهــو يعـين يف اللغــة التبــدل و التغـري و التنقــل، و "نقطــة التحــول التحـّول :

أحسـن حـاالً مـن األول". فـالتحول " تغـري يلحـق األشـخاص هي احلد الفاصل بني أمرين يكون األمـر الثـاين 

.1أو األشياء، و هو قسمان حتول يف اجلوهر و حتول يف األعراض"

التحول ثابت من ثوابت احلياة، و هو ظـاهرة اجتماعيـة مالزمـة للمجتمعـات البشـرية منـذ القـدم و 

.2حيدث بقوة الفعل

يطـرأ علـى الظـواهر الثقافيـة كاملعرفـة و األفكـار و الفـن و : هو كل صور التنوع الذي التغير الثقافي

.3املذاهب الدينية و األخالقية

يعترب التغري الثقايف أحـد مصـادر التغـري االجتمـاعي و ذلـك مـا توصـلت إليـه الدراسـات الـيت تناولـت 

يالحـظ قـدراً مـن التغري االجتماعي، و على الرغم من كل ذلك فال يزال الباحث يف جمال التغري االجتمـاعي 

اخللــط بــني مفهــومي التغــري االجتمــاعي و التغــري الثقــايف، بــل أن بعــض النظريــات الــيت حاولــت تفســري التغــري 

االجتماعي كانت تدور حـول التغـري الثقـايف دون متييـز واضـح بـني املفهـومني، و قـد يرجـع ذلـك إىل االرتبـاط 

�ǺǷ�Ƣŷ°ƢƦƬǟƢƥ�ǞǸƬĐ¦�Â�ƨǧƢǬưǳ¦�ȆǷȂȀǨǷ�śƥ�ƾȇƾǌǳ¦4املفاهيم األساسية يف الدراسة االجتماعية.

) أو غـري ةإن التغري الثقايف يشـري إىل التحـوالت الـيت تطـرأ علـى مـا ينتجـه مـن أشـياء مادية(تكنولوجيـ

ماديــة كــالقوانني و الفنــون، و مبعــىن آخــر هــو التغــري الــذي حيــدث يف حمتــوى الثقافــة الــيت يتفاعــل معهــا أبنــاء 

ƶƦǐȇ�ŅƢƬǳƢƥ�Â��ǞǸƬĐ¦ 5التغري الثقايف أوسع يف مضمونه و أمشل يف جماله من التغري االجتماعي.

1
74، ص2010بدون طبعة، ب ط، "، دار المعرفة للنشر و التوزیع، البناء الحضاري عند "مالك بن نبيجیاللي أبو بكر، -

2
11، ص 2003، بیروت، 1، دار المحجة البیضاء، ط -قراءة في التحوالت االجتماعیة–القیم و األعراف محمد العلیوات، -

3
، 2005، 1، دار الكتب العلمیة، طالمصطلحات الحدیثة في علم النفس و االجتماع و نظریة المعرفةمعجم سمیر سعید الحجازي، -

بیروت، 
173ص 

4
20، ص 1997ب ط، ، مركز الكتاب، االسكندریة،التغیر االجتماعي، مدخل للنظریة الوظیفیة لتحلیل التغیرفادیة عمر الجوالني، -

5
21المرجع نفسھ، ص -
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هناك اختالف بني البـاحثني يف حتديـد املعـىن الـدقيق ملفهـوم الثقافـة، و قـد قـام كـل مـن الثقافة:)

بينهـا ) بفحص ما يزيد عن مائيت و ستني تعريفا صـاغها علمـاء األنثروبولوجيـا و مل جيـدا كروبل و كلوكهون

�ǺºǷ�ËǲºǠǳ�Â��Ãǂºƻ¢�ƨºȈƷƢǻ�ǺºǷ�ƢºȀȈǳ¤�Śºǌȇ�Ŗǳ¦� ƢȈǋȋ¦�Â��ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�¿ȂȀǨŭ¦�śƥ�ǄȈŤ�ȏ�ƢĔȂǰǳ��ÅȏȂƦǬǷ�ƢǨȇǂǠƫ

) حيـث يـرى أن الثقافـة هـي " ذلـك الكـل Taylor 1971 –تـايلور أشهر التعاريف و أمشلها تعريـف (

القـوانني، و العـادات و أيـة قـدرات و املركب، الـذي يتضـمن املعـارف، و العقائـد، و الفنـون، و األخـالق، و

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȂǔǠǯ�ǽ®ȂƳȂǳ�ƨƴȈƬǻ�ÀƢǈǻȍ¦�ƢȀƦǈƬǰȇ�¾Ƣǐƻ1.

كــذلك جنــد لفــظ ثقافــة تــدل علــى معــىن احلضــارة يف اللغــة األملانيــة، فالثقافــة أو احلضــارة ذات داللتــني: 

ـــة و هـــي ثقافـــة العقـــل، موضـــوعية و هـــي ســـائر العـــادات و الظـــروف االجتماعيـــة و الـــرت  اث الفكـــري و ذاتي

العلمي و الفنون و اآلداب و ألوان التفكري و القيم الرائعة يف جمتمع معني، "أو طريقـة حيـاة النـاس و كـل مـا 

.2ميلكونه و يتداولونه اجتماعيا ال بيولوجيا"

3:. كما يعرفها (دوركامي) بأنه " قواعد للسلوك تصف لنا اإلنسان مع األشياء املقدسة"الطّقوس.

ƢºººǠǸƬĐ¦�Â¢�®¦ǂºººǧȋ¦�Ƥ©قــد تقـــا     ºººǴǗ�ƪ ºººŢ�Â¢��ƨºººǏƢŬ¦�©ƢƦºººǇƢǼŭ¦�ǒ ºººǠƥ�Ŀ�² ȂºººǬǘǳ¦�¿ . وقـــد يـــؤدي

الطقـــوس شـــخٌص واحـــٌد، أو جمموعـــة مـــن األشـــخاص، أو جمتمـــٌع بأكملـــه؛ يف أمـــاكن حمـــددة، أو يف أمـــاكن 

حمجــوزة خمصًصــا لــذلك، ســواء يف األمــاكن العامــة، أو اخلاصــة، أو مــن قبــل أشــخاص معينــني. وقــد تقتصــر 

ƨȈǠǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚŭ¦Â�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�śƥ�Ǫȇǂǘǳ¦�±ƢƬš �ƾǫ�Â¢��ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�śǠǷ� ǄƳ�ȄǴǟ�² ȂǬǘǳ¦4.

يشــري اجلانــب اللغــوي ملفهــوم الــزواج "إىل االقــرتان و االزدواج، و يكثــر اســتخدامه للداللــة الــزواج :

مرار، و لكــن مــؤخرا علــى اقــرتان شخصــني مــن جنســني خمتلفــني (رجــل و امــرأة) علــى ســبيل الــدوام و االســت

1
8-7، وھران، ص 2005، 1، دار الغرب للنشر و التوزیع، طتحوالت ثقافیةبوفلجة غیات، -

2
46صالمرجع السابق،جیاللي أبو بكر،-

3
- SEGALENE, Martine , Rite et rituels contemporains, ed NATHAM, Paris, 1998, P 11

4
، مفھوم الطقوسویكیبیدیا، الموسوعة الحرة-
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عرفــت بعــض الــدول الغربيــة مفهومــا جديــدا للــزواج يتنــاقض مــع املفهــوم الســابق و هــو الــزواج الــذي يــتم فيــه 

االقــرتان مــع جــنس واحــد"، أمــا مــن اجلانــب االجتمــاعي " الــزواج هــو وســيلة الســتمرار احليــاة، و دوامهــا يف 

يقـوم عليهـا بنـاء األسـرة، و هـو رابطـة مقدسـة ملـا إجناب الذرية و هو حجـر األسـاس و الدعامـة الكـربى الـيت 

.1تقوم عليه من املعاين اإلنسانية و العاطفية أكثر مما يقوم على أي معىن آخر"

أما الزواج بـاملعىن القـانوين عرفـت املـادة الرابعـة مـن قـانون األسـرة اجلزائريـة الـزواج بأنـه " عقـد يـتم بـني رجـل و 

دافـه تكـوين أسـرة أساسـها املـودة و الرمحـة و تعـاون و إحصـان الـزوجني و امرأة على وجـه الشـرعي، و مـن أه

.2احملافظة على األنساب"

األســرة�ňȂǰººǇ�ǞººǸƬů�ȆººǨǧ��ǾººȈǧ�°ȂººǘƬƫ�Â�ƾººƳȂƫ�Ŗººǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�̈°ȂººǏ�ǆ ººǰǠȇ�ȆǟƢººǸƬƳ¦�«ƢººƬǻ�Ȇººǿ��

ور هلـذا تبقى البنية األسـرية مطابقـة لـه، و يف جمتمـع تطـوري فـإن األسـرة تتحـول حسـب إيقـاع و ظـروف التطـ

��ǞǸƬĐ¦يرى "أن الزواج هو مصدر مجاعة األسـرة، و هـذه األخـرية تتكـون مـن تعريف كلود ليفي ستراوس :

¦̈ȂǼǳ¦�ǽǀđ�śǘƦƫǂǷ�Ǻȇǂƻ¡� ƢȈǳÂ¢�ǺǷ�Ǯ ǳǀǯ�ƢǸŮƢǨǗ¢�Â�ƨƳÂǄǳ¦�Â�«ÂǄǳ¦�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�̈¦Ȃǻ3.

صعوبات الدراسة:.7

إىل  الوصـول الباحـث علـى وجـب وبالتـايل النتـائج نسـبية علـوم ¢ƢºĔ االجتماعيـة العلـوم مييـز مـا إن

،  مـن الصـعوبات الكثـري يواجـه الباحـث فانـه ذلـك النتـائج،ولتحقيق يف الثبـات و الصـدق مـن درجـة أكثـر

  يلي: فيما الصعوبات هذه اجياز ،وميكن¤ǾƬȇƢĔ�ń البحث منذ بداية الصعوبات بعض واجهتنا فقد ولذا

 .نذرة الدراسات السابقة حول املوضوع-

نقـــص املـــادة العلميـــة و املتمثلـــة يف الصـــور الفوتوغرافيـــة و أشـــرطة فيـــديو اخلاصـــة بـــالزواج يف منطقـــة -

     املوضوع. ، ما صعب علينا إعطاء نظرة شاملة حولماضياتلمسان 

1
16، ص 1995، دار المعارف، مصر، األسرة في الثرات الدیني و االجتماعيمحمد یسري ابراھیم دعبس، -

2
5، ص 2002، 3، (المادة الرابعة)، دیوان الوطني لألشغال التربویة، طقانون األسرةوزارة العدل ، -

3
.45، ص 2009، 22-21، العدد مجلة شبكة العلوم النفسیةمصطفى بوتفنوشت، -
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:ـدمهیت

ومنــذ والدة  ��ƲººǔǼǳ¦Â�¹ȂººǴƦǳ¦�ƨººǴƷǂǷ�ÀȂººǤǴƦȇ�ŕººƷ�°ƢǤººǐǳ¦�ƢººđƢƷ°�ľ�ȂººǸǼȇ�ǞººǸƬĐ¦�̈¦Ȃººǻ هــي األســرة

الطفــل يتلقــى خالصــة اخلــربة مــن أســرته ، وبفضــل رعايــة أســرته لــه صــحيا واجتماعيــا يشــب وينمــو وتكتمــل 

�ƨȇǂǔƷ�Â¢�ƨȈǨȇ°�Â¢�ƨȇÂƾƥ� ¦ȂǇ���ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢŮƢǰǋƘƥ�©ƢǠǸƬĐ¦�ƪ��ƢºȈū¦̈� .ةنيملكاته وقدراته الذه ǧǂǟ�ƾǬǳÂ

الزوجية واحلياة األسرية . واألسرة مبفهومها االجتماعي تعمـل علـى اسـتمرار بقائهـا ورسـوخها واسـتقرارها عـن 

األسـرة سـلوك الـنشء طريق استمرار العالقـات االجتماعيـة والثقافيـة ، ومـن خـالل التعلـيم والتـدريب. وتـنظم 

���ǞººǸƬĐ¦�®¦ǂºººǧ¢�ǺººǷ�ǽŚººǤƥ�ǾººƫƢǫȐǟ�Ƥ ººǫ¦ǂƫÂ فهــي إًذا اخلليــة األساســـية األوىل للمجتمــع تتكــون مــن أشـــخاص

  جتمع بينهم روابط خمتلفة ومصاحل مشرتكة و الصلة الزوجية و صلة القرابة.
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المبحث األول: تعریـف األسـرة و أشكالها:

�ƪمن الصعوبة تعريف األسرة نظرًا ال ǻƢǯ�ƢǸȀǷ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǲǯ�Ŀ�ƢǿƾƳ¦ȂƬǳ�Â�ƢȀǗƢŶ¢�» ȐƬƻ

�Â�ƢĔƢǔƷ¢�Ŀ�ÀȂƥŗȇ�Â�̈ǂǇ¢�ǺǸǓ�®¦ǂǧȋ¦�ǲǯ�ƘǌǼȇ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�Ǻǰǳ��̈°ȂǘƬǷ�Â¢�ƨȈƟ¦ƾƥ��̈ŚƦǯ�Â¢�̈ŚǤǏ

هي تتكون يف جمموعها من ثالث أعضاء فما فوق ينتمون إىل جيلني خمتلفني على األقل ( جيل اآلباء و 

�śǴȇƾƦǳ¦�Â¢�śȈƳȂǳȂȈƦǳ¦�śȇȂƥȋ¦�ƢǸĔ¢�ȄǴǟ�ÀƢǧǂǠÉȇ�Ȅưǻ¢Â�ǂǯ̄جيل األبناء) و تضم  �śǤǳƢƥ�śǐƼǋ

  لألطفال و يقومان حنوهم مبختلف االلتزامات االقتصادية و االجتماعية و يضمنان جتاه الوحدة األسرية.

يــة، جيمـع أغلـب البـاحثني علـى اعتبـار األسـرة اخلليـة االجتماعيـة األساسـية يف حلمـة احليـاة االجتماع

�ȄºǴǟ�Ǫºȇǂǧ�ǲºǯ�Ǆºǯǂȇ�śºƷ�®ȂǠȇ�ƢȀǨȇǂǠƫ�¾ȂƷ�ǶȀǧȐƬƻ¦�Ǻǰǳ��ǽ®ȂƳÂ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǼǷ�ËƾǸƬǈȇ�Ŗǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�Ȇǿ�Â

جانب معني من احلياة األسرية، فالبعض يركز على العالقـات األسـرية و آخـرون علـى وظائفهـا.. و ال وجـود 

®ÂƾƷ�½¦°®¤�ǺǰŻ�̈®ƾǠƬŭ¦�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǻǰǳ��ǲǷƢǋ�ǪȈǫ®�Ǧ ȇǂǠƬǳƢē°ȂǏÂ�Ƣǿ1.

هــي عبـــارة عــن مجاعـــة اجتماعيــة تتميـــز مبكانــة إقامـــة مشـــرتك، و "'Murdockميـــردوك،'حســب 

�Ƣººđ�» ŗººǠȇ�ƨȈººǈǼƳ�ƨººǫȐǟ�ǲººǫȋ¦�ȄººǴǟ�ƢȀƟƢººǔǟ¢�ǺººǷ�śººǼƯ¦�śººƥ�ƾººƳȂȇ�Â��ƨººȇǂƯƢǰƫ�ƨººǨȈǛÂ�Â��Ä®ƢººǐƬǫ¦�ÀÂƢººǠƫ

řƦƬǳƢƥ�Â¢�ƢǸȀǴǈǻ�ǺǷ�¦Å ¦ȂǇ�ǲǨǗ�Â�ƨǤǳƢƥ�Ȅưǻ¢�Â�ǢǳƢƥ�ǂǯ̄ �ǺǷ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�̈ǂǇȋ¦�ÀËȂǰƬƫ�Â��ǞǸƬĐ¦«2.

العائلـــة هـــي املؤسســـة األساســـية الـــيت تشـــمل رجـــالً أو عـــدد مـــن  "و يعرفهـــا مصـــطفى بوتفنوشـــت 

الرجــال يعيشـــون زواجيـــاً مــع امـــرأة أو عـــدد مـــن النســاء و معهـــم اخللـــف األحيــاء و أقـــارب آخـــرين و كـــذلك 

.3"اخلدم

1
123المرجع السابق، ص مبادئ في التنشئة االجتماعیة، عبد العزیز خواجة، -

2
35ص 1999، بیروت، 1، دار النھضة العربیة، ط األسرة المتغیرة في المدینة العربیةعبد القادر القصیر، -
،  ترجمة أحمد دمري، دیوان المطبوعات الجامعیة،ب ط، الخصائص الحدیثةتطور و العائلة الجزائریةمصطفى بوتفنوشت، -3

14، ص 1984الجزائر، 
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.E.Wبــريجس و لــوك ، 'أمــا    Burgess.H & H.J Loock'  فقــد عرفاهــا" �ǺººǷ�ƨººǟƢŦ�ƢººĔ¢

شخاص يرتبطون بروابط الـزواج و الـدم و التبـين، و يعيشـون معيشـة واحـدة و يتفـاعلون كـل مـع اآلخـر يف األ

.1"حدود أدوار الزوج و الزوجة، األم و األخ و األخت ، و يشكلون ثقافة واحدة و مشرتكة

¢�Â�ƨººƳÂ±�Â�«ÂǄººǳ¦�ǺººǷ�ƨººǻȂǰǷ�ƨººǟƢŦ�ń¤�Śººǌƫ�ƢººĔ¦�ȄººǴǟ�̈ǂººǇȋ¦�» ǂººǠƬǧ���ŅȂººŬ¦� ƢǼººǇ��ƢººǷ¢ والدمهــا

.2غري متزوجني الذين يقيمون معا يف مسكن واحد

ـــر و نيكمفــون  'و قــد ذهــب    هــي رابطــة قويــة « ǂººǇȋ¦�ËÀ¢�ń¤��̈ǂººǇȋ¦�Â�«¦ÂǄººǳ¦���ƢººǸđƢƬǯ�Ŀ̈� 'ميــ

�ÄȂºǘǼȇ�ǂǤºǐǷ�ȆǟƢºǸƬƳ¦�ǶȈºǜǼƫ�ƢºĔƘƥ"عرّفـا األسـرة  'مسنـر و كلـري '، كمـا أّن »بني زوج و زوجة بينهمـا أبنـاء

.3"األقل و يتميز تشكيله باالعتماد على رابطة الدم على جيلني على

�ƢĔƘƥ�ƢȀǨȇǂǠƫ�ǺǰŻ�ƢǸǯ" وحدة اجتماعية اقتصادية ثقافية بيولوجية تتكـّون مـن جمموعـة مـن األفـراد

الــذين تــربطهم عالقــات مــن الــزواج و الــدور و التبــين و يوجــدون يف إطــار مــن التفاعــل عــرب سلســلة مراكــز و 

.4"أدوار، تقوم بتأدية عدد من الوظائف الرتبوية و االجتماعية و الثقافية و االقتصادية

اريف السابقة نالحظ أن أهم مكّونات األسرة:من خالل التع

تتكّون ماديا من أفراد كالزوج و الزوجة و األطفال يعيشون يف مكان واحد.)1

 وحدة اجتماعية اقتصادية ثقافية تربط بني أفرادها عالقات تعاون روحية.)2

 ).هلا وظائف بيولوجية (إجناب) و تربوية (التنشئة) و اقتصادية (ضمان احلاجات املادية)3

هلا مراكز و أدوار من أب، و أطفال، زوجة ، أخ، و أخت بينهم عالقات تفاعل.)4

5(ǶēƢǫȐǟ�Â�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�½ȂǴǈǳ�ƨȀËƳȂŭ¦�ǶȈǬǳ¦�Â�ŚȇƢǠŭ¦�ǺǷ�śǠǷ�ǖŶ�̈ǂǇȌǳ
1.

1
، المعرفة الجامعیة، بدون طبعة و تاریخ ، المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعیةنخبة من األساتذة قسم علم االجتماع، -

177االسكندریة، ص 
2

40، ص 2008، دار المعرفة الجامعیة ،ب ط،  األزاریطة، یةالعائلاألسرة و الحیاة سناء الخولي، -
3

، ص 1995،ب ط،  اإلسكندریة، -تحلیل اجتماعي لبناء األسرة و تغیر اتجاھات األجیال–األسرة العربیةفادیة عمر الجوالني، -
12

4
125عبد العزیز خواجة، المرجع السابق، ص -
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و ميكننــا القــول أّن األســرة هــي املؤسســة اجتماعيـــة، و نظــام اجتمــاعي ذو نظــام عــاملي، يعتمـــد يف 

ضــرورية ، و تتــدخل الثقافــة يف توجيــه و تعــديل هــذه العوامــل مبــا يناســب  وجــوده علــى عناصــر بيولوجيــة

�ǾƫȏËȂŢ�Â�ǾǧÂǂǛ�Â�ǞǸƬĐ¦�ƨǠȈƦǗ

:تطور األسرة.1

�ƨººººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢȀǟƢººººǓÂ¢�Â�ƨȇǂººººǌƦǳ¦�©ƢººººǠǸƬĐ¦�» ÂǂººººǛ�ǾƬººººǓǂǧ�̈®ƾººººǠƬǷ�°ËȂººººǘƫ�ǲººººƷ¦ǂŠ�̈ǂººººǇȋ¦�©ǂººººǷ

�©¦ŗººǧ�ǺººǷ�̈ŗººǧ�ǲººǯ�Ŀ�Ǯ ººǴƫ�©ƢººǠǸƬĐ¦�» Âǂººǜǳ�ÀƢººǯ�ƾººǫ�Â��¿Ƣººǟ�ǲǰººǌƥ�ƨººȈǸȈǜǼƬǳ¦�Â�ƨººȈǼȇƾǳ¦�Â�ƨȇ®ƢººǐƬǫȏ¦Â

��Ƣººđ�¿ȂººǬƫ�Ŗººǳ¦�Ǧ ƟƢººǛȂǳ¦�Â�ƢººȀǼȇȂǰƫ�Â�ƢȀǴǰººǋ�Â�̈ǂººǇȋ¦�ǞƥƢººǗ�ƾººȇƾŢ�ȄººǴǟ�ƶººǓ¦Â�ǂººƯ¢�Ƣººǿ°ËȂǘƫ ومنــط القرابــة

�ƾººǫ�Â��ǞººǸƬĐ¦�¼Ƣººǘǻ�Ŀ�̈ǄººȈŲ�ƨººȈǟƢǸƬƳ¦�̈ƾººƷȂǯ�Â¢�ƨººǘƥ¦ǂǯ�̈ǂººǇȋ¦�ǾººȈǴǟ�ǒ ȀǼººƫ�«¦ÂǄººǳ¦�¿Ƣººǜǻ�Â��ƢººǿǄȈŻ�Äǀººǳ¦

�̈ǂººǇȋ¦�Ƣēǀººţ¦�Ŗººǳ¦�¾ƢǰººǋȋƢƥ�ƨººǬǴǠƬŭ¦�ƨȈººǇƢǇȋ¦�ǲƟƢººǈŭ¦�ǒ ººǠƥ�¾ȂººƷ�ƶººǓ¦Â�ǲǰººǌƥ�̧ƢººǸƬƳȏ¦� ƢººǸǴǟ�ǪººǨƫ¦

.2عرب مراحل تطّورها

ȈºººǇ�ǞºººǷ�ƢēƢȇ¦ƾºººƥ�ǀºººǼǷ�©°ËȂºººǘƫ�̈ǂºººǇȋƢǧ دنا آدم و حـــواء و ذريـــتهم، و قـــد جـــرت العـــادة عنـــد بعـــض

علماء االجتماع و االنثروبولوجيا أن يعتربوا بعض الشعوب البدائية، و خاصة السكان األصـليني (أسـرتاليا و 

�§ȂǠººǌǳ¦�ǽǀººǿ�ÀȂººǯ�ń¤�ǞººƳ¦°�¦ǀººǿ�Â��ńÂȋ¦�ƢēƘººǌǻ�Ŀ�ƨȈǻƢººǈǻȍ¦�ǾººȈǴǟ�ƪ ººǻƢǯ�Ƣººŭ�ƢººǷ�ƾººƷ�ń¤�ƨººǴưŲ��ƢººǰȇǂǷ¢

الزمن معزولة عن التيارات احلضارية، و هـذه العزلـة جعلتهـا حتـتفظ بقـدر واسـع مـن الـنظم الـيت  ظلت فرتة من 

�ƪ ººǻƢǯ�ƢººĔ¢�ƾººų�ƪ ººǫȂǳ¦�Ǯ ººǳ̄�Ŀ�̈ǂººǇȋ¦�ƨººǜƷȐŠ�Â�Ƣººǿ®ȂȀǟ�¿ƾººǫ¢�Ŀ�ƨȈǻƢººǈǻȍ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢººǇ�ƪ ººǻƢǯ

عشـرية واحـدة يرتبطـون واسعة النطاق و الفرق بني مفهومي األسرة و العشرية مل يكن واضحاً بل كان أفـراد ال

�ń¤�ƢºǠȈŦ�ÀȂºǸƬǼȇ�ǶºĔ¢�² ƢºǇ¢�ȄºǴǟ�ƨºǸƟƢǫ�ƪ ǻƢǯ�ǲƥ�¿ƾǳ¦�ƨǴǏ�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�ƪ ǈȈǳ�ƨȇȂǫ�ǖƥ¦Â°�ǒ ǠƦǳ¦�ǶȀǔǠƥ

1
126السابق، ص عبد العزیز خواجة، المرجع -

2
13فادیة عمر الجوالني، المرجع السابق، ص -
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ـــع  ـــا جلمي ـــوان و النبـــات تتخـــذه العشـــرية رمـــزاً هلـــا و لقًب "طـــوطم" واحـــد، و الطـــوطم عبـــارة عـــن نـــوع مـــن احلي

¢�̈ƾƷÂ�ǶǗȂǘǳ¦�¦ǀǿ�ǞǷ�ÀȂǨǳƚȇ�ǶĔ¢�ÀÂƾǬƬǠȇ�Â��Ƣǿ®¦ǂǧ¢  .و مجاعة اجتماعية  

كــان عليــه نظــام   و قــد عثــر العلمــاء علــى هــذا النظــام يف أمــم كثــرية غــري العشــرية الطوطميــة، مثــل مــا

�ǲºººǯ�ËÀ¢�Ʈ ººȈƷ��ǆ ȈƟǂºººǳ¦�Ƕººđ�» ŗºººǠȇ�ǺººǷ�ǲºººǯ�Â�§°Ƣººǫȋ¦�ǞºººȈŦ�Ƕººǔƫ�Ʈ ºººȈƷ��ÀƢººǷÂǂǳ¦�Â�ÀƢºººǻȂȈǳ¦�ƾººǼǟ�̈ǂººǇȋ¦

ـــرئيس بـــذلك. و قـــد  عشـــرية هلـــا رئـــيس و كانـــت العضـــوية يف األســـرة تقـــوم علـــى أســـاس قبـــول أو اعـــرتاف ال

:1تطورت األسرة من حيث الرئاسة و مّرت بعدد من األشكال جنملها فيما يلي

:المرحلة اإلباحیة)1

خـالل منــو اإلنســان نشــأت األســرة عــن مرحلــة فوضـى جنســية بدائيــة تشــبه إىل حــد كبــري احلالــة الــيت 

حييـــا عليهـــا احليـــوان، مث انتقـــل إىل الـــزواج اجلمـــاعي، مث مل يلبـــث األبنـــاء أن التفـــوا حـــول األم و ظهـــر النظـــام 

.2األموي

):Matriarcaleالمرحلة األمویة ()2

األسرة اليت تكون فيها السلطة بني يدّي األم، و من خصائصها: و هي

.يتم تتبع األصل العرقي و االحندار فيها من خالل األم 

�Ƣđ°Ƣǫ¢�ƾƷ¢�Â¢�¿ȋ¦�ƪ Ȉƥ�Ŀ�ÀȂǰȇ�Ǻǰǈŭ¦

�Ŀ�ƢººǸǯ�Őººǯȋ¦�ȋƢººǯ�Ƣººđ°Ƣǫ¢�ƾººƷ¢�ń¤�®ȂººǠƫ�ƢººǷ�°ƾººǬƥ�¿ȋ¦�ń¤�Ƥ ººǳƢǤǳ¦�Ŀ�ƨǘǴººǈǳ¦�®ȂººǠƫ�ȏ جــزر

.لبرادوأو إىل أب الزوجة كما يف هنود  اهاأومو هنود  الماليو

، رسالة ماجستیر في علم االجتماع العائلي، جامعةدور وكالة التنمیة االجتماعیة في تحسین ظروف األسرة الجزائریةمكاك لیلى، -1

26، ص 2010باتنة ، 
2

03، ص 1981للطباعة و النشر، ب ط،  بیروت، ، دار النھضة العربیةاألسرة و مشكالتھامحمود حسن، -
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 مييــل هــذا النظــام إىل إدمــاج مجاعــة أقــارب األســرة بــداخلها ممّــا يضــعفها، و قــد حــدا ذلــك بــبعض

�Ŀ�ƢǸǯ�̈ËȂƥ¢�ƨǬȈǬƷ�®ȂƳÂ�¿ƾǠƥ�®ƢǬƬǟȏ¦�ń¤�©ƢǠǸƬĐ¦جزر التروبراييد.

):Patriarcalالمرحلة األبویة ( )3

ســرة إىل األب، و قــد توجــد عاشــقات إىل جانــب الــزوج كمــا يف تعــود الســلطة يف هــذا النــوع مــن األ

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Â��ƨŻƾǬǳ¦�śǐǳ¦حيـث حيـيط األبنـاء باألسـر يف منـازهلم، و تشـكل هنـا قاعـدة املسـكن الكابيلي

الركيــزة احملــّددة هلــذا النــوع، و تعتــرب مــن أكثــر األشــكال انتشــارًا، و درجــات ممارســة األب لســلطته متباينــة مــن 

ع إىل آخر، و قد تكون األسرة األبوية أحادية الزوج، كما قد تكون متعددة الزوجات، كما بينـت ذلـك جمتم

Lو مورغان J.Murdockميردوك أحباث  .Morgan
1.

المرحلة االستقاللیة:)4

�ƨºȈƥÂ°Âȋ¦�©ƢºǠǸƬĐ¦�Ŀ خاصـة تطـور الـذي االقتصـادي الوضـع ملتطلبـات نتيجة املرحلة هذه جاءت

األمريكية، حيث أصبح الزوجـان يعيشـان حيـاة مسـتقلة يف مسـكن خـاص ال يلتقيـان إالّ يف الليـل و حـىت أو 

الطعام أصبحا يتناوالنه يف املطعم فكل منهما يقضـي معظـم وقتـه يف العمـل بينمـا يقضـيه األوالد يف املـدارس 

االقتصــادي و بالتــايل ضــاعت أو احلضــانة و خاصــة بالنســبة للمــرأة العاملــة الــيت أصــبحت مســتقلة يف دخلهــا 

�®ÂƾºººƷ�Ŀ�Ëȏ¤�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ƨºººǧƢǯ�ȄºººǴǟ�ǪºººƦǘǼȇ�¿Ȑºººǰǳ¦�¦ǀºººǿ�ÀƢºººǯ�¦̄¤�Â��ÄȂºººƥȋ¦�¿ƢºººǜǼǳ¦�°ƢºººĔ¦�Â�ǲºººƳǂǳ¦�ƨǘǴºººǇ

.2الضيقة، كما أّن املراحل السابقة أيًضا ليست حتمية بالنسبة جلميع الشعوب

1
132-131عبد العزیز خواجة، المرجع السابق، ص -

2
27مكاك لیلى، المرجع السابق، ص -
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:تطور األسرة)5

 في الجاهلية:- أ

كانــت األســرة قبــل اإلســالم تقــوم علــى التعســف والظلــم ، فكــان الشــأن كلــه للرجــال فقــط أو مبعــىن 

أصح الذكور، وكانت املرأة أو البنت مظلومة ومهانة ومن أمثلـة ذلـك أنـه لـو مـات الرجـل وخلـف زوجـة كـان 

�ǀºǳ¦�ÀƢºǯÂ���«¦ÂǄºǳ¦�ǺºǷ�ƢºȀǠǼŻ�À¢�Â¢���Ƣºđ�ǶǰƸƬºȇ�À¢Â�ƢȀƳÂǄƬȇ�À¢�ƢǿŚǣ�ǺǷ�ǽƾǳȂǳ�ǪŹ كور الرجـال فقـط هـم

الذين يرثون وأما النساء أو الصغار فال نصيب هلم ، وكانت النظرة إىل املـرأة أمـاً كانـت أو بنتـاً أو أختـاً نظـرة 

�ƨºǴǨǗ�ȆºǿÂ�ǾºƬǼƥ¦�ƾºƠȇ�ǲºƳǂǳ¦�ÀƢºǯ�Ǯ ǳǀǴǧ�°ƢǠǳ¦Â�ÄǄŬ¦�ƢȀǴǿȋ�Ƥ ǴƴƬǧ�Œǈƫ�À¢�ǺǰŻ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȋ�ÄǄƻÂ�°Ƣǟ

ــَر رضـيعة كمــا قــال تعــاىل : ﴿  ÌȂ¿�َوإَذا بشِّ ººÈǬǳ¦�ÈǺ ººǷ�ÃÈ°¦ÈȂ ººÈºƬÈºȇ�Ƕ Ȉººǜ Èǯ�ÈȂ ººÉǿ ÈÂ�¦č®ÈȂ ººÌǈ ÉǷ�ÉǾººÈȀ ÌƳ ÈÂ�ċǲ ººÈǛ �Ȅ ÈưǻÉȋ Ƣººƥ�ÌǶ Éǿ Éƾ ººÈƷ È¢

.1﴾مْن ُسوٍء َما َبَشَر بِِه َأيُْمسُكُه َعَلى َهْون َأم يَُدُسُه ِفي التـَُّراِب َأالَ َساَء َما َيحُكُمونَ 

 حـىت أو كهـل مـن تتـزوج و الطفولـة سـن يف مازالـت لـو و حـىت هلـا أبوهـا خيتاره ملن الفتاة كانت و

 يف وكانت املرأة الزواج هذا وراء من األسرة على يعود مادي لسبب هذا يكون األحيان من كثري يف شيخ و

  . األعمام أبناء خاصة األقارب من تتزّوج األحيان أغلب

 اخل...اجلـد أو األب يكـون قـد السـن يف كبري شخص يتزعمها ممتدة أسرة هي الوقت ذلك يف و األسرة

 البيـت و تنظـيم مهمـة هلـا توكـل كانـت فقـد املـرأة بينمـا ، األفـراد حـىت و األسـرة أمـور يف التصـرف له حيق و

 الوقت فمنذ ذلك مثال الرعي أو الزراعي ƢĐ¦�Ŀ¾ الرجل جانب إىل عملها عن ناهيك األبناء رعاية و تربية

2خارجه . و البيت داخل مزدوجا استغالال تستغل املرأة كانت

1
58سورة النحل، اآلیة -

2
30مكاك لیلى، المرجع السابق، ص -



ــرةـــــــــاألس األّولالفصل 

16

 :اإلسالمفي - ب

لقــد اهــتّم اإلســالم اهتمامــا كبــرياً بشــأن األســرة و أســس تكوينهــا ، و أســباب دوام ترابطهــا، وأداء 

لوظيفتهـا علــى خــري وجـه و أكملــه، فمــا تـرك القــرآن و الســنة صـغريًة و ال كبــريًة يكــون فيهـا ســعادة األســرة و 

.1استقرارها إالّ و بينها تفصيًال 

  القرآن الكرمي على عدة أسس ثابتة أمهها:لقيت األسرة اهتمام 

: فجميــع أفــراد األســرة مــن أصــل واحــد, وأن الرجــل واملــرأة مــن منشــأ وحــدة األصــل والمنشــأ-1

يَا َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقـوا رَبَُّكـُم الـَِّذي َخَلَقُكـْم ِمـْن نـَْفـٍس َواِحـَدٍة واحد، وجاءت اآلية الكرمية مؤكدة لذلك: ﴿ 

هَ  ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء َوَخَلَق ِمنـْ .3﴾ َوُهَو الَِّذي َأْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ ﴿، 2﴾ ا َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ

: فمـــن أهـــداف األســرة حتقيـــق املـــودة والرمحـــة إلقامــة جمتمـــع قـــوى متماســـك المــوّدة و الّرحمـــة-2

.4﴾  لَِباٌس َلُهنَّ ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنـُْتمْ فاضل لقوله تعاىل: ﴿

: فقـد وزع القـرآن الكـرمي احلقـوق والواجبـات علـى كـل فـرد مـن أفـراد األسـرة العدالة والمساواة-3

َمـْن ﴿،وقولـه تعـالى: 5﴾ َوَلُهـنَّ ِمثْـُل الـَِّذي َعلَـْيِهنَّ بِـاْلَمْعُروفِ بالعدالة واملساواة، وذلك ىف قوله تعاىل، ﴿

َأْحَســِن َمــا َكــانُوا َعِمــَل َصــاِلًحا ِمــْن ذََكــٍر َأْو أُنـْثَــى َوُهــَو ُمــْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَّــُه َحَيــاًة طَيَِّبــًة َولََنْجــزِيـَنـَُّهْم َأْجــَرُهْم بِ 

.6﴾  يـَْعَمُلونَ 

1
1981، 55-54"، مجلة الرائد، العددان األسرة في اإلسالمبنان الطنطاوي العطار، "-

2
01سورة النساء، اآلیة -

3
98سورة األنعام، اآلیة -

4
187سورة البقرة، اآلیة -

5
188سورة البقرة، اآلیة -

6
97سورة النحل، اآلیة -
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�ȄººǴǟ�¿ȂººǬƫ�ƨººŧ¦ŗǷ�ƨººǟȂǸů�ƢººĔ¢�ȄººǴǟ�̈ǂººǇȌǳ�ŉǂººǰǳ¦�À¡ǂººǬǳ¦�ǂººǜǼȇ�Ʈالتكافــل االجتمــاعي-4 ººȈƷ��

ساس التعاون بني مجيع أفرادها وعلـى هـذا االعتبـار شـرعت أحكـام النفقـات واملـرياث والوصـية بقولـه تعـاىل: أ

ـــوْ ﴿ ـــَل اْلَمْشـــِرِق َواْلَمْغـــِرِب َوَلِكـــنَّ اْلِبـــرَّ َمـــْن َآَمـــَن بِاللَّـــِه َواْليَـ ـــرَّ َأْن تـَُولُّـــوا ُوُجـــوَهُكْم ِقَب ِم اْآلَِخـــِر لَـــْيَس اْلِب

.1﴾اْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوَآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَِّبيلِ َواْلَمَالِئَكِة وَ 

ومـــن خــــالل اآليـــات البينــــات والســـنة النبويــــة ومـــا اســــتنبطه الفقهـــاء مــــن أحكـــام، تتحــــدد احلقــــوق 

ة حــىت تســتقيم حيــاة األســرة. ولــذلك اهــتم القــرآن والواجبــات لكــل مــن الــزوجني الــيت جيــب أن تكــون واضــح

الكــرمي بأحكــام األســرة، حيــث وردت معظمهــا حــول املــرياث والــزواج والطــالق والوصــية مفصــلة غــري جمملــة. 

�ƨºǷƢǟ�¥®ƢºƦŠ�ƨǴǸů�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢȀǷƢǰƷ¢�© ƢƳ�Ʈ ȈŞ�¾ƾƦƬƫÂ�ŚǤƬƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�°ȂǷȋ¦�¦ƾǟ�ƢǸȈǧ�Ǯ ǳ̄Â

مـر تطورهـا وتطبيقهـا مثـل أحكـام املعـامالت ونظـام احلكـم..... وغـري ذلـك. ولقـد وقواعد كلية وترك للزمن أ

ربــط اإلســالم أحكــام األســرة بالعقيــدة. ووصــف الــزواج بأنــه مــن آيــات اهللا, وشــواهد قدرتــه وعظمتــه, وجعــل 

الزوجــة كــالزوج يف احلقــوق والواجبــات, إال مــا جــاء الــنص علــى خــالف ذلــك يف أصــل املســاواة, حــق الــزوج 

زوجتــه الطاعـة وحقهــا عليــه النفقـة كمــا جـاءت أحكــام األســرة يف القـرآن الكــرمي، وجعـل أحكــام األســرة  علـى

وحـدة متكاملــة وأحاطهــا بإطـار مينــع االعتــداء عليهــا مبخالفـة أحكامهــا أو املــس مـن كرامتهــا ومسعتهــا, فشــرع 

واإلرشــاد. ومل يكتــف القــرآن  مــن القواعــد مــا يكــون وقايــة هلــا, ومــا يكــون عالجــا, ومــا فيــه التحــذير والتوجيــه

الكـــرمي جبعـــل الضـــمري والـــوازع الـــديين رقيبـــا وحـــده وكفـــيال لتطبيـــق أحكـــام األســـرة, بـــل أعطـــى للقاضـــي ممثـــل 

��©ƢǠȇǂºǌƬǳ¦�ǽǀºǿ�śƥ�ƢǸƟ¦®�¼ǂǨǻ�À¢�Ƥ Ÿ�Ǿǻȋ�ƨǸǜǻȋ¦�ǽǀǿ�ǪȈƦǘƫ�Ǻǈū�ǾȈƳȂƬǳ¦Â�» ¦ǂǋȍ¦�Ŀ�Ǫū¦�ǞǸƬĐ¦

.2كنظام وبني واقع املسلمني كتطبيق

1
177سورة البقرة، اآلیة -

2
82، ص 2008، عامر للطباعة و النشر، ب ط،  المنصورة ،علم االجتماع العائليمھدي محمد القصاص، -
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كــان مــا ســبق يوضــح بعــض األســس الــيت بينهــا القــرآن الكــرمي، فــان تأكيــد اإلســالم علــى أمهيــة   وإذا

1األسرة جاء تأكيدا ملا حتققه األسرة من أهداف اجتماعية واقتصادية وخلقية وصحية وسياسية وروحية

تصنیـف األسرة:.2

عرفت البشرية أمثاًال كثرية لألسرة نذكر منها:

الّنووية أو (النواة): األســــــــرة . أ

هي األسـرة املكونـة مـن الـزوجني وأطفـاهلم وتتسـم بسـمات اجلماعـة األوليـة، وهـي الـنمط الشـائع يف 

، وتتسـم الوحـدة األسـرية بقـوة العالقـات االجتماعيـة بـني الدول العربيةمعظم الدول األجنبية وتقل يف أغلب 

أفـراد األسـرة بسـبب صـغر حجمهــا، كـذلك باالسـتقاللية يف املسـكن والـدخل عــن األهـل، وهـي تعتـرب وحــدة 

ألبنــاء اجتماعيــة مســتمرة لفــرتة مؤقتــة كجماعــة اجتماعيــة، حيــث تتكــون مــن جيلــني فقــط وتنتهــي بانفصــال ا

.ووفاة الوالدين، وتتسم بالطابع الفردي يف احلياة االجتماعية

األسـرة الممتـّدة:. ب

هـــي األســـرة الـــيت تقـــوم علـــى عـــدة وحـــدات أســـرية جتمعهـــا اإلقامـــة املشـــرتكة والقرابـــة الدمويـــة، وهـــي 

ƢȀƬȈŷ¢�°ƢȈĔ¦�Ƥ Ʀǈƥ��ȆǨȇǂǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ǂǌƬǼǷ�ƢȀǼǰǳÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÅƢŻƾǫ�ǞƟƢǌǳ¦�ǖǸǼǳ¦�ǾºǳȂŢ�ƨºƴȈƬǻ�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ

�̈ǂººǇ¢Â��ǶēƢººƳÂ±Â� ƢººǼƥȋ¦Â�śƳÂǄººǳ¦Â�®¦ƾººƳȋ¦�Ƕººǔƫ�ƨǘȈººǈƥ�̈ƾººƬŲ�̈ǂººǇ¢�ń¤�̧ȂººǼƬƫÂ��ƨǟƢǼººǐǳ¦�ń¤�ƨººǟ¦°Ǆǳ¦�ǺººǷ

�ŐººƬǠƫ�ȆººǿÂ��¿ƢººǸǟȋ¦Â�°ƢȀººǏȋ¦Â�®ƢººǨƷȋ¦Â�ǶēƢººƳÂ±Â� ƢººǼƥȋ¦�Â� ƢººǼƥȋ¦Â�śƳÂǄººǳ¦Â�®¦ƾººƳȋ¦�Ƕººǔƫ�ƨººƦǯǂǷ�̈ƾººƬŲ

Ʒ�ƨȇƢĔ�ȏ�Ƣŭ�̈ǂǸƬǈǷ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�̈ƾƷÂ�®¦ǂºǧ¢�½ȂǴºǇ�¶ƢºŶ¢�ƨºƦǫ¦ǂŠ�ǶºǈƬƫÂ��ǂºưǯ¢Â�¾ƢºȈƳ¢�ª ȐºƯ�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ�Ʈ Ȉ

األسرة والتزامهم بالقيم الثقافية للمجتمـع، وتعـد وحـدة اقتصـادية متعاونـة يرأسـها مؤسـس األسـرة، ويكتسـب 

  أفرادها الشعور باألمن بسبب زيادة العالقات االجتماعية بني أفراد األسرة

1
82المرجع نفسھ، ص-
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المرّكبـة: األسرةج.  

ƢºººººǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƾººººƳȂƫ�Ʈ©� تــــرتبط ºººººȈƷ�¿ȐººººǇȍ¦�ǾǟËǂºººººǋ�Äǀººººǳ¦�©ƢººººƳÂǄǳ¦�®ƾºººººǠƫ�¿ƢººººǜǼƥ�ƨºººººƦǯǂŭ¦�̈ǂººººǇȋ¦

�Â�ǲººƳ°�ǺººǷ�ǂººǇȋ¦�ǺººǷ�̧ȂººǼǳ¦�¦ǀººǿ�Ǧ ǳƘººƬȇ�Â�ƨººǷƢǟ�ƨǨººǐƥ�ƨȈǫǂººËǌǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ŀ�Â�ƨººǏƢƻ�ƨǨººǐƥ�ƨȈǷȐººǇȍ¦

زوجاته و أطفاله منهّن.

لتكون وحدة قرابية يكـون الـزوج األسرة املركبة ما هي إالّ جمموعة من األسر البسيطة اليت ترتبط مًعا 

فيها عضًوا مشرتًكا يربط بينهمـا مجيعـاً و تتميـز عـن األسـرة الّنوويـة يف تعـدد الزوجـات و يف وجـود نـوعني مـن 

اإلخوة مها اإلخوة األشقاء و اإلخوة غري أشقاء الـذين ينحـدرون مـن األب نفسـه و مـن أمهـات خمتلفـات.و 

ة ينتمي إىل أسرتني خمتلفتني و لكنه يؤدي الدور نفسه حيث يقوم بوظيفـة من هنا فإّن الزوج يف األسرة املركب

ب لكل أبنائه من هؤالء الّزوجاتالزوج ألكثر من زوجة واحدة و وظيفة األ

   :المشتركة األسرةد.     

 هـذه أغلـب و األب خـالل خـط من البعض ببعضهما يرتبطان أكثر أو نوويتني أسرتني من تتكون

 والتزامات مشرتكا منزال يتقامسون أطفاهلما زوجته و و آخر أخ و أطفاهلما و زوجته و أخ من تتكون األسر

  .القرابية هذه الوحدة متيز اليت الرئيسية األسس هي وهذه متبادلة

:المتحّولة األسرة ه.  

 التحـول فقـد يصـيب هـذا شـامال لـيس لكنـه و مالحمهـا علـى تبـدل هلـا حـدث الـيت األسـرة هـي و

 قـد و متحولـة أسـرة مـثال فهـذه املوروثـة العـادات و القـيم علـى حمافظـة األسـرة تبقـى و االقتصـادي العنصـر

 على املستويني حمافظة تبقى لكنها و مفهومات معاصرة قيما و فتتبىن اإليديولوجي عنصرها التحول يصيب

  متحولة أسرة تعترب هذه األسرة فعندئذ االقتصادي و االجتماعي

.
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:المتعّددة األسرةو.   

 تعـدد اإلسـالمية أباحـت الشـريعة فقـد الزوجـات، و Â±ȋ¦�Ƣºđ¦» يتعـدد الـيت األسـرة Ƣºđ يقصـد

 هـو الزوجـات متعـددة األسـرة وبتـايل شـكل واألنسـاب األسـرة حلمايـة األزواج تعـدد حرمـت لكـن الزوجـات

 . انتشارا األكثر الشكل

هـذه  نظـرا لتبـاين هـذا و املوجـودة األسـرية األمنـاط أغلـب ذكرنـا أننـا نقـول أن ميكننـا األخـري يف و

 وظـائف األسـرة يف مصـحوبا بـاختالف كـان االخـتالف هـذا أن كمـا آلخـر جمتمـع مـن اختالفهـا و األمنـاط

©ƾǬǧ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ الوظـائف كانـت تـؤدي فبعـدما املختلفـة التغريات االجتماعية ظل يف وظائفها من البعض 

.1فقط  بعضها على  تقتص أصبحت اخل... األخالقية و االقتصادية والقانونية و السياسية و الدينية

:األسرةوظــائف .3

�ȆºȀǧ��ǾºǸǜǻ�ÃȂºǫ¢Â�ǞºǸƬĐ¦�®ȂºƳÂ�² ƢºǇ¢�ƢºĔ¢�Ëȏ¤�̈ŚǤºǏ�ƨºȈǟƢǸƬƳ¦�̈ƾºƷÂ�̈ǂºǇȋ¦�ËÀ¢�ǺºǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

  ل.املهد احلقيقي للطبيعة اإلنسانية، فاألسرة تقوم بوظائف عديدة تتصف بالتكامل و التداخ

�©ƢºǠǸƬĐ¦�ȆºǨǧ��ÅƢºȈǳƢƷ�©ƢºǠǸƬĐ¦�Ƣºđ�¿ȂºǬƫ�Ŗºǳ¦�Ǧ ƟƢºǛȂǳ¦�ǺºǷ�Śºưǰƥ�¿ȂºǬƫ�ȆºǓƢŭ¦�Ŀ�̈ǂºǇȋ¦�ƪ ǻƢǯ

ـــاج إليـــه و تشـــرف علـــى شـــؤون التوزيـــع و االســـتهالك و  البدائيـــة كانـــت هيئـــة اقتصـــادية تقـــوم بإنتـــاج مـــا حتت

هيئــة سياســية تنفيذيــة تشــرف علــى حتقيــق سياســتها العامــة و تنظــيم  االســتبدال الــداخلي و غــريه. و كانــت

�Â�śǻ¦ȂºǬǳ¦�Ǟºǔƫ�ƨȈǠȇǂºǌƫ�ƨºƠȈǿ�ƪ ºǻƢǯ�Â��ǞƟ¦ǂºǋ�ǺºǷ�ǾǠºǔƫ�ƢºǷ�ǀºȈǨǼƫ�ƾºȀËǠƬƫ�Â�ǂƟƢǌǠǳ¦�ǺǷ�Ƣǿ¦ƾǟ�ƢŠ�ƢēƢǫȐǟ

  ترسم احلدود و متنح احلقوق و تفرض الواجبات.

  كاآليت:  و لعّل أهم وظائف األسرة و أكثرها وضوًحا ميكن أن نلّخصها

1
35-34مكاك لیلى، المرجع السابق، ص -
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  :الوظيفة البيولوجيةأّوًال. 

�ǽǀºººǿ�Ǧ ºººǴƬţÂ�ƨȈºººǈǼŪ¦�©ƢºººƦǣǂǳ¦�̧ƢƦºººǋȍ�ÅƢºººȈǟƢǸƬƳ¦�̧Âǂºººǌŭ¦�¾ƢºººĐ¦�Â�ȆºººǠȈƦǘǳ¦�ǖºººǇȂǳ¦�Ȇºººǿ�̈ǂºººǇȋ¦

�ȏ�¾Ƣºººưŭ¦�ǲȈƦººǇ�ȄºººǴǟ�ƨººȈƥǂǠǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�À¢�Ʈ ºººȈƷ��ƾººƷ¦Ȃǳ¦�ǞºººǸƬĐ¦�ǲººƻ¦®�Â�ǂººƻ¡�ń¤�ǞºººǸƬů�ǺººǷ�©¦ƾººǬƬǠŭ¦

أي قبل الزواج وتسمى هذه الوظيفـة كـذلك يف بعـض املراجـع  تسمح بالعالقات اجلنسية خارج نطاق األسرة

  بوظيفة تنظيم السلوك اجلنسي أو الوظيفة اجلنسية.

  اإلنجاب و التكاثر: وظيفةثانًيا. 

�ƨººËǸȀǷ�ËńȂººƬƫ�ƢººǸǯ��ÄǂººǌƦǳ¦�̧ȂººǼǳ¦� ƢººǬƥ�ȄººǴǟ�ǚǧƢººŢ�Â�®ƾººŪ¦� ƢººǔǟȋƢƥ�ǞººǸƬĐ¦�ƾººŤ�Ŗººǳ¦�Ȇººǿ�̈ǂººǇȋ¦

Ƣºƻ�ÀÂƾºǳȂȇ�Ǻȇǀºǳ¦�¾ƢºǨǗȋ¦�ËÀ¢�̄¤��ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ǶȀǨƟƢºǛȂƥ�¿ƢºȈǬǴǳ�Ƕǿ°»�اإلشراف علـى رعايـة األطفـال و إعـداد

نطــاق األســرة يعــدون أطفــال غــري شــرعيني بينمــا األطفــال الــذين يولــدون داخلهــا فهــم أطفــال مقبولــون مــن 

ǞǸƬĐ¦�» ǂǗ1.

  االقتصادية: الوظيفةثالثًا. 

ــا  �Â��ǾººƴƬǼƫ�ƢººǷ�½ȐȀƬººǇƢƥ�¿ȂººǬƫ�ƢººĔȋحيــث كانــت األســرة يف املاضــي وحــدة اقتصــادية مكتفيــة ذاتًي

، و نالحـظ أن األسـرة الريفيـة ال تـزال أسـرة ممتـدة 2بالتايل مل تكن هناك حاجة للبنوك أو املصـانع أو املتـاجر

أو مركبة تشمل أكثر من جيلني و متارس كثرياً من جوانب الوظيفـة االقتصـادية فـال تـزال العمليـات اإلنتاجيـة 

ســـرة بإنتـــاج عـــدد كبـــري مـــن الّســـلع يف داخـــل األســـرة، كمـــا تشـــرف علـــى التوزيـــع و تـــتّم يف البيـــت و تقـــوم األ

االستهالك و التبادل الداخلي، و ال تستهلك عادة إّال بقدر إنتاجها.

�Â��ƨȇǂºººǔū¦�©ƢºººǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇ®ƢºººǐƬǫȏ¦�̈ǂºººǇȋ¦�ƨºººǨȈǛÂ�ȄºººǴǟ�ŚºººƦǰǳ¦�ȆǟƢǼºººǐǳ¦�«ƢºººƬǻȍ¦�Ȅºººǔǫ�ƾºººǫ�Â

ȂºǬƫ�̈ƾºȇƾƳ�©ƢºǸËǜǼǷ�ǞºǸƬĐ¦�ƘºËȈǿ�À¢�ƾºǠƥ�̈ŚºƦǯ�ƨºƳ°ƾƥ�ƨºǐǳƢƻ�ƨȈ¿�حتّولت األسرة فيها إىل وحـدات اسـتهالك

1
38-37مكاك لیلى، المرجع السابق، ص -

2
57، المرجع السابق، ص األسرة و الحیاة العائلیةسناء الخولي، -
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بعمليــات اإلنتــاج اآليل و تــوفري الّســلع و اخلــدمات بأســعار أقــل نســبيا، و ملــا كانــت الصــناعة احلديثــة تعتمــد 

على األيدي العاملة املدربـة فقـد عجـزت األسـرة علـى تزويـد أفرادهـا بقـدر مالئـم مـن التـدريب املهـين ميكـنهم 

ن منافسة إنتاج اآلالت احلديثة، و هكذا أجربت احلياة الصـناعية احلديثـة أفـراد األسـرة علـى السـعي للعمـل م

.1خارج حميط األسرة

  التربوية و التعليمية: الوظيفةرابًعا. 

 أفـراده إىل تعلـم ماسـة حباجـة ǞǸƬĐƢºǧاالجتماعيـة، التنشـئة عمليـة يف هامـا دورا األسـرة تلعـب

عـن  الطفـل شخصـية تكـوين يف أساسيا دورا يلعب الذي األول احمليط تعترب حيث لثقافته األساسيةللعناصر 

 .بداخلها يتم الذي العائلي التفاعل طريق

يف  غرسـه و الـرتاث نقـل و ، األجـداد عـن املوروثـة العـادات و القـيم أفرادهـا تعليم األسرة تتوىل كما

 الـيت أصـبحت اجلامعـات و املـدارس وظهـور ، التكنولـوجي و العلمـي التطـور مـع تغـري ذلـك إالّ أن نفوسـهم

 اجلامعـات وجـدت و املـدارس ألن فقـط اخلارجيـة الناحيـة مـن هـذا يبقـى لكـن و األجيـال بتنشـئة تقـوم

 كـائن اجتمـاعي اإلنسـاين الكـائن جعـل علـى تعمـل الـيت هـي األخـرية هـذه تبقـى و فقـط األسـرة ملسـاعدة

.ǞǸƬĐ¦�Ŀ2 كفرد متطلباته و كشخص متطلباته مع يتكيف

  النفسية:الوظيفة خامًسا. 

و االهتمـام املتبـادل ، وهـذه الوظيفـة تعـد لألسرة روابط نفسية تتجلى يف صـور احلـب و احلنـان و التـآلف ،

مبثابة احلبل القـوي الـذي يشـد أفـراد األسـرة بعضـهم إىل بعـض. و مـن خـالل العالقـة األوليـة املبكـرة بـني األم 

ــــــة إىل أم  ــــــه األم مــــــن أم بيولوجي ــــــة واألمــــــن، فتتحــــــول في والطفــــــل ، حيصــــــل الطفــــــل علــــــى حاجتــــــه يف الرعاي

  سيكولوجية.  

1
13محمود حسن، المرجع السابق، ص-

2
38مكاك لیلى، المرجع السابق، ص -
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  الجتماعية:االوظيفة سادًسا. 

���ǞººǸƬĐ¦�ƾººǈǧ�©ƾººǈǧ�¦̄¤�Â���ǞººǸƬĐ¦�ƶǴººǏ�ƪ ƸǴººǏ�¦̄¤�ǞººǸƬĐ¦� ƢººǼƥ�Ŀ�ńÂȋ¦�ƨººȈǴŬ¦�Ȇººǿ�̈ǂººǇȋ¦

و هنــــا تكمــــن مهامهــــا االجتماعيــــة يف تربيــــة الــــنشء علــــى املبــــادئ االجتماعيــــة والقــــيم احلضــــارية، ومكــــارم 

ººººȈǴŤ�ƢººººǷ�Ƥ ºººǈƷ�ǞººººǸƬĐ¦�Ŀ�«ƢǷƾººººǻȏ¦�ȄººººǴǟ�®ǂºººǨǳ¦�ƾǟƢººººǈƫ�ȆººººȀǧ�Ǯ ǳǀººººƥ�Â�¼Ȑºººƻȋ¦ ه العــــادات و التقاليــــد و

�¦ÅȂººŶ�ǾººǴƻ¦®�ȂººǸǼȇÂ���ǾººȈǳ¤�ȆººǸƬǼȇ�Äǀººǳ¦�ǞººǸƬƴǸǴǳ�ƢººčȈǧÂ�®ǂººǨǳ¦�ȄººǬƦȇ�À¢�ǲººƳ¦�ǺººǷ�̈ǂººǇȋ¦�ǲººǸǠƫ�¦ǀººǰǿ��śǻ¦ȂººǬǳ¦

��ňƢŭȋ¦�» ȂǈǴȈǨǳ¦�ŐƬǟ¦�ƾǫ�Â���ƢčȇȂǇ ،هيجلHegel�Ƣǿ£Ƣºǔǟ¢�¾ȂºƸƬȈǳ�¾ȐŴȏ¦�Ȃǿ�̈ǂǇȋ¦�ƨȇƢĔ�À¢��

�ǞººººǸƬĐ¦�Ŀ�¦®¦ǂǧ¢

الّدينيــة: الوظيفةسابًعا. 

فاألسرة هي الـيت تضـع قواعـد الـدين و تفصـل أحكامـه و فيهـا يـتعلم األطفـال الصـغار قواعـد الـدين 

.1و شعائره و أحكامه و مناهجه 

��ƨºººȈǨǗƢǠǳ¦�ƨºººǨȈǛȂǳ¦��Ȇºººǿ�ǲºººƦǫ�ǺºººǷ�ƨȈƳȂǳȂȈºººǇȂǈǳ¦�ǲºººȈǳƢƸƬǳ¦�Ƣºººđ�ǶƬºººē�Ń�̈ƾºººȇƾƳ�ƨºººǨȈǛÂ�ń¤�ƨǧƢºººǓ¤

.2لألسرة

:نظریات األسرةالمبحث الثاني:

:االتجاه المؤسسي.1

حيــث ينظــر إىل األســرة كمؤسســة تقــوم مبهــام و وظــائف اجتماعيــة متكافلــة مــع وظــائف مؤسســات انســاق 

�Â�̈ǂºǇȋ¦�Ǧ ƟƢºǛÂ�Ǧ ǏÂ�Ä¢�ȆǴȈǴƸƬǳ¦�ǆ Ȉǳ�Â�ȆǨǏȂǳ¦�§ȂǴǇȋ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƨȈƴȀǼŭ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ǽǀǿ�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ

�ƨººǈǇƚǷ�ǆ ººǇƘƬƫ�Ǧ ººȈǯ�®ƾººŹ�Ǿººǻ¤�ǲººƥ�Ƥ ººǈƸǧ�¦ǀººǿ�ǆ Ȉººǳ��Ƣººǿ±Ƣų¤�ǲƦººǇňƢººǈǻȍ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�̈ǂººǇȋ¦3.  أبــرز

، مقدمة في علم االجتماع العائلي، بدون طبعة، دار الجماھیریة العظمى للنشر و التوزیع، األسرة و الزواجأحمد بیري الوحیشي، -1

72، ص 1998ب ط،  
2

134عبد العزیز خواجة، المرجع السابق، ص -
3

24ص 2000، عمان،1، دار الشروق للنشر و التوزیع، ط علم اجتماع األسرة، معن خلیل عمر-
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ممثليه هذا النهج كارل زميرمان صاحب النظرية الدائرية الذي استخدم فيها املنهج التارخيي لكي يتعرف علـى 

�¿Ƣººǟ�ǺººǷ�¢ƾººƬƦǷ�ÄǂººǇȋ¦�ƺȇ°ƢººƬǳ¦�ǪººǸǟ�ń¤�¾ǄººǼǧ��ĺǂººǤǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�̈ǂººǇȋ¦�°Ȃººǘƫ�ǲººƷ¦ǂǷ1500  قبــل املــيالد

تلفــــة كاليونانيــــة و الرومانيــــة و العصــــور الوســــطى، حيــــث توصــــل إىل وضــــع مســــتقرًا األســــرة يف حضــــارات خم

.1تصنيف أسري يأخذ األنواع اآلتية: األسرة الوكيلة، األسرة البيتية و األسرة النواة

:االتجاه الوظيفـي.2

تعترب النظرية الوظيفيـة مـن أكثـر النظريـات انتشـارًا يف دراسـة األسـرة و خاصـة تلـك الـيت ركـزت علـى 

�ƢººȀȇ®ƚƫ�Ŗºǳ¦�Ǧعال ƟƢººǛȂǳ¦�ȄºǴǟ�Â��ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�̈®ȂºƳȂŭ¦�Ãǂººƻȋ¦�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢººǈǇƚŭ¦�ǺºǷ�ƢººǿŚǤƥ�̈ǂºǇȋ¦�ƨºǫ

األســرة ألفرادهــا أو للمجتمــع الكبــري ككــل. و لعــل أحــد األســباب كثــرة اســتعماهلا يف دراســات األســرة يرجــع 

.2إىل مرونتها و قابليتها لتفسري الكثري من الظواهر االجتماعية

�ǞººǸƬĐ¦�ǾȈƦººǌƫ�Ŀ�ƨººȇǂǜǼǳ¦�ǽǀººǿ�©Ƣººũ�Ƕººǿ¢�Â�>���@ƢººȀǨƟƢǛÂ�Â�̈ǂººǇȋ¦� ƢººǼƥ�±¦ǂººƥ¤�ȄººǴǟ�ƨººȇǂǜǼǳتركــز ا

بالكــائن احلـــي مــن حيـــث الرتكيــب و األداء الـــوظيفي، باعتبــار أن الكـــائن احلــي يتكـــون مــن أعضـــاء و لكـــل 

��ȂºǔǠǳ¦�� ǄºŪ¦�Ǿƥ�¿ȂǬȇ�Äǀǳ¦�°Âƾǳ¦�ƢĔƘƥ�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ƢǼǼǰŻ�Â��Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨǨȈǛÂ�Ȃǔǟ مـن أجـل اسـتمرارية

.3الكل ( الكائن احلي) 

:نظرية التفاعل الرمزي.3

 تعـــد نظريـــة التفاعـــل الرمـــزي مـــن أكثـــر النظريـــات االجتماعيـــة اســـتخداما يف الدراســـات األســـرية. إن

هــذه النظريــة الـــيت بــدأ اســتخدامها يف أواخـــر القــرن التاســع عشـــر و أوائــل القــرن العشـــرين قــد مسيــت كـــذلك 

بالنظريــة الســلوكية االجتماعيــة. و حيــاول إتبــاع النظريــة الرمزيــة عنــد دراســتهم لألســرة الكشــف عــن العمليــات 

شــخاص، و الســلوك املنظــور، االجتماعيــة الــيت تقــوم داخــل األســرة، فيحــاولون استقصــاء أفعــال حمسوســة لأل

1
24المرجع نفسھ  ص -

2
363-362أحمد بیري الوحیشي،المرجع السابق، ص -

3
364المرجع نفسھ، ص -
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�ǶººȀǧ�Ǯ ǳǀººƥ�Â�ǶȀǼººǷ�ǶēƢººǠǫȂƫ�Â�ǒ ǠƦººǳ¦�ǶȀººǔǠƥ�ȂººŴ�̈ǂººǇȋ¦�®¦ǂººǧ¢�©ƢººǿƢš ¦�Ǯ ǳǀººǯ�Â�ǾººƬǜƷȐǷ�ǺººǰŻ�Äǀººǳ¦

يركزون على أمهية املعاين، و تعريفات املواقف و الرموز و التفسـريات، و ذلـك ألن التفاعـل بـني بـين اإلنسـان 

.1وز و تفسريها و التحقق من معاين أفعال اآلخرينوفقا هلذه النظرية يتم عن طريق استخدام الرم

يــــرى هربــــرت ميــــد أن البشــــر يعتمــــدون علــــى رمــــوز و تفامهــــات و مواضــــعات مشــــرتكة يف تفــــاعلهم 

بعضــهم مــع بعــض، و ألن البشــر يعيشــون يف عــامل زاخــر بــالرموز، فــإن مجيــع عمليــات التفاعــل بــني األفــراد 

.2تشتمل على تبادل الرموز

:طورياالتجاه الت.4

بـــرز هـــذا املـــنهج يف العقـــد الثالـــث مـــن هـــذا القـــرن موضـــحاً األســـرة كخليـــة اجتماعيـــة مهمتهـــا إمنـــاء 

الطفل نفسيا و اجتماعيـا و تنظـيم اقتصـاد املنـزل، و مـن خـالل هـاتني املهمتـني صـور أيضـاً املراحـل التطوريـة 

  مها أو كالمها.اليت متر منها األسرة بدأً مبرحلة زواج اخلطيبني و انتهاء بوفاة أحد

  نظرية الصراع: .5

 1902م مـن تنـاول فريـديريك إجنلـز عـام يعد هذا النهج جديدا يف أدبيات حقـل األسـرة علـى الـرغ

ملوضوع رأمسلة األسرة كمصدر ظلم املرأة و اجلور عليها ، حيث برز بشـكل قـوي و فعـال يف علـم االجتمـاع 

ـــة مـــع تفـــاقم أحـــداث و مشـــكالت ســـادت العقـــد الســـادس مـــن هـــذا القـــرن، إذ  الواليـــات املتحـــدة األمريكي

ـــه حركـــات نســـوية و تنظيمـــات للـــدفاع عـــن  ـــزان القـــوي داخـــل األســـرة ظهـــرت في حقوقهـــا مطـــالبني بتغـــري مي

األمريكيــة بعــدما كــان ينظــر إىل أي طــرح يعــرب عــن الــنهج الصــراعي بأنــه ميثــل رؤيــة مريضــة و غــري ســوية ألنــه 

يطالــب بتقــويض البنــاء األســري و يهــدد اســتقرارها ، لكنــه يف الواقــع يــرى اخلالفــات و النزاعــات األســرية بــني 

ـــاء أنفســـهم) أمـــر طبيعـــي نـــاتج عـــن عـــدم (الـــزوج و الزوجـــة و ا ـــاء أو بـــني األبن ألب و األبنـــاء و األم و األبن

1
407أحمد بیري الوحیشي،المرجع السابق ، ص -

2
76، ص 2005، بیروت، 1، ترجمة د فایز الصیاغ، مركز دراسات الوحدة العربیة للتوزیع، ط علم االجتماعأنتوني غیدنز، -
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املساواة يف احلقوق و الواجبات و من هذه الرؤية أطلق تعميمه املشـهور ال توجـد أسـرة خاليـة مـن نزاعـات و 

دة و خالفــات أســرية و حــىت إذا حصــلت فــرتة تغيــب فيهــا املشــاحنات األســرية فــإن ذلــك ال يعــرب عــن ســعا

ƨººǷ®Ƣǫ�©ƢǼƷƢººǌǷ�ƢººȀƦǬǠƫ�ƨººƬǫƚǷ�Â�ƨººƟ°ƢǗ�ƨººǳƢƷ�ƢººĔ¤�ǲººƥ�̈ǂººǇȋ¦� ƢººǼǿ1 و ميكــن القــول أن أهــم فــروض نظريــة.

