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 تمييد    

إف لكل مجتمع خصكصيتو كعاداتو ك ثقافتو كمقكماتو ، التي  تجعمو يختمف عف    

المجتمعات االخرػ ، حيث يرتضييا العقل الجمعي ، كتعد بمثابة ضكابط اخالقية 

تحدد عالقات االفراد كسمككيـ ، كمنيا العادات ك التقاليد التي كثيرا ما تتعارض 

تعارضا صريحا مع قكانيف المنطق الفردؼ ، كلعل المحافظة عمى ىذه التقاليد 

كصيانتيا مف العبث تعد إحدػ المشكالت التي قد تنشأ بيف االفراد ، فكل جيل نشأ 

كسط تقاليد معينة كتربى عمييا يعمل جاىدا لمحفاظ عمييا بإعتبارىا ىي مف شكمت 

شخصيتو ، بل انو ال يتمسؾ بيا فقط بل يسعى الى نقميا الى الجيل القادـ ، فإذا 

حاكؿ أحد الخركج عنيا أك التذمر منيا ، فإنو يتيـ بالمركؽ ك العصياف كالكفر بتراث 

 .االجداد 
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  مكضكع الدراسة ك أىميتيا –1

تحديد المكضكع   - أ     

قد حاكلنا في ىذه الدراسة التعرؼ عمى معظـ التقاليد التي كانت سائدة في ؿ    

المجتمع التقميدؼ ، ككذا التغير الحاصل بيا كمدػ أىميتيا كقد ركزنا عمى العادات 

كالتقاليد التي كانت سائدة قبل أربعيف اك خمسيف سنة أك أكثر ، كما سجمتو ذاكرة 

صبح ممكنا ليف ترسيخيا ك أالنساء المكاتي عايشف تمؾ التقاليد معايشة طكيمة ، ك 

االحتفاظ بيا في الذاكرة، كال مفر مف ذلؾ ، ألف الذاكرة في ىذا النكع مف المكاضيع 

كىي المصدر ، لة الكحيدة التي يمكف مف خالليا الكصكؿ الى المعطيات ؼىي الكس

 مقارنتيا بالتقاليد التي تقاـ في الكقت كاالىـ لتكفير الحقائق الالزمة عف الظاىرة ، 

شممت دراستنا دراسة كصفية لعادات الزكاج في السياؽ الثقافة التقميدية  ك،الحالي

المتغيرة في المجتمع ، لمعرفة صكر التغير ك ماصاحبيا مف تأثير عمى العادات 

 كمف ىنا تقـك ىذه الدراسة عمى فيـ إجتماعي لتقاليد الزكاج كظاىرة ،التقميدية لمزكاج 

مف السمف إلى الخمف، كىذا مف خالؿ تناقميا مع الجكانب  إجتماعية يتـ تكارثيا

الثقافية ك االجتماعية التي تشكل الكاقع الحقيقي لثقافة أؼ مجتمع ، ك تأثير كل ما ىك 

ثقافي ك إجتماعي ك صناعي عمى ىذه التقاليد، مف خالؿ مكجات التحديث ك 

الضغكط المتنكعة التي أدت في بعض األحياف لتفاكت أك إختالؿ درجات االلتزاـ بيف 

  .(االباء كاالبناء) جيميف مختمفيف
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   كقد تطرقنا الى أربعة  فصكؿ ، تضمف الفصل االكؿ التعريف بالمجتمع التقميدؼ 

كالخصائص التي يتميز بيا عف المجتمعات االخرػ ك بعدىا الى االسرة في ىذا 

المجتمع مف خصائصيا البنيكية ككظائفيا التقميدية التي كانت تقـك بيا ، ك الى الزكاج 

في ىذا المجتمع ك السف عند أكؿ زكاج ، ككيف يتـ اختيار الشريؾ كمف صاحب 

السمطة ك القرار في الزكاج ، كفي االخير بعض التقاليد المرتبطة بالزكاج في المجتمع 

. التقميدؼ 

   كتضمف الفصل الثاني مفيـك التغير االسرؼ ك العكامل التي ساعدت في ذلؾ ك 

االثار التي نجمت عنو فقد حاكلنا في ىذا الفصل اعطاء تعريف لالسرة المتغيرة 

كالخصائص البنيكية ك الكظائف التي تقـك عمييا ىذه االسرة ك كذا التطرؽ الى الزكاج 

. في ىذه االسرة مف خالؿ ذكر بعض التقاليد المرتبطة بو 

 شرح التقنيات ك المناىج    كتضمف الفصل الثالث االطار المنيجي لمدراسة ،

المستخدمة مف منيج مقارف ك منيج التحميل الكثائقي، كاستخداـ تقنية المقابمة النصف 

، كتضمف مجتمع البحث أسر ستعماال في الدراسات االجتماعية إمكجية ألنيا االكثر 

 ببمدية عمي مكسى لمعرفة الرمكز مجمكعة مف المبحكثيف ،جزائرية ، متككنة مف 

 .امنة كراء تقاليد الزكاجؾاؿ
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   أما الفصل الرابع فقد تضمف عرض كتحميل المعطيات ك استخراج النتائج حيث تـ 

عرض مجمكعة مف المعطيات مثل الخطبة ك قراءة الفاتحة كعقد القراف كبعد ذلؾ 

  .تحميميا

 :   كقد تـ تحديد مجمكعة مف المفاىيـ التي تقـك عمييا ىذه الدراسة كنذكر مف بينيا

  العائمة

تعميما أك تعريفا نظريا كاحدا قد إتفق بشأنو العمماء ، رغـ " العائمة " ليس لمصطمح    

أنيا العالقة االجتماعية الكحيدة التي ارتبط ظيكرىا بمطمع التاريخ البشرؼ ، كقد 

اعتمدت الدراسات االكلى لمعالقات االجتماعية لالنساف القديـ عمى ما خمفو مف 

 تناقمتيا الحضارات المتعاقبة عمى شكل ؼالمكتشفات االثرية كمف بعض العالقات الت

 كمالمح كأساطير، كلـ تكف مكتشفات الشرؽ القديـ حينئذ قد اكتشف بعد ، ككاف ؼأغاف

 .ىناؾ ثمة إشارات لحضارات الشعكب االسيكية كحسب

رتبطت العائمة في بدايتيا بالممكية ، كتطكرت بتطكرىا ، كىناؾ مف يقكؿ إف إ   كقد 

االنساف إرتبط أكال في جماعة الصيد ، ثـ في القبيمة ك االسرة ، كاف الدراسات الحديثة 

لممجتمعات البدائية ك التي قد كجدت الى كقت قريب في قبائل مختمفة مف العالـ تدؿ 

عمى كجكد بدائييف ال يعرفكف أؼ نكع مف انكاع الممكية لكنيـ ينتظمكف في عائمة 

تفرض كجكدىا قكانيف الطبيعة، كاف كافة المجتمعات تبعا لذلؾ إعترفت بدكر العائمة 

كبقياميا ، كلكف ذلؾ ال ينفي الفترة الزمنية الطكيمة التي مرت عمى االنساف البدائي 
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قبل أف يكتشف تحقيق غريزتو الجنسية ك االنساف في مراحل حياتو االكلى كاف 

متكحشا ينمك مع الطبيعة كضدىا في نفس الكقت، محاكال تفيميا ك التغمب عمييا ، لذا 

" كما يقكؿ إنجمز " لـ يكف عارفا في بادغ االمر معنى العالقة بيف الذكر ك االنثى 

   ككانت العالقات في المجتمعات البدائية مشاعية كغير منظمة كعفكية كفكضكية في 

ذات االف ، كعميو فمف العسير التطرؽ الى عالقات عائمية بالمعنى السائد اال بعد اف 

تطكر المحتكػ االجتماعي ليذه العالقات بشكل تدريجي كتطكرت معو الركابط الجنسية 

. يضاأ

   كفي الكاقع أف أصل العائمة كتككينيا كتطكرىا لـ يتـ بمعزؿ عف بحث نظاـ الزكاج 

فيما أمراف متالزماف كمتفاعالف ، كاف نظاـ الزكاج ال يحيط بو تعريف شامل محدد ، 

يمكف تنبيو في تحميل مفيكمو االجتماعي ك االخالقي ، كاستيعاب مبرراتو كمضامينو 

االنسانية كالحضارية ، كلكنو في المفيـك الكاسع يعني مؤسسة اجتماعية ليا قكانينيا 

كقيميا كأحكاميا كأعراضيا المختمفة مف حضارة أخرػ ، ك الزكاج عالقة جنسية بيف 

جنسيف مختمفيف في الجنسيف ، يشرعيا كيبرر كجكدىا المجتمع ، كتستمر لفترة زمنية 

مرتبط بالعائمة كىك فالزكاج كيستطيع خالليا المتزكجاف انجاب االطفاؿ كتربيتيـ ، 

االساس تككينيا كنشكئيا ، كىك الذؼ يحدد العالقة االجتماعية ك الجنسية كما يحدد 

 العالقة النفسية بيف الزكجيف ك االطفاؿ ، كبيذا المفيـك المباشر ثـ االنتقاؿ 
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مف الصيغة المشاعية العفكية لمركابط الجنسية لدػ االنساف البدائي الى الصيغة 

(  1). التاريخية االكلى لتنظيـ ىذه الركابط 

   تشكل العائمة تقميديا كحتى الكقت الحاضر الى حد بعيد نكاة التنظيـ االجتماعي 

كاالقتصادؼ فتككف بالتالي كحدة اجتماعية اقتصادية اساسية تتكقع مف اعضائيا ، كل 

حسب طاقاتو كنظاـ تكزيع العمل المعتمد ، التعاكف معا كاعتماد بعضيـ عمى بعض 

في المجاالت كافة ، كذلؾ مف أجل تأميف المعيشة كرفع مستكياتيا كتحسي أكضاعيا 

كمكانتيا في المجتمع ك الدفاع عنيا ضد أعدائيا، كما في تعزيز عالقاتيا بأقاربيا 

كأصدقائيا كحمفائيا مف العائالت االخرػ ، كتشمل التزامات التعاكف ك الضامف ك 

الدعـ النفسي ، إف كاف ىذا مف حيث تجنب االذالؿ أك مف حيث رفع المعنكيات ك 

 .االحساس بالكرامة كما الدعـ االجتماعي ك االقتصادؼ

 الى عالقات  (المشتق لغكيا مف عاؿ ، أعاؿ ، يعيل  )كيشير مفيـك العائمة 

ك االعتماد المتبادلة ، ككما يشار الى االكالد بالعياؿ ك الى االب المعيل ك المسؤكؿ 

 عف تأميف الرزؽ كاالـ بالحنكف كسيدة المنزؿ المسؤكلة عف التربية ، ينادؼ االىل الكلد

مما يضمر نكعا مف تبادؿ االدكار ك االلتزامات ، فيتحكؿ االىل عند تقدـ " سندؼ  " 

ك معيل ، كذلؾ يجد أ" سند " في العمر كبمكغ مرحمة العجز الى عياؿ ك الكلد الى 

بمعنى حسب كعبكدية ، كمف ناحية ثانية " أسر " ك " أسرة " البعض صمة بيف كممة 

 كميما ،تشير الى التآزر أك التناصر أك التضامف" أسرة"يرػ البعض االخر أف كممة 
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تكف أصكؿ صيغة الكممة ، فكمما تشير في ىذه الحالة االلتزاـ المتبادؿ في مخالف 

، فاالسرة إذف  (2)المجاالت ، كالى التكاكل ك التعاكف في سبيل المصمحة المشتركة  

ىي جماعة  أك (3)، مجمكعة مف االشخاص يرتبطكف عف طريق الرابطة الدمكية 

 (تقـك بينيما رابطة زكاجية مقررة )اجتماعية بيكلكجية نظامية ، تتككف مف رجل كامرأة 

 (4). كأبنائيما 

  دكافعو ك المفيـك االسالمي لمزكاج  :الزكاج

الباعث عمى الزكاج ، كما يحدده االسالـ ىك تمكيف المسمـ مف إقامة عالقات جنسية 

ـْ مّف أْنُفسُكـ َأّزكاًجا ، " : في اطار شرعي سميـ فاالية   َكمف آَياتو أْف َخَمق َلُك

 باستعماليا عبارة لتسكنكا الييا ، تشير "كَجَعَل َبْيَنُكـ َمَكَدة كرحمة  لَتّسُكنكا الْييا

بكضكح الى الغاية المادية المنشكدة ، كقد استتبعت بالتعبير عف المشاعر التي تفرزىا 

الممية الجنسية غالبا كىي المكدة ك الرحمة بل يستعمل ، فالقرآف الكريـ ال يكرد كممة 

 النكاح : بل يستعمل لمتعبير عف ىذا المعنى كممتيف بديمتيف ، الزكاج مرة كاحدة 

ك االستمتاع ، كال يخفى اف ىاتيف الكممتيف تعبراف بكضكح أشد عف العمل الجنسي 

المادؼ نفسو أك عف نتيجتو ، إف ىذا الكاقع القرآني يدعـ ما نذىب اليو مف اف ممارسة 

الجنس ىك الباعث االكؿ لمزكاج ، خاصة كأف كل عالقة جنسية تتـ خارجا عف إطاره، 

كاف كل ، نيا عالقة ، عالقة زنا كيعاقب عمييا عقابا شديدا إينظر الييا االسالـ عمى 

ما ينتج عف عالقة كيذه ال يعترؼ بو ال شرعا ك ال اجتماعيا ، كال يترتب لو أية 
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َيا َأػُييا الَناس أًتُقكا َرَبُكـ الذي َخَمقُكـ " حقكؽ ك الباعث الثاني تظيره آية أخرػ كىي 

كىذا يعني . "مْف َنْفس َكاحَدة كَخَمَق مْنيا َزْكَجيا كَبًث مْنيا رَجااًل َكثيًرا كنَساء 

تناكحكا كتكاثركا ، فإني مباه بكـ االمـ يـك " االنجاب، كيتحدث عنو النبي فيقكؿ 

 "   القيامة 

ـْ االَمـ  " ك فإمداد المجتمع بعناصر كاستمراره ". َتزكُجكا الَكُدكد الَكُلكد ، َفإني مكاثر بُك

. بنسل قكؼ يعتبر الدافع الثاني

ما الدافع الثالث فيك ايجاد حياة مشتركة مستقرة بيف الزكجيف ، كحثيما عمى تبادؿ أ   

المحبة ك المكدة ك الرحمة ك التعاكف ، كما أمرىما بالمعاشرة الطيبة ، فقاؿ تعالى 

َكَعاشُركُىف بالَمْعُركؼ َفإْف َكرْىُتُمكُىف َفَعسى َأْف َتْكَرُىكا َشْيًئا " : مخاطبا االزكاج 

كفي ىذه تكصية صارمة بالصبر بالصبر عمى المعاشرة ".كَيْجَعل هللا فيو َخْيًرا َكثيًرا 

(  5). بالمعركؼ حتى مع الكراىية فقد يكره االنساف أمرا يجعل هللا فيو الخير العميـ

  الزكاج مف الناحية االجتماعية

إف الزكاج ىك ظاىرة اجتماعية تعكس حاجات الفرد ك المجتمعات في الحياة ك الى 

أداء الكظائف المنكطة بأفراد المجتمع ك الذيف ينطمقكف في االساس كفي معظـ 

الحاالت مف ككنيـ أزكاجا يعيشكف حياة أسرية سميمة تمثل قاعدة االرتكاز المتينة التي 

يقيمكف عمييا فعاليتيـ في المجتمع ، كيعكس ذلؾ حالة مف التكافق الزكاجي بيف 
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الزكجيف تكجييا نزعة الى التعامل االيجابي مع صعكبات كمشكالت الحياة ك الى 

. تبادؿ االدكار كتكامميا فيما بينيـ

   كأيا كاف االساس الذؼ يبنى عمييا رجل كامرأة زكاجيما فيما يسعياف كراء ىدؼ 

كاحد كىك تحقيق التكافق بينيما ، فيرػ كل منيما أف جانبا كبيرا مف سعادتو كتحقيقو 

لذاتو مرتبط بمدػ ىذا التكافق ، ك الكاقع اف أؼ محؾ خارجي لمتكافق بيف الزكجيف ال 

يخمك مف تعسف ، كذلؾ أف ما يرضي فرد قد يككف عديـ القيمة بالنسبة لالخر ، فكـ 

مف زيجات تكفرت ليا جميع المقكمات التي يظف الناس انيا كفيمة بتحقيق التكافق لكف 

أصحابيا كحدىـ يشعركف بالتعاسة، كال يكجد سكػ شخص كاحد يعرؼ ما إذا كاف 

. متكفقا أـ ال ىك الشخص نفسو

   كتنعدـ أك تنخفض ىذه المكدة ك الرحمة ك المشاعر المشتركة أك تككف ىناؾ فرصة 

لظيكر المشاكل ك الصراعات الزكجية مما يؤدؼ الى حدكث نكع مف التفكؾ في 

العالقات االسرية ، كيترتب عمييا إنييار االسرة كقد ساعد عمى ذلؾ مجمكعة مف 

التحكالت العالمية كالتي أفرزت مجمكعة مف الضغكط عمى تمبية االسرة الحتياجاتيا 

االساسية ، مما فرض عمى الزكجيف القياـ بأعباء أكبر مما ىك مطمكب منيا كترتب 

عمييا زيادة التباعد كضعف درجة التكافق ، فمثال نجد اف الزكاج أصبح ميددا في 

طبيعتو كمككناتو ، كلعل مف أسباب ىذا التفكؾ أك االنييار تغير القيـ االجتماعية ك 

التقدـ العممي ، إضافة الى بركز مشكالت أخالقية كحضارية جديدة ، نتيجة لمتقدـ 
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الكبير خالؿ السنكات الماضية في عمـك الحياة ، انعكست عمى النظاـ االسرؼ فيما 