الصــراع هــو فرضــها بــأن الصــراع يف كــل منــاذج التفاعــل االنســانية شــيء طبيعــي و حمتــوم و ال ميكــن جتنبــه. و 

تمــاعي و للعالقـات االنسـانية أي أنــه بالتـايل فهـو ال ميثـل أمــرًا غـري طبيعـي أو غــري جيـد و خمـرب للنظـام االج

أمـــر متوقـــع يف كـــل الـــنظم االجتماعيـــة و يف كـــل أمنـــاط التفاعـــل االجتمـــاعي، مبـــا يف ذلـــك الـــنظم األســـرية و 

.2العالقات و التفاعالت الزوجية

: األسرة الجزائریــــة و تطورهـــا :الثالثالمبحث 

األسرة العربية عمومـاً ثباتـا واسـتقرارا منـذ عـدة قـرون، إال أن هـذه العالقـات تشـهد تغـريات سـريعا  عرفت

�©ǂƯƘºƫ�ǾºǼǷÂ��Ƣºǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘºǌǻ�Ŀ�̈®ƾºǠƬǷ�ǲºƷ¦ǂŠ�©ǂºǷ�Ŗºǳ¦�ƨºȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈ǂºǇȋƢƥ�¾Ƣū¦�Ȃǿ�¦ǀǯ��ǂǓƢū¦�ƢǼƬǫÂ�Ŀ

  وظيفتها يف ظل هذه التغريات والتطورات. 

 االستعمار الفرنسي:   األسرة الجزائرية في مرحلة. أ

لقد عرفت األسرة اجلزائرية اهتزازات كبرية يف زمن االسـتعمار علـى غـرار مصـادرة األراضـي الـيت أدت إىل 

تفكيك األسرة اجلزائرية، والذي بدوره نتج عليه تشرد أفراد األسرة وانتشار الفقر.

للثورة اجلزائرية دورا حامسا يف تغيري بعض مالمح النظام األسرة " فاألسرة بدأت تتجـدد نتيجـة كما كان

املســـتجدات االقتصـــادية و الثقافيـــة و االجتماعيـــة املفروضـــة مـــن طـــرف املســـتعمر، كمـــا كانـــت الثـــورة عـــامالً 

1
45-44معن خلیل عمر، المرجع السابق، ص -

2
398أحمد بیري الوحیشي، المرجع السابق ، ص -
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و املكانــات و خاصــة مكانــة  ديناميكيــاً يف تغيــري وضــعية األســرة اجلزائريــة، ذلــك بالتعــديل احلاصــل يف األدوار

.1املرأة، حبيث خرجت من املنزل، و أصبحت تشارك يف العمل الثوري

 األسرة الجزائرية بعد االستقالل:  . ب

بعــد االســتقالل و نتيجــة للتحطــيم التــدرجيي الــيت تعرضــت لــه البنيــة األســرة التقليديــة، بــرز إىل واقــع 

�ǒ ººǠƥ�Ǿººǳ�ƢººȈǴƟƢǟ�¦Å ƢººǼƥ�ÄǂººƟ¦ǄŪ¦�ǞººǸƬĐ¦ مميــزات البنــاء القــدمي، و تتمثــل هــذه اخلصــائص االنقســام و املشــاعية

امللكيــة إضــافة إىل الــنمط املوســع القــائم علــى اخلــط األبــوي، و علــى الســاحة السياســية تبنــت الدولــة اجلزائريــة 

م، و بعد االستقالل إجنـاز املشـاريع التنمويـة االقتصـادية، و حتسـني املسـتوى املعيشـي، و توسـيع قاعـدة التعلـي

هكــذا أصــبحت األســرة كبنيــة تقليديــة تتعــرض لــبعض التغيــري نتيجــة لتوســع نطــاق اخلــدمات و ســيطرة الدولــة 

على خمتلف مرافق احلياة و اتساع نطاق الوظائف البريوقراطية مما أدى بالدولة اجلديدة إىل سلب مهـام كثـرية  

�ǀºǼǷ�ǂºƟ¦ǄŪ¦�ƢēƾȀºǋ�Ŗºǳ¦�ƨ1962كانت يف املاضي القريب مـن اختصـاص األسـرة. و كـان للحركـة السـكاني

و حـــىت اآلن و الـــيت كانـــت باجتـــاه واحـــد مـــن األريـــاف إىل املـــدن طلبـــا لألجـــر املنـــتظم و العمـــل الصـــناعي يف 

املدينة، و نتج عن هذه احلركة بالطبع تغيريا يف حمل اإلقامة و بالتايل تغيريا يف طريقة احلياة، فكـان لكـل هـذه 

عائلية، برزت يف اسـتقالل األفـراد و تأكيـدهم علـى احلريـة الفرديـة، و حـق االختيـار العوامل آثار على البنية ال

.2بعيدا عن تدخل األسرة، و على مستوى األسرة بدأت تتقلص حنو أسرة نواة

:خصائص و مميزات عامة عن األسرة الجزائرية التقليدية 

متتاز األسرة اجلزائرية بعدة خصائص نذكر منها:

�Ǧ األســرة - ǬººǇ�ƪ ººŢ�ǾººȈƳ¦Â±�©ȐƟƢººǟ�̈ƾººǟ�ƢĔƢººǔƷ¢�Ŀ�Ǌ ȈººǠƫ�Ʈ ººȈƷ��ƨǠººǇȂǷ�ƨººǴƟƢǟ�Ȇººǿ�ƨººȇǂƟ¦ǄŪ¦

واحد تسمى (بالدار الكبرية).

1
ر في علم اجتماع العائلة، جامعة ، رسالة ماجستیزواج األقارب في المجتمع الحضري و انعكاساتھ على األسرةبویعلي وسیلة ، -

106ص ، 2005باتنة ، 
2

107، المرجع السابق، ص بویعلي وسیلة-



ــرةـــــــــاألس األّولالفصل 

28

 يعترب فيها األب أو اجلد هو القائد الروحي للجماعة األسرية ويـنظم فيهـا أمـور تسـيري اجلماعـة و لـه

م حمكـــم علـــى متاســـك مرتبـــة خاصـــة تســـمح لـــه باحلفـــاظ غالبـــا علـــى مركـــزه يف األســـرة بواســـطة نظـــا

اجلماعة املنزلية، وفيها النسب ذكوري، واالنتماء أبوي، واملرأة يبقى اٍنتماءها ألبيها.

. تنتقل املسؤولية من األب إىل االبن األكرب حني غيابه وهذا للحفاظ على التوازن داخل األسرة

  كامـــل األفـــراد فالبنـــات ال إن العائلــة اجلزائريـــة هـــي عائلـــة متماســـكة أي أن األب لــه املســـؤولية علـــى

يرتكن البيت إال عند زواجهن، واألبناء ال يرتكون البيت الكبري.

 ،العائلـــة مصـــطلح يفهـــم منـــه متاســـك اجلماعـــة األســـرية اجلزائريـــة الـــيت يصـــفها بـــن خلـــدون بالعصـــبية

¦�ƶºººǓȂȇ�Äǀºººǳ¦��ÃŐºººǰǳ¦�ƨºººǯŐǳ¦Â��Őºººǯȋ¦�» ǂºººǌǳ¦�Ƣºººđ�řºººǠƫÂ�ƨǘǴºººǈǳ¦�ȂºººŴ�ǲºººƟƢƦǬǳ¦�©°Ȃºººǘƫ�ƢȀƬǘºººǇ¦ȂƦǧ ملوقـــع

.1الروحي، واالقتصادي للجماعة يف األسرة

:خصائص و مميزات عامة عن األسرة الجزائرية المعاصرة 

�ȆƷ¦ȂºǼǳ¦�Ǧ ºǴƬű�Ŀ�ƢºȀǬȈǬŢ�ǞºǸƬĐ¦�¾ÂƢºŹ�Ŗºǳ¦�ƨºǷƢǠǳ¦�ƨºȈǸǼƬǳ¦�ǺǸºǓ�«°ƾºǼȇ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ÄǂǇȋ¦�°ȂǘƬǳ¦�À¤

تتميز األسرة اجلزائرية املعاصرة ( احلضرية) بتقلص حجمها، مـن النظـام .2االقتصادية، الثقافية و االجتماعية

األســـري املمتـــد إىل النظـــام األســـري النّـــووي، فبعـــد أن كانـــت األســـرة اجلزائريـــة يف طابعـــا العـــام أســـرة ممتـــدة، 

.3أصبحت اليوم تتسم بصغر احلجم

ويــــة الزالــــت موجــــودة ظــــاهرة يف "..رغــــم التحــــوالت االجتماعيــــة ملــــا بعــــد االســــتقالل، فــــإن الثقافــــة األب

��Ƣºē¦̄�ƾºƷ�Ŀ�ƨºȇƢĔ�ƶƦºǐƫ�Ń�Â�ƪ ºǻƢǯ�ƢºǸǯ�ƶƦºǐƫ�Ń�ƨºǧƢǬưǳ¦�ǽǀǿ�À¢�śƷ�Ŀ��ƨǷǂū¦�Â�» ǂǌǳ¦�Ŀ��Ƥ ǈǼǳ¦

1
.38-37، ص ، المرجع السابقمصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائریة -

2
28المرجع نفسھ، ص -

3
، تحلیل سوسیولوجي ألھم مظاھر التغییر في المجتمع الجزائري المعاصر مقدمة في دراسة المجتمع الجزائريمحمد السویدي ، -

88، ص 1999،دار الدیوان للمطبوعات الجامعیة ، ب ط،  الجزائر ، 
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�ȆǷȂºººȈǳ¦�ǽŚȈºººǈƫ�Ŀ�§ ȋ¦�§ ƢºººǈƷ�ȄºººǴǟ�ƨºººǴƟƢǠǳ¦�³ ǂºººǟ�ȄºººǴǟ�¿ȋ¦�Ǟºººƥǂƫ�Ȃºººǿ�¾ƢºººĐ¦�¦ǀºººǿ�Ŀ�ŚºººƦǰǳ¦�ŚºººȈǤƬǳ¦�À¢�Â

1للشؤون العامة"

اجلزائريــة يف العقــود األخــرية عرفـت حتــوالت كبــرية علــى األصــعدة االجتماعيــة و فـيمكن القــول أن األســرة 

الثقافيــة و السياســية و االقتصــادية، ممــا أثّــر علــى البنــاء االجتمــاعي، و أن التغــريات الــيت حــدثت كــان ســببها 

الرئيسي االستعمار الفرنسي، التمدن، التصنيع و العوملة.

التنشئة االجتماعیة:الرابعالمبحث 

  التنشئة االجتماعية: تعريف عملية.1

جمــال علــم الــنفس  موضــوع التنشــئة االجتماعيــة مــن املواضــيع اهلامــة الــيت تناوهلــا البــاحثون يف يعتــرب        

ألمهية هذا املوضوع يف إعداد األجيال القادمـة الـيت  واالجتماع سواء من ناحية املضامني أو األساليب ، نظراً 

، و قد تعددت تعريفها نذكر منها:�ÅƢȇȂǼǠǷÂ�ÅƢȇ®ƢǷ�ǞǸƬĐ¦�®ȂƳÂ فظ على استمراريةستحا

�ǶƬººȇ�Ŗºǳ¦�ƨººǬȇǂǘǳ¦�Â��ǲºȈƳ�ń¤�ǲººȈƳ�ǺºǷ�ƨººǧƢǬưǳ¦�¾ƢºǬƬǻ¦�Ƣººđ�ǶƬºȇ�Ŗººǳ¦�ƨºȈǴǸǠǳ¦�Ȇººǿ التنشـئة االجتماعيـة

�ǾºǼǬǴȇ�ƢºǷ�Ǯ ºǳ̄�Ŀ�ǲƻƾȇ�Â��ƨǼȈǠǷ�ƨǧƢǬƯ�Ǟ �ǞǸƬů�Ŀ�ƨǌȈǠŭ¦�ǶȀǼǰŻ�ŕƷ�ǺȀƬǳȂǨǗ�ǀǼǷ�®¦ǂǧȋ¦�ǲȈǰǌƫ�Ƣđ

���©¦°ƢȀǷ�Â�©ƢǷȂǴǠǷ�Â�ǶȈǫ�Â�ƾȈǳƢǬƫ�Â�Ǻȇ®�Â�ƨǤǳ�ǺǷ�®¦ǂǧȌǳ�ǞǸƬĐ¦�Â�ƨǇ°ƾŭ¦�Â� Ƣƥȉ¦2إخل.

��Grawitz'�Ŀ�®ǂºǨǳ¦�«ƢºǷ®¤�ǶƬºȇ�ƢºŮȐƻ�ǺºǷ�Ŗºǳ¦�ƨºȈǴǸǠǳ¦�ƢºĔƘƥ–'غـرافيتش و ورد  يف معجم 

جمتمع معني، فيستوعبون القيم و املعايري و القواعد الرمزية، و يعملون على تعلم الثقافـة بشـكل عـام، بفضـل 

1
- ADDI Lahouari, les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans l’Algérie

contemporaine, éd la découverte, Paris, 1999 , p 12
2

386، ص 1995، مكتبة لبنان، بیروت، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیةأحمد زكي بدوي، -
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التعلم و التوافق، و قد استخدمت مبعىن حتويل امللكيـة  فهي متثل ]..[العائلة و املدرسة، و كذا اللغة و البيئة

.1الفردية إىل ملكية مجاعية (وسائل اإلنتاج) يف النظام االشرتاكي"

�ƨººȈǴǸǟ�Ȇººǿ�Â��®ǂººǨǳ¦�Ŀ�ǞººǸƬĐ¦�ƲººǷ®�Â�ǞººǸƬĐ¦�ǲººƻ¦®�®ǂººǨǳ¦�ƲººǷ®�ƨººȈǴǸǟ�ƢººĔƘƥ�ƢººȀǨȇǂǠƫ�ǺººǰŻ�ƢººǸǯ

�ǖȈººƄ¦�ǪººǧÂ�ƢººȀǸȈǫ�Â�Ƣººē¦®Ƣǟ�Â�Ƣē¦°Ȃººǐƫ�Â�ƨتعلــم مــن حيــث أصــوهلا تؤهــل الفــرد للتكيــف مــع معــايري اجلماعــ

.2العام

Margaret – مارغريت ميدو تعرفها ' Mead'��Ƣºđ�¾ȂºƸƬȇ�Ŗºǳ¦�ƨºǬȇǂǘǳ¦�Â�ƨºȈǧƢǬưǳ¦�ƨºȈǴǸǠǳ¦�ƢºĔƘƥ��

  كل طفل حديث الوالدة

��ǞºººǸƬĐ¦�Â�®ǂºººǨǳ¦�śºººƥ�ǲºººǟƢǨƬǳ¦�ȄºººǴǟ�¿ȂºººǬƫ�ƨºººȈǴǸǟ�Ȇºººǿ�Â��śºººǠǷ�Äǂºººǌƥ�ǞºººǸƬů�Ŀ�ǲºººǷƢǯ�Ȃºººǔǟ�ńإ

ǂºǨǳ¦�Àȋ�̈ǂǸƬºǈǷ�ǲºƥ�ƨºƬǫƚǷ�ƪ®يصبح الفرد يف  ºǈȈǳ�ƨºȈǴǸǠǳ¦�ǽǀºǿ�Â�ǾºǠǸƬů�ƨºǧƢǬưǳ�ƢºƴƬǼǷ�Â�ƢǰǴȀƬºǈǷ�ƢȀƬȇƢĔ

.3جيد نفسه دائما أمام مواقف جديدة و أدوار و مجاعات جديدة تتطلب سلوكيات جديدة

 أهداف التنشئة االجتماعية:.2

  تسعى التنشئة االجتماعية إىل حتقيق األهداف التالية:

خــالل عمليـة التنشـئة االجتماعيـة يــتم تـدريب الطفـل علـى الــتحكم : فمـن ضـبط السـلوك.1

يف ســلوكه و ضــبط تصــرفاته بدايــة باللغـــة و العــادات و التقاليــد، وصــوال إىل كـــل مــا يتعلــق بأســاليب توجيـــه 

 النفسية و االجتماعية و القدرة على توقع سلوك آخر. احلاجات

اجتماعيــة و نظــم ثقافيــة حيــاول : لكــل جمتمــع جممــوع قــيم اكتســاب المعــايير االجتماعيــة.2

�ƢȀǟƢƦƫ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�ŚȇƢǠŭ¦�®ƾŢ�Â�ƨǼȈǠǷ�©ƢǿƢš ¦�² ǂǤƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǽ®¦ǂǧȋ�ƢđƢǈǯ¤

1
-Madeleine GRAWITZ, Lexique des sciences sociales, 7

ème
ed, ed Dallez, France, 1999, P 376

2
16عبد العزیز خواجة، التنشئة االجتماعیة، المرجع السابق، ص -
، لیبیا، 1،ط سبھاجامعةمنشورات، االجتماعیةواألنساقالتربوياالجتماععلمالشافعي،المھديمحمداحمد،إبراھیمعدنان-3

137ص،2001
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���Ǆºǯ¦ǂŭ¦�Â�°¦Â®Ȍºǳ�¦®ƾºŰ�ƢǸȈǜǼƫ�Ǟǔȇ�Ǿƫ¦̄�ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�ǚǧƢƸȈǳتعلم األدوار االجتماعية.3

و ختتلـــف هـــذه املراكـــز حســـب الســـن و املهنـــة و ثقافـــة  االجتماعيـــة الـــيت يشـــغلها كـــل فـــرد يف مجاعـــة معينـــة،

�ǞǸƬĐ¦

امـل و التفكــري اخلاصـة باجلماعــة أو و هـي تشــمل خاصـة أســاليب التع: اكتسـاب المعرفــة.4

�ǞǸƬĐ¦

الفـرد و حتديـد  من خالل تثبيت العناصر الثقافية يف شخصـية اكتساب العناصر الثقافية:.5

 .اعيةمنط شخصيته و الفوارق الفردية و االجتم

ـــى كـــائن اجتمـــاعي: .6 ـــوجي إل ـــل الطفـــل مـــن كـــائن بيول و ذلـــك مـــن خـــالل جممـــوع تحوي

���©ƢȈǳÂƚººǈŭ¦�ǲººǸŢ�ȄººǴǟ�°®Ƣººǫ�®ǂººǧ�ń¤�Ǻȇǂººƻȉ¦�ȄººǴǟ�ƾººǸƬǠȇ�®ǂººǧ�ǺººǷ�Â��ǞººǸƬĐ¦�ǲººƻ¦®�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢǨººǐǳ¦

©ƢǧƢǬưǳ¦�Â�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƥ ǈƷ�» ¦ƾǿȋ¦�Ǧ ǴƬţ�ƢǸǯ1.

  عناصر عملية التنشئة االجتماعية:.3

 وهـو يولـد حيث االجتماعية، التنشئة موضوع هو كما،االجتماعي البناء أساس الفرد :  يعدالفرد. أ

 عمليـة يف وتسـاعد االجتماعيـة، املـؤثرات مـع تتجـاوب وراثيـة و بيولوجيـة فطريـة السـتعدادات حامـل طفـل

 .االجتماعية عالقاته وتوسع املعرفية قدراته تنمي اليت اللغة التفاعل

 فـرد بـني أو فـرد وأخـر بـني حتـدث دينامكيـة اجتماعيـة عالقـات عـن : عبـارةالتفاعـل االجتمـاعي. ب

׃أنـواع ثالثـة إىل ينقسـم الـذي الفعـل االجتمـاعي هـو التفاعـل هـذا وأسـاس وأخـرى مجاعـة بـني أو ومجاعـة

 العـادات علـى معتمـدا تقليـدي و واملشـاعر األحاسـيس معتمـدا علـى عـاطفي و العقـل علـى معتمـدا منطقـي

 .والتقاليد

1
31-30عبد العزیز خواجة، التنشئة االجتماعیة، المرجع السابق، ص -
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 كاألسـرة االجتماعيـة ƢēƢºǈǇƚǷ عـرب االجتماعيـة التنشئة عملية تتوىل اليت فهي: االجتماعيةالبيئة . ت

 يتوافـق مبـا وسـلوكاته وشخصـيته الفـرد أفكـار بتنميـة ǶƬºē حيـث ،اخل... واملسـجد الرفـاق ومجاعـة واملدرسـة

 .فيه االندماج و التكيف عليه تسهل كما ¦ǞǸƬĐ وتقاليد عادات مع ويتماشى

:التنشئة االجتماعية نظريات.4

  سنتناول فيما يلي أبرز النظريات اليت حاولت تفسري عملية التنشئة االجتماعية

:نظرية التحليل النفسي 'سيغموند فرويد'.1.4

 مـن والديـه احد دور بتقمصه الطفل عند يتطور الذي األعلى األنا من تبدأ االجتماعية أن التنشئة

 للفرد النفسي اجلهاز عنده يتألف حيث،اإلناث عند' الكرتا'و الذكور عند 'أديب 'عقدة من التخلص اجل

 جنسـية غرائـز مـن الفطريـة احلالـة يف املتمثـل ااهلـو  و والثقـايف االجتمـاعي اجلانـب يف املتمثـل األعلـى األنـا من

 يعرفـه والـذي والـتقمص االحتكـاك طريـق وعـن بينهمـا، التـوازن يف يعمـل الـذي واالنـا عدوانيـة وعاطفيـة

منـه، صـفة أو خواصـه مـن خاصـة أو األخـر مظـاهر مـن مظهرا الفرد خالهلا من يتمثل اليت النفسية بالعملية

 عـرب متـر والـيت االجتماعيـة التنشـئة عمليـة تـتم األنـا حضـور عنـد و والفطـري االجتمـاعي بـني التفاعـل حيدث

 والعقـاب الثـواب عـن والديـه طـرف مـن واملعـايري القـيم الطفـل يكتسـب حيـث الـوالدة مـن الطفـل منـو مراحل

.1غالبلو  بعد ما مرحلة إىل والعقل ¦ǞǸƬĐ مع يتناسب مبا والتقليد

:النظرية السوسيولوجية.2.4

�ƾººǟ¦ȂǬǳ¦�Ƥإيميــل دوركــايمأ.  ººǈƷ�½ȂǴººǈǳ¦�ǾººȈƳȂƫ�ƨººȈǴǸǟ�ƢººĔƘƥ�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠººǌǼƬǳ¦�ƨººȈǴǸǟ�» ǂººǠȇ��

� ƢŹȏ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƨȈǴǸǟ�ƢĔƘƥ�ÃǂȇÂ��ƨȈǫȐƻȋ¦الطفـل علـى احليـاة اجلماعيـة والتـدريب علـى النظـام  ضلتعوي

قواعـد املـنهج "واحرتامه، وقد رفض دوركامي تثبيت السلوك يف فرتة الطفولة األوىل داخل األسـرة وبـني يف كتابـه

1
74عبد العزیز خواجة، المرجع السابق، ص -
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يف علم االجتماع" أن عملية التنشئة االجتماعيـة تبـدأ مـن السـنوات األوىل، وتعـرب عـن قهـر اجلماعـة للسـلوك 

�ƨººǟƢǸƴǴǳ�ȆǟƢººǸŪ¦�ǲººǬǠǳ¦�Ƥالشخصـ ºǈƷ�ǽŚººȈǤƫÂ�½ȂǴººǈǳ¦�ǾººȈƳȂƫ�ń¤�» ƾºē�ƨººȈǴǸǟ�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠººǌǼƬǳƢǧ��Ȇ

وهذا السلوك خيتلف يف طور ما قبل املدرسة عن طور املدرسة ، عن طـور الرشـد، ويقـول دوركـامي أن" عمليـة 

نوات األوىل مــن التنشــئة كلهــا تســتهدف أن تفــرض علــى الطفــل أســاليب الفكــر والعاطفــة والفعــل، فمنــذ الســ

املــيالد يفــرض عليــه أن يأكــل ويشــرب وينــام علــى حنــو معــني ويف مواعيــد منظمــة، وتقهــر نعاتــه ورغباتــه وجيــرب 

يضـغط عليـه ليـتعلم بعـض قواعـد السـلوك األخالقـي يف التعامـل ، و أخـريا ى تعلم النظافـة واهلـدوء والطاعـةعل

.1مع األخرين

االجتمـاع الـذين حــاولوا التوفيـق بـني االجتـاه االجتمــاعي : يعتـرب كــويل مـن علمـاء تشـارلز كـوليب. 

��ƢºǸǯ��ǞºǸƬĐ¦Â�®ǂºǨǳ¦�śºƥ�ƨºǫȐǠǴǳ�ǽŚºǈǨƫ�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠºǌǼƬǳ¦�ƨºȈǴǸǠǳ�ǶǿŚºǈǨƫ�Ŀ�ȆºǈǨǼǳ¦�ǽƢš ȏ¦Â

كانــــت آراؤه مبثابــــة رد فعــــل يف ســــياق التيــــار الفكــــري لعلمــــاء االجتمــــاع األمــــريكيني ضــــد مدرســــة التحليــــل 

ذا الســـياق يقـــول:"إن تصـــورنا الفـــرد منعـــزل هـــو جتريـــد ال تعـــرف بـــه اخلـــربة، يعادلـــه يف ذلـــك النفســـي، ويف هـــ

�ń¤�À¦Śººǌȇ�ȏ�ǞººǸƬĐ¦Â�®ǂººǨǳ¦�À¢�ń¤�Ǯ ]..[مــع علــى أنــه شــيء خمتلــف عــن األفــرادتصــورنا للمجت ººǳ̄�ǞººƳǂȇÂ

تأكيـد رفـض آراء ��2ǳ¦�¦ǀđÂ"هران اجلمعي والتوزيعي لشيء واحدظواهر منفصلة ولكنهما ميثالن ببساطة املظ

املدرسة الفرويدية اليت ترى أن العوامل البيولوجية هي العوامل احلامسة يف تفسري دافع الشـخص ومـن مث رفـض 

ويف كالمه عن تنشـئة الفـرد يشـري دائمـا إىل اجلماعـات . االجتاه النفسي الذي يدرس الفرد مبعزل عن اجلماعة

ǂºǋƢƦŭ¦�ƨºȀƳ¦Ȃŭ¦�©ƢºǫȐǟ�ȄºǴǟ�¿ȂºǬƫ�ƢºĔ¢�Ʈ̈�وتأثريهـا علـى التنشـئة  Primary groups األوليـة ºȈƷ�ǺºǷ

وقد أكـد كـويل بصـفة خاصـة علـى األسـرة  .والتعاون الواضح والصراع وحرية التعبري عن الشخصية والعواطف

ظـاهرة  Informal ومجاعـة اللعـب واحلـوار، بـل هـو يؤكـد أن اجلماعـات األوليـة أو مـا يسـمى غـري الرمسيـة

1
130، ص 1989األزاریطة، ،2ط، دار المعرفة الجامعیة،نظریة علم االجتماعنیقوال تیماشیف، -

2
154المرجع نفسھ، ص -
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جتماعيــة، كــويل وإن مل يصــطلح تســمية عمليــة الرتبيــة بالتنشــئة االجتماعيــة، إال عامــة يف كافــة التنظيمــات اال

أنه أشار إليها بعملية تشكيل الطبيعة االنسانية، باإلضافة أنـه مل حيصـرها يف مرحلـة عمريـة خاصـة بـل ربطهـا 

علــــم  وأن اجتاهــــه نفســــي يف، بتفاعــــل الفــــرد مــــع خمتلــــف اجلماعــــات األوليــــة: أســــرة، مدرســــة، مجاعــــة الرفــــاق

- االجتمـاع مــن خــالل كتاباتــه املتعــددة مثــل Human nature and social order الطبيعــة االنســانية "

ȂºƷ�¾£Ƣºǈƫ�®ƢºǇ�Ʈ¾� الذي جعله ينظر إىل الوراثة والبيئـة" والنظام االجتماعي ºȈƷ���ǲºǷƢǰƬǷ�ǲºǯ�ƢºǸĔ¢�ȄºǴǟ

 ى الشخصـية؟ ويف هـذا السـياق يقـول:أولوية الوراثة أو البيئة يف حتديد السـلوك االنسـاين :أي أيهمـا يـؤثر علـ

" حيثما تبدأ حياتنا الفردية نالحظ أن العاملني املؤثرين يف التاريخ مها الوراثة والعامل االجتمـاعي يتجسـمان 

ـــديان ـــة مهـــا يف حقيقـــة األمـــر جتري ألن   يف هـــذا املوقـــف اجلديـــد فيبـــدوان كقـــوى منفصـــلة ولكـــن الوراثـــة والبيئ

.1كليةالشيء الواقعي ميثل عملية  

. نظرية التعلم االجتماعي:3.4

عبارة عن عملية الـيت يكتسـب مـن خالهلـا الفـرد طـرق إشـباع 'Getes –' جيتس التعلم كما يعرفه   

  . و نظرية التعلم نوعان:2دوافعه أو يصل عن طريقها إىل حتقيق أهدافه

:النظريات السلوكية. أ

 (االختبـــار والـــربط) والـــيت تـــرى أن الكـــائن يرتـــاح لثورنـــدايكنظريـــة الـــتعلم بالمحاولـــة والخطـــأ :

للحركة الناجحة فيثبتها، وال يرتاح للحركـة الفاشـلة ممـا حيـذفها، فالكـائن حسـب هـذه النظريـة يـتعلم 

 .باحملاوالت اليت تؤدي إىل النجاح أو الفشل ال بالتفكري

اسـتمراريته،  : الذي يـرى أن تقـدمي املعـزز يثبـت السـلوك ويضـمننظرية االشراط اإلجرائي لسكينر

 .واالرتباط بني سلوك معني ومعززه يسمى إشراطا إجرائيا

1
125المرجع السابق، ص -

2
73ص المرجع السابق،عبد العزیز خواجة،-



ــرةـــــــــاألس األّولالفصل 

35

الذي يرى أن التعلم ظاهرة فيزيولوجية تنبين على أسـاس ارتبـاطنظرية التعلم الشرطي لبافلوف: 

.1شرطي بني املثري االصطناعي واالستجابة الطبيعية عن طريق اجلهاز العصيب

   :واليت تضم النظريات المجالية:. ب

النظرية المعرفية لتولمانŖºǳ¦�¾ƢĐ¦�ǂǏƢǼǠƥ�ǖƦƫǂȇÂ�Äƾǐǫ�ǶǴǠƬǳ¦�² ƢǇ¢�À¢�Ãǂȇ�Äǀǳ¦��

(مثريات، حوافز، خربات، وراثـة، نضـج...) وعوامـل تتعلـق بالسـلوك يف  تنقسم إىل عوامل مسببة يف السلوك

والــيت مساهــا  )حــد ذاتــه(االجتاه، الكميــة، الكفايــة) وعوامــل وســيطة بينهمــا (قــدرات عقليــة، عمليــات نفســية

 .بالطاقة الكامنة

الــيت تــرى أن الفــرد يـتعلم عــن طريــق االستبصــار ونظريـة الجشــطالت لكــوهلر و كوفكــا : 

وذلـك بتنظـيم أجـزاء املوقــف وربـط العالقـات بينهـا مث الوصــول إىل اهلـدف املطلـوب، وال يـتعلم الفــرد  اإلدراك

.2بالعادة وإمنا بالعالقة بني الوسيلة والغاية

ـــة .4.4 ـــة عمليـــة انتقـــال الفـــرد مـــن حالـــة الالاجتماعيـــة  دوركـــايمنظري : يعتـــرب دوركـــامي التنشـــئة االجتماعي

البيولوجيــة إىل حالتــه االجتماعيــة الثقافيــة، فوظيفــة التنشــئة تتمثــل إزاحــة اجلانــب البيولــوجي مــن تركيبــة الطفــل 

.3لصاحل النماذج اخلاضعة للسلوك االجتماعي املنظم

تنطلــق هــذه النظريـة مــن مفــاهيم املوقــف و الــدور يف حتليــل عمليــة التنشــئة  اعي:نظريــة الــدور االجتمــ.5.4

االجتماعيــة، فاحليــاة االجتماعيــة مكونــة مــن جمموعــة األدوار الــيت تتفاعــل مــن خالهلــا األفــراد، و تتــوزع هــذه 

  األدوار إىل:

دور الطفل، املراهق، الراشد.أدوار الحياة:  -

  الطبقة..اجلنس، األدوار المفروضة:   -

1
73المرجع السابق، ص -

2
74المرجع نفسھ، -

3
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.1داخل العمل، املهنة، الثقافة..األدوار المكتسبة:-

 دينامكيـة أكثـر عمليـة االجتماعيـة التنشـئة أن علـى النظريـة هـذه تؤكـد: . نظريـة التفاعليـة الرمزيـة6.4

 يتعلمـون النـاس حيـث متنوعـة، بطـرق تتطـور وان التفكـري علـى Ƕē¦°ƾºǫ يطـوروا الن للنـاس تسـمح وبصـورة

 ومـن فكريـة بطريقـة والرمـوز املعـاين لتلـك يستجيب من ومنهم االجتماعي التفاعل خالل من واملعاين الرموز

 ما وهذا نظرهم ووجهة اآلخرين تصورات فهم ميكن أيضا وبذلك واملستقبل املاضي فهم ميكن أيضا خالهلا

  .األخر دور بأخذ الرمزية التفاعلية يف يفهم

:جند منها . مؤسسات التنشئة االجتماعية:5

 عيشـةيعيشـون  أحيانـا ذويهمـا بعـض و وأطفاهلمـا زوجـني تضـم اجتماعيـة مؤسسـة : هـياألسـرة-

 واحـدا ثقافيـا منطا وحيملون اقتصاديا ويتعاونون حمددة اجتماعية الدوار وفقا معا يتفاعلون و واحدة مشرتكة

.2عليه واحملافظة بتطويره ويقمون به يتميزون وعاما

 ادوار مجلة له بينها، فيما ومتفاعلة حمددة عناصر جمموعة من يتألف متكامل : نظامالمدرسة -

.3االجتماعية احلياة إطار يف حمددة ووظائف اجتماعية

 ميكن املختلفة وسائله طريق عن اجلمعي االتصال أساليب من أسلوب ƢĔƘƥ تعرفوسائل اإلعالم: -

 عليـه يـرد كـي للفـرد ƢºĐ¦�ƶºǈǨȇ¾ مـا نـاذرا إذ ،واحـد اجتـاه ذو انـه خصائصـه أهـم ومن أهدافه، إىل الوصول

 الـيت للبيئـة يسـتجيب وانـه افرتاضـيا متلقيـا خياطـب ألنه وأخر شخصني بني تسود اليت األلفة روح يتفقد وانه

.4هي كما وأحداث حقائق من يقدمه  مبا فعالياته ويربط فيها يعمل

1
78السابق، ص المرجع-

2
185، المرجع السابق، ص الشافعيالمھديمحمداحمد،إبراھیمعدنان-

3
173المرجع نفسھ ص -

4
262، المرجع السابق، ص الشافعيالمھديمحمداحمد،إبراھیمعدنان-
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  . التنشئة االجتماعية في المجتمع الجزائري:6

¦ƢºǠǸƬĐ© كشـأن شـانه عليهـا، يرتكـز الـيت التحتيـة البـىن يف أثـرت مراحـل بعدة اجلزائري ¦ǞǸƬĐ مر

 جمتمـع إنشـاء إىل التوجـه كـان اجلزائـر اسـتقالل فبعـد ، احليـاة ميـادين مجيـع يف التغيـري ¢ƢđƢºǏ الـيت األخـرى

 التحـول إىل والسياسـي واحلضـري واالقتصـادي الرتبـوي القطـاع مثـل القطاعـات بعـض دفع خالل من جديد

¦ǞºǸƬĐ فأصـبح وتنظيماتـه ¦ǞºǸƬĐ ثقافـة علـى اثـر مـا وهـذا العـامل، يف الـدول بـاقي عليـه هـي ملا وفقا والتطور

 العائلـة تكـوين علـى اثـر مـا هـذا املـدن، يف يتمركـزون أصـبحوا سـكانه أغلبيـة حيـث حضـري جمتمـع اجلزائـري

 كانـت نوويـة، أو صـغرية أسـرة إىل املمتـدة باألسـرة يسـمى مـا أو كبـرية عائلـة مـن التنظـيم هـذا انتقـل حيـث

 أو األكرب االبن مبساعدة اجلد يتزعمهم واألخوال األعمام فيهم مبا األفراد من كبري عدد على حتتوي العائلة

 العائلة أفراد مجيع مبشاركة وهذا املواشي وتربية الزراعة على أساسا تعتمد بإنتاجها وتتميز ƢǸđƢȈǣ أثناء اجلدة

 األب علـى حتتـوي نووية أسرة إىل لتتحول اجلنسني، لكال مبكرة سن يف الزواج كان وهلذا األطفال فيهم مبا

 يف سـاعدها مـا هـذا متعلمـة األحيـان غالـب يف املـرأة أصـبحت حيـث فقط، األطفال من حمدود وعدد واألم

 أصـبحت األطفـال، تنشـئة منهـا الرجـل جانـب إىل األمـور بعـض تسـيري يف واملشـاركة البيـت خـارج العمـل

 وهـذا واجلامعـات املـدارس يـدخلون األطفـال أصـبح كمـا والتجـارة واإلدارة الصـناعة يف تتمثـل العمـل ميادين

 منصـب علـى احلصـول جهـة مـن و الـزواج سـن تـأخري وبالتـايل ألفرادهـا والثقـايف التعليمـي املستوى يف زاد ما

 حتديـد يـتم بـه الـذي اللبـاس فيـه مبـا االسـتهالك هـو احلديثـة األسـرة هـذه مييـز ومـا الدولـة، يف كإطـار عمـل

 العالقـات مثـل شـيء كـل تقريبـا يبـىن وعليـه لألسـرة املعيشـي واملسـتوى واالجتمـاعي الطبقـي االنتمـاء

 النزعـة األسـرة هـذه علـى يغلـب كمـا ،اخل... السـكنية املنطقـة ، العمـل ميـدان ، الـزواج مثـل االجتماعيـة

 كانـت بعـدما واإلنـاث، الـذكور اجلنسـني لكـال وهـذا أفرادها عيش وطريقة القرارات اخذ يف واحلرية الفردانية

 هلـذا عرضـة أكثـر الشـباب فئـة وتعتـرب .اخل... للـزواج واختيارهـا لدراسـة مواصـلتها يف احلـق لـديها لـيس املـرأة
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'  " دينامكيــة التحــول تكــون واضــحة خاصــة علــى فئــة الشــباب، بوتفنوشــت مصــطفى' يقــول كمــا  التغــري

.1و ثقافة عصرية" تقليدية ثقافة من مكون جمال يف االجتماعية، التحوالت مركز يف يعشون الشباب

دراسة سوسیولوجیة –المجتمع الجزائري المبحث الخامس: 

:الثقافة الجزائرية و صراع القيم.1

قـدميا و حـديثا أمهيـة بالغـة و تـأثري يف تصـور الـذات و مـدلول االنتمـاء و للمسألة الثقافية يف اجلزائر 

تعيني اخلاص و املشرتك من الرتاث و النظرة إىل اآلخر يف العامل احملـيط بنـا و علـى األصـح املوجـود يف خميلتنـا 

اطع منفصـلة أو يف واقع احلال، و يظهر ذلك التأثري حىت بني عامـة النـاس يف تصـنيف املاضـي الثقـايف إىل مقـ

ميكن برتها افرتاضـيا أو نكـران وجودهـا أصـال (التعامـل مـع الـرتاث مـا قبـل الفـتح اإلسـالمي و مـا بعـده تـراث 

. و يـنعكس واقــع املسـألة الثقافيــة 2مـا قبــل االحـتالل و تركــه الكولونياليـة، مالمــح البنـاء الثقــايف بعـد التحريــر"

ǳ¦�À¢�Ǯ ºǳ̄��ǞºǸƬĐ¦�ƨºȈǯǂƷ�Â�®¦ǂºǧȋ¦�©ƢǯȂǴǇ�ȄǴǟ�ǞºǸƬĐ¦�ƨºȈǯǂƷ�Â�®¦ǂºǧȋ¦�½ȂǴºǈǳ�®ƾºƄ¦�Â�½ǂºƄ¦�Ȇºǿ�ƨºǧƢǬư

فيقول املفكر مالـك بـن نـيب 'إن سـلوك الفـرد العـريب املسـلم اجلزائـري مشـروط بشـيء مـن السـلبية أو أنـه فاقـد 

للشيء من اإلجيابية، أعين لشيء أساسـي مـن الفعاليـة، بينمـا كنـت أرى يف الوقـت نفسـه أن سـلوك اآلخـرين 

.3د كبري باإلجيابية و الفعاليةينطبع إىل ح

�ƨººǷ±ȋ¦�ǽǀººǿ�ȄººǴƴƬƫ�Â�ƨººǷ±¢�ƨººǳƢƷ�ń¤�ƨǴǰººǌǷ�ǺººǷ�ǂººƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ƨººȈǧƢǬưǳ¦�ƨǳƘººǈŭ¦�ȆººǬƫǂƫ�À¢�ǺººǰŻ�¦ǀººđ�Â

�ȆƷȂºººƫ�́ ȂºººǐǼǳ¦�Â�°Ƣºººǰǧȋ¦�Â�ǶȈǬǳƢºººǧ��ǞºººǸƬĐ¦�ƨºººȈǯǂƷ�Â�®¦ǂºººǧȋ¦�½ȂǴºººǇ�ȄºººǴǟ�ƢºººȀǜƷȐǻ�Ŗºººǳ¦�©ƢºººǔǫƢǼƬǳ¦�Ŀ

بـع بطـابع السـلبية و العبثيـة و الالّمسـؤولية، و ينطـوي مفهـوم بأشياء إجيابية يف حـني جنـد السـلوكات كمـا تنط

1 - Mostefa BOUTEFNOUCHET, La Société Algérienne en Transition ,Office des
publications Universitaires,Alger,2004, p32.

2
39، ص 2008، 1، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، طمدخل إلى علم االجتماععبد هللا محمد عبد الرحمان، السید رشاد غنیم، -

3
39نفسھ، ص -
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األزمة على التناقض بني األمرين أو أكثر و ينطوي كذلك على صراع نفرتض به أن يكون علـى درجـة عاليـة 

  من الشدة.

و تكـــون األزمـــة الثقافيـــة بالغـــة الشـــدة كلمـــا ارتـــبط موضـــوعها بـــالقيم الـــيت تـــرتبط باملقـــدس احملـــرم، و  

�Â�ĿƢºǬưǳ¦�̧ƾºǐƬǳ¦�Â�ƨºȈǧƢǬưǳ¦�ƨºǷ±ȋ¦�°¦ƾºǷ�Ŀ�ǲƻƾºȇ�ǾºǻƜǧ��Ǿºź°Ƣƫ�Â�ǾºǸȈǬǳ�ǾºǈǨǻ�ǞºǸƬĐ¦�ǂºǰǼƬƥ�ƢǷƾǼكذلك ع

�ǶȈººǬǳ¦�Ŀ�©ƢººǼȇƢƦƬǳ¦�Â�©¦°Ƣǘººǌǻȏ¦�Â�ƨººȈǧƢǬưǳ¦�©Ƣǟƾººǐƫ�ƨȈǠººǓÂ�Ŀ�ƨººǷ±ȋ¦�ǲººǷ¦Ȃǟ�ǺººǸǰƫ�Â��ĿƢººǬưǳ¦�°ƢººȈĔȏ¦

ا يف مســتوياته اجلماعيــة و الفرديــة الــيت تــؤدي إىل صــراعات عنيفــة بــني القــيم، و هلــذا فإننــا نفــرتض أن جمتمعنــ

�ǺºººǷ�µ ŗºººǨǻ�ƢºººǼǻ¤�Â��ǾºººƬȇȂǿ�ǺºººǷ�¾ƢºººǼƫ�Â�ǽ®ȂºººƳÂ�Â�ÀƢºººǈǻȍ¦�ŚºººǐǷ�®ƾºººē�̈®ƢºººƷ�ƨºººȈǧƢǬƯ�ƨºººǷ±¢�©ƢºººǷ¦Â®�Ŀ�ǞºººǬȇ

البدايــة أن عناصــر هــذه األزمــة جتتمــع اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى، و نفــرتض كــذلك أن األزمــة الثقافيــة 

يــة و سياســـية و قوميـــة و حضـــارية و قيميـــة، و هـــي تشـــكل الــيت نعيشـــها اليـــوم جتســـد منظومـــة أزمـــات أخالق

.1عناصر و مكونات األزمة العامة اليت أطلقنا عليها األزمة الثقافية

فــإذا أردنــا أن نعــرج قلــيال علــى واقــع الثقافــة اجلزائريــة الــيت هــي جــزء مــن ال يتجــزأ مــن الثقافــة العربيــة 

ǓȂǨǳ¦�ǺǷ�ƢƷǂǈǷ�ǲǰǌƫ�ƢĔ¢�Ãǂǻ�ƢǼǻƜǧ��ƨȈǷȐǇȍ¦�śºƥ��¥®ƢºƦŭ¦�Â�ǶȈºǬǳ¦�śºƥ�©ƢǔǫƢǼƬǴǳ�ƨƷƢǇ�Â�ƨȈǸȈǬǳ¦�Ȅ

الشــعارات و اإلجنــازات، بــني التصــرفات و املمارســات، و بالتــايل فــإن املــرء الــذي ينشــأ يف جمتمــع حيفــل بكــل 

هذه التناقضات البد له أن يواجه معانات القيمية و أن يعيش هذه الفوضى الفكرية الـيت تسـتلبه يف مسـتوى 

.2وراتالوعي و التص

يف هذه االزدواجية اليت يعيشها اإلنسان اجلزائري و العريب املسلم عموما تعتـرب مشـكلة حقيقيـة الـيت 

تعيقه على املبادرة و املبـادأة إلجنـاز اسـتحقاقاته، و حـل مشـكالته املختلفـة الـيت هـي يف األصـل نتـاج طبيعـي 

أو اجلزائـري يشـعر بـالتمزق ألنـه أصـبح يعـيش بـني هلذه الوضعية الثقافية الـيت تسـود يف جمتمعـه، فـالفرد العـريب 

1
لحسیني و محمد الجوھري، منشأة المعارف، االسكندریة، د ، ترجمة محمد امشكالت أساسیة في النظریة االجتماعیةجون ركس، -

ط، د ت
2

78محمد السویدي، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، المرجع السابق، ص -
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عاملني كالمها غريب منـه، عـامل ثقافـة تارخييـة ال تسـتطيع أن تضـمن إشـباع حاجاتـه املختلفـة، و ثقافـة تشـعره 

�ȄºººǴǟ�Ƣē°ƾºººǫ�Â�ƢºººȀƬȈǳƢǠǧ�Â�Ƣºººǿ°Ȃǘƫ�Ŀ�ƢºººȀȇ°ƢŸ�À¢�ǞȈǘƬºººǈȇ�ȏ�©ƢºººƴƬǼǷ�Ǯ ǴȀƬºººǈȇ�Ǿºººǻȋ�ǾºººǐǬǼƥ�ƨºººǜū�ǲºººǯ�Ŀ

�ƨººȈǧǂǠǷ�Ã£°�ǺººǷ�ǪººǴǘǼƫ�ƢººĔȋ�ƢººȀȈǧ�½°Ƣººǌȇ�À¢�ǞȈǘƬººǈȇ�ȏ�Â�©ƢººǟƢǸŪ¦�Â�®¦ǂººǧȌǳ مواجهـة املشــكالت اليوميــة

تناقض منطلقاته املعرفية و العقدية، و هي ال تقبله إال إذا ختلى عن منطلقاته املعرفية األصلية.

�ǲºººººǰǳ�ƢǠºººººǇ¦Â�ȐƻƾºººººǷ�ŐºººººƬǠȇ�ÄǂºººººƟ¦ǄŪ¦�ǞºººººǸƬĐ¦�Â�ÀƢºººººǈǻȎǳ�ĿƢºººººǬưǳ¦�ŃƢºººººǠǴǳ�¿±ƘºººººƬŭ¦�ǞºººººǓȂǳ¦�¦ǀºººººǿ�À¤

�Â�ƨººȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨººȈǧƢǬưǳ¦�©ƢǸººǈǳ¦�śººƥ�̧¦ǂººǐǳ¦�Â�ǒاملشــكال ǫƢººǼƬǳ¦�À¤��ǞººǸƬĐ¦�¦ǀººǿ�Â�®ǂººǨǳ¦�¦ǀººđ�Ǧ ººǐǠƫ�Ŗººǳ¦�©

الغربية مثل الصراع بني قيم القبيلة و العشرية، و قيم القانون و الدولة و بـني قـيم االسـتقاللية الفرديـة، و قـيم 

الوقـت..إخل، كـل هـذا ميثـل أزمـة صـراع بـني االشرتاكية اجلماعية، و قيم الكرم و قيم التقشف، و قـيم احـرتام 

  القيم و هذا بدوره يشمل احلركة الداخلية للثقافة.

 التحول في نظام الزواج بالجزائر:.2

عرف الزواج حسـب "هـواري عـدي" مظـاهر جديـدة تبـدأ بـربط عالقـة صـداقة يب اإلنـاث و الـذكور 

خمالفني بذلك التعاليم الدينية الـيت ال تسـمح مبثـل هـذه العالقـات، و التقاليـد االجتماعيـة الـيت تنبـذ مـن يقـوم 

ºǜǷ�ǺºǷ�ǂºȀǜǷ�Ȃºǿ�ƢºǸǼȈƥ��ǞºǸƬĐ¦�©ƢºǻȂǰǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ǾǸȈǸǠƫ�ǺǰŻ�ȏ�ǶǰƷ�¦ǀǿ�Â���Ǯ ǳǀƥ اهر التحـول الـيت

أصـــبحت تـــزاحم التقاليـــد و األعـــراف يف جمـــال الـــزواج)، و الـــيت يرجـــع مصـــدرها إىل حمتـــوى بـــرامج التســـلية و 

الرتفيــه و مشــاهدة القنــوات األجنبيــة، إذ أّدى ذلــك إىل عمليــات التقليــد يف غيــاب كلــي للقــيم و املبــادئ و 

تنتهي بالزواج أو بعالقات غري شرعية أو بتشويه الصـورة الرقابة األسرية و االجتماعية هلذه العالقات اليت قد 

االجتماعية للمعنيني على أقل تقدير، أو حىت تأخر أو عدم الـزواج. و تكـون هـذه العالقـة بـني اجلنسـني مـن 
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احلــي نفســه أو داخــل أمـــاكن العمــل و الدراســة كمظهــر يفضـــل فيــه الفــرد التعــرف علـــى الفتــاة خــارج حمـــيط 

ǟǄȇ�ƾǫ�ƢŲ��ƨǴƟƢǠǳ¦ƢŮ�ƨǠȈǘǷ�Śǣ�Â�ƢȀǼƥ¦�ƢȀǼǷ�ǀƻƘƬǇ�ƢĔ¢�̈°ƢƬƼŭ¦�̈ƢƬǨǳ¦�Ŀ�Ãǂƫ�Ŗǳ¦�¿ȋ¦�Ʋ1.

كما قد تشرتط الطبقات امليسورة بعض املقاييس لدراسـة عـروض الـزواج، مثـل عمـل طالـب الـزواج، 

الســكن، و يف حالــة عــدم تــوفر الشــرطني فــإن الــرد يكــون بــأن الفتــاة قــد طلــب يــدها ابــن عمهــا و هــو األوىل 

��Ƣđ�ń¤�ǶȀƬºǼƥ¦�µ ǂºǠȇ�ƾºǫ�Ǻǰºǈǳ¦�®ȂºƳÂ�¿ƾºǟ�Àȋ��ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�ÃȂƬǈŭ¦�Ŀ�ÄÂƢǈƬǳ¦�¿ƾǟ�ȄǴǟ�®ǂǯ�Ǯ ǳ̄�Â

�ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞºǸƬĐ¦�ŚºǤƫ�ƾºǫ�Â��¼Ȑºǘǳ¦�Â¢�«ÂǄºǳ¦�̈ƢºǧÂ�ƨºǳƢƷ�Ŀ�©ȏƢºǸƬƷ¦�ǲºǴǬȇ�ƢºǸǯ��«ÂǄºǳ¦�̈Ȃºƻ¤�ǞºǷ�ǲǯƢǌǷ

¤�ÀƢǰǈǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�¾ƢǬƬǻ¦�Â�ǂǔƸƬǳ¦�ǲǠǨƥ�¾ȐǬƬǇȏ¦�ǀǼǷ�¦Śưǯ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǷȂǸǟ2ىل العيش يف املدن.

:عمل المرأة في الجزائر.3

ǂºǜǼǳ¦�ƪ̈� لقد ºǸǘƷ�ƢºĔȋ��ƢºȀǼǟ�Ǟǧ¦ƾºȇ�Â�ǞǸƬĐ¦�ƢǿƢǼƦƬȇ�ƨǸȈǫ�̈¢ǂŭ¦�ǲǸǟ�ǺǷ�ƨȇǂȇǂƸƬǳ¦�̈°Ȃưǳ¦�ƪ ǴǠƳ

�ƨºººǸȈǬǳ¦�ǞºººƦǼƫ�ƢºººǼǿ�ǺºººǷ�Â��¾ƢºººƳËǂǳ¦�Ƣºººđ�¿ȂºººǬȇ�Ŗºººǳ¦�¾ƢºººǸǟƘƥ�¿ƢºººȈǬǳ¦�ȄºººǴǟ�̈°®Ƣºººǫ�Śºººǣ�̈¢ǂºººŭ¦�À¢�Ãǂºººƫ�Ŗºººǳ¦�ƨºººȇƾȈǴǬƬǳ¦

ضرورة خروجهـا إىل ميـدان الشـغل و بأعـداد احلقيقية لعمل املرأة اجلزائرية اليوم، و هي تؤكد لنا يوما بعد يوم 

تتزايـــد باســـتمرار، ألن املـــرأة اجلزائريـــة بـــالرغم مـــن املشـــاكل الـــيت تعـــرتض طريقهـــا ، تقبـــل علـــى ميـــادين العمـــل 

املختلفة، اإلدارية منها و التعليمية، و الطبية و التقنية و اإلنتاجية و احلرفية يف املصانع و احلقول. 

Ƣºƻ�ǲºǸǠǳ¦�Ŀ�°¦ǂǸƬºǇȏ¦�ǲºǷ¦Ȃǟ�̈¢ǂºǸǴǳ�©ǂºǧÂ�ƾºǫ��ƾȈȈºǌƬǳ¦�Â� ƢºǼƦǳ¦�̈°ȂºƯ�Ƣºđ°»��إن املراحل اليت مرت 

البيـــت مـــن أجـــل التنميـــة الوطنيـــة الشـــاملة.لكن قضـــية عمـــل املـــرأة مل حتـــض بالعنايـــة الّالزمـــة بعـــد االســـتقالل 

¦�Â�ƨȇ®ƢººǐƬǫȏ¦�©¦ŚººǤƬǳ¦�ÃȂƬººǈǷ�ȄººǴǟ�ƢēƢººǇƢǰǠǻ¦�Â��ƢººȀƬȈǳƢǠǧ±Őƫ�Ŗººǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�ƨººǴǬǳ��̈ǂººǋƢƦǷ��ƨººȈǟƢǸƬƳȏ

�Ŗºǳ¦�ǲºǸǠǴǳ�ƨºǷƢǠǳ¦�ƨºǯǂūƢƥ�Â¢�ŅƢºƳǂǳ¦�ǲºǸǠǳƢƥ�ȆƟƢºǈǼǳ¦�ǲǸǠǳ¦�śǸưƫ�ǖƦƫǂȇ�Â��ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦

تعرب عن اسرتاتيجية الدولة للتنمية. و يتم ذلك تعبئـة مجيـع اإلمكانيـات الشـرية، ألن العمـل يعـد أهـم عنصـر 

1
-Lahouari ADDI, les mutation de la société Algerienne, op.cit, P 84-85

2
- ibid, P 147
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د يسري على قدمني يتمثالن يف الصناعة و الزراعة، فعليـه أساسي لبناء اقتصادي حر قوي، فإذا كان االقتصا

أيضــا أن يعمــل بيــدين يتمــثالن يف الرجــل و املــرأة. و ذلــك لتمكــني املــواطن و املواطنــة مــن املســامهة يف تنميــة 

�ƪ ºººǳ¦±�ƢºººǷ�Â��̈ƾºººȇƾǟ�©ƢºººƦǬǟ�ǲºººǸǠǳ¦�ń¤�̈¢ǂºººŭ¦�«Âǂºººƻ�ƨǳƘºººǈǷ�ƪ ºººǓŗǟ¦�ƾºººǫ�Â��Ǿºººƫ¦°ƾǫ�Ƥ ºººǈƷ�ǲºººǯ�ǞºººǸƬĐ¦

تتمثــل يف احلصــار العقائــدي و األيــديولوجي خاصــة النظــرة األســرية، الــيت تــرى يف خــروج تعرتضــها إىل اليــوم،

املــرأة للعمــل تضــييعا لألســرة و األطفــال، لــذلك بقيــت مشــاركة املــرأة يف النشــاط االقتصــادي و االجتمــاعي 

�Ŗººǳ¦�ƨººȈǻȂǻƢǬǳ¦�́ ȂººǐǼǳ¦�ƨǘººǇ¦Ȃƥ�¢ƾººƦŭ¦�¦ǀººǿ�ƾȈººǈš �Â��Ƣººđ�©ƢǘǴººǈǳ¦�» ¦ŗººǟ¦�ǺººǷ�ǶǣǂǳƢººƥ�ƨǴȈƠººǓ صــدرت إىل

ÀƘǌǳ¦�¦ǀđ�Àȉ¦�ƾƷ1.

  :التغير االجتماعي و العولمة في المجتمع الجزائري.4

لقــد أصــبح مصــطلح العوملــة مــن أكثــر املفــاهيم تــداوال و شــيوعا يف الســنوات األخــرية ملــا فرضــه مــن 

�Â�ƨȇ®ƢººººǐƬǫȏ¦��ƨȈººººǇƢȈǈǳ¦���ƢººººǿǂǿƢǜǷ�©®ƾººººǠƫ�Â�ƢēƾººººƷ�©ƾººººȇ¦Ǆƫ�Â�ƪ ǟ°Ƣººººǈƫ�°ƢººººƯ¡�ǺººººǷ�ǽ±ǂººººǧ¢�Â�©ƢȇƾººººŢ

الثقافيــة) و ذلــك مــن خــالل تزايــد دور املنظمــات الدوليــة و تــدفق الســلع و اخلــدمات بــني الــدول، و كــذلك 

عوملــة التجــارة اخلارجيــة و عوملــة اإلعــالم و اإلنتــاج، و ذلــك باالنتقــال مــن الصــيغة غــري املباشــرة يف العالقــات 

جنــــيب و خاصــــة تلــــك الــــدول الــــيت مـــع األطــــراف إىل االســــتثمار املباشــــر بانفتــــاح الــــدول علـــى االســــتثمار األ

أخفقت يف حتقيق التنمية املرجوة و عجزها على مواجهـة املشـاكل االجتماعيـة و االقتصـادية الـيت تعـاين منهـا  

.2كاملديونية و الفقر و البطالة و الفساد

ا و اهليكلي للمؤسسات املستخدمة و أمـام األزمـات االقتصـادية املاليـة منهـ يأمام التطور التكنولوج

و التجارية أحدث انسالخا عنيفا و مفاجأ عن املبادئ اليت كانت سائدة ملـدة طويلـة يف عـامل الشـغل و الـيت 

أصبحت ختضع إىل معايري أكثر صرامة قصد التأقلم مع السياسية االقتصادية اجلديدة القائمة علـى مـا ميكـن 

1
-116، ص 2003، الجزائر، 1،شركة دار أمة للطباعة و النشر، طاالجتماعي و مؤشراتھ في الجزائروسائل التغییر ثریا التجاني،-

117
2

164، ص2008، الجزائر، 1، جسور للنشر و التوزیع، طمدخل إلى علم االجتماعخالد حامد، -
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التشـغيل و أفـرزت عـدة نتـائج خاصـة  تسميته باقتصاد السوق كـان لـه أثـر بـارز حبيـث أعيـد النظـر يف سياسـة

علـــى العمـــال إذ أصـــبح الضـــحية يف كـــل عمليـــة مـــن عمليـــات اإلصـــالح االقتصـــادي و املؤسســـي و إعــــادة 

اهليكلة، فلم يبقى إجـراء الفصـل أو التسـريح يـتم يف شـكل فـردي و ألسـباب حمـددة بـل أخـذ مفهـوم الفصـل 

، بـــل لنـــوع جديـــد مـــن الســـبب االقتصـــادي و بعـــدا واســـعا أي مجـــاعي لـــيس بســـبب مـــن األســـباب التقليديـــة

�ŚºƦǯ� ǄºƳ�Ǻºǟ� ƢǼǤƬǇȏ¦�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�§ ƢƦǇȋ�ƶȇǂǈƬǳ¦�Ȇǿ�Â�ȏ¢�̈ƾȇƾƳ�̈ǂǰǧ�°ȂȀǛ�Ä¢��řǬƬǳ¦

مــن اليــد العاملــة و التقليــل مــن عــدد العمــال الــذين مل يعــودوا ضــروريني، هــذا مــن جهــة، و مــن جهــة أخــرى، 

يلة أمثلها متطلبات النظام االقتصـادي اجلديـد علـى املؤسسـات االقتصـادية يعترب نظام العقود حمددة املدة وس

�Ǻººǟ�¿Ȑººǯ�½ƢººǼǿ�ƾººǠȇ�Ń�Â�śǸƟ¦ƾººǳ¦�¾ƢººǸǠǳ¦�Ǻººǟ�Ä¢��ǲǤººǌǳ¦�ƨººǷȂŻ®�ƨǨººǏ�Ǻººǟ�ƢȈƦººǈǻ�ƪ ººǴţ�Ƣººđ�Â�ƨººȇǂƟ¦ǄŪ¦

وضــعية مرتبطــة بفكــرة عمــل مــدى احليــاة، أي حــدوث تراجــع عــن تقريــر احلــق يف العمــل إىل مفهــوم جديــد 

عقـــد العمـــل أو العمـــل بالعقـــد، خاصـــة عقـــد العمـــل احملـــدد املـــدة، و بســـوء وضـــعية التشـــغيل يف يطلـــق عليـــه 

�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨƠǧ� Ƣǐǫ¤�Ļ�ǺǷ�Â��ƨǳƢǘƦǳ¦�ƨƳ°®�ǶǫƢǨƫ�ń¤�Ã®¢�Äǀǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦
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:الخالصــــــة

�Ǯ ºººǋȏÂ����ƢºººēƢȇǂǜǻ�Â�ƢºººȀǸȈǿƢǨǷ�ǲºººǰƥ�̈ǂºººǇȋ¦�¿ȂºººȀǨǷ�ń¤�ǲºººǐǨǳ¦�¦ǀºººǿ�Ŀ�ƢǼºººǓǂǠƫ أن األســـرة هـــي

�ǞººǸƬĐ¦�®ȂººƳÂ�² ƢººǇ¢�ƢººĔ¢�ȏ¤�̈ŚǤººǏ�ƨººȈǟƢǸƬƳ¦�̈ƾººƷÂ�ƢººĔ¢�ǺººǷ�Ƕǣǂººǳ¦�ȄººǴǟ�Â���ǞººǸƬĐ¦� ƢººǼƥ�Ŀ�ńÂȋ¦�̈¦ȂººǼǳ¦

وأقـــوى نظمـــه فهــــي املهـــد احلقيقــــي للطبيعـــة اإلنســــانية . فاألســـرة تقــــوم بوظـــائف عديــــدة تتصـــف بالتكامــــل 

التفاعـل  تعتمـد علـى ¦�ǞºǸƬĐ ت وتقاليـدمعتقـدا حسـب األدوار فيهـا وتوزيـع والتـداخل ، خيتلـف تنظيمهـا

 الصـناعي بسـب التطـور ظـروف املعيشـة مـع حتسـن وتطـورت تغـريت أعضـاءها، بـني فيمـا االجتمـاعي

�ƨºȈǴǸǠǳ¦�ŐºƬǠƫ�ƢºĔ¢�Ǧ تناولنـا كـذلك  اليـوم عليهـا عمـا أصـبحت حـىت والتكنولـوجي ºȈǯ�Â�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠºǌǼƬǳ¦

ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǴǟ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ȂƄ¦��Ȃºǿ�Â�±ƢºŸƜƥ�ÄǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ƢǼǫǂǘƫ�ƢǸǯ���ǂºŻ�ƨºȈƥǂǠǳ¦�©ƢºǠǸƬĐ¦�ǺºǷ�ǽŚºǤǯ

حبالــة تغــري و حتــول املســتمر، هــذا التغيــري يف حماولــة للحــاق بركــب احلضــارة ، متثــل ذلــك خصوصــا يف جوانــب 

توحـة مبصـرعيها و الـيت جعلـت اجلزائـر مف ،تكنولوجيات االتصال بأنواعهـا املختلفـةمهمة من بينها، العوملة و 

، كمــا أن خــروج املــرأة للعمــل و انفتاحهــا علــى العــامل الشــغل مؤشــر مــن مؤشــرات التغيــري علــى العــامل بأســره

  باجلزائر.  



)الزواج اإلطــار االجتمــاعي و الثقـافي لظاهرة(



  : اإلطار االجتماعي و الثقافي لظاهرة الزواجالثّانيالفصل 

  تمهيد

  المبحث األول: تعريف الزواج و أشكاله

  المبحث الثاني: االختيار للزواج

  المبحث الثالث: نظريات االختيار الزواجي

  المبحث الرابع: مراحل الزواج في اإلسالم

  الخالصة
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:تمهید

�ƨƠººǌǼƫ�¾Ȑººƻ�ǺººǷ��ǞººǸƬĐ¦�Â�̈ǂººǇȋ¦�ǺȇȂººǰƫ�²يعتــرب الــزواج  ƢººǇ¢�Â�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǶǜǼººǳ¦�Ƕººǿ¢�śººƥ�ǺººǷ

األفــراد حتــت ســقف الرابطــة الشــرعية بــني اجلنســني و االمتثــال للمعــايري االجتماعيــة و الدينيــة، و عليــه يكــون 

اســة الــزواج الـزواج أصــل األسـرة و جــوهر تكوينهــا، فـال ميكــن ألي عالقــة بـني الرجــل و املــرأة أن تصـل إىل قد

�ǶǜǼºƫ�Ŗºǳ¦�̈ƾºȈƷȂǳ¦�ƨǴȈºǇȂǳ¦�Ȃºǿ�«¦ÂǄºǳ¦�ÀƜºǧ�¦ǀºŮ�Â��ǞºǸƬĐ¦�śǻ¦Ȃºǫ�Â�¥®ƢºƦŭ�Ǟºǔţ�Ń�ƨºǫȐǠǳ¦�ǽǀºǿ�ƪ Ƿ¦®�ƢǷ

  حياة الفرد.

ـــة و إنســـانية وثقافيـــة،   ـــاره ظـــاهرة اجتماعي ـــزواج باعتب و يف هـــذا املبحـــث ســـوف نتطـــرق إىل نظـــام ال

ا تبـىن العالقـات و الـروابط االجتماعيـة حتـدد بـذلك بغرض معرفة أشكاله و نظرياته و كيف أنـه علـى أساسـه

      األدوار و املراكز والوظائف االجتماعية.
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المبحث األّول: الّزواج و أشكاله

 تعريف مفهوم  الزواج .1

  تعددت التعاريف حول مفهوم الزواج :

 التعريف اللغوي:) أ

أي قرنت كـل شـيعة مبـن شـاعت 1﴾ َو ْإَذا النُّفُوس ُزوَِّجتْ : ﴿ قال تعالىالقرآن، ذُكرالزواج   

أو قرنت بأعماهلا، ألنه ليس يف اآلخرة تزويج. 

  مث شاع استعمال لفظ الزواج يف اقرتان الزوج بزوجته على سبيل الدوام و االستمرار.   

فيقال: الرجل زوج املرأة ، و املرأة زوج الرجـل، و هـذه هـي اللغـة و الزوج يطلق على كال الزوجني ،

�ƃ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦� ƢƳ�Ƣđ�Â�ƨȈǳƢǠǳ¦2﴾  ُأْسُكْن َأْنَت َو َزْوُجَك الَجنَّة.