يخص االستقالؿ االقتصادؼ ك المساكاة كغيرىا ، كساىمت كل تمؾ التغيرات في إقباؿ 

  ( 6) .النساء عمى إختيار االنفصاؿ كبديل لمحياة غير المتكافقة

   العادات ك التقاليد

كبعض ىذه ، ف لكل مجتمع عاداتو ك تقاليده الراسخة القكية التي تحكمو أالشؾ 

البعض االخر يشكل عائقا اجتماعيا يمنع االستفادة مف الخدمات   كةالتقاليد جيد

الصحية المتاحة كتبعا لنكع التنشئة االجتماعية التي تفرضيا بيئة الفرد االجتماعية 

بنائيا النظافة أال تيتـ بتعميـ ، يككف المستكػ الصحي ، فقد ينشأ الفرد في بيئة 

 كقد ينشا االفراد في بيئة تيتـ بتمقيف االطفاؿ أصكؿ النظافة ك العادات  ،الشخصية

الصحية السممية ، كتنشئتيـ عمى السمكؾ الصحي السميـ التي يتكقف عمى المستكػ 

( 7) . الذؼ ىك نتاج لمتنشئة االجتماعية، الصحي في المجتمع 

  التقاليد

   لكل تجمع بشرؼ تقاليده التي يقـك عمييا نظاـ الحياة ، كليس ىناؾ تجمع تقميدؼ 

كاخر حديث ، فمكل تجمع تقاليده ، ك االنماط الحديثة في الحياة ىي ايضا تقاليد 

حديثة ، كعندما يتغير شكل الحياة تتحكؿ التقاليد مف حاؿ ألخر ، أؼ أنيا تتطكر في 

شكميا كأساليبيا لتأخذ شكال حياتيا جديدا ، كبيذا ينتقل التجمع البشرؼ مف نمط لمتقاليد 
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الحياتية ك االجتماعية الى نمط اخر ، كتصبح االشكاؿ الجديدة لمحياة تقاليد المالئمة 

. لظركؼ الحياة في الماضي كبيف تمؾ التي تالئـ ظركؼ الحياة الراىنة

   فالتقاليد ىي القكاعد الحياتية المعبرة عف الثقافة ، حيث نتصكر أف الثقافة السائدة 

تحكؼ االفكار المجردة التي يؤمف بيا الناس ، ك التي تتحكؿ الى نماذج حياتية يمكف 

اف نالحظيا عمى ارض الكاقع ، كنمط الحياة السائد في اؼ تجمع بشرؼ يعبر في 

النياية عف القكاعد المتفق عمييا ، كتمؾ القكاعد لتي تشمل القيـ ك االخالقيات 

 ك المبادغ االساسية الحاكمة ، ككأننا نتصكر أف القيـ العميا التي يؤمف بيا جماعة 

مف الناس ك لتي تمثل منظكمة القيـ الحاكمة لمحضارة ، كتمؾ القكاعد ىي التقاليد التي 

تسكد بيف لناس فتحقق النظاـ الداخمي لمتجمع البشرؼ كبيذا فالتقاليد ىي النظاـ 

التطبيقي المتفق عميو بيف الناس يؤدؼ الى االتساؽ بيف أفعاؿ الناس كبيف بعضيـ 

( 8). البعض 

  العادات

" ك " االعراؼ " تعتبر العادة كاحدة مف العكامل في عممية التكيف أك بمعنى أكثر دقة 

التي ىي العادات المقبكلة مف الجماعة ك تختمف االعراؼ كطرؽ " الطرائق الشعبية 

سمكؾ الشعكب مف جماعة الى أخرػ فيي تضع منظارا ممكنا عمى كل شخص يربى 

كينشأ تحت تأثيرىا كيقرر بمقياس مكضكع مسبقا أذكاقو كاتجاىاتو ككجيات نظره ، 

فالشخصية تتقرر اجتماعيا مف ناحية ، ككل فرد يتطكر في المناخ الثقافي الذؼ يأخذ 
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أغمبو دكف مجيكد كيقبمو دكف سؤاؿ ، كتقر العادات كطرؽ سمكؾ الشعكب الى درجة 

ما اتجاىاتنا المختمفة نحك الزكاج أك االخالؽ أك قكاعد ك الممكية ك العقيدة كغيرىا مف 

المكضكعات مما يعد مف صميـ ثقافتنا ك طريقتنا في الحياة ، ك الف العادات كطرؽ 

سمككيات الشعكب تختمف مف جماعة الى أخرػ ، كمف مكاف الى مكاف كمف كقت الى 

أخر ، فإنو يجب عند دراسة أؼ شعب أك أؼ تجمع أف نضع في اعتبارنا العكامل 

(  9. ) المختمفة التي لعبت دكرا في تكييف سمككياتو

ف العادات ىي السمكؾ المكتسب الذؼ يشترؾ فيو أفراد شعب معيف ، كتعد ىذه إ   

العادات معايير ينظر الييا عمى انيا ذات قيمة اجتماعية مف شأنيا أف تحدث رد فعل 

في المجتمع يتمثل في الفزع ك االستيجاف ك االستياء ك االشمئزاز االمر الذؼ يبرر 

كغالبا ما يتمقنيا المرء مف االخريف ، تكقيع جزاءات عمى المخالف الذؼ يتعدػ عمييا

نماط السمكؾ أكمف ىنا نرػ أف العادات إذا ىي . حسب المناسبات  االجتماعية

 التي يشترؾ فييا أعضاء المجتمع ، كتتكارثيا االجياؿ نظرا ألنيا مرغكبة  ،المتكرر

عضائيا ، كتتسـ أ بأنيا تشبع حاجة لدػ  ،كمحمكدة ، كىي تتضمف معتقدا معينا

نيا تحمل صفات الشعب كمالمحو أف تمارس  كأأنيا البد ، ببعض الصفات منيا 

كىي تختمف في ،  نظرا ألنيا تمقف لممرء منذ نعكمة أظافره  ،كتنمك بطريقة ال شعكرية

 ( 10. ) ختيارؼ إفبعضيا ممزمة ك البعض االخر منيا ، لتزاميا إدرجة 
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ف أ   كتعد العادات طرقا تقميدية لمناس في حياتيـ ، ك االشارة الى طريقة معتادة تعني 

سمكؾ المجتمع لو تاريخ طكيل كأصبح جزءا مف سمكؾ الفرد ، كغالبا ما تؤيد الجماعة 

ك العادات جزء ىاـ أك فصل ىاـ مف . العادات التي تتكارث مف تقاليد المجتمع كتراثو 

دستكر االمة غير المكتكب ، بيد أنيا مدكنة في صدكر االفراد ، كراسبة في تككينيـ ، 

كفي بعض االحياف يبدك اف ىناؾ عادات ال تتفق مع اىداؼ المجتمع ، كليذا قد يككف 

. ىناؾ عادات تكصف بأنيا سمبية أك غير مقبكلة

   كتتمثل العادات في المغة ك االنماط الرمزية االخرػ التي تعبر عف أفكار الفرد 

فآداب المائدة ك أسمكب الحديث كطرؽ التحية ك االستقباؿ : كمعتقداتو، كانكاع السمكؾ 

ك التكديع كالتينئة ، كمثل عادة التدخيف كتناكؿ القيكة ك الشاؼ ك التكسعة عمى 

 .االطفاؿ في أياـ االعياد

   كتتمثل أىمية العادات في ككنيا تدعـ الحياة االجتماعية ، كتؤدؼ الى تعزيز كحدة 

، المجتمع كتقكية الركابط بيف أفرادىا ، كىي تنشأ تمقائيا نتيجة اجتماع الناس معا 

لتحقيق أغراض تتعمق بمظاىر السمكؾ الجمعي ، كيتقبل االفراد العادات طكعا 

 كما تتسـ بااللتزاـ ، فمف يخرج ، كتتسـ العادات كذلؾ بالعمكمية ك االنتشار .ختياراإك

عمييا يمقى االزدراء كالتحقير ك السخرية ، كقد يثير الغضب ك العداء مف قبل أفراد 

كيغيرىا في ، فاالنساف يستطيع أف يحكر فييا ، المجتمع ، إال أف جبرية العادة نسبية 

( 11). الحدكد التي يجيزىا كفقا لثقافتو
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تعرض نسق القيـ السائد في المجتمع الى مجمكعة تغيرات نتج عنيا تيميش لمقيـ    

التقميدية كاحالؿ قيـ سمبية جديدة أثرت عمى نسق القيـ بصفة عامة كأدت الى كجكد ما 

 :يمكف أف نطمق عميو بأزمة أخالقية كمف مظاىر التحكؿ في القيـ االجتماعي

سيادة القيـ المادية ، كقد أدػ انتشار ىذه القيـ الى انخفاض قيمة العمل المنتج   - 

المفيد لعممية التنمية كاستبداليا بقيمة الحصكؿ عمى الماؿ بأسرع كسيمة ممكنة بغض 

النظر عف نكعية ىذا لعمل أك قيمتو ، إنتشرت قيمة الكسب السريع الذؼ أدػ الى 

. انخفاض جكدة العمل فظيرت الحكادث ك االنحرافات

السمبية ك الالمباالة ، لقد ظيرت بالسمبية ك االمباالت في سمكؾ معظـ أفراد   - 

. المجتمع سكاء في العمل أك المشاركة السياسية

   لقد إنعكس حاؿ النسق القيمي كما يمر بو مف اىتزاز عمى االسرة ، فمف الشكاىد 

البارزة عمى االسرة سيادة القيـ المادية ، حيث أخذت تتكرػ القيـ االصمية كالمكدة 

كصمة الرحـ بيف أفراد االسرة كيتحكؿ مف عضك الى شيء مادؼ بالنسبة لالخر ، كما 

طغت القيـ المادية عمى المشاعر الكجدانية ك عمى معايير االختيار لمزكاج ف فالفتاة 

تفضل االرتباط بمف يحقق ليا مطالبيا المادية بصرؼ النظر عف مشاعر الحب 

.  ك التكافق بينيما

   كقد ترؾ ىذا التحكؿ ك التغير تأثيره عمى البناء االسرؼ الذؼ شيد تحكالت كاضحة، 

( 12. ) تكشف عف ذاتيا مف خالؿ بركز بعض القيـ ك الظكاىر ك السمككيات
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  القانكف

إف السمكؾ الجمعي ك العرؼ ال يمكف أف يضمنا في المجتمعات المعقدة مستكػ عاديا 

لمجماعة دكف انحراؼ ، اال اذا تكافر في المجتمع عنصر القانكف ، ك القانكف مجمكعة 

جتماعية تستخدـ القكة أك تيدد باستخداـ القكة كتكقيع العقكبة ك الجزاء بطريقة إقكاعد 

قانكنية ، كيتـ ذلؾ مف خالؿ أساليب معركفة كمحددة مف قبل لتنظيـ العالقة ك تحقيق 

. العدالة بيف االفراد

   كتعترؼ محاكـ الدكلة بالقكاعد القانكنية كتشرحيا كتطبقيا ، كىي قكاعد ممزمة 

لالفراد ، كمف يخرج عمييا يمقى العقاب عمى يد الدكلة ، كمف ثـ فالقانكف كسيمة 

. لمضبط االجتماعي عمى مستكػ المجتمع ككل

   كىناؾ فكارؽ بيف القكاعد القانكنية ك القكاعد االخالقية ، فاالكلى تحددىا الدكلة 

تحديدا دقيقا ، أما القكاعد االخالقية فمف يخرج عمييا ال يمقى العقاب مف الدكلة ، فميس 

ىناؾ سمطة خاصة تصدر االكامر لمناس بأف يرفعكا القبعات احتراما لمسيدات ، أك 

يدفعكا االكراميات لخدـ المطاعـ ، أك لجعل المقابالت يـك الخميس أك الجمعة أك يـك 

االحد ، أك الخركج الى الحدائق العامة يـك شـ النسيـ ، كانما يكاجو مف يخرج عمى 

ىذه القكاعد االخالقية بالضمير االخالقي الذؼ يتبدػ في التكبيخ ك السخرية ك 

. االحتقار مف جانب أفراد المجتمع ، كدكف سمطة رسمية مف جانب الدكلة 
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   االعراؼ

   العرؼ عبارة عف طائفة مف االفكار ك األراء ك المعتقدات التي تنشأ في جك 

الجماعة كيمثل العرؼ مقدسات الجماعة ك محرماتيا ، كينعكس فيما يزاكلو االفراد مف 

عماؿ كما يمجأكف اليو في كثير مف مظاىر سمككيـ الجمعي ، كيضطر االفراد الى أ

الخضكع ليذه المعتقدات النيا تستمد قكتيا مف فكر الجماعة كعقائدىا ، كينحصر 

نطاقو في طبقات أك مجمكعات معينة داخل المجتمع ف عمى الرغـ مف أف لو في 

بعض االحياف احتراما يضفي عميو قيمة تكحى ألعضاء المجمكعات االخرػ بمجاراتو 

. كتقميده

   ك العرؼ كما يتصل بو مف العقائد الشعبية ك أفكار العكاـ يعتبر أىـ جزء مف 

دستكر االمة غير المكتكب ، كقد ترقى بعض احكامو كقضاياه الى درجة القكاعد 

. القانكنية ، كمع ذلؾ فإف الرأؼ الشائع ىك الذؼ يحمى العرؼ ال السمطة التشريعية

   كيختمف العرؼ عف العادات في ارتباطو بالناحية العقائدية ك العقمية أما العادات 

فيك ال . فيي في معظميا أفعاؿ كاعماؿ ، كيخضع العرؼ لمتطكر شأنو شأف العادات 

كضاع معينة ، كلكنو يتزحزح الى حد ما عف صكرة االكلى ك أشكالو أيجمد عمة 

القديمة ، غير اف تطكره بطيء كفي حدكد حقيقية ، كيقابل مف جميكر العكاـ بغضب 

.  شديد في أكؿ االمر حتى يتمثمو االفراد في تفكيرىـ كمشاعرىـ كتستغيثو عقكليـ
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   القيـ

   لكل ثقافة مجمكعة مف القيـ  ، ك القيـ ككل كحدة كاحدة مف طبيعة كاحدة ، كىي 

الطبيعة االنسانية االجتماعية ، كىي خمقية ميما كانت ماىيتيا ، كأيا كاف مصدرىا ، 

كىي معايير ك مقاييس يستخدميا الناس لتنظيـ كترتيب رغباتيـ المتنكعة ، كىي تعمل 

عمى ضبط سمكؾ االفراد في تعامميـ مع بعضيـ البعض ، فكل نسق اجتماعي ككل 

.  جماعة اجتماعية تكاجو بميمة االختيار بيف القيـ البديمة

 كيمكف تعريف القيـ بأنيا الصفات الشخصية التي يفضميا أك يرغب فييا الناس

disideratam   سكاء بالنسبة لمفرد ، أك الجماعة االجتماعية ، في ثقافة معينة كقد

يككف مكضكع الرغبة ماديا ، أك عالقة اجتماعية ، أك أفكار عامة أك أؼ شيء يتطمبو 

. كيرغبو المجتمع

   كىكذا تعتبر القيـ عف الغايات ك االىداؼ النيائية ، فيي ال تتعامل مع ما ىك قائـ 

نما تبحث عما يجب أف يككف اجتماعيا كثقافيا ، كلذلؾ فيي تعبر عف  بالفعل ، كا 

. صيغ اخالقية صريحة كحتمية ، كفي الكقت نفسو آمر

   الثقافة الشعبية

   ىي الدعامة التي تنطبق منيا الثقافة في مسارىا الثاني ، ك لـ يعد المقصكد 

نما المقصكد ىك جميع العناصر الثقافية التي تصدر  بالشعبية البدائي أك المتخمف ، كا 
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عف شعب مف الشعكب ، كتمثل حصيمة معارفو ك خبراتو كمياراتو في مرحمة تاريخية 