و الزواج : إسم من زّوج بالتشديد مثل سّلم سالًما و كلّـَم كالًمـا و جيـوز الكسـر ذهابـاً إىل أنـه مـن 

.3كون إالَّ بني إثنني باب املفاعلة ألنه ال ي

 سـبيل علـى بـاملرأة الرجـل اقرتان يف استعماله وشاع واالزدواج االقرتان "إىل  الزواج مصطلح يشريو

.4 "واالستمرار  الدوام

أو تثنية الشـيء بـآخر مـن جنسـه، و بـالرجوع إىل و الزواج كذلك هو االقرتان و ضّم الشيء ملثله ،

زوج األشــــياء تزوجيــــاً و زواجــــاً قــــرن بعضــــهما بعــــض ، و الــــزواج أي اقــــرتان الــــزوج "قــــواميس اللغــــة العربيــــة ، 

.5 "بالزوجة أو الذكر و األنثى 

1
7اآلیة، التكویرسورة-

2
35سورة البقرة، اآلیة  -
15، ص 1988بیروت ، ب ط، الدار الجامعیة ،،اإلسالمیةالشریعةفيالزواجأحكام، حسینفراجأحمد-3
4

85، ص 1994، 2، ط، مطبعة الشھاب، باتنة1، جالخطبة و الزواجمحمد محدة، -
5

460، ص1960، 3ط ، مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیطابراھیم مصطفى ، -
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فــالزواج لفــٌظ عــريب وضــع القــرتان أحــد الشــيئني بــاآلخر و ازدواجهمــا بعــد االنفــراد و يعــرف النكــاح 

.1لغة بالضم و اجلمع و التداخل 

 :البيولوجي التعريف –) ب

إن احلــديث عــن التعريــف البيولــوجي يقودنــا حتمــا إىل إظهــار الفــرق بــني مفهــومي الــزواج والتــزاوج، 

التزاوج مفهـوم بيولـوجي، حيـث يعـين " االرتبـاط الـذي جيمـع بـني الرجـال و فاألّول سوسيولوجي يف حني أن 

�ƾººǫ�Â��Ƥ ººǳƢǤǳ¦�Ŀ�ƨººƬǫƚǷ�ÀȂººǰƫ�®Ƣººǰƫ�ƢººĔƘƥ�©ƢººǫȐǠǳ¦�Ǯ ººǴƫ�ǄººȈǸƬƫ�Â��ƢººÅǇƢǇ¢�ȆººǈǼŪ¦�̧ƢƦººǋȍ¦�µ ǂººǤƥ� ƢººǈǼǳ¦

.2تكون عابرة، و هي يف العادة ال تفرض أية التزامات أو مسؤوليات على األطراف الداخلة فيها " 

و قــد ذهبــت ســامية حســن الســاعايت إىل أّن للــزواج دور حمــدد يتمثــل يف الرغبــة علــى احملافظــة علــى 

النسل واستمرار النوع اإلنساين " فقـد ذهـب آرسـطو إىل أن األسـرة هـي أّول اجتمـاع تـدعو إليـه الطبيعـة، إذ 

اســـل، و لـــيس هـــذا مـــن الضـــروري أن جيتمـــع كائنـــات ال غـــىن ألحـــدمها عـــن اآلخـــر أي اجتمـــاع اجلنســـني للتن

الشيء من الـتحكم، ففـي اإلنسـان كمـا يف احليوانـات األخـرى و النبـات نزعـة طبيعيـة و هـي أن خيلـف بعـده 

.3موجوًدا على صورته" 

الـزواج مـن أقـدم التنظيمـات " 'الـزواج و العالقـات األسـرية 'ان كما ورد يف كتاب لسـناء اخلـويل بعنـو   

ÂǄǳƢºǧ��©ƢºǠǸƬĐ¦�ƺȇ°Ƣºƫ�Ŀ�¦Å°ƢºǌƬǻ¦Â�ÅƢǟȂȈºǋ�ǶǜǼºǳ¦�ǂưǯ¢�Ȃǿ�Â���ǾǈǨ¦»�االجتماعية، فهو قدمي قدم اإلنسان ن

��śǤǳƢºƦǳ¦�śºƥ�ȆºǈǼŪ¦�«Â¦ǄºƬǳ¦�ƨȈǳÂƚǈǷ�ƾȇƾŢ�Â�ƨȈǈǼŪ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ǶȈǜǼƬǳ�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǴǟ�ƾǸƬǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�Ȃǿ

¦�ǺºººǷ�Śºººưǯ�Ŀ�ƶȈºººƦȇ�ǞºººǸƬĐ¦�ÀƢºººǯ�À¤�Â�ŕºººƷ�Ƣºººǿ®¦ǂǧ¢�ƨºººȈƦǳƢǣ�ȄºººǴǟ�«¦ÂǄºººǳ¦�µ ǂºººǨƫ�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ǞºººȈǸƴǧ ألحيـــان

.4"عالقات جنسية خارج نطاقه 

األزاریطة،ب ط، ، ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر،الزواج العرفي و صور أخرى للزواج الغیر رسميمحمد عمران فارس ، -1
09، ض2001االسكندریة ، 

109، ص 1993،االسكندریةب ط، ، دار المعرفة الجامعیة ،دراسات األنثروبولوجیة معاصرةمحمد الجوھري، -2
17، ص1981، بیروتب ط، ،، دار النھضة العربیة للطباعة و النشراالختیار للزواج و التغیر االجتماعيسامیة الساعاتي، -3
4

56، ص 1983، بیروتب ط، ،للطباعة العربیة، دار النھضةالزواج و العالقات األسریةسناء الخولي، -
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ضـــرورة مـــن أجـــل احلقـــائق املتعلقـــة بالتناســـل و تربيـــة  "كمـــا أن الـــزواج مـــن الناحيـــة البيولوجيـــة هـــو   

�ƨºººȇƢǼǠǳ¦�ń¤�ǶēƢºººƳƢƷ�Â�ǶȀȇƾºººǳ¦Â�ȄºººǴǟ�¾ƢºººǨǗȋ¦�ƢºººȀȈǧ�ƾºººǸƬǠȇ�Ŗºººǳ¦�̈ŗºººǨǳ¦�¾ȂºººǗ�Ǻºººǟ�ƘºººǌǼȇ�Ǿºººǻ¢�Ä¢���¾ƢºººǨǗȋ¦

.1 "كل الزواج البشري هذا االرتباط التزاوج باألبوةاألبوية و االستمرار، إّن ما مييز أو يش

و من خالل التعريفات السابقة ميكن القـول أن الـزواج مـن الناحيـة البيولوجيـة و كـذلك االجتماعيـة 

هــــو معاشــــرة جنســــية بــــني الرجــــل و املــــرأة علــــى أســــاس عقــــد شــــرعي اجتمــــاعي قصــــد تكــــوين أســــرة، تتبعــــه 

�Â�Ƣººººđ�¿ƢºººȈǬǴǳ�ƨºººƠȈȀǷ�ÀƢººººȈƷȋ¦�Ƥمســـؤوليات أبويـــة و تربويـــة تتوّالهــــا ا ºººǳƢǤǳ¦�Ŀ�ÀȂºººǰƫ�Ŗººººǳ¦�Â�̈ƾºººȇƾŪ¦�̈ǂºººǇȋ

ـــــاة  ـــــه يف حي ـــــا مقدســـــا فرضـــــه اهللا تعـــــاىل و جعل ـــــزواج) نظامـــــا إهلي ـــــه ( أي ال تنفيـــــذها ، هـــــذا إضـــــافة إىل كون

.2اإلنسانية

  :االصطالحيالتعريف  -جـ) 

�©¦°Ƣǔū¦�Â�©ƢǠǸƬĐ¦�Â�©ƢǧƢǬưǳ¦�» ȐƬƻƢƥ�Ǧ ȇǂǠƫ�ƪ ǨǴƬƻ¦

الــزواج هـو عبـارة عــن « حسـب مصـطفى اخلشــاب يف كتابـة " دراسـات يف علــم االجتمـاع العـائلي"   

�©ƢƸǴǘºǐǸǴǳ�ƢºÅǬǧÂÂ�Â�ǞºǸƬĐ¦�ƢºȀũǂȇ�Ŗºǳ¦�®Âƾºū¦�Ŀ�Ëȏ¤�ƨºǘƥ¦ǂǳ¦�ǽǀºǿ�ǶƬºƫ�ȏ�Â�śǈǼŪ¦�śƥ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǘƥ¦ǂǳ¦

.3»اليت يقّرها

.G، جورج ميردوكو الزواج كما يعرفه "   Murdockهـو جمموعـة  ' "البناء االجتمـاعي '" يف كتابه

معقدة من األحكام و التقاليد اليت تنظم العالقات االجتماعية واجلنسية بني شخصـني بـالغني املـرأة و الرجـل 

.4"ينتميان باألصل إىل عائلتني خمتلفتني

1
بدون االسكندریة،ب ط،، دار المعرفة الجامعیة ،المرجع في مصطلحات العلوم االجتماعیةنخبة من أساتذة قسم علم االجتماع، -

23، ص تاریخ
2

16، ص 2005،الجزائرب ط، ،دار المعرفة للنشر،الزواج و الشباب الجزائري إلى أین...؟ملیكة لبدیري، -
3

94، ص 1981بیروت، ب ط، العربیة للطباعة و النشر،، دار النھضةدراسات في علم االجتماع العائليمصطفى الخشاب ، -
، رسالة ماجستیر في علم االجتماع، جامعة المرجعیة الثقافیة و الطقوس االحتفالیة للزواج بمنطقة تلمسانھواریة شعبان ، -4

4، ص 2008تلمسان،
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¦�ǞººǸƬĐأنــه عبــارة عــن احتــاد الرجــل و املــرأة احتــاداً يعــرتف بــه"أمــا "ويســرت مــارك" فلقــد عــّرف الــزواج 

.1"عن طريق حفل خـاص

أمـــا " أغســـت كونـــت" يعـــرف الـــزواج باالســـتعداد الطبيعـــي و االحتـــاد التلقـــائي بـــني اجلنســـني نتيجـــة 

.2لتفاعل الغريزة مع امليل الطبيعي املزّود به الكائن احلي كما أنه األساس األول يف البنيان االجتماعي 

«�¦�ȄººǴǟ�ÀÂƢººǠƬǳالــزواج هــو ارتبــا " '�ήϨϤѧѧγSumnerˬ'كمــا عرفــه  ƾººđ�̈¢ǂººŭ¦�Â�ǲººƳǂǳ¦�śººƥ�ǶƟƢººǫ�¶

حتقيــق الضــرورات املعيشــية و الغــرض هــو إجنــاب األطفــال يف نطــاق اجتمــاعي طاملــا كــان ارتباطهمــا قائًمــا و 

¦čǂǸƬǈǷ"3.

ظــاهرة معقــدة ، و يرجــع ذلــك الخــتالف صــوره و عناصــره ونظمــه "كمــا يعــرف الــزواج أيًضــا بأنــه 

�ǚººƷȐǻ�ƨººȈƟ¦ƾƦǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƢººȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ƨǗƢººǈƥ�ǺººǷ�ǶǣǂǳƢººƥ�Â��ǒ ǫƢººǼƬǳ¦�ƨººƳ°®�ń¤�ǲººǐƫ�ƨƸººǓ¦Â�ƨººƳ°ƾƥ

©ƢǠǸƬĐ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�ǪƦǘǼȇ�Â�Ƣđ�«¦ÂǄǳ¦�̈ǂǿƢǛ�ƾËǬǠƫ"4.

نني و أحكـــام و نصــــوص ختتلـــف بــــاختالف فـــالزواج هــــو مؤسســـة اجتماعيـــة تتميــــز بقـــوا "و عليـــه 

الثقافات اإلنسانية، و هو كذلك ظاهرة اجتماعية معقدة، و هو عبارة عن تزاوج مـنظم بـني الرجـال والنسـاء 

ƨǴƟƢǠǳ¦� ȂǌǻÂ�ǺȇȂǰƫ�² ƢǇ¢�ȂȀǧ�Ʈ ȇƾū¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ƥ Ǵǣ¢�Ŀ�̈ǂǇȋ¦�¿ƢȈǬǳ�ÅƢȈǳÂ¢�ƢǗǂǋ�Ȃǿ�Â"5.

أشكال الّزواج.2

�Ȇºººǰǳ�řºººǴǟ�ǲǰºººǌƥ�̈¢ǂºººŭ¦�Â�ǲºººƳǂǳ¦�śºººƥ�ǶƬºººȇ�̄¤��ƨȇǂºººǌƦǳ¦�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ǲºººǯ�Ŀ�ƾºººƷ¦Â إن جـــوهر الـــزواج  

حيصـــل علـــى االعـــرتاف االجتمـــاعي و الـــديين و الرمســـي لكـــن أشـــكاله ختتلـــف مـــن جمتمـــع آلخـــر تبًعـــا للقـــيم 

، منشورات وزارة الثقافة دراسة میدانیة لواقع العائلة في سوریا–تركیب العائلة العربیة و وظائفھامحمد صفوح األخرس، -1

174، ص 1976ب ط، و االرشاد القومي،
.32مصطفى الخشاب ، المرجع السابق، ص -2
3

.41، ص نفسھالمرجع -
210، ص 1964بیروت، ب ط،، دار النھضة العربیة ،األنثروبولوجیا الثقافیةعاطف وصفي، -4
5

315صالمرجع السابق، ، األسرة و الزواج مقدمة في علم االجتماع العائليمد بیري الوحشي، أح-
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ƳȂǳȂƥÂǂưǻȋ¦Â�̧ƢººǸƬƳȏ¦�ǶººǴǟ�Ŀ�śººǇ°¦ƾǳ¦�śººƥ�̧ƢººŦ¤�ǾƦººǋ�½ƢººǼǿ�Â��©ƢººǠǸƬĐ¦�ǽǀººǿ�Ŀ�ƨººǸǰƸƬŭ¦�ŚȇƢººǠŭ¦Â يــا

على أن تاريخ الزواج اإلنساين قد طرح أشكاًال أساسية و هي: 

) الـــــذي يأخـــــذ شـــــكل تعـــــدد Polygamieالـــــزواج التعـــــددي ( –) Monogamieالـــــزواج األحـــــادي (

  ) باإلضافة إلى الزواج الجماعي.Poyandrie) أو تعدد األزواج (Polygynieالزواجات (

):Monogamieالزواج األحــادي (  2-1

�ǺººǷ�ƾººƷ¦Â�ǲººƳ°�«¦Â±�ǽƢººǼǠǷ�Â���©ƢººǠǸƬĐ¦�ǺººǷ�Śººưǯ�Ŀ�ƨǴººǔǨŭ¦�¾Ƣǰººǋ¢�ǺººǷ�«¦ÂǄººǳ¦�ƨººȈǻ¦ƾƷÂ�ŐººƬǠȇ

امــرأة واحــدة، و هــذا الشــكل منتشــر علــى أوســع نطــاق عامليــا، بــل إن هنــاك جمتمعــات تــرفض كــل أشــكال 

قـــط، بـــل ميكـــن الـــزواج عـــدا الوحدانيـــة، إالّ أن هـــذا ال يعـــين أن الـــزواج البـــد و أن حيـــدث مـــرّة طـــوال العمـــر ف

.1السماح بالزواج مرة أخرى يف حالة الطالق أو وفاة أحد الزوجني

و جعلت الديانة املسيحية هلذا النمط من الزواج املثل األعلى ، و إن مل يرد يف اإلجنيل نـص صـريح 

األمــم  علــى حتــرمي تعــدد الزوجــات ، إذ أّن املســيحيون قــد ســاد بيــنهم هــذا النظــام، فهــذا راجــع إىل أن معظــم

  األوروبية انتشرت فيها املسيحية.

):Polygamieالزواج التعّددي ( 2-2

و هــو يشــري إىل الــزواج بكثــريين أي ( رجــال و نســاء) ، و هــو ينقســم إىل ثالثــة أنــواع: زواج رجــل 

)، و زواج امـــرأة واحـــدة مـــن عـــدة رجــــال و Polygamyواحـــد مـــن عـــدة نســـاء و يســـمى تعـــّدد الزوجـــات (

ـــــزواج اجلمـــــاعيPolyandryألزواج (يســـــمى تعـــــدد ا )، و زواج عـــــدة نســـــاء مـــــن عـــــدة رجـــــال و يســـــمى ال

)Group Mariage(2.

52، ص المرجع السابق، األسرة و الحیاة العائلیةسناء الخولي، -1

53، صالسابقالمرجع سناء الخولي، -2
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:)Polygynieتعدد الزوجـات (2-3

�ƨººȈƷƢǻ�Ŀ�¾ƾººȇÂ��ƨººȈǷƢǼǳ¦�Â¢�ƨººȈƟ¦ƾƦǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨººǏƢƻ�Â���ƢººȀȈǳ¤�Ƣǻǂººǋ¢�Ŗººǳ¦�¾Ƣǰººǋȋ¦�ǂººưǯ¢�Ȃººǿ

منــه علــى املكانــة العاليــة و التميــز و الثــراء، أمــا ملــاذا يتخــذ الرجــل أكثــر مــن زوجــة ، فهنــاك ظــروف و دوافــع 

 بعض احلاالت احلاجـة أو الرغبـة عديدة تؤدي إىل ذلك ، فإىل جانب إظهار املكانة العالية واهليبة، توجد يف

يف اإلجناب خاصًة إجناب الذكور. هـذا وعـادًة مـا يراعـى يف األسـرة الـيت تتعـدد فيهـا الزوجـات عـدة اعتبـارات 

  مثل:

أن يكون للزوجات حقوقاً متساوية.-

 أن زوجة يف مكان مستقل.-

 وف.أن يكون للزوجة األكرب سًنا ( أّول زوجة يف العادة) مميزات و نفوذ معر -

):Polyandrieتعدد األزواج (    2-4

و هـــو شـــكل نـــادر احلـــدوث، و حمـــدود االنتشـــار للغايـــة، و يكـــون األزواج يف معظـــم احلـــاالت مـــن 

 نفــس اجليــل، و يقلــل هــذا الوضــع إىل حــّد كبــري مــن درجــة األشــقاء ، فهــم إخــوة يف البدنــة ، و ينتمــون إىل

" يف اهلنــد أنــه عنـدما تتــزوج امــرأة مــن Todaالغـرية بــني هــؤالء األزواج. و مـن املعــروف يف قبائــل مثــل " تـودا 

�ǂººǬǨǳ¦�» ÂǂººǛ�ń¤�Ǟººǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�«¦Â±ȋ¦�®ËƾººǠƫ�¿Ƣººǜǻ�ǞººƳǂȇ�Â��ƪ ººǫȂǳ¦�ǆ ººǨǻ�Ŀ�ǾººƫȂƻȍ�ÅƨººƳÂ±�ƶƦººǐƫ�ƢººĔƜǧ�ǲººƳ°

عل من الصعب على كل أخ يتزوج من امرأة مبفرده و بالتايل يشرتك اإلخوة يف الزواج مـن امـرأة الشديد مما جي

�ƾºȇǄȇ�ȏ�ŕºƷ�ª Ƣºǻȍ¦�ǺºǷ�¾ƢºǨǗȋ¦�ǲºƬǫ�ƨºǇ°ƢŲ�ǂºǌƬǼƫ�«¦Â±ȋ¦�®ƾºǠƫ�¿ƢǜǼƥ�ǀƻƘƫ�Ŗǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�Â��̈ƾƷ¦Â

.1عدد النساء عن النسبة املطلوبة

1
54المرجع السابق، ص-
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فقـد تبـني مـن عينـة « شهد تراجعا كبريا خـالل السـنوات األخـري  لكن يبقى هذا النمط من الزواج ي

%77جمتمعــاً أي 415جمتمعــا أن تعـدد الزوجــات يلقـى قبــوالً و تـأثرياً ثقافيــاُ مـن  554عامليـة أخــذت مـن 

%1بينما مل جيد زواج امرأة واحدة مـن عـدة رجـال قبـوالً سـوى يف أربعـة جمتمعـات فقـط أي بنسـبة أقـل مـن 

.1»خري دليل على أن هذا النوع من الزواج نادر جداّ و هذه النسب 

Groupـاعي (الزواج الجم.5.2 Mariage:(

�À¢�Ëȏ¤���ƨºŻƾǬǳ¦�°ȂºǐǠǳ¦�Ŀ�ƨºȈƟ¦ƾƦǳ¦�©ƢºǠǸƬĐ¦�Ŀ�¦ÅƾƟƢºǇ�ÀƢǯ�«¦ÂǄǳ¦�ǺǷ�ǲǰǌǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ƾǬƬǠŭ¦�ǺǷ

هذا الرّأي مل يتأّكد بصورة علمية دقيقة حـىت اآلن، و هـو يعـين زواج عـدد حمـدد مـن الـذكور مـن عـدد مسـاٍو 

حلــايل إالّ يف حــاالت فرديــة  تعتــرب هلـم مــن اإلنــاث، إالّ أن هــذا الشــكل مــن الــزواج نــادر احلــدوث يف الوقــت ا

  حاالت شاذة إىل حد كبري. 

):Endogamieالزواج الداخلي (.6.2

إن القاعـــدة االجتماعيـــة هلـــذا النظـــام حتـــتم أن يكـــون الـــزواج مـــن نفـــس أعضـــاء األســـرة أو القبيلـــة أو   

األحيــان  الطائفــة، و توقــع عقوبــات علــى مــن يتــزوج خــارج اجلماعــة، و قــد يكــون الــزواج الــداخلي يف بعــض

قائًما علـى أسـاس االلتـزام أو االختيـار. مبعـىن أن الشـخص يتـزّوج مـن داخـل اجلماعـة الـيت ينتسـب إليهـا كمـا 

لــه حــق االختيــار مــع العلــم أنــه مينــع مــن أن يكــون الشــريك (ة) املختــار(ة) مــن دائــرة واســعة و غريبــة، و هــذا 

�ƢººȀǼȈƥ�ǺººǷ�Ŗººǳ¦�Â�ƢººȀǼǷ�ƨººȈƥǂǠǳ¦�ƢǸȈººǇȏ�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ǻالنــوع النظــام يف الــزواج ســاد العائلــة التقليديــة يف كثــري مــ

  جمتمعنا. 

1
، دار المعرفة علم االجتماع العائلي ، دراسات التغیرات في األسرة العربیةمحمد أحمد محمد بیومي ، عفاف عبد العلیم ناصر ، -

24، ص2003مصر ب ط،الجامعیة ،
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إّن الــزواج جيــب أن يكــون داخــل العشـرية املغلقــة، أو مــن داخــل اجلماعــة االجتماعيــة (  «كمـا يقــال   

.1»كما يف الطبقات املغلقة) أو داخل مجاعة تعيش على األرض نفسها

):Exogamie. الزواج الخـارجي ( 7.2  

هذا النظام أنه يعكـس النظـام السـابق فيمـا خيـص عمليـة االختيـار للـزواج، حيـث أن هـذا إّن ما مييز

األخري يسمح للفرد بأن خيتار و يتزوج من خـارج نطـاق اجلماعـة األسـرة أو القبيلـة، مبعـىن آخـر أّن الشـخص 

ة الـيت ينتسـب إليهـا املقبل على الزواج له احلق يف اختيار الشرك (ة) املناسب (ة) له للزواج من خارج اجلماعـ

�½ƢºƳ��Ƣºđ�¿Ƣºǫ�ƨºǇ¦°®�Ŀ� ƢºƳ�ƾºǬǴǧ��®ÂƾºŰ�Śºǣ�Â�ƢǠºǇ¦Â�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰŻ�°ƢȈƬƻȏ¦�¾ƢƴǸǧ�Ǿǳ�ƨƦȇǂǫ�ƾǠƫ�ȏ�Â

قودي" أّن توجيه الزجيات يف نظـام الـزواج الغـريب أو الشـرقي هـو زواج داخلـي وذلـك للحفـاظ علـى السـاللة، 

جــود النظامــان مًعــا أي ( نظــام الــزواج الــداخلي و نظــام و هــذا مــا يتضــح جليــاً يف جمتمعنــا اجلزائــري فــرغم و 

الــزواج اخلــارجي) نالحــظ أن النظــام األّول كــان ســائر املفعــول بــني العــائالت و هــو مــا يســميه الــبعض الــزواج 

  بإبن (ة) العم (ة)  أو إبن (ة) اخلال (ة). 

�¿ȂººǬƫ�À¢�ƢººǷ¤�̈ǂººǇȋ¦�À¢�ƺȇ°ƢººƬǳ¦�ËǂººǷ�ȄººǴǟ�ƪ ººǧǂǟ�ƨȈǻƢººǈǻȍ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�ËÀƘººƥ�¾ȂººǬǳ¦�ǺººǰŻ�ǾººȈǴǟ�¦Å ƢººǼƥ�Â

علــى أســاس الــّزواج الــداخلي أو الــزواج اخلــارجي، و هــذا نظــرًا العتبــارات عديــدة قــد تؤخــذ يف احلســبان منــه 

ة يف توســيع نطــاق العالقــات القرابيــة النظــرة لألقــارب باعتبــارهم مــن احملــارم الــذين جيــوز الــزواج مــنهم، أو الرغبــ

مــن الــداخل حمافظــة علــى الثــروة أو العصــبية أو الرغبــة يف إنشــاء عالقــات مــع الغــري توســيًعا لنطــاق العالقــات 

.2االجتماعية و طلبا ملراكز القوة اليت ترتتب على الزواج اخلارجي

1
، ص 2009ب ط، الجامعیة للنشر و التوزیع،ترجمة د. جورج كتورة، المؤسسة معجم العلوم االنسانیة،جان فرنسوا دوروتیھ ، -

462
2

30المرجع السابق، صملیكة لبدیري ، -
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):Hypergamyالزواج من الطبقات األعلى ( .8.2

الــزواج نظــام الطبقــات االجتماعيــة الــيت ينتمــي إليهــا الفــرد، حيــث مينــع أفــراد يتبــع هــذا الــنمط مــن   

�ǶºĔȋ�ǞºǸƬĐ¦�ǺºǷ�ƢȈǻƾºǳ¦�©ƢºǬƦǘǳ¦�ń¤�ÀȂºǸƬǼȇ�Ǻȇǀºǳ¦�®¦ǂºǧȋ¦�ǺºǷ�«¦ÂǄǳ¦�Â¢�¶ȐƬƻȏ¦�ƨȈǼǤǳ¦�Â¢�ƢȈǴǠǳ¦�©ƢǬƦǘǳ¦

املـرأة الـيت تنتمـي  و يعترب الزواج من الطبقـات األعلـى عـادة مبقتضـاها متنـع« يعتربون دون املستوى املطلوب. 

إىل طبقــة اجتماعيــة معينــة مــن الــزواج مــن أحــد األفــراد طبقــة أدىن ، لكــن يبــاح هلــا الــزواج مــن أفــراد طبقتهــا 

.1» االجتماعية أو طبقة أعلى

:االختیار الزواجيالمبحث الثاني: 

إّن الختيـــار الـــزوج أو الزوجـــة أمهيـــة يف تكـــوين األســـرة و متاســـكها يف املســـتقبل ، و تتـــدخل عوامـــل 

ـــار كالّســـاللة ، و الطبقـــة االجتماعيـــة ، و الديانـــة و املســـتوى التعليمـــي، و الّســـمات  عديـــدة يف هـــذا االختي

�ǺººǷ�ǾǠººǓÂ�®ǂººǨǳ¦�Ƣººđ�ŚººǤȇجنــد أّن عمليــة الختيــار الزواجــي هــي الطريقــة الــيت «الشخصــية و النفســية، لــذلك 

�Ëȏ¤���«¦ÂËǄºǳ¦�¿ƢºŤȍ�ƢºȀǟƢƦƫ¤�ƾºƥȏ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǞȈŦ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ǪǨƬŭ¦�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǒ Ǡƥ�½ƢǼǿ�Â��«ÂǄƬǷ�ń¤�§Ǆǟ¢

�À¢�«¦ÂǄºǳ¦�ȄºǴǟ�śºǴƦǬŭ¦�®¦ǂºǧȌǳ�ƶǸǈȇ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǒ Ǡƥ�ȆǨǧ��ǂƻ¡�ń¤�ǞǸƬů�ǺǷ�Ǧ ǴƬţ�©¦ ¦ǂƳȍ¦�ǽǀǿ�À¢

لة الزواج املرتـب فـإن العمليـة حتـدث بـني أعضـاء اجلماعـة القرابيـة بوجـٍه يسهما يف عملية االختيار، أّما يف حا

.2» عـام

 أساليب الختيــار.1

  يوجد أسلوبان يف عملية االختيار:

1
20، ص المرجع السابق، األسرة في الثرات الدیني و االجتماعيمحمد یسري ابراھیم دعبس، -

2
25، ص السابقالمرجع -
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  األسلوب الوالدي في االختيار: . أ

هـــذا األســــلوب قــــائم علــــى االختيــــار الوالــــدي هـــو الــــذي يكــــون حتــــت وصــــاية األســــرة واجلماعــــات 

، فكــان للوالــد احلــق يف تــزويج ابنتــه ملــن يشــاء و هــذا احلــق مل يكــن مقصــورا علــى الفتــاة فقــط، فحــظ القرابيــة

الشباب ليس أحسن بكثري من حظ الفتاة يف االختيار ، ففـي أغلـب األحيـان كـان يقبـل الفـىت مـا اختـاره لـه 

الـزواج أي أّن الـزواج والده من خطيبة، و من احلكمـة أالّ يعـارض ذلـك و يف هـذه احلالـة كانـت األسـرة فـوق

��ƢºȀƬǷ¦ǂǯ�Â�ƢºĔƢȈǯ�ǆ ºŻ�Ȃºǿ�Â�̈ǂǇȋ¦�ƨȈǳÂƚǈǷ» حقيقـة أّن الشـباب كـانوا يعـربون آلبـائهم يف بعـض األحيـان

�Ŗºǳ¦�Ȇºǿ��ƨºǟƢǸƴǯ�̈ǂºǇȋƢǧ�Ǯ ºǳ̄�ǞºǷ�Ǻºǰǳ�Â���Ƕºđ�À¦ŗºǫȏ¦�ÀÂ®Ȃºȇ�Ǻȇǀºǳ¦�́ ƢƼºǋȋƢƥ�ƨºȈǬȈǬū¦�ǶȀƬƦǣ°�Ǻǟ

ȂºǓȂŭ¦�¦ǀºǿ�ƨºǴǟ�Ƥ̧�حتتفظ لنفسها حبق اختاذ القرار النهائي يف شخص  ºƫǂƫ�ƾºǫ�Â��Ƣºđ�ȂºǔǠǴǳ�ǲƦǬƬºǈŭ¦�«Â±

�Ƣºđ�¿ȂºǬȇ�ȏ�Ǿºǻ¢�Ä¢���«¦ÂǄºǳ¦�ÄȂºǼȇ�Äǀºǳ¦�ǎ Ƽºǌǳ¦�ƨǘºǇ¦Ȃƥ�ǶƬºȇ�À¢�ǶƬºƸƬȇ�Ǻºǰȇ�Ń�«¦ÂǄǴǳ�̈ƢƬǨǳ¦�ƾȇ�Ƥ ǴǗ�À¢

.1بنفسه ، بل يتحتم أن يقوم بذلك إّما األب أو العم، أو رسول معني من قبل األسرة

Đ¦�Ŀ�§ȂǴºººǇȋ¦�¦ǀºººǿ�ǂºººǌƬǻ¦�ƾºººǫ�Â تمعـــات العربيـــة خاصـــة و ال يـــزال هـــذا الـــنمط ســـائًدا يف الكثـــري

�¾ƢºǸŪ¦Â�¾Ƣºŭ¦�¾ȂºƷ�ƢºȀǷȂȀǨǷ�Â�ƢºēƢƷȂǸǗ�Â�̈ǂºǇȋ¦�ŁƢºǐǷ�ǾºȈǧ�Ȇºǟ¦ǂƫ�ÅƢºȈǴƟƢǟ�ÅƢǻƘǋ�«¦ÂǄǳ¦�ŐƬǟ¦�Ʈ ȈƷ��ƢȀǼǷ

و األخـالق، مسرتشـدة يف ذلــك التقاليـد املوروثــة، و كـان هـذا النــوع مـن الــزواج يـتم تقليـديا بــأن يطلـب أهــل 

من يد الفتاة املختارة من أهلهـا، و قـد تكـون هـذه املبـادرة بنـاءاً علـى رغبـة الفـىت أو رغبـة أهلـه لكـن يف  الفىت

هذه احلالة جيـب استشـارته، و ميكـن اختيـار الزوجـة باسـتعانة األقـارب أو اجلـريان و يف بعـض األحيـان يكـون 

ȋ¦�ȄºǴǟ�» ǂºǠƬƫ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�«¦ÂǄǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�ƾȈȀǸƬǳ¦�Ŀ�¿Ƣǿ�°Â®�ƨƦǗƢƼǴǳ سـر الـيت لـديها فتيـات يف سـن الـزواج و

قـــد تأخـــذ صـــورًا فوتوغرافيـــة هلـــّن، و تـــرتك عمليـــة االختيـــار آنـــذاك ألهـــل الـــزوج، فـــإذا مت االتفـــاق علـــى الفتـــاة 

و غــين عــن البيــان أن زواج  "املختــارة و املؤهلــة للــزواج تبــدأ املفاوضــات بــني األســرتني حــول شــروط الــزواج ،

138، ص 2003األزاریطة ، ب ط، الجامعیة ،، دار المعرفةاالتجاھات المعاصرة في دراسة األسرةعلیاء شكري،-1
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املرأة العربية ال يعـين فقـط دخوهلـا يف عالقـات أسـرية و اجتماعيـة مـع زوجهـا، بـل يعـين أبًضـا دخوهلـا يف هـذه 

�ƢȀƦȇ°ƾºƫ�ńȂºƬƫ�Ŗºǳ¦��ƢºēƢŧ�Ä¢��ƢºȀƳÂ±�¿ȋ�ƢºÅǷƢƫ�ƢÅǟȂºǔƻ�ƨǠºǓƢƻ�ƶƦǐƫ�Ʈ ȈƷ��ƨȈǴǏȋ¦�ǾƫǂǇ¢�ǞǷ�©ƢǫȐǠǳ¦

.1"ا و أسرته األصليةو تعليمها ما ينبغي القيام به من واجبات و خدمات لزوجها و أطفاهل

:االختيار الذاتي في الّزواج أسلوب . ب

أصــبحت رابطــة الــزواج اليــوم تقــوم علــى اإلرادة احلــرة لطــريف تلــك العالقــة، و هــذا نتيجــة لتحــوالت 

�ȄººǴǟ�«¦ÂǄººǳ¦�¿ȂººǬȇ�Â��ƨººưȇƾū¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�ȄººǴǟ�Ä®ǂººǨǳ¦�ǞƥƢººǘǳ¦�̈ǂǘȈººǇ�Â�ƨȇ®ƢººǐƬǫȏ¦�Â�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨººȈǧƢǬưǳ¦

خصـي أو الــذايت لالختيـار الزواجـي ، و علــى رغبـة الفـرد الشخصــية يف اختيـار الشـريك معــني، األسـلوب الش

و هنــا يكــون تــدخل اآلبــاء و األقــارب أقــل تــأثرياً يف توجيــه عمليــة االختيــار ، إذ أّن القــرار األخــري يعــود إىل 

الشخص املعين بالزواج سواًءا أكان رجال أو امرأة.

�ȆººǰȇǂǷȋ¦�ǞºǸƬĐ¦�ŐºƬǠȇ�Â�°ƢººȈƬƻȏ¦�Ŀ�ļ¦ǀºǳ¦�§ ȂǴººǇȋ¦�¦ǀºǿ�ƢºȀȈǧ�ǪººǬƸƬȇ�Äǀºǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�±ǂºƥ¢�ǺºǷ

للزواج، حيث يكون االختيار مسألة شخصية حمضة و يكون رأي اآلباء استشاريًا فقـط و هـذا يؤكـد انتشـار 

�©ƢººǇ°ƢŲ�Ŀ�̈ǂººǇȋ¦�°Â®�ǂººǐƸǼȇ�Â�ƢººȀȈǧ�ǲººǬȇ�Ŗººǳ¦�Â�Å¦ƾººȈǬǠƫ�ǂººưǯȋ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ŀ�ļ¦ǀººǳ¦�°ƢººȈƬƻȏ¦�®ȂººƳÂ�Â

�ƢēƢǧǂǐƫ�ƨƦǫ¦ǂǷ�Â�Ƣǿ®¦ǂǧ¢�ȄǴǟ�ǖƦǔǳ¦�ƨȈǴǸع

فاالختيار الذايت للزواج مهما كان فرديـاً أو شخصـياً فإنـه ال ميكـن أن يغفـل االعتبـارات االجتماعيـة 

�ǽǀºȀǧ��ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨºǻƢǰŭ¦�Â�Ƥو الثقافية يف  ºǐǼŭ¦�©ƢȈºǔƬǬǷ�Â�ǶēƢȀȈƳȂƫ�Â�ǲǿȋ¦�©ƢƦǣ°�ŕƷ�ȏ�Â�ƨƠȈƦǳ¦

لثقافيــة و البيئيــة تكــون عوامــل هامــة حــني خيتــار الفــرد شــريك حياتــه ، ألن الــزواج إذا  العوامــل االجتماعيــة و ا

كان يشبع حاجات الفردية عند الزوج و الزوجـة، فـإن الـزواج نفسـه نظـام اجتمـاعي اخـتّص بـه اإلنسـان بـني 

1
124، المرجع السابق، ص األسرة المتغیرة في المدینة العربیةعبد القادر القصیر، -
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تأييــد أو سـائر املخلوقــات، فهــو خيضـع ملــا ختضــع بــه الـّنظم االجتماعيــة األخــرى و ينــال صـاحبه مــن قبــول و 

�ǞǸƬĐ¦�Ƣǿ®ËƾƷ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Â�§ȂǴǇȋ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�¿ƢǜǼǳ¦�ǾǠǷ�ǲǷƢǠƬȇ�ƢǷ�°ƾǬƥ�ǒ ǧ°�Â�ƨǓ°ƢǠǷ1.

االختیار الزواجي في اإلسالم.2

�śººƥ�ǖººǬǧ�Å¦ƾººƷ¦Â�ÅƢƥȂǴººǇ¢�«¦ÂËǄººǴǳ�°ƢººȈƬƻȏ¦�ƨººȈǴǸǟ�² °ƢººŤ�ƺȇ°ƢººƬǳ¦�Őººǟ�ƨȈǻƢººǈǻȍ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�ƪ ººǻƢǯ�¦̄¤

أساليب االختيار للّزواج املذكورة آنًفا و املتمثلـة إمـا يف األسـلوب الوالـدي أو األسـلوب الـذايت، فـإن اإلسـالم 

ºººȈǼū¦�ǺȇËƾºººǳ¦�¦ǀºººǿ�Ŀ�«¦ÂËǄºººǳ¦�Ƣºººđ�ȆºººǜÉƷ�Ŗºººǳ¦�ƨºººǻƢǰŭ¦�ń¤�ƨǧƢºººǓ¤ ف حيـــث اعتـــربه رابطـــة بـــني رجـــل وامـــرأة، إىل

جانـــب هـــذا فهـــو مل يهمـــل حـــق االختيـــار عنـــد الشـــروع يف الـــزواج بـــل أخـــذه بغـــني االعتبـــار حمـــاوالً يف ذلـــك 

���śǧǂǘǳ¦�ƢǓǂǳ�¾ȂǏȂǳ¦�» ƾđ�Ǻȇƾǳ¦Ȃǳ¦�ƨƦǣ°�Ǯ ǳǀǯ�Â�«¦ÂǄǳ¦�ȄǴǟ�śǴƦǬŭ¦�ƨƦǣ°�śƥ�ǪȈǧȂƬǳ¦

بــني األســلوب الوالــدي يف االختيــار و األســلوب الفــردي يف  و مبعــىن آخــر لقــد عمــل اإلنســان علــى املــزج مــا

عملية االختيار للـّزواج فهـو يسـمح بتـدخل األهـل ( األبـوين) لكنـه ال يهمـل رأي األبنـاء كليـة بـل أنـه يعطـي 

للفـىت (الرجـل) حـق اختيـار زوجتـه بنفسـه، كمـا يعطـى للفتـاة (املـرأة) حـق إبـداء الـرأي يف زواجهـا بــالرفض أو 

ًما بأّن رضا املرأة هنا يعّد شـرطًا أساسـًيا إلمتـام الـّزواج يف اإلسـالم [...] ، و أمـا الصـفات املفضـلة القبول عل

��̈ǂǬƬºººǈŭ¦�̈ǂºººǇȋ¦�ǺȇȂºººǰƫ�Ŀ�ƨȈºººǇƢǇȋ¦�ƨºººǷƢǟƾǳ¦�ƢºººĔȂǯ�Ʈ ºººȈƷ�ǺºººǷ�«¦ÂǄºººǴǳ�Ǯ ȇǂºººǌǳ¦�Â¢�ƨǰȇǂºººǌǳ¦�°ƢºººȈƬƻ¦�ƾºººǼǟ

�ń¤�ƢººǸƟ¦®�ȄǠººǈȇ�ĺǂººǠǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�«¦ÂǄººǳ¦�ȄººǴǟ�ǲººƦǬŭ¦�®ǂººǨǳ¦�À¢�ǚººƷȐǻ حتقيــق الصــفات الــيت رغــب اإلســالم

  توفرها يف شريك (ة) املستقبل و املتمثلة فيما يلي:

قال الرسول (ص):                                                                        التديّن: - أ

﴾ربت يداك تنكح المرأة ألربع لمالها و حسبها و جمالها و لدينها فاظفر بذات الدين ت﴿      

قال الرسول (ص) و هو حيث اختيار املرأة الّصاحلة للّزواج: حسن الخلق:  - ب

1
420، ص 1999مصر ، ب ط، ، دار الفكر العربي،اإلرشاد و العالج النفسيعالء الدین كفافي ، -
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﴾الدنيا متاع و خير متاعها المرأة الّصالحة﴿           

  قال الرسول (ص):الجمال و حسن الوجه:     -ج   

أطاعتـــه، و إذا غـــاب عنهـــا خيـــر نســـاؤكم، مـــن إذا نظـــر إليهـــا زوجهـــا أســـّرته، و إذا أمرهـــا ﴿           

.1﴾ حفظته في نفسها و مالها

:الزواجياالختیارنظریاتالمبحث الثالث: 

انشغل الناس منذ القدم مبعرفة األسس اليت يستند إليها يف اختيار الزوج لزوجته و قد انقسـم هـؤالء 

إىل أكثــــر مــــن فريــــق بعضــــهم يــــرى أن الشــــبيه يتــــزوج بشــــبيهته، و فريــــق آخــــر يــــذهب إىل أّن األضــــداد 

ات تتجــاذب، و فريــق ثالــث يـــرى أن الــزواج يــتم علـــى أســاس التكميــل بـــني الشــريكني ، وظهــرت نظريـــ

علمية حتاول كل منها اإلجابة على نفـس السـؤال، و قـد اشـرتك علمـاء االجتمـاع و علمـاء الـنفس علـى 

بلـــورة هـــذه النظريـــات و هنـــاك ثـــالث اجتاهـــات نظريـــة أساســـية عاجلـــت قضـــية االختيـــار الزواجـــي و هـــي 

.االجتماعي الثقافي، االتجاه النفسي و اتجاه التحليل النفسي االتجاه

  االجتماعية الثقافية: النظريات  .1

ترتكــــز هــــذه النظريــــات نظريــــة التجــــاور املكــــاين ، نظريــــة القيمــــة ، نظريــــة التجــــانس علــــى اجلوانــــب 

  االجتماعية و الثقافية يف ممارسة االختيار الزواجي.

  . نظرية التجاور المكاني:1.1

�śđƢººǌƬǷ�ÅƢººǇ"، أن العزلــة املكانيــة جتمــع أنالــوك" و "  بيــرجسيــرى صــاحب مدرســة شــيكاجو "   

فالتجانس يتولد إذا كان عـن طريـق القـرب املكـاين، ألّن النـاس يعيشـون ، و يتعبّـدون «أكثر منهم خمتلفني، 

1
32المرجع السابق، صملیكة لبدیري ، -
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و يعملــون و يدرســون يف مكــان واحــد، يتعــارفون و ســرعان مــا يتــألفون و يتزوجــون، أي أّن أصــحاب هــذه 

حمـدد، يكـون مبثابـة جمـال مكـاين يسـتطيع الفـرد النظرية يرون أن عملية االختيـار للـزواج تـتم يف نطـاق جغـرايف 

.1» أم خيتار منه و هو ما يطلق عليه الفرصة اإليكولوجية لالختيار

حيـــاول هـــذا االجتـــاه أن يقـــدم تفســـريات علميـــة، إذ يفـــرتض أن الفـــرد عنـــدما خيتـــار للـــزواج فإنـــه خيتـــار أو مييـــل 

يـــث تكـــون الفرصـــة أكثـــر لالحتكـــاك بـــأفراد لالرتبـــاط بشـــخص يعرفـــه، ســـواًءا  يف املدرســـة أو يف العمـــل، ح

اجلــنس اآلخــر، و هكــذا يــرى أصــحاب هــذه النظريــة أّن التقــارب املكــاين مــا هــو إالّ عــامال مــن العوامــل الــيت 

تساهم يف إمتام الزواج، و ليس عامالً حمدداّ، أي ال حيدد فردا بعينه ليختـاره الشـخص املقبـل علـى الـزواج بـل 

  لزواج.حيدد فقط جمال الصاحلني ل

  . نظرية التجانس:2.1

تقوم هذه النظرية على فكرة أن الشبيه يتزوج الشبيهة، و أّن التجانس هـو الـذي يفسـر اختيـار النـاس 

��ÅƢǼºǇ�Ƕđ°ƢºǬȇ�ǺºǷ�ÀȂƳÂǄƬȇ�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�² ƢǼǳ¦�Â��®ƢǔƬǳ¦�ȏ�Â�» ȐƬƻ¦�ȏ��«¦ÂǄǳ¦�Ŀ� Ƣǯǂǌǯ�ǒ ǠƦǳ�ǶȀǔǠƥ

ȈǬǠǳ¦�Ŀ�ǶȀǠǷ�ÀȂǯŗǌȇ�Â�ƨǳȐǇ�ǶĔȂǴƯƢŻ�Â��ȆºǸȈǴǠƬǳ¦�Ƕǿ¦ȂƬºǈǷ�Ŀ�Ƕºǿ�ǺºŲ�«¦ÂǄºǳ¦�ń¤�Ƣºǔȇ¢�ÀȂǴȈŻ�ƢǸǯ��̈ƾ

و مستواهم االقتصادي و االجتماعي، و حبـذا لـو اشـرتكوا معهـم يف امليـول و اجتاهـات و طـرق شـغل الفـراغ 

.2و العادات الشخصية السلوكية 

التشــــابه و و تــــذهب نظريــــة التجــــانس إىل االختيــــار الزواجــــي يركــــز يف احملــــل األول علــــى أســــاس مــــن 

التجانس يف اخلصائص االجتماعيـة العامـة، و أيضـا يف اخلصـائص أو السـمات اجلسـمية أي أّن يكـون هنـاك 

تشابه بني الشريكني يف الدين و اجلنس و املستوى االجتمـاعي و االقتصـادي و يف السـن، والتعلـيم و احلالـة 

1
384أحمد بیري الوحیشي، المرجع السابق، ص -

432عالء الدین كفافي، المرجع السابق، ص -2
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ن البشـرة إخل...، وركـزت معظـم البحـوث الزواجية [...]، إىل جانـب وجـود تشـابه أو جتـانس يف الطـول و لـو 

.1السوسيولوجية املثمرة جهودها يف هذا امليدان 

  :القيمة نظرية. 3.1

ترتكـــز هـــذه النظريـــة علـــى أن االختيـــار للـــزواج ( أو االجنـــذاب) بـــني األفـــراد يكـــون أكثـــر ســـهولة عنـــد 

انفعاليــــة معمقــــة حنــــو  أولئــــك الــــذين يتشــــاركون نفــــس القــــيم، و القــــيم تعــــرب عــــن تنظيمــــات ألحكــــام عقليــــة

األشخاص و األشياء و املعاين و أوجـه النشـاط، و القـيم تعبـري عـن دوافـع االنسـان و متثـل األشـياء و املعـاين 

  و األشخاص اليت توجه رغباتنا و اجتاهاتنا حنوها.

" بالبحث عن دور القيم و تأثريها على االختيار الزواجي، إذ يرى أنـه ميكـن أن نفكـر كومزو اهتم "

�Â��ÀƢºǈǻȍ¦�ƢȀǠºǓÂ�Ŗǳ¦�ƨƫÂƢǨƬŭ¦�ƨȈŷȋ¦�ń¤�Ǯ ǳ̄�ǞƳǂȇ�Â�«°ƾƬǷ�¿Ƣǜǻ�Ŀ�ǶǜƬǼƫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ��ǎ Ƽǌǳ¦�ǶȈǫ�Ŀ

أسـبغها علـى األشـياء املختلفـة، و هكـذا جنـد أننـا نتحــدث عـن نسـق مـن القـيم، أو نسـق قيمـي، فـالقيم الــيت 

ȋ¦�Â�̈°¦ƾºǐǳ¦�ǄºǯǂǷ�ǲºƬŢ�Ƣǿƾºų��śºǠǷ�ǎ Ƽºǌǳ�ƨƦºǈǼǳƢƥ�ƨºȈŷȋ¦�̈ƾȇƾǋ�ƾǠƫ�ƢºĔ¢�ƢºǸǯ��ǪºǈǼǳ¦�Ǯ ºǳ̄�Ŀ�ƨºȇȂǳÂ

تتجلــى يف صــورة رد عــاطفي واضــح إذا قوبلــت بــأي نــوع مــن التحــدي و نتيجــة هلــذا اجلانــب العــاطفي، فإنــه 

يبــدو منطقيــا أن الفــرد ســوف خيتــار رفاقــه مبــا فــيهم شــريكة حياتــه، مــن بيــت هــؤالء الــذين يشــاركونه، أو عــل 

.2اطفي يكمن يف ذلكاألقل يقبلون قيمه األساسية، ألن األمان الع

و ربطت هذه النظرية بني القيم و التجانس بأنواعـه املختلفـة، سـواء تعلـق ذلـك بالتجـانس مـن حيـث 

البيئة اجلغرافية أو اخللفية االجتماعية أو الطائفة الدينية، فهذا التجانس يولـد لـدي الشـخص خـربة اجتماعيـة 

مل األفــراد، انطالقــا مــن خلفيتــه الجتماعيــة تلــك، و معينـة للحيــاة، و يشــبع آراءه و قيمــه و أحكامــه علــى عــا

1
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هكذا يرى أنصار النظرية أن امليل إىل التجانس هو يف احملل األول انعكـاس لرغبـة كـل شـخص سـواء أكانـت 

شعورية أو ال شعورية، يف التعامل و االرتباط مع أناس يشرتكون معه يف قيمه األساسية.

النظريــات االجتماعيــة الثقافيــة يف حتليــل العوامــل املــؤثرة  يتضــح لنــا مــن خــالل هــذا العــرض تقــارب كــل

على االختيار الزواجي، و ذلك من خـالل إبـراز أثـر العوامـل الثقافيـة و االجتماعيـة و االقتصـادية علـى بلـورة 

شخصـية الفـرد، فالرواسـب الثقافيـة الـيت ترسـبت يف فكـر و سـلوك الفـرد منـذ الصـغر، تصـبح موجهـة للسـلوك 

  االختيار الزواجي.مبا يف ذلك 

  :النفسية النظرية.  4.1

" صـاحب هـذه RobertWinchروبـرت ونـش ، تعرف هذه النظرية بنظرية احلاجات التكميلية، "

النظرية اليت ُحظيت باهتمام الكثري من البـاحثني، حيـث كـان لـه السـبق يف احلـديث عـن احلاجـات التكميليـة 

، و قـــد بلـــور ونـــش 1يف االختيـــار للـــزواج و إلقـــاء الضـــوء علـــى أثـــر املتغـــريات الشخصـــية يف االختيـــار للـــزواج 

  نظريته يف النقاط التالية:

الزواجـي إىل اختيـار الشـريك املناسـب الـذي ميـده بـأعلى حـد مـن  يسعى كل فرد يف عملية االختيار-

حاجة االشباع و الرضا، و قد بنيت هذه النظرية على مصطلحني أساسيني و مها:   

oو هـي تلـك القـوة الـيت تـنظم اإلدراك احلسـي و وعـي الـذات و الناحيـة العقليـة و الرغبـة و الحاجة :

 اإلرادة.

oاحلاجـة، و هـي حالـة حيـدث فيهـا أن يشـبع الفـرد حاجاتـه مـن خـالل : و تراد كلمة إشباع المكملة

 تفاعله مع شخص آخر.

1
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  .  نظرية التحليل النفسي:2

Sigmundنظرية فرويد   1 .2 Freud
1:

توصــــل " فرويــــد" بنــــاءا علــــى مالحظاتــــه أن النرجســــيني حمــــيب الــــذات مييلــــون إىل الــــزواج بأشــــخاص      

ار شريك حياته خيتار من بني أولئك الذين ميثلـون نوعـا مـن الكمـال، حـاول كفيلني، أي أّن الفرد عندما خيت

"فرويد" جاهدا أن يصل إليه لكنـه فشـل، و يقسـم "فرويـد" االختيـار السـوي للشـريك أو موضـوع احلـب إىل 

قسمني، فهو يرى أننا يف االختيار للزواج نبحث إما عن شخص يشبهنا أو عن شخص حيمينا.

" بـــالنمط الفعلـــي مـــن احلـــب أو االختيـــار، ذلـــك الـــذي تعـــرب عنـــه اجتاهـــات حتقـــري و يقصـــد "فرويـــد    

الــذات، و االحــرتام و التبجيــل املوجهــان إىل موضــوع احلــب، أّمــا احلــب النرجســي فهــو حــب الــنفس يف احملــل 

األّول، لكننا نالحظ يف هذا الـنمط أن الشـخص النرجسـي لديـه حاجـة شـديدة إىل أن يصـبح حمـل إعجـاب 

ن،إىل جانــب كونــه موضــع إعجــاب ذاتــه، لكــن مــا يعــاب علــى نظريــة فرويــد هــو تطبيقهــا علــى مرضــى اآلخــري

العصــابيني، و هــذا ال يفيــد كثــريا يف موضــوع اختيــار الــزواج، حــىت نكــون بصــدد نظريــة عامــة تفســره، حبيــث 

ال علـــى  ميكـــن أن نســـتخدمها اســـتخداما عامـــا ال يصـــدق فقـــط علـــى األمنـــاط الغرييـــة أو النرجســـية لفرويـــد و

�Ŀ�ƾººȇÂǂǧ�ƨººȇǂǜǻ�À¢�ń¤�̈°Ƣººǋȍ¦�°ƾººš �ƢººǸǯ��ǶēƢȈººǐƼǋ�ƪ ººǨǴƬƻ¦�ƢººǸȀǷ�ƢººǠȈŦ�² ƢººǼǳ¦�Ǻººǰǳ�ǖººǬǧ�śȈƥƢººǐǠǳ¦

االختيار للزواج البد أن تؤخذ بشيء من التحفظ و احلذر، ألن فرويـد مل جيمـع آرائـه و مالحظاتـه يف نظريـة 

  عامة لالختيار إمنا تعرب عن رأي فرويد يف هذا املوضوع.  

:2.  نظرية الصورة الوالدية 2 .2

Anselmeمن روادها "     Strauss" و هي نظرية "فرويد" يف األصـول و حـاول هـذا العـامل اختبارهـا

علــى أرض الواقــع، حيــث يــذهب إىل اعتبــار أن صــورة الوالــد أو الوالــدة تلعــب دوراً جوهريــا يف عمليــة اختيــار 

1
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النفعاليــة األوىل للطفــل هــي الــيت تشــكل شخصــيته،فعن الشــريك، و يــرى هــذا العــامل بــأّن طبيعــة العالقــات ا

طريق االتصال بني الطفـل و احمليطـني بـه يف طفولتـه املبكـرة يـتعلم كيـف حيـب و كيـف يكـره، و كيـف يرغـب 

و كيــف حيســد و كيــف يتجنــب و كيــف يقبــل، و يكــون الطفــل عالقــة عاطفيــة وثيقــة مــع أحــد ا أشــخاص 

مـا يكـون األب بالنسـبة للطفلـة، و تكـون األم بالنسـبة للطفـل الـذكر، و املهمني يف طفولته املبكرة ، و عادة 

قـد يكــون العكــس. و املهــم أن الطفــل ذكـرا كــان أم أنثــى عنــدما يكــرب فإنـه مييــل إىل إعــادة تلــك العالقــات و 

  إحيائها.

:1نظرية الشريك المثالي   3 .2

طفــولتهم املبكــرة حــىت وقــت زواجهــم يكونــون صــورة أم يــرى رائــد هــذه النظريــة " كريستنســن" أّن النــاس منــذ 

فكــرة معينــة عّمــا يــوّدون أن يكــون عليــه شــريكهم يف احليــاة، و تســهم املــؤثرات احمليطــة بــالفرد يف تكــوين هــذا 

املفهوم، و عندما يتم تكوينه فإنه يلعـب دورا هامـا و مـؤثرا يف عمليـة اختيـار الشـريك، و غالبـا مـا حيمـل كـل 

من أيام الدراسة صورة مبدئية يف خياله لفتاة أحالمـه أو فـىت أحلمهـا و أحيانـا مـا تكـون هـذه  فىت و كل فتاة

الصـورة واضــحة مبالحمهــا يف ذهــن صــاحبها و أحيانـا مــا ال تكــون واضــحة متامــا و أحيانـا مــا تكــون علــى حنــو 

�ǾƫƢȈƷ�Ǯ ȇǂǋ�Ŀ�ǂǧȂƬƫ�À¢�®ǂǨǳ¦�Ƥ ǣǂȇ�ȏ�Ŗǳ¦�©ƢǸǈǳ¦�ǺǸǔƬƫ�ƢĔ¢�ŘǠŠ�œǴǇ

:2نظرية الحاجات الشخصية   4 .2

تذهب هذه النظرية إىل القول بأن هناك حاجات شخصية حمـددة تنمـو لـدى النـاس نتيجـة اخلـربات     

�Ŀ�°ȂºǴƦƬƫ�Ŗºǳ¦�ƨºȈǸȈǸū¦�©ƢºǫȐǠǳ¦�Ŀ�ƢºŮ�ǶºƟȐŭ¦�̧ƢƦºǋȍ¦�ƾš �©ƢƳƢū¦�ǽǀǿ�À¢�Â��Ƣđ�ÀÂǂŠ�ƨǼȈǠǷ�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Â

جــات حــول الرغبــة يف التجــاوب، و تشــمل الرغبــة يف األمــان الــزواج و حيــاة األســرة، و ترتكــز معظــم هــذه احلا

االنفعـــايل و التقـــدير العميـــق و االعـــرتاف و كثـــرياً مـــا تكـــون هـــذه احلاجـــات تكميليـــة بالنســـبة للشـــريكني، و 

1
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�ËÀ¢�©ƢººǇ¦°®�ƪ ƸººǓÂ¢�Â��©ƢºƳƢū¦�Ŀ�ƨººȈǴȈǸǰƬǳ¦�ƨººȇǂǜǼǳ¦�ŚºƦǯ�ƾººƷ�ń¤�ǾƦºǌƫ�ƢººĔ¢�ƨººȇǂǜǼǳ¦�ǽǀºǿ�ȄººǴǟ�ǚºƷȐȇ

�ƢºŮ¦ȂƷ¢�Â�ƢºȀƳ¦ǄǷ�ǶȀǨȇ�Â��ƢǿȂŴ�ƨǨǗƢǟ�ÄƾƦȇ�Â�ƢȀƬǬưƥ�ǂȇƾƳ�Â�ƢȀƦŹ�ǎاألنثى تعرب عن حا Ƽǋ�ń¤�ƢēƢƳ

و يساعدها يف اختاذ القرارات اهلامة، و الفىت حيتاج إىل أنثى ختدمـه و تقـدر مـا يرغـب يف حتقيقـه و تتجـاوب 

  مع طموحه و تقدره كما هو. 

:1نظرية العوامل الّالشعورية 2.5

Laurence -لـــورنس كيـــوبي ريـــة "إن جــوهر نظ   S. Kubie و الـــيت تنـــدرج ضـــمن نظريـــات "

التحليل النفسي يف االختيـار للـزواج هـو أن املصـدر الرئيسـي للتعاسـة الزوجيـة بـني الرجـل و زوجتـه يكمـن يف 

خر و املفارقات اليت توجد بني مطالبهما الشعورية و الّالشعورية، تلـك املطالـب املتصـلة بعالقـة كـل منهـا بـاآل

بــالزواج بوجــه عــام، و تظهــر تلــك املفارقــات أول مــا تظهــر يف مرحلــة اختيــار الشــريك مث تنمــو بعــد ذلــك مــع 

  تقدم عالقتهما.

و يظهـر دور العوامـل الّالشــعورية يف دفـع الفـرد للــزواج مبـن يشـبهه متاًمــا أو يف اختيـاره مبـن ال يشــبهه 

ــــات الّالشــــعور، و حيــــ ــــى حمتوي ــــك عل ــــدما خيتــــارون مطلقــــاً، و يتوقــــف ذل ــــني العصــــابيني عن ــــرياً ب دث هــــذا كث

العصــابيني مــثلهم علمــا بــأن عصــاب الشــريك ال يلغــي أو يعــاجل عصــاب الفــرد بــل إنــه يضــيف عصــابا علــى 

عصاب و يعقد املشكلة، و مثل هذه العوامل الّالشعورية تـؤثر علـى الشـاب الـذي يبحـث لـيس علـى زوجتـه 

ما أوقعـه حظـه يف فتاتـة غـري ناضـجة أيضـا و تبحـث لـيس عـن فقط و لكن على أم يف شخص الزوجة، فإذا 

زوج شريك و لكن عن زوج أب، و يبحث كل واحد منهما عن شيء يفقده و يأمـل أن جيـده عنـد الطـرف 

اآلخر, و االختبار السليم حسب هذه النظرية لـيس أن خيتـار الفـرد شـريكاً يناسـبه يف امليـول و االجتاهـات و 

1
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فــــق معــــه، و إمنــــا عليــــه أن خيتــــار ( يستبصــــر) يف شــــريك حياتــــه دوافعــــه الشــــعورية و العــــادات و القــــيم و يتوا

.1الّالشعورية ألنه هو السبيل ألجنح الذي يناسبه 

المبحث الرابع: مراحـل الزواج:

تــتم مراســيم الــزواج بشــكل تنظيمــي و رمســي البــد أن ميــر عــرب سلســلة مــن اخلطــوات ختتلــف بــاختالف  حــىت

���©ƢǠǸƬĐ¦�Â�©ƢǧƢǬưǳ¦

  . الخطبة:1.6

اخلطبة هي أوىل مراحل الزواج، و هي فرتة متهيدية اليت تسبق عقد القران، و فيها يـتم اختيـار الفتـاة 

  من طرف الشاب الذي يريد الزواج. 

�ƶȇǂººǐƬǳƢƥ�ÀȂººǰƫ�ƨºƦǘŬ¦�Â�ƢººȀƳÂǄƬȈǳ�̈¢ǂººŭ¦�ǲºƳ°�Ƥعرفـت ال ººǴǗ��ƢºĔƘƥ�� ƢººŬ¦�ǂººǈǰƥ���ƨºƦǘŬ¦� ƢººȀǬǨ

.2أو التعريض، و هي مستحبة فقد فعلها رسول اهللا (ص) و جرى عليها عرف الناس

اخلطبـــة هـــي إظهـــار الرغبـــة يف الـــزواج بـــامرأة معينـــة و إعـــالم املـــرأة أو وليهـــا بـــذلك، و قـــد يـــتم هـــذا 

.3من اخلاطب أو بواسطة أهله اإلعالم مباشرة

  . وظائفهــــا:1.1.6

�śººƦȈǘŬ¦�ǺººǷ�ǲººǯ�» ǂººǠƬǳ�ǪººȇǂǗ���ȆººȀǧ�ǞººǸƬĐ¦�Â�śººƦȈǘŬ¦�ǺººǷ�ǲººǰǳ�ƨººǟȂǼƬǷ�Ǧ ƟƢººǛÂ�ƨººƦǘŬ¦�Ä®ƚººƫ

�Ƣǟǂºǋ�Ǿºƥ�¬ȂǸºǈŭ¦�°ƾºǬǳƢƥ�Ǻǰǳ�Â��śǧǂǘǳ¦�¾ȂȈǷ�Â�ǞƟƢƦǗ�Â�¼Ȑƻȋ¦�ƨǇ¦°®�ń¤�ǲȈƦǈǳ¦�ƢĔ¢�̄¤��ǂƻȉ¦�ȄǴǟ

القـــي و التجـــاوب أمكـــن اإلقـــدام علـــى الـــزواج الـــذي هـــو رابطـــة دائمـــة و و هـــو كـــاف جـــدا، فـــإذا وجـــد الت

.4اطمئنان الطرفان إىل أنه ميكن التعايش بينهما بسالم و أمان

1
238المرجع نفسھ، ص -

2
47، صالمرجع السابق،اإلسالمیةالشریعةفيالزواجأحكام، حسینفراجأحمد-

3
29، ص 1987، الجزائر، 2، دار الشھاب للطباعة و النشر، طفلسفة الزواج و بناء األسرة في اإلسالمعبد الحمید الخزار، -

4
65المرجع نفسھ، ص -
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���Ʈ ȇƾººū�Ƣººđ�̈ȂººǴŬ¦�¿ƾººǟ�¶ǂººǋ�ȄººǴǟ�ƢººȀǠǷ�ǂǧƢººǈȇ�À¢�Â¢�ǾººƬƦȈǘƻ�ń¤�ǂººǜǼȇ�À¢�Ƥ ººǗƢƼǴǳ�±ȂººŸ�ƢººǸǯ

إالّ و كان الشيطان ثالثهما" و حديث " ال تسـافر املـرأة إالّ مـع ذي حمـرم" و قولـه عليـه  ال خيلو الرجل بإمرأة

.1الصالة و السالم " ال حيل المرأة تؤمن باهللا و اليوم اآلخر أن تسافر يوما و ليلة إّال مع ذي حمرم"

  . عقد القران: 2.6

  . تعريفـــه: 1.2.6

، و يقصــد بعقــد القــران حــل االســتمتاع كــل مــن الــزوجني و فيــه يــتم اإلعــالن الرمســي لنجــاح اخلطبــة

لآلخــر علــى وجــه الشــرعي لتــأمني الســكن النفســي، و إجنــاب الذريــة الصــاحلة و تعــاون علــى بنــاء األســرة و 

.2تربية األوالد"

" تعاقد بني رجل و امرأة و يقصد به االستمتاع كل منهما بـاآلخر و تكـوين أسـرة صـاحلة و جمتمـع 

.3سليم"

  . شروطـه:2.2.6

�Â�Ƣºººđ�ǖƦºººǔǼƫ�ƢǗÂǂºººǋ�®ȂºººǬǠǴǳ�ǲºººǠƳ�À¢�¿ƢºººǰƷȋ¦�̧ǂºººǋ�Ŀ�ǾºººƬǫ®�Â�ȆǷȐºººǇȏ¦�ǶȈºººǜǼƬǳ¦�ǺºººǈƷ�ǺºººǷ

�ƢººǷ�ǶººŮ�̧ǂººǌȇ�Â��Ƣººđ�Ëȏ¤�ǶƬººȇ�ȏ�¶Âǂººǋ�Ǿººǳ�®ȂººǬǠǳ¦�ǺººǷ�ƾººǬǟ�ǲººǰǧ��°¦ǂǸƬººǇȏ¦�Â�̄ȂººǨǼǴǳ�ƢȀƬȈƷȐººǏ�Ŀ�®ƾººƸƬƫ

قــد القــران لــه شــروط نــذكرها  يصــلح بــه ديــنهم و دنيــاهم حــىت ال تكــون فوضــى، و مــن بينهــا عقــد القــران، فع

  كالتايل:

: فــال يصــح إجبــار الرجــل علــى نكــاح مــن ال يريــد، و ال إجبــار املــرأة علــى نكــاح مــن ال رضــا الــزوجين. أ

"يا أيها الذين آمنوا ال يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاتريد لقوله تعاىل " 

1
،  1989الجزائر ، ب ط، ، مكتبة دار السلفیة، الزواج في الشریعة االسالمیةمحمد صالح العثیمین، عبد العزیز بن محمد بن داود، -
37ص

2
117، المرجع السابق، صعبد الحمید الخزار-

3
16ق، ص ، المرجع السابمحمد صالح العثیمین، عبد العزیز بن محمد بن داود-



الزواجلظاھرةالثقافيواالجتماعياإلطار الثّانيالفصل 

68

يل" فلــو تزوجــت امــرأة نفســها : فــال يصــح النكــاح بــدون ويل لقولــه (ص) " ال نكــاح إالّ بــو ولــي األمــر. ب

.1فنكاحها باطل سواءا باشرت العقد بنفسها أم وكلت فيه

" و يشــرتط يف الصــيغة أن تكــون بألفــاظ خمصوصــة تــدل صــراحة علــى انعقــاد الــزواج و أن يــتم  :الّصــيغةجـــ. 

اإلجياب و القبول يف جملس واحد دون فاصل بينهمـا و دون أي اخـتالف يف املعـىن املسـتفاد منهـا، فلـو قـال 

لـى مهـر قـدره ويل امرأة للخاطب " زوجتك ابنيت فالنة على مهـر قـدره ألـف دينـار فأجـاب : قبلـت الـزواج ع

مثامنائــة دينــار مــثال" مل ينعقــد الــزواج، أمــا إذا كــان رده يف القبــول يتضــمن زيــادة يف املهــر املطلــوب فــإن الــزواج 

.2ينعقد ألن شرط اإلجياب يف املهر حتقق و زيادة"

: و القصــد أن عقــد الــزواج ال يصــح إالّ حبضــور شــاهدين اثنــني و يشــرتط فيهمــا البلــوغ و العقــل الشــهود د.

"الَ ِنَكاٌح ِإالَّ ِبَوِليٍّ َو َشاِهَدْين َعْدللقوله صلى اهللا عليه و سلم " 

: هو املال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالـدخول عليهـا حقيقـة، و قـد عرفـه المهر.و

البضـع إمـا  صاحب العناية على هامش الفتح " هو العقد الذي جيب يف عقـد النكـاح علـى الـزواج يف مقابلـة

بالتسمية أو بالعقد، و عرفه بعض احلنفية بأنه ما تستحقه املـرأة بعقـد نكـاح أو الـوطء، و عرفـه املالكيـة بأنـه 

�Ƣđ�̧ƢƬǸƬǇȏ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨƳÂǄǴǳ�ǲǠŸ�ƢǷ3.

و املشروع يف املهر أن يكون قليًال، فكلما تيسر فهو أفضل و حتصيالً للربكة، فـإن أعظـم النكـاح بركـة أيسـره 

.4ؤونةم

و مل حتدد الشريعة اإلسـالمية قيمـة املهـر بـالرغم مـن وجوبـه و إمنـا تـرك أمـرًا يتفـق عليـه الطرفـان، و ذلـك 

  حسب قدرة كل شخص و ظروفه االجتماعية و االقتصادية.

1
20-19، ص نفسھالمرجع -

2
122، المرجع السابق، ص عبد الحمید الخزار-

3
126المرجع نفسھ، ص -

4
36، المرجع السابق، ص صالح العثیمین، عبد العزیز بن محمد بن داود-
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ف:     االّزفـ.3

يعتـرب حفـل الزفــاف كـإعالن النهـائي عــن جنـاح اخلطبـة و عقــد القـران و يشـكل أهــم حـدث بالنســبة   

للعروســني "إذ هــو احلــد الفاصــل بــني حيــاة الّلهــو و الالّمســؤولية و بــني حيــاة اجلــد و املســؤولية و الواجبــات، 

.1روسحياة الرجولة و األبوة بالنسبة للعريس، و حياة األنوثة و األمومة بالنسبة للع

1
ب ط، النھضة العربیة للطباعة و النشر،، دار القیم و العادات االجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات االجتماعیةفوزیة دیاب، -

292، ص 1980بیروت، 
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    الخالصة:

ـــة ، و هـــو الصـــورة الشـــرعية  ـــة و ديني ـــزواج كظـــاهرة اجتماعيـــة و ثقافي تعرضـــنا يف هـــذا الفصـــل إىل ال

�Â�©ƢººǠǸƬĐ¦�» ȐƬƻƢººƥ�Ǧ ººǴƬź�Â��̈ǂººǇȋ¦�ǺȇȂººǰƫ�Ŀ�ƨȈººǇƢǇȋ¦�ƨººǴƷǂŭ¦�ǽ°ƢººƦƬǟƢƥ�̈¢ǂººŭ¦�Â�ǲººƳǂǳ¦�śººƥ�ƨººǫȐǠǴǳ

  الثقافات.

بأشــكاله و نظرياتــه و استخلصــنا أنــه قــد يكــون مــن اختيــار  كمــا تطرقنــا ملفهــوم االختيــار الزواجــي

����ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǟ¢�Â�ƾȈǳƢǬƬǳ�ǞƳ¦°�¦ǀǿ�Â�ȆǐƼǌǳ¦�°ƢȈƬƻȏ¦�ǺǷ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�Â� Ƣƥȉ¦



)اإلطار النظري المتعلق باتجاهات التحول الثقـافي(
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  : اإلطار النظري المتعلق باتجاهات التحول الثقافيالثّالثالفصل 

  تمهيد

  المبحث األول: مفهوم التغير و التحول

  المبحث الثاني: التغير الثقافي و طبيعته

ـــــــث:  ـــــــر االجتمـــــــاعي و المبحـــــــث الثال ـــــــرة للتغي ـــــــات المعاصـــــــرة و المفّس النظري

   الثقافي

مفهوم الّرمـــــــزالمبحث الرابع: 

  الخالصة
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:تمهید

موضوع الّتحـّول  أو  التغـري حـرب العديـد مـن علمـاء االجتمـاع ، حيـث يعتـرب مـن املوضـوعات  أسال

إذ أن التحـّول هـو مسـة الوجـود وأن كـل شـيء يتحـّول ويتغـري، وعليـه فـإن ،اهلامة لدى الباحثني و املختصني

والسياسـية  واالقتصـاديةوالنفسـية  دراسة التحوالت أو التغريات هلا أمهية يف العلوم االجتماعية واالنثروبولوجية

  ..إخل.

 منـاهجونتائجـه باسـتخدام  وعواملـه ومظـاهره أسـباب  التغـري علـى التعـرف حيث متكن العلماء مـن

مـن تغـريات فقـد صـارت ظـاهرة  العـامل جمتمعـات ¦ǺºǷ�Ǿºƥ�ǂºŤ�ƢºŠ�Â��©ƢºǠǸƬĐ دراسـة يف قياسـية وأسـاليب

�¦ǀºŮ��ƨºȈƫƢȈū¦�©ȏƢºĐ¦�ǲºǯ�Ŀ�ƨƸǓ¦Â��©¦ŚƯƘƫ�ƢŮ�©°ƢǏÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǘǌǻȋ¦�ǲǯ�Ŀ�̈±°Ƣƥ�̈ǂǿƢǛ�¾ȂƸƬǳ¦

ملفهوم التحّول أو التغـري كمفهـوم التطـور ،  فإّن هدفنا الرئيسي يف هذا املبحث هو إيضاح مفاهيم املصاحبة

�Ǧ ºººȇǂǠƫ�ń¤�¾ȂºººǏȂǴǳ�ƢȀǘƦºººǓ�Â�ƢēȏƢǸǠƬºººǇ¦�śºººƥ�ǪºººȇǂǨƬǴǳ�ǶȀǼºººȈƥ�ǄºººȈȈǸËƬǳ¦�Â�Ʈ ȇƾºººƸƬǳ¦�Â�ƨºººȈǸǼƬǳ¦�Â�¿ƾºººǬƬǳ¦�Â

العلمـــي لكـــل مـــن مفهـــوم التحـــول أو التغـــري ،  و مـــدى تأثّرهـــا وتأثريهـــا بـــاملتغريات اجلديـــدة ســـواء أكـــان يف 

وكات االجتماعية األخرى املصـاحبة وبكافـة جماالتـه. ويـأيت يـأيت تركيزنـا علـى هـذا العادات أم القيم  أم  السل

املبحــث إميانــاً بــأّن هنــاك حتــوالت حصــلت يف كثــري مــن البلــدان الســيما الــيت كانــت تعــيش اوضــاعاً  تقليديــة 

التحـوالت  يت أحـدثتهابفعل الكثري من العوامل اضافة اىل تبيان أمهية األبعاد االجتماعية والثقافية و الرمزية ال

  .و االنساق االجتماعية واجلماعات يف األفراد
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المبحث األول:  مفهوم التغیر و التحّول:

مــن الصــعب تعريــف التغــري االجتمــاعي، ألن كــل شــيء يف حياتنــا، عرضــة للتغــري املســتمر علــى الــدوام، 

�» ȂººǈǴȈǨǳ¦�ŚººƦǠƫ�ƾººƷ�ȄººǴǟÂ��ǂººǸǠǳ¦�Ŀ�¦čƾƴƬººǈǷ�ÅƢƯƾººƷ�ǲººưŤ�ƨººǜū�ǲººǯ�Â��ƾººȇƾƳ�¿Ȃººȇ�ƢººǼƫƢȈƷ�Ŀ�¿Ȃººȇ�ǲººǰǧ

تغــري جبريــان املاءفيــه مثلمــا "، فــإن املــرء ال يســتحّم يف النهــر مــرّتني، ألّن النهــر يهيــرقليطساليونــاين القــدمي " 

يتغري الشخص فور إحساسه أو مالمسته ملاء النهر. و رغم دقة هذه املالحظة و صدقها الواقعي، فإننا منيـل 

يف العادة إىل إسباغ طابع الثبات و الّدميومة، و لو لفرتات حمدّدة، على أنفسـنا و علـى مـا حولنـا. و رغـم مـا 

طفيفــــة أم كبــــرية، فإننــــا نظــــّل نعتقــــد أن للنهــــر شــــكالً ثابتــــاً، و أن حيــــدث مــــن وجــــوه التغــــري، ســــواء أكانــــت

.1لإلنسان و لشخصيته مالمح تبقى " على حاهلا" من دون تغيري

�ǺǷǄǳ¦�Őǟ�ȆǈǇƚŭ¦Â�ĿƢǬưǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳ¦�¾ËȂŢ�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ƶǴǘǐǸǯ�ǾǨȇǂǠƫ�ǺǰŻ�Ǯ ǳǀǯ
2.

 درجـات وأنواعـا هنـاك إذ حديثـة ظـاهرة ليسـت االجتمـاعي التغـري ظـاهرة أن "مـور ولبـرت" ويقـول

 يف Ƣºđ الـيت حـدث السـرعة إىل يرجـع وسـرعته بـالتغري االهتمـام ولكـن اإلنسـانية اخلـربة يف حـدثت التغـري مـن

�Ƥ تلك ǿǀȇ�ËĽ�ǺǷ�Â��©ƢǠǸƬĐ¦" "كل ويف مكان كل يف حتدث االجتماعي التغري ظاهرة أن إىل لندبرج 

.3معينة زمنية فرتة خالل اجتماعية ظاهرة على تطرأ اليت االختالفات عنده التغري ميثل زمان ولذا

 أو الـنظم االجتماعيـة أو االجتماعيـة العمليـات يعـرتي تغـري أي أنـه علـى للتغـري "فيرنشـيلد" وينظـر

 أو موجهـا خمطـط، غـري أو خمططـا .مؤقتـا  أو ثابتا تأخريا أو تقدميا التغري يكون وقد االجتماعية التكوينات

يف  سـواءا االجتمـاعي التنظـيم يف تغـري كـل بأنـه فيعرفـه "ديفـز كينجزلـي" ضـارا. وأمـا  أو مفيـدا موجـه، غـري

 مـن ƢºđǞºǸƬĐ¦�¿Ƣºǜǻ يتحـول الـيت العمليـة أنـه علـى إليـه فيشـري "مالينوفسـكي"، و أمـا وظائفـه يف أو تركيبـه

1
105، المرجع السابق، ص علم االجتماعأنتوني غیدنز، -

2
27، ص 2004، عمان، 1دار الشروق للنشر و التوزیع، طالتغیر االجتماعي،معن خلیل عمر، -

3
12فادیة عمر الجوالني، المرجع السابق، ص-
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 يسـودها حالـة مـن ¦ǞºǸƬĐ انتقـالأنـه   علـى التغـري إىل فينظـر "سبنسـر هربـرتوأمـا  " آخـر، إىل منـوذج

.1الالجتانس حالة إىل التجانس

" التغـــري بأنـــه حيـــدث يف طبيعـــة البنـــاء االجتمـــاعي مثـــل زيـــادة أو نقصـــان جيتـــر بـــرجو قـــد عـــرف " 

ƨȇȂǤËǴǳ¦�©¦ŚǤƬǳ¦�Â¢�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̈ǄȀƳȋ¦�Â�ǶǜǼǳ¦�Ŀ�Â¢�ǞǸƬĐ¦�ǶƴƷ
2.

التحـوالت املالحظـة خـالل أقصـر فـرتات زمنيـة ممكنـة،  ميكن القول أن التغري االجتمـاعي يقـوم علـى  

كما هو حمصور جغرافيا و سوسيولوجيا حيث ميكـن مالحظتـه داخـل رقعـة جغرافيـة أو يف إطـار اجتمـاعي و 

.3ثقايف حمدود

 المقاربة لمفهوم التغير المفاهيم بعض.1

:التطّور االجتماعي. أ

̧�يعــين هــذا املصــطلح الّتحــول الشــامل يف مجيــع قطاعــات  ƢººǘǬǳ¦�¾ËȂººƸƬȇ�Ʈ ººȈƷ��ƢǿƾººƷ¢�Â¢�ǞººǸƬĐ¦

� ¦ǄºººƳȋ¦�Ŀ�ǲǷƢºººǋ�¾ȂºººŢ�ǲºººǐŹ�Â¢�ǆ ǻƢºººšËȐǳ¦�ń¤�ǾºººƫƢǻȂǰǷ�Ŀ�ǆ ǻƢºººƴƬǳ¦�ǺºººǷ�ǾºººǈǨǻ�ǞºººǸƬĐ¦�Â¢�ȆǟƢºººǸƬƳȏ¦

البســيطة و الصــغرية إىل املعقــدة و الكبــرية، مثــل حتــّول قريــة إىل مدينــة أو حتــّول الصــناعة اليدويــة إىل صــناعة 

تطور هذه ال حتصـل يف فـرتة زمنيـة وجيـزة بـل تأخـذ فـرتة طويلـة قـد تأخـذ سـنني تكنولوجية حديثة. كما أّن ال

.4و أجيال أو قروناً بسبب املعّوقات االجتماعية و االقتصادية و اجلغرافية و السياسية لتطّورها

:االجتماعيالّتقدم . ب

 أفضـل حالـة إىل حالـة مـن مبقتضـاه ¦ǞºǸƬĐ ينتقـل مسـتمرة عمليـة إىل االجتمـاعي التقـدم يشري وهنا

 وهنا موضوعياً  لقياسها على مقياس التقدم هذا يف يعتمد ال ¦ǞǸƬĐ، أي أنّ  مرغوب فيه اجتاه يف يسري أو

1
12المرجع السابق، ص-

2
12المرجع نفس، ص-

3 -ROCHER. Guy, Introduction à la sociologie générale. Le changement social ,Ed H.M.H, 1968 , p 17.
4

74معن خلیل عمر، المرجع السابق، ص -
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ƢºÅƷȂƬǨǷ�¾ƢºĐ¦�Śºǐȇ املفكـرين علـى أغلـب عنـد يقـوم املفهـوم ذلـك أّن هـذا إىل الذاتيـة، أضـف لالعتبـارات 

التـدخل اإلرادي لتوجيـه العمليـات االجتماعيـة الوجهـة الـيت حتقـق الرفاهيـة  علـى اإلنسـان بقـدرة عميـق أميـان

. كـــذلك فكـــرة التقـــدم تشـــكلت أساســـاً أو وجـــدت 1للمجتمـــع أو بقـــدرة اإلنســـان علـــى أرادة صـــنع احليـــاة 

�Â�ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�ǪºǈǼǳ¦�ǾºƷǂǘȇ�Äǀºǳ¦�°¦ǂǬƬºǇȏ¦�Â�À±¦ȂºƬǳ¦�ǒ ȈºǬǻ�ƢºĔ¢�̄¤��ƨºȇȂǸǼƬǳ¦�©ȏËȂºƸƬǳ¦�« Ȃ̄Ŷ�Ŀ�ƢĔƢǰǷ

.2ناء االجتماعيالب

:الّتنمية االجتماعيةج. 

Social) و التغـري االجتمـاعي (Développementاسـتخدم عـدد مـن الدارسـني مفهـوم التنميـة (

Change�ȂººººººǸǼǳ¦�ǶȈǿƢººººººǨǷ�ǞººººººǷ�ǲƻ¦ƾººººººƬȇ�ƨººººººȈǸǼƬǳ¦�¿ȂººººººȀǨǷ�ËÀ¢�ƢººººººǸǯ��ƾººººººƷ¦Â�¿ȂººººººȀǨǷ�ń¤�À¦Śººººººǌȇ�ƢººººººǸĔƘǯ�Â��

)Growth) و الّتحول (Transformation) والتجديد (Modernisation(3.

و البـّد أن نوضـح االخـتالف القـائم بـني مصـطلح النمـو و التنميـة، فـاألول ( النمـو) يشـري إىل عمليـة الزيـادة 

الثابتــة أو املســتمرة الــيت حتــدث يف جانــب معــني مــن احليــاة ، أمــا التنميــة فهــي عبــارة عــن حتقيــق زيــادة ســريعة 

.4تراكمية دائمة عرب فرتة من الّزمن

�ƨºººȈǿƢǧ°�ǪºººǬŹ�ƢºººŠ�ǞºººǸƬĐ¦�Ŀ�¶ƢºººǌǼǳ¦�ǾºººƳÂ¢�Ǧتتصـــف الت ºººǴƬƼŭ�ƨǴǷƢºººǋ�ƨȇ°ƢºººǔƷ�ƨºººȈǴǸǟ�ƢºººĔƘƥ�ƨºººȈǸǼ

اإلنســـان و كرامتـــه. و التنميـــة أيًضـــا بنـــاء لإلنســـان و حتريـــر لـــه و تطـــوير لكفاءاتـــه و إطـــالق لقدراتـــه للعمـــل 

ºººƳ¢�ǺºººǷ�ƢºººŮ�ǲºººưǷȋ¦�¿¦ƾƼƬºººǇȏ¦�Â�ƢºººȀƬȈǸǼƫ�Â�ǞºººǸƬĐ¦�®°¦Ȃºººŭ�» ƢºººǌƬǯ¦�ƢºººĔȂǯ�Ǻºººǟ�ÅȐºººǔǧ�� ƢºººǼƦǳ¦ ل بنـــاء الطاقـــة

�ƢººĔȋ�ƨȈƦººǈǻ�ƨǳƘººǈǷ�ƨººȈǸǼƬǳ¦�ÀƜººǧǂƻ¡�Ƥ ººǻƢƳ�ǺººǷ�Â�Ƥ ººǻƢƳ�ǺººǷ�¦ǀººǿ��ǂǸƬººǈŭ¦� ƢººǘǠǳ¦�ȄººǴǟ�̈°®ƢººǬǳ¦�ƨººȈƳƢƬǻȏ¦

ǪȈǬƸƬǳ¦�ǺǰŲ�Ȃǿ�ƢǷ�Â�ǞǸƬĐ¦�ǾȈǳ¤�«ƢƬŹ�Ƣŭ�ƢÅǬǧÂ�ËŚǤƬƫ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ÀƜǧ�¦ǀǳ�Â�ŚȈǤƬǳ¦�ƨǸƟ¦®
5.

1
90، ص1975ب ط، ، مطبعة دار السالم،ھوبھارس في التنمیة االجتماعیةنظریة عادل عبد الحسن شكارة، -

2
52معن خلیل العمر، المرجع السابق، ص -

3
14فادیة عمر الجوالني، المرجع السابق، ص-

4
68معن خلیل العمر، المرجع السابق، ص-

5
68معن خلیل العمر، المرجع السابق، ص-
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�©ƢºǠǸƬĐ¦�ƢǿƾȀºǌƫ�ƨºȈǸǼƫ�ǲºǯ�À¢���ǾºȈȇ®ȂǳƢƥ�«Â°ȂºƳ�Ƥ ǈƷ�Â الناميـة تكـون مرادفـة لعمليـة حتـول و

.1تغري من أسلوب إنتاج إىل آخر و من بناء اجتماعي إىل بناء اجتماعي مغاير

:.د.  الّتحديث

هذا املصطلح رائج لدى علماء التاريخ و االجتماع، ينطبق على مجلة من املتغـريات البالغـة الرتكيـب 

ººǋ�ǲǰººǌƥ�Ȃººǳ�Â��ƨººǧƢǯ�ƨȇǂººǌƦǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�¾Ȃººǘƫ�Ŗººǳ¦���̧ȂººǼƬǳ¦�ƨººǤǳƢƦǳ¦�̧ȂȈººǌǳ¦�©ƢººȈǳÂȋ�ƢººǬǧÂ��©ÂƢººǨƬǳ¦�ƾȇƾ

¦ƢºººǠǸƬĐƢƥ�ƨǻǂºººǐǠǳ©�/أوروبـــا الغربيـــة بـــدًءا مـــن القـــرن الســـادس عشـــر) ،و ميكننـــا حصـــر مصـــطلح التحـــديث

. و قـد أخـد رواجـا كبـريا خـالل عصـر األنـوار، و هـو يـرتجم 2املوسومة حاليا بسـمة السـري علـى طريـق التنميـة

لعوملــــة، العقالنيــــة، التصــــنيع، كمــــا كــــان ظهورهــــا أســــرع و فعــــال يف الثــــورات التاليــــة: خمتلــــف املفــــاهيم مثــــل ا

السياســية  ( بــروز الفردانيــة الدميوقراطيــة)، االقتصــادية ( بــروز النقــل، و وســائل االنتــاج..)، الثقافيــة (ظهــور 

.3املفاجئ للثقافة الشعبية، تأسيس نظام تربوي مسح بربوز خنب جديدة)

:طبیعتهو  الثقافيالتغّیرمفهومالمبحث الثاني: 

Changementيشــري التغـــري الثقــايف (  Culturel(  إىل التغــريات امللموســـة يف العناصــر املاديـــة، ســـواًءا

كانــت هــذه التغــريات مــن خــالل إضــافة أو حــذف أو تعــديل يف الســمات الثقافيــة أو يف مركــب الثقافــة. و 

لــــيت مــــن أمههــــا االحتكــــاك بالثقافــــات األخــــرى، االخرتاعــــات، أو التوافقــــات تتعــــدد مصــــادر التغــــري الثقــــايف ا

.4الداخلية للثقافة

إن احلــديث عــن التغــري يســمح لنـــا بــالتميز بــني التغــري االجتمــاعي و التغـــري الثقــايف علــى الــرغم مـــن 

صــــعوبة التميــــز أو الفصــــل بينهمــــا، فــــالتغرب االجتمــــاعي يشــــري إىل تبــــدل يف أمنــــاط التنظيمــــات االجتماعيــــة 

1
- Georges BALANDIER, sens et puissance, PUF, 4

ème
édition, 2004 , P 120.

2
59،ص 1984، بیروت، 1، دار الحداثة للطباعة و النشر، الطبعة المفاھیم األساسیة في علم االجتماعخلیل أحمد خلیل، -

3
- Raymond BOUDON, Traité de sociologie, 1

ère
édition, presses Universitaire de France , 1992, P 317

4
141، ص2006، مصر، 2، مكتبة أنجلو المصریة، طالتغیر االجتماعيأحمد زاید، اعتماد عالم، -
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ديـدة و مركبـة متثـل جلماعات معينة تعيش ضمن جمتمع معني، بينما يشري التغـري الثقـايف إىل ظهـور صـفات ج

.1اجلوهر الثقايف

�ËÀ¢�ƢºǸǯ��ǾºƫƢǸȈǜǼƫÂ�ǾºǻƢȈǯ�śºƥ�ƨºǷ Ȑŭ¦�ȄºǴǟ�ǞºǸƬĐ¦�ƢºŮȐƻ�ǺºǷ�ǲǸǠȇ�ƨǻ±¦ȂǷ�ƨȈǴǸǟ�ĿƢǬưǳ¦�ŚǤƬǳ¦�À¤

التغري الثقايف يرتبط بوظيفة إشباع احلاجات األساسية و الثانويـة ألعضـاء الثقافـة الواحـدة، فالعـادات و أنـواع 

̧�السـلوك و الوسـائل املاد ƢƦºǋ¤�Ŀ�°¦ǂǸƬºǇȏ¦�ȄºǴǟ�Ƣē°ƾºǫ�ÃƾºǷ�ȄºǴǟ�Ƣºǿ£ƢǬƥ�Ǧ ºǫȂƬȇ��ƨºǧƢǬưǳ¦�ƢȀǷƾºǬƫ�Ŗºǳ¦��ƨºȇ

.2تلك احلاجات، و هي حني تعجز عن ذلك، يكون التغري ضرورة اجتماعية

Kingsley –كينجزلــي ديفيــز و يقــول "     Davis أن التغــري االجتمــاعي هــو التحــّول الــذي يطــرأ "

يف تركيبه و بنائه، أو يف وظائفـه و هـذا يعـين أّن التغـري االجتمـاعي جـزء مـن على التنظيم االجتماعي، سواءاً 

التغـري الثقـايف، الـذي هـو أمشـل و أوسـع نطاقـاً، إذ هــو يتنـاول كـل التغـريات الـيت حتـدث يف أي فـرع مـن فــروع 

جتمــاعي الثقافــة، مبــا يف ذلــك الفنــون و العلــوم والفلســفة و التقنيــات، كمــا يشــمل صــور و قــوانني التغــري اال

نفسه، و مـن مثّ فـال بـّد عنـد دراسـة التغـري الثقـايف أن يكـون ذلـك يف النطـاق الـذي ينبـع فيـه ذلـك التغـري مـن 

.3التنظيم االجتماعي، أو يؤثر فيه

�Ȃºººǿ�ƢºººǷ�śºººƥ�ƨºººǫȐǠǳ¦�ǲºººȈǴŢ�ÀƘºººƥ��ǞºººǸƬĐ¦�ƨºººǇ¦°®���ǾºººƥƢƬǯ�Ŀ�§ ƢºººǌŬ¦�ȄǨǘºººǐǷ�°ȂƬǯƾºººǳ¦�Ǧ Ȉºººǔȇ�Â

دراســة التغــّري، فهــو يــرى بأنــه ال ميكــن تصــور حــدوث تغــريات اجتمــاعي و مــا هــو ثقــايف يكــون مــن خــالل 

ثقافية خارج البناء االجتماعي أو خـارج وظائفـه، ألن هـذا البنـاء ميثـل اإلطـار اإلكولـوجي الـذي جيّسـد ثقافـة 

.4معينة

1
70–69معن خلیل العمر، المرجع السابق، ص -
108، ص 1991،الجزائر، 1، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الطبعةمفاھیم علم االجتماع الثقافي و مصطلحاتھمحمد السویدي، -2
3

109المرجع السابق ، ص -
4

111المرجع نفسھ ، ص -
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و ميكن القول أن درجة التغري ختتلف من جمتمع إىل آخر، و مـن ثقافـة إىل أخـرى، و مـن عصـر إىل 

.1ذلك من حيث الزمان التارخيي و املكان اجلغرايف آخر، و

 :الثقافي التغّير عوامل.1

التعامل مع البيئة الذي يعيش فيها االنسان بأنواعها املختلفة االجتماعية و الثقافية والطبيعية، يقـوم 

يفــرض علــى قاعــدة التفاعــل املســتمر، و يالحــظ أن بعــض هــذه العالقــات تفرضــها عليــه ثقافتــه، يف املقابــل 

االنسـان ثقـافتهعلى بعـض عناصـر هـذه البيئـة، و مـن خـالل هـذا التفاعـل حيـدث التغـري، و هنـاك العديـد مـن 

العوامـــل املســـاعدة أو املســـبببة للتغـــري الثقـــايف واالجتمـــاعي، بعضـــها خـــارج عـــن دائـــرة الفعـــل اإلنســـاين، مثـــل 

اين مثـــل املعطيـــات التكنولوجيـــة و العوامـــل الطبيعيـــة و البيولوجيـــة وعوامـــل أخـــرى ناجتـــة عـــن النشـــاط اإلنســـ

.2الثقافية و غريها

 العوامل اإلكولوجية و الطبيعية:. أ

يقصد بالعامل اإليكولوجي تفاعل اإلنسان مع بيئته الطبيعية، و مدى نـا تـوفر لـه مـن مـوارد غذائيـة 

يف فــرتات مومسيــة و صــناعية تــؤثر يف نشــاطاته، و معــىن هــذا أن التغــري الــذي يطــرأ علــى البيئــة اجلغرافيــة و لــو 

تعكس آثار يف حتوالت و تغريات اجتماعية، كما أن يطرأ على وسـائل اسـتغالل مـوارد هـذه البيئـة مـن تطـور 

الثقافيـة. و يعـود االجتـاه اإلكولـوجي (البيئـي) إىل العالمـة  -يتجسد يف أحداث تغريات يف احليـاة االجتماعيـة

ـــذي قـــرر، يف مقدمتـــه، أن ل ـــة أثرهـــا يف اخـــتالف االنســـان جســـمًيا عبـــد الرمحـــان بـــن خلـــدون ال لبيئـــة اجلغرافي

.3وعقلًيا. كما جند نفس االجتاه عند املفكر "مونتيسكيو"،وعند األملاين "راتزل) و عند (بوكل) يف اجنلرتا

1
108المرجع نفسھ ، ص -
ب ط، ، مركز دراسات الوحدة العربیة،-المفاھیم و اإلشكالیات من الحداثة إلى العولمة-سوسیولوجیة الثقافة عبد الغني عماد، -2

192، ص 2008بیروت،

3
124محمد السویدي، المرجع السابق، ص -
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:الثّقافيةالعوامل . ب

يف تنميـــة مـــن مجلـــة العوامـــل الثقافيـــة الـــيت أثـــرت يف عمليـــة التغـــري االجتمـــاعي، تطـــور العلـــوم و علمنـــة الفكـــر 

النظرة النقدية يف عاملنا احلـديث، كـذلك مضـمون األفكـار قـد تغـريت إذ أّن التصـورات عـن احلريـة و املسـاواة 

و املشاركة الدميقراطية هي كلها مـن نتـاج القـرنني أو الثالثـة املاضـية. و مثـل هـذه التصـورات هـي الـيت دفعـت 

الثقافيــــة و تعــــدل النمــــاذج الســــلوكية ، و غالبيــــة  . إن التغــــريات1مبثــــل هــــذا التغيــــري االجتمــــاعي و السياســــي

التغريات الثقافية حتدث نتيجة االخرتاع  و االنتشار و االسـتعارة و احملاكـاة، و مـن الطبيعـي أن ختتفـي بعـض 

العناصــر القدميــة أثنــاء عمليــات التغــري، و لكــن أيضــا مــن املمكــن أن تعــيش و تتســاكن جنبــا إىل جنــب مــع 

.2ة ختتلف أو تتغري وفًقا هلا أمناط السيادة أو التساند بينهماالعناصر اجلديدة بصور 

 جــ. العوامل التكنولوجية:

فلقــد أدى تطبيــق العلــم يف خمتلــف ميــادين احليــاة إىل تطــورات هامــة كــان مــن أبرزهــا زيــادة القــدرة علــى 

الســريعة، و غريهــا الكشــف و االخــرتاع بصــورة مطــردة، و انتشــار التصــنيع و منــو املــدن و املواصــالت احلديثــة

من التطبيقات العلمية، الـيت غـربت مـن الظـروف املاديـة للحيـاة اإلنسـانية و أسـس التنظيمـات االجتماعيـة و 

السياسية و االقتصادية خالل عدد قليل من السنني، و كلما زادت قـدرة اإلنسـان علـى التطبيـق العلمـي، يف 

د كثـري مـن العقبـات الـيت تعـود إىل اخلـوف و التمسـك هذه امليـادين، زادت سـرعة التغـري علـى الـرغم مـن وجـو 

.3بالتقاليد والنزعة إىل احملافظة و املصاحل اخلاصة

 العوامل االديولوجية:. د

تعتــرب االيديولوجيــة قــوة فكريــة تعمــل علــى تطــوير النمــاذج االجتماعيــة و الثقافيــة وفقــاً لسياســة متكاملــة 

دة تربيـــرات اجتماعيــة أو نظريـــات فلســـفية، أو أحكـــام تتحــدد يف أســـاليب و وســـائل هادفــة، و تســـاندها عـــا

1
110أنتوني غیدنز، المرجع السابق، ص -

2
200-199عبد الغني عماد، المرجع السابق، ص -

3
122-121محمد السویدي، المرجع السابق، ص -
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عقائدية، أو أفكار تقليدية، و من هنا ترتبط االديولوجية باحلركة االجتماعية، فهـي ليسـت جمـرد جمموعـة مـن 

األفكار و املعتقدات و االجتاهات اليت تصور كما معينا من النـاس، سـواء كـان هـذا اجلمـع أمـة مـن األمـم أو 

ت االجتماعيــة، أو مــذهبا مــن املــذاهب، أو مهنــة أو حزبــا مــن األحــزاب، و إمنــا هــي حركــة طبقــة مــن الطبقــا

هادفــة، هلــا فاعليــة إجيابيــة يف البيئــة االجتماعيــة، و يف العالقــات االجتماعيــة و الثقافيــة، وتــنعكس آثارهــا و 

رة النــاس لطبيعــة التــدرج فاعليتهــا علــى التنشــئة االجتماعيــة، ممــا حيــدث تغيــريًا يف القــيم االجتماعيــة و يف نظــ

.1الطبقي و للعمليات االجتماعية املختلفة

oـــورات : تعتـــرب الثـــورة مـــن أهـــم عوامـــل التغـــري الثقايف،ذلـــك أن الثـــورة مبعناهـــا احلقيقـــي ومبفهومهـــا الث

�¦ǀººŮÂ��Ƣººǿ°ƢƯ¡�Ǌ ȈººǠȇ�Â�ƢººǿǂƴǨȇ�Äǀººǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ��ǞȇǂººǇ�Â�Ä°ǀººƳ��ǲǷƢººǋ�ȆƟƢººƴǧ�ŚººǤƫ�ȄººǴǟ�ÄȂººǘǼƫ�ȆººǸǴǠǳ¦

لم التغري االجتماعي الشامل و العميق لصنع حياة جديدة، تفي مبطالب الثوار وآماهلم. فالثورة هي ع

oأيضــا مــن العوامــل القويــة يف إحــداث التغــريات الثقافيــة للمجتمــع، فالشــعب الغــازي مــثالً الحــروب :

�©ƢǨºǈǴǨǳ¦�Â�°Ƣºǰǧȋ¦Â�ƨºǧƢǬưǳ¦�ǽǀǿ�Â��ǞǓƢŬ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ¢�ȄǴǟ�ƢȀǓǂǨȇ�̈ƾȇƾƳ�ƨǧƢǬưƥ�ļƘȇ�ƾǫ اجلديـدة إذا

Ä®ƢǷȐǳ¦�Â�ǾǼǷ�Ä®Ƣŭ¦�ǞǸƬƴǸǴǳ�ĿƢǬưǳ¦�ª ¦ŗǳ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�Ƥ ǻƢƳ�ŚǤƫ�ń¤�Ä®ƚƫ�ƢĔƜǧ�ǞǸƬĐ¦�Ƣđ�ǀƻ¢�ƢǷ2.

  . ديناميات التغير الثقافي:2

�ƨºººȈǧƢǬưǳ¦�ǂºººǏƢǼǠǳ¦�ƪ ºººǈȈǳ�̄¤�ƨȇ°¦ǂǸƬººǇȏƢƥ�ƢºººēƢȈǴǸǟ�Ǧ ºººǐƬƫ�ƢºººǸǯ��ƢººǿŚǤƫ�ǲºººǷ¦Ȃǟ�ƢºººēƢȈǗ�Ŀ�ƨºººǧƢǬưǳ¦�ǲººǸŢ

استاتيكية احلـال، بـل تتصـف بالديناميـة، و تشـمل الثقافـة علـى عموميـات و خصوصـيات، فأمـا العموميـات 

ººººǸǯ��Ãǂººººƻȋ¦�©ƢººººǠǸƬĐ¦�Ǻººººǟ�ǽǄººººȈŤ�Â�ǾººººǴǯ�ǞººººǸƬĐ¦�®Ȃººººǈƫ�Ŗººººǳ¦�ƨȈººººǈȈƟǂǳ¦�©ƢǸººººǈǳ¦�ȆººººȀǧ ا تتمثــــل يف وحــــدة

�ǚǧƢºººŹ�Äǀºººǳ¦�ǞºººǸƬĐ¦� Ƣºººǔǟ¢�śºººƥ�ƨǯŗºººǌŭ¦�©ƢºººǇ°ƢǸŭ¦�Â�ƨºººǤǴǳ¦�Â��ƾºººȈǳƢǬƬǳ¦�Â�©¦®ƢºººǠǳ¦�Â�ƨºººȈǼȇƾǳ¦�©¦ƾºººǬƬǠŭ¦

عليهــا أشــد احلفــاظ. و أمــا اخلصوصــيات فهــي اجلوانــب الوظيفيــة مــن الثقافــة يتخصــص يف كــل جانــب منهــا 

1
125المرجع نفسھ، ص -
124-123المرجع نفسھ ، ص -2
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�ƾººǼǟ�ƢººȀȈǴǟ�®ƢººǸƬǟȏ¦�Â�ƢººĔƢǬƫƜƥ�ÀȂººǷȂǬȇ�®¦ǂººǧȋ¦�ǺººǷ�ƨººǟƢŦ�©ƢȈººǏȂǐŬ¦�ŐººƬǠƫ�Â��ƨººǟƢǸƴǴǳ�ǶēƢǷƾººƻ�ŉƾººǬƫ

أساس تقسيم العمل و توزيع األدوار داخل اجلماعـة، فهـي ليسـت ثابتـة كالعموميـات ، بـل تتطـور و تتبـدل، 

�ƾººǫ�ƢººŲ�ƨººȈǴƻ¦ƾǳ¦�ǲººǷ¦ȂǠǳƢƥ�ƨººȈǧƢǬưǳ¦�©ƢȈººǏȂǐŬ¦�ǂƯƘººƬƫ�Â��Ãǂººƻ¢�©ƢººǟƢŦ�ǺººǷ�ƢȀººǇƢƦƬǫ¦�Â¢�Ƣē°ƢǠƬººǇ¦�ǺººǰŻ�Â

ƢººººǌǼǳ¦�̧¦Ȃººººǻ¢�Â¢�ǲººººǸǠǳ¦�Â�ŚººººǰǨƬǳ¦�©ȏƢººººů�Ŀ�ǞººººǸƬĐ¦�®¦ǂººººǧ¢�ǶººººǜǠǷ�ǾººººȈǴǟ¶�يــــؤدي إىل اخــــتالف عمــــا اتفــــق 

املختلفـة، و ظهـور مـا يعــرف بالبـدائل الثقافيـة علــى شـكل أسـاليب جديـدة يف التفكــري و العمـل. كمـا تظهــر 

.1البدائل نتيجة الحتكاك ثقايف مع جمتمع خارجي، يتولد عنه مسات ثقافية

لمعاصرة و المفّسرة للتغیر االجتماعي و الثقافيالمبحث الثالث: النظریات ا

ظلت نظريات التغري االجتماعي اليت طرحت إىل اآلن ، مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا بالتفسـريات الفلسـفية 

للتاريخ. و هناك أكثر من طريقـة لتصـنيف هـذه للنظريـات، و لكنـه مـن األفضـل أن نبـدأ بـالتمييز األّويل بـني 

.2ريات الدائريةالنظريات الخطية و النظ

:الخطّيةالنظريات . أ

مـــن النظريـــات اخلطيـــة، و تفســـر نظريـــة كونـــت و سبنســـر و هوبهـــوس و مـــاركستعتـــرب نظريـــات   

��ƢºĔƘƥ�ªكونت Ȑưºǳ¦�ǲºƷ¦ǂŭ¦�ÀȂǻƢºǫ�Ŀ�ƢȀǣƢºǏ�ƾºǫ�Â��ÀƢºǈǻȎǳ�ÄǂºǰǨǳ¦�ȂºǸǼǳ¦�ƨǴºǐŰ�ǾºǻƘƥ�ȆǟƢºǸƬƳȏ¦�ŚǤƬǳ¦

االرتقــاء مــن أســاليب الفكــر الّالهــويت الــديين إىل األســلوب امليتــافيزيقي إىل األســلوب الوضــعي للفكــر الــذي 

نانيــــة. و يصــــاحب هــــذا التقــــدم ميثلــــه العلــــم احلــــديث و خاصــــة الســــيطرة التدرجييــــة لنزعــــات الغرييــــة علــــى األ

يف التغــري االجتمــاعي فقــد كانــت  سبنســرالفكــري منــو أخالقــي، و تغــريات يف الــنظم االجتماعيــة. أمــا نظريــة 

��Ƣººđ�ÀƢǠƬººǇ¦�Ŗººǳ¦�Ǯ ººǴƫ�ǺººǷ�̈ ƢººǨǯ�ǂººưǯ¢�ƨººȈǬȇŐǷ¦�©ƢººǻƢȈƥ�ȄººǴǟ�ƨººȈǼƦǷ�ƪ ººǻƢǯ�Â���ƢººȀƦǻ¦ȂƳ�ǒ ººǠƥ�Ŀ�ÅȏȂººſ�ǂººưǯ¢

تنــوع العوامــل الداخلــة يف إحــداث التغــري االجتمــاعي،  كونــت. و  قــد أدرك سبنســر بشــكل أكمــل تعــدد و 

1
142-141، المرجع السابق ، ص أحمد زاید، اعتماد عالم-

2
347،  األردن ، ص 1،2010طدار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، ،التغیر االجتماعي و الثقافيمجموعة من األساتذة، -
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كذلك صعوبات بيان التطور يف كـل جمتمـع علـى حـدة. و قـد الحـظ فيمـا يتعلـق باملوضـوع األخـري أنـه علـى 

�ǺººǰŻ�ȏ�Ǿººǻ¢�ȏ¤��ƨººǴǸŪ¦�ȄººǴǟ�©ƢººǠǸƬĐ¦�̧¦Ȃººǻ¢�ǞººȈŦ�Ƣǻƾººƻ¢�¦̄¤�ǾººǼǷ�ǂººǨǷ�ȏ�ȆººǸƬƷ�ǂººǷ¢�°ȂººǘƬǳ¦�À¢�ǺººǷ�Ƕǣǂººǳ¦

تــأثرًا كبـريًا بكــل مـن كونــت و هوبهــوسجمتمـع علــى حـدة أو ممكنــا فعـًال. و قــد تـأثر  أن يعتـرب حتميـا يف كــل

سبنســر، إالّ أن نظريتــه يف التغــري االجتمــاعي قــد وضــعت بطريقــة أكثــر صــرامة، كمــا أن اســتخدامه للبيانــات 

لعقــــل التارخييــــة و االنثروبولوجيــــة كــــان أكثــــر عمليــــة و أكثــــر نقديــــة، و قــــد أخــــذ عــــن كونــــت فكــــرة التطــــور ا

االنساين كان هو العامـل احلاسـم يف التطـور االجتمـاعي. إالّ أنـه مل يقبـل وضـعية كونـت القاطعـة، و اسـتطاع 

أن يــــدعم عرضــــه للنمــــو العقلــــي بنظريــــة ســــيكولوجية أكثــــر صــــحة. و قــــد أخــــذ عــــن سبنســــر فكــــرة التطــــور 

داخلي. و هكـــذا جنـــد أن االجتمـــاعي أو النمـــو االجتمـــاعي كعمليـــة زيـــادة احلجـــم ، و التعقـــد و التبـــاين الـــ

مفهومه عن التغري االجتماعي هو أن تطور العقل يؤدي إىل تطور اجتماعي، و أنه ميكن اعتبار هـذا التطـور 

تقدميا دائماً، طاملا أن تطور العقل ينطوي علـى تطـور األفكـار األخالقيـة جتـاه املثـل األعلـى ألخـالق رشـيدة 

يف التغـــري االجتمـــاعي فتفـــرد  مــــاركسة الرئيســـية. أمـــا نظريـــة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إىل تغـــري الـــنظم االجتماعيـــ

مكانـــــة خاصـــــة لعنصـــــرين يف احليـــــاة االجتماعيـــــة : منـــــو التكنولوجيـــــة ( القـــــوى املنتجـــــة) ، و العالقـــــات بـــــني 

الطبقــات االجتماعيــة. و تــرى النظريــة أنــه يقابــل كــل مرحلــة معينــة مــن مراحــل تطــور القــوى املنتجــة أســلوب 

و نســـق معـــني، تعمـــل الطبقـــة املســـيطرة علـــى تثبيتـــه للعالقـــات الطبقيـــة و تدعيمـــه. غـــري أن معـــني يف اإلنتـــاج 

التطور املستمر يف القوى املنتجة يغري يف العالقات بني الطبقات ، كذلك يف ظـروف الصـراع الـدائر بينهـا. و 

لوب اإلنتــاج يف الوقــت املناســب تصــبح الطبقــة الــيت كانــت خاضــعة يف ذلــك احلــني قــادرة علــى اإلطاحــة بأســ

.1القائم و بنسق العالقات االجتماعية، و على إقامة نظام اجتماعي جديد

1
)350-349-348، المرجع السابق ، (ملخص من صفحة: مجموعة من األساتذة-
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 :النظريات الدائرية. ب

يذهب أصاحب هذه النظريات إىل أن التغري صعوداً وهبوطاً يف متوجات على شكل أنصـاف دوائـر 

�ń¤�ƨºººȇǂƟ¦ƾǳ¦�©ƢºººȇǂǜǼǳ¦�ǶºººǈǬǼƫÂ��ƨºººǼȈǠǷ�̈°Â®�Ŀ�¢ƾºººƥ�Ʈ ºººȈƷ�ǺºººǷ�ǞºººǸƬĐ¦�®ȂºººǠȇ�Ʈ ºººȈŞ��®ǂºººǘǷ�¿ƢºººǜǼƥÂ�ƨºººǠƥƢƬƬǷ

ـــاً نـــوعني: بعضـــها يفســـر جانبـــاً حمـــدوداً مـــن جوانـــب احليـــاة االجتماعيـــة أو يشـــرح ظـــاهرة أو نظ امـــاً اجتماعي

�¼Ƣºººǈǻȋ¦Â�ǶǜǼºººǳ¦Â�ǂǿ¦Ȃºººǜǳ¦�ǞºººȈŦ�ÅȏÂƢºººǼƬǷ��ƺȇ°ƢºººƬǴǳ�¿ƢºººǠǳ¦�ÃǂºººĐ¦�ŚºººǈǨƫ�ń¤�» ƾºººȀȇ�ǂºººƻȉ¦�ƢȀºººǔǠƥÂ��Å¦ƾºººƷ¦Â

عبد الرحمـاناالجتماعية دون أن يركز على ظاهرة واحدة أو نظام بذاته، ومن أصحاب النظريات الدائرية: 

، ارنولد توينبي .و، فيكر، أوزولد سبنجلخلدونابن 

��¢�ŕººƷ�Ǿººƫ®ȏÂ�ǀººǼǷ�ǲººƷ¦ǂŠ�ǂººŻ�®ǂǨǳƢººǯ�ňƢººǈǻȍ¦�ǞººǸƬĐ¦�Àم1406-1332ابــن خلــدون (يــرى 

وفاتــه، وأن للــدول أعمــاراً كاألشـــخاص ســواء بســواء، وعمـــر الدولــة يف العــادة ثالثـــة أجيــال، واجليــل أربعـــون 

ǞǸƬĐ¦�ǂŻ�ƨƯȐưǳ¦�¾ƢȈƳȋ¦�ǽǀǿ�ĿÂ��ƨǼǇ�ÀÂǂǌǟÂ�ƨƟƢǷ�À̄¤�ƨǳÂƾǳ¦�ǂǸǠǧ��ƨǼǇ ثالث هي:مبراحل  

.مرحلة النشأة والتكوين: وهي مرحلة البداوة، ويقتصر األفراد فيها على الضروري من املعيشة.1

2.°̈Ƣǔū¦�ń¤�ǞǸƬĐ¦�¾ȂƸƬȇ�ƢȀȈǧÂ��Ǯ Ǵŭ¦�ƨǴƷǂǷ�ȆǿÂ��¾ƢǸƬǯȏ¦Â�ƲǔǼǳ¦�ƨǴƷǂǷ.

  .مرحلة اهلرم والشيخوخة: وهي مرحلة الرتف والنعيم أو احلضارة.3

ــــدأوزو أمــــا املــــؤرخ األملــــاين      نتيجــــة للحــــروب و مــــا ختلــــف مــــن م)، 1936-1880(  لرســــبنجل

�¶ȂǬººǇ���ǾººƥƢƬǯ�Ŀ�Â��ňƢººǈǻȍ¦�ǞººǸƬĐ¦�Śººǐŭ�ƨȈǷ£Ƣººǌƫ�̈ǂººǜǻ�©±ǂººƥ��ńÂȋ¦�ƨººȈŭƢǠǳ¦�§ǂººū¦�ƨººǏƢƻ��Ƥ ƟƢººǐǷ

الغرب"، و قياسا على حياة الكائن احلي، فـإن مـدة وجـود الكـائن مسـتقلة عـن األحـداث و اإلرادة الفرديـة، 

حضــارة األمــة. " فكــل حضــارة متــر مبراحــل حمــددة، الــوالدة و  و تنطبــق هــذه احلتميــة يف نظــره علــى الدولــة و

املراهقة و النضوج مث الزوال و املوت. و تستمر كل مرحلة من هذه الفرتة الزمنية احملـددة، هـي دائمـا نفسـها، 

�̈ƢºȈƷ�̈°Â®��Ȇºū¦�ǺƟƢºǰǳ¦�ǞºǷ�¾Ƣºū¦�Ȇºǿ�ƢǸǯ��̈°ƢǔƷ�ǲǰǴǧ�¦ǀđ�Â��ƢǸȀȈǈǨǻ�ǄǷǂǳ¦�Â�¬ÂǂǳƢƥ�ƢǸƟ¦®�°ǂǰƬƫ�Â
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بـــاملوت و الـــزوال". هـــذا التوجـــه ال يهـــتم مبصـــادر التغـــري، بـــل يركـــز علـــى عمليـــات التغـــري و مظـــاهره و  تنتهـــي

�Â�ĿƢºººǬưǳ¦�ȆǷȂºººȀǨǷ�śºººƥ�ǂǴƴǼƦºººǇ�¼ǂºººǨȇ�Â��©ƢºººǠǸƬĐ¦�ǞºººȈŦ�ȄºººǴǟ�ǪºººƦǘǼȇ�ƢºººȈǸƬƷ�¦ÅǂºººǷ¢�¦ǀºººǿ�ǲºººǠŸ�Â��ǾºººǴƷ¦ǂǷ

فــة قامــت تارخييــا. فالثقافــة و احلضــارة، فتمثــل الثقافــة الوحــدة العضــوية احليــة، بينمــا متثــل احلضــارة نصــباً لثقا

.1الناس و اللغة و اآلهلة، تولد و تنضج مث تزول

¦�ÄƾºƸƬǳ¦�ǂºƟ¦Â®�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�ǂºŤ�©ƢºǠǸƬĐ¦�ÀƘºƥ�¬ŗºǫ...)-1889ارنولـد تـوينبي (و املؤرخ الربيطـاين        

عيًـا جديـداً. و االستجابة، و التحدي يلتقي مع أو يواجه استجابة اجتماعيـة األمـر الـذي يبلـور حتـدياً اجتما

�Â�¿ƢºººǷȋ¦�ȂºººŴ�¿ƾºººǬƬƫ�©ƢºººǠǸƬĐ¦�À¢�Ãǂºººȇ��œǼȇȂºººƫ��Ǿºººǻȋ�ǂºººººººººººººººǴƴǼƦǇ�ǺºººǷ�Åȏ£ƢºººǨƫ�ǂºººưǯ¢�œǼȇȂºººƫ�ËÀ¢�řºººǠȇ�¦ǀºººǿ�Â

.2الكمال أو النضج

ظهــر يف مرحلــة النهضــة أو مرحلــة التنــوير، الــذي قــال بــأن احليــاة االجتماعيــة )1725فيكــو (أمــا 

بعــض الظــواهر اجلديــدة مــع بعــض التعــديالت، و هــي تأخــذ ثــالث تتكــرر يف كــل حقبــة تارخييــة مــع ظهــور 

  مراحل هي:

 مرحلة التوحش اليت يغيب فيها وجود حكومة..1

 مرحلة النظام و املدينة اليت تصاحبها قواعد سببية و صناعية متقدمة..2

.3مرحلة املدينة املتضمنة بعض حاالت بربريــــــــــــــة.3

1
362، ص 2012عمان،،2ط، دار الشروق للنشر و التوزیع، مقدمة في علم االجتماعابراھیم عیسى عثمان، -

2
227معن خلیل العمر، المرجع السابق، ص -

3
229المرجع نفسھ، ص -
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:الّرمزمفهومالمبحث الرابع:  

  ):يةأو (الّرمز الّرمز تعريف .1

�Â�ƨºººǷƢǟ�ƢºººĔȋ�ƨºººǸȀǷ�±ȂºººǷǂǳ¦�ƨºººǇ¦°®�Â��ǂºººƻ¡� Ȇºººǋ�Ǻºººǟ�ŐºººǠƫ�¿ȂºººȀǨǷ�Â¢�ƨºººǷȐǟ�Â¢�̈°Ƣºººǋ¤�Ȃºººǿ�ǄºººǷǂǳ¦

تشــــرتك فيهـــــا العواطــــف و املعلومـــــات و املشــــاعر الـــــيت قــــد تقـــــوم بوظيفــــة التماســـــك االجتمــــاعي و االلتـــــزام 

صــراعات االجتماعيــة، مثــل الرمــوز املقدســة الــيت االجتمــاعي و مــع ذلــك فــإن هلــا اعــتالل وظيفــي يتمثــل يف 

Ƣđ�ƨǏƢƻ�¦±ȂǷ°�ǺǸǔƬƫ�©ƢǧƢǬưǳ¦�ǞȈŦ�Àȋ�ƨȈǻƢǈǻȏ¦�©ƢǧƢǬưǳ¦�ƨǧƢǯ�Ŀ�®ƾš �ƢǷ�ƢƦǳƢǣ1.

و الرمزيــة لغــة مصــدر مشــتق مــن فعــل (َرَمــَز، يـَْرُمــُز، َرْمــزًا)، مبعــىن أومــأ و أشــار.  و الرمــز يــدل علــى 

االجتماعي الـذي يـوحي بفكـره أو يشـري إىل قيمـة شـيء جمـردة، و  –ين املوضوع أو التعبري أو النشاط اإلنسا

حيــل حملهــا و يصــبح مــثالً هلــا و بــديالً عنهــا. إنــه يســتخدم اســتخداما مطــرًدا ليمثــل جمموعــة مــن األشــياء، أو 

نوعــا مــن أنــواع العالقــات االجتماعيــة أو الفكريــة أو الروحيــة. و يقــال "الرمــز االجتمــاعي" حيــث يشــرتك فيــه 

.ƨȈǻƢǈǻȏ¦�Â�ƨȈǷȂǬǳ¦�Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�±ȂǷǂǳ¦�Â��°ȂǴǰǳȂǨǳ¦�Â�ƢȈƳȂǳȂưȈŭ¦�ƢȀǴưŤ�Ŗǳ¦�±ȂǷǂǳƢǯ��ǞǸƬĐ¦�®¦ǂ2أف

يف مصــــطلح علــــم االجتمــــاع الفرنســــيني ( دوركــــامي و مــــوس)، اســــتخدما الوصــــف الرمــــزي يف جمــــال 

Essaiاألساطري و الطقوس و األضحية و الصالة، و يقوم كتاب موس الشهري ( sur le don علـى تصـور (

للرمزيــــة االجتماعيــــة يشــــدد علــــى املــــؤثرات االجتماعيــــة للوظيفــــة الرمزيــــة. هــــذا ، و يشــــدد دوركــــامي يف كتابــــه 

(األشكال األولية للحياة الدينية) على تصور للرمزيـة مماثـل لتصـور مـوس. فهـو يصـور املعتقـدات و العبـادات 

ن األقـــدمني ال يكرمـــون النباتـــات و احليوانـــات و إمنــــا و الطقـــوس تفســـرياً رمزيـــاً، ال تفســـرياً حرفيـــا، و يـــرى أ

1
406، ص 2006، 2دار الشروق للنشر و التوزیع، ط، معجم علم االجتماع المعاصرمعن خلیل العمر، -

2
169المفاھیم و اإلشكالیات من الحداثة إلى العولمة، المرجع السابق، ص -عبد الغني عماد، سوسیولوجیة الثقافة-
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�ŉƢºǯ°Â®�ǾºȈǘǠȇ�Äǀºǳ¦�ŘºǠŭ¦�ƢºƦǻƢƳ�ƢǼǠºǓÂ�¦̄¤�Â�©ƢºƦǼǳ¦�Â�À¦ȂºȈū¦�ƾºǈŸ�Äǀºǳ¦� Ȇºǌǳ¦�Ǯ ºǳ̄��ǞǸƬĐ¦�ÀȂǷǂǰȇ

�ÄǄǷ°�ǽǂǿȂƳ��ÄǄǷ°�ǲǏ¢�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ËÀ¢�ȄǴǟ�®ƾǌȇ�ǽ¦ǂǻ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ƢǼǻƜǧ��ǞǸƬƴǸǴǳ
1.

Laعلم األحـالم ( نظرية مغرية جدا عن الرمز، فقد أتاح  يقدم التحليل النفسي لعلماء االجتماع

traumdeutung الفرصــــة أمــــام فرويــــد لكــــي يطــــور نظريتــــه الرمزيــــة ( الصــــورة احللميــــة تتميــــز عــــن الصــــورة (

االدراكيــة، و عــن الــذكرى: إّن الصــورة احللميــة ترمــز للّرغبــة املقموعــة)، إذن رمزيــة فرويــد هــي مســار إبــدال و 

تسـمح مبعاجلـة الـدوافع الغريزيـة الّالواعيـة مـن جهـة، و معاجلـة االكراهـات االجتماعيـة و  مسـار تسـوية و هـي

.2بشكل أعّم موجبات مبدأ الواقع من جهة ثانية

:و يتطلب الرمز إذا ثالث عناصر

: و هو الشيء الذي حيل حمـل شـيء آخـر، أي الرمـز نفسـه بـاملعىن الـدقيق )Signifiantداّل (-

 .  و امللموس للكلمة

 : و هو الشيء الذي حيل الدال مكانه. )Signifieمدلول (-

Laالداللة ( - Signification(  و هي العالقة ما بني الدال و املدلول. و هي عالقة ينبغـي  :

 هلا أن تدرك و تفسر على األقل من قبل الشخص أو األشخاص الذين يتوجه الرمز إليهم.   

.3ت يف الواقع إالّ كناية عن عالقة عرفية مع مدلوهلاو مجيع الرموز االجتماعية تقريبا ليس

1
110خلیل أحمد خلیل، المفاھیم األساسیة في علم االجتماع، المرجع السابق ، ص -

2
112المرجع نفسھ، ص -

3
170، المرجع السابق ، ص عبد الغني عماد-
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:الّرمز وظيفة.2

. و مهـا يتسـاندان المشـاركة، و الثانيـة هـي وظيفـة االتصـالتؤدي الرموز وظيفتني اثنتـني، األوىل هـي وظيفـة 

يف أوجــه الفعــل االجتمــاعي، فرمزيــة االتصــال تيســر املشــاركة و تســاعد عليهــا ، و رمزيــة املشــاركة تقــيم أمناطــاً 

عدة من االتصال أيضا. 

  يستخدم اإلنسان وسائل عديدة للتعبري عن حالته النفسية و أفكاره أمهها:

و اهليجانـات تعبـريات تظهـر علـى حركاتنـا، و  : االنفعاالت و العواطفاللغة االنفعالية أو العاطفة

تبدو بصورة خاصة على تقاطيع الوجه.و هي إن كانـت غامضـة بعـض الشـيء لكنهـا واضـحة (مثـل حـاالت 

�ǲººǰǴǧ��Ƣē¦°Ƣººǋ¤�Â�ÀȂºǼǨǳ¦�ƨººǤǳ��ŚºƦǠƬǴǳ�¿ƾƼƬººǈƫ�Ƣººǔȇ¢�±ȂºǷǂǳ¦�Â�©¦°Ƣººǋȍ¦��ł¤��ǾƳȂǳ¦�°¦ǂºŧ¦�ǲººƴŬ¦��¬ǂºǨǳ¦

املوســيقى تتنــوع بتنــوع اآلالت.األصــوات و هــي تســتخدم بكيفيــات  فــن لغتــه، فالرســم يســتخدم اخلطــوط و

متعددة، فاللغة احملكية تستعمل جمموعة من األصوات كي تؤلـف تنوعـا كبـريا مـن الرمـوز هـي "الكلمـات"، و 

عندما تصبح اللغة مكتوبة يتاح هلا أن تكون أوسـع انتشـارا. إن هـذه األشـكال املختلفـة مـن االتصـال تؤلـف 

.1من الرمزيةأول مستوى 

�Ŀ�ƨºººǳƢǠǧ�̈°Ȃºººǐƥ�¿ƾƼƬºººǈƫ�ƢºººĔ¤��ƨǯ°ƢºººǌŭƢƥ�ǪºººǴǠƬƫ�Ãǂºººƻ¢�ƨºººǨȈǛÂ�ƢºººŮ�±ȂºººǷǂǳ¦�ÀƜºººǧ��¾Ƣºººǐƫȏ¦�ń¤�ƨǧƢºººǓȍƢƥ

�Ŀ�ǶȀºººǈƫ�¦ǀºººđ�Ȇººǿ�Â��ƨºººǇȂǸǴǷ�Â�ƨººȈƟǂǷ�ƢºººȀǴǠš �Â�ǞºººǸƬĐ¦�Ŀ�ƨººȈǫȐƻȋ¦�Â¢�ƨºººȈǴǬǠǳ¦��̈®ǂººĐ¦�ǪƟƢºººǬū¦�śººǈŢ

ة الـيت تالئـم الفـاعلني حسـب الوضـع و التذكري و احملافظة على مشاعر االنتمـاء، و يف إثـارة أو تـأمني املشـارك

 الدور الذي يفرضه. و حبسب "غي روشيه" ميكن حصر أنواع الرموز باألوجه التالية:     

: و ذلــك باعتبــار اجلماعــات كيانــات حتتــاج إىل رمــوز لتمييزهــا عــن الدافعــة إلــى التضــامن الّرمــوز. أ

اجلماعات القومية أو االثنية الـيت تتميـز برمـوز الرموز األخرى أو لتثبيت وجودها يف نظر اآلخرين، هذه حالة 

1
172المرجع السابق ، ص -
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متنوعــة : علــم، شــعار شــرف أو نســب، نشــيد وطــين، لــون مميــز، رجــل دولــة و قائــد كاريزمي..هــذه الرمــوز ال 

تساعد فقط على تقدمي اجلماعات و متثيلها بصورة حسية، بـل ميكـن كـذالك أن تسـتخدم مـن أجـل أن تثـري 

[..]، و علـــى املســــتوى امليكروسوســـيولوجي يتميـــز كثــــري مـــن األعيــــاد و التضـــامن و االنتمـــاء عنــــد األعضـــاء

 احلفالت العائلية بطابع رمزية املشاركة و هو دليل على التضامن.

: يرتافــــق مــــع مجيــــع أشــــكال الرتاتبيــــات الرمــــوز المحــــددة للتنظــــيم التراتبــــي للجماعــــات. ب

رتبة و النفوذ بوضوح و جـالء. فـاحلي و منـط االجتماعية نوع من الرمزية يف غاية الغىن، تظهر التميزات يف امل

السكن، و السيارة و املدرسة اليت يدرس فيها األوالد ، و اجلمعيـات، مكـان قضـاء العطـل، اللغـة، كـل ذلـك 

يســـتخدم كـــدليل أو إشـــارة أو رمـــز للمكانـــة الـــيت حنتلهـــا، و للســـلطة الـــيت منارســـها و للهيبـــة أو الوجاهـــة الـــيت 

�Ƣđ�ǞƬǸƬǻ

: حيمـل املاضـي إىل أي مجاعـة بعضـا مـن هويتهـا كمـا هـو رموز التي تشد الحاضر إلـى الماضـيجــ.      ال

احلـال أيضــا بالنســبة إىل األفـراد. و أي جمتمــع يتحــدد و يعـرف يف جــزء منــه، بأصـوله و تارخيــه و تطــوره. لقــد 

Maurice –دافع "موريس هالبواك  Halbwachsالـذاكرة " " برباعة على هذا الرأي يف موضوع مـا يسـميه

". حيــث إن التشــابه غالبــا مــا يكــون بــارزا بينهــا و بــني الــذاكرة الفرديــة. تعمــد الــذاكرة اجلمعيــة إىل الجمعيــة

.1الرمزية بكثرة

1
175-174المرجع السابق ، ص -
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  الخالصـة

�ƨººǸƟ¦®�ƨººǳƢƷ�Ŀ�ǾººǼǰǳ�©ƢººƦƯ�Â�°¦ǂǬƬººǇ¦�ƨººǳƢƷ�Ŀ�Ȃººǿ�ƢººǸǯ�ȄººǬƦȇ�ȏ�ǞººǸƬĐ¦�À¢�ǪƦººǇ�ƢººŲ�ǎ ǴƼƬººǈǻ�Â

عملية التغري أو التحـول عمليـة دائمـة و مسـتمرة وهـي ظـاهرة طبيعيـة حتـدث يف  من احلركة و التطور، لذا فإن 

�̈ƾºººǟ�ń¤�ǞºººƳ¦°�¦ǀºººǿ�Â��ƨºººƫÂƢǨƬǷ�©ƢƳ°ƾºººƥ�ª ƾºººŢ�©¦ŚºººǤƬǳ¦�ǺºººǷ�ƨǴºººǈǴǇ�ń¤�Ä®ƚºººȇ�Ʈ ºººȈŞ�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ƨºººǧƢǯ

أســـباب منهـــا العوملــــة و التطـــور التكنولـــوجي ، كمــــا أن التغـــري يف عاملنــــا املعاصـــر قـــد اختــــذ اجتاهـــا ســــريعا، و 

�ƢºººǸǯ��¿Ȃºººȇ�ƾºººǠƥ�ƢºººǷȂȇ�ǾºººȈǧ�ªأصـــب ƾºººŢ�Ŗºººǳ¦�©¦ŚºººǤƬǳ¦�ǪºººƷȐƫ�À¢�ǞȈǘƬºººǈƫ�ȏ�ŃƢºººǟ�Ŀ�Ǌ ȈºººǠƫ�©ƢºººǠǸƬĐ¦�ƪ Ƹ

�ǾºººŭƢǟ�řºººƦȇÂ�ǽ®ȂºººƳÂ�Ʈ ºººƯƚȇÂ�ÀƢºººǈǻȍ¦�Ǌ ȈºººǠȇ�Ƣºººđ���ƨȈǻƢºººǈǻ¤�ƨºººȈǳƢǠǧ�Ǿºººǻ¢�ƢǼºººǐǴƼƬǇ¦�Â�ǄºººǷǂǳ¦�¿ȂºººȀǨǷ�ń¤�ƢºººǼǫǂǘƫ

ومـا يهّمــنا هـي املمارسـات املادي واملعنوي ويرسـي نظـام األشـياء والعالقـات بينـه وبـني اآلخـرين مـن النـاس. ،

الرمزيـــة املنّظمـــة الـــيت ينخـــرط فيهـــا النّـــاس مجيعـــا وتكـــاد ال ختلـــو منهـــا أفعـــاهلم الفرديـــة و اجلماعيـــة ، أال وهـــي 

الطقوس االحتفالية للزواج، و هذا ما سنحاول تبيانه يف هذا البحث.



)تلمســـــــان بين األمس و اليوم(
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  : مدينة تلمسان بين األمس و اليومالّرابعالفصل        

  تمهيد

المبحث األّول: تلمســان تاريخيا

  تلمسان جغرافياالمبحث الثاني: 

   تلمسان ثقافيا و حضاريا المبحث الثالث: 

الخالصة
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:تمهید

و الـيت يلقبهـا سـي قـدور بـن  تلمسان مدينة من بني أعرق مدن التاريخ و احلضارة يف املغـرب العـريب

تزخــر بآثــار كبــرية خلفتهــا حضــارات األمــم و الشــعوب الــيت تعاقبــت ، 1( لؤلــؤة المغــرب الكبيــر) غربيــت بـــ

��śȈǧ¦ǂººººǤŪ¦�Â�ƨººººǳƢƷǂǳ¦�Â�śƻ°ƚººººŭ¦�śººººƥ�ƢĔƘººººǋ�Ƕººººǜǟ�Â�ƢȀȈººººǓƢǷ�ǪººººǸǟ�ȄººººǴǟ�̈ƾǿƢººººǋ�ƪ ººººǴǛ�Â�ƨººººǬǘǼŭ¦�ȄººººǴǟ

�¾ƢǸºǌǳ¦�ƨºǬǘǼǷ�Ŀ�¦±°Ƣºƥ�ƢȈºǇƢȈǇ�Â�Ƣȇ°ƢºǔƷ�Â�Ƣºȇ°Ƣš �Â�Ƣȇǂǰºǈǟ�¦ǄºǯǂǷ�ƢĔȂǰƥ�ÀƢǈǸǴƫ�©ǂȀƬǋ¦عـرب  اإلفريقـي

للســـيطرة عليهـــا و  الـــدءوبفـــع بكـــل الـــدول الـــيت حكمـــت هـــذا الفضـــاء اجلغـــرايف إىل الســـعي العصـــور، ممّـــا د

��ƢēƢǰǴƬŲ�̈ŚǜƷ�ń¤�ƢȀËǸǓ

لقـــــد أجنبـــــت تلمســـــان فطاحـــــل العلمـــــاء و األدبـــــاء و الشـــــعراء و الفقهـــــاء و الكتـــــاب واملفكـــــرين و   

احلضارة اليت كانت أهـم رافـد لنهضـة املؤرخني، شاركوا يف بناء صرح احلضارة العربية اإلسالمية و إثرائها تلك 

مـــن قالئـــل املـــدن العامليـــة الـــيت حظيـــت بدراســـات كثـــرية عـــرب مراحلهـــا احلافـــل  تعتـــربأوروبـــا و يقظتهـــا، فهـــي 

�ƨǸººǏƢǟ�ƪ ºǻƢǯ�ƢºĔȂǯ�ǺººǷ�Â�Ŀ¦ǂºǤŪ¦�ƢºȀǠǫȂǷ�ǺººǷ�ǾƬƦºǈƬǯ¦�ƢºǷƢǿ�ƢººȈź°Ƣƫ�ƢȈºǓƢǷ�ƢºŮ��®ƢººůȋƢƥ� ȆºǴŭ¦�ª ¦ƾºƷȋƢƥ

ن، ازدهـــر خالهلـــا الفكـــر، و أخصـــبت احلضـــارة و تطـــور العمـــران، و املغـــرب األوســـط ألكثـــر مـــن ثـــالث قـــرو 

اســـتهوت العديـــد مـــن رجـــاالت الفكـــر و السياســـة و الثقافـــة ممّـــا جعلهـــا يف األخـــري مدينـــة " الفـــن و الثقافـــة 

  والتاريخ".

، )قــدميًا و حــديثاً تلمســان  مدينــة( ميــدان حبثنــا ن خــالل هــذا املبحــث ســنحاول التعــرف بإجيــاز عـنو مـ

منة و العصور لكثـري مـن املـؤرخني، باإلضـافة و تطورها عرب األز ة أساسية على ما كتب حوهلا معتمدين بصور 

Â�ƨȈǧ¦ǂǤŪ¦��ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�±ƢŸƜƥ�Ƣē¦ǄȈŲ�Ƕǿ¢�±¦ǂƥ¤�ń¤ الثقافية. احلضارية و  

1
Richesse، مجلة (تلمسان لؤلؤة المغربسي قدور بن غبریت، - de France فرنسا1954، دلماس، بوردو، 18) ، العدد ،
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:)نشأة مدینة تلمسان و تطورها التاریخيالمبحث األول: تلمسان تاریخیا (

 ما قيل قديما عن تلمسان: .1

��>���@�ƢººǿǂƯƖǷ�ǶēȂȀƬººǇ¦�Ǻȇǀººǳ¦�śƻ°ƚººŭ¦�¿ƢººǸƬǿ¦�ŉƾººǬǳ¦�ǀººǼǷ�ÀƢººǈǸǴƫ�ƪ ƦǘǬƬººǇ¦�ƾººǬǳ وســنكتفي مبــا قيــل

يف التـاريخ، و علـم االجتمـاع، و الرحالـة و  ةيف تلمسان قدميا باالستعانة ببعض املقوالت لشخصـيات مرموقـ

  األدب لنقف على سحرها:

عـن تلمسـان: " هـي مدينـة أزليـة و هلـا سـور حصـني الوثـاق، االدريسيالشريف  قول مؤرخ: قال

 اها املرابطون و هي 'تاقرارت' ".و هي مدينتان يف واحدة يفصل بينهما سور و إحدى املدينتني بن

 أي تلمسـان–: " ...فأصـبحت عبـد الرحمـان بـن خلـدونقول عامل االجتماع: حيث قال فيها- 

ها أسواق العلوم و الصنائع، و ضاهت أمصار الـدول االسـالمية فيأعظم أمصار املغرب ، و نفقت 

 و القواعد اخلالفية".

   حيـــث قـــال فيهـــا: "  الـــدين بـــن الخطيـــب األندلوســـيقـــول نـــاثر: و ممـــن وصـــفوا تلمســـان لســـان

�ǾºǇ¢°�ȄºǴǟ�Ǯتلمسان مدينة مجعـت بـني الصـحراء و الريـف و وضـعت يف م ºǴǷ�ƢºĔƘǯ��Ǧ ȇǂºǋ�ǞºǓȂ

�Â�ƢººĔƢȇ±�ƢººȀƬǼȇ±�Â��ƢººȀǨǯ�ƢººȀǨȀǯ�Â��Ƣǿƾººȇ�Ƣººǿ®ƢƦǟ��ǾººƳȐǟ¢�Â�ǾǸººǌƷتاجــه، و حواليــه مــن دوحــات

����ƢĔƢȈǟ¢�ƢȀǼȈǟ1.