. معينة

   كلقد كاف الرأؼ السائد الى عيد قريب أف الثقافة الشعبية ليست اال مف ركاسب 

الماضي البعيد ، كلكف الدراسات االنسانية الحديثة أثبتت أف الثقافة الشعبية تنمك 

بإطراد مع التطكر التاريخي لمشعب الذؼ يقـك بو كلو ، كىي تتسـ باالصالة في المحل 

االكؿ ، كال تعتمد بصكرة مباشرة أك غير مباشرة عمى تكجيو مركزؼ أك إيحاء مركزؼ 

مف سمطة أعمى ، كىذه الخاصية تجعل الثقافة الشعبية ىي الحفيظة ، ال عمى التراث 

. فحسب كلكف عمى السمات االصيمة القابمة لمنمك ك التطكر محتفظة بأصالتيا أيضا 

(13  )

  أىميتو –ب 

   تظير أىمية مكضكع تقاليد الزكاج في الدكر الذؼ تمعبو داخل االسرة ك في 

العالقات القرابية، كتساعد في المحافظة عمى كياف االسرة ك تماسكيا الف ىذه التقاليد 

كتيتـ ىذه الدراسة أيضا في البحث . جزء ىاـ مف النسق الثقافي ك االجتماعي لممجتمع

عف العادات ك التقاليد التي كانت سائدة في المجتمع التقميدؼ كمدػ تأثر االسرة 

بيا،كالتغيرات التي طرأت عمييا مما أدػ إلى تعرض ىذه المكركثات الثقافية الى 

الندثار .  لمعظـ العادات مكجات التغير كا 
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تسميط الضكء عمى مؤسسة إجتماعية ىامة كىك الزكاج الذؼ نحاكؿ مف خاللو البحث 

عف مراسيـ الزكاج بيف الثبات ك التغير أؼ بيف المجتمع التقميدؼ ك المجتمع الحديث، 

كىذا مف خالؿ التغيرات الحاصمة في المجتمع ك التي أثرت بشكل أك بأخر عمى 

. معظـ التقاليد التي كانت سائدة في المجتمع التقميدؼ

   كبما أف الزكاج نظاـ ىاـ داخل المجتمع ك الذؼ عف طريقو ينتقل الفرد مف حياة 

العزكبية الى حياة تتخمميا ركح المسؤكلية كااللتزاـ، كليذا فاالسرة تعطي قيمة كبيرة ليذا 

النظاـ ك تحرص دائما عمى أف يبمغ أقصى درجات االىتماـ، كلكف مع التطكر 

الحاصل في المجتمع أصبح التغير ظاىرا عميو بالرغـ  مف أف االفراد يستمدكف 

. تكجيياتيـ مف قيـ المجتمع التي تمارس فاعميتيا في تكجيو إختياراتيـ

   إف مراسيـ االحتفاؿ بالزكاج التي كانت سائدة في المجتمع التقميدؼ كبير كما كاف 

ليا مف أىمية داخميا قد أثرت عمييا التغيرات الحاصمة في الكقت الحالي، ففي الكقت 

الذؼ كانت فيو االسرة تقـك بتحضير كل متطمبات االحتفاؿ بيذه المناسبة أصبحت 

. االسر في الكقت الحالي تستبعد معظـ التقاليد بحكـ أنيا ال تكاكب العصر الحالي

   كاالساس الذؼ عميو قمنا بيذه الدراسة ىك ما يحدث خالؿ العممية الزكاجية مف 

. طقكس كحركات كأفعاؿ ابتداء مف عممية التشاكر كصكال الى االحتفاؿ
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 الدراسة ك أىدافيا دكافع -  2

  الدكافع الذاتية  –أ 

مف بيف االسباب التي دفعتنا الى دراسة مكضكع تقاليد الزكاج كعالقتو بالتغير    

االسرؼ ىك الرغبة الشخصية في معرفة كيف كانت تقاـ تقاليد الزكاج في المجتمع 

التقميدؼ ، كيف أثرت عمييا عكامل التغير االجتماعي كما نتج عنيا ، ككأىـ دافع 

لمقياـ بيذه الدراسة ىك حضكرنا زفاؼ إحدػ بنات العـ ، حيث حصل شجار كبير بيف 

أىل العريس ك أىل العركس حكؿ خركج العركس بالحذاء أك حافية القدميف ، فكل 

 . جانب تشبث برأيو ، كحاكؿ جاىدا في عدـ تجاكز عادات االجداد 

  الدكافع المكضكعية –ب 

 التي دفعتنا الى دراسة ىذا المكضكع ىك التغيرات  المكضكعية   مف بيف االسباب

سكاء في بنائيا أك كظائفيا كالى المشكالت التي تعرضت  التي طرأت عمى االسرة ،

ليا نتيجة لمتحكالت االقتصادية ك االجتماعية كالثقافية كالتكنكلكجية، ككذلؾ الدكر الذؼ 

تمعبو االسرة في حياة الفرد ك المجتمع ككل، كتفسير عمميات التغير في بناء االسرة ك 

ككذا معرفة العكامل التي أدت . لما لو مف أىمية عند الفرد ، نظاـ الزكاج باألخص

 باألفراد الى التخمي أك االبتعاد عف تقاليد الزكاج بإعتبارىا مكركث ثقافي يجب االىتماـ

 .بو
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ككذلؾ مف بيف االسباب التي جعمتنا نقـك بدراستو ىك أنو قد تـ االبتعاد كثيرا عف ىذه 

، كلماذا االختالؼ بيف جيمي االباء ك االبناء  حكؿ ىذه العادات التي لطالما  التقاليد

 .تـ االحتفاظ بيا مف طرؼ االباء ك يحرصكف عمى إنتقاليا عبر االجياؿ

  أىداؼ الدراسة –ج 

 الشؾ أف لكل بحث مف كراءه ىدؼ،ك بما أف دراستنا تنصب عمى االسرة المتغيرة، 

باألخص نظاـ الزكاج ك ىذا مف أجل تحميل كاقع تقاليد الزكاج ك رصد مالمح التغير، 

. ك كذا العكامل التي أدت الى تغير ىذه التقاليد

إجتماعية تطمح الى الكشف عف التغيرات التي  تعتبر ىذه الدراسة دراسة إستطالعية

 .طرأت عمى تقاليد الزكاج في االسرة

   تقكيـ ما طرأ عمى تقاليد الزكاج مف تغيرات ك تأثيرىا عمى االسرة ك المجتمع 

المقارنة بيف الكضع التقميدؼ لمزكاج ككاقعو المتغير المتطكر في عصرنا الحالي .ككل

ضعف نظاـ الزكاج الداخمي الذؼ كاف .بإعتبار ىذا التغير تغير في الثقافة الالمادية

يرتب مف قبل االىل دكف الرجكع الى االبناء، كتزايد حرية االفراد في إنتقاء شريؾ 

.  حياتو مف خارج الجماعة القرابية
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 الدراسة كفرضياتياشكالية إ - 3

  االشكالية –أ 

   إف العادات ك التقاليد ىي في الغالب التي تحتل مكانة داخل االعراس ، حيث نجد 

كل منطقة مف مناطق الجزائر إال كليا عادات كتقاليد تسعى االسر جاىدة لمحفاظ 

عمييا كنجد ذلؾ في نكاحي عديدة منيا المباس التقميدؼ ككذا االكل ، فال حاضر كال 

مستقبل لمف ال ماضي لو كال ذكريات ، إف االلتفاتو لمماضي ال يعني اليركب مف 

الكاقع الذؼ نعيشو ، بل اف تذكره عمى لساف مف عايش تمؾ الفترة التي يحنكف الييا ، 

كنتيجة لمتغيرات االجتماعية العميقة كالمستمرة التي حدثت في المجتمع كاف ليا تأثير 

عمى ىذه التقاليد، فقد غيرت مف شكل الصكرة العامة ليا، كأصبح االختيار الزكاجي 

مف مسؤكلية االفراد أنفسيـ حيث غالبا ما يسمحكف بتدخل الكالديف أكغيرىـ في عممية 

االختيار،بإعتبارىـ أف الزكاج مسألة شخصية بحتة ألنيـ ىـ الشخصية المقبمة عمى 

الزكاج، كالشؾ أف ىذا التغير الكاضح في عممية االختيار الزكاجي راجع الى ظركؼ 

إقتصادية، تكنكلكجية، إجتماعية ك ثقافية مر بيا المجتمع، حيث أتاح ليـ ىذا التغير 

 حرية االختيار دكف الرجكع بصكرة إجبارية الى كالدييـ كحتى فرض عمييـ تقاليدىـ،

كلعل الزكاج مف خارج الجماعة القرابية ىك الذؼ أصبح سائدا  في الكقت الحالي 

عكس الذؼ كاف عميو في المجتمع التقميدؼ كىك المحافظة عمى الزكاج داخل الدائرة 
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القرابية ككذا الحرص الشديد كاالىتماـ بالتقاليد في مثل ىذه المناسبات ألنيا كانت 