 يقول عن تلمسان : " مدينة كبرية سهلية ، جبلية، مجيلة املنظـر مقسـومة بـإثنني  الرحالة العبدريو

�² Ƙºººƥ�ȏ�Â�ƨºººǫƢȈǳ�Â̄�ƢºººȀǴǿ¢Â�ƨºººǸƟƢǫ�¼¦ȂºººǇ¢�Ƣºººđ�Â��ǞºººǈËƬǷ�ƶȈºººǴǷ�Ƥ ºººȈƴǟ�ǞǷƢºººƳ�ƢºººŮ�Â�°ȂºººǇ�ƢºººǸȀǼȈƥ

«��Ƣºđ�Â�ŚºŬ¦�ǲºǿ¢�Â�śūƢºǐǳ¦�ǺǧƾǷ�Ȃǿ�Â�®ƢƦǠǳƢƥب ǂǠȇ�ǞǓȂǷ�ǲƦŪ¦�ƾǼǇ�Ŀ�ƢǿǂǿƢǜƥ�Â�ǶȀǫȐƻƘ

1
19-18، ص 2011، الجزائر، 1، دار السبیل للنشر و التوزیع، طثقافةتلمسان مھد الحضارة و واحة محمد الحربي حرز هللا، -
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مزارات و من أعظمها و أشهرها قرب الصاحل القدوة فرد زمانـه أيب مـدين شـعيب و عليـه ربـاط ملـيح 

.1خمدوم مقصود

 :أصل التسمية.2

القـدامى بأصـل التسـمية للمدينـة رغـم  الـذين اهتمـوا بتلمسـان عـدم اهتمـام يستغرب الكثري من املؤرخون

ƾ̈ȇƾǟ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�¦ȂǳÂƢǼƫ�ǶĔ¢ 'من تاريخ هذه البلدة الضـارب يف القـدم، فـال ابـن خلـدون ' عبـد الرمحـان و حيـي

و ال ابـــن عبـــد اجلليـــل التنســـي و ال غـــريهم فصـــل يف أصـــل التســـمية و ســـببها.و ألســـباب الســـالفة الـــذكر ، 

خيتلـــف علمـــاء اآلثـــار و املؤرخـــون يف أصـــل تســـمية املدينـــة بتلمســـان، و يـــذهب أهـــل االختصـــاص يف طـــرح 

ƾºººǐǷ�ƪ°�االفرت  ºººǻƢǯ�ƢººĔ¢�ƾºººǬƬǠȇ�̈Śºººưǯ�©ƢººǓ¦ أن املدينـــة مل حتمـــل هـــذا اً ألصـــل التســمية، و البـــد مـــن اإلشــارة

" و أغـاديراالسم وحدُه عرب تارخيها الطويل، بل اختذت أمساء عديدة لعّل من أمهها يف تارخيا الوسيط اسـم "

ـــCitadelle) أو القلعـــة احلصـــينة ( Rocherمعناهـــا الصـــخرة ( ǀºººđ�ƨºººǜǨƬŰ�ƪ¦�) باللغـــة الرببري ºººǴǛ�ƾºººǬǳ�Â��ƨ

، أمـا ابتـداًءا مـن النصـف الثـاين مـن القـرن احلـادي عشـر املـيالدي و مـع ظهـور املوحـدين ، االسم ملـدة طويلـة

ــــة ألغــــادير عــــرف باســــم "  ــــداً يف الضــــاحية الغربي ــــة هــــيكالً جدي ميعــــىن احملطــــة  تغــــرارت"فقــــد اختــــذت املدين

)Station التحمــت باملدينــة  أن) و أصــبحت أهــم ثــاين مدينــة يف املغــرب العــريب بأكملــه بعــد مــراكش، بعــد

" بشــيء مــن تلمســان"أغــادير"، و يعتقــد أنــه خــالل هــذه الفــرتة بالــذات بــدأت املدينــة تأخــذ اســم " القدميــة

.Tilimcène"2-بـ " تيليمسان  التحريف حيث كانت تُلفظ

يتــألف امسهـا مــن كلمتــني بربــريتني مهـا (تلــم) و معناهــا جتمــع و (ســان) و و حسـب د. حيــي بــوعزيز   

.3اثنني) الصحراء و الّتلمعناها اثنان و معنامها ( جتمع

1
129، ص 2009، الجزائر ، 1، منشورات الحضارة للنشر، طتاریخ الدولة الزیانیةمختار حساني، -

2
35، المرجع السابق ، ص محمد الحربي حرز هللا-

3
15، ص 2003، الجزائر ، 2الغرب للنشر و التوزیع ، ط، دار -عاصمة المغرب األوسط–مدینة تلمسان یحي بوعزیز، -
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عنــده  )تــال(أّمــا جــورج مارســي فيعتقــد أّن اســم تلمســان مــن الرببريــة (تــال و مســان)، و معــىن كلمــة 

.1املنبع اجلاف) أو ( البئر اجلاف) لتصبح كلمة تلمسان ( مبعين اجلاف )مسان(املنبع و 

و يقول الشيخ مبارك امليلي عن تلمسان:" عاصمة مملكة الزيانيني هي تلمسان بكسرتني فسـكون، 

�śºǼƯȏ¦�śºƥ�ǞºǸš مبعىناسم زنايت مركب من (تلم) مبعىن جتمع و (سان)  �ƢĔ¢�ÀȂǼǠȇ�śǼƯ¦)التـل و الصـحراء( 

ƢđȂǼƳ�°Ƣŭ¦�ƾȈǻ°Â�řƥ�ǲƦŪ¦�ƶǨǇ�Ŀ�Ȇǿ�Â2.

ســها بنــو يفــرن إحــدامها قدميــة تعــرف "بأغــادير" أسّ  و يضــيف الشــيخ امليلــي: " و تلمســان مــدينتان  

ــــن تاشــــفني ســــنة  م مبعســــكره احملاصــــر ألغــــادير و مساهــــا " 474قبــــل اإلســــالم و الثانيــــة أحــــدثها يوســــف ب

�Ŀ�Â��ǶĔƢººǈǳ�Ŀ�ǂǰººǈǠŭ¦�ǶººǇƢƥ��©°¦ǂǣƢººƫ�°ȂººǇ�ƢººǸđ�ǖȈººŹ�Â�°ȂººǇ�ƢººǸȀǼȈƥ�ǲººǐǨȇ�ÀƢººǯ���Ȇººǈȇ°®ȏ¦�ƾººȀǟ

.3آخر حصني متقن الوثاقة

و يقــول عبــد الرمحــان ابــن خلــدون أن اســم تلمســان يتكــون مــن (تلــم) و (ســان) الــذي يعــين بلغــة   

الزناتة اجلمـع بـني االثنـني و معناهـا ( األرض و البحـر)، أمـا بالنسـبة ألخـوه حيـي بـن خلـدون فقـد أخـذ معـىن 

.4اجلمع بني االثنني و لكن مبعىن آخر و هو ( الصحراء و التل)

�ƶƦºǐƬǳ�² ƢºǼǳ¦��ÀƢºǇ�Â�ǞºǸš ��ǶºǴƫ���śºƬǸǴǯ�ǺºǷ�ƨºƦǯǂǷ�ƨºȈƥǂǟ�ƨǸǴǯ�ƢĔȂǰƥ�ƨǷƢǠǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƾǼǟ�«°®�Â

تلمسان " جممع الناس" رغم أنه ال يوجد له سند علمي و تارخيي . ومل حتمل دائًما تلمسـان هـذا االسـم بـل  

.5وماريا" و " أغادير" مث "التاغرارت"كانت تسمى " ب

1
22، ص 2011، 1، دار التوفیقیة للنشر، طأعالم تلمسانعبد الحق حمیش، -
2

444، ص 1986، الجزائر، 2، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طتاریخ الجزائر القدیم و الحدیثمبارك بن محمد المیلي، -
3

445المرجع نفسھ، ص -
4

- ABDERRAHMEN Khalifa, Tlemcen capital du grand Maghreb central, Colorset, Alger, 2011, p 12
5

23عبد الحق حمیش، المرجع السابق ، ص -
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  :تلمسان مدينة المراحل التي مرت بها .3

كـــل مرحلـــة بصـــمة مـــن بمـــن املؤكـــد أن تلمســـان قـــد مـــرت عـــرب تارخيهـــا الطويـــل مبراحـــل كثـــرية ، تركـــت 

، و يف ذلــك يقــول أحــد العلمــاء املهتمــني بتــاريخ تلمســان و الــذي  حضــارة الــدول الــيت تعاقبــت علــى املدينــة

لــه احلــظ املكــوث فيهــا طــويًال: " ليســت اآلثــار املوجــودة يف تلمســان وحــدها بــل الصــروح الــيت ال تــزال كــان 

�ƨºȇǂǬƦǟ�Â�ƢēƢǸºǐƥ�ƪ ºǯǂƫ�ƨºǼȇƾŭƢƥ�ƪ ºǷƢǫ�ƨºǰǴŲ�Â¢�ƨºǳÂ®�ǲºǰǧ��śưƷƢºƦǳ¦�ǲǔǧ�ƶƬǨƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ��ƢÅǔȇ¢�Ƣđ�ƨǸƟƢǫ

إىل صــروحها األثريــة الــيت ال تــزال  صــانعها"، و يُلخــص هــذا العــامل إىل إمكانيــة دراســة تــاريخ املدينــة اســتناًدا

.1نستطيع على كل حال ، كتابة تاريخ تلمسان من خالل معاملها" " و قائمة ، فيقول:

-بوماريـــاعرفـــت تلمســـان كمدينـــة ابتـــداًءا مـــن القـــرن الرابـــع عشـــر حيـــث أطلـــق عليهـــا الرومـــان إســـم "

Pomaria ،هــــــذا املعــــــىن يف االســــــم الرببــــــري دف أن روعــــــيمــــــن الّصــــــ و" و معناهــــــا احلــــــدائق أو الفواكــــــه 

كانـــت مدينــــة تلمســــان أو بوماريـــا يف العهــــد الرومــــاين تابعــــة  .(تلمســـان) الــــذي يطلــــق علـــى العيــــون اجلاريــــة

للمنطقــة الثالثــة حســب التقســيم اإلداري لــبالد املغــرب العــريب احلــايل يف العهــد الرومــاين، هــذه املنطقــة كانــت 

�Ä®¦Â�ń¤�ƨººȇƢŝ�Ä®¦Â�ǺººǷ�ƾººƬŤ�Ȇººǿ�Â��¾Ƣººǋǂǋ�ƨººǼȇƾǷ�ƢēƾººǟƢǫ�ƪتعــرف مبنطقــة موريطانيــا القيصــرية الــيت   ººǻƢǯ

.2ملوية (املغرب األقصى) 

:تلمسان في العهد االسالمي.1.3

ألن  خــالل عهــد أبــو املهــاجر دينــار بطــرق الســلمية اإلســالمإن ســكان تلمســان و مــا جاورهــا اعتنقــوا 

معهــم ممّــا جعــل هــؤالء  سياســة هــذا األخــري متثلــت يف التقــرب مــن شــيوخ القبائــل الرببريــة و اســتعمال الليونــة

1
40محمد الحربي حرز هللا، المرجع السابق، ص -

2
27، ص 2011التوزیع،الجزائر، ، القافلة للنشر و -ماضیا و حاضًرا–مآثر تلمسان نخبة من األساتذة و المؤرخین، -
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�ƾºƦǟ�°ƚºŭ¦�ƾºȀǟ�ń¤�Ǿºũ¦�ǲºǸŢ�ƢĔȂȈǟ�Ǻم، و قد بقيت عني 1يعتنقون اإلسالم بدون أي مواجهة عسكرية

.2الرمحان بن خلدون

خلــدون أن تلمســـان كانــت مــن ممتلكـــات بــين يفـــرن و حســب املؤرخــون و مـــن بيــنهم عبــد الرمحـــان بــن 

�ÀǂºǨȇ�řºƦǳ�ÀƢºǯ����ÀǂºǨȇ�ƨºǴȈƦǫ�Ǻºǟ�ÀÂƾºǴƻ�Ǻƥ�¾Ƣǫ�Ʈ ȈƷ��̈ǂǋƢƦǷ�ƶƬǨǳ¦�ǲƦǫ�ǶēƢǈǇƚǷ�ǺǷ�Â�ƨȈƫƢǻǄǳ¦�ƨȇǂƥŐǳ¦

مــن زناتــة بطــون كثــرية كــانوا متفــرقني بــاملواطن، فكــان مــنهم بإفريقيــا...و كــان مــنهم بنــواحي تلمســان، و مــا 

.3عددهم، و هم الذين اختطفوا مدينة تلمسانبينها تاهرت أمم كثري 

  . تلمسان في عهد األدارسة:2.3

�ƨǼººǇ�ǖººǇÂȋ¦�§ǂººǤŭ¦�ń¤�ǒ ººĔ�ƨººǇƢǼǰǷ�Â�ƨººǴȈǤǷ�Â�ƢººƥÂ°Â¢�̈ǂººƥ¦ǂƥ�ǲººƦǫ�ǺººǷ�̈°ƢººǷȍƢƥ�ǆ ººȇ°®¤�ǞȇƢººƥ�Ƣººŭ

و حـل عليـه قومـه مغـراوة و  فتلقاه حممد بن خزر بن صوالت أمري زناتـة و تلمسـان، فـدخل يف طاعتـه174

بنــو يفــرن بعــد أن غلــب عليهــا أمراؤهــا مــن بــين يفــرن ومكنــه منهــا فــدخلها و هــو الــذي اخــتط مســجدها و 

صنع منربه مث عاد إىل املغرب.و هي كيفية انتقال تلمسان مـن املـذهب الصـفري إىل الزيـدي العلـوي و مصـري 

ه. و بعـد وفاتـه األقصـى بعـد أن عُـني علـى تلمسـان ابـن عمـأيب قرة اليفريين، أما ادريس فإنه عـاد إىل املغـرب 

مث جـدد مسـجدها و أصـلح منربهـا و  179توىل السلطة ابنه ادريس الثاين الذي هـاجم تلمسـان بـدوره عـام 

�Ȇººǰǳ�Â��¾Âȋ¦�ǆ ººȇ°®¦�̈ƢººǧÂ�ƾººǠƥ�ǶººȀƟȏÂ�Ǻººǟ�¦ȂººǴţ�ǶººĔ¢�ÂƾººƦȇ�Ǻȇǀººǳ¦�ƨººȈƫƢǻǄǳ¦�ǲººƟƢƦǬǳ¦�ǺººǷ�Ǿººǳ�śººǓ°ƢǠŭ¦�Â®

حتت سلطته عني عليها ابـن عمـه حممـد بـن سـليمان مث عـاد إىل املغـرب األقصـى و يبـدو حيفظ بقاء تلمسان 

بتلمسـان بعـد وفـاة إدريـس الثـاين، و اسـتمرت تلمسـان بأيـديهم إىل قيــام أن أبنـاء حممـد بـن سـليمان اسـتقروا 

ليهـا موسـى اخلالفـة الفاطميـة بـبالد املغـرب حيـث قضـت علـى اإلمـارة العلويـة و منهـا تلمسـان الـيت اسـتوىل ع

1
133مختار حساني، المرجع السابق، ص -

2
28، المرجع السابق، ص و المؤرخیننخبة من األساتذة-
3

28، ص نفسھالمرجع -
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هــــــــــــــــ و متسـك  340بـن أيب العافيـة و اسـتمرت تابعـة للفـاطميني إىل أن اسـتعادها مـنهم يعلـي اليفـريين سـنه 

.1بالدعوة األموية يف األندلس فعينه الناصر لدين اهللا على كل املغرب األوسط و منها تلمسان

 :استرجاع األمير يعلي اليفريني مدينة تلمسان.3.3

و مل يــزل ســلطان يعلــي و بنــوه يقــوى و يتســع حــىت قامــت الدولــة الفاطميــة فغــزت أقــادير و املغــرب، و 

جـــوهر الصـــقلي يعلـــى فـــورًا و لكـــن األبنـــاء اســـتطاعوا أن يبعثـــوا إمـــارة أجـــدادهم مـــن  قتـــلقضــت علـــيهم ، و 

ر مــدة طويلــة مــع جديــد بفــاس مث بســال بــاملغرب األقصــى ، و قــد حتــارب أمــري أقــادير حممــد بــن اخلــري بــن خــز 

ني أمراء صنهاجة ورثاء الفـاطميني الـذين انتقلـوا إىل مصـر إىل أن قتـل فـدخلت أقـادير حتـت حكـم الصـنهاجي

�ƨºǳÂ®�¿ƢºǈǬǻ¦�ǂºƯ¦�ȄºǴǟ�Ƣºđ�ƾƦƬºǇƢǧ��Ȅºǐǫȋ¦�§ǂǤŭƢºƥ�ȆƳƢȀǼºǐǳ¦�ƨºȈǘǟ�Ǻºƥ�Äǂȇ±�ǂȀǛ�À¢�ń¤��ǺǷǄǳ¦�ǺǷ�̈ƾǷ

زيــري مــن آل خــزر اليفــرينيني، و  بنــه يعلــى بــنا عليهــا صــنهاجة، و غزاهــا املنصــور بــن بلكــني زيــري، و أوىل

عاشـــت أقــــادير عهـــداً مــــن االضــــطرابات نتيجـــة هلــــذه احلـــروب بــــني احلمــــاديني الصـــنهاجيني و أمــــراء املدينــــة 

مث عــادت مــن جديــد إىل املغــراويني حيــث اســتوىل عليهــا زيــري بــن عطيــة الــذي أّســس لــه إمــارة و .2اليفــرنيني

اسـتمرت تلمسـان تابعـة للمغـراويني إىل أن قامـت دولـة املـرابطني فاسـتوىل اختذ مدينة وجدة عاصمة لدولته و 

.3عليها يوسف بن تاشفني

  . تلمسان في عهد المرابطين:4.3

عنــدما وجــد يوســف بــن تاشــفني صــعوبة يف االســتيالء علــى أقــادير شــيد مدينــة جمــاورة هلــا وأطلــق عليهــا اســم 

بـن تنغـري املعسكر أي "تاغرارت" و بىن مسجدها مث عني عليهـا واليـاً مـن بـني قادتـه العسـكريني و هـو حممـد 

بــن تاشــفني و كــان ذلــك عــام  املســويف نســبة لقبيلــة مســوفة الصــنهاجية حليفــة ملتونــة الــيت ينتســب هلــا يوســف

. و ملــا تــويف هــذا الــوايل ، توالهــا بعــده إخــوة تاشــفني بــن تينغمــر و أصــبحت ضــمن أمالكهــم إىل أن 443

1
135-134مختار حساني، المرجع السابق، ص -

2
18، المرجع السابق، ص عاصمة المغرب األوسط–یحي بوعزیز، مدینة تلمسان -

3
135مختار حساني، المرجع السابق، ص-
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 استوىل عليها اجليش املوحـدي بعـد مقتـل آخـر أمـراء الدولـة املرابطيـة بضـواحي وهـران بعـدها عـاد عبـد املـؤمن

ǺȇƾƷȂǸǴǳ�¿ȐǈƬǇȏ¦�ƪإىل تلمسان فاستوىل عليها مث قام مبجزر  بن علي ǔǧ°�ƢĔȋ�ƨǼȇƾŭƢƥ�̈1.

:الموّحدين. تلمسان في عهد 5.3

شهدت تلمسان خـالل عهـد احملـدين تطـورا هـائال يف احلضـارة و العمـران، و بـرز فيهـا مـن الزنـاتيني بنـو 

تقلبـوا يف و بنو توجني و بنو راشد الـذين تغلبـوا علـى ضـواحيها و املغـرب األوسـط، و ملوكهـا، و عبد الواد، 

مـن بـني أفـراد األسـرة احلاكمـة أي مـن  ƢºēȏÂÂ.و ألمهيتهـا جعـل املوحـدين 2بسائطها و احتازوا بأقطاع الدولة

�ƨǼººǇ�Ǧ ººǇȂȇ�śǼǷƚººŭ¦�ŚººǷ¢�Ǻººƥ�ȄººǇȂǷ�À¦ǂººǸǟ�Ȃººƥ¢�Ƣººđ�Ƕººǰū¦�¦ȂººǳȂƫ�Ǻȇǀººǳ¦�śººƥ�ǺǷ�ȆººǴǟ�Ǻººƥ�ǺǷƚººŭ¦�ƾººƦǟ�̈ǂººǇ¢

550�Â�°ȂºººǐǬǳ¦�Ƣºººđ�ǀºººţ¦�Â�°Ȃºººǌŭ¦�Řºººƥ�Äǀºººǳ¦�ȂºººȀǧ��ƢȀǠȈºººǇȂƫ�Â�ƢºººȀƟƢǼƥ�̈®Ƣºººǟ¤�Ŀ�Őºººǯȋ¦�°Âƾºººǳ¦�Ǿºººǳ�ÀƢºººǯ�Â

ختطــاط الــدور الرفيعــة و التوســع يف الرفاهيــة أدار عليهــا األســوار الصــروح و غــرس األشــجار و أمــر النــاس با

�ƪ ºººǻƢǯ�̈ŗºººǨǳ¦�ǽǀºººǿ�ǲºººƦǫ�ÀƢºººǈǸǴƫ�À¢�řºººǠȇ�¦ǀºººǿ�Àȉ¦�Ƣºººđ�Ŗºººǳ¦�ƨºººǬȈǸǠǳ¦�¼®ƢºººǼŬ¦�Â�ƨººǸȈǜǠǳ¦ مدينـــة ذات طـــابع

�� ƢºǼƦǳ¦�̈®ƢºǟƜƥ�ÀƢǰºǈǳ¦�ŅȂºǳ¦�¦ǀºǿ�ǂºǷ¢�¦ǀºǳ��ƢºĔ¦ǂǸǟ�ȄºǴǟ�©ǂºƯ¢�ƢȀȈǳ¤�ƪ ǓǂǠƫ�Ŗǳ¦�§Âǂū¦�À¢�Ʈ ȈƷ�Äǂǰǈǟ

طــابع حضــري. و عنــدما توالهــا أبــو احلســن بــن الســيد أيب حفــص، عمــد هــو اآلخــر إعــادة بنــاء كــي تأخــذ 

.3أسوارها ألن فرتة توليها تعرضت بالد املغرب األوسط لغزو بنو غانية

    . تلمسان في عهد بني زيان:6.3

ـــواد) مثّ ملـــا تـــوىل  ـــة عهـــدها يطلـــق عليهـــا اســـم (دولـــة بـــين عبـــد ال أمرهـــا كانـــت هـــذه الدولـــة يف بداي

م و أحياهـا بعـد انـدثارها ، أطلـق عليهـا اسـم (الدولـة الزيانيـة) 1359السلطان أبـو محـو موسـى األخـري عـام 

.4و تاريخ هذه الدولة شائك و مشحون باحلوادث و االضطرابات

1
136مختار حساني، المرجع السابق، ص-

2
21، المرجع السابق، ص یحي بوعزیز-

3
137مختار حساني، المرجع السابق، ص-

4
42، المرجع السابق، ص یحي بوعزیز-
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ـــة املوحـــد1212بعـــد موقعـــة حصـــن العقـــاب ســـنة    ـــة، فظهـــرت لالىـــل    م دب الضـــعف يف الدول ي

الســلطة ، و كــل منهــا تعمــل علــى تــدعيم اســتقالهلا. فوضــع املغــرب العــريب حتــت  ثــالث قــوى تتنــافس علــى

يف الوســـط و بـــين ســـلطتها باعتبارهـــا وريثـــة املوحـــدين، و انقســـمت إىل : بـــين مـــرين يف املغـــرب، و بـــين زيـــان 

حفص يف الشـرق. و دارت بـني هـذه املمالـك عـدة حـروب كانـت اجلزائـر سـاحة هلـا يف أغلـب األحيـان نظـرا 

عها بني الدولتني، و يف تلك الفرتة سعى جابر بن يوسف لدى احلكومة احملدية حـىت تتنـازل لـه عـن إمـارة ملوق

يغمراســـــنم حـــــىت أعلـــــن 1235م، و مـــــا إن جـــــاءت ســـــنة 1230، و حتقـــــق لـــــه ذلـــــك ســـــنة -تلمســــان–

-481استقالله التـام عـن املوحـدين فـأعلن نفسـه أمـريًا يف تلمسـان فطـال عمـره و حكـم حنـو مخسـني سـنة (

). و انقســـــــمت تلمســـــــان إىل جـــــــزأين 'تـــــــاغرارت' و هـــــــو مركـــــــز املدينـــــــة الرمســـــــي و 637/1229-1282

يــــه و مقــــر إقامــــة الســــلطان، أمــــا 'أقــــادير' فهــــي احلــــي الشــــعيب الــــذي يســــكنه العامــــة و تتمركــــز ف العســــكري

احلمامـــات الشـــعبية و يضـــم هـــذا احلـــي اجلـــامع الكبـــري و الـــذي أهـــدى إليـــه امللـــك (يغمراســـن) ثريـــا مزركشـــة 

بالفسيفســـاء و النحـــاس و خشـــب األرز، و هـــذه الثريـــا حمفوظـــة حـــىت اآلن يف متحـــف تلمســـان، كمـــا شـــيد 

ººǈǨȈǈǨǳƢƥ�ƢĔ¦°ƾººƳ�ƪ جــامع ' ǠººǏ°�ƾººǫ�Â�ƨººǟÂ°�Â�ƢººǬǻÂ°�ȆººƸǴǳ�ȆººǘǠƫ�ƨǸƼººǓ�ƨººǻǀƠŠ�
ǂȇ®Ƣººǫ¢ اء ذات اللــون

.1األمحر قامت

تـرة املمتـدة   ": و الزيانيون أو بنو عبـد الـواد، هـم سـاللة بربريـة حكمـت يف غـرب اجلزائـر يف الـفبنو زيـــــان"

م)، و يرجع أصلهم إىل قبيلة زناتة الرببريـة الـيت اسـتقرت مشـال الصـحراء الكـربى مث 1554-1230ما بني (

أيـــن أصـــبحوا مـــن أنصـــار املوحـــدين.فنقلت إلـــيهم  إىل مشـــال افريقيـــا هـــاجرت يف حـــدود القـــرن احلـــادي عشـــر

يغمراســـن بنـــو زيـــان الدولـــة املوحديـــة إدارة مدينـــة تلمســـان، و بعـــد ســـقوط الدولـــة املوحديـــة اســـتقل أبـــو حيـــي 

سنة متكن خالهلا من وضع قواعد و أسس لدولة قوية، سواًء يف عهده أو بعده. 47باحلكم ملدة  

1
95-94عبد الحق حمیش، المرجع السابق ، ص -
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�ǺºǷ�ƢºĔ¦ŚŪ�ƢºǠǸǘǷ�ƪاستمرت إمارة بين  ºȈǬƥ�ÀƢºǈǸǴƫ�Ǻºǰǳ�Â��ÀÂǂºǫ�ª ȐºƯ�ǺºǷ�ǂºưǯ¢�ÀƢȇ±�řƥ�Ȃƥ¢�®¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ

م) و املــرينيني، حكــام املغــرب األقصــى 1574-1228هــــ/ 981-625احلفصــيني، حكــام افريقيــا (تــونس 

.1م) ملوقعها اجلغرايف وازدهار جتارها1470-1195هـــ/591-875(

  الجانب االقتصادي و الثقافي لتلمسان خالل عهد الزيانيين: *

:الجانب االقتصادي  

كانت تلمسان يف القـرن السـابع هجـري الثالـث عشـر مـيالدي مـن أكـرب أسـواق السـالح الـوارد مـن       

ـــة و كـــان هـــذا  ـــة و مـــوانئ فرنســـا اجلنوبي ـــا عـــن طريـــق ممالـــك إســـبانيا النصـــرانية، مث اجلمهوريـــات اإلطالي اوروب

الســـالح يـــرد إليهـــا فيبادلـــه جتارهـــا بالعـــاج و األبنـــوس و تـــرب إفريقيـــا، و الصـــوف، و ريـــش النعـــام و التوابـــل و 

الطرائــف االفريقيــة الــيت كــان النــاس يقبلــون عليهــا، و قــد تنبــه يغمراســن إىل أن هــذه التجــارة مــورد خــري كبــري 

جــارة، و أصــبحت تلمســان يف أيــام لدولتــه، فأحســن معاملــة التجــار، و شــارك هــو و بعــض أهــل بيتــه يف الت

يغمراسن مركزا مالياً رئيسيا يف املغرب كله.  

الجانب الثقافي:

تلمسان كانت دائما بلد علم و علماء، و كان بنـو زيـان مـن رعـاة العلـوم، فاسـتقدموا أهـل العلـم و 

منافســوهم بنــو �Â�ǶĔ¦ŚººƳ�ǾººǴǠǨȇاألدب و خاصــة الشــعراء و أحــاطوا أنفســهم بالفقهــاء علــى مثــال مــا كــان 

.كمــا كانــت مركــز إشــعاع 2حفــص و بنــو مــرين، كــذلك كثــر يف تلمســان أهــل التصــوف و الصــلحاء و العبــاد

علمي و معريف، و كان ملوكها وأمراؤها حيبون العلوم و الفنون و اآلداب و يستقطبون العلمـاء مـن كـل أحنـاء 

.3العامل

1
96المرجع السابق ، ص -

2
97المرجع نفسھ، ص -

3
101المرجع نفسھ، ص -
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مــن املغــرب األقصــى حاصــروا تلمســان ســبع ســنوات  ": خلــف بــين عبــد الــواد، املرينيــون القــادمونالمرينيــون"

م بقيــادة زعــيمهم الســلطان املــريين "أبــو يعقــوب" و مل يرفــع احلصــار عــن املدينــة إالّ 1299ابتــداًءا مــن عــام 

و يف  مدينة جديـدة أطلقـوا عليهـا اسـم " املنصـورة".مبوته، إالّ أن املرينيني قد بـََنوا خارج أسوار املدينة القدمية 

الــذي كانــت فيــه تلمســـان حاضــرة املغــرب األوســط كانــت املـــدن الســاحلية تكــّون دويــالت مســـتقلة الوقــت 

شــبيهة بالــدويالت القائمــة بإيطاليــا. و قــد أّدى ذلــك غلــى طمــع القــوى األوروبيــة النصــرانية يف الــبالد، فغــزو 

�ƾƬºººǋ¦�Â���ÄǂºººƴŮ¦�ǞƥƢºººǈǳ¦�ÀǂºººǬǳ¦�¾Ȑºººƻ�̈ŗºººǧ�ƢºººǿȂǴƬƷ¦�Â�ƨȈǴƷƢºººǈǳ¦�ƢĔƾºººǷ�ǒ الصـــقليون ºººǠƥ اخلطـــر االســـباين

عليها منذ بداية القرن العاشر اهلجري، و قد كان اإلسبان آنذاك حيتلون سـبتة و مليلـة. و قـد شـنت القـوات 

م، و اســتولت علــى حجــر بــاديس 1505اإلســبانية علــى مينــاء املرســى الكبــري يف غــرب اجلزائــر ســنة  البحريــة

اء دلــس و اجلزائــر علــى دفــع إتــاوة، و م، و أجــربت مينــ1509و جبايــة ســنة م، و علــى وهــران 1508ســنة 

أقــام اإلســبان أمــام هــذه األخــرية حصــنا علــى صــخرة مواجهــة ُعــرف بــالبينون. ضــعف أمــر بــين زيــان يف القــرن 

و عجــزت مملكــة تلمســان الزيانيــة عــن مواجهــة اخلطــر اإلســباين، بســبب ضــالتها و مــيالدي،  الســادس عشــر

®¦�ÀƢƦººǇȍ¦�ǞººǷ�ƶǴººǏ�ƾººǬǟ�ń¤�ǂººǷȋ¦�Ƣººđ�ȄȀƬǻƢººǧ��ƨººȈǴƻ تعرضــها يف تلــك الفــرتة لتفكــك جديــد و اضــطرابات

م، اعرتفت فيه باستيالئها على عدة موانئ يف غرب الـبالد. إالّ أن املدينـة عانـت بعـد ذلـك مـن 1512سنة 

الغـــزو اإلســـباين حيـــث ســـيطر عليهـــا اإلســـبان و بـــدأوا يف الزحـــف إىل املغـــرب العـــريب كلـــه و بـــدأ اإلســـبان يف 

�Ëȏ¤��ƢºȀȈǧ�©®ǂºƫ�Ŗºǳ¦�ƨºȇÂƢŮ¦�ǺºǷ�̈Śºƻȋ¦�ǽǀºǿ�ǀºǨǼȇ�Ń�Â��ȆǰȈǳȂƯƢºǰǳ¦�ǞƥƢǘǳ¦�ƢđƢǈǯ¤�Â�ƨحماولة تنصري املدين

ظهــور األســطول العثمــاين يف غــريب البحــر املتوســط كقــوة قــادرة علــى وقــف اخلطــر اإلســباين و ســيطرت علــى 

.1م1553تلمسان سنة 

1
105-104المرجع السابق، ص -
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  . تلمسان في عهد االمبراطورية العثمانية:7.3

أن تلمسان تدهورت خالل العهد العثمـاين و فقـدت مكانتهـا السياسـية و العلميـة، مما ال شك فيه   

.1و احتفظت نوعا ما مبكانتها االقتصادية

دخـل العثمـانيني مـن اجلزائــر العاصـمة بعـد معركــة مـع اإلسـبان و جعلوهـا تابعــة هلـم. و قـد خضــعت  

"، فلمــا فــتح عــروج و خــري الــدين ا عــروجبابــبعــد أن كــان فتحهــا القائــد العثمــاين  " 1555للعثمــانيني ســنة 

و حتــالفوا مــع اإلســبان و شــنوا هجومــا ضــاربا الســتعادة تلمســان، و  )اخلونــة(تلمســان أســرع أمــراء بــين محــود 

و قامت األساطيل اإلسـبانية بقصـف املدينـة قصـًفا مكثًفـا، و دافـع عـروج و رجالـه حاصروها حصاراً شديًدا

شـتباكات عنيفـة بـني اإلسـبان و معهـم خونـة بـين محـود و بـني عـروج م وقعت ا1518، حيث يف عن املدينة

و رجالــه، و انتهــى مبقتــل عــروج و أخيــه إســحاق و الكثــري مــن رجاهلمــا. و ظلــت تلمســان عثمانيــة إىل غايــة 

.2سقوطها يف يد احملتل الفرنسي

: تراجع املد العمراين للمدينة و توقف عطاؤها الثقـايف و اختفـت عـن مسـرح للمدينةأما الجانب الثقافي *

الكفــاح األحـداث ملـدة ثـالث قــرون، قبـل أن تعـود للظهــور مـرة أخـرى علـى يــد األمـري عبـد القــادر الـذي قـاد 

.3م1836ضد االستعمار الفرنسي و جنح يف اسرتداد املدينة عام  

دخول األتراك إىل اجلزائر ظهر عنصر بشري جديد فيها بسـبب عالقـات : بعد التركيبة السكانية للمدينة*

"، و ظــل اجلـــنس الرتكـــي مـــؤثرا علـــى الكولـــوغليالــزواج القائمـــة بـــني األتـــراك و الســكان احملليـــني يعرفـــون بـــــــ "

�§ǂºººǠǳ¦�Â�ǂºººƥŐǳ¦�ǺºººǷ�ǞºººǸƬĐ¦�©ƢºººǻËȂǰǷ�ƨºººȈǬƥ�§ ƢºººǈƷ�ȄºººǴǟ�¦ƾƟƢºººǇ�°ƢºººǏ�À¢�ń¤�ƨºººǼȇƾǸǴǳ�Ŀ¦ǂǣȂŻƾºººǳ¦�ǞºººǓȂǳ¦

.4لسينياألند

1
45المرجع السابق، ص من األساتذة و المؤرخین، نخبة-

2
106-105عبد الحق حمیش، المرجع السابق ، ص-

3
106المرجع نفسھ، ص -

4
88، ص2011تلمسان، ، منشورات الریان، تلمسان تاریخ و ثقافةعبد الحمید بوسماحة، -
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  ):1830. تلمسان في عهد االحتالل الفرنسي (8.3

تبعت تلمسان سـلطان مـراكش، و ذلـك بعـد أن حتـررت مـن سـلطان م 1833-1830بني عامي   

�ƶǴǧƘºǧ��ǂºƥŐǳ¦�Â�§ǂºǤŭ¦�§ǂºǟ�Ƕºǿ�Â��ǂǔūƢƥ�ÀƢǠƬǇ¦�Â�ƨȈǠƦƬǳ¦�ǽǀđ�ŚǷȋ¦�» ŗǟ¦�Â��ƨƦǬū¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�½¦ǂƫȋ¦

أن هذا السـلطان مل يكـن موطـدا، و دخـل الفرنسـيون تلمسـان أول مـرة يف بسط سلطانه على تلمسان، بيد 

م، مبوجـــب معاهـــدة تافنـــة، و يف 1837يف  م، و لكـــنهم ختلـــوا عنهـــا إىل نائـــب األمـــري عبـــد القـــادر1836

. و وقعـت معركـة 1مرة ثانية على تلمسـان بعـد أن نقضـت معاهـدة تافنـة Bugeaudم استوىل بيجو 1842

ـــــني جـــــيش األمـــــري  ـــــل "حامســـــة ب ـــــذي كـــــان يقـــــوده الكولوني ـــــاك و اجلـــــيش الفرنســـــي ال De –دو مونطاني

Montagnacقتيـــل، مـــن " بــالكركور قـــرب مدينـــة مغنيـــة، خســر فيهـــا اجلـــيش الفرنســـي مـــا يزيــد عـــن املـــائتني

بينهم دو مونطانياك ، مث وقع يف نفس تلك املدة بالقرب من مدينة الرمشي لقاء بـني جـيش األمـري و حاميـة 

فرنسية مركبة من مائيت جندي، فاستسلم أفرادها جليش األمري من دون قتال، و هذه الواقعة هـي الـيت كانـت 

.2مدة طويلة يف قصر أمبوازسببا يف نقض ما تعهد به ويل عهد ملك فرنسا لألمري و سجن 

الوقــت الكــايف ليــرتك بصــمته مبدينــة تلمســان ألن تركيــزه الوحيــد كانــت ألمــري عبــد القــادر ل يكــنمل 

االحــتالل الفرنســي مل يُــِدم حكــم األمــري عبــد القــادر طــويالً لتلمســان، إذ أن الفرنســيني ســرعان مــا .3املقاومــة

Ƣđ�¦ȂÈǼÈºƥ�Â�ƾȇƾƳ�ǺǷ�ƨǼȇƾŭ¦�¦ȂËǴƬƷƢǧ�¦Â®Ƣǟاملشـور" ، مث عـادت املدينـة لتسـقط حتـت "مركزاً عسـكريا يف حـي

م و كـــان يف هـــذه املـــرة فرنســـًيا و اســـتمر حـــىت الســـتينات مـــن القـــرن 1844االســـتعمار مـــن جديـــد يف عـــام 

.4م حني استقلت اجلزائر1962العشرين عام 

1
107المرجع السابق، ص -

2
48المرجع السابق، ص من األساتذة و المؤرخین، نخبة-

3
- ABDERRAHMEN Khalifa,Ibid, p 116

4
108عبد الحق حمیش، المرجع السابق ، ص-



مدینة تلمسان بین األمس و الیوم الّرابعالفصل 

104

و العــادات االجتماعيــة يف  اكتســب املدينــة تنوعــا إنســانيا واســع النطــاق ظهــر فيــه الثقافــة و اآلداب

مزيج فريد ال حتوزه إّال تلمســــــــــان.
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المبحث الثاني: تلمسان جغرافیا:

   إىل املوقع اجلغرايف ملدينة تلمسان مع أهم املميزات املناخية و الطبيعية. نتعرضسوف 

 الجغرافي: موقعها.1

�ǲººưŤ�Ȇººǿ�Â��À¦ǂººǿÂ�ǺººǷ�ƨººȈƥǂǤǳ¦�ƨººȀŪ¦�ÀƢººǈǸǴƫ�ƨººǼȇƾǷ�ǲǤººǌƫ�ƨǸººǏƢǠǳ¦�ƪ ººǻƢǯ�ƢººĔ¢�ƢǸȈººǇȏ�Â��Ǆººǯǂŭ¦

العاصمة، و هكذا يعترب موقعهـا اسـرتاتيجيا حيـث يقـدر ارتفاعهـا بــــــ  املغاربية القدمية اليت سبقت دولة اجلزائر

م و يفســـر تنظـــيم تضـــاريس أرضـــها ميـــل هـــذا اإلقلـــيم الـــذي يُعـــد منطقـــة عبـــور بـــني املغـــرب و اجلهـــة 800

ض املتوســـــط و الصـــــحراء. و قـــــد كانـــــت تلمســـــان منـــــذ العصـــــر القـــــدمي أرض الوهرانيـــــة و بـــــني البحـــــر األبـــــي

االجتياحـات و الغــزوات و يف الوقــت نفسـه فضــاء سلســلة مـن العالقــات و التبــادالت بينهـا و بــني الشــعوب 

األخــرى، إّن هــذين العــاملني التــارخييني مرتابطــان و متــداخالن و متقاطعــان حبيــث يعتــربان حــامسني يف حتديــد 

ســان يف امليــادين االقتصــادية و السياســية و العلميــة و الدينيــة، كمــا يكشــفان لنــا خصوصــيات هــذه أمهيــة تلم

ƾ̈ȇƾǟ�©ƢƦǇƢǼǷ�Ŀ�ƢȀǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦�Â�Ƣđ�· ƢǨƬƷȏ¦�ƢēƢǘǴǇ�Â�ƢĔƢǰǇ�ǺǰŤ�Ŗǳ¦�ƨǬǘǼŭ¦1.

 مميزاتها الطبيعية:.2

املنحــدرة مــن املرتفعــات علــى شــكل شــالالت إىل جانــب  تتــوفر يف تلمســان ســهول خصــبة و امليــاه

خصــوبة األراضــي و كثافــة األشــجار مبختلــف أنواعهــا و كــذلك احلــدائق و البســاتني و الريــاض بثمــرات 

.2الزيتون و اخلضر و الفواكه

:المناخ.1.2

و منــاخ تلمســان، هــو منــاخ متوســط، (و منــاخ البحــر املتوســط: دافــئ و مييــل إىل الــربودة يف الشــتاء 

أمطار غزيرة، حار و جاف صيفا)، و يتميز مبومسني:

1
10، ص المرجع السابقعبد الحمید بوسماحة، -

2
14، ص السابقالمرجع -
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الـذي ميتـد مـن تشـرين األول/ أكتـوبر إىل أيـار/ مـاي مـع عـدم انتظـام هطـول هــذه األمطـار موسـم :

ملــم حســب الســنوات. ثــالث أربــاع هــذه  850ملــم إىل  400األمطــار. و تقــع نســبة هطــول األمطــار مــن 

الــرتارة تســـقط مـــن تشــرين األول/أكتـــوبر إىل آذار/ مـــارس، و يبلـــغ الكميــة مـــن األمطـــار الــيت تتلقاهـــا منطقـــة 

�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�ǶǇȂŭ¦�¦ǀđ�̈°¦ǂū¦�ƨƳ°®�ǖǇȂƬǷ10  درجـات مـع درجـة حـرارة دنيـا مطلقـة قـد تصـل إىل نـاقص

 درجات. 6

 الشتاء يف تلمسان قاس نسبيا إضافة هلبوط الرياح و سقوط الثلوج و نزول الصقيع.   

ر يونيو/جــوان و حــىت ســبتمرب، و يبلــغ متوســط درجــة احلــرارة يف هــذا : هــو مــن شــهموســم الجفــاف

ـــ  درجــة. املتوســط الســنوي لدرجــة احلــرارة  40درجــة و قــد تصــل كحــد أقصــى إىل  26املوســم مــا يقــارب الــ

 درجة. 18

مناخـات  -امليكـرو–موقع تلمسان و ارتفاعها جعل من الفروقات املناخية كثرية، و بالتايل تعددت 

.1قة تلمسان غنية بنباتات عديدة و متنوعة من: جبلية إىل غابية فمرجية و مائيةلتصبح منط

فكانت تلمسان (معبًدا لعلمـاء النبـات)، و لكـن الرتكيبـة اجليولوجيـة لتلمسـان مبوقعهـا داخـل جبـال 

ذاً األطلس جعلها مبثابة ممر لنسمات البحر و اليت ختفف من برودة الشـتاء و حـر الصـيف. تتمتـع تلمسـان إ

مبناخ صحي مـنعش معتـدل يف أغلـب فصـول السـنة، و تشـتد فيهـا وطـأة الـربد يف بعـض السـنني،كما تسـقط 

فيهــا الثلــوج و تــرتاكم علــى قمــم جباهلــا ممــا يُعطــي للمدينــة حلــة بيضــاء ، و يف الصــيف تبقــى مساؤهــا دائمــة 

.2ف اجلون حني إىل حني لتلطمالزرقة يف النهار ما عدا بعض الزخات الرعدية الصيفية 

1
)http://www.4geography.com/vb/t2842.htmlالموسوعة الجغرافیة، (-

2
29عبد الحق حمیش، المرجع السابق ، ص-
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: كمـا تتميـز مدينـة تلمسـان مبـاء غزيـر جيـري يف شـكل شـالالت علـى جانـب الصـخور، شالالت تلمسان*

فاملدينــة تــدين للمــاء و البســاتني الــيت بعثــت فيهــا احليــاة بامسهــا القــدمي "بوماريــا" الــذي يعــين مدينــة التفــاح. و 

.1يتوفر فيها أشجار التني و الزيتون و الكرز

 :تلمسانجغرافية عن  أرقامو  معلومات.2.2

الجزائرالبلد: 

تلمسانوالية: 

تلمساندائرة: 

2كم  9.071,69مساحة والية تلمسان: 

2كم  370,2املدينة: 

2كم  359,4األرض: 

2كم  10,8مسطحات مائية: 

2كم  1295حضري: 

2كم  10135االمتداد العمراين: 

  م 183االرتفاع: 

نسمة 200.000السكان: 

1
22، صالمرجع السابقعبد الحمید بوسماحة، -
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:األرقام *

13رمز الوالية: 

043الرتقيم اهلاتفي: 

20عدد الدوائر: 

53عدد البلديات: 

.130001الرمز الربيدي: 

الخريطةموقع تلمسان في 

1
17 عبد الحق حمیش، المرجع السابق ، ص-
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تلمسان ثقافیا و حضاریا:المبحث الثالث: 

«�¤�ǞºǷ�ƢºȈǧƢǬƯ�ƨºǼȇƾŭ¦�©¦ǄºȈŲ�±¦ǂºƥ ثقافياو  حضاريا التعريف باملدينةو هنا سوف نتطرق إىل  ƾđذكـر 

  .هايل املنطقةأل البنية الفكرية و طبيعة حياة االجتماعية

:تلمسان حضاريا. أ

يعود تاريخ مدينة تلمسان إىل آالف السنني فقد كانت على الدوام أرض احلضـارات و معـرب لألمـم 

ولعــل مــا مييــز هــذه املنطقــة بالــذات الثــراء التــارخيي النــابع مــن أصــالة ســكان  و منطقــة اســتقطاب الشــعوب،

الـــيت  ضـــارياحلثقـــايف و الزيج املـــ نتيجـــةاملنطقــة والبـــارز يف املعـــامل األثريـــة الضـــاربة يف عمـــق التـــاريخ منــذ قـــرون 

جلزائـر، وتعـد علـى قمـة املنـاطق السـياحية يف ا ترتبـع تلمسـان فمدينـة أما اليـوم .تشهد تعاقب هذه احلضارات

املدينة العتيقة قطًبا سياحًيا نظرًا للثراء احلضـاري والتـارخيي والثقـايف الـذي تزخـر بـه والـذي مـن شـأنه أن جيعـل 

  واح من داخل وخارج الوطن.منها وجهة مفضلة لدى السّ 

  هضبة "اللة ستي":.1

��ƢǸȈºǇȏ�ƨºȈǴƦŪ¦�ǪǗƢǼŭ¦�ƨƠȈē�̈Śƻȋ¦�ǆ ǸŬ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�¾Ȑƻ�ËĻ�ƾǬǳ� الـيت تطـل اللـة سـتيهضـبة "

أدخـل الفرحـة علـى سـكان تلمسـان و الـزوار الوافـدين مـن كـل على مدينة تلمسان و اليت حتولت إىل منتجع 

بزيــارة احلظــائر الوطنيــة،  لزوارهــاســيت" منطقــة ســياحية بامتيــاز تســمح  ةاللــ“وأصــبحت  ، 1الــرتاب الــوطين"

إىل وسـط  و ميتـد سيت" التليفريـك ةالل"هضبة  و املدينة ربطيكما اليت تتوفر عليها واملتحف التارخيي للوالية.

  .واإلطالع على خمتلف احلقب التارخيية  املدينة بغرض التجول يف املعرض احلضاري لتلمسان 

1
176، الجزائر، ص2010، ، ب طCDSP، منشورات تلمسان عاصمة التراث و التاریخنادیة زاید، -
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  مغارات "بني عاد":.2

"بـين عـاد" و  هـي مغـارةاملكسـيك و  كما تتوفر املدينة على ثاين أكرب املغـارات يف العـامل بعـد مغـارة

"هي عبـارة عـن كتـل جبليـة مـع إضـافة املـاء   و طبيعية تتواجد يف بلدية عني فزة يف والية تلمسان هذه املغارة

700مرتًا حتت سـطح األرض، ومتتـد علـى طـول  57قع على بعد ت 1تتشكل األنفاق األرضية و الكهوف"

"و ال يعتقــد أن هــذه الكهــوف اجلميلــة يقتصــر  ، درجــة 13مــرتًا وهلــا درجــة حــرارة ثابتــة طــوال العــام حبــدود 

�¾ƢºǸƬƷ¦�Ŀ�Ƣºǔȇ¢�ǺºǸǰȇ�Ƣºǿ°Â®�À¢�ǲºƥ��ǲºǯƖƬǳ¦�ǲºǠǨƥ�Ƣºđ�Ʈ ºŢ�Ŗºǳ¦�ƨºǠƟ¦ǂǳ¦�¾Ƣǰºǋȋ¦�Â�ƨºȈǠȈƦǘǳ¦�ǂǛƢǼŭ¦�ȄǴǟ

إيوائها إلنسان العصر القدمي الذي كان يستغل كل االمكانيات اليت تتـوفر لـه ليتخـد منهـا سـكنات فرديـة أو 

 العلمي اجلاد وحده هو الكفيل باإلجابة عن أسئلة علماء اآلثـار و التـاريخ القـدمي مجاعية .. و يبقى البحث

.2"و األنثروبولوجيني بصفة خاصة

ويعتــرب أول مكتشــفيها قبائــل األمــازيغ الــذين اســتوطنوا اجلزائــر، وحســب اخلــرباء متتــد املغــارة حــىت 

  تراب اململكة املغربية.

  ":سيدي بومدين"ضريح الولي الصالح .3

يف أعــايل هضــبة العبــاد، حيــث يرقــد الــويل الصــاحل ســيدي أبــو مــدين بــن  كمــا تتواجــد آثــار تارخييــة

و مدرسـة . و هـي  –و آثـار قصـر  –مسـجد  –و مثـة ضـريح الصـاحل ، احلسني األنصاري األندلسي األصـل

   .أعمال السلطان املريين 'أبو احلسن' جالئلمن 

أعــداد هائلــة مــن الــزوار ممــن يقصــدونه مــن واليــة تلمســان وتكثــر احلركيــة يف هــذا املوســم جــراء توافــد 

طمًعــــا يف دعــــاء وخارجهــــا، تقــــديرًا ملكانــــة هــــذا الرجــــل. ومــــا أكثــــرهم مــــن النســــوة اللــــوايت يقصــــدن الضــــريح 

  .مستجاب

1
197المرجع السابق ، ص-

2
382، المرجع السابق، ص تلمسان مھد الحضارة و واحة ثقافةمحمد الحربي حرز هللا، -
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ويف هــذا املكــان حيــث يرقــد ســيدي بومــدين يوجــد بــاب الضــريح مقابــل بــاب املســجد، يــؤدي إىل 

وهــذا البــاب صــغري ذو قــوس  الشــيخ أيب مــدين املــدعو حمليًــا ''ســيدي بومــدين''.مــدرج ينــزل بواســطته إىل قــرب 

حييط به إطار مـن الفسيفسـاء، ويف داخـل الضـريح غرفـة مربعـة يعلوهـا سـقف ملـّون مجيـل، هرمـي الشـكل يف 

  اخلارج.

ويدخل الضوء إىل هـذه الغرفـة مـن أربعـة نوافـذ صـغرية تضـئ قـربي الشـيخني أيب مـدين شـعيب علـى 

   والفقيه ابن عبد السالم التونسي املتوىف بالعباد على اليسار.اليمني

ومع مرور الوقت، حتول املكان إىل جممع ديـين بعـد أن بنيـت بـه جمموعـة املعماريـة مـن طـرف املـرينيني، تكرميًـا 

�ÀƢǘǴǈǳ¦�°¦®Â�ƨǇ°ƾǷÂ�¦ÅƾƴǈǷ�ƶȇǂǔǳ¦�ń¤�ƨǧƢǓ¤�ƨȈǇƾǼŮ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǶǔƫÂ�ǺȇƾǷ�ĺȋ

سنة، ويقال أن األمـري عبـد القـادر صـعد 100يدي أيب مدين منرب يزيد عمره عن ويوجد مبسجد س

.عليه، كما أنه أسس الدولة اجلزائرية انطالقًا من هذا املسجد العتيق

  شواطئ تلمسان:.4

تافسـوت  –( مرسى بن مهيـدي  23شواطئ مسموحة من أصل  07تتوفر مدينة تلمسان على " 

و بيـدر ..إخل)، و تشـكل الشـواطئ األخـرى اخلمسـة عشـر خلجـان  –و سـيدنا يوشـع  –رشقون  -هنني –

�Â�°ƾººȈƥ�ƞǗ¦Ȃººǌƥ�̈ŚººƦǯ�ƨȈƷƢȈººǇ�©ƢººƴƬǼǷ�ƾȈººǌƬǇ�Â��ƨººȈȀȈǧŗǳ¦�ƨƷƢȈººǈǴǳ�ƢǠȈƴººǌƫ�ƢººȀƬƠȈē�ǶƬȈººǇ�Ʈ ººȈƷ�̈ŚǤººǏ

.1موسكاردا"

:الحّمامات.5

  على محامات معدنية تستقطب الزوار من داخل و خارج املدينة و هي: تلمسانكما تتوفر 

1
208المرجع السابق، ص -
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ـــوغرارة حمـــام �ǒب ºººǠƥ�ƨºººŪƢǠǷ�ȄºººǴǟ�Ƣē°ƾºººǬƥ�ǾºººǿƢȈǷ�» ǂºººǠƫ�Â��ƨºººȈǼǤǷ�ƨºººǼȇƾǷ�¼ǂºººǋ�Ŀ�ǞºººǬȇ�Äǀºººǳ¦��

 .و األمراض العصبية و أمراض اجللد)الروماتيزم (األمراض مثل 

كلــم مشــال مدينــة مغنيــة، ختفــف مياهــه أمــراض اجللــد و   05: الــذي يتواجــد علــى بعــد شــيقر حمــام

 الروماتيزم.

كلـم مشـال شـرق مدينـة تلمسـان، حيـث تعـاجل مياهـه   40: يتواجد على بعد حمام سيدي العبدلي

اضطرابات املعدة و األمراض العصبية و أمراض الّدم. 

:الفنادق.6

 جديــد  فــتح فنــدقمتجنــوم)، و  مخــسفنــادق مصــنفة مــن ( جنمــة واحــدة إىل  09تتــوفر املدينــة علــى 


� 2011) مــع بدايــة ســنة RENAISSENCEحتــت اســم ( جنــوم) 05( فخــمŖººǇ�ƨººǳȏ
�ƨƦººǔđ�ƾººƳ¦ȂƬȇ�Â

ـــانيينمـــرت، و فنـــدق ( 1150بعلـــو   25كمـــا مت إحصـــاء جنـــوم).   03) (IBISجنـــوم) ، فنـــدق (04()الزي

  .خميم 475فندق و 

 جامعة تلمسان:.7

«�¦�ǶȈººǴǠƬǳ¦�Â�ǺȇȂººǰƬǳ¦�Â�ƨººȈƥŗǳ¦�̧Ƣººǘǫ�Ŀ�ƨººȈǴƄ¦�©ƢǘǴººǈǳلقــد مكنــت " ǂººǗ�ǺººǷ�ƨººǳÂǀƦŭ¦�©¦®ȂººȀĐ¦

العــايل مــن حتســني اإلمكانيــات البيداغوجيــة و اإلقاميــة[..]، و ّمت ظهــور قطــب جــامعي جديــد يتســع ألكثــر 

ألــف ســرير، و يشــهدكل زائــر هلــذا القطــب اجلــامعي اجلديــد جبمــال  17مقعــد بيــداغوجي و  30.000مــن 

ندسته، و فضال عن كل ذلك جمهز بأفضل الوسائل، و قد مكنت اجلهود املبذولة يف جمـال الرتبيـة مـن رفـع ه

، و قــــد عــــرف القطــــاع إجنــــاز عــــدد كبــــري مــــن املؤسســــات % 97إىل  2010نســــبة التمــــدرس لتصــــل إىل 

1الرتبوية يف خمتلف األطوار".

1
244المرجع السابق، ص -
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:تلمسان ثقافيا و اجتماعيا. ب

دينيــــا ثقافيــــا و معماريــــا هامــــاً لتميزهـــا أكثــــر مــــن غريهــــا مــــن املــــدن اجلزائريــــة كانـــت تلمســــان مركــــزا 

بالعادات و التقاليد و االحتفاالت الدينيـة و االجتماعيـة املتـأثرة باألجـداد و األسـالف. كمـا يفتخـر سـكان 

األصـليون ا بشـريا للمنطقـة، و يتكـون مـن األمـازيغ و هـم السـكان تلمسان بأصلهم املتنوع و الـذي يُعـد ثـراءً 

و العـــرب الفـــاحتون و املهـــاجرون و األندلســـيون و األتـــراك، و كـــل هـــذا التنـــوع انعكـــس إجيابيـــا يف اإلســــهام 

  احلضاري لتلمسان. 

 التقليديةالصناعات:

تظهـر جليًـا  و الـيت ليـة رفيعـةاحملتقليديـة علـى موروثهـا مـن املهـن و احلـرف التلمسان  مدينة حافظت  

ــــة املطــــرزة مــــن بينهــــا ــــاس العــــروس يف األلبســــة التقليدي ــــي املصــــنوعة باألحجــــار الكرميــــة )القرفطــــان( لب  واحلل

  .والفن التشكيلي )الجوهر(

"كمــا تنــتج أدوات حديديــة، و تصــنع األســلحة، و تصــنيع اجللــود و نســج الــزرايب و أنــواع النســيج 

ـــان. فضـــ ـــة و مـــن الكت ـــزليج، الطـــرز، األخـــرى الصـــوفية و القطني ال عـــن حـــرف أخـــرى و صـــنائع كـــالنقش، ال

الصـــياغة، و التفـــنن يف الســـروج و يف طرزهـــا، اجللـــود، و مل يبـــق منهـــا ســـوى النســـيج. و مـــن أمســـاء االحيـــاء 

التلمســانية القدميــة، ميكــن معرفــة بعــض احلــرف: الســويقة، الصــاغة، الصــباغني، اخلــراطني، احللفــاويني، ســوق 

.1الغزل"

 التلمساني:الطبخ 

ـــا قـــدميا يســـتمد جـــذوره مـــن تقاليـــد تلمســـان و التـــأثريات  الطـــبخ ميتلـــك   األندلســـية و التلمســـاين إرث

:و من مناذج أطباقها نذكر، الرتكية

1
430، ص 2011تلمسان، ،ب ط، دار السبیل للنشر و التوزیع،تلمسان منارة إشعاع فكري و حضاريعزي بوخالفة، -
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 : حساء متكون من أنواع اخلضر مع قطع اللحم.الحريرة-

ـــحَ مْ لَ ':الطـــواجن- ( متكونـــة مـــن قطـــع دائريـــة مـــن البادجنـــان  'ةَيـــانِ رَ البْـ '(طبـــق حلـــم حممـــر) و  'رْ مَّ

 الزيتون ( متكون من زيتون األخضر مع دجاج حممر).املقلية و اللحم) و 

الربقوق مع املشمش أو الزبيب باللحم، السفريية (متكـون مـن عجينـة اللـوز الطواجن الحلوة:-

 و اللحم).

الكعـك، املقــروط، القريـوش، الصامصـة، القنيــدالت، كعـب غـزال، غريبيــة  أبرزهـا " :الحلويـات-

  ."بالزيت

االحتفاالت و األعياد:

  االحتفال بالمولد النبوي الشريف:-

ــــاد أمــــراء و ملــــوك و ســــالطني تلمســــان و املغــــرب األنــــدلس علــــى إحيــــاء ليلــــة املولــــد النبــــوي  "اعت

اليـــوم، و خباصـــة املســـاجد حيـــث جيتمـــع 'الطلبـــة' لقـــراءة الشـــريف...و ظلـــت تلمســـان وفيـــة هلـــذا التقليـــد إىل 

�� ƢǼưƬºǇ¦�ÀÂ®�ǺȇǂºǓƢū¦�ǞºȈǸŪ�ÀƢºǈǸǴƫ�ƨºǼȇƾǷ�Ƣºđ�©ǂȀƬǋ¦�Ŗǳ¦�©ȏȂǯƘŭ¦�̧¦Ȃǻ¢�¿ƾǬƫ�Â��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦1  و

ƨƦººǇƢǼŭ¦�ǽǀºđ ( تاقنتــة ) تقــوم النسـوة بــربط ( احلنــاء) لألطفـال الصــغار، و حتضــري نـوع مــن احللــوى املعروفـة بــــ

مــا تقــدم عنــدما تلــد املــرأة يف يــوم ( الّســابع)، يف جــو مــن الفــرح تتخللهــا مفرقعــات و أغــاين بالدربوكــة  غالبــا

  حىت الصباح.

:أعراس تلمسان-

مدينـــة تلمســـان ال تـــزال حتـــافظ علـــى تفاصـــيل عـــّدة يف طـــرق التحضـــري ملراســـم الزفـــاف بـــدأً بعـــادات 

يف تلمســان أن التمســك بتلــك التقاليــد خــالل حفــالت اخلطبــة إىل غايــة االحتفاليــة، إذ تعتــرب األســر القاطنــة 

1
382المرجع نفسھ، ص -
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الزفاف هو احملافظة على الرتاث القدمي، إضافة إىل حرصـهم علـى ارتـداء العـروس األزيـاء التقليديـة املعروفـة يف 

و أهـم مــا مييـز هـذا الــرداء أنـه مصــنوع  )الشــدة التلمسـانيةأو مـا يســمى بــ (  )انْ فطَـرْ القَ املنطقـة علـى غــرار (

ب الــذي تضــعه العــروس علــى رأســها، و غريهــا ذهبيــة و عقــود مــن اللؤلــؤ، إضــافة إىل التــاج املــذهّ مــن خيــوط 

و العــزف علــى املوســيقى األندلســية خــالل ).  ةوزَ ُلــالبْـ (  ) وواكُ ارَ الَكــ) و ( ادَ كــالرّْ مــن األلبســة التقليديــة ( 

   .املناسبةاملناسبات و أهلها أشبه ما يكونون عائلة واحدة مرتابطة يف هذه 
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:الخالصة

أكسـبها موقـع اسـرتاتيجي السـتقطاب الّسـواح مـن  و موقـع جغـرايف هـام سان ماضيا تارخييـاإن ملدينة تلم

، تتميــز بــرتاث ثقــايف داخــل و خــارج الــوطن، عرفــت كثــري مــن التغــريات نتيجــة توافــد احلضــارات و الشــعوب

�ƢĔƢǰǇ�ǞȈŦ�Ǿƥ�Ǯ ǈǸƬȇ�ǂȇǄǣ

معينــة متيــز أنظمتهــا االجتماعيــة و الثقافيــة و تعمــل علــى تكريســها و تلقينهـــا تتشــبع بعــادات و تقاليــد 

لألجيـال مــن خــالل املؤسســات االجتماعيـة و خاصــة أهــم مؤسســة و هـي األســرة كخليــة أساســية و كوحــدة 

  أوىل يف التنشئة االجتماعية.

¦ƾū¦�ƨºƴȈƬǻ�©ȏȂºŢ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǾǧǂǠȇ�Ƣŭ�ƢǠƦƫ�¾ȂƸƬǳ¦�Â�ŚȈǤƬǳ¦�ƨǴƷǂŠ�ǂŤ ثـة و العصـرنة ممـا انعكـس علـى

أنظمتهــا االجتماعيــة و هــذا مــا ســنحاول رصــده يف الفصــل امليــداين مــن خــالل أهــم نظــام اجتمــاعي و هــو 

    الزواج ملعرفة مدى التحوالت و التغريات اليت طرأت عليه يف ظل الثقافة اجلديدة. 



(الدراسة الميدانية)
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  الدراسة الميدانية : الخامسالفصل           
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1.�¾ƢĐ¦اجلغرايف 

2.�¾ƢĐ¦البشري 
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أوًال. مجال الدراسة:

 المجال الجغرافي:.1

باعتبارهـــا جمـــال حضـــري عمـــراين تتميـــز حبيـــاة حضـــرية  تلمســـان مدينـــةيف  الدراســـة امليدانيـــةإجـــراء  متّ 

و اختيارنـا هلـذه املنـاطق  ،)العبـاد –الكيفـان  -سـيدي الحلـوي –أقـادير و بالتحديد يف منطقة (  حديثة

ňƢºǈǸǴƬǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�µ ǂºǠƬǳ بعــض نــتج عــن ذلـك هجــرة و اخلارجيـة للهجــرة الداخليــة خــالل الســنوات األخـرية 

 التلمســانية ملـدن أخـرى، أمـا املنــاطق السـابقة الـذكر، فوجـدنا أغلـب العـائالت العـائالت دو أصـول تلمسـانية

ƢǼƬºǇ¦°®�¾Ƣů�Ŀ�ƢǻƾȈǨƫ�Ŗǳ¦�ƨǼȈǠǳ¦�ǎ ƟƢǐŬ¦�ȄǴǟ�ǲǸǌƫ�Â�Ƣđ�̈ǄǯǂǸƬǷ�ƪ ǳ¦±ƢǷ  علـى أسـاس األصـل و العـرق

ســّهل علينــا عمليــة االتصــال و الــرتدد عليهــا ��ǞººǸƬĐ¦�¦ǀººŮ�śإضــافة القرتابنــا منهــا بصــفتنا منتميــ ،و الثقافــة

    .بصفة دائمة

 المجال البشري:.2

متثلت عينة البحث على بعض العـائالت التلمسـانية، و مت االختيـار علـى النسـاء فقـط بصـفتهن هلـّن 

القليلــة املوجــودة  جتربــة يف جمــال الــزواج و املراســيم االحتفاليــة يف منطقــة تلمســان، و اقتصــرنا علــى املعلومــات

حول جمتمع البحث، حبيث تتوفر على نفس اخلصائص و هذا من أجل الوصول إىل نتائج موضوعية.

:المجال الزمني.3

 2015إىل غايـة شـهر جـانفي  2014 نـوفمربيف الفـرتة املمتـدة بـني شـهر  امليـداين ّمت إجراء البحـث

مت من خالهلـا مجـع املعلومـات اخلاصـة باملوضـوع، و مـا سـّهل علينـا املهمـة هـو تواجـد أفـراد العينـة مبنـازهلم 

  اخلاصة و يف جو من اهلدوء و الرتكيز.
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العینة:أسلوب اختیار ثانیًا. 

  العينة:.1

، " و غالبـا مـا جيـد الباحـث نفسـه غـري أهدافـهإن اختيار العينة تكون مطابقة مـع طبيعـة املوضـوع و 

ƪ ººǫȂǴǳ�ƨǠȈººǔǷ�ÀȂººǰƫ�ƾººǫ�ǲººǰǯ�ǞººǸƬĐ¦�ƨººǇ¦°®�À¢�ȄººǴǟ�̈ÂȐººǟ�Ʈ ººƸƦǳ¦�©¦®ǂººǨŭ¦�ǞººȈŦ�ƨººǇ¦°®�ȄººǴǟ�°®Ƣººǫ  و

و عينتنا تتكـون مـن نسـاء يقطنـون مبدينـة تلمسـان متزوجـات أو أرامـل و  ،1تبديدا للجهد و املال بغري مربر"

  سنة. 75سنة و  58ج التلمساين باملاضي، حيث ترتاوح أعمارهن ما بني اليت عشن و تتبعن ملراسيم الزوا 

) مبحوثــات، و هــذا العــدد ســوف يــتم التحليــل البنــاء عليــه، و 10و يف ضــوء هــذا ّمت مجــع عشــر (

���ȆǴƟƢǠǳ¦� ƢǸƬǻȏ¦���ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨǳƢū¦��Ǻǈǳ¦���Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ȆǴǰǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǎ ƟƢǐŬ�ƨǴưŲ�ÀȂǰƫ

ثالثًا: أدوات الدراسة:

طبيعـة  مـع و الـيت تتماشـى الالزمـة للبحـث املعلومـات مجـع يف املختلفـة البيانـات مجع أدوات تساهم

:األدوات التالية وقد استخدمنا امليدانية الدراسة فيه الذي جتري املوضوع

 المالحظة:.1

Ƕººǿȋ¦�Â�¾Âȋ¦�§ȂǴººǇȋ¦�ƢººĔ¤�Ʈ ººȈƷ�ȆººǸǴǠǳ¦�Ʈ ººƸƦǳ¦�ƢººȀȈǴǟ�¿ȂººǬȇ�Ŗººǳ¦�ńÂȋ¦�ƨººǼƦǴǳ¦�Ȇººǿ�ƨººǜƷȐŭ¦�

الذي يلجأ إليه الباحث حىت يف اختياره ملوضوع البحث.. فاملالحظة مـن أقـدم طـرق البحـث، إذ يبـدأ العلـم 

باملالحظـــــة و يعـــــود يف النهايـــــة ليثبـــــت صـــــحتها. و تتميـــــز املالحظـــــة العلميـــــة عـــــن املالحظـــــة الغـــــري علميـــــة، 

يــاس، فهــي مشــاهدة دقيقــة فاملالحظــة العلميــة ال تقتصــر علــى جمــرد احلــواس بــل تســتعني بــأدوات علميــة للق

2.لظاهرة ما مع االستعانة بأساليب البحث و الدراسة اليت تتالءم مع طبيعة هذه الظاهرة"

1
123، ص 2003، الجزائر ، 1، دار ریحانة، ط منھجیة البحث العلميخالد حامد، -

2
112، ص2009، القاھرة، 1، دار الكتاب الحدیث،طمدخل إلى المنھجیة العامة-المعرفة و البحث العلميموسى معیرش، -
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"املالحظــــة هــــي مــــن أهــــم الوســــائل الــــيت يســــتعملها البــــاحثون االجتمــــاعيون و الطبيعيــــون يف مجــــع 

ن املقابلـة الرمسيـة أو غـري الرمسيـة املعلومات. و املالحظة كوسيلة من وسـائل مجـع املعلومـات ال تقـل أمهيتهـا عـ

.1أو عن دراسة احلالة يف تقصي املعلومات و احلقائق عن املبحوثني"

و يف دراســــتنا قــــد مت اســــتخدام املالحظــــة املنظمــــة للحصــــول علــــى املعلومــــات املطلوبــــة الــــيت تتعلــــق 

قــــوس الــــزواج و وضــــع صــــورة دقيقــــة عــــن مظــــاهر التغــــريات و التحــــوالت يف ط مبوضــــوع البحــــث و أهدافــــه،

ƢººƯȂƸƦŭ¦�Ƣººđ�ǄººȈǸƬƫ�Ŗººǳ¦�ǎ©� حيــث متكنــا مــن معرفــة التلمســاين، ƟƢººǐŬ¦�ǒ ººǠƥ ّو الطريقــة الــيت تــزو ،Ƣººđ�ǺƳ

�ǺēƢǯȂǴǇ�ƾǏ°�ǪȇǂǗ�Ǻǟ كذلك طريقة االحتفال بالزواج التلمساين اليت كانت سائدة باملاضي

:المقابلة.2

و البيانــــــــــات مــــــــــن امليــــــــــدان  "تعتــــــــــرب املقابلــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم الوســــــــــائل البحثيــــــــــة جلمــــــــــع املعلومــــــــــات

كانت املقابلـة مـن بـني أهـم الوسـائل و التقنيـات الـيت اعتمـدنا عليهـا جلمـع املعلومـات، حيـث  .2االجتماعي"

ات. و كــوين أنتمــي إىل املنطقــة املبحوثــات أميّــ أغلــبكــان مــن الصــعب علينــا اســتعمال " االســتمارة" لكــون 

خـــالل مـــنح احلريـــة و الرّاحـــة التامـــة للمبحوثـــات لـــإلدالء نفســـها، أعطـــى لتقنيـــة املقابلـــة مصـــداقية أكثـــر مـــن 

بأرائهّن، فكانت املعلومات اليت حصلنا عليها قيمة و سوسيولوجية.