. تعتبر تراث عف االجداد ال يمكف الخركج أك التخمي عنيا

   ك عميو كيف نممس التغير في تقاليد الزكاج في الكقت الحالي ؟ 

   ك ماىي عكامل التغير االسرؼ التي أثرت عمى ىذه التقاليد ؟  

  الفرضيات –ب 

ىا زكاج ك تحرص كل الحرص عمى دعـاؿ االجزائرية بتقاليد تتمسؾ االسرة   _1
المحافظة عمييا مف خالؿ تكارثيا عبر االجياؿ ك كمما قل تأثير التغير االجتماعي ك

 .كمما كانت تقاليد الزكاج قكية مف حيث تأثيرىا عمى االفراد

ضغكط التغير االجتماعي في المجتمع أدػ الى تأرجح كتذبذب درجات االلتزاـ  _ 2

بيف  جيمي االباء ك االبناء بالنسبة لتقاليد  الزكاج ، فكمما كثر التأثر بالتغير الحاصل 

. في المجتمع كمما كاف تأثير تقاليد الزكاج ضعيف عمى االفراد

  حقل الدراسة كمنيجيتيا – 4

  حقل الدراسة –أ 

تضمف حقل الدراسة مجمكعة مف أسر جزائرية ببمدية عمي مكسى بكالية غميزاف ،    

كىي عبارة عف أقاكيل كتصريحات لمجمكعة مف المبحكثيف مف الجنسيف يعيشكف داخل 

ىذه المنطقة، كقد عايشكا تقاليد الزكاج منذ أكثر مف نصف قرف ، ككذا يعايشكف 
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التغير االجتماعي  الحاصل عمى ىذه التقاليد ، حيث يظل الكاقع االجتماعي ىك 

 .المختبر أك المكاف الذؼ يقـك فيو الباحث السكسيكلكجي بالبحث 

  منيجية الدراسة –ب 

لقد جرت العادة في الدراسات السكسيكلكجية االجتماعية أف يقـك الباحث بمعاينات     

ستقراؤىا ، مف  جراءات عممية يتـ مف خالليا إستنطاؽ معطيات الكاقع كا  ميدانية، كا 

أجل فيـ مكضكع الدراسة ، كقد إعتمدنا عمى أدكات البحث العممي أال كىي المقابمة ، 

ككذا مجمكعة مف المناىج مف بينيا المنيج الكصفي التحميمي مف أجل كصف ظاىرة 

تقاليد الزكاج ، كالمنيج المقارف مف أجل مقارنة تقاليد الزكاج بيف الماضي ك الحاضر 

داخل االسرة الجزائرية كمنيج التحميل الكثائقي ، ككل ىذا مف أجل الكصكؿ في نياية 

 .المطاؼ الى نتائج دقيقة 

  الدراسات السابقة – 5

تأتي أىمية الدراسات السابقة مف ككنيا تشير الى الدراسات التي درست نفس    

االتجاه المتعمق بالبحث  الذؼ  يدرسو الباحث حيث تعتبر بمثابة قاعدة عممية يمكف 

عف طريقيا فتح المجاؿ لمدراسة كتككيف مفيـك عاـ حكؿ المكضكع سكاء نظريا أك 

منيجيا ك تطبيقيا ، مف بيف الدراسات التي تناكلت مكضكع تقاليد الزكاج ك عالقتو 

: بالتغير االسرؼ، نذكر منيا
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االسرة العربية تحميل إجتماعي لبناء "    دراسة فادية عمر الجكالني تحت عنكاف 

حيث تناكلت مظاىر تغير عادات الزكاج في الثقافة "االسرة كتغير إتجاىات األجياؿ 

، كىك بحث يدخل ضمف سمسمة البحكث الكصفية التي أجرتيا حكؿ  التقميدية المتغيرة

الطابع الثقافي كاالجتماعي في المجتمعات المحمية التقميدية في المجتمع السعكدؼ، 

كىي تسيـ معا " البداكة، الريف ك الحضر"لككف ىذا االخير يتضمف ثالثة أنماط كىي 

كمف خالؿ ثقافتيا في تككيف الشخصية ك تشكيل طرقة حياتيا ك أنماط سمككيا ،كما 

أف تمسؾ البدكؼ ك الريفي بالعادات التقميدية أشد صالبة مف تمسؾ ساكني المدف،رغـ 

شيكع الطابع التقميدؼ لطرقة الحياة في نطاؽ البيئة الحضرية بالمجتمع السعكدؼ، ك 

ذلؾ ما جعل االفراد يتمسككف بعاداتيـ التقميدية المتعمقة بالزكاج مف ناحية، ك قمل مف 

التفاكت بيف جيمي االباء ك االبناء مف حيث االلتزاـ ك العادات التقميدية ك االنصياع 

.  ليا

 كفي ضكء ذلؾ تعالج الدراسة المالمح العامة لعادات الزكاج، ككذا مظاىر تغير 

ك قد تضمف االطار النظرؼ ليذه الدراسة  عادات الزكاج في الثقافة الحضرية المتغيرة

مفيـك العادة االجتماعية لمداللة عمى مجمكعة االنماط السمككية التي يحمميا تراث 

ك نظرا الرتباط تمؾ العادات بالتكجيو القيمي نتيجة لتعرض الثقافة التقميدية  .الجماعة

في المجتمع السعكدؼ لمكجات متالحقة مف التحديث ك التغير الذؼ أدػ لتسرب 

التكجييات المستخدمة كتفاعميا مع التكجيو التقميدؼ ،االمر الذؼ ترتب عميو كجكد 

االباء  بعض جكانب التفاكت في درجات االلتزاـ السمككي بعادات الزكاج بيف جيمي
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أف ضغكط  "كمف ثـ تكجو الدراسة ك تحميالتيا بفرضية أساسية مؤداىا . ك االبناء 

أدت الى تفاكت التكجو القيمي  ة في المجتمع ،ثفعمميات التحديث كالتغير المؾ

كدرجات االلتزاـ بيف جيمي االباء كاالبناء بالنسبة لمعادات االجتماعية المتبعة في 

كقد إتبعت الباحثة مجمكعة مف االجراءات المنيجية التي تتكامل مع . مناسبات الزكاج

ك يتمثل في دراسة الحالة الثقافية  بعضيا البعض لتحقيق الكصف العممي الدقيق،

لعادات الزكاج كظاىرة إجتماعية في سياؽ البيئة الحضرية المتغيرة لممجتمع 

التقميدؼ،مسترشديف في ذلؾ بالمقارنة كإجراء منيجي يتناكؿ عادات الزكاج في سياؽ 

"  المدينة المنكرة" نماذج ثالثة لمبيئة الحضرية في المجتمع االنتقالي تمثمت في 

ختالفو بالنسبة لعادات إكالرياض ك الدمار، كذلؾ  لمعرفة مدػ تماثل التكجيو الثقافي ك

كما إستعممت أسمكب تحميل المضمكف . الزكاج في تمؾ البيئات الحضرية الثالث

كأسمكب العينة المسحية في نتاكؿ عادات الزكاج، إضافة الى تنكع االدكات المنيجية 

باالستعانة بتقارير االخبارييف، بجانب استمارة بحث تـ تطبيقيا عمى العينة المسحية 

ك مف خالؿ نتائج البحث .التي تـ سحبيا مف السكاف االصمييف لمجتمع البحث

تكصمت الباحثة أنو رغـ نشاط التكجييات المستحدثة إال أف التكجييات التقميدية مازالت 

دكرىا الكظيفي بفاعمية ك أف تفاكت التكجييات القيمية بيف جيمي االباء كاالبناء بالنسبة 

لمعادات المتبعة في مناسبات الزكاج، يعكس تفاكت كاضحا بيف جيمي االباء ك االبناء 

مف حيث درجات االنتماء ك االرتباط بالجماعات التقميدية ك سمطة االلتزاـ التي تخمعيا 

ك يتبيف كذلؾ مف الدراسة أف تفاكت . عمى أنماط السمكؾ المفضل لدػ تمؾ الجماعات
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التكجيو الثقافي لسمكؾ االجياؿ عمى مستكػ المدف الثالثة يرجع لظركؼ تمؾ المدف، 

مف حيث إحتكاؾ كل منيا بالثقافات االجنبية ك مايتركو ىذا االحتكاؾ مف أثر عمى 

إضافة لذلؾ فإف . كطريقة الحياة الحضرية في تمؾ المدف، الطابع العاـ لمسمكؾ 

كأف معايشة  العكامل ك الظركؼ الداخمية ليا فاعمية بجانب تمؾ العكامل الخارجية ،

القبائل البدكية في نطاؽ المدف لطريقة الحياة الحضرية قد أثر بشكل مممكس عمى 

كبير مع إتجاىات  طريقة حياة تمؾ القبائل ك سمكؾ أفرادىا، ك الذؼ يتفاكت الى حد

ففي . االفراد ك تفضيالتيـ المعمنة بالنسبة النماط السمكؾ المناسب في مناسبات الزكاج

الرياض يعتبر التكجيو التقميدؼ لسمكؾ االفراد أكثر نشاطا ك فاعية منو في نطاؽ البيئة 

الحضرية لمدينة الدمار ك تغير البيئة الحضرية لممدينة المنكرة ذات فاعمية ك اضحة 

 ( 14 ).لنشاط التكجيو المستحدث بالقياس لنشاطو في المدف االخرػ 

ك ىناؾ دراسة أخرػ أقيمت بمدينة قسنطينة قامت بيا فرياؿ عباس مكسكمة بعنكاف 

، مقاربة أنثركبكلجية حيث سمطت الضكء عمى مكضكع  مراسيـ الزكاج بمدينة قسنطينة"

الزكاج كحاكلت الكشف مف خالؿ المراسيـ الزكاجية عف أكجو مف االحداث العائمية، 

كقد حاكلت تحميل ما يحدث  .ككاف ىدفيا تصكير ىذه المراسيـ كما تبدك في الكاقع

خالؿ المراسيـ الزكاجية كالكشف عف السر الثقافي ك االجتماعي المذيف يجعالف 

العائالت تصر عمى ىذه الممارسات، كيتبف لممالحع لتمؾ المراسيـ أنيا تشكل كال 

متتاليا كيتألف مف مجمكعة مف المراحل المتناسقة، التي يتبع فييا تسمسال محددا ك 

كعمى الرغـ مف عدـ كجكد  (الخطبة فالفاتحة ثـ العرس ثـ الصباحة فالسابع)محترما 
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يصراف عمى  (االـ خاصة)أؼ نص قانكني أك ديني ينص عمى ىذا التتابع، فالكالداف 

نتقاليا  (عمى االقل مف حيث الشكل )إتباع نفس الخطكات  كيعمالف عمى إستمراريتياكا 

كىكذا نجد أفراد المجتمع مف االىل أك العائمة أك  (مف االـ لمبنت)مف جيل الى أخر 

المقبميف عمى ىذه المرحمة يعطكف أىمية بالغة لممظاىر المادية المصاحبة لو ككيفية 

االحتفاؿ بو، فيمزمكف أنفسيـ بمثل ىذه الممارسات، فال تكاد تنتيي حتى يتـ االنتقاؿ 

إلى المراحل الالحقة بالتنفيذ ك االلتزاـ بالشركط المعقدة، فنجد العائالت كعمى إختالؼ 

مستكياتيا االجتماعية ك الثقافية ك االقتصادية تمتـز بتنفيذ كل الشركط ك تصر عمى 

ك المجكء الى االستدانة مف أإقامة المراسيـ حتى كأف إقتضى االمر أنفاؽ كل ما تممكو 

المير أك تجييز العركس مثال أك بما يسمى محميا )أجل استفتاء ىذه الشركط 

:          كقد تمحكر االشكاؿ االساسي ليذه الدراسة حكؿ (بقسنطينة بالشكرة 

   كيف يتـ االحتفاؿ بالزكاج في قسنطينة؟ 

   كماىي الكظائف التي تؤدييا مراسيـ الزكاج؟ 

كقد إعتمدت في دراستيا عمى المنيج االنتركبكلكجي، ككأدكات لمبحث إعتمدت عمى 

المالحظة بالمشاركة ك المقابالت النصف مكجية ككذا التسجيل الفكتكغرافي، حيث 

قامت بإجراء دراستيا بمدينة قسنطينة ك متابعة المراسيـ المقامة إما في البيكت أك 

قاعات االحتفاؿ، يرجع إختيارىا لمدينة قسنطينة كمجاؿ لمدراسة الميدانية ألسباب ذاتية 

فحدكد الكقت الذؼ اتسـ بو إنجاز الدراسة ىك الذؼ دفعيا الختيار قسنطينة، كمجاؿ 
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الدراسة الجغرافي ىك حدكد بمدية قسنطينة ، كقد قامت بمتابعة لممراسيـ أثناء حدكثيا 

مكممة بمعمكمات مستخمصة مف الفعميف االجتماعييف أنفسيـ، حكؿ تصكراتيـ الخاصة 

 مقابمة، خمس منيا 42كقد قامت بإجراء  .عف المراسيـ كعف الكظائف التى يؤدييا

مقابالت جماعية تجمع بيف شخصيف، ثالثة كحتى أربعة أشخاص مف نفس الجنس 

حيث قسمت عمميا .  أك مف الجنسيف ك أربعة عشرة مقابمة أجريت أثناء الحدث نفسو

الى خمس فصكؿ تضمف الفصل االكؿ الجانب المنيجي الذؼ تـ فيو عرض مكضكع 

البحث كتحديد االشكالية ك التساؤالت الرئيسية لمدراسة ككذا األىداؼ المتكخاة منيا، 

عرضت فييا "بعض مراسيـ الزكاج التقميدية في قسنطينة "أما الفصل الثاني المكسـك 

المراسيـ التقميدية في مدينة قسنطينة كما كصفت ليل كتخممتيا تحميالت رمزية كحاكلت 

إلقاء الضكء عمى التغيرات التي تشيدىا المراسيـ كتفسيرىا، سكاء تمؾ التغيرات التي 

أما الفصميف . عرفتيا الممارسات كالطقكس أك تمؾ التي ألحقت بفضاء إقامة المراسيـ

  "مراسيـ الزكاج اليـك بيف الحداثة كالتقاليد" الثالث كالرابع المكسكميف عمى التكالي 

"  الفصل الخامس كاألخير المكسـك كبعدىا". الضجيج كاإلشيار،حتفاؿ إالعرس، "  ك

". التكاليف المادية كالكظائف الرمزية لمزكاج

ستثمار إأف مراسيـ الزكاج : كمف بيف النتائج المتكسل إلييا مف خالؿ ىذه الدراسة

ستعراض عائمي حيث رأت أنو بمجرد االنخراط في المؤسسة إجتماعي طكيل المدػ كإ

الزكاجية عندما يتعمف األمر بالتفاكض كالتشاكر لطمب أك قبكؿ الزكاج ثـ االحتفاؿ 
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ف اختمفت شكال فإننا ننخرط في سيركرة مختمفة كمتعددة لكف في  بالمصاىرة حتى كا 

األساس فإننا نكاجو عددا مف الثكابت كالحظت في الكقت ذاتو السعي لمتغيير كالرغبة 

بو مف أكثر سمات كضكحا، كما أف ىذه المراسيـ فضاء خاص تنفيس النسكؼ يسمح 

فيو تجاكزات ال يمكف حدكثيا في الحياة اليكمية العادية كباختصار إف ىذه المراسيـ 

االحتفالية آلية ىامة لتفريغ المكبكتات كاختراؽ المحظكرات إضافة إلى التفاخر كالبحث 

عف مكانة اجتماعية فيذه المراسيـ صانعة لممصير العائمي، كأيضا المصاريف المالية 

اليامة كالتي قد تفكؽ قدرة العائمة، فالزكاج فرصة لمعائمتيف لمتعبير عف الذات إثبات 

كجكدىما ككياف حي كفرصة إلنتاج صكرة التي ترسميا العائمة لنفسيا، كقد استخمصت 

في األخير أف أىـ ميزة ليذه المراسيـ االحتفالية كتمبس معاني متعددة حسب الظركؼ 

كالمكاف، كالتغيرات المشاىدة كاالختفاء المالحع لبعض الطقكس ىي في الكاقع نتيجة 

مباشرة لمخمل الكظيفي الذؼ عرفتو الطقكس القديمة في ظل المضمكف الكمي لمتغير 

 ( 15). االجتماعي 

العادات االجتماعية " كىناؾ دراسة أخرػ قامت بيا إسعد فايزة المكسكمة بعنكاف   

انتربكلكجية - كالتقاليد في الكسط الحضرؼ بيف التقميد ك الحداثة كىي مقاربة سكسيك

لعادات الزكاج كالختاف مدينتي كىراف كندركمة نمكذجا، كىذا مف أجل نيل شيادة 

كقد تطرقت الباحثة في دراستيا الى عدة فصكؿ حيث  .الدكتكراه في عمـ االجتماع

العادات االجتماعية االصكؿ، المفيـك ك النشأة أما الفصل  :تضمف الفصل االكؿ

أما فيما يخص  .الثاني فقد تحدثت عف االسرة كمنظكمة المعايير بيف الثبات ك التغير
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الفصل الثالث فكاف عف عادات الزكاج ك الختاف بيف الثبات ك التغير،كقد تجمت 