رابًعا: منهج الدراسة:

إن املـــنهج العلمـــي هـــو " أســـلوب اكتســـاب املعـــارف القائمـــة علـــى االســـتدالل و علـــى اإلجـــراءات 

��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǪǬƸƬǴǳ�Ƣđ�» ŗǠǷ3

1
123، ص 2005، دار وائل للنشر، ب ط، عمان، مناھج البحث االجتماعياحسان محمد الحسن، -

2
247المرجع نفسھ، ص -

3
102موریس أنجرس، المرجع السابق، ص -
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دراســتنا ملوضــوع ' التحــوالت الثقافيــة و الرمزيــة ملراســيم الــزواج يف األســرة التلمســانية'، حاولنــا ففــي   

الكشـــف عـــن مظـــاهر التحـــوالت يف الطقـــوس االحتفاليـــة و رمـــوزه و دالالتـــه االجتماعيـــة، و يتطلـــب طبيعـــة 

  البحث االعتماد على منهجني ( املنهج الوصفي و املنهج املقارن).

التحليـل املركــز علــى معلومـات كافيــة عــن  " يعــد أسـلوب مــن أســاليب:تحليلــيال المـنهج الوصــفي.1

الظاهرة أو موضوع حمدد خالل فرتة أو فرتات زمنية معلومة، و ذلك مـن أجـل احلصـول علـى املعلومـات الـيت 

تتطلبهــا الدراســة كخطــوة أوىل، مث يــتم حتليلهــا بطريقــة موضــوعية و مــا ينســجم مــع املعطيــات الفعليــة للظــاهرة

كخطــوة ثانيــة، و الــيت تــؤدي إىل التعــرف علــى العوامــل املكونــة و املــؤثرة للظــاهرة كخطــوة ثالثــة و ال يشــرتط 

.1هذا املنهج وضع فروض أو إجراء جتارب"

و يعتــرب هــذا املــنهج مــن أنســب املنــاهج لدراســة طبيعــة التحــوالت الثقافيــة و الرمزيــة الناجتــة عــن ظــاهرة 

�Ƣǿ±ȂǷ°�Â�ƢēȏȂǳƾǷ�ŚǈǨƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ النسق القيمي للمجتمع التلمساينالزواج و مدى تأثريها على 

ن املـــنهج املقـــارن يفـــرتض دومـــا وجـــود موضـــوعني أو مســـألتني أو أكثـــر، و "..إ: المـــنهج المقـــارن.2

نبحث عن نقاط اليت متيزمها أو باألحرى متيز بعضهما عن اآلخر، كما نبحـث عـن نقـاط االتفـاق و التشـابه 

ل الكشف عن حماسن هذا الطرف و مساوئ ذاك و يف كـل احلـاالت نبحـث عـن العالقـة إن وجدت و حناو 

.2"بينهما إذا كان هناك تشابه أو اختالف، تأثري أو تأثر، جزء بكل، تناقض، تضاد، تكامل..إخل

للــزواج بــني املاضــي و احلاضــر و إبــراز أوجــه التشــابه و  االحتفاليــةو بــه يــتم عــرض تفاصــيل املمارســات 

ف، و معرفــة أهــم التغــريات الــيت حــدثت علــى الطقــوس و كيــف يعــرب عنهــا حاليــا باســتعمال الرباهــني االخــتال

  العقلية.

1
، كلیة االقتصاد و العلوم اإلداریة، الجامعة -القواعد و المراحل و التطبیقات-منھجیة البحث العلميمحمد عبیدات و آخرون، -

47-46، ص 1999األردنیة،األردن، 
2

72المرجع نفسھ، ص -
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  في مدينة تلمسان بين الماضي و الحاضرللزواج  الطقوس االحتفالية         

  تمهيد 

  األسرة التلمسانية بين الماضي و الحاضرالمبحث األول:  

  الطقوس االحتفالية للزواج التلمساني بين الماضي و الحاضرالمبحث الثاني:  

  الخالصة
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:تمهید

ختتلــف تقاليــده مــن منطقــة إىل أخــرى تبعــا للتنــوع الثقــايف، كمــا يأخــذ موضــوع الــزواج خواصــا متعــددة و 

ختتلــف ترتيباتــه و طقوســه، لكــّن الــرابط األساســي هــو العالقــة الشــرعية بــني الشــاب و الفتــاة و وفقــا لقــوانني 

�ǂºƟ¦ǄŪ¦�ǞºǸƬĐ¦�ƢǿƾȀºǋ�Ŗºǳ¦�̈Śºƻȋ¦�ƨȈºǇƢȈǈǳ¦�Â�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�À¢�Ëȏ¤��ƨƯ°¦ȂƬǷ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦ ي

َعِمـــل علـــى تغيـــري منـــط االجتمـــاعي بســـبب العوملـــة و الغـــزو الثقـــايف أدى نوعـــا مـــا إىل التغيـــري يف املمارســـات 

الطقوس االحتفالية للزواج ، و من خالل هذا املبحث سنحاول التعرف علـى مميـزات األسـرة التلمسـانية بـني 

على أهـم مظـاهر التغـريات الـيت طـرأت  املاضي و احلاضر مبا يف ذلك طقوس الزواج باملنطقة و حماولة التعرف

�°ƢºȈƬƻȏ¦�ƨºȈǴǸǠƥ�¦Å ƾºƥ�Ǯ ºǳ̄�Â��Ƣºēȏȏ®�Â�Ƣºǿ±ȂǷ°�Ŀ�©ȏȂºŢ�ǺºǷ�ƢºȀǼǷ�ǂų¦�ƢǷ�Â�ƨȈǳƢǨƬƷȏ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦�ȄǴǟ

ȂȈºººǇȂǇ�ƨºººƥ°ƢǬǷ�ȄºººǴǟ�®ƢºººǸƬǟȏƢƥ�Â�«¦ÂǄºººǳ¦�ǶȈºººǇ¦ǂǷ� ƢºººĔ¤�ƨºººȇƢǣ�ń¤�ȆºººƳ¦ÂǄǳ¦- أنثروبولوجيـــة مـــن خـــالل وصـــف

  ر و املقارنة بينهما للتعرف على أسباب التحوالت و حماولة تفسريها.ظاهرة الزواج بني املاضي و احلاض
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نیة بین الماضي و الحاضر:المبحث األول: األسرة التلمسا

 مميزات األسرة التلمسانية:.1

"األســرة هــي مجاعــة اجتماعيــة أساســية و دائمــة و نظــام اجتمــاعي رئيســي، وليســت األســرة أســاس 

�Ȇºººǿ�ǲºººƥ�Ƥ ºººǈƸǧ�ǞºººǸƬĐ¦�®ȂºººƳÂ"و الواقـــع أن وجـــود 1مصـــدر األخـــالق و الدعامـــة األوىل لضـــبط الســـلوك.

�̈ǂºǇȋ¦�¼Ƣºǘǻ�ǞºǈƬȇ�ƾºǫ�Â��ƨºǘƥ¦ǂǳ¦�Ǯ ºǴƬǳ�ǞºǸƬĐ¦�ƢºǿǂǬȇ�Ŗºǳ¦�̈°ȂºǐǳƢƥÂ�śƳÂǄºǳ¦�śºƥ�ƨºǘƥ¦°�®ȂºƳȂƥ�¢ƾºƦȇ�̈ǂºǇȋ¦

ليضــم األبنــاء واألجــداد معــاً، و بــذلك قــد تشــمل األســرة علــى جيــل اآلبــاء ، أو جيــل اآلبــاء و األبنــاء، أو 

جيــل اآلبــاء و األبنــاء و األجــداد معــاً. مبعــىن قــد تقــوم علــى جيلــني أو ثالثــة أجيــال، والواقــع أن لكــل جيــل 

ظروفــه و أوضــاعه و متطلباتــه و مقاييســه اخلاصــة حبكــم الواقــع وظــروف العصــر الــذي نتفاعــل معــه،و الــذي 

.2ُتصاغ الشخصية من خالل معطياته االجتماعية والثقافية

�ƨºȇƾȈǴǬƫ�̈ƢºȈƷ�ƪو األسرة التلمسا   ºǋƢǟ���ƨºȈƥǂǠǳ¦�©ƢºǠǸƬĐ¦�ǂºǇ¢�ȆǫƢºƥ�Ǻǟ�¦Śưǯ�Ǧ ǴƬţ�ȏ�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǻ

فرضها الواقع، فكانت أسرة ممتدة تتكـون مـن عـدة وحـدات أسـرية جتمعهـا الصـلة الدمويـة و اإلقامـة املشـرتكة 

مصــطفى بوتفنوشــتتتكــون مــن جيلــني أو أكثــر و تســتمر ملــدة طويلــة، جيمعنــا بيــت واســع أو كمــا يســميه 

شـخص وثـالث إىل  60و  20" .. هذه الدار الكبرية اليت يستطيع أن يتعايش فيها بني 'بالدار الكبرية'

. هــذا البيــت الواســع الــذي حيتــوي علــى عــدة غــرف، غالبــا مــا  3أربــع أجيــال ميكــن أن يبلــغ احلــدود القصــوى"

   اجلدد. كان رب البيت يقوم بكراء هذه الغرف ملن ال ميلك سكن خاص، خاصة املتزوجني

َلمْ ")10(رقمتقول املبحوثة  ، لِـي l’appartementَعْايِشـيْن ِفـي أْ انِيين َمـا َكـانُوْش ِكيَمـا َدْروَ سالتـْ

َلْمنَـا ، ْو َهـَذا اْر تـْ َمـا  َعْنُدو َداُرو ْكِبيَرة َصحَّ.. َو لِّي َمـا َعْنـُدوْش َيْكـِري ْمـَع ْلِجيـَراْن، ْو َكانَـْت َوْسـط الـدَّ

1
37سناء الخولي، األسرة و الحیاة العائلیة، المرجع السابق، ص -

2
12، المرجع السابق، ص -اجتماعي لبناء األسرة و تغیر اتجاھات األجیالتحلیل –فادیة عمر الجوالني، األسرة العربیة -

3
40، المرجع السابق ، ص مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائریة-
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التلمسانيون كانوا ال يعيشون في شقق مثل ما هو الحال اليـوم، الـذي لـم أي [.."ْيُحْب َعَلى َهَذاَكاْن 

و كانـت سـاحة البيـت مكـان التقـاء األسـر فـي  بيت واسع كان لزاما عليه الكـراء مـع الجيـران، يكن له

األمــان و احملافظــة مــا يفســر أّن " الــدار الكبــرية تقــوم بــدور التماســك األســري و أيضــا جــو مــن التضــامن].

، "و ذات وظــــــائف متعــــــددة ســــــواءا داخــــــل املنــــــزل أو 1علــــــى األقــــــارب يف وضــــــعية جتمــــــع و تعــــــاون دائــــــم"

خارجـــه..فيتزوج األبنـــاء و يســـتمرون يف منـــازل آبـــائهم، بـــل كانـــت تضـــم أبنـــاء العـــم و اخلـــال الـــذين يعتـــربون  

  فخصائص الدار الكبرية تتجلى يف مجلة من االعتبارات أمهها: 2كجزء هذه العائلة"

 أمهية الدار كمجال ينتج داخله مجلة من العالقات االجتماعية بني أفراده.-

 زيادة االتصال و التواصل بشكل خاص نتيجة االحتكاك اليومي.-

 تلعب الدار دورا هاما يف وحدة متاسك العائلة املمتدة.-

 واملناسـبات األحـوالكـل يف إليـه يرجـع الـذي املرجعـي الفضـاء علـى الكبـرية الـدار مصـطلح "ويعـرب

.3وللتقاليد" للعائلة فيها يعود اليت املآمت، أو لالحتفاالت الطقوس كل ويف الثقافية

أما نوعية العائلة الـيت كانـت تسـود منطقـة تلمسـان هـي "العائلـة األبويـة "، األب هـو الـذي كـان يـدير 

 هو معنويـا و ال حيـق ألي فـرد فيهـا أن يبـدي رأيـه يف أي جمـال، حيـث ال يسـمح مبناقشـاتشؤون البيت ماديا 

اَألْب َكـــاْن يَـــَدبـّْر رَاُســـو فـــي ُكـــْل ِشـــيء.. ْحَنـــا ")02(رقـــمو التــدخل يف شـــؤون حياتـــه ،  تقـــول املبحوثـــة

ــا (الخُ  َفتَــْت لَِن ــت األُم تـْ ــاْكُلو و نَأْكــُل ِدي َجانَا..َكاَن ــو ِغــي َن ُعو.. ْو ُكنَّــا َمــا نـََعْرُف ــَع الْلــَبْن) و َنَشــبـْ بــز ْم

األب هــو الــذي كــان يــدير جميــع األمــور، نحــن كنــا نعــرف األكــل فقــط، أي [ "َنَشــْرطُوْش فــي الَماْكلَــة

" إًذا ].ونأكــل الــذي كــان متــوفر، األم كانــت تفتــت لنــا الخبــز مــع اللــبن و كنــا نشــبع دون أن نشــترط

1
40مصطفى بوتفنوشت، المرجع السابق، ص -

2
جستیر في أنثروبولوجیة منطقة تلمسان نموذج، مذكرة ما–ظاھرة زواج األقارب و عالقاتھ باألمراض الوراثیةنجاة ناصر، -

76، ص 2012الصحة، جامعة تلمسان، 
3- Bienêtre , le magazine de toute la famille- N° 18, janvier 2006, p 11
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ل فرد فيها أن حيرتم و ميتثل ألوامر رئيس العائلة الذي هو الّسيد بـال منـازع،  يتطلب يف العائلة األبوية على ك

.1حبيث ال يُرتك ألحد من أعضاء العائلة أن يتصرف مبحض إرادته"

  طبيعة العالقات األسرية:

طبيعــة العالقــات الـــيت كانــت ســائدة يف األســـرة التلمســانية هــي "وحـــدة التماســك والعالقــات الـــيت  

أعضــاء هــذه العائلــة قائمــة علــى أســاس التعــاون واملــودة والتضــحيات و االلتــزام غــري حمــدود يف خمتلــف تــربط 

�©ƢºǷ±ȋ¦�ǽƢºš �ǪºǴǬǳ¦�¿ƾºǟ�Â�ȆǨǗƢºǠǳ¦�°¦ǂǬƬºǇȏ¦�Â�ÀƢºǼƠǸǗȏƢƥ�°ȂǠºǌǳ¦�®¦ǂºǧȋ¦� ȏƚºŮ�ƶǼºŻ�ƢºǷ�¦ǀǿ�Â�©ȏƢĐ¦

كانــت ال تنــاقش، فكــان لزامــا علــى   . فــاألب كــان ميثــل مركــز الســلطة و قراراتــه2أو النكبــات احملتملــة الوقــوع"

العائلة الطاعة و اخلضوع التام، أما عالقة األب مع أبنائه فغالبا ما كانت عالقات مباشـرة و قريبـة أكثـر، ممـا 

يســمح لــه أن يكــون علــى درايــة تامــة بــأمورهم الشخصــية و النفســية جمــرد النظــر يف وجــوههم حســب تصــريح 

"04املبحوثــة رقــم ( ُخْل اَألْب نـَْلَتُمــو َعَلــى َلْغــَذاء و َعَلــى ْلعَشــاء ِويــالَ َكــاْن َعْنــدنَا َحاَجــة ِكــي َكــاْن يَــدْ )

ُنولُــوشْ  مجـرد وصــول األب إلــى البيــت كنــا نجتمــع علــى  أي [ .."يـَْعَرفْـَهـا ِفــي َعْيِنينَــا و بــالرغم أنـَنَــا َمْنبَـيـْ

إًذا األسـرة ،نـا نخفـي األمـر] مشـكل بأحـدنا ، كـان يعرفهـا بـالرغم أن هنـاك الغذاء أو العشاء، و إذا كان

هي وحدة متماسكة و متجانسة، و إذا حصل  مشكل مّس أي فـرد مـن األفـراد فهـو بالضـرورة ميـس العائلـة 

بأكملهــا و هــذا مــا يفســر تأكيــد الشــعور باالنتمــاء و املشــاركة اجلماعيــة، "ألن الفــرد يكــون عضــو أكثــر منــه 

خروجا على وحدة العائلـة  تنكـرا جلميلهـا. إن كـون العائلـة فردا مستقال، و يعترب كل تصرف أو قرار مستقل 

.3وحدة اقتصادية و نواة للتنظيم االجتماعي جيعل القرارات األساسية شأنا عائليا و ليس شأنا فرديا"

1
- TOUALBI Radia, les attitudes et les représentations du mariage chez la jeune fille algérienne, éd

ENAL, 1984, P 49
2

48لبدیري، الزواج و الشباب الجزائري إلى أین، المرجع السابق، ص ملیكة-
3

،بیروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربیة، طبحث في تغیر األحوال و العالقات–المجتمع العربي في القرن العشرین حلیم بركات، -
364، ص 2000
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كمـا كــان يطغــى علـى العائلــة التلمســانية طــابع احليـاء و احلشــمة " الــيت متثـل القيمــة األساســية يف تثبيــت 

فهــوم احلشــمة ينطبــق علــى الشــعور بالعــار أمــام أي عمــل أو موقــف خــاطئ، و يف نفــس الســياق الرتبيــة..و م

،فاإلبن كان ال جيـرأ علـى الـتكلم بعفويـة 1يوحي مبا هو ممنوع و له ارتباط مباشر مبفهومي 'العيب' أو 'حرام'"

أمامــه،  أو طلــب أي أمــام أبــوه أو أن يــدخن ســيجارة أمامــه و ال جيلــس و أبــوه قــائم، أو اخلــروج مــن املنــزل 

أو يطلبـه عـن طريـق والدتـه، 2"حىت و إن كانت لديه طلبات يفرتض به الّلجـوء للتوسـل و االسـرتحام" شيء

والـديها  فنجدها مـع ،حمتشمة سواء يف لباسها أو كالمها أو يف طريقة تعاملها مع اآلخرين فتاة فكانتال أما

ƢǸēȂººǏ�ȄººǴǟ�ƢēȂººǏ�ȂººǴǠȇ�ȏ�ƢººǸŮ�ƨººǠȈǘǷ� و األســري الــذي وفــراه ملعيشــتهاراضــية بــاجل،�ǽƢººš �ƢººēƢƦƳ¦Ȃƥ�¿ȂººǬƫ

�ƾººƷ¢�ǞººǷ�Â¢�Ƣēƾººǳ¦Â�ƨººǬǧǂƥ�ÀȂººǰƫ ال ختــرج مــن البيــت إال للحاجــة و إذا خرجــت ، علــى أكمــل وجــه عائلتهــا

�Â¢�Ƣºē¦°Ƣƴǯ�Ǻȇǂºƻȉ¦�ǞºǷ�ƢȀưȇƾºƷ�ƨºǬȇǂǗ�Ŀ�ŕºƷ معتدلة يف مشيتها و عيناها إىل األسـفلاملقربني من أهلها، 

�Ȃƻ¢�Â¢�ƢººēƢƦȇǂǫǲººƴţ�ȆººȀǧ�Ƣººē¦ مــثالً ،و إذا خرجــت تلــبس لبــاس  لتطــرق لــبعض األمــور كاحلــب و الــزواجإىل ا

مستور و تضع نوع من القماش يسمى بـ "الفوطة" أو "نـص حايـك" يغطـي رأسـها إىل ركبتيهـا غالبـا مـا كـان 

ـــيت أعمـــارهّن مـــا بـــني ( ـــبس للفتيـــات ال ـــداء' ســـنة كـــان لزامـــا عليهـــا ا 15ســـنة) و مـــا إن تـــتم  14و 12يُل رت

بكاملـه و كانـت تـزاول دراسـتها بـه، و كـان مينـع عليهـا لـبس السـروال" حبكـم أّن هـذا ال يتماشـى 3*احلايك' 

  مع تقاليدهم و قيمهم. 

 عمل المرأة التلمسانية:-

عمل املرأة التلمسانية غالبا ما كان يقتصر على عملها يف البيت كاخلياطة و "صناعة الـزاريب" أو مـا 

ة ُتسـمح هلـّن بالعمـل  تلمسـان بــ "دار الـزرايب " فقـط، أمـا عملهـا خـارج البيـت فكانـت القلّـُيسّمى يف منطقـة 

1
- TOUALBI Radia, op.cit, P 54

2
368السابق، ص حلیم بركات، المرجع -
عشرة، أما الیوم فھو 15(الحایك) ھو ستر و حجاب للمرأة و ھي عادة كانت عند التلمسانیین تلبسھ الفتاة عند بلوغھا  السن *

.یستعمل غالبا لستر العروس التلمسانیة حین خروجھا من بیت أھلھا متجھة إلى بیت زوجھا فقط
*

عشرة، أما الیوم فھو 15(الحایك) ھو ستر و حجاب للمرأة و ھي عادة كانت عند التلمسانیین تلبسھ الفتاة عند بلوغھا  السن 
یستعمل غالبا لستر العروس التلمسانیة حین خروجھا من بیت أھلھا متجھة إلى بیت زوجھا فقط.   



الدراسة الميدانية الخامسالفصل 

128

كمدرســات ، أمــا أن تعمــل يف مكتـــب بــإدارة فكــان شـــبه مرفــوض ألن أغلــب اآلبـــاء كــانوا يعتربونــه مســـيء 

َنــا َبْكــٍري  أْكَثرِيَـ ")07(رقــماملبحوثــة تصــرّحلصــمعة الفتــاة التلمســانية حبكــم اختالطهــا مــع الــذكور حيــث  تـُ

Lesُكنَّـا َنَخـْدُمو ِفـي 'َداْر الَزرَابِـي'.. و َكانَـْت ْقِليـْل ْلبَـْنـت لِـي َتْخـَدْم ِفـي   Bureaux َكـاْن َعْنـدنَا

َعّلم الِخَياطَــة" ــتـْ اَر تـَ َقــرِّي ِإمَّــا تـَْقُعــْد ِفــي الــدَّ ــا تـْ الماضــي  فــي أغلبيــة البنــات أي [ َعْيــب، َكانَــت ْلبَـْنــت ِإمَّ

بمكتـب، كنـا نعتبـره  ن'دار الزرابي' ( مكان صنع الزرابي)، و كانت القّلة منهن تعمل في نتعملكانت 

.عيب ، كانت إما تدرس إما تتعلم الخياطة في البيت.]

:الزواج في تلمسان-

مــن صــالحية األســرة فــال تســمح العــادات والتقاليــد واألخــالق والقــيم أمــا عــن مســألة الــزواج فكــان 

حـىت و إن أعجبتــه إحـدى البنـات فغالبــا مـا تكــون  بنفسـه ألن هــذا مـن شـؤون األســرة للرجـل باختيـار زوجتــه

مــن بنــات اجلــريان، و لكــن القــرار األخــري كــان يرجــع للوالــدين أوًال، و مــا إن تــتم املوافقــة علــى العــروس،  فــال

"09املبحوثـــة رقــم ( فتقــول، أو االخــتالط معهــا قبـــل الــزواج  برؤيتهـــايســمح لــه  الَرجــل َماَكـــاْنش َبْكـــِري )

ِفي َحاَلة َوْحَدة بـَْنت ْلِجيرَاْن ْيكون َشـايْفَها َمـْن ُصـْغُره و يـَْعـَرف ُصـْمَعتها ْمِلـيْح.. َهاَيخَتاْر ْمَراتُو..َيْخَتارْ 

َهاُلو بصَّْح بالرَضـى ِديَاْلَهـا يختـار زوجتـه،  الرجـل لـيس هـو مـن كـان فـي الماضـيأي [ "ْيزِيفْط أُمه ُتْخطبـْ

، فكــان يبعــث والدتــه بصــمعتها بشــكلها و للمعرفــة الجيــدةذلــك  "بنــت الجيــران"لــة واحــدة فــي حا إالّ 

رون موعــد رّ وال حيــق للشــخص البــالغ إخبــار عائلتــه أو تــذكريهم بضــرورة زواجــه، فهــم الــذين يقــ،لخطبتهــا.]

ــــزواج وخيتــــارون الزوجــــة املناســــبة ، و  ــــة أيضــــا ال أو  تهــــامبفاحت للفتــــاة ال تســــمح العــــادات والتقاليــــد االجتماعي

،الــزواج،وما إن تُعطـى املوافقــة علــى حيســم مـن قبــل والــديها كــان  فزواجهــا ،حــول موضــوع زواجهـا تهامصـارح

أو الفتـاة الـيت تنـوي الـزواج باختـاذ  للرجـلƢºĐ¦� Ƣºǘǟ¤�ÀÂ®�ƨºƳÂǄǳ¦�ƨºǴƟƢǟÂ�«ÂǄºǳ¦�ƨǴƟƢǟ�ǲƦǫ�ǺǷ¾� يبقى الرتتيب

  القرارات املتعلقة بذلك.
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التلمسانية و على غـرار مجيـع األسـر اجلزائريـة التقليديـة كانـت حتمـل نفـس  نستطيع القول أن األسرة

املعــايري و القــيم الــيت كانــت تتماشــى مــع األســرة املمتــدة آنــذاك كمــا كانــت يربطهــا مســات التفــاهم و التكامــل 

ºǇȋ¦�ǖºƥ¦Â°�©°ƢºĔ¦�ƨǟƢǼºǐǳ¦�ń¤�ƨºǟ¦°Ǆǳ¦�ǺǷ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�Śưǯ�¾ȂƸƬǳ�ƨƴȈƬǻ�Ǿǻ¢�Ëȏ¤����ǆ ǻƢƴƬǳ¦Â رة املمتـدة

.1وتناقصت أمهيتها"

و بعد التعرف على صورة األسرة التلمسانية التقليدية سوف منر إىل التعرف علـى التحـوالت و التغـريات 

  اليت مست هذه األسرة يف العقود األخرية.

 أسباب التحوالت في األسرة المعاصرة:.2

األســرة التلمســانية و كبــاقي و يف ظــل التحــوالت و التغــريات االجتماعيــة و آثــار التحضــر، فقــدت 

األســـر اجلزائريـــة لكثـــري مـــن وظائفهـــا التقليديـــة بعـــد مـــا كانـــت أســـرة ممتـــدة ، كمـــا أدت التطـــورات السياســـية 

  واالقتصادية و االجتماعية إىل عدة حتوالت نتيجة لعدة أسباب أمهها:

يف الـــوطن  : الـــذي ُعـــرف ارتفاعـــا ملحوظـــا حيـــث توســـع التعلـــيم العـــايلارتفـــاع المســـتوى التربـــوي1.3

العريب، فتغريت نظرة الشباب للحياة الزوجية ، و العالقات بني الزوجني و أصبحت الزوجة مثقفة.

����śººǈǼŪ¦�ƾººǼǟ�ƢēƾººǷ�¾ȂººǗ�Â�ƨººȇȂƥŗǳ¦�ƨººƳƢū¦�©®¢�ƾººǬǳطــول مــدة الدراســة و تــأخر ســن الــزواج2.3

إىل تأخري سن الزواج، و هي ظاهرة آخذة يف التوسع أكثر فأكثر. 

: ســامهت الصـعوبات االقتصــادية، يف احلـد مــن عــدد األطفـال الــيت تنجــبهم صــاديةالصـعوبات االقت3.3

و ترعاهم األسرة ملـا يتطلـب ذلـك مـن أكـل و لبـاس و تربيـة و عنايـة، خاصـة بعـد ظهـور و انتشـار حبـوب 

 ووسائل منع احلمل.

1
66سناء الخولي، المرجع السابق، ص -
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: إن اضــطرار املــرأة للخــروج للعمــل، أدى تقلــيص وقتهــا املخصــص إىلعمــل المــرأة خــارج المنــزل4.3

 العناية باألطفال. و هو ما شجع على تقليص حجم األسرة و اعتماد فلسفة تباعد الوالدات.

: حيـث انتشــرت العمــارات الســكنية يف املــدن و هـي شــقق ال تتســع لألســرة الكبــرية، ضــيق الســكن5.3

وهذا ما أدى إىل اسـتقالل األسـر الصـغرية يف شـقق، و مـا سـاعد علـى ذلـك تبـين احلكومـات لسياسـة بنـاء 

العمارات، و خاصة يف املدن الكبرية.

و قـــد أدت هـــذه األســـباب إىل تقلـــص حجـــم اُألســـر، لتقتصـــر علـــى األب و األم واألبنـــاء بالدرجـــة 

.1األوىل، و قد تقلص عدد أفرادها إىل حد كبري، و خاصة يف املدن

يتها أُسـر نوويـة فاألسرة التلمسانية و يف ظل هذه التحوالت بعد ما كانت أسرة ممتدة أصبحت أغلب    

تعيش يف شقق صغرية تضم الـزوج و الزوجـة و األبنـاء غـري متـزوجني ممـا أدى إىل التغـريات حـىت يف العالقـات 

بـــني اآلبـــاء و األبنـــاء "حيـــث أن الواقـــع اجلديـــد الـــذي بـــرز مـــن خـــالل العـــيش يف املـــدن، و يف شـــقق حضـــرية 

و احلــوار و النقــاش، و هكــذا اختفــت كثــري ضـيقة، فــرض واقعــا جديــدا يتطلــب جلــوس أفــراد األســرة الواحــدة

هـــذا يعـــين أن  2، و أصـــبحت العالقـــات أكثـــر تفتحـــا و أكثـــر صـــراحة و أقـــل صـــرامة"ةمـــن العـــادات التقليديـــ

املســائل العائليــة أصــبحت تعــين كــل فــرد مــن أفرادهــا و أصــبح لألبنــاء احلــق يف التشــاور و التحــاور و األخــذ 

مســموع وأحيانــا يلتمســون  مستشــار أبنائــه نظــر يف فهــو كــز القــرارمر  ميثــل يعــد بــآرائهم، " أمــا األب مل

مـن  يعين اسـتقالته ال وهذا عبارة استقالة األب، استخدام إىل يلجئون الدارسني البعض من فنجد استشارته،

 داخل ووظائفه مركزه يف صورته وتعديل احلاصل وٕامنا يقصدونه التغيري واجباته عن ختليه أو األساسية وظائفه

��ȂºǬƫ�¾ƢºĐ¦�¦ǀºǿ�Ŀ�Â¾�3أبنـه وحيـاوره إىل بـل يسـتمع يعاقـب و مل يعـد فأصـبح األب يعتـين بابنـه األسـرة،

بَــْدَلْت.. َوالَّْو اَألْوَالْد ُهَمــا لِـي َيَحْكُمــو و يـَفَّْرُضــوا رَْأيـُُهـْم ِفــي ُكــْل ِشــيء.. ")03(رقــماملبحوثـة الـَدنـَْيا تـْ

1
63ص السابق،تحوالت ثقافیة،المرجع، بوفلجة غیات-

2
64المرجع نفسھ، ص-

3
6، ص 2013افریل 09/10أیام ملتقى الوطني الثاني حول: االتصال و جودة الحیاة في األسرة بویعلي وسیلة، فرج هللا صوریة، -
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ُعـــوا "08املبحوثـــة رقـــم ("، و تضـــيف والَواْلـــِديْن يـََتبـْ الَواْلـــِديْن َوالَّْو ْيُشـــوفُو الُمْنَكـــْر و َيَســـْكُتو َعِليـــه.. )

هــم الــذين يتحكمــون و  األوالد الــدنيا تبــّدلت، أصــبحأي [  "واَألْب َمابـَْقــاْتش َعْنــُدو الِهيَبــة ِكيَمــا ْزَمــانْ 

.يخضعون] يفرضون رأيهم في كل شيء ، و الوالدين

خروج املرأة التلمسـانية للعمـل يشـكل عـائق كمـا كـان يف السـابق بـل بـالعكس : مل يعد المرأةعمل

ƸƦºǏ¢�Ʈ ºȈƷ���ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ƢȀƬȈǠºǓÂ�Â�ƢºȀƬǻƢǰǷ�Ŀ�¦ŚºƦǯ�¦ŚǤƫ�ª ƾƷ¢�ƾǬǧتـتعلم و تعمـل يف شـىت امليـادين  ت

ـــــع  ـــــذلك أصـــــبحت تشـــــارك الرجـــــل يف مجي ـــــة، و ب ـــــة و الصـــــحية و السياســـــية و االقتصـــــادية و اإلداري الثقافي

و بعـد مـا كانـت األسـرة التلمسـانية يف زمـن مضـى تنبـذ  1.. و هذا املسعى يتعاظم مـن يـوم إىل آخـر"امليادين

ǲººƥ�ǲºǸǠǳ¦�Â�ƨºǇ¦°ƾǳ¦�ȄºǴǟ�ƢººēƢǼƥ�Ǟƴºǌƫ�ƪ ƸƦºǏ¢�ƪ ºȈƦǳ¦�«°Ƣººƻ�ƨȈǻƢºǈǸǴƬǳ¦�̈¢ǂºŭ¦�ǲºǸǟ مـن ضــروريات  أصـبح

Ƣƥ�ƨȈƥƢŸȍ¦�̈ǂǜǻ�ƢȀȈǘǠȇ�ŅƢƬǳƢƥ�Â�Ƣđ�ǪȈǴȇ�Ƥ ǐǼǷ�ȄǴǟ�ƢŮȂǐƷ�ǲƳ¢�ǺǷ��«¦ÂǄǳ¦�ǲƦǫ .لنسبة للمجتمع  

 التنشئة االجتماعية داخل األسرة:.3

"التنشــئة االجتماعيــة هــي عمليــة تعلــم هــدفها إعــداد الطفــل يف خمتلــف أطــواره، لالنــدماج يف النســق 

االجتماعي و التوافق مـع املعـايري االجتماعيـة، و القـيم السـائدة و اكتسـاب لغـة االتصـال و اجتاهـات األسـرة 

لتوافق مع اجلماعات احمليطة بـه، كمـا يسـتوعب احلقـوق و الواجبـات املرتبطـة بـاملراكز الـيت اليت ينتمي هلا، مث ا

.2يشــغلها، و مــا يتناســب معهــا مــن أدوار اآلخــرين و طــرق التعامــل معهــم يف املواقــف االجتماعيــة املختلفــة"

.و ال ميكـن إمهـال يف فعملية التنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة تبـدأ مـع الـوالدة و تتواصـل مـدى احليـاة.

�Ƥ ººººƷ�Â�ŚºººŬ¦�ǲººººǠǧ�ȄºººǴǟ�ǲººººǨǘǳ¦�ƘºººǌǼȇ�Ʈ ºººȈƷ��ƨººººȈǴǸǠǳ¦�ǽǀºººǿ�Ŀ�ƢººººŷȐǯ�¿ȋ¦�Â�§ ȋ¦�°Â®�ÄǂºººƟ¦ǄŪ¦�ǞºººǸƬĐ¦

اآلخــرين و مســاعدة احملتــاجني، فــريىب الــذكور علــى الرجولــة و الســلطة و املســؤولية، و اإلنــاث علــى احلســن 

تنشـئة الطفـل تنشـئة اجتماعيـة سـليمة حتـرتم قـيم واحلياء، و احلب و العطف، و تبذل األسرة جهـدا مسـتمرا ل

1
المرجع ، )1999-1967المجتمع الجزائري (التحوالت االجتماعیة و االقتصادیة و آثارھا على القیم في طاھر محمد بوشلوش، -

363، ص السابق
2

14عبد الغزیز خواجة، مبادئ في التنشئة االجتماعیة، المرجع السابق، ص -
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و عـــادات و ثقافـــة جمتمعـــه، و حتكـــم العالقـــات األســـرية ضـــوابط عديـــدة: فالصـــغري مطالـــب بـــاحرتام الكبـــري 

.1وطاعاته و هذا األخري مطالب بالرفق بالصغري و الشفقة عليه

يف  ألنـه األسـرة والسـرور، داخـل فـرحوال بالرتحيـب جميئـه " أما التنشئة االجتماعية للطفل الذكر،  فيقـرتن

والرمـزي، املـادي رأمسـال األسـرة يرث والكرب، وسوف العجز على هلما تأمينا املستقبل يف سيكون أبويه نظر

 للـذكر ƾǼºǈƫ�ƢºĔƜǧاملنزليـة، املهـام بـبعض أطفاهلـا األسـرة عنـدما تكلـف العائلـة.. و اسـم يف خاصـة املتمثـل

 أعمـال يف بعـض أبيـه مسـاعدة النفايـات، رمـي الـدكان، مـن احلاجيـات شـراء بعـض مثـل القيـام بأعمـال

. أمـاّ البنـت ففـي 2األب " أو الرجـل ذهنـه صـورة يف ترسـخ األعمال هذه ومثل اخل،...املرتل اإلصالح داخل

واملالبـس، األواين املنزلية ،كتنظيف البيـت وترتيبـه، و غسـل باألعمال القيام على تبدأ بالتدرب  سن مبكرة

 ويف األيـام سـائر يف املـأكوالت تقـدمي طـرق علـى وتُـدرب كـذلك .احللويـات صـنع والشـاي، القهـوة حتضـري

 حـدقت هـذه ¢ƢºĔ ابنتهـا مـن األم آنسـت بالبيـت، فـإذا الضـيوف حيل أو عندما داخلاصة، كاألعيا املناسبات

 فتعلمهـا أسـاليب األسـرة، ميزانيـة تسـيري يف إلشـراكها مباشـرة بعـدها تنتقـل الطويـل، التلقـني األعمـال بعـد

. فالتنشـئة االجتماعيـة يف 3شـحيحة املاليـة كانـت املـوارد إذا خاصـة والتقشـف، واالقتصـاد املنـزيل التـدبري

األسرة التلمسانية متيزت أيضا بالّسيطرة املطلقة لآلباء على األبنـاء و اسـتمرارهم يف معـاملتهم بـنفس الطريقـة 

�Ŀ�Ƕºººǿ�Â�Ƣºººđ�ǶĔȂǴǷƢºººǠȇ�¦ȂǻƢºººǯ�Ŗºººǳ¦�ȏ��¦ȂǻƢºººǯ�Â�ǶºººȀǠǷ�ƨºººǴǷƢǠŭ¦�Ŀ�Ǻȇ®ƾºººǌƬǷ�¦ȂǻƢºººǯ�Ʈ ºººȈŞ���ƨºººǳȂǨǘǳ¦�ƨºººǴƷǂǷ

"01يسمح هلم بالتعبري عن رأيهم، و تأنيبهم املستمر على أتفه األشياء حيث تصـرح املبحوثـة رقـم ( ْحنَـا )

َربِيَنا َعَلى الزِّيَاْر.. َكانُو ِغي ْيُشوُفو ِفيَنا بَاْلَعْين نـََفْهُمـو اْلَمْعنَـى. . ْو َكـانُو يـََهـْدُرو ْمَعانَـا ِغيـْر َخطْـَرة َصْح تـْ

تربيتنـا نحـن كانـت صـارمة، كـانوا الوالـدين، أي [ ".ْو َما ْيزِيُدوْش، ْو كِـي َلْكبَـاْر يـََهـْدُرو الْصـَغاْر َيَسـْكُتو

بـدون إعـادة ، و عنـدما الكبـار فقـط ينظرون فقط في أعيننا نفهـم المعنـى، و كـانوا يتكلمـون معنـا مـرة 

1
46، ص2008شتاء  22-21العدد ة شبكة العلوم النفسیة العربیة ،"، مجلالتنشئة االجتماعیة في األسرة الجزائریةمزوز بركو، "-

2
78ص المرجع السابق،دحماني سلیمان، -

3
79المرجع السابق ، ص -
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إذا الفـــرد يولـــد يف األســـرة  فيجـــد نفســـه وســـط روابـــط مســـتقرة و منتظمـــة  ]، الصـــغار يســـكتون.يتكلمـــون 

�ƢēƢǿƢš ¦Â�ƢȀǸǜǻ�ƨǠȈƦǗ�Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢȀƦǳ¦ȂǬǳ�ƢǬǧÂ�ǾǴȈǰǌƫ�Â�ǾƬƠǌǼƬƥ�©ƢǟƢǸŪ¦�¿ȂǬƫÂ

نتيجـــة للتغـــريات االجتماعيـــة و الثقافيـــة ، فقـــدت األســـرة التلمســـانية بعـــض مـــن قيمهـــا "فقـــد أصـــبحت 

ة االجتماعية األسرية قائمة على عدم اهتمام األهـل بسـلوك أبنـائهم، سـواءا أكـان هـذا السـلوك إجيـايب التنشئ

أم ســليب، و عــدم قيــامهم بتــوجيههم و رعــايتهم و اإلشــراف علــيهم بالشــكل املطلــوب. فــالرتاخي مــع األبنــاء 

ألبنـاء يتصـرفون علـى هـواهم ǂºƫ�Ä¢��̈ȏƢºƦǷËȐǳ¦�Ǻºǟ�ÅȐºǔǧ��ǶēƢºƦǣ°�ǞºȈŦ�ǪºȈǬŢ�Â½�¦ -أي التهاون معهـم –

��» ¦ǂººǋ¤�Â�ƨººȇƢǟ°�Â�ǾººȈƳȂƫ�ÀÂ®�ǶēƢººƦǣǂǳ�ƢººǬǧÂ�Â105(رقــم. فتقــول املبحوثــة(.. ــي َصــْح قَاْريَــة " َــا بـَْنِت َأن

َعْلْمنِــي بـَــّزاف ْصــَواَلْح َمــاُكونْتْش نـَْعــرفْـُهْم َبْكِري..ُكنَّــا َجــاْهِلينْ   مثقفــةأنــا ابنتــي أي [  "وِهـَي َدْرَوْك رَاَهــا تـْ

هـذا مـا يفسـر ارتفـاع املسـتوى الثقـايف  أي ] أعرفهـا ..كنـا جـاهلين لـم أكـنوهي اآلن تعلمنـي عـدة أمـور 

واالخــتالط بــني اجلنســني و خــروج املــرأة إىل العمــل أعطــى نــوع مــن الشــرعية يف التصــرف بكــل حريــة و إبــداء 

¦�ƢºǷ��ǶºȀǴǿ¢�Ƣºđ�ƾºǬƬǠȇ�Ŗºǳاآلراء داخل األسرة حبجة أّن أفكارهم و آراؤهم و قيمهم أحسـن بكثـري عـن تلـك

أضــعف النظــام الــداخلي لألســرة و ســّبب يف تراجــع ســيطرة اآلبــاء علــى األبنــاء. فــاالبن أضــحى " يعتقــد بــأن 

مسـألة زواجـه الـيت كانـت مـن مهـام الرئيسـية املوكلـة للعائلـة قضـية تتعلـق بـه أكثـر ممـا تتعلـق بأسـرته، لـذلك لـه  

ذلك اختيار شـريكة احليـاة، كمـا أن الفتـاة هـي األخـرى أصـبح هلـا   كل احلق يف تسيري إجراءات زواجه مبا يف

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀƘǋ�Â�ƨǸǴǯ2ُقـوْل رَاَهـا ْلبَـْنـت َوالَّْت ُتْخـُرْج َمـْن َداْرُهـمْ ا")08(رقـم، و تقول املبحوثـة تـْ

ُقــوْل ْعلِ  اْم َماِشــَية ْلَســْهَرة تـَْلــَبْس لَْبَســة ِغيــر ُمْحَتَشــَمة و ْتُحــْط َماِكَيــاْج تـْ يَهــا َعُروَســة.. و ْتزِيــْد ُتْخــُرْج قُــدَّ

َها" ــا ْيَحاَســبـْ ــى َواَحــْد َم ــِديَها و َحَت [ أصــبحت البنــت تخــرج مــن البيــت كأنهــا ذاهبــة إلــى ســهرة أيَواْل

تلــبس لــبس غيــر محتشــم و تتــزين بالماكيــاج كأنهــا عــروس..و تخــرج أمــام والــديها دون أن يحاســبها 

1
"، طرائق التنشئة االجتماعیة األسریة و عالقتھا بمدى و مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخل األسرةماجد ملحم أبو حمدان، "-

375، ص2011، العدد الثالث و الرابع 27مجلة جامعة دمشق، المجلد 
2

54یري، الزواج و الشباب الجزائري إلى أین، المرجع السابق، ص ملیكة لبد-
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التلفزيــون لعبــا دورا مهمــا و فــاعالً يف عمليــة التحضــر و االنفتــاح و هــذا معــىن أّن وســائل اإلعــالم و أحــد]،

يتجلــــى بالشــــكل امللحــــوظ يف لبــــاس الفتــــاة حيــــث أصــــبحت غايتهــــا الوحيــــدة مواكبــــة املوضــــة و مــــا يعرضــــه 

��Ƣººē¦®Ƣǟ�Â�ƢººȀǸȈǫ�ǞººǷ�ȄººǋƢǸƬƫ�ƪ ººǻƢǯ�¦̄¤�ƨººȈǳƢƦǷ�Śººǣ�ÀȂººȇǄǨǴƬǳ¦�ƨººǋƢǋ�ȄººǴǟ�Â�ƨººȇ°ƢƴƬǳ¦�©ȐººƄ¦�Ŀ� Ȑƻƾººǳ¦

��ƢĔ¦ŚƳ�ŕƷ�Â�ƢȀǴǿ¢�̈Ƣǟ¦ǂǷ�ÀÂ®�̧°Ƣǌǳ¦�ń¤�ƢȀǼƫƢǨǷ�°ƢȀǛ¤�Ȃǿ�ƾȈƷȂمهها ال

ǂºǓƢƷ�ƢǿƾºȈǳƢǬƫ�Â�Ƣºē¦®Ƣǟ�ǺºǷ�Śºưǯ�²¦�� لقد ظلـت العائلـة التلمسـانية تعـيشو بناءا على ما سبق، ف °ƢºŤÂ

�¦ǄºººǷ°�ƢºººēŐƬǟ¦�ǲºººƥ��ȆǴƟƢºººǠǳ¦�¿ƾºººǬƬǳ¦�ǪºººƟ¦Ȃǟ�ǺºººǷ�ǪƟƢºººǟ�¦ƾºººƥ¢�ƢºººȀȈǧ�ǂºººƫ�Ń�Â��ȆºººǓƢŭ¦�Ŀ�ƢȀƬºººǋƢǟÂ�ƢȀƬºººǇ°ƢǷ�ƢºººǸǯ

�Ƣºē¦®ƢǟÂ�ƢºȀǸȈǬǳ�ƢĔ¦ƾºǬǧ�ń¤�µألصالة وللتمسك ل ǂºǠƬƫ�©¢ƾºƥ��ƨºǼǿ¦ǂǳ¦�ƨȇǂºǐǠǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�ËÀ¢�Ëȏ¤�� ƢǸƬǻȐǳÂ

���ƨººȈƥǂǤǳ¦�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾƟƢººǈǳ¦�Ǯ ººǴƬǯ�̈ƾººȇƾƳ�ǶȈººǬǳ�ƢººȀȈǼƦƫ�Â�ȆǴƻ¦ƾººǳ¦�ƢººȀǷƢǜǻ�ǖƦººǔƫ�ƪ ººǻƢǯ�Ŗººǳ¦�ƢǿƾººȈǳƢǬƫ�Â

�ƨºȈǠǨǻÂ�ƨºȈƫƢǸǣ¦ǂƥ�ƪكما أن العالقات االجتماعية داخل األسرة أصبحت تتميز بالضعف نظ ƸºǓ¢�ƢºĔȂǰǳ�Å¦ǂ

�©¦ŚººǤƬǳ¦�©®¢�ƢºǸǯ��©ƢƦºǇƢǼŭ¦�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�Ǯ ºǳ̄�ǂºȀǜȇ�Â�ƢēƢǧǂºǐƫ�ǲºǯ�Ŀ�ƨºȇ®ǂǨǳ¦�Â�ƨȈǳȐǬƬºǇȏ¦�Ǻºǟ�Ʈ ºƸƦƫ

إىل إلغـاء سـلطة األب و تكـون السـلطة لــألوالد و إدارة شـؤون األسـرة مشـرتكة. أمــا مسـألة الـزواج هـو اآلخــر 

مستوى املمارسات و الطقوس و هذا ما سنوضحه الحًقا.    عرف تغريات وحتوالت واسعة النطاق على
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ج التلمساني بین الماضي و الحاضرالمبحث الثاني: الطقوس االحتفالیة للزوا

:للزواجاالختيار.1

تعترب عملية االختيار الزواجي مرحلة أساسية يف عملية الزواج، و هي حماولة اختيار الرجل لشـريكته 

، و لكــن هــذه املبــادرة ليســت بــاألمر الســهل و ال تــأيت تلقائيــا بــل هــي نتيجــة تفكــري أوال قبــل طلبهــا للــزواج 

طويـــل و قـــد تشـــمل العائلـــة ككـــل كمـــا يقـــول عـــدي اهلـــواري "لـــيس أي رجـــل يســـتطيع أن يطلـــب أي امـــرأة 

��1����ƨºººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ŚȇƢºººǠŭ¦�Â�ƨȈºººǐƼǌǳ¦�ƨºººȇ£ǂǳƢƥ�ǂƯƘºººƬƫ�Â��ǞºººǸƬĐ¦�ƨºººǧƢǬưƥ�ǖƦƫǂºººƫ�©¦ ¦ǂºººƳ¤�ǺǸºººǔƬȇ�Âللـــزواج"

�©ƢººǠǸƬĐ¦�ǒ ººǠƥ�½ƢººǼȀǧ��ǞººǸƬů�ǲººǯ�ƨººǧƢǬƯ�Ƥ ººǈŞ�ǾººǈǇ¢�Â�ȆººƳ¦ÂǄǳ¦�°ƢººȈƬƻȏ¦�ŚȇƢººǠǷ�Ŀ�©ƢººǠǸƬĐ¦�Ǧ ººǴƬţÂ

تقــوم فيهـــا األســـرة بـــدور الوكيــل للـــزواج و ختتـــار الـــزوج أو الزوجـــة ألبنائهــا بالنيابـــة عـــنهم و مـــن دون الرجـــوع 

ºƼƬȇ�ǂºƻȉ¦�ǶȀºǔǠƥ�Â��ƨºȇƾȈǴǬƬǳ¦�Â�ƨºȈǨȇǂǳ¦�Â�ƨºȇÂƾƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐƢǯ�ǶȀȈǳ¤ ذ الفـرد فيهـا قـرار االختيـار مبفـرده مـن

�¿Ƣǟ�ǾƳȂƥ�ƨȈǟƢǼǐǳ¦�©ƢǠǸƬĐƢǯ�ǾƫǂǇȋ�̧ȂƳǂǳ¦�ÀÂ®2.

�ƨººǴǫ��ƢººȀǼǷ�ǎ ƟƢººǐƻ�ȄººǴǟ�ƾººǸƬǠȇ�ÀƢººǯ�ǪƥƢººǈǳ¦�Ŀ�ňƢººǈǸǴƬǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�ÄǂººǇȋ¦�ǶȈººǜǼƬǳ¦�¾ƢǰººǋƘǧ

ƨȈƳ°ƢŬ¦�©ƢǠǸƬĐƢƥ�¶ƢƦƫ°ȏ¦- ولويـة لـنظم القرابـة) ممـا إعطـاء األمهيـة و األ –كثرة االرتباط علـى روابـط الـّدم

جعـل االختيــار الزواجـي يرتكــز بالدرجـة األوىل علــى القرابــة الدمويـة، أمــا مسـألة الــزواج فكانـت مــن صــالحية 

�ƢȀºǈǨǻ�ƾºš �ŕºƷ�ƢĔ̄ ƘƬºǈȇ�À¢�ŕºƷ�ÀÂƾƥ�ƢŮ�ƢƦǇƢǼǷ�ǽ¦ǂȇ�Äǀǳ¦�ǞǷ�ǾƬǼƥ¦�«¦Â±�ȄǴǟ�°ǂǬȇ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�ȂȀǧ�ƾǳ¦Ȃǳ¦

مسؤولية اآلباء هو عدم حتكم األبناء يف مستقبلهم ألن زواجهـم كـان أمام قرار الزواج. و جعل االختيار من 

مبكــر جعــل اآلبــاء هــم الــذين يقــررون بــدال عــنهم يف تقريــر مصــريهم ، ألن األب كــان يــرى أن ابنــه تنقصــه 

1
-ADDI Lahouari, op.cit, P , p 89

2
، المجلس األعلى لشؤون دراسة استطالعیة على عینة من الشباب القطري–اتجاھات الشباب نحو قضایا الزواج كلثم علي غانم، -

28، ص 2010األسرة، قطر، 
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�ňƢºººǈǸǴƬǳ¦�ǞºººǸƬĐ¦�À¢�ÀȂºººǯ�ǂºººǰƦǷ�ǺºººǇ�Ŀ�«ÂǄºººƬƫ�̈ƢºººƬǨǳ¦�ƪ ºººǻƢǯ�ƢºººǷ�ƢºººƦǳƢǣ�Â��ǾºººƫƢȈƷ�ƨǰȇǂºººǋ�°ƢºººȈƬƻ¦�Ŀ�̈ŐºººŬ¦

  بنت اليت تعدت السن الثالثني يف تعداد العوانس. يعترب ال

كمــا كانــت تعطــى العــائالت التلمســانية أولويــة يف طلــب يــد الفتــاة مــن املقــربني كأبنــاء العمومــة أو 

"06اخلؤولـــة و  هـــذا مـــا صـــّرحت بـــه أغلـــب النســـاء حيـــث تقـــول املبحوثـــة رقـــم ( َوْقتَنـــا اْلبَـْنـــت ِكـــي َكـــاْن )

َهـا يَـا ِإمَّـا لْتلْمَسـاِني ْيِجيْلَها َمْكُتوبـَْها ا َألْب ُهَو ِلي يـَُقرِّْر..َكاْن ْيَمْدَها يَا ِإمَّـا ْلَولْـد َعْمَهـا َو الَّ  ْلَولْـد َخالَتـْ

َلْمَســاِني ُحــّر" البنــت عنــدما كــان يــأتي الشــاب لخطبتهــا ،  آنــذاك [ فــي وقتنــا أيَبصَّــْح ِبَشــْرط ْيُكــوْن تـْ

يكــون مــن  أن ابــن العــم أو ابــن الخــال أو تلمســاني بشــرط األب هــو الــذي كــان يقــرر، كــان يقبــل إمــا

و مبــا أن العائلــة التلمســانية كانــت عائلــة ممتــدة فهــذا كــان ُيســهل عمليــة االختيــار علــى  أصــول تلمســانية]

األهــل فــإذا وقــع اختيــار الــزواج بنــت العــم مــن ابــن عمهــا أو بنــت اخلــال مــن ابــن خالتهــا مــثالً فهــذا خيتصــر 

«��ƨººǴƟƢǟالكثـري مــن الوقــت و  ǂººǠȇ�ƢºǸȀǼǷ�ǲººǯ�Â�ǂǤººǐǳ¦�ǀºǼǷ�ƢǸȀººǔǠƥ�ÀƢººǧǂǠȇ�ƢºǸĔȋ�Ʈ ººƸƦǳ¦�ƨººȈǴǸǟ�Ŀ�ƾºȀŪ¦

اآلخر ما يفسر أن االختيار كـان قائمـة بالدرجـة األوىل علـى الرابطـة الدمويـة أو مـا نسـميه بـالزواج الـداخلي، 

الكبـار بتعيـني  "حيث يكون شريك احلياة معروف مسبقا، و أحيانا يكون معروفا منذ الطفولة املبكرة، فيقوم

الزوجـــات و هـــن يف طفـــولتهن و ذلـــك مـــن بـــني أبنـــاء العمومـــة و ميكـــن أن ميتـــد االختيـــار إىل أبنـــاء العمـــات 

ــــة  ــــزواج مــــن خــــارج القراب ــــات األقــــارب و ال ــــب االجتمــــاعي تــــرك بن ــــرب مــــن العي وألخــــوال و اخلــــاالت، و يعت

و هـي طريقـة قدميـة كانـت شـائعة للراغـب يف  النِّْعيـْت'.كما جرت عادة متعارفة و هـو الـزواج بـــ ' 1الواحدة"

الــزواج مــن خــارج دائــرة القرابــة،  فتكلــف والــدة الشــاب املقبــل علــى الــزواج ســيدة يف مقتبــل العمــر هلــا درايــة 

بـبعض الفتيـات للـزواج، فتقـوم بالبحـث عـن عـروس حتمـل صـفات مطابقـة للشـروط ، فـان اقتنعـت بإحـداهّن 

  لرؤيتها بنفسها.   تصطحب والدة الشاب للمرة الثانية 

1
29، ص 2012، القاھرة، 1، دار الكتاب الحدیث، طسوسیولوجیة العائلة و التغییر االجتماعيناصر قاسمي، -
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أّمـــا الشـــاب إن مل يكـــن مـــن أقـــارب العـــروس فيشـــرتط أن يكـــون مـــن أصـــول تلمســـانية و أحيانـــا  

رقـمكانت تتم التحريات حىت على والدة العريس إن كانت أيضا من أصـول تلمسـانية أم ال، تقـول املبحوثـة

ُهْم للِتِلْمَســـانِيِين َبَصـــْح للْ 03( ـــاتـْ َن كـــانو يعطـــون بنـــاتهم للتلمســـانيين أي [  بَـَرانِـــي َال") " َكـــانُو ْيَمـــدُّو بـْ

؟" مبعـىن نِْتينَـا بَـْن ِدي َمـنْ خلطبـة الفتـاة  "  الشاب فأول مجلة كانت تُقال له حني يتقدم]ال يولكن لألجنب

' إىل الشـــق األول مـــن االســـم العـــائلي مـــثال    بَـــْن ِدي؟"، و تشـــري كلمــة ' أنـــت مـــن أي عائلـــة التلمســـانية "

..) و هـذا ال ينحصـر فقـط علـى العـائالت سـابقة بن دي مراد، بن دي حسان ، بن دي جلـول( كعائلة 

�ƨȈǻƢºǈǸǴƬǳ¦�©ȐƟƢºǠǳ¦�ƾºƷ¢�ń¤�ȆºǸƬǼȇ�§ Ƣºǌǳ¦�ÀƢºǯ�¦̄Ɯºǧ��ňƢºǈǸǴƬǳ¦�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�¾ȐºŴȏ¦�ǄºǷ°�Ȃºǿ�ƢºŶ¤�Â�ǂǯǀǳ¦

روفــة أو لــيس مــن أصــول املعروفــة فاالحتمــال كبــري تكــون املوافقــة علــى الــزواج، أمــا إذا كــان مــن عائلــة غــري مع

ون انتمـاؤه خـارج احليـز التلمسـاين، غالبـا أي يكـ أجنبـي'و الكلمة تعـين'  البَـرَّاِني'تلمسانية أو ما ُيسمى بـــ '

يعترب جمهوال و غري معروف يف نظر التلمسانيني و هذا ما يعيـق عمليـة الـزواج  ما يكون املوافقة بالرفض، ألنه

َبْكِري لَـْو َكـْان َمـا ْيُكـوْنش تَِلْمَسـاِني و اهللا َمـا يـَْعبِّـي ")10(رقماملبحوثةخوفا من مستقبل الفتاة و تقول 

ــا تـَْعــَرْفش َفــاْش الطِّــيْح.. ُخــوِتي َو ْنَســاِبي َمــازَاْل لــآلن َمْتَمْســِكيْن بَهــذه الِفْكــَرة ْلبَـْنــت.. ْعَلــى َخــاَطْر َم

في الماضي الزوج إن لم يكن 'تلمسـاني'، ال أي [  "ْيَسْقِسيْو ْعَلى اَألْب ْشُكوْن و حتى األُْم ْشُكونْ و

يتزوج البنت، لعدم المعرفة الجيدة بأصله،أخواني و نسـايبي مـازالوا متمسـكين بهـذه الفكـرة، يتحـرون 

و هــذا يعــين أن هــذه العــادة مازالــت مرتســخة عنــد أغلــب التلمســانيني و مل  ]علــى األب وحتــى علــى األم

���Ƣđ�ȆǿƢƦƬǳ¦�Â�ǒ ǠƦǳ¦�ǶȀǔǠƥ�ǞǷ�̈ǂǿƢǐŭ¦�ÀȂǴǔǨȇ�Â�ǂƯƾǼƫ

كمـا أن الفتـاة كـان ال يـرتك هلــا فرصـة حريـة االختيـار و ال حـىت الســماح هلـا برؤيـة زوجهـا املســتقبلي 

التقليديــــة  و مــــا حتملــــه األســـرة مــــن ضــــوابط بــــرتك جمــــال  ذلـــك راجــــع للتنشــــئة االجتماعيــــة األســـرية و القــــيم

للمعنيــني بــالزواج حمــرومني إن صــّح التعبــري مــن حــق املوافقــة أو املعارضــة ألن هــذا يتعــارض حســب ظــنهم مــع 
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رضا الوالدين وما يعرب عنه مبصطلح (دعوة الّشر) ، إذ أن رضا الوالدين و طـاعتهم مـن رضـا اهللا، فإمتـام هـذا 

��ǎالــزواج يــأيت مب ººǐű�ÀƢººǰǷ�Ŀ�ǆ ȇǂººǠǳ¦�ƾººǳ¦Â�śººƥ�Â�̈ƢººƬǨǳ¦�ƾººǳ¦Â�śººƥ� ƢººǬǴǳ¦�ǶƬººȇ�Ʈ ººȈƷ���čȏÂ¢�Ǻȇƾººǳ¦Ȃǳ¦�ƨººǬǧ¦Ȃ

كــاملقهى مـــثال أو يف حمـــل أو عنــد أحـــد األصـــدقاء أيـــن يــتم التفـــاهم علـــى كـــل الشــروط. و حـــني يُعلـــن والـــد 

  اج.العروس على موافقته يبقى الشطر الثاين من صالحية أهل العريس يف تكملة مراسيم الزو 

أمــــا اليــــوم و نتيجــــة التغــــريات و التحــــوالت االجتماعيــــة و الثقافيــــة " فقــــد ُعــــرف الــــزواج يف العائلــــة 

احلديثة نظرة ختتلـف عـن تلـك الـيت كانـت سـائدة مـن قبـل، و هـذا نظـرا ملـا أحدثتـه حركـة التطـور االجتمـاعي 

فاالختيار الزواجي أصبح عمليـة ،  1من تأثري يف ذلك بعد بروز األسلوب الفردي يف عملية االختيار للزواج"

فرديـــة بعـــدما كانـــت عمليـــة مجاعيـــة ختـــص العائلـــة بأكملهـــا، فالشـــاب الراغـــب يف الـــزواج مل يعـــد يطلـــب مـــن 

والدتــه أن ختتــار لــه عــروس حبكــم أنــه أصــبح مــؤهال لــذلك، و نتيجــة لالنفتــاح و التحضــر و وســائل االتصــال 

و العمــل مــن أهــم العوامــل األساســية يف تفــتح الــذهنيات واالخــتالط بــني اجلنســني ســواء يف أمــاكن الدراســة أ

علــى النمــوذج الغــريب، حيــث أصــبح مــن حــق طــريف الــزواج أن خيتــار كــل واحــد منهمــا اآلخــر و االقتنــاع بــه 

واملوافقـــة عليـــه "و هـــذا وفقـــا للمقـــاييس اجلديـــدة الـــيت عرفتهـــا عمليـــة االختيـــار الزواجـــي و املتمثلـــة يف احلـــب 

، البحــث عــن األمــن االقتصــادي، املنــزل املســتقر، الوصــول إىل وضــع اجتمــاعي أحســن املتبــادل بــني الطــرفني

مــن الوضــع الــذي كــان يعيشــه كــل طــرف علمــا بــأن الفتــاة هــي األخــرى أصــبح هلــا حــق يف اإلدالء برأيهــا يف 

.2مسألة زواجها و ذلك باملوافقة أو الرفض"

أصـبح  ،يقومـون باختيـار زوجـة مناسـبة لـهفبعدما كان أهل الشـاب يف األسـرة التلمسـانية هـم الـذين 

يعــــرض الــــزواج علــــى الفتــــاة مباشــــرة بــــدون حــــىت استشــــارة أهلــــه فتقــــوم هــــي بعــــرض املوضــــوع علــــى أهلهــــا 

�ƨºŢƢǨŠ�§ Ƣºǌǳ¦�¿ȂºǬȇ�¦ȂºǬǧ¦Â�ÀƜºǧ��Ƣǿƾºǳ¦Â�Â�ƢºȀƬǼƥ¦�śºƥ�ǖȈºǇȂǳ¦�ÀȂºǰƫ�Ƣǿ°Âƾƥ�Ȇǿ�Â�Ƣēƾǳ¦Â�ȄǴǟ�́ ȂǐŬƢƥÂ

1
56ملیكة لبدیري، المرجع السابق، ص -

2
57المرجع نفسھ، ص -
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يســتمر يف إصــراره و ذلــك بعــدم فــرض قــراره يف األول و إمنــا املوضــوع علــى أهلــه حــىت و إن عارضــوا الفكــرة 

السعي إلجياد وسيلة للتفاهم، فإن أصروا علـى عـدم مـوافقتهم يسـتعمل بعـض التهديـدات كعـدم زواجـه علـى 

اإلطالق أو اهلروب من البيت بدون رجوع مثال، حىت جتد العائلة نفسها خاضـعة لقـراره و املوافقـة علـى هـذا 

              الزواج.        

·��ƨºººƴȈƬǻ�ňƢºººǈǸǴƬǳ¦�ǞºººǸƬĐ¦�Ŀ تراجـــعأمـــا زواج األقـــارب فقـــد ُعـــرف هـــو اآلخـــر  ȂºººƸǴŭ¦�ǲǰºººǌǳƢƥ�Â

التفتح على اآلخر "و أصبح االجتاه الغالب هو البحث عن شريك من خارج القرابة الواحدة لعـدة اعتبـارات 

تتعلق بصحة األبناء يف حالـة اإلجنـاب و اخلـوف مـن التشـوهات اخللقيـة، و أحيانـا يتعلـق األمـر بـاخلوف مـن 

،إذ أصــبح الشــاب املقبــل علــى الــزواج يعتمــد علــى األســلوب 1ة يف حالــة فشــل الــزواج"تــأثر العالقــات القرابيــ

ختيــار هنــا ُيصــبح مســألة ختصــه فقــط وال اال، فهالشخصــي يف االختيــار و مبــا يتماشــى مــع قناعاتــه و ميوالتــ

غـام دخل لعائلته، حىت و إن ُعرض عليه الزواج من بنت عمه أو بنت خاله مثال فال يصـل هـذا إىل حـد اإلر 

مل يعــد منــوذج املــرأة الــذي تقرتحــه والدتــه يعجبــه "فــإذا كانــت املــرأة املتعلمـــة و مثلمــا كــان شــائعا يف املاضــي 

واملرأة املتفتحة على احلياة احلضرية و املرأة العاملة تشكل يف السـابق مصـدر خـوف للخـاطبني فقـد أصـبحت 

) يف نفــس 02فقــد صــرحت املبحوثــة رقــم ( 2اآلن منــوذج مطلوبــا و ال حتــوم حوهلــا تلــك املخــاوف الســابقة"

���¾ƢººĐ¦ ــت ــْم ْيَشــْرطُو ْلبَـْن ــاِئَالت الِتْلمَســانَِية رَاُه ــى َمْصــَلْحُته.. و بـَْعــض الَع ــَتْش ْعَل ــْل رَاْه يـَْف ــوم الرَّاَج الُي

ــاَوْن َزْوَجَهــا َع َــاْش تـْ [ الرجــل يبحــث عــن مصــلحته.. و بعــض العــائالت التلمســانية أي " ْتُكــوْن َتْخــَدْم ب

مــا يفســر أن هــذه ظــاهرة االختيــار الوالــدي قــد  ]تشــترط علــى أن تكــون البنــت تعمــل كــي تســاعد زوجهــا

  تراجعت و بنسبة كبرية.