: فرضيات دراستيا كمايمي

تنبثق العادات االجتماعية ك التقاليد مف حاجات الناس الطبيعية الحيكية، لذلؾ  -

العائمة في الكسط الحضرؼ الكىراني ك الكسط الحضرؼ الندركمي مازالت تحافع عمى 

. عاداتيا ك تقاليدىا كمازالت عالقتيا بيا قائمة في مناسبات الزكاج ك الختاف

تعتبر العادات ك التقاليد المككنات االساسية لمثقافة ك جزء اليتجزء مف التراث  -

. االجتماعي الثقافي

تتحكـ في ممارسة العادات ك التقاليد عند العائالت بالكسط لحضرؼ عدة متغيرات  -

.  فكرية كمادية كاالنتقاؿ مف منطقة الخرػ 

ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة محاكلة معرفة مدػ ثبات العادات االجتماعية ك تغيراتيا، 

بيف مدينتي كىراف كندركمة، كما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك معرفة مدػ تكييف 

العائمة الجزائرية بيف الماضي ك الحاضر، كقد إعتمدت الباحثة في دراستيا أربعة 

نظرات فالنظرة االكلى كانت تاريخية بتحديد البعد الزمني لمعنصر الشعبي المدركس، 

كالنظرة الثانية جغرافية بتحديد البعد المكاني لمعنصر المدركس أما الثالثة فكانت 

سكسيكلكجية كذلؾ بتحديد البعد االجتماعي لعناصر التراث، ك الرابعة بسيككلكجية أؼ 

في دراستيا عمى عدة مناىج  كا عتمدت .المكقف العقمي النفسي لحامل التراث الشعبي

 ككذا المنيج ،منيا المنيج الكصفي كذلؾ قصد إعطاء صكرة عف العادات االجتماعية
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التحميمي كتمثل في تحميل مضمكف المقابالت، كالمنيج الكظيفي الذؼ إعتبرت الكظيفة 

كقد . مف كسائل التحميل، كالمنيج المقارف لممقارنة بيف ماضي االسرة ك حاضرىا

عرضت الباحثة بعض الطقكس االحتفالية لمزكاج في مجتمعي البحث، منيا االختيار 

التدخل الكلدؼ في االختيار  لمزكاج ك أساليبو، أؼ أف ىناؾ االسمكب الكالدؼ أك

الزكاجي، كيقصد بو تدخل االىل ك االقارب خصكصا الكالديف، ككذا االسس التي يقـك 

عمييا االختيار الكالدؼ لمزكاج منيا الشرؼ ك المكانة االجتماعية، ميارة الفتاة كسف 

كىناؾ االختيار الحر كفيو يختار الشخص الذؼ يعنيو االمر الشريؾ . الزكاج، كالديف

كتعرضت الى الخطبة التي ىي إعالف رغبة الرجل في الزكاج، . المناسب لمزكاج

كمفيـك المير الذؼ كضعو االسالـ شرطا مف شركط الزكاج، كتجييز العركس كالجياز 

ىك كل ما تحتاج اليو العركس ك بمجرد أف تخطب الفتاة تبدأ العركس في تجييز 

نفسيا، فبينما كانت العركس في الماضي تجيز نفسيا بما تعرفو مف ميارات يدكية 

 .أصبحت بالمقابل في الحاضر تشترؼ لكازميا مف المحالت الجاىزة بعد خطبتيا

كبعدىا تطرقت الى ليمة الحناء فبالنسبة لمعركس كانت في الماضي قبل يـك الحناء 

التي تحددىا العائمة في مدينة ندركمة، فتدعى كل الفتيات في يـك معيف لربط الحناء 

ك بعدىا . مع العركسة كذلؾ في إعتقادىـ حتى تتبع ىذه الفتيات العركسة ك تتزكجف

تطرقت الى يـك الزفاؼ ك يعتبر ىذا اليـك أىـ يـك في حياة العركسيف إذ ىك أخر يـك 

لمعزكبية، ففي ىذا اليـك تتجيز العركس لتذىب الى بيت زكجيا، ك المالحع أف العائمة 

الندركمية الزالت تحافع عمى بعض عاداتيا، كعدـ كشف زينة العركس إال لزكجيا 
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في حيف في مدينة . خكفا مف أعيف الحساد أك حرمة لمعريس ك خكفا مف كالـ الناس

كىراف أصبحت العركس تخرج دكف غطاء كمككب العرس يككف مختمطا رجاؿ ك نساء 

نما مكضة  إذ ك ألف العريس ىك الذؼ يحضر العركس، ك حتما ال تسمى ىذه عادة، كا 

كبعدىا تطرقت الى . جديدة تبناىا المجتمع نتيجة ما تكصل إليو مف تحضر ك تغير

ليمة الدخمة أيف ينتظر جميع الناس ىذا الطقس سكاء أىل العركس أك أىل العريس، 

فغشاء البكارة حاليا الزاؿ يشكل مسألة ضركرية كمسألة إثبات ىكية بالنسبة لممرأة، 

ك في االخير كصمت الى أف الكسط الحضرؼ غير مف . كمسألة قدرة بالنسبة لمرجل

بعض النماط السمككية ك الفكرية، إال أنو يجد الكسائط التي تمكنو مف التكيف مع 

(  16 ) .كضعيتو الجديدة لمحفاظ عمى إنتمائو

  خطة الدراسة – 6

   حاكلنا في ىذه الدراسة كصف تقاليد الزكاج في الثقافة التقميدية المتغيرة في 

المجتمع، مف خالؿ تأثير الجكانب الثقافية ك االجتماعية التي تشكل الكاقع الحقيقي 

لثقافة أؼ مجتمع ، كالضغكط المتنكعة التي أدت في بعض االحياف الى تفاكت درجات 

االلتزاـ جيل االباء كجيل االبناء، حيث أشرنا في مقدمة عامة الى مكضكع الدراسة ك 

أىميتو ، ككذا الدكافع كاالىداؼ الكامنة كراءىا ، كالى إشكالية كفرضيات كحقل 

 .كمنيجية الدراسة 
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   كبعد مقدمة عامة يأتي االطار النظرؼ كالمنيجي لمدراسة ، حيث تضمف الفصل 

االكؿ االسرة ك الزكاج في المجتمع التقميدؼ ، مف تعريف لممجتمع التقميدؼ 

كخصائصو،  ك كذا االسرة التقميدية ك خصائصيا ، ك الزكاج ك تقاليده ك خصائصو 

في االسرة التقميدية ، أما الفصل الثاني فتضمف عكامل التغير االجتماعي ك تغير 

االسرة التقميدية ، مف تعريف لمتغير االجتماعي كعكاممو ، ك بعدىا الى االسرة المتغيرة 

أما الفصل الثالث فقد تضمف . ك الزكاج ك تقاليده ك خصائصو في االسرة الحديثة

االطار المنيجي لمدراسة، كىي فقرة مخصصة لمحديث عف المناىج ك التقنيات 

المنيج المقارف ك المنيج الكصفي : كالكسائل المستخدمة في الدراسة كنذكر منيا

أما الفصل الرابع  فتضمف االطار الميداني . التحميمي ك تقنية المقابمة نصف المكجية

كاالجراءات العممية، فاالطار الميداني فيك التعريف بالمجاؿ المكاني ك الزماني لمدراسة 

ككذا تقديـ عينة الدراسة حسب السف ك الجنس، أما فيما يخص االجراءات العممية، 

فيي فقرة مخصصة لمحديث عف كل االجراءات التي تمت في الميداف منذ بداية 

أما الفصل الخامس فيك عبارة عف عرض المعطيات الميدانية التي تـ .الدراسة 

الخ ، كفي االخير تـ ... الكصكؿ إلييا مف خطبة كقراءة الفاتحة ك حنة العركسيف 

 .عرض النتائج المتكصل الييا مف خالؿ