1
30ناصر قاسمي، المرجع السابق، ص -

2
32المرجع نفسھ، ص -
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ما كشفه لنا امليدان أن أغلـب املبحوثـات تفضـلن زواج أبنـائهن ّممـن حتمـل شـهادات جامعيـة وذلـك 

و بالتـايل لـه مركـز اجتمـاعي معـني  بسبب التبـاهي و التفـاخر خاصـة إذا كـان االبـن لـه مسـتوى تعليمـي عـايل

ƨºƯȂƸƦŭ¦�¾ȂºǬƫ�ǞºǸƬĐ¦�Ŀَسـنَـَواْت و َعبَّاَهـا بـَْنــت 3َزوَّْجــت َولْـِدي ُأْسـَتاْذ فـي الَجاِمَعــة َهـِذه ")09(رقـم

َفـاْهُموْش فـي ْالَعْقِليَـة، و بـَْعـد اْر َما قَاْريَاْش بـَزَّاْف ْو ْزَواُجه َمـا ْنَجْحـش َعَالَخـاَطْر َمـا تـْ َعـاَوْد الطْـَالقْ الدَّ

ابنـي أسـتاذ فـي  زّوجـتأي [  "الّزواَْج َمْن َوْحَدة ُأْسَتاَذة في االبِْتَداِئي و اْلَحْمُد اهللا رَاُهـْم َعاْيِشـين َغايَـة

و مســـتواها الثقـــافي محـــدود،  (ماكثـــة فـــي البيـــت) ال تعمـــل مـــن فتـــاة كانـــتســـنوات  3الجامعـــة منـــذ 

و بعـد الطـالق أعـاد الـزواج مـن أسـتاذة فـي االبتـدائي و الحمـد وزواجه لم ينجح لعـد التفـاهم بينهمـا، 

أي [ كــل ثــور يحــرث مــع َيْحــَرْث ْمــَع قْـَرايـْنُــو" ُكــْل ِفــْردو تصــرح أخــرى " مســتقرين فــي حيــاتهم]  هللا

و املعـىن أن كـل شـخص عليـه أن يتـزوج الفتـاة مـن نفـس و هـو مثـل الشـعيب شـائع يف مدينـة تلمسـان،قرينـه]

مســتواه االجتمــاعي و التعليمــي و الثقــايف مــثال أن (الشــاب املــتعلم عليــه أن يتــزوج مــن فتــاة متعلمــة ، الغــين 

�ǽǀºǿ�ǪºȈƦǘƫ�ƢºŶ¤�Â�ƨǷƢǟ�̈ƾǟƢǫ�ƢĔ¢�řǠȇ�ȏ�¦ǀǿ�Â��ǽ¦ȂƬǈǷ�ǺǷ�«ÂǄƬȇ�À¢�ǾȈǴǟ�ŚǬǨǳ¦�Â���ƨȈǼǣ�«ÂǄƬȇ�À¢�ǾȈǴǟ

ي السائدة يف الغالب.    ه املقولة

�ǆ ºǨǻ�ǺºǷ�ǶēƢºǼƥ�ƲȇÂǄºƫ�ƨȇȂǳÂ¢� Ƣǘǟ¤�Â�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�̈ǂǿƢǐŭ¦�̈ǂǰǨƥ�ƨȈǻƢǈǸǴƬǳ¦�©ȐƟƢǠǳ¦�Ǯ ǈŤ�Ƕǣ°�Â

القرابــة أو مــن ذوي األصــول التلمســانية حمــض، فــإن العصــرنة و التحضــر الــذي طــرأ علــى األســرة التلمســانية 

تهـــا عمليـــة التغـــري االجتمـــاعي و الثقـــايف و الـــيت دعمتهـــا أّدى إىل تعقيـــد عمليـــة االختيـــار لعـــدة أســـباب خلف

وســائل االتصــال كاالنرتنــت الــذي أصــبح يــربط بــني البشــرية يف خمتلــف جمتمعــات العــامل ، كــذلك َعِمــل علــى 

تقريب املسافات بـني النـاس و تعـريفهم علـى بعضـهم الـبعض و بصـفة دائمـة و بالتـايل أصـبح الشـاب يعـرف 

كثــري مــا أّدى إىل متتــني العالقــات لتصــل إىل حــد الــزواج،  و دون مراعــاة إن كانــت عــن شــريكته املســتقبلية ال

��©ƢºǠǷƢŪ¦���ƨºǏƢƻ�ǶȈºǴǠƬǳ¦�ǲºǷƢǟ�Ã®¢�ƢºǸǯ��Ƣºđ�ǞºǼƬǫ¦�Ǿºǻ¢�ǶºȀŭ¦��ǽ¦ȂƬºǈǷ�Â¢�ǾºƬǧƢǬƯ�Â¢�ǾºƬƠȈƥ�ǆ Ǩǻ�ǺǷ�̈ƢƬǨǳ¦



الدراسة الميدانية الخامسالفصل 

141

القــات إىل إىل مــنح فــرص التعــارف بــني اجلنســني و بصــفة مباشــرة و نتيجــة االحتكــاك اليــومي إىل تطــور الع

حــد الــزواج، فأصــبح الشــاب التلمســـاين يتــزوج مــن فتــاة قــد تكـــون مــن الشــرق اجلزائــري أو الوســط أو حـــىت 

اجلنـوب، فبعــد أن كــان الرتكيــز علـى تشــابه القــيم والكفــاءة يف املسـتوى االجتمــاعي و االقتصــادي و الثقــايف، 

ىت العائلــة التلمســانية مل تعــد تُعــري أصــبح هــذا التشــابه يقتصــر علــى املســتوى التعليمــي و العــاطفي فقــط، حــ

اهتمـام إىل املكانــة االجتماعيــة كمــا يف الســابق، فالــذي أصــبح يُهّمهــا هــو ســعادة ابنهــا فقــط ، حــىت و إن مل 

َأنَــا َمــا ْنِســيبْش رَاِســي ْمــَع ")07(رقــمتقتنـع بفكــرة زواجــه ال يصــل هــذا إىل حــد املعارضـة، فتقــول املبحوثــة

َراْضـِييْن..ْو بَـاْش نـْـُروْح ْلبَـّراِني َبصَّْح َولْ  ِدي َلْو َكاْن تـََعْجبُـو َواْحـَدة بـََرانِيَـة َمـا نـُْقـوْلش الَ الُمِهـْم ْيُكونُـو َمتـْ

ُلوشْ  ُلو بـََرانَِية الّصَراَحة َمَنْخطَبـْ و لكـن ابنـي لـو تعجبـه  ،أنا ال أندمج مع األجنبـيأي [ " َشْخِصًيا َنْخطَبـْ

حــىت بالنســبة للفتــاة  ].فتــاة أجنبيــة ال أعــارض، المهــم الرضــا بينهمــا..و لكــن أخطبهــا شخصــيا ال أفعــل

�Ä¢°�ƢºŮ�ƶƦºǏ¢�Ʈ ºȈƷ��©¦ŚºǤƬǳ¦�ǽǀºǿ�ƨºƴȈƬǻ�«¦ÂǄºǳ¦�ǽƢºš ¦�ƢºēƢǠǴǘƫ�Â�ƢȀƬȈǠǓÂ�©ŚǤƫ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ƨȈǻƢǈǸǴƬǳ¦

ººǇȋ¦�¿ƢººȀǷ�ǺººǷ�¦ǀººǿ�ÀƢººǯ�ƢººǷ�ƾººǠƥ�ƢººēƢȈƷ�Ǯ ȇǂººǋ�°ƢººȈƬƻ¦�Ŀ�ƨººƴȈƬǻ�̈ƾººȇƾƳ�ƨººǧƢǬƯ�Â�ǶȈººǫ�ƢđƢººǈƬǯȏ�Ǯ ººǳ̄�Â�̈ǂ

�ƢººŮ�ƨƦººǈǼǳƢƥ�«¦ÂǄººǳ¦�ƶƦººǏƘǧ���ƢººēƢǟƢǼǫ�Ƥ،خروجهــا إىل املــدارس و اجلامعــات ººǈƷ�ƢººēƢȈƷ�ǶººǇǂƫ�ƢººȀǴǠƳ�ƢººǷ

�ÀȂºǰȇ�À¢�¶ŗºǌƫ�Â�ǾºƳƢƬŢ�ƢºǷ�ǲºǯ�ƢºŮ�ǂǧȂºȇ�Äǀºǳ¦�ǲºƳǂǳ¦�ǲºǔǨƫ�ƢºĔ¢�̄¤�©Ƣºȇ®Ƣŭ¦�ȄºǴǟ�ńÂȋ¦�ƨƳ°ƾǳƢƥ�Ǆǰƫǂȇ

الت سياحية من حني آلخر و ال يهمها إن كان مـن أصـل تلمسـاين أو مـن له مسكن خاص و سيارة و رح

منطقة أخرى املهم أن يكون غين، و حىت العائلة مل تعد تركـز علـى الـزواج الـداخلي أو الـزواج احمللـي، فبعـدما  

م كانت تعطى األولوية يف طلب يد الفتـاة مـن املقـربني ، أصـبحت تتسـاهل يف مسـألة الـزواج مـن الغربـاء املهـ

"�Ƕºǫ°�ƨºƯȂƸƦŭ¦�¬ǂºǐƫ�¾ƢºĐ¦�¦ǀºǿ�Ŀ��ƨºȈǿƢǧ°�Ŀ02� حياة سـعيدة و أن تعيش َبْكـِري الَوالْـِدين كِـي َكـانُوا )

لُـ َها و ُلوَكاْن َحَتى َواْلِديَها مـا يـََقبـْ "وشْ يـََرْفُضو الَخطّاْب، البَـْنت َما ْتزِيْدش تـَْهَدْر َو اْلُيوم ِكي تـُْقوْل َكْلَمتـْ

، الفتاة ال تناقش األمر، أما اليـوم تفـرض رأيهـا  ابطَّ ء عندما كانوا يرفضون الخُ في الماضي اآلباأي [ 
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.مــا يفســر أن الفــرد أصــبح خيضــع إىل تنشــئة اجتماعيــة ] فــي الــزواج حتــى و ان لــم يقبــل اآلبــاء الخطيــب

إن صــح خـارج نطــاق األسـرة و بالتــايل قلـت ارتباطاتــه بعائلتـه مــا أضـعف ســلطة اآلبـاء علــى األبنـاء و التمــرد 

"هــذه الوضــعية التعبــري علــى نظــام األســرة التقليديــة و أصــبحت تصــوراته مغــايرة متامــا عمــا كــان عليــه آباؤهم.

االستثنائية يف احلياة العائلية و اليت هي االختيار عنـد الـزواج و اختـاذ القـرار للـزواج، تـتم وفقـا لتـداخل مـزدوج 

املراســيم و اخلطوات..كمـــا تســـتلف اللبـــاس للزينـــة  بــني القـــدمي و احلـــديث، فمـــن القــدمي تســـتلف العائلـــة كـــل

وكيفيــة تنظــيم العــرس، و مــن احلــديث تســتلف العائلــة كــل املزايــا املاديــة و النفســية، علــى اخلطيبــني أن يكونــا 

�«¦ÂǄǳ¦�ǲƦǫ�©¦ǂǷ�ȐƥƢǬƬȇ�À¢�ƢǸĔƢǰǷƜƥ�Â�«¦ÂǄǳ¦�ȄǴǟ�ÀƢǬǨƬǷ1.

�®ȂºººººǬǠǳ¦�Ŀ�ňƢºººººǈǸǴƬǳ¦�ǞºººººǸƬĐ¦�ƢǿƾȀºººººǋ�Ŗºººººǳ¦�©¦ŚºººººǤƬǳ¦�À¤ األخـــــرية أّدى إىل تغيـــــري نظـــــرة الشـــــباب

للزواج،فبعدما كان الزواج مبين على االختيار الوالدي أصبح يركز أكثـر علـى االختيـار الشخصـي نظـرا لتعـدد 

االتصـاالت و العالقـات بـني اجلنسـني عـن طريـق التعلـيم و العمـل، و تفضـيل اخلـروج مـن دائـرة القرابـة، و مـا 

ملية االختيار الزواجي وجد اختالفات واسعة النطاق بني املاضي واحلاضـر، الحظناه من خالل امليدان أن ع

ما يفسر سيطرة احلياة الفردية على احلياة اجلماعية و ختلي األسرة بنسبة كبرية عـن وظيفتهـا التزوجييـة.وبالرغم 

ت ال يعـين من تدخل العصـرنة علـى جيـل الشـباب إالّ أن العـادات و التقاليـد و إن طـرأ عليهـا بعـض التحـوال

هـذا االسـتغناء عـن تـدخل األسـرة يف كــل مراحـل الـزواج و هـذا مـا سنكشــفه يف املرحلـة الـيت تـأيت بعـد عمليــة 

 االختيار الزواجي و هي مرحلة اخلطبة.    

1
309ص ، المرجع السابق، مصطفى بوتفنوشت، العائلة الجزائریة -
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:الخطبة.2

تعتـرب اخلطبــة أول خطـوة يف عمليــة الـزواج و تــأيت مباشـرة بعــد االختيـار الشــريك، و هـي مرحلــة التعــارف 

1لخطيبـــني أو فـــرتة متهيديـــة، "و التأكيـــد علـــى هـــذه املرحلـــة تـــأيت بتحديـــد املهـــر و قـــراءة الفاحتـــة "بالنســـبة ل

  وحتديد موعد الزفاف و غريها من الطقوس. 

��̈ƢºƬǨǳ¦Â�ŕºǨǳ¦�śƥ�ƨȈũ°�Śǣ�ƨǫȐǟ�Ä¢�ǲƦǬƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈǫǂǌǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƨƦǘŬ¦�ȄǜŢ�Â�

«�ƢºƬǨǳ¦Â�ŕºǨǳ¦�śºƥ̈��األمر الذي تصبح معه اخلطبة هي  °ƢºǠƬǴǳ�ǞºǸƬĐ¦�Â�̈ǂºǇȋ¦�ǺºǷ�ƨǳȂƦǬŭ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦

و تنطـوي اخلطبـة علـى مرحلـة التحـول النهـائي للمكانـة املتغـرية مـن العزوبـة إىل الـزواج، و كـذلك التحـول مــن 

.2"التواعد مع أكثر من شخص إىل التواعد املقصور على شخص واحد ( اخلطيب أو اخلطيبة)

عمليـــة اخلطبـــة يف منطقـــة تلمســـان اختالفـــات بـــني املاضـــي و احلاضـــر يف طقوســـها نتيجـــة شـــهدت     

التحـــوالت الثقافيـــة، ففـــي املاضـــي كانـــت تـــتم بـــني أهـــل العـــريس و أهـــل العـــروس بـــدون تـــدخل طـــريف الـــزواج 

ـــة تـــتم أساســـا علـــى احلســـب و النســـب  ـــاة)، و وفـــق معـــايري متعـــارف عليهـــا، فكانـــت اخلطب (الشـــاب و الفت

ق الذي يثبت هويتها مبعىن اليت تتمتع بسمعة طيبة و عرض شريف و قادرة على حتمـل أعبـاء احليـاة واألخال

الزوجيــة، إذ جــرت العــادة أن والــدة الشــاب هــي الــيت تقــوم مبهمــة البحــث عــن زوجــة مناســبة البنهــا دون أن 

أو بنــت اخلـال أو حــىت  يعـارض االبـن الفكــرة، و اختيـار اخلطيبـة غالبــا مـا كــان يقـع علـى املقــربني كبنـت العـم

ƨƯȂƸƦŭ¦�¾ȂǬƫ��Ƣđ�̈ƾȈŪ¦�ǶȀƬǧǂǠŭ�¦ǂǜǻ�À¦ŚŪ¦�ƪ Ǽƥَبْكِري ْلَوْلد ِكي ْيِجي َماِشـي يـَـْزَوج يـُْقـوْل ")08(رقم

 شُيْخـُرجْ ألمُّه ْتُشوفْـُلو َماِشي ُهو ْيُشوْف، َكاَنْت ْتُشوفْـُلو ْمَالفَاِمي َوالَّ بـَْنت ْلِجيـَراْن..ْو كِـي ْيَكْملُـوا َمـا 

تختــار لــه الفتــاة و لــيس هــو، يطلــب مــن أمــه  ،فــي الماضــي االبــن المقبــل علــى الــزواجأي [  "ْمَعاَهــا 

]الخطيـب ال يخـرج مـع خطيبتـه ،القبـول إعـالن فكانت تختارهـا مـن العائلـة أو بنـت الجيـران، و عنـد

1
- TOUALBI Radia, op.cit, P 64

2
190سناء الخولي، األسرة و الحیاة العائلیة ،ص -
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لشـاب لتزورهـا دون موعـد مسـبق "، فكانـت تـذهب والـدة االْنِعيـتْ وإن كانت الفتـاة املـراد اختيارهـا بطريقـة" 

�¦ǀºººǯÂ�©ƢǯȂǴºººǈǳ¦�ƾºººǏǂǳ�̈ǂºººǇȋ¦�ȂºººƳ�ȄºººǴǟ�» ǂºººǠƬǳ¦�ǲºººƳ¢�ǺºººǷ�Ǯ ºººǳ̄�Â�ƢºººȀƬƦǘƻ�ÄȂºººǼƫ�ƢºººĔƘƥ�Ƕǿ°ƢºººƦƻ¤�ÀÂ®�Â

مالحظـة بعــض التفاصــيل كنظافــة البيــت و طريقــة تقــدمي القهــوة.. إخل، أمــا عــن والــدة اخلطيبــة  فكانــت تعتــرب 

قْـلَـْب نتمـاء تبعـا للمثـل الشـعيب الشـائع يف املنطقـة " املعيار األساسي يف معرفة البنت من حيث األصل و اال

���Ƣēƾººǳ¦Â�ǺººǷ�©ƢǧǂººǐƬǳ¦�Â�©ƢǯȂǴººǈǳ¦�ǲººǯ�ƾǸƬººǈƫ�̈ƢººƬǨǳ¦�À¢�ŘººǠŭ¦�Âالَقــْدرَة عَلــى ُفْمَهــا َتْطَلــْع البَـْنــْت ألُْمَهــا

�¦ǀººǿ�Â��Ƣēƾººǳ¦Ȃƥ�ƢȀƦººǋ�©®¦±�Ǻººǈǳ¦�Ŀ�©Őººǯ�ƢººǸǴǯ�ŅƢººƬǳƢƥ�Â�ƪ ººȈƦǳ¦�ǲººƻ¦®�ƨººȈǟƢǸƬƳ¦�ƨƠººǌǼƬǳ�ƢȀººǓǂǠƬǳ�¦ǂººǜǻ

�ƢȀƬǴƟƢǟ�ǖȈŰ�Â�Ƣēƾǳ¦Â�Ǻǟ�¿ƢƬǳ¦�̧ƢǼƬǫȏƢƥ�ļƘȇ�ƨƦȈǘŬ¦�¾ȂƦǫ�řǠȇ

كذلك من بني شروط كان تركيزهم أكثر علـى قيمـة اجلمـال و خاصـة صـحة اجلسـم ألن يف األسـرة     

املمتدة آنذاك كان يتطلب علـى املـرأة جهـد مضـاعف نظـرا لألعمـال الشـاقة الـيت تنتظرهـا مـن طـبخ و غسـيل 

َكانَـْت ُمْعظَـم ")03(رقـمو كذا إمكانيتها يف تسيري شـؤون العائلـة و البيـت. تقـول املبحوثـة و تربية األوالد

َنــاتْ َخــارِجاألَُمَهــات ِكــي ْيَحُبــو ْيُشــوُفو ْلَوْلــدُهم ــة يـُْروُحــو لَْلَحَمــاْم ْيُشــوُفو لَبـْ كانــت   أي [ "ِنَطــاق الَعائَِل

تتجمـع ائلة يذهبن إلى مكان االستحمام، حيث معظم األمهات إذا أردن اختيار الفتاة خارج نطاق الع

مـــا يفســـر أن 'احلمـــام'  أو مكـــان الســـتحمام، كـــان امللجـــأ الوحيـــد الختيـــار البنـــات ، ،]أغلـــب العازبـــات.

  فكانوا يفضلون البنت مقبولة الشكل و خاصة مليئة اجلسم الذي هو رمز جلماهلا و صحتها.

تـاة وفـق املعـايري سـابقة الـذكر ، يبقـى طلبهـا رمسـي مـن و بعد قرار موافقة أهـل الشـاب يف اختيـار الف    

و تأخـذ معهـا بعـض أفـراد عائلتهـا حسـب األصـول و القـيم فكانـت  ة الشابأهلها، حيث كان تذهب والد

�ǶƬººƫ�À¤�ƢºǷ�Â��ƢººȀƳÂ±�ǺºǷ�śƥǂººǬŭ¦�ƾºƷ¢�Â¢�ƢºȀƬƻƘǯ�ƢººēƢƦȇǂǫ�ƾºƷ¢�Â¢�©ƢººƳÂǄƬŭ¦�ƢºēƢǼƥ�ÃƾººƷ¤�ƢºȀǠǷ�Ƥ Ƹǘºǐƫ

بقى املوافقة النهائية ألهل اخلطيبة ، فإن كان من املقربني فهو معـروف و إن مل يكـن املوافقة األولية للخطبة ي

ذلك وجب عليهم التحري عليه و علـى عائلتـه ألن هلـم احلـق يف ذلـك ، و بعـد اإلعـالن الرمسـي عـن املوافقـة 
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ي لالتفــاق علــى  "، و كــان يــوم اخلطبــة اليــوم الرمســالْمــَالكْ يبقــى االتفــاق علــى شــروط الــزواج كــاملهر و موعــد "

"01كــل شـــيء، و مل يكـــن هنــاك موعـــد آخـــر حســـب تصــريح املبحوثـــة رقـــم ( َمـــا َكـــاْنش َكـــاَيْن الُخْطبَـــة )

وا اُألولَــى ْيُشــوُفوَها و الُخْطَبــة الثَانَِيــة ْيَكْملُــوا ْعِليَهــا، َكــاْن نـَْهــاْر الُخْطَبــة يـَتَـْفُقــوا ْعَلــى ُكــْل ِشــيء و يـَتَـْفُقــ

[ لم تكن هناك خطبـة أولـى التـي يـتم فيهـا رؤيـة الفتـاة و الخطبـة  أيْيِجيُبو ِفيه اْلمَالْك"ْعَلى نـَْهاْر ِلي 

الثانية التي يتم فيها الموافقة الرسمية، كان يوم واحد للخطبة يتم فيها االتفاق على كـل شـيء بمـا فيـه 

  .     'المالك']

 إن حصـل ذلـك يبته يوم اخلطبـة وأما عن رؤية الشاب خلطيبته فنادرا جدا ما كان الشاب يرى خط    

يكون برفقة أحد مـن قريباتـه و مـن كثـرة خجلهمـا ال يسـتطيع تطلـع أحـدمها يف وجـه اآلخـر،  و لكـن معظـم 

املتزوجني من جيـل اآلبـاء كـان ال يتسـىن هلـم رؤيـة اخلطيبـة إالّ يـوم العقـد القـران الـذي تفصـله بضـعة أيـام عـن 

َزَوْجــت بالْنِعيــْت ، َواْلِديــْه َجــاْو َشــاُفوِني و َخْطبُــوِني لِيــْه  ")07(رقــمموعـد الزفــاف، فتقــول املبحوثـة َأنَــا تـْ

ا و َما ْعَرفْـُتو و َما َشْفُتو َحَتى يـَْوم اْلُعْرس َشاْفِني بـالرَّْغم َأنَّ الُخْطبَـة َداَمـْت َسـَنة و ثَـَالث َأْشـُهر و َعْشـنَ 

 أعرفــه ، لــملــه ' والديــه أتــوا لرؤيتــي و خطبــونيِعيــتْ النْ [ أنــا تزوجــت عــن طريــق ' أيَغايَــة اْلَحْمــُد اهللا"

، عشـنا حيـاة مسـتقرة]و ه حتى يوم الزفاف، بالرغم أن الخطبة دامت سنة و ثالثة أشـهر او لم أر  أبدا

و مدة اخلطوبة كانت ال تتعدى السنة الواحـدة باعتبارهـا فـرتة حساسـة و كانـت العائلـة تفضـل الّتعجيـل تبعـا 

ذلــك اجتنابــا  ،]ول مــدة الخطبــة تُمــلعنــدما تطُــأي [  "الُخْطَبــة ِكــي َتطــَواْل َتْســَماطْ "لّلمقولــة املتداولــة

ألي عــائق قــد حيــدث بــني العــائلتني يــؤدي إىل فســخ اخلطبــة و كلمــا كانــت فــرتة اخلطوبــة قصــرية زاد احتمــال 

  حصول الزواج و العكس صحيح .

فمنهم ما كـان يقـدم الـذهب مـثال كخـامت أو أما عن اهلدايا فكانت على حسب مقدورية كل عائلة       

"  ـسلســال و مــنهم مــا كــان يقتصــر فقــط علــى ثيــاب و بعــض احللويــات التقليديــة و هــذه العــادة  تســمى بــ
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" و هي هدية تقدمها والدة الشاب  يف أيام خمصصة كعيد الفطـر و عيـد األضـحى أو حـىت مناسـبة َدةيالتّـْفقِ 

، و هـي عـادة مازالـت مسـتمرة و املعـىن هـي زيـارة و تفقـد العـروس مـن أخرى كعيـد املولـد النبـوي أو عاشـوراء

  أجل االطمئنان.

بـني بتجهيـز نفسـيهما ، مـن جهـة اخلطيبـة تقـوم بتحضـري جهازهـا يو خالل فرتة اخلطوبة يقوم كال اخلط      

هـات احلـرص و جـرت العـادة عنـد أغلـب األم الشُّـْهَرة''جهاز العروس' الذي ُيسمى يف منطقـة تلمسـان بـــ ' 

�Ǻºººǈǳ¦�ƢºººȀǣȂǴƥ�ƾºººǼǟ�ƢºººēƢǼƦǳ�ǺǸưºººǳ¦�ƨºººǔǿƢƥ�Ƣºººǿ¦ǂƫ�Ŗºººǳ¦�©ƢǷǄǴƬºººǈŭ¦�ǒ ºººǠƥ�ŚǧȂºººƫ�ȄºººǴǟ14،ـــذهب'ســـنة 'كال

' بـدون خياطـة و قطـع الصـابون البلـوزةقمـاش' و' كالقطيفـة' مـثال و بعـض األقمشـة 'أو اللؤلؤ'الجوهرو

تشـــرع األم يف خياطـــة هـــذه  و بعـــض األلبســـة لتكـــون إضـــافة ملـــا جيهـــزه الرجـــل، و مـــا إن حيـــن موعـــد زواجهـــا

األقمشــة، إضــافة إىل مســتلزمات العــروس اليوميــة مــن ألبســة تقليديــة الــيت تلبســها يــوم زفافهــا، ألبســة يوميــة، 

'البُـورَاَبحْ ' فكان اختياري بـني العـروس أو العـريس، الـذي حيتـوي علـى أغطيـة ' الَفْرشإضافة إىل الفراش أو '

' و العـدد يكـون مثانيـة مـن كـل نـوع، أمـا مـن ْمطَارَْح الصُّـوفْ ' و وسادات من الصوف و كذا ' لْحِيَفاتْ و '

جهــة اخلطيــب فعبئــه يكــون أثقــل مــن عبــئ اخلطيبــة نظـــرا ملــا ينتظــره مــن تكــاليف الــزواج مــن أكــل و شـــرب 

  ملستقبل.     وجتهيز البيت. و هذا يفسر حماولة إثبات وظيفته كرجل مسؤول يف تلبية حاجيات زوجته يف ا

إن التحـــــوالت و التغـــــريات العصـــــرية لعبـــــت دور كبـــــري يف تغيـــــري نـــــوعي يف عـــــادات اخلطبـــــة يف األســـــرة   

التلمســانية، أدى إىل انســحاب اآلبــاء مــن مهمــة البحــث عــن عــروس و هــذا راجــع إىل اخلــوف مــن املشــاكل 

ا ُخــوِتي َواْلــِديَا ُهَمــا لِــي َزْوُجــوُهْم َأنَــ")10(رقــماملســتقبلية الــيت قــد يتعــرض إليهــا الــزوجني، تقــول املبحوثــة

ــي َجْبِتيَهــا ــا يـُْقولُــولِيْش أنِْت ــْدَلْت، ْوَالِدي ْيُشــوُفو َوَحــْدُهْم بَــاْش ِإَال ْصــَراْت َحاَجــة َم َب ــْح الــَدنـَْيا تـْ  أي "َبصَّ

 عروســتهمألخــي، و لكــن الــدنيا تغيــرت، أبنــائي هــم مــن يختــارون والــديا همــا اللــذان اختــروا العــروس [

و اسـتنادا إىل  ]إذا أنـا اختـرت ال يقـع علـي اللّـوم بيـنهم صراحة إذا حصـل أي مشـكلب ألنه،المستقبلية
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هذا أصبح الشاب هو الذي خيتار شريكته املسـتقبلية وفـق معـايريه الشخصـية و يكلـف فقـط والدتـه خبطبتهـا 

عليهــا ، فتــذهب والــدة الشــاب لــه. فكــان اليــوم األول خمصــص فقــط لزيــارة الفتــاة زيــارة أوليــة بغــرض التعــرف 

ار ابنهـا و لـن يـ¤Ƭƻ¦�¦ǀºǿ�ȄºǬƦȇ�ƢºȀƦƴǠƫ�Ń�À¤�Â�ŕºƷ�̈ƢƬǨǳ¦�̈°ƢȇǄǳ��ƢēƢƦȇǂǫ�ÃƾƷ¢�Â¢�ƢēƢǼƥ�ÃƾƷ بباصطحا

تستطيع املعارضة، أما مسألة التحريات عن الشاب أو الفتـاة مثـل السـابق فقـد أصـبح هـذا غـري جمـدي حبكـم 

ȀººǔǠƥ�ÀƢººǧǂǠȇ�ƢººǸĔ¢و هــذا ال يعــين انعــدام هــذه عــادة بــل مازالــت مرتســخة عنــد ا جيــدا و ال داعــي لــذلكم ،

'الْكَمـالْ '  ـبعض العائالت.و بعد اإلعالن عن املوافقة يأيت اليوم الثاين و هي اخلطبة الرمسيـة أو مـا يسـمى بـ

�ǺºǈƷ¢�Â�§ ƢºȈƯ�ǺºǈƷ¢�©ƢȇƾƫǂǷ�Ƣđ°Ƣǫ¢�ǺǷ�̈ȂǈǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ƢȀǠǷ�§ ƢƸǘǏƢƥ�Â�§ Ƣǌǳ¦�̈ƾǳ¦Â�ǾȈǧ�ǞƳǂƫ�Ʈ ȈƷ

ــة ) و الــذهب مــثال (حلــي، و فيــه يــتم االتفــاق علــى الشــروط املهــر و هــي  La(القيمــة المالي parure(

تــرب مــن بــني الشــروط يع كــان' أو الفــراش  الَفــْرش، أمــا 'راكو)كــا( ال أو(القرفطــان)  الرمســي واللبــاس العــروس

ولكن يبقى اختياري بني العروس و العريس، فإذا كانت الفتاة هي اليت تقوم بتجهيزه فعليهـا شـراء عـدد كبـري 

مــن الواســدات و األغطيــة و األفرشــة باهضــة الــثمن و أغطيــة طاولــة مطــرزة إضــافة إىل نــوعني أو ثــالث مــن 

و معتـرب عكـس قيمتهـا عنـد أهـل زوجهـا والعكـس جتهيزات غرف الستقبال و كلما كان جهاز العروس وفـري 

صـــحيح و هـــذا يبقـــى رمـــز ملكانتهـــا يف بيـــت زوجهـــا و رمبـــا حتتقـــر قليلـــة املتـــاع و هنـــاك مقولـــة متداولـــة عنـــد 

ــانْ التلمســانيني "  ــاْل الزَّْم ــا َط ــا َمْهَم ــي َنَظرَِن ــة ِف ــى ُعْريَاَن َق ــة تـَبـْ ــي ْتِجــي ُعْريَاَن هــي  العــادات"، هــذه اْلبَـْنــت ِل

و بعــد املوافقــة علــى الشــروط تقــوم والــدة اخلطيــب بتلبــيس كنتهــا خــامت و لكــن  .رف عليهــا يف املنطقــة متعــا

ǀºȀǧ��̈±ȂºƴŰ�ƪ¦�َخـاَتْم اْلَكْلَمـةامت اخلطبة و إمنا ' خبليس  ƸƦºǏ¢�ƢºĔ¢�ŘºǠŭ¦�Â�Ȇºũǂǳ¦�¾ȂºƦǬǳ¦�ǄºǷ°�Ȃºǿ�Äǀºǳ¦�


يــوم 'املــالك'. و بعــد املوافقــة علــى  اخلــامت أصــبح ضــروري أكثــر منــه ثــانوي بعــدما كــان يقــدم فقــط خــامت واحــد

    شروط الزواج يتم االتفاق على يوم 'املالك'.
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أمــا عــن اجلمــال اجلســدي " فضــخامة اجلســم مل تعــد مطلوبــة كمــا يف الســابق بــل أصــبحت معيقــة       

، فقـد أصـبح تـأثري اإلعـالم و التلفزيـون واضـح علـى شـباب اليـوم يف1خلطوبة الفتاة و رمبـا السـتمرار زواجهـا"

اختيار شريكة احلياة حيث أصبحوا يقلدون الغرب و الفنانات و هذا ما ساعدهم يف حتديد مالمـح اخلطيبـة 

التلمســانية يفضــلون  لــةو حــىت األم أصــبحت تركــز أكثــر علــى مجــال الوجــه و رشــاقة اجلســم خاصــة يف العائ

ء باإلضـافة إىل معـايري أخـرى كـأن البنت طويلة القامـة بيضـاء البشـرة أو الشـقراء ذو العينـني اخلضـراء أو الزرقـا

  تكون هلا مستوى جامعي و تعمل.

أي التلمســانيني مــع بعضــهم الــبعض   ،كــذلك مــن العــادات الشــائعة و هــي تفضــيل املصــاهرة الداخليــة    

" و ذلـك مـن أجـل التفـاخر و التبـاهي، بـالرغم أنـا مسـألة املصـاهرة بـَْنِتي َعبَّاَها َوْلد ْبرِيْكسـيكقوهلم مثال " 

اخلية عرفت تنازالت ملحوظة نتيجة التحوالت العصرية، لكـن مـا ميكننـا تفسـريه اجتماعيـا هـو أّن الـدافع الد

�Ƥ ºȇǂǣ�ǲƳ°�ǺǷ�«¦ÂǄǳ¦�ǲƦǬƫ�ƨȈǻƢǈǸǴƬǳ¦�̈ƢƬǨǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢�Ʈ ȈƷ���¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ǧ ǫȂŭ¦�ƾȈǇ�Ȃǿ�ƶƦǏ¢�Ä®Ƣŭ¦

ل امليـــدان أنـــه مازالـــت بعـــض أو أجنـــيب شـــريطة أن يكـــون غـــين ، و ال ميكننـــا الّتعمـــيم ألن مـــا الحظنـــاه خـــال

حـىت وإن  مدينـة تلمسـان حتتـوى علـى طبقـات أسـرية ف، العائالت املتجدرة متمسكة بفكرة املصاهرة الداخلية

العبــارات املتداولــة يف هــذا كـان اخلطيــب ميســور احلــال ماديــا يكفــي أن يكـون ذو األصــول التلمســانية و مــن 

."َأنَا َعِبيْت االْسم فقطأو "  "االْسم الَعاِلي َو الَرْسم الَخاِلي" الشأن

أمـا عــن رؤيــة اخلطيـب خلطيبتــه فقــد ُعــرف هـذا تغــريات كبــرية نظــرا لعامـل التحضــر، إذ أصــبح اللقــاء 

ــــى ذلــــك أمــــاكن االلتقــــاء كاملطــــاعم  ــــل الــــزواج حبجــــة التعــــارف أكثــــر، و مــــا شــــجع عل الطــــرفني ضــــروري قب

Salon)و( de thé بعضــهما و احلــدائق العامــة و حــىت رؤيــة بعضــهما كــل يــوم خاصــة إن كانــا يعمــالن مــع 

بعــض، كــذلك جنــد تــدخل مؤشــر آخــر و هــو تـــردد اخلطيــب نفســه عنــد بيــت اخلطيبــة دون مراعــاة والـــديها 

1
35صر قاسمي، المرجع السابق، ص ان -
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وحـــىت مسعـــة و شـــرف الفتـــاة مـــا يـــربز احملـــيط الثقــــايف، و هـــذا ال ينفـــي وجـــود بعـــض العـــائالت تـــرفض هــــذه 

دافع العــرف و القــيم و التقاليــد و بــدافع الــديين أو ( العــني) قــد يــؤدي إىل فســخ اخلطبــة ،تصــرح التصــرفات بــ

"06املبحوثــة رقــم ( بَــْدَلْت َمــا بـَْقــى ْحيَــا َمــا بـَْقــاْت ْحُشــوَمة..) َوالَّ الرَّاَجــْل يْــُدوْر ْمــَع َخِطيْبتُــه الــَدنـَْيا تـْ

Normalــ َه ــا و فَاِميَلتـْ ــا ْو َأبُوَه اْم َخاَه ــدَّ ــي ْيَســخَّْرَلُهمْ ُق ــو رَِب ــاْش َحِبيُت الــدنيا تغيــرت و راح [ أي "ا.. ِكيَف

 و يرونـــه شـــيء أبوهـــا و أخوهـــا و عائلتهـــا مأمـــا هالحيـــاء و الحشمة،أصـــبح الرجـــل يجـــول مـــع خطيبتـــ

"07و تضيف املبحوثة رقم (]كيف أن اهللا ُيسخر هذا الشيء،عادي َدْرَوْك الَوْلد َيْخُرْج ْمَع اْلبَـْنـت )

ُهْم َمـا طُـوْلْش" َزْوُجـو ُعْشـَرتـْ  [اليـوم الولـد أيَعاَماْت و ْسِنيْن و ْيُشوفْـُهْم الَعاِدي و الَباِدي َبصَّْح ِكي يـَتـْ

ـــروهم كـــل النـــاس ، و لكـــن عنـــدما يتزوجـــون  عشـــرتهم ال أصـــبح يخـــرج مـــع الفتـــاة عـــدة ســـنوات و ي

Ƣººƥȉ¦�À¦ƾººǬǧ�ń¤�ÃË®¢�ňƢººǈǸǴƬǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�̈ �مــا يفســر أن هــذا التغيــري أثـّـر كثــريا علــى القــيم الســائد،]تــدوم.

�� ƢǼƥȋ¦�ȄǴǟ�ǶēǂǘȈǇ�Â�ǶȀƬǘǴǈǳ

و قـد تسـتمر حـىت أربـع إىل  اخـتالف واضـح كما ُعرفـت طـول مـدة اخلطوبـة مقارنـة مـع جيـل اآلبـاء

مخس سنوات و هذا راجع إىل الضرورة االقتصادية، فقد أصبح الشـاب يفضـل تـأخري الـزواج خاصـة إذا كـان 

خـــريج جامعـــة أو راتـــب عملـــه غـــري كـــايف فهـــذا يعيـــق مســـألة تـــوفري املهـــر و كـــذا تكـــاليف الـــزواج، أمـــا الفتـــاة 

ǟ�ƢǿƾǟƢºººǈȇ�ǲºººǸǟ�®ƢºººŸ¤�Â�ƢēƢºººǇ¦°®� ƢºººĔ¤�ǲºººǔǨƫ�ƪ ƸƦºººǏ¢�«¦ÂǄºººǳ¦�Ǧ ȈǳƢºººǰƫ�̧ƢºººǨƫ°¦�ÀƜºººǧ��Ƣǿ±ƢȀƳ� ¦ǂºººǋ�ȄºººǴ

وااللتـــزام باملمارســـات االجتماعيـــة املتعلقـــة بـــالزواج تعـــد مـــن أهـــم األســـباب الـــيت تـــدفع بالشـــباب إىل تأجيـــل 

.1الزواج ما دام إمتامه يستلزم سنوات عديدة من العمل و التوفري و االدخار له كما هو معروف"

نــا القــول أن التحــوالت الثقافيــة و االقتصــادية و االجتماعيــة عملــت علــى و مــن خــالل مــا ســبق ميكن    

تغيري منوذج اخلطبة يف األسرة التلمسانية و نلتمس هذا من خالل ضعف سيطرة اآلباء علـى األبنـاء، فبعـدما  

1
58ملیكة لبدیري، المرجع السابق، ص -
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كانت البحث عن عروس و خطبتها مـن مهـام اآلبـاء أصـبحت قضـية ختـص الشـاب أكثـر مـن عائلتـه، و مـا 

ذلك االختالط بني اجلنسـني مـن خـالل التعلـيم و وسـائل االتصـال و بـروز معـايري جديـدة أمههـا ساعد على 

ضرورة التعارف على بعضها قبـل الـزواج. كـذلك االتفـاق علـى موعـد الـزواج و قيمـة املهـر بـات قـرار ينحصـر 

ƪ ºººǳ¦±ƢǷ�¿ƢºººǠǳ¦�ƢĔȂǸºººǔǷ�Ŀ�ƨºººƦǘŬ¦�À¢�ȏ¤�©ȏȂºººƸƬǳ¦�ǽǀºººǿ�ǺºººǷ�ǶǣǂǳƢºººƥ�Â��ǖºººǬǧ�śºººƦȈǘŬ¦�śºººƥ  حمافظـــة علـــى

  شكلها و لكن بتدخل عناصر جديدة.     
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:َالكْ ــالمْ .3

�ǂººǔŹ��ƨƦººǇƢǼŭ¦�ǽǀººđ�Â���² 'املــالك' ÂǂººǠǳ¦�ƪ ººȈƥ�Ŀ�¿ƢººǬƫ�ƨººȈǳƢǨƬƷ¦�Ȇººǿ�Â�ƨººƦǘŬ¦�ƾººǠƥ�̈ǂººǋƢƦǷ�ļƘººȇ

أولياء و ضيوف العروس، و فيه يتم تقدمي الشروط الزواج املادية للعروس و املتمثلة يف أشياء قّيمة إضـافة إىل 

.1املهر و هو عبارة عن مبلغ مايل"

' عقــد الفاحتــة' أو قــراءة الفاحتــة و تكــون يف الصــباح يف  و لتوثيــق هــذه الشــروط علــى أســس متينــة يــربم

'، وحبضــور كــل مــن العــريس و والــده و والــد الجــامع الكبيــر' ـاملســجد معــروف يف منطقــة تلمســان يســمى بــ

نـَْهــاْر َلْمــَالْك َكــانُوا يـَْقــَراْو الَفاْتَحــة فــي الَجــاَمْع العروســة و جمموعــة مــن الرجــال حســب تصــريح األغلبيــة " 

و يف نفـس السـياق تقـول املبحوثـة ]في المسجد الكبيـر كانوا يقرأون الفاتحة  'المالك'يوم أي [ "اْلَكِبيرْ 

ِفــي بـَْيــت الَعــُروْس َكــانُو يـََعْملُــو الطَّعــاْم ( الكســكس) للّرَجــاْل ، و الطَّعــاْم ِكــي يـَْبَخــْر َمْعَنــاْه ")02(رقــم

للرجـال،  'الكسـكس'فـي بيـت العـروس كـان يـتم تحضـير أي [ "لصَّـحْ الّزَواْج َتمّْ َهَذا ُهَو اْلحَالْل تَـاْع ا

و إذا كــان املســجد قريــب مــن بيــت أهــل العــروس يرســل  ]والكســكس عنــدما يتبخــر معنــاه أنــه تــّم الــزواج

".بَاْش رَِبي ْيَسَخرْ إليهم صحنان أو أكثر صدقة حىت تكون الفاحتة مباركة كقوهلم " 

العـريس أوال، حيـث تكـون املـدعوات مـن قريبـات أم العـريس و األغلبيـة تبدأ مراسيم املالك يف بيـت 

بنــات عازبــات جمتمعــات يف جــو مــن الفــرح ، و بعــد حضــور اجلميــع تــنطلقن يف ســيارات خاصــة و عــادة مــا 

تكـــون أربـــع أو مخـــس ســـيارات مزينـــة و كـــل واحـــدة مـــن املـــدعوات حتمـــل معهـــا نـــوع مـــن مقتنيـــات العـــروس 

ني انتظــــار املــــالك، تبــــدأ العــــروس بتــــزيني نفســــها و تقــــوم بارتــــداء اللبــــاس واحــــد مصــــاحبة بزغاريــــد. و يف حــــ

الستقبال أهل زوجها و هـو زّي معـروف يف املنطقـة و الزال يسـتعمل 'الرّْداَ' ـالتقليدي فقط الذي يسمى بـ

  عند بعض العائالت.

1
- TOUALBI Radia, op.cit, P 64
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' يقـوم أهـل  َجـابُو َلْمـَالكْ أو بـاللفظ املتـداول '  الْطبَـْل'و حني وصول أهل العريس بـاملالك برفقـة '   

العــروس باســتقباهلم بالزغاريــد، و هنــا يــتم وضــع مقتنيــات العــروس يف طــاوالت خاصــة يف وســط الغرفــة لكــي 

' معبـــأ باحلنـــة الطيفـــور' ـيراهـــا اجلميـــع، و املـــالك كـــان يوضـــع يف صـــينية كبـــرية احلجـــم دائريـــة أو مـــا يســـمى بـــ

ـ          ول الســوداين و قالــب ســكر يف الوســط و مغطــى مبــا يســمى بــ(ورقيــة) و احللــوى و األنــواع املكســرات و الفــ

غالبـا كـان سلسـال ' و هو قماش العروس كانت تشرتطه أم العـروس لبنتهـا، إضـافة إىل الـذهب و الَمْنُسوجْ '

َعة'' أو أســاور ' الَمْســِكَية' ثقيــل أو مــا يســمى ، زيــادة إىل خــروف، وحبضــور بنــات صــغار حــاملني الْمِســيبـْ

'.ُغرَّاْف الَحِليبْ مشعتان  و ولد صغري حامل معه'  معهم

أما املبلغ املايل فيختلف يوم تقدميه ألهل العروس فغالبا ما يقدم بعـد قـراءة الفاحتـة و هـذا راجـع إىل     

مقدورية الزوج، و هناك بعض العائالت تقدمـه بعـد املـالك مباشـرة. و للمهـر مضـمون اجتمـاعي عنـد األسـر 

يقــاس قيمــة العــروس، فكلمــا كــان املهــر كبــري زادت قيمتهــا و العكــس صــحيح حســب قــول  التلمســانية  بــه

ــيْن) َكــانُو ْدرَاَهــْم..ْو َكاَمــْل النَــاْس )"09املبحوثــة رقــم ( َأنَــا بـَْنتِــي َداْك اْلَوْقــت َدفْـعُــو ِفيَهــا (َخْمــس ْمَالِي

ــوا" ــر أيْنَخْلُع ــا ابنتــي بالماضــي دفعــوا فيهــا قيمــة المهــر يقــدر ب 'خمــس ماليــين' كــان مبلــغ كبي [ ان

ما يفسر أّن غالء املهـر لـه داللـة اجتماعيـة و اقتصـادية تعكـس مكانـة البنـت .، ما أدهش الجميع] أنذاك

  بني أهلها و معارفها.  

نتهـي بعـد العصـر، أمـا إذا كـان يف أما االحتفـال إذا كـان يف النهـار فغالبـا مـا كـان يبـدأ بعـد الظهـر لي  

ين، و تقـدمي الغـذاء للمـدعو املساء فإنه يبدأ بعد املغـرب إىل غايـة سـاعة متـأخرة مـن الليـل. بعـد قـراءة الفاحتـة 

تبــدأ االحتفاليــة و ذلــك خبــروج العــروس و جلوســها يف كرســي يف زاويــة الغرفــة و املوســيقى كانــت عبــارة عــن 

البنــات العازبــات يرقصـن و الزغاريــد متعاليـة ، و كــان ممنـوع علــى الرجــال  دربوكـة أو طبــل بـني النســوة فقـط و

حــىت و إن كــان مــن املقــربني الــدخول عنــد النســوة أو االخــتالط معهــم، و حــىت خــامت املــالك فكانــت ُتكلــف 



الدراسة الميدانية الخامسالفصل 

153

أخــت العــريس أو أحــد املقــربني يف تلبيســه بــدال مــن العــريس ألن حضــوره لــيس ضــروري. و كانــت القلــة مــن 

يف بيـت العـروس، و لكـن أغلبيـة البنـات كـان ميـر علـيهن آبـائهن  تبيـت أن دعوات اليت تقطن بعيـداالبنات امل

ألخذهّن عند منتصف الليل.

و يف صبيحة يوم املالك تفرتق النسوة من قريبات العروس بعد وجبة الغـذاء الـيت حتضـره أم العـروس، 

 الــتكلم معــه إالّ يــوم عقــد القــران و ذلــك احرتامــا أمــا العــروس فــال يتســىن هلــا رؤيــة زوجهــا بعــد هــذا اليــوم و ال

َفــتَّْش ")03(رقــمللعــرف و القــيم، تقــول املبحوثــة َو ْصــَباْح اَلْمــَالْك الَراَجــْل َمــا يـَْفــتَّْش ِفيَهــا َو ِهــَي َمــا تـْ

،'المــــالك' انتهــــاءمجــــرد و  أي [ "أَو الَ َهــــذا التَّْباْهــــِديْل ِدي رَاْه َدْروَ RDVِفيــــْه.. ْو َماَكــــاْنش َكــــاَيْن 

مـا ] .كـن بينهـا لقـاءات مثـل مـا هـو عليـه اليـوم مـن بهدلـةيذلك و لـم  الرجل لم يكن يرى خطيبته بعد

������ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨǴȈƻ®�ǶȈǫ�ǺǷ�ǶȀǼǷ�ǂƴǼȇ�ƢǷ�Â� ƢǼƥȋ¦�ǲȈƳ�©ƢǯȂǴǇ�Ǻǟ� Ƣƥȉ¦�ǲȈƳ�ƢǓ°�¿ƾǟ�ǂǈǨȇ

يف تلمســـان، نظـــرا لتـــداخل  و مـــع التحـــوالت الراهنـــة اختلـــف طقـــس املـــالك بـــني املاضـــي و احلاضـــر

ثقافات عصرية، فأصبح املالك مكّلف للخطيب و اخلطيبة مًعا، فبعدما كانـت قـراءة الفاحتـة تـتّم يف املسـجد 

و حبضـــور الرجـــال قلـــة مـــن أقـــارب العـــريس و العـــروس يفرتقـــوا مباشـــرة بعـــد االنتهـــاء مـــن القـــراءة و بعـــد أكـــل 

حت تُقــام يف بيــت العــروس بعــد اتفــاق الطــرفني علــى صــحن الكســكس ، تغــري مــدلوهلا االجتمــاعي، و أصــب

يف املاضـي.و عليـه  جـرى يوم قراءة الفاحتة و هـذا اليـوم يكـون خمـالف ليـوم املـالك و لـيس يف نفـس اليـوم كمـا

فــإن عقــد الفاحتــة باتــت تُقــام وفــق عــادات مغــايرة، حيــث يــتم حضــور عــدد كبــري مــن الرجــال لكلــى الطــرفني 

س شــــرط ( اجلــــامع الكبــــري) باإلضــــافة إىل كــــامريا التصــــوير الــــيت أصــــبحت مــــن يرتأســــهم إمــــام املســــجد و لــــي

  الضروريات خاصة يف مثل هذه املناسبات.

بعد القراءة يتم تقدمي وجبـة الغـذاء إذا كانـت يف النهـار أمـا إذا كـان بعـد العصـر فواجـب تقـدمي العشـاء  

لطعـام' أو الكسـكس، و هـذه األطبـاق اليت حتضره أم العروس من أشـهى األطبـاق بعـدما كـان يقتصـر علـى 'ا
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. أمـا مهـر العـروس (قـد سـبق حريرة، البرقوق، مع سلطة و مشروبات غازيـة، و فاكهـة الموسـم)ممثلة يف (

يبقـى اإلعـالن عليـه دون ذكـر قيمتـه  يوم عقد الفاحتة أمايف عقد القران  بصفة رمسية ذكره) يتم اإلعالن عليه

  .  املالية

ُمكلّــف و مشــابه لتحضـريات يــوم الزفــاف، فيبــدأ االتفــاق أوالّ علــى مكــان حتضـري يــوم املــالك يكــون 

املــالك، و غالبــا مــا تكــون قاعــات احلفــالت هــي احلــل الــذي يرضــي أهــل الطــرفني خاصــة إذا كــان املــدعويني 

يفوق عددهم الستني ، و هناك بعض العائالت ضد فكـرة حجـز قاعـة حفـالت باعتبارهـا مكلفـة خاصـة يف 

"05ث تصرح املبحوثة رقم (حفل املالك حي َوالَّ َحتَـى اْلمـَالْك يـََعْملُـوْه فـي الصَّـاَلة بالِنْسـَبة لِـَي ْخَسـارَة  )

، فتفضـل ]'المالك' يُقام في قاعة الحفالت، بالنسـبة لـي خسـارة كبيـرة حفل أصبح حتى أي [ "ْكِبيَرة

صـــغري و ال يســـع للمـــدعوين. قيامـــه يف البيـــت العـــروس أو بيـــت أحـــد األقـــارب إذا كـــان بيـــت أهـــل العـــروس 

  ويبقى هذا حسب القدرة املالية و الطبقة االجتماعية.

�Ŀ�ƨºººǴưǸƬŭ¦�¿ȂºººȈǳ¦�¦ǀºººđ�ƨºººǏƢŬ¦�ƨºººǈƦǳȋ¦�̧¦Ȃºººǻ¢�ƨºººǗƢȈƻ�ƪ ºººŤ�ƾºººǫ�² ÂǂºººǠǳ¦�ÀȂºººǰƫ�̈ŗºººǨǳ¦�ǽǀºººǿ�¾Ȑºººƻ�Â

و لباس سهرة خاص عند تلبيس الخاتم و يشترط أن يكون لونـه  –بـُْلوزَة –ُفوِقَية -الَكارَُكو–الرَّْدا (

)، أمـــا مـــن جهـــة العـــريس فتبـــدأن النســـوة (األم و األخـــوات و اخلـــاالت..) يف جتهيـــز لـــوازم أبـــيض أو وردي

العـــروس و هـــي شـــروط الـــزواج املتفـــق عليهـــا إضــــافة إىل خـــامت املـــالك، و حتضـــري بعـــض احللويـــات التقليديــــة 

Les(أطبــاقتوضــع يف  املشــهورة يف املنطقــة Plateaux و يــتم تغليفهــا بإحكــام ، كــذلك شــراء عــدد مــن (

ســــّالت مغلفــــة بقمــــاش حريــــري أبــــيض و مــــزين بأربطــــة ملونــــة و ورود، و تكــــون ســــّلة معبــــأة و مزينــــة مبــــواد 

) و أخــرى فيهــا نــوع مــن 'Dragées'التجميــل و العطــور، و ســلة أخــرى (بــأنواع الشــكوالتة و أنــواع احللــوى 

ش، و ســـلة معبّـــأة ' البلـــوزة'  بــدون خياطـــة و معــه حـــذاء و حقيبـــة العــروس حيمـــالن نفــس لـــون القمــاقمــاش 
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فيوضــع يف حقائــب  الكــاراكو''و'القرفطــان'ا خيــص الثيــاب الــذي هــو لبــاس العــروسأما فيمــبــأنواع الفواكــه.

Les'  خاصة Valises diplomatiqueكبرية  ' بعدما كانت يف املاضي توضع يف صينية.  

 صبيحة يـوم املـالك، تـذهب أم العـروس إىل قاعـة احلفـالت الـيت ّمت حجزهـا برفقـة بعـض النسـوة و يف

�ǽǀºººǿ�ÀȂºººǰƫ�̄¤��ǺȇȂǟƾºººǸǴǳ� ƢºººǌǠǳ¦�ƨººƦƳÂ�ǄºººȈȀš �Ŀ�À¢ƾºººƦƫ�Ʈ ºººȈƷ��ƢȀȇƾǟƢººǈǷ�Â�ƨºººƻƢƦǗ�ƢºººȀǠǷ�Â�Ƣºººđ°Ƣǫ¢�ǺººǷ

"04الوجبـة مكلفـة و منوعـة بوصـفات عصــرية و غربيـة حسـب تصـريح املبحوثـة رقــم ( اَلْمــَالْك لِـي يـَْعَمـلْ )

Laِفي  salle"يعمـل [ الـذي يُقـيم حفـل 'المـالك' فـي قاعـة الحفالت،أيَيْضَرْب ْحَسابُو َلْعَشاء ْفرِيـْع

تكــاليف القاعــة ب بــدًءامعــىن أن حتضــريات املــالك يف قاعــة احلفــالت مكلفــة جــدا ، ،لعشــاء رفيــع] حســاب

فنجد بعض العائالت يرون أّن املـالك يف القاعـة والعروس و العشاء و هذا كله بسبب التباهي أما الضيوف، 

"08خســـارة كبـــرية و يفضـــلون تأجيـــل هـــذه اخلســـارة ليـــوم الزفـــاف حســـب قـــول املبحوثـــة رقـــم ( اْلَخَســـارَة )

.و يف حــني النســوة منشــغالت بتحضــري ]الخســارة مــرة و لــيس مائــة مــرةأي [  "َخْطــَرة َماِشــي ِمائــة َخْطــَرة

د احلالّقة لتزيني نفسها على أكمـل وجـه مـن تصـفيف شـعر و ماكيـاج وطـرز العشاء تذهب العروس باكرا عن

� ¦ƾººººƫ°Ƣƥ�¢ƾººººƦƫ�Â�©ȐººººǨū¦�ƨººººǟƢǬǳ¦�ń¤�ǾººººƳȂƬƫ�̈ǂººººǋƢƦǷ� ƢººººȀƬǻȏ¦�ƾººººǠƥ�Â��ƢººººēƢƦȇǂǫ�ƾººººƷ¢�Â¢�ƢººººȀƬƻ¢�ƨººººǬǧǂƥ�ƨººººǼū¦

أو لبـاس آخـر الـذي تسـتقبل بـه أهـل زوجهـا و جتلـس يف كرسـي خـاص بالعروسـني مـزين ليكــون  لـرّْدا'لبـاس'ا

  األكثر بروزا يف القاعة. 

تبـــدأ مراســـيم الحتفـــال بقـــدوم املـــدعوين مـــن أهـــل العـــروس خاصـــة الفتيـــات مـــن قريبـــات و صـــديقات 

ألغـاين األندلوسـية، و يف هـذا العـروس الـيت متـثلن أغلبيـة املـدعوين إىل قاعـة احلفـالت يف جـو مـن الزغاريـد و ا

ُفوعْ احلني يتم وصول أهل العريس و معهم املقتنيات و مستلزمات العروس ( ليقـوم أهـل  مبعىن املهر،)أي الدّْ

العروس باستقباهلم و يتم وضع هـذه املقتنيـات يف طاولـة خاصـة بغـرض عرضـها و تصـويرها، و بعـد مـدة يـتم 

مــن أهلــه و أصــدقائه حامــل معــه باقــة ورد للعــروس، و بعــد  اإلعــالن عــن وصــول العــريس مــع بعــض الرجــال
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التقاط هلما صور مع املدعوين تبدأ العروس بعرض ألبسـتها مـن حـني آلخـر و يف جـو مـن الـرقص علـى أنـواع 

املوسيقى العصرية، و عندما جيهز عشاء الضيوف، تكون األولوية للرجال أوالّ مث النساء.

ـــاء'ربـــط  عـــادة أمـــا فتقـــوم أم العـــريس بتحضـــري صـــينية مـــن الفّضـــة مزخرفـــة خاصـــة للعروســـني، 'احلن

' حتتـــوي علــى مشعتـــني و قالــب ســـكر و صـــحن احلنــة و 'مريرشـــة' أي قــارورة صـــغرية معبــأة بنـــوع مـــن اء'باحلنــ

مصـــنوعة مـــن احلريـــر ، فتكّلـــف إحـــدى النســـاء يف مقتبـــل العمـــر مـــن أهـــل  اءالعطـــور و قفـــازين خـــاص باحلنـــ

  بط احلنة للعروسني.      العروس أو العريس بعملية ر 

ـــداء لبـــاس ســـهرة خـــاص حـــىت يتســـىن للعـــريس  و تبقـــى الســـهرة مســـتمرة ،إىل أن تقـــوم العـــروس الرت

تلبيســها اخلــامت، و يتوســطهما كأســان مــن احلليــب و قطعــة كبــرية مــن احللــوى، يتبــادالن بينهــا شــرب احلليــب 

حلـالوة احليـاة و هـذا بعـد تلبـيس اخلـامت، رمز للعالقة الزوجيـة صـافية صـفاء احلليـب و أكـل قطعـة حلـوى رمـز 

Pièceويف آخــر الســهرة يقّســمان حلــوى مــن النــوع ( Montée إىل نصــفني يــدا بيــد رمــزا للتعــاون. و يــتم (

تقسيم و توزيع هذه احللويات على املدعوين مبا فيها احللويـات التقليديـة املقدمـة مـن طـرف أهـل العـريس مـع 

ــــة و القهــــوة، و بعــــد ــــة يغــــادر أهــــل العــــريس و معهــــم نصــــيبهم مــــن هــــذه  مشــــروبات الغازي انتهــــاء االحتفالي

  احللويات. 

بالرغم من هذا املزيج الثقايف،إالّ أّن بعض اُألسر تـرفض مسـألة االخـتالط بـني اجلنسـني و عـدم حضـور 

العريس يوم املالك إالّ أننا الحظنا مـن خـالل امليـدان رؤيـة بعضـهما يف أيـام أخـرى مـا يشـكل نـوع مـن صـراع 

ثقــايف بـــني القـــيم التقليديـــة و العصـــرية و بــروز قـــيم و رمـــوز جديـــدة أثبتـــت وجودهــا و هـــذا مـــا سنلمســـه مـــن 

  خالل حفل الزفاف.
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:القرانعقد .4

يعترب عقد القران املرحلة األساسـية بعـد الزفـاف، ففـي املاضـي كـان يف نفـس األسـبوع الـذي يـتم فيـه 

الزفــاف، و مل يكــن يــرى الرجــل خطيبتــه إالّ يــوم الدخلــة، أمــا اليــوم فتغــريت العــادات و القــيم و أصــبح عقــد 

'العــين'بــة خوفــا مــن القــران بعــد املــالك مباشــرة و هنــاك بعــض العــائالت مــن تفضــل عقــد القــران بعــد اخلط

الذي ينجر منه فسخ اخلطبة. كما تغريت أيضا وضعية عقـد القـران و عقـد الفاحتـة مبنطقـة تلمسـان، فكانـت 

األســـبقية لعقـــد الفاحتـــة و يليهـــا مباشـــرة عقـــد القـــران، أمـــا اليـــوم و باعتبـــار عقـــد الفاحتـــة املنفـــذ الوحيـــد الـــذي 

' الـذي الزواج بالفاتحـةهلذا الزواج ، ّمت بروز ما يسـمى 'يسمح لزواج الرجل بالفتاة خاصة عند رفض األهل 

يعتــرب زواج عــريف بــدون عقــد القــران، املعــىن أنــه تقــرأ فاحتــة الــزواج يف املســجد حبضــور العــريس و أحــد أقــارب 

العروس فقط، مث يأخذ الرجل زوجته إىل البيت و ينجر مـن هـذه العالقـة أوالد بـدون تسـجيل و ال اعـرتاف، 

ن احلــــاالت و نتيجــــة لضــــغوطات نفســــية و اجتماعيــــة و اقتصــــادية يضــــطّر الــــزوج للهــــروب أو و يف كثــــري مــــ

�ǶƬººȇ�ƨººŢƢǨǳ¦�ƾººǬǟ�ƶƦººǏ¢�¦ǀººŮ�¦®ƢǼƬººǇ¦�Â�ǞººǸƬĐ¦�ÀȂººȀƳ¦Ȃȇ�®ȏÂȋ¦�ǞººǷ�ǾººƬƳÂ±�Ƣººǯ°Ƣƫ�ƨȈǳÂƚººǈŭ¦�ǽǀººǿ�ǺººǷ�ȆººǴƼƬǳ¦

��ǞǸƬĐ¦�À±¦Ȃƫ�Â�̈ǂǇȋ¦�¿Ƣǜǻ�ȄǴǟ�ƢǛƢǨƷ�Ǯ ǳ̄�Â�À¦ǂǬǳ¦�ƾǬǟ�Ƥ ƳȂŠ
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:الّزفاف.5

تـرب الزفـاف نقطـة مـرور بالغـة األمهيـة يف حيــاة األشـخاص مـن اجلنسـني، حيـث مـن خاللـه يكــون "يع

اإلعـــالن الكبـــري بقيـــام العالقـــة الزوجيـــة و يرتتـــب عليـــه حقـــوق و التزامـــات لكـــل مـــن العروســـني جتـــاه اآلخـــر، 

.1وجبانب هذا فهو ُحياط بكثري من الطقوس  و العناصر الفولكلورية"

 منطقـة تلمسـان يكتسـي طابعـاً خاصـاً ملـا لـه مـن اهتمـام يف عاداتـه و تقاليـده كان حفـل الزفـاف يف  

اخلاضعة لقواعد اجتماعية و الثقافية، و التحضـريات هلـذه املناسـبة كانـت "تـدوم سـبعة أيـام متواصـلة و بدايـة 

رقــمملبحوثــةومبشــاركة كــل العائلــة ســواءا كــان كبــريا أو صــغريا فتقــول ا 2املراســيم تكــون يف بيــت أهــل العــروس"

َعـاْونُو َلْحبَـاْب َعلَـى ُكْلِشـي و َمـا َكـاْنش َكـاَيْن اْلبَـرَّانِـي"")02( الُعْرس َكـاْن يـُْفـوْت ِسـيَمانَة َمـْن قْـبَـْل و يـَتـْ

العرس يدوم سبعة أيام من قبل الدخلة، و يتعاونون األحباب على كـل شـيء دون تـدخل أي  كان[ أي

مـــا يفســـر أن العائلـــة وحـــدها كانـــت تتـــوىل ترتيـــب حفـــل الزفـــاف بنـــوع مـــن التجـــانس والتكامـــل  ] و أجنبـــي

  وتعاون فيما بينها. 

كان الزفاف يتّم عادة بعد عاماً من اخلطبة و قـراءة الفاحتـة و باالتفـاق الطـريف علـى املوعـد، و هلـذه 

�Ƣºē¦ǄȈȀšاحلفلة عادات و تقاليد ختتلف باختالف الثقافات. و خالل هـذه الفـرت  �Ŀ�ƨǴǤºǌǼǷ�² ÂǂºǠǳ¦�ÀȂºǰƫ�̈

بعد استالم املهر خاصة املبلغ املايل فتبدأ بتجهيز الفراش الذي كان يعتمد كثـريا علـى العمـل اليـدوي كـالطرز 

و اخلياطـــة، أمـــا العـــريس فكـــان ملـــزم بتحضـــري غرفـــة العريســـني جمهـــزة مـــن أثـــاث و فـــراش باإلضـــافة إىل شـــراء 

أمـا عـن موعـد الـزواج فاألهـل العـريس هـم الـذين يقـررون و حيـددون اليـوم مث الذهب املتفق عليه يف الشروط. 

  يتم إعالم أهل العروس.

1
350، ص 2011اإلسكندریة، ب ط، ، دار المعرفة الجامعیة، المرأة و القیم في المجتمعات العربیةمحمد عبده محجوب، -

2
- BOUDJEDRA, Rachid, Vies quotidienne contemporaine en Algérie, Librairie Hachette, Paris, 1971, P

46
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عنــد اقــرتاب يــوم املوعــود ، تــذهب بعــض النســوة مــن أهــل العــريس و أهــل العــروس شــرط أن تكــون 

)، َمْتَسـاْنَدةالْ متزوجات يف زي تقليدي لدعوة األقارب و األحباب حلضور الزفاف و تسمى هذه العادة بــــــ (

ألن هلـــذه الطريقـــة دور كبـــري يف تعزيـــز  جمـــيء املـــدعوينإحلاحهـــا و رغبتهـــا يف  هـــذه النســـوة و جيـــب أن تظهـــر

 العالقــات االجتماعيــة. و ليبــدأ بعــد ذلــك حتضــري احللويــات التقليديــة يف البيــت و كانــت تقتصــر فقــط علــى

ارْ نســـاء العائلـــة أو () و بالتعـــاون مـــع الْقرِيـــَوشْ –الَمْقـــُروْط –الَكْعـــك ( ) أمـــا األكـــل فكـــان ْصـــَحاْب الـــدَّ

.الفاصوليا الخضراء باللحم'' و يف العشاء ' 'الكسكس باللحمأغلبية وجبات الغذاء 

�ƪ ºȈƥ�ń¤�ƢƷƢƦǏ�ƢēƢƦȇǂǫ�ǺǷ�̈ȂǈǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�ǽǀƻƘƫ�ƪ ǻƢǰǧ���ƨȈǐƼǌǳ¦�ƢȀǓ¦ǂǣ¢�Â�² ÂǂǠǳ¦�³ ¦ǂǧ�ƢǷ¢

"، و عنـد الوصـول الشدةرتط على إحداهن ارتداء لباش "زوجها يومني قبل الزفاف أيضا بزي تقليدي و يش

تشرع مباشرة برتتيبه و تزيينه على أكمل وجه يف غرفة العريسني حيث يكون كل شيء على حدا كـي يعطـي 

). و عنـد تـَْبيِـيْض اْلَفـْرشمنظر مجيل و لعرض ما أتت به العروس ألهـل زوجهـا ، و تسـمى هـذه املرحلـة بـــــ (

هل العريس برؤية الفراش و تصويره. و خـالل هـذه الفـرتة يكـون قـد مت حتضـري وجبـة الغـذاء االنتهاء يسمح أل

  ألهل العروس.

أمـــا اليـــوم و نظـــرا لتـــوتر العالقـــات العائليـــة و االجتماعيـــة، و ارتفـــاع تكـــاليف الـــزواج، و متاشـــيا مـــع 

بــل أصـــبح يقتصـــر علـــى  ظــروف املعيشـــة مل يعـــد حفــل الزفـــاف مثـــل املاضــي يتشـــارك فيـــه مجيــع أفـــراد العائلـــة

البعض منهم فقط إذ أن التضامن االجتماعي أصبح أقل مع جيل األبنـاء مقارنـة مـع جيـل اآلبـاء، و هـذا مـا 

َبْكـِري اَألْعـَراْس َكـانُو نـْتَـاْع الصَّـْح ")01(رقمصّرحته أغلبية املبحوثات برفضها هلذا الوضع تقول املبحوثة

َعاْونُ  Laو َدْرَوْك رَاُهـْم َيْكرِيـْو ..وا و يـْبَـاتُويـَْلَتمُّو َلْحَباْب و يـَتـْ salle ْأي  "بَـاْش َمـا يـََقْبُضـوْش ْحبَـابـُْهم

علـى قـيم و تقاليـد، كـانوا األحبـاب يلتمـون و يتعـاونون و يُبيتـون..  في الماضي كانـت أعراسـنا مبنيـة[

"06املبحوثـة رقـم (و تضـيف  ]األحبـاب يقومون بكراء قاعـة الحفـالت لتجنـب فكـرة مبيـت اآلن أما (
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، وحـىت احلفـل مل ]أصبحوا يدعون النصف و يتركون النصفأي [  "َوالَّْو يـََعْرُضو النَّْص و ْيَخِليْو النَّْص 

يعد يدوم سبعة أيام بل أصبح ُجيمع يف يوم واحد يف قاعة احلفالت تقليال من التكاليف.

انية يف شـراء جهازهـا الـذي أصـبح يكلـف و مبجرد اإلعالن عن موعد الزفاف، تبدأ العروس التلمسـ

�ń¤�©ǂǘºººǓ¦�À¤�Â�ŕºººƷ�§ ƢºººȈưǳ¦�ȄºººǴǣ¢�Â�Ȅºººđ¢�ǖȈºººţ�Ƣºººǿ¦ŗǧ��ƨºººȈǧƢǬưǳ¦�Â�ƨºººȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ȏȂºººƸƬǴǳ�¦ǂºººǜǻ�Śºººưǰǳ¦

استالف األموال املهم أن تظهر بأحسـن مـا عنـدها، و حسـب النمـاذج الـيت ختتارهـا بنفسـها عكـس مـا كـان 

قمــاش و ختيطهــا بنفســها، و نوعيــة القمــاش أيضــا لــه دور يف حتديــد يف السـابق فــاألم هــي الــيت كانــت ختتــار ال

جهــاز العروس،أمــا الفــراش فتجهيــزه يكــون مكلفــا جــدا ألنـــه األكثــر بــروزا مقارنــة مــع الثيــاب فتفضــله أكثـــر 

حداثة و تنوعا، و هذا بدافع التباهي و التنافس بني العائالت.

ل العقـــــود األخـــــرية خاصـــــة مـــــع التطـــــور فقـــــد عرفـــــت تناقصـــــا كبـــــريا خـــــال 'المتســـــاندة'أمـــــا عـــــادة   

التكنولـوجي، فقــد أصــبح هــاتف النقـال يســهل هــذه عمليــة بشــكل كبـري، مــا أضــعف العالقــات االجتماعيــة. 

) كمـا يف السـابق، فنظـرا لـتقلص العالقـات وبـروز ْصَحاْب الّدارْ أما فيما خيص احللويات فلم تعد من صنع (

�ŅƢººǷ�ǢººǴƦǷ�ǲººƥƢǬǷ�¾ƢººĐ¦�¦ǀººǿ�Ŀ�śººǐƬű�¿ƢººȀǷ�ǺººǷLa� تقنيــات جديــدة أصــبح صــنع احللويــات العصــرية

commande des gâteaux و بعـدما كانـت صـناعة احللويـات التقليديـة يف املاضـي القريـب حكـرا علـى" ،(

النساء، أصبحت تشهد خـالل السـنوات األخـرية حمـالت بيـع احللويـات التقليديـة نظـرا لإلقبـال املتزايـد عليهـا 

و غالبــا مــا تكــون باهضــة الــثمن ألن بعــض العــائالت تشــرتط أن 1العــائالت التلمســانية"مــن قبــل الســياح و 

) ، حســب تصــريح املبحوثــة رقــم اللــوز و البنــدق و الجــوزتكــون هــذه احللويــات مشــكلة و مصــنوعة مــن (

ــّدار و رَبِّــي َيْطــَرحْ Gâteauxَبْكــِري َكــاْن )"03( ــي ال ــْل ِف َعَم ــُرْم و َدرْ يـَنـْ ــة و يـُْغ ــزََّواْق ْقليــل و َوأْ البَـرََك ال

1
13، ص 2012جانفي  31إلى 21عن وزارة الثقافة، العدد صدرت"، في القمة,,تلمسانمجلة الجوھرة، " -
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[ فـي الماضــي كانـت الحلويـات ُتصــنع فـي البيــت و فيهـا البركـة و الكميــة معتبـرة، أمــا اآلن أيبـَـَزاْف"

.  الكمية قليلة و يكثرن تزينها]  

ُلْوِشـي أو ( ليلة الحناء):*

�¿ȂºȈǳ¦�ÀȂºǰȇ�Â�ƢȀǴǿ¢�ƪ Ȉƥ�Ŀ�² ÂǂǠǳ¦�ƢȀȈǔǬƫ�» ȂǇ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǳ�ǂƻ¡�ƢĔȋ�̧¦®Ȃǳ¦�ƨǴȈǴƥ�Ƣǔȇ¢�ȄǸǈƫ�Â

املـــوايل أي يـــوم قبـــل الزفـــاف. يف الصـــباح تـــذهب العـــروس إىل محـــام تقليـــدي و تأخـــذ معهـــا بعـــض النســـوة و 

العـــادة بــــــ ' امـــرأة) و تســــمى هـــذه  20إىل  15بنـــات العائلـــة املوجــــودين يف البيـــت و يكـــون عــــددهم مـــن (

�ǞƥƢºǗ�Â̄�ȂºȀǧ�ÀƢºǰŭ¦�¦ǀºđ�ǖƦƫǂºŭ¦�ǆ"والتشليل'  ºǬǘǳ¦�ƢºǷ¢��̈°ƢºȀǘǳ¦�Â�¾ƢºǈƬǣȐǳ�ÀƢºǰǷ�Ȃºǿ�¿ƢºǸū¦�ǆ ºǬǗ

رمزي، تدخل من خالله الفتاة عامل النساء الناضجات، و يتمثـل هـذا الطقـس يف إزالـة شـعر خفيـف املنتشـر 

اإلبطـني، و علـى السـاقني و الـذراعني، يف وجه العروس و كـذلك الشـعر الـذي هـو يف الشـفة العليـا، و حتـت

مبعىن أن رمزية هذا الطقس يتجلّى يف كون نزع الشعر هـو انتقـال مـن مرحلـة املراهقـة إىل مرحلـة 1و العانة.."

�ń¤�² ÂǂºǠǳ¦�ǾºƳȂƬƫ�¿ƢºǸū¦�ǺºǷ� ƢºȀƬǻȏ¦�ƾºǠƥ�Â��ƨºȈǴǸǠǳ¦�ǽǀºđ�¿ƢºȈǬǴǳ�ƨºƳÂǄƬǷ�̈¢ǂǷ¦�Ǧ Ǵǰƫ�Â�©ƢƳÂǄƬŭ¦� ƢǈǼǳ¦

مراسـيم 'لوشـي'، حيـث تظهـر العـروس عاديـة جـدا دون أن تـزين نفسـها حسـب قـول  بيت أهلها و هنـا تبـدأ

"09املبحوثــة رقــم ( ــَزيّْن َمــا ْتُحــْط َماِكَياْج..َكانَــْت تـَْلــَبْس ِغــي بـُْلــوزَة ) اَلْعُروَســة نـَْهــاْر ُلْوِشــي نـَْتاْعَهــا َمــا تـْ

ـــ ـــاْع أْمَهـــا و ْتُحـــْط ْعَلـــى رَاْســـَها ُفوَطـــة، و تـَْقُع َت ـــْم ْقِديَمـــة نـْ ـــاْت رَاُه ْد فـــي الُشـــوَكة ( زاويـــة الغرفـــة) و ْلبَـَن

العروســة يــوم 'لوشــي' (ليلــة الــوداع) ال تتــزين و ال تحــط ماكياج..كانــت تلــبس لبــاس  أي [ َيَشــْطُحو"

والـدتها قــديم ، و تغطـي علــى رأسـها بفوطــة، و تجلـس فــي زاويـة الغرفــة و البنـات العازبــات ترقصــن.] 

يــوم (ليلــة احلنــاء) جيــب أن تكــون طبيعيــة جــدا ، كــي يظهــر الفــرق يــوم بروزهــا  و القصــد مــن هــذا أن الفتــاة 

كعــروس، فتجتمــع العائلــة و الفتيــات فقــط تغــين و تــرقص إىل وقــت متــأخر مــن الليــل.إالّ أننــا التمســنا مســألة 

1
217ص،1999القاھرة،ب ط،العربي،الفكردار،قضایاھاألھممعاصرةرؤیة:األسرةاجتماععلمالساعاتي،حسنسامیة-
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االختالط يف حفل 'لوشي' مـن خـالل امليـدان أن أغلـب العـائالت تـرفض هـذا بـدافع أن 'لوشـي' هـو أساسـا 

ة متوارثــة و ختــص العــروس و بنــات العائلــة فقــط و ال دخــل جلــنس الــذكر حســب تصــريح املبحوثــة رقــم عــاد

)02" نَـاْت ْو َماَكـاْنش َلْخـَالْط و َهـذا الْتَباْهـِديْل"َمْن َبْكِري) [ فـي الماضـي  أيُلْوِشي َمْعُموْل ِغـي لَبـْ

ط مــع الشــباب مثلمــا عليــه 'لوشــي' كــان مخصــص للبنــات العازبــات فقــط، و لــم يكــن هنــاك االخــتال

حتـــى  [أي "!َمـــا رَاْحَنـــا فَـــاْهِميْن َوالُـــوMixte" َحَتـــى َلْوِشـــي َوالَّ )04و تضـــيف املبحوثـــة رقـــم ( اليـــوم]

ما يربر رفض التـام لالخـتالط و يعتربونـه ضـد األعـراف والتقاليـد. ]'لوشي ' أصبح مختلط، لم نفهم شيء

أمــا يف بيــت العــريس، هــو اآلخــر حيتفــل بــآخر ليلــة لــه و يــودع العزوبيــة، يــدعي كــل األصــحاب و األحبــاب 

  إىل منتصف الليل. الَهاَلة'للغذاء معه و يف الليل يبدأ احلفل من رقص و غناء على فرقة ' 

وظــائف هــذا الطقــس، فبعــدما كــان 'لوشــي' حفلــة خمصصــة لتوديــع العــروس و نالحــظ تراجــع كبــري ل  

�¢ƾºƥ�Â�ƨºǳȏƾǳ¦�ǽǀºǿ�ǾºǼǷ�ȄºǨƬƻ¦���ƢȇȂǼǠǷ�ƢēƢǇ¦Ȃŭ�©ȏƢŬ¦�Â�©ƢǸǠǳ¦�ǺǷ�śƥǂǬŭ¦�ǺǷƢǔƬƥ�Â�ƨǴƻƾǳ¦�ƨǴȈǳ�ǲƦǫ

يف التنــاقص تــدرجييا، و هــذا مــا صــّرحته بعــض الفتيــات املقــبالت علــى الــزواج حيــث تــرى أّن 'لوشــي' مل يعــد 

روريا مثل السابق و تفضل إقامة 'املالك' مث حفل زفاف مباشرة ، مبعـىن أّن 'املـالك' أصـبح حيـل حمـل حفـل ض

ـــد ســـنة) " 26'لوشـــي' و هـــذا تقلـــيال مـــن التكـــاليف فتقـــول إحـــدى املقـــبالت علـــى الـــزواج    (  ُعْرِســـي بـَْع

Directementو ْمـَالْك بَـاْش ْيِجيبُـوِلي ْدفُـوِعي رَْمَضاْن إْنَشاء اهللا ْو َهاَذاْك ِلي َنَخْسُرو ِفي ُلْوِشي نـََعْملُـ

و الذي أسرفه في حفل 'لوشي' أوفـره ألقيمـه حفـل  عرسي بعد رمضان انشاء اهللا،أي [  "أي (المهر)

، و هنــاك بعــض العــائالت مــن تفضــل إقامــة حفــل 'لوشــي' يــتم فيــه عــرض المهــر المــدفوع] 'لمــالك' كــي

البنتها بدون 'مالك' و لكن ليس قبل حفل الزفـاف بيـوم كمـا جـرت العـادة و إمنـا بأسـبوع أو أكثـر، و املهـر 

، و لكــــن هــــذا ال ينفــــي إقامــــة احلفــــالت الثالثــــة مــــع بعــــض عنــــد بعــــض 'لكمــــال'يـُـــدفع مباشــــرة يف خطبــــة 

  مكانية املادية و الطبقة االجتماعية.                 العائالت  و هذا يتوقف عند اإل
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و يف صبيحة يوم الزفاف، تتكاثف مجيع العائلة من كال الطرفني ما يشكل تضامنا اجتماعيا حيـث  

كل فرد يقوم بدور معني، أما العروس ففي حدود الساعة العاشرة صباحاً تقوم النسـوة بتحضـريها بتلبيسـها ' 

لوضـع  ،  و تتأهـب' للشـدة' أي اللبـاس الرمسـي'بلوزة المنسوج' فقط بـدل قديمة'  القرفطان' و 'بلوزة

يف يدها ، و ما إن حين موعد زفها إىل بيت زوجهـا ترتـدي لبـاس الْقِويْلَباْت' ـ' نقوش احلناء أو كما تسمى ب

'. أمـــا حتضـــريات العـــريس فيصـــطحبونه أصـــحابه إىل 'محـــام تقليـــدي' صـــباحا  الشـــدة التلمســـانيةالتقليـــدي ' 

�» ƢǧǄǳ¦�ƨǴǨū�ǾǻȂƠȈȀȇ�Â�ǾǷ¦ƾǼđ� ƢǼƬǟȐǳ�ƪ ȈƦǳ¦�ń¤�¼Ȑū¦�ļƘȇ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥÂ

ـــأيت موكـــب مـــن الســـيارات (   ) حيـــث تكـــون ســـيارة Cortègeو يف حـــدود الســـاعة الرابعـــة مســـاءا ي

العــــروس مــــع أختهــــا و خالتهــــا أو إحــــدى القريبــــات مرتديــــة '  العــــروس األكثــــر متيــــزا مزينــــة بــــالورود ، فتخــــرج

رمــز الســرتة يغطيهــا مــن الــرأس إىل القــدمني و ال يُكشــف عــن وجههــا،  و عنــد الوصــول إىل بيــت الحايــك'

العــريس تســتقبلها أم العــريس بــالتمر و احلليــب رمــز للســعادة الزوجيــة و أقاربــه بالزغاريــد و تتوجــه مباشــرة إىل 

' متكونـة 'ِصـيِنَية اَلْعَكـرْ اها أحد فتجلس على كرسي مث تأيت بعض النسوة من أهل العريس بـــ غرفتها و ال ير 

مـــن حـــذاء ذهــــيب و علبـــة مســـاحيق التجميــــل و قـــارورة عطـــر و مــــرآة و مغطـــى بوشـــاح خفيــــف يســـمى بــــــ' 

زوجهـا، مثّ  يـتّم تلبيسـها حـذاء الـذي اشـرتاه هلـاو، يُغطى به وجه العروس إىل حني وصول زوجهاالعبروق' 

توضــع هلــا دائرتــان علــى خــديها بــأمحر الشــفاه رمــز العذريــة وتــنقط خبمســة نقــاط بكــرمي أبــيض حلمايتهــا مــن 

) هــم نســاء يقومــون بإحيــاء احلفــل بالطبــل حــىت طلــوع الفقيــرات�Ʋȇ±Ƣººǿ¢�Â�ǲººƦǘǳ¦�ǺººǷ�ƲȈººđ�ȂººƳ�Ŀ�،العــني

إىل أن ميتطــي احلصــان و مرتــديا الــرداء  الفجــر، و خــالل هــذه الفــرتة جيتمــع العــريس مــع املــدعوين يف املقهــى،

عــرب الشــوارع الرئيســية 'الطبــل' مث يقــوده أصــحابه و أحبابــه إىل بيتــه مرفوقــا بــــــ  'البَـْرنُــوْس'األبــيض التقليــدي 

للمدينة و حني وصوله يهيئ له كرسيا جبوار احلصان حـىت تـتمكن والدتـه مـن الصـعود و تسـلم عليـه مث تضـع 

مــن العــني، و بعــد ذلــك جيــب أن ميــر حتــت قــدميها عنــد  حتميــه'الَمْســِكَية' سلســلة لــه نــوع مــن حلــي ذهبيــة 
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مدخل الباب رمز للطاعة و تكسر فوقه بيضة رمز لإلجناب، مثّ يـدخل مباشـرة إىل غرفتـه أيـن تكـون العـروس 

  ينه و بينها.مبعىن زوال احلياء ب'َلْعَكْر' من وجهها و ميسح به  'العبروق'بانتظاره، فيقوم بنزع الوشاح أو 

و قــد انقلبــت األمــور بعــض الشــيء فيمــا خيــص املمارســات حفــل الزفــاف يف األســرة التلمســانية بــني 

�śºƥ�ĿƢºǬƯ�«±ƢºŤ�ń¤�ÃË®¢�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�Â�ƨȈǧƢǬƯ�©ȏȂŢ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ǿƥ�ǂŻ�Ƣŭ�¦ǂǜǻ�ǂǓƢū¦�Â�ȆǓƢŭ¦

حيـث الشـكل، فمـن حيـث املضـمون ما هـو تقليـدي و مـا هـو عصـري، حـىت و إن حـافظ علـى وظائفـه مـن 

  ينخرط يف سريورة خمتلفة و متعددة.

فتحضــريات عــروس اليــوم ختتلــف عــن حتضــريات عــروس األمــس، " فــإن كانــت مراســيم الــزواج اليــوم 

تبدو أقل أمهية مما كانت عليه قدميا، فيعترب البعض أن املراسيم التقليديـة كانـت أكثـر غـىن بـالطقوس املختلفـة 

، و هـذا مــا ملسـناه مــن خــالل امليـدان رفــض بعـض العــائالت هلـذه التغــريات احلاصــلة 1عديــدة"و املمارسـات ال

َمـا بـَْقـى َوالُـو الَعـاَداْت الِتِلْمَسـانَِية انـَْقْلبَـْت ")10(رقـميف طقوس الزواج التلمسـاين حيـث تقـول املبحوثـة

Laرَاَهــا َخاُلوطَــة، بالِنْســَبة لِــَي  Salle تـَْبــِذيْر ْكِبيــْر و ْحَنــا َبْكــِري ِغــيCaméra  َكانَــْت َمْمُنوَعــة و اْليُــوْم

ـــا" ـــْل رَاَجْلَه ـــم يبـــق شـــيء، العـــادات أيُكوْلِشـــي رَاْه َمْفُضـــوْح، و َلْعُروَســـة َوّالْو ْيُشـــوُفوَها النَّـــاْس قْـَب [ل

را تصـــوير كانـــت كـــامي  حتـــى التلمســـانية انقلبـــت، بالنســـبة لـــي قاعـــة الحفـــالت تبـــذير، و فـــي الماضـــي

مبعـــىن أن  زوجهـــا.] مجـــيء و اليـــوم كـــل شـــيء مفضـــوح، و العروســـة أصـــبح يراهــا النـــاس قبـــل،ممنوعــة

�ƢºººȀƬǸȈǫ�±¦ǂºººƥ¤�» ƾºººđ�¦ǀºººǿ�Â���±¦ǂºººǗ�ǂºººƻ¡�ǺºººǷ�©¦°ƢȈºººǇ�Ƥ ºººǯȂǷ�Ŀ�ƢºººȀǴǿ¢�ƪ ºººȈƥ�ǺºººǷ�«ǂºººţ�ƪ ƸƦºººǏ¢�² ÂǂºººǠǳ¦

  العكس صحيح. ومكانتها فكلما كانت عدد السيارات كبري و تواكب العصر زادت تباهيا بني الناس و

ــــة و ال يراهــــا أحــــد،   ــــدخل العــــروس مباشــــرة إىل بيــــت زوجهــــا و تتحجــــب يف غرف فبعــــدما كانــــت ت

أصبحت اليوم تظهر أمـام املـدعوين مكشـوفة الوجـه " و تـزف إىل قاعـة احلفـالت كـأول عتبـة متـر عليهـا بـدال 

1
جویلیة دیسمبر 30-29"، في إنسانیات عدد مزدوج، مراسیم الزواج بمدینة قسنطینة، مقاربة انثروبولوجیةفلایر عباس، "-

60، ص 2005
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غرفتهــا اخلاصــة قبــل جمــيء " فبعــدما كــان يــتم وضــعها للعــروس يف َلْعَكــرْ ، أمــا عــن " 1مــن عتبــة بيــت زوجهــا"

مث تقــوم اثنــان  ،زوجهــا، أصــبحت تقــام هــذه العــادة أمــام املــلء و حبضــور كــامريات التصــوير و اهلواتــف النقالــة

��±Âǂºƥ�Ȃºǿ�̈ƾºȇƾŪ¦�ƨºȈǳƢǨƬƷȏ¦�² ȂǬǘǳ¦�ǺǷ�Â���ǺȇȂǟƾŭ¦�¿ƢǷ¢�² ÂǂǠǳ¦�µ ǂǠƥ�ƢēƢƦȇǂǫ�ǺǷوهـم فرقـة قـَْرقَـابُو "

و يعزفــون علـى الطبـل و الدربوكــة و املزمـار يقومــون بـزف العــروس جمموعـة مـن الشــباب يرتـدون نفــس الثيـاب 

��©ȐºǨū¦�ƨºǟƢǬǳ�ƢŮȂºǏÂ�ƨºȇƢǣ�ń¤�©¦°ƢȈºǈǳ¦�Ƥ ºǯȂŠ�Ƣǿǀºƻ¢�ƾºǼǟ�ƢºĔȂǬǧ¦ǂȇ�Ľ�ƢºȀǴǿ¢�ƪ Ȉƥ�ǺǷ�ƢȀƳÂǂƻ�¾Ȑƻ

و وظيفة هؤالء ال تتوقف عند العزف فقط بل تتعـداها لُِيِحلُـو حمـل العـريس، فيقومـون بالكشـف عـن وجههـا 

ــورْ ��Ŀ�ƢĔȂººǈǴÉŸ�Ľْعَكــْر''لَ بعــد وضــع  " و هــو عبــارة عــن كرســي مصــنوع مــن النحــاس ومنقــوش عليــه الِطيُف

زخـــارف خمتلفـــة ومغلـــف بقمـــاش مزخـــرف خبيـــوط ذهبيـــة و هـــي العـــادة تعـــود إىل أصـــول مغربيـــة حبكـــم قـــرب 

ȇ®®ǂºººǷ�ƨºººǟƢǬǳƢƥ�Ƣºººđ�¾¦ȂºººƴƬǳ¦�Â�ƢºººȀǠǧ°�ǶƬºººȇ�Â�² ÂǂºººǠǳ¦�ǾºººȈǴǟ�ǆ ºººǴš ���§ǂºººǤŭ¦�Â�ÀƢºººǈǸǴƫ�śºººƥ�ƨǧƢººǈŭ¦ ن مـــدائح

ƨºƯȂƸƦŭ¦�¾ȂºǬƫ�̄¤�̈ƾºȇƾŪ¦�©¦®ƢºǠǳ¦�ǽǀđ�©ƢȈǓ¦°�Śǣ�©ƢƯȂƸƦŭ¦�Ƥ Ǵǣ¢�ǲǠƳ�ƢǷ��ƨȈǼȇ®�Â�ƨȈƦǠǋ09(رقـم(

أصـبحوا فرقـة 'قرقـابو' يتكفلـون  أي [ "رَاُهْم ْصـَحاْب قـَْرقَـابُو ُهـْم لِـي يـَْتَكْلُفـو بالُمِهَمـة بَـَدَل الَعـرِيسْ "

ت اجلديــــدة طغــــت علــــى املمارســــات القدميــــة و بالشــــكل مــــا يفســــر أن املمارســــا ،]مهمــــة بــــدل العــــريسالب

امللحوظ، حىت عملت على تغيري األدوار و الوظائف.

أمـا العــريس فلــم يعــد ميتطــي احلصــان ليصــل إىل مكـان احلفــل مثــل الســابق بــل تناقصــت هــذه العــادة 

برفقــة ســـيارتني أو بعــد الشــيء خاصــة عنــد العــائالت الغنيــة، فأصـــبح أيضــا يــأيت يف ســيارة فخمــة و مميــزة و 

" ليــتّم اســتكمال العــرض، فرقــة القرقــابوثالثــة مــن األصــدقاء و األحبــاب. و عنــد وصــوله يكــون بانتظــاره "

يف جــو مــن املــرح و الــرقص إىل أن يــدخال إىل  'الطيفــور'فبعــد تقبيــل العــروس يف جبهتهــا جيلســونه أيضــا يف 

اصل السهرة مـع أواع املوسـيقى العصـرية والشـرقية غرفتهما اخلاصة و تكون هذه الغرفة بقاعة احلفالت. و تتو 

1
44المرجع السابق، ص ناصر قاسمي، -
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ــَراْز'و اجلزائريــة. خــالل هــذه الفــرتة تبــدأ العــروس بعمليــة'  �ƪالتَّبـْ ººŤ�Ŗººǳ¦�ƢººđƢȈƯ�ȄººǴǣ¢�Â�ȄººǴƷ¢�Ŀ�Ƣººǿ±Âǂƥ�ŘººǠŠ

خياطتها خالل فرتة خطوبتها، و ذلك إلظهار نوعية هذه الثياب مـن حيـث العـدد و نـوع القمـاش و طريقـة 

ºººĔȋ��ƨºººǗƢȈŬ¦" 1ا تـــرى أّن املـــدعوين يتصـــيدون أبســـط األخطـــاء يف العـــرس ليكـــون ذلـــك شـــغلهم الشـــاغل ،

La–بالحفلة الليلـةوتستمر احلفلة أو ما تسمى '  Soirée إىل غايـة الواحـدة صـباحا. و هـذا يلعـب دور '

ـــــة رقـــــم ( ـــــاهي بـــــني العـــــائلتني و األقـــــارب و األحبـــــاب.فتقول املبحوث "03كبـــــري يف التفـــــاخر و التب ـــــِذه ) َه

ْو ِغيــْر يـَْقْلــُدوا ِفــي َلْقــَوْر (األجانــب) ــْهَراْت َماِشــي ِديَاْلَنــا ْو َمــا َداْخــَالْش ِفــي تـََقالِيــْدنَا..َوالَّ هــذه أي[ "السَّ

.]فقط ليست من عاداتنا و ليس لها دخل في تقاليدنا..أصبحوا يقلدون الغرب السهرات

:الّدخلة*

يزال له أمهية كبرية يف األسر العربيـة ألنـه متعلـق بالدرجـة األوىل إّن موضوع عذرية العروس كان و ال 

بشرفها و مستقبلها " فأي عالقة جنسية خارج دائرة الزواج تعترب عالقة حمرمة و عارا خاصـة بالنسـبة للفتـاة، 

�Ǧ ºººǴƬź�Äǀºººǳ¦�§ ƢººǬǠǴǳ�µ ǂºººǠȇ�Ëȏ¤�Â�Ƣºººđ�«¦ÂǄººǳ¦�ǾºººȈǴǟ�Ƥ ºººƳÂ�̈ƢººƬǧ�µ ǂºººǟ�ƢºººǷ�ǎ Ƽººǋ�Ǯ ºººȀƬǻ¦�Â�ª ƾººƷ�¦̄¤�Â

و هذا يعىن أن الفتاة يـوم زفافهـا هـو يـوم اإلعـالن عـن عـذريتها، فيكـون الرتكيـز ، 2قافة الشعوب"باختالف ث

�ƢºȀǴǿ¢�śºƥ�ƢºȀƬǻƢǰǷ�±Őºȇ�Â�ƢºȀƬǨǟ�¦ǀºǿ�ƪ ºƦưȇ�Ƣºēǂǰƥ� Ƣºǌǣ�ƪ ºǜǨƷ�Â�ƢȀǧǂǋ�ƪ ǻƢǏ�¦̄Ɯǧ��ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀŮ�ǂưǯ¢

إىل غرفـة، و ال يهـدأ و أهل زوجها، و هلذا غالبـا مـا يكـون األهـل قلقـون و خاصـة األم جمـرد دخـول العـريس

".الْقَمَجةهلم بال إال إذا رأوا شرف ابنتهم على املنديل أو ما يسمى بــ " 

كـــان شـــأنا مجاعيـــا " إذ تبقـــى بعـــض النســـاء خاصـــة   اأمـــا عـــن عمليـــة فـــض غشـــاء البكـــرة فـــال طاملـــ

رج أي إشـارة لنتـائج الدخلـة، العجائز منهم ترتقب األمر عند غرفة العروسني و يبقى الرجال ينتظـرون يف اخلـا

و يقـــيس هـــؤالء رجولـــة العـــريس و شـــجاعته إذا خـــرج بســـرعة مـــن عنـــد زوجتـــه حـــامال معـــه بعضـــا مـــن دليـــل 

1
11، ص2009جویلیة 28إلى 22من 543"، العدد زواج المظاھر یفرغ الجیوبجریدة الخبر،"-

2
110، المرجع السابق، ص ھواریة شعبان ، المرجعیة الثقافیة و الطقوس االحتفالیة للزواج بمنطقة تلمسان-



الدراسة الميدانية الخامسالفصل 

167

. و العـريس 1عذريتها يف منديل و يتم إعالم اجلميع حيـث يطلـق الرجـال البـارود و تطلـق النسـاء الزغاريـد.."

بعد يومني. و هذا ما كان سـائدا يف األسـرة التلمسـانية، بعد الدخلة يبقى مع عروسته بالغرفة و ال يظهر إالّ 

و رغــم أن هــذه العــادة تتميــز بنــوع مــن اإلحــراج فهــي تعطــي انطباعــا برجولــة العــريس و مبــدى عفــة و طهــارة 

  زوجته أمام اجلميع.

إالّ أن هذا الطقس بدأ يف االندثار و بدأت تنحصر بشـكل ضـيق بـني العـريس و العـروس و أحيانـا 

العريس و والدة العروسـة فقـط، و هـذا راجـع لعـدة أسـباب منهـا انتشـار التـديّن و توسـع نظـام التعلـيم، والدة 

أكســب كــال اجلنســني ثقافــة جديــدة ،و أعطــى توجهــا آخــر لقيمــة الشــرف و يــرون أن اإلعــالن عــن شــرف 

د الدخلــة، بــل الفتــاة أمــام املــأل يــوم زفافهــا فضــيحة و جهل.كمــا أن العــريس مل يعــد خيتفــي مثــل الســابق بعــ

يستقبل ضيوفه و يرقص و يفرح معهم و يتنقل هنا و هنـاك، و بعـد انتهـاء احلفـل مباشـرة يأخـذ عروسـته إىل 

فندق حمجوز مسبقا يقضيان تلك الليلة أو إىل سكنهما اخلاص، أمـا عـن الـدليل املـادي لعذريـة العـروس فـإن 

ج، حـىت و إن حتـرت عـن األمـر فيكـون ذلـك األسرة مل تعد مثل السـابق، إذ أصـبحت حتـرتم خصوصـية األزوا 

بطريقة مهذبة. ما يفسر " استمرارية العـرس علـى الـرغم مـن اختفـاء أهـم طقـوس املصـاحبة لـه و هـي طقـوس 

، فالعادات و القيم القدمية احنسرت و أُدخلت عادات جديدة. 2ليلة الدخلة"

  ابع):يوم (السّ *

�Ʈ ȈƷ��̈ǂǋƢƦǷ�» ƢǧǄǳ¦�¿Ȃȇ�ȆǴȇ�Äǀǳ¦�¿ȂȈǳ¦�Ȃǿ�Â�Ƣºē°ƢȇǄǳ�² ÂǂºǠǳ¦�§ ƢƦƷ¢�Ƥ ǿǀƫ�À¢�©¦®ƢǠǳ¦�©ǂƳ

Laبتلبيسـها الفسـتان األبـيض ( ومو االطمئنـان عليهـا يف الصـباح و تقـ Robe Blanche و تبقـى يف (

 مجاعـــــة مـــــن املوســـــيقيني الغرفـــــة و ال تظهـــــر، يف حـــــني أن العـــــريس يف اخلـــــارج مـــــع أهلـــــه و أصـــــدقائه و مـــــع

الـيت هـي خمصصـة للرجـال فقـط، حيـث جيلـس العـريس فـوق كرسـي "ةوبَ النُّ يم "ويشرعون يف مراس) الطبَّالِين(

1
47ناصر قاسمي، المرجع السابق، ص -

2
58، المرجع السابق، ص فلایر عباس-
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موضوع وسط املوسيقيني الذين يؤدون على شرفه قطعا موسيقية ، و كل الشباب املدعوين جيلسـون بـدورهم 

، ومتســـح وجـــوههم بالوشـــاح الـــذي اســـتعمل ملســـح وجـــه العـــريس ليلـــة زفافـــهيف كرســـي العـــريس لـــدقائق قليلـــة

عنــــدما تنتهــــي القطعــــة املوســــيقية، يقــــوم الفــــرد مــــنهم ويلقــــي مبلــــغ مــــن املــــال أمــــام  .ضــــاجللــــب احلــــظ هلــــم أي

  .املوسيقيني كل حسب قدرته املالية

)، فيقـدم للرجـال أوالّ و بعـد َمْرقَـة بالْعَسـلْ يف حني تقوم النسوة بتحضـري وجبـة الغـذاء املتمثلـة يف ( 

) و فيها يتم تلبيس العـروس القرفطـان و هـذه املـرة مـزودة التـَّْقِييلْ انتهاء الوجبة أي بعد الظهر، تبدأ مراسيم (

رمـز ملركزهـا اجلديـد كـامرأة متزوجـة و غالبـا مـن كـان َمْنِديْل َلْفُتوْل' و'  'الُفوطَة'و  اَلْحَزاْم'مبلحقاته و هو ' 

ســـنة) و هـــو رمـــز إجنـــاب املولـــود األّول  15إىل  10ولـــد صـــغري يكـــون عمـــره مـــن ( اَلْحـــَزاْم'يقـــوم بعمليـــة ' 

  . )كرذّ (ال

:الحّمام*

) و غالبـا مـا  15) أو يـوم (08و يكون اليـوم الثـامن ('الَحمَّاْم' و بعد ذلك تتفق النسوة على يوم   

ذ العــروس مـع أهلهــا و أهــل ' و فيـه يــتم أخـلَخْمَســَتاشْ كـان اليــوم اخلـامس عشــر بعـد الزفــاف و هلـذا مســي بــ'

).الشََّدة ْعَلى الَجصْ يتم تلبيسها مبا يسمى ( و فور االنتهاء زوجها، 

إذ أن هـذه العـادات بـدأت تتالشــى شـيئا فشـيئا نظــرا الختـزال أيـام حفـل الزفــاف الـذي أصـبح يقــام   

اَلْحــَزاْم' وم بعمليــة 'يف ليلـة فقــط، مـا أثــر علـى التقاليــد و القــيم، و نظـرا لضــيق الوقـت  أصــبحت العــروس تقـ

�² ƢººººƦǳ�ȄººººǴǟ�¶ǂººººǋ�ǆ Ȉººººǳ�Â�ƨººººȈǴǸǠǳ¦�ǽǀººººđ�ǶȈººººǬȇ�Ǻººººŭ�ŅƢººººǷ�ǢººººǴƦǷ�ŉƾººººǬƬƥ�Ƣǿ°Âƾººººƥ�¿ȂººººǬƫ�Â�ǲººººǨū¦� ƢººººȀƬǻ¦�ƨººººƥ¦ǂǫ

).الفسـتان األبـيض) و أمـام املـأل، و ختـتم احلفلـة بــ ( بلـوزة) كما كان سائد باملاضي، بل علـى (القرفطان(

)، عملـت DouchesLes–المرشـات السـابق نظـراً لتـوفر ( فلـم تعـد ضـرورية مثـل  'الَحمَّـاْم'أما عـن عـادة 

�² ƢºººƦǴǳ¦� ¦ƾºººƫ°¦�ŕºººƷ�Â��ǖºººǬǧ�ƢºººȀƳÂ±�©¦Ȃºººƻ¢�ǞºººǷ�Ƣºººē¦Ȃƻ¢�ǀºººƻƘƫ�² ÂǂºººǠǳ¦�ƪ ƸƦºººǏ¢�̄¤��̈®ƢºººǠǳ¦�ǎ ǫƢºººǼƫ�ȄºººǴǟ
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�Ǧ ººȈǨƻ�ÄƾººȈǴǬƫ�² ƢººƦǳ� ¦ƾººƫ°¦�ǲººǔǨƫ�² ÂǂººǠǳ¦�ƪ ƸƦººǏ¢�̄¤�ȆººǓƢŭ¦�ǲººưǷ�ƾººǠȇ�Ń�̈®ƢººǠǳ¦�ǽǀººđ�́ ƢººŬ¦�ÄƾººȈǴǬƬǳ¦

�ƢºǷ�¦ǀºǿ�Â�̈Śºƻȋ¦�©¦ȂǼºǈǳ¦�¾Ȑƻ�· ȂƸǴǷ�ǲǰǌƥ�ƪ ǐǫƢǼƫ�©¦®ƢǠǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ǂǈǨȇ�ƢǷ��©¦ǂǿȂĐ¦�ǒ Ǡƥ�ǞǷ

  الحظناه من خالل امليدان. 

:الحاضربین الماضي ولحفل الزفافتحّوالت في العادات المتبعة.6

:الوجبة المقدمة خالل الحفل. أ

كـــان احلفـــل يف املاضـــي يســـري كخليـــة النحـــل، حبيـــث يقـــدم اجلميـــع املســـاعدة دون اســـتثناء، فبعـــد 

دخـول العــريس، تتكـاثف العائلــة و تبـدأ مبهمــة تقــدمي وجبـة العشــاء وفـق ترتيــب اجتمـاعي، و تكــون األولويــة 

برقــوق -فلفــل –ســلطة  –الحريــرة للرجــال أوالً مث النســاء مث األطفــال، و هــذه الوجبــة كانــت تتكــون مــن ( 

ــ)، و كــان يــتم تقــدميها يف طــاوالت صــغرية يف األرض أو مــا تســمى بفاكهــة الموســم -بــاللحم اْلِميــَدة' 'ـ ـ

وكان االلتقاء حول النوعية هذه الطاوالت ليس فقـط مـن أجـل األكـل و الشـرب و إمنـا جلمـع األشـخاص مل 

.تلتق منذ زمن و لتوثيق العالقات االجتماعية

لعصـــرنة أثـــرت بشـــكل كبـــري علـــى طريقـــة تقـــدمي األكـــل و هـــي أيضـــا فرصـــة للتفـــاخر أمـــا اليـــوم فـــإن ا

والتنافس للربوز أحسن من اآلخر، و هذا ما الحظنـاه مـن خـالل تنـوع و تعـدد يف وجبـة العشـاء حـىت وصـل 

حلــد اإلســراف و التبــذير، فــبعض العــائالت التلمســانية تفضــل أن تكــون مميــزة يف هــذه املناســبات مــن أجــل 

ال نســتطيع  ƨººȈǟƢǸƬƳ¦�©ƢººǬƦǗ�Â�ƶƟ¦ǂººǋ�ȄººǴǟ�ÃȂººƬŹ�ňƢººǈǸǴƬǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�À¢�ƢººŠ�Â��ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢººȀƬǻƢǰإبــراز م

، فمــنهم مــن ال يســتطيع أن يتماشــى مــع التطــورات العصــرية و هــذا راجــع للظــروف التعمــيم علــى كــل األســر

بعـض التعـديالت االقتصادية، و منهم من ال يزال حيافظ على نفس أصناف الوجبة القدميـة و لكـن بإدخـال 

  من تفضل مواكبة العصر و كل ما هو اجلديد . منهمو األغلبية 



الدراسة الميدانية الخامسالفصل 

170

Lesمقـبالت 'حتتـوي وجبـة العشـاء اليـوم مـن (  entrées ِفْلِفـلْ -َسـَلطَة منوّعـة–' أو َبْسـِطيَلة-

ــَرة ــاللَّْحم مــزين بــاللُّوْز 'كطبــق رئيســي'-ْحرِي ة و ثــالث أنــواع مــن فاكهــ -مشــروبات غازيــة -بـَْرقُــوْق ب

و لكــن بانعــدام بـَْرقُـوْق بــاللَّْحم) بـــــــ ( الـدجاج مشــوي بــالزيتون األخضـر) ) و هنــاك مـن يعــوض (الموسـم

) كطبــق رئيســي و يبقــى هــذا لحــم مشــوي، و بعــض العـائالت مــن تقــوم بتقــدمي ()المقــبالت و الَبْســِطيَلة(

  حسب القدرة املادية لكل شرحية.    

ـــا عـــن طـــاوالت التقـــدمي العشـــاء،  ـــدة، أّم فظهـــور قاعـــات احلفـــالت اجنـــر منهـــا معـــايري جدي

أكثــر علــى قاعــة العشــاء و كيفيــة ترتيــب الطــاوالت و الكراســي مــن حيــث العــدد  يرّكــزونوبعــض العــائالت 

Laوطريقـــة تـــزيينهم. و هنـــاك مـــن يشـــرتط أن تقـــدم وجبـــة العشـــاء أمـــام املســـبح ( piscine لكـــون بعـــض (

) و هذا كّله من أجل التباهي و التفاخر.       أو بوعلي بريكسيالقاعات تتوفر على مسبح كقاعة (

:ـة الموسيقىينوع. ب

بعــدما كانــت موســيقى أعــراس يف تلمســان باملاضــي تقتصــر علــى األغــاين األندلوســية و احلــوزي يف 

�ƢººȀǴǴƼƬƫ�ƪ ººǻƢǯ�À¤�Â�ŕººƷ��ƨººǯȂƥ°ƾǳ¦�Â�ǲººƦǘǳƢƥ�ƢººǻƢȈƷ¢�Â�¾ƢººǨƬƷȏ¦�ƨººȇƢĔ�ŕººƷ�̧ƢǸƬººǇȏ¦�Â� ÂƾººŮ¦�ǺººǷ�ȂººƳ

) هـو األكثــر DJفتكـون مـن دون اخـتالط. أصـبحت املوسـيقى العصــرية املختلطـة أو مـا يسـمى بـــ (رقصـات 

أصــبح هــوس الكثــريين يف األعــراس، خاصــة  الــذيطلبــا اليــوم نتيجــة االنفتــاح و غــزو اآلالت التكنولوجيــة،" 

وأن احلفالت أصبحت عبارة عن كوكتيل من طبوع الغنـاء اجلزائـري و حـىت العـريب و األجنـيب ..و دونـه يعتـرب 

، و حـىت املـدعوين أصـبحوا حيضـرون يف سـاعة متـأخرة ألن اإلعـالن عـن 1احلفل غـري مكتمـل أو دون طعـم"

نوعيــة هــذه املوســيقى عملــت علــى غيــاب الغنــاء القــدمي، كــذلك عــدم ). و DJبدايــة االحتفاليــة تبــدأ مــع  (

مراعـاة اجلانـب األخالقـي مـن خـالل بعـض السـلوكات مثــل االخـتالط بـني اجلنسـني و هـذا مـا يرفضـه الكثــري 

1
11ص ، المرجع السابق،جریدة الخبر-
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"09مــن جيــل اآلبــاء حيــث تصــرح املبحوثــة رقــم ( أْعَراْســَنا َبْكــِري ِخيــْر.. كنَّــا ِغيــْر باألَنْــَدُلْس...ْو َكــاْن )

[ أعراسـنا فـي الماضـي أحسـن مـن أي' َفْسُدو اْلَحاَلة و ْكثـَْر ُلْخَالْط"DJِكي َعْمُلو َهَذا 'َلْحَياء َبصَّحْ 

'DJأعراس اليوم.. كانت األغاني أندلوسية فقط..و كان الحياء، و لكن عنـدما أدخلـوا مـا يسـمى بــ'

' و ُلوَكـــاْن ِغـــي DJاُدونـــا َهـــَذا '" زَ )03و تضـــيف املبحوثـــة رقـــم ( أفســـدوا الحفـــل و كثـــر االخـــتالط.]

ـــْح"  ـــْن الصَّ ـــْر َم ـــي الَفْوَضـــى ْكثـَ ـــة 'نـََفهُمـــو َحاَجـــة ِغ ـــو نفهـــم شـــيء، DJأي [ أضـــافوا تقني ' و حبـــذا ل

ـــر مـــن الّصـــح.]  �ƨȇǂºººǐǠǳ¦�ȄǬȈºººǇȂǸǴǳ�ȆºººǴǰǳ¦�ǶȀƳƢǷƾºººǻ¦�¿ƾºººǟ�ǶēƢŹǂºººǐƫ�¾Ȑºººƻ�ǺºººǷفيظهـــرالفوضـــى أكث

  األمناط الثقافية املختلطة.وشعورهن بنوع من التهميش و معارضتهم ملثل هذه 

:األيام المخّصصة لالحتفال بالزواج.جــــ

ـــة ـــام متتالي ـــام يف البيـــت أو الســـطوح، ،يف املاضـــي كـــان العـــرس التلمســـاين يـــدوم ســـبعة أي و كـــان يُق

وبــالرغم مــن ضــيق املكــان إالّ أّن العائلــة كانــت جتتمــع و تتكــاثف مــع بعضــها الــبعض مــن أجــل املســامهة يف 

ليمــة، فكانـت االحتفاليــة تبــدأ مـن يــوم السـبت إىل يــوم اجلمعــة، مبعـىن أن يــوم الدخلـة كانــت ضــرورية هـذه الو 

سـبعة  ةºȈǳƢǨƬƷȏ¦�ÀȂºǰǳ�ǶºǇȏ¦�¦ǀºđ�Ȇºũ�¦ǀºŮ�Â�ƨºǠǸŪ¦�¿ȂºȈƥ'السَّاَبْع'يوم اخلميس و ليس يوم آخر مث يليـه 

ǴƬǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�ǂººǐǠǳ¦�ƨººǓȂǷ�©ȐººǨū¦�©ƢººǟƢǫ� ¦ǂººǯ�ƶƦººǏ¢�¿ȂººȈǳ¦�ƢººǷ¢��¿Ƣººȇ¢�ǒ ººǠƥ�®ȂººƳÂ�ǺººǷ�ǶǣǂǳƢººƥ��ňƢººǈǸ

�©ȂºȈƥ�ȄºǴǟ�ǂǧȂºƬƫ�ƢºĔȂǰǳ�©ȐºǨū¦�ƨºǟƢǫ�¾ƾºƥ�ƢºȀƬȈƥ�Ŀ�» ƢºǧǄǳ¦�ǲºǨƷ�¿ƢºȈǫ�ǞȈǘƬºǈƫ�Â�Ƣȇ®ƢǷ�ƨƷƢƫǂǷ�©ȐƟƢǠǳ¦

�ǶºǴǧ�» ƢºǧǄǳ¦�ǲºǨū�ƨǐǐƼŭ¦�¿Ƣȇȋ¦�Ǻǟ�ƢǷ¢��ƢȀƟȐǣ�Ƕǣ°�©ȐǨū¦�ƨǟƢǫ�ȄǴǟ�ǂǐÉƫ�ƢĔ¢�Ëȏ¤��©ȐȈǧ�Â¢�ƨǠǇ¦Â

لـى اختـزال سـبعة األيـام املاضـية يف يـوم واحـد و بالتـايل حتديـد ألن هـذه القاعـات عملـت ع يعد مثـل السـابق

يوم الزفاف يكون ُخمّري من طرف صاحب القاعة عكس ما كان سـابقا و  حسـب جـدول زمـين خـاص لكـل 

مقبــل علــى الــزواج، و مــن بــني أســباب كــراء هــذه القاعــات اقتصــاد اجلهــد أو الرغبــة يف التفــاخر أو بغيــة تــرك 

نـــب أي ســـرقة أو كســـر خاصـــة مـــن طـــرف األطفـــال. و مـــا ميكننـــا قولـــه هـــو أن هـــذه البيـــوت نظيفـــة أو لتج
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�̈°®ƢººƦŭ¦�¬Â°�§ ƢººȈǣ�Ŀ�ǺººǸǰƫ�ƢēƢȈƦǴººǈǧ�ƢººǿǄȈȀš �Ʈ ººȈƷ�ǺººǷ�ƨººȈƥƢŸ¤�Ƥ ººǻ¦ȂƳ�ƢººŮ�À¤�Â�ĿƢººǬƯ�«ȂººƬǼǸǯ�©ƢººǟƢǬǳ¦

اجلماعيــــة الــــيت كانــــت يف الســــابق، و أصــــبحت تــــؤثر حــــىت يف العالقــــات االجتماعيــــة، مــــن خــــالل التقســــيم 

Śºǐǫ�ƪ̈�الّالواع ƸƦºǏ¢�©¦ ƢºǬËǴǳ¦�Ǯ ǳǀºǯ��ƨºȈǬƦǘǳ¦�Â�ƨºȈǟƢǸƬƳȏ¦�©¦ ƢºǸƬǻȏ¦�¾Ȑºƻ�ǺºǷ�̈ŚǤǏ�©ƢǟȂǸĐ�Ȇ

و سريعة و تفرتق جمرد انتهاء احلفل بعدما كانـت تـدوم هـذه السـهرات أيـام و ليـايل حـىت يقـرتب الصـباح. مـا 

  مل يعجب اجليل السابق خاصة شرحية النساء الكبريات يف السن.     

:العروسينلباس د. 

  . لباس العروس ( الشدة التلمسانية): 1

بـه مـن حيـاة العزوبيـة إىل احليـاة الزوجيـة، ويبقـى الوحيـد  حيث تنتقـل،  التلمسانيةهو لباس العروس 

ǞººǸƬĐ¦�©ƢƦººǇƢǼǷÂ�² ¦ǂººǟ¢�ǺȇǄººȇ�Äǀºǳ¦ املعــروف باحملافظــة علــى أصــالته وعاداتــه وتقاليــده العريقــة،  التلمســاين،

.الشهري على تواجده، منذ عصور طويلة التلمساين فقد حافظ هذا اللباس التقليدي

  :رموزهمكّوناته و وظيفة 

و هـو ، يعترب لباس ملكيفطان': ر الق -اَألْرفطَاْن (باللهجة التلمسانية)'الشدة التلمسانية' أو '  

لكــون )  الّشــدة( بـــالرتاثيــة يــوم زفافهــا. و مســي  مشــهور يف مدينــة تلمســان و يُعــد حلــة العــروسزّي تقليــدي 

ƨǰǇƢǸƬǷÂ�̈®ÂƾǌǷ�©¦ǂǿȂĐ¦Â�¶ȂȈŬ¦ قطعـة  12والواقع أن لبـاس الشـدة يتـألف مـن .بعضها مع بعض مع

ــالشَّ (متناســقة فيمــا بينهــا وحمكمــة أبرزهــا  ــرْ القَ  ة ويَ اِش ــوالبْـ انْ فَط ــة ةوزَ ُل ) و اســتطاع أن جيمــع عــدة و الُفوَط

  حضارات متعاقبة و احلفاظ عليها عرب األجيال.

 التلمســــانية تتــــألف الشــــدة، و )11الحــــادي عشــــر (يعـــود تــــاريخ هــــذا اللبــــاس العريــــق إىل القــــرن 

ƢǼËǐǳ¦�ƾƷ¢��Â�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǺǴǸǠƫ�Ŗǳ¦�©¦ƾȈǈǳ¦�ǒ̧��حسب  Ǡƥ�ƶȇǂǐƫ71(من سنة :  
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) و هو لباس ملكي يف عهد العثمانيني، و كان يلبسـه امللـوك من الحضارة العثمانية(:'الَقْرفطَانْ '-

فسـتان  و بعـد ذلـك ُمسـح لبسـه لعامـة النـاس حسـب قـول أحـد امللـوك " دعـوه للعامـة".و هـو،وحاشيته فقط

لَـة( ـ) مطـرز خبيـوط ذهبيـة تسـمى بـالَقِطيَفـة( واسع األكمام مصنوع من قمـاش  قصري حريري ). و يقـال الَفتـْ

مــي العــروس مــن عــني حي يقــال أنــه " الــيت الَخاْمَســة"  شــكل " ألنــه ملــيء بطــرز ْمــُوسْ َخْمَســة َو خَ عليــه " 

 ) فقط.   Grenenاألحمر القاتم و كان يتوفر على اللون ( ،احلاسود

ُلــوزَة الَمْنُســوْج''- (البـْ ) و ظهــرت قبــل ســيدنا عيســى عليــه الســالم أي قبــل مــن الحضــارة العربيــة:

النســــج أو  كلمـــة  نســــبة إىل المنســـوج'ب'ســـنة و كانـــت تلــــبس مـــن طــــرف الرجـــال فقـــط ، و مســــي 2000

)، و بعـد ظهـور اإلسـالم أصـبح حمـرم البلـوزةلتكـّون ( منسـوج ذهـيبخـيط  6.500النسيج أي مصـنوع مـن 

لبســه مــن طــرف النســاء فقــط. و قيــل لــه ثــالث  شــاع علــى الرجــال الحتوائــه علــى احلريــر و الــذهب و هلــذا

 وظائف:

.تزيد املرأة مجاالً .1

 حتفظها من العني (ألنه مصنوع من الذهب و هو مرآة يعكس السحر على فاعليه)..2

 حتميها من السحر ( ألنه مصنوع من احلرير املاحل و امللح هو عدو السحر).      .3

('الُفوَطــة'- مــن خصــر  يــربطة عــن قمــاش يوضــع فــوق 'القرفطــان' عبــار  )مــن الحضــارة اآلمازيغيــة:

و تستعمله العـروس لسـرت حـذاؤها حـىت ال تظهـر  )المنسوج(العروس إىل القدمني، و هو مصنوع من قماش 

��Ƣē¦Ȃǘƻ

('الشَّاِشَية'- ) و كانت تطرز بـخيوط من (الفضـة و الـذهب اخلـالص) و من الحضارة األندلوسية:

لَـةاَلْكَراْدَبْل وَ ، أصبحت تصنع من خيـوط ( الذهب و الفضة ارتفاع أسعار ومع مرور الزمن  ). ويقـال الَفتـْ

 .يف بيت زوجها Ƣēǂǌǟ أي تدوم "َحتَّى َلْعُروَسة تـَْرَصى ِفي َداْر رَاَجْلَها"ة ' الشاشية'على وظيف
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األول  "و يوضع على رأس العروس و لـه معنيـني  )املنسوج(كذلك مصنوع من قماش :'اْلَمْنِديلْ '-

."يمثل الشعر الطويل و الثاني كي ال تسمع قول الناس

تصـــنع  ومصـــنوع مـــن قمـــاش شـــفاف مـــن الـــدانتيل و مرّصـــع حببـــات العقيـــق املـــذهب،:'التَّْحِويَقـــة'-

أي حـىت ال تتلفـت ميينـا  "بَاْش َلْعُروَسة َمـا ْتُشـوْفْش َمنَّـا و َمنَّـاالقماش. و يقال "  هذا من نفس )األْكَمامْ (

.و مشاالّ 

"بَاْش كِـي َتْحَمـْل يوضع على خصر العروس و يقال  )املنسوج احلر (: مصنوع أيضا من  'اَلْحَزامْ '-

) و اَلْقطَـاَمرْ ( . كما حيتوي 'احلزام' على ما يسـمى بــأي رمز اإلجناب "َلْعُروَسة ِبَمْوُلوُدَها اَألوَّْل َما ْيِطيْحش

تقــوم بتنظيــف أي شــيء ســّيء ) تُلصــق إثنــان مــنهم علــى جــانيب ' احلــزام' و وظيفتهــا " 04عــددهم أربــع (

."أمامها

هـو أبـيض اللـون و غالبـا مـا حيتـوي  : و هو سرت العروس عند خروجها مـن بيـت أهلهـا و'الحاََيكْ '-

".اس حين خروجها"حمايتها من أعين الن كمن يفي )احلايك(على خيوط ذهبية رفيعة، و وظيفة 

أمــا عــن احللــي الــذي يوضــع علــى (الشــدة التلمســانية) فتتمثــل يف:  تــاج يوضــع علــى جبــني العــروس 

ــــينْ (ـويســــمى بـــــ ــــزَُّروفْ (أيضــــاً  ) واْلَجِب ) و يكــــون عــــددهم مــــن ســــبعة إىل تســــعة توضــــع بالرتتيــــب فــــوق ال

) يرّصـع رْ وهَ الُجـ���¢�ÀƢºǰǧ�©¦ǂǿȂºĐ¦�ƢºǷ�الُخْرَصـةبـــ (تتزين األذن بأقراط كبرية خمرزة تسـمى كما )،  اْلَجِبينْ (

ـــــة يســـــمى  مث يرتـــــب غطـــــي منطقـــــة الصـــــدرو ي )الَقْرفطَـــــانْ فـــــوق ( ـــــِويزْ ( فوقـــــه نـــــوع مـــــن احللـــــي الذهبي )اللّْ

يف املاضـي   علمـا أنيف (الشـدة التلمسـانية).  و مطلوبـة أكثـر ) فقـط و كانـت ضـروريةالْكَرافَاْش بُوَلْحَيةو( أ

كسسـوارات، واجلـوهر، وقطـع ن كل شيء سواء اللبـاس أو بـاقي األرصن على أن يكو حت التلمسانيات كانت

�čǂاحللــي الذهبيــة، ( ººƷتتــوارث علــى التلمســانية ألجــل ذلــك، فــإن كثــريا مــن العــائالت.) وأصــليا، غــري مقلــدا ،

ƾǠƥ�ȐȈƳ�ƢȀǴǫƢǼƬƫ�Ŗǳ¦�©¦ǂǿȂĐ¦�́ ȂǐŬ¦�ǾƳÂ بني بنات العائلة جيل.  
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�Ƣē°ƾºººǫÂ�²دةالّشـــويقـــال كـــذلك، إن مصـــدر التســـمية ( ÂǂºººǠǳ¦�̈ƾºººǋ�°ƢºººƦƬƻ¦�Ä¢��̈ƾºººǌǳ¦�ń¤�®ȂºººǠȇ��

إىل منــزل زوجهــا،  أهلهــا بيــتلفــرتة طويلــة، منــذ خروجهــا مــن  ثقلــهبــاس اجلميــل، وأيضــا علــى حتمــل ذلــك الل

للعـــروس حـــوايل الســـاعتني إىل ثـــالث ســـاعات تقريبـــا، وتقـــوم نســـاء متخصصـــات بـــذلك أو  لبســـهويســـتغرق 

، وتبقــــــــى التلمســــــــانية الشــــــــدة يف تلبــــــــيسبعــــــــض قريبــــــــات العــــــــروس، اللــــــــوايت يعــــــــرفن الطريقــــــــة الصــــــــحيحة 

اســبات واألعــراس التقليديــة أشــهر علــى األقــل بعــد زاوجهــا، يف خمتلــف املن 6ترتديــه ملــدة  التلمســانية العــروس

  .العائلية

، لقيمتــه التارخييــة 2012وصــنفت الشــدة لباســاً إنســانياً عامليــاً مــن جانــب منظمــة اليونســكو عــام 

واجلماليـة واحلضـارية، وألنــه لبـاس ملكــي كـان يرتديـه قــدمياً امللـوك الزيــانيون يف املدينـة العريقـة. ومــن مزايـا هــذا 

�ƢȀƬȇƢĔ�Ŀ�ƪاللباس أنه جيمع بني حضارات عد ǴǰǋÂ�ÀƢǈǸǴƫ�ƨǼȇƾǷ�ȄǴǟ�ƪ ƦǫƢǠƫ�̈'الشدة التلمسانية'.

بـــالرغم مـــن أن هـــذا الـــزي العريـــق حـــافظ علـــى أصـــالته و موروثـــه عـــرب الـــزمن إالّ أنـــه مل يســـتثين مـــن 

التغـــــريات و التحـــــوالت العصـــــرية. و كنتيجـــــة للعوملـــــة و تـــــأثري وســـــائل اإلعـــــالم و القنـــــوات الفضـــــائية مســـــح 

فبعـــدما كـــان (القرفطـــان) بـــاللون (األمحـــر القـــامت) ثقـــايف ،  و تنـــوع املوضـــة مـــا خلـــف مـــزيجباالحتكـــاك بعـــامل 

)Sari( بــ) أصـبح القطيفـة( تكذلك الحظنا التغري حىت يف نوعية قماشه فبعدما كان  ،متعدد األلوان أصبح

بَــْدَلْت )03أي القمـاش اهلنــدي األصـلي و كــذا أنـواع أخــرى مــن األقمشـة. تقــول املبحوثـة رقــم ( " الشَّــَدة تـْ

Leبـَزَّاْف و  charme في مضمونها و جوهرها كثيرا  انقلبت 'الشدة'أي [ " ْمَشاْلَها[..

ƾºǠƫ�ǶºǴǧ��ȆºǴū¦�Â�©¦ǂǿȂºĐ¦�ǎ ºź�ƢºǸȈǧ�ƢǷ¢ مطلوبـة مثـل املاضـي إالّ عنـد بعـض العـائالت  األصـلية

الـذين حـافظوا عليهـا، إذ التمســنا التغيـري يف شـكلها و نوعيتهــا خاصـة مـع التبـادل التجــاري بـني بعـض املــدن

Bronze�©¦ǂǿȂºĐ¦�ǲºŰ�ƪ) مـن نـوع (تركيـةǂǿȂĐƢºƥ�ȄǸºǈȇ�ƢºǷ�±Âǂºƥ�ȄǴǟ�ǲǸǟ�ǂƟ¦ǄŪ¦�Â¦©��� كالرتك ºǴƷ��
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إضـــافة إىل أن بعـــض احلـــرفيني وأصـــحاب حمـــالت األلبســـة  .يف األســـواق طلًبـــااألصـــلية بـــل أصـــبحت األكثـــر 

 ¦ǂǰǴǳ�ƢĔȂǓǂǠȇ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦ .بأسعار أقل نسبيا عن سعرها، ما سّهل عملية االختيار

) أي تقوم بتلبـيس (الشـدة) للعـروس مقابـل مبلـغ َتُشدْ كما برزت عادة جديدة و هي ظهور نساء (

"01عجب أغلـب املبحوثـات فتقـول املبحوثـة رقـم (تمل  هذه العادة دج و 12.000مايل يصل إىل حىت  (

رَاَهمْ  c’est!َبْكـِري َكـانُو ْيَشـدُّو بـاآلَجْر و اْليُـوْم رَاُهـْم ْيَشـدُّو بالـدّْ grave"فـي الماضـي كـان تلبـيس أي]

) " الـذََّهْب َبْكـِري َكـاْن 07(و تقول املبحوثة رقم].!'الشدة' مجاني ، و اليوم مقابل أجر، هذا خطير

ــا ــاْنشيـَْتَســّلْف َم مــا. أي [ فــي الماضــي الــذهب كــانوا يقومــون بتســليفه و لــيس كــراءه.]  يـَْنْكــَرى"َك

�ǲºººưǷ�ƾºººǠȇ�Ń�ƢĔȂǸºººǔǷ�ÀƜºººǧ��ŚºººȈǤƬǳ¦�¬Ƣºººȇ°�ǺºººǷ�ƢȀǴǰºººǋ�ȄºººǴǟ�ƪ ºººǜǧƢƷ�À¤�Â���ƨȈǻƢºººǈǸǴƬǳ¦�̈ƾºººǌǳ¦��À¢�ǂºººǈǨȇ

فقد أدخلت إليها تعديالت عملت على اإلنقاص مـن قيمتهـا املاضي له  أحكام يف طريقة تلبيس العروس،  

األصلية و هذا ما تعتربه أغلب املبحوثات تشويهاً لألصالة.

ƨºººȇȂŮƢƥ�Ǯ ºººǈǸƬǳ¦�ƨºººƥƢưŠ�©ŐºººƬǟ¦�ƢºººŭƢǗ�Ƣºººēȏȏ®�Â�±ȂºººǷǂǳ¦�ǽǀºººđ�Ǯ ºººǈǸƬǳ¦�ËÀ¢�ǺºººǷ�ǶǣǂǳƢºººƥ  و األصـــالة

.وز إىل مستوى آخر خيتلف عّما سبقإالّ أّن التحوالت العصرية مسحت بانتقال هذه الّرمواالنتماء، 

:لباس العريس.2

) و هــو زي غــريب متكــون مــن عــدة قطــع Costume( طقــم رجــايل يف املاضــي كــان العــريس يرتــدي 

La(بنطلون و سـرتة و قمـيص أبـيض) و يوضـع فـوق القمـيص(  cravate) أو (Papillon و كـان يشـرتط (

  .فقط فوقه (الربنوس األبيض) حني ميتطي احلصانأن يكون الطقم باللون األسود فقط ، و يضع 

( اللــون البـين القــامت      أمـا اليــوم و نتيجـة التغــريات ، أصـبح العــريس يرتـدي هــذا الطقـم بعــدة ألـوان

والفضــي)  و شــاع اللــون األبــيض مــؤخرا. كمــا بــرزت عــادة جديــدة و مطلوبــة أيضــا هــو جلــوس العــريس يف 
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) و هـو زي مغـريب عبـارة عـن سـروال عـريض و قمـيص َجابَـاُدورْ سمى بــــ ((الطيفور) مع عروسته مرتديا زّي ي

  طويل. 
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:الخالصة

التحــوالت الثقافيــة و الرمزيــة لمراســيم يف هــذا البحــث امليــداين الــذي اســتهدف دراســة موضــوع "

" كشف لنا أنه رغم وجـود مرجعيـة  للطقـوس االحتفاليـة للـزواج التلمسـاين إالّ الزواج في األسرة التلمسانية

بتـدخل عناصـر ثقافيـة جديـدة  بفعـل التحـوالت الراهنـة، ذلـكأن التقاليد و األعراف عرفت تراجعـا ملحوظـا 

يقــة تبناهــا جيــل األبنــاء دون اآلبــاء نتيجــة احلداثــة و الغــزو التكنلــوجي احلــديث، عملــت علــى التغيــري يف طر 

  التغيري يف األدوار .لها ثقافة جديدة دو رموز جديدة مبا يف ذلك و حلت حم االحتفال

و عليه فالزواج دائما اعترب نظامـا اجتمـاعي قـائم بذاتـه ذو أبعـاد ثقافيـة و رمزيـة و ميتـزج بـني مـا هـو 

�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�Ä®ƢººǐƬǫȏ¦�ǞººǓȂǳ¦�Â�ƨººǼǿ¦ǂǳ¦�ƨººȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨººǻƢǰŭ¦�À¢�ƢººǸǯ��ȆƯ¦ƾººƷ�Â¢�Äǂººǐǟ�Ȃººǿ�ƢººǷ�Â�ÄƾººȈǴǬƫ

  التلمساين دور كبري يف عملية التحول و التغري هلذه املراسيم.       
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يـدخل  "بالتحوالت الثقافيـة و الرمزيـة لمراسـيم الـزواج فـي األسـرة التلمسـانية"املْوُسومحبثنا إن 

مــن خاللــه إلقــاء الضــوء علــى إحــدى أهــم  حاولنــاضـمن الدراســات السوســيولوجية و االنثروبولوجيــة و الــذي 

، وحاولنا من خالل هذه الدراسة الرتكيز على التحـوالت الـيت طـرأت  و هو الزواج املناسبات مبنطقة تلمسان

ـــة علـــى مســـتوى الطقـــوس  ـــه مـــن تغـــريات الرمزي ـــة للـــزواج التلمســـاين و مـــا اجنـــر من علـــى املمارســـات االحتفالي

�Ŀ�ƢǻƾººǸƬǟ¦�Â��ŚººȈǤƬǴǳ�¿ÂƢººǬǸǯ�ŐººƬǟ¦�ƢººŭƢǗ�Äǀººǳ¦�Â�ǪººȇǂǠǳ¦�ǞººǸƬĐ¦�¦ǀººǿ�«ƢººƬǻ�Ȇººǿ�Ŗººǳ¦�ƾººȈǳƢǬƬǳ¦�Â�©¦®ƢººǠǳ¦Â

  ول إىل أهدافنا فرضية رئيسية متثلت يف:الوص

خضــــع لسلســــة مــــن تإن الممارســــات االحتفاليــــة للــــزواج فــــي المجتمــــع التلمســــاني -

لألسـرة  التحوالت و التغيرات الثقافية عميقة نتيجة العصرنة و الحداثـة، و هـو تعـرض الثقافـة المحليـة

ــى التغييــر فــي بعــض الطقــوس االحتفاليــة مــن حيــث مــدلولها  التلمســانية لتنــوع ثقــافي متفــاوت أدى إل

 االجتماعي و الرمزي و انجر عن ذلك بروز ثقافات جديدة حلت محل الثقافة القديمة.

أنـــه نتيجـــة للتغـــريات و التطـــورات الـــيت حـــدثت يف الســـنوات األخـــرية، الســـيما يف األلفيـــة  اتضـــح لنـــا

ألسرة التلمسانية قد تغريت يف بعض القيم و الوظائف و حلت حملهـا قـيم و وظـائف أخـرى الثالثة، جند أن ا

  حتاول أن تتماشى و تتكيف معها. 

كما تغريت أساليب التنشئة االجتماعية، حيث أصبح اآلباء أكثر وعيا و إدراكـا بـأمور أبنـائهن، و 

  .جليلنيبني اخلق لغة مشرتكة بينهم، ما سهل عملية االتصال و التفاهم 

النمط النووي يف األسرة التلمسانية هو الغالب، فلـم تعـد العـائالت حتـوي علـى جيلـني أو أيضا جند 

أكثر يف البيت الواسع،خاصة مع توفر السكنات الفردية عمل على تدهور العالقات االجتماعية و العائلية. 
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و    باختيــار الزوجــة املناســبة، الـزواج دائمــا كــان مسـألة عائليــة ختــص األســرة فقـط و هــي الــيت تتكفـل 

تتكفـل ببـاقي عـادات الـزواج حسـب التقاليـد و األعـراف  ¢ƢºĔ كماكانت تشرتط أن تكون من دائرة القرابة ،

و مـع التحـوالت الراهنـة مل يعـد زواج الـداخلي مثـل السـابق بـل الحظنـا أن حـىت جيـل  ،بـني األجيـال املتوارثة

اآلباء أصبحوا يشجعون عملية االختيار الشخصي لألبناء، فالشاب خيتار زوجتـه املسـتقبلية مـن خـارج دائـرة 

  القرابة بل تعداها من خارج املدينة و حىت الوطن.

س االحتفالية و اختفـاء بعـض العناصـر التقليديـة، مـا كما الحظنا ظهور ممارسات جديدة يف الطقو 

سبب صراع بني جيل اآلباء و جيل األبناء من حيث ما هو تقليدي و مـا هـو عصـري، و بـالرغم مـن رفـض 

جيــل اآلبــاء هلــذا التغيــري إالّ أننــا الحظنــا خضــوعهم التــام، و لكــن هــذا ال يعــين الغيــاب الكلــي لســلطة األب 

  كفل باملصاريف اخلاصة باحلفل و كذا حتديد قيمة املهر.يظهر ذلك من خالل التبل 

كذلك التمسنا التحـوالت يف لبـاس العروسـني خاصـة لبـاس العروس'القرفطـان أو الشـدة التلمسـانية' 

الــذي يعتــرب جــزءا مــن اهلويــة الثقافيــة احملليــة، فهــو مل يعــد حيــافظ يف جــوهره علــى مكوناتــه املاديــة مثــل الســابق 

  ديالت عصرية جعلته يفقد قيمته اجلمالية األصلية.  فقد أدخلت عليه تع

ــــف طقــــوس ــــة االجتماعيــــة دور كبــــري يف توظي ــــزواج أيضــــا الحظنــــا أن املكان ــــب  ال خاصــــة مــــن اجلان

االقتصادي، و يربز ذلك من خالل اإلسراف و التبذير يف املأكوالت و قاعة احلفالت و هذا كله مـن أجـل 

  التفاخر و التباهي.

�ƢȀƬºǇ°ƢǸŠ�ƢºȀƬǻƢǰǷ�Â�ƢºȀƬǸȈǫ�ǂºȀǜƫ�Ʈإن هلذه الطقوس ا ȈƷ�ňƢǈǸǴƬǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¾ƢǠǧ�°Â®�̈ƾȇƾŪ

و تبنيها لثقافة جديدة حتمل دالالت جديدة. و استخلصنا أيضا أن هذه الطقـوس أصـبحت تعكـس تفاوتـا  

مسـت . و رغـم أن هـذه التغـريات كبريا بني جيل اآلباء و األبناء من حيـث درجـة االرتبـاط بالثقافـة التقليديـة

�����ŚȈǤƬǳ¦�¦ǀǿ�ǞǷ�Ǌ ȇƢǠƬƫ�ƢĔ¢�Ëȏ¤�ƨȈǻƢǈǸǴƬǳ¦�̈ǂǇȋ¦�Ŀ�̈ƢȈū¦�ǲƟƢǇÂ
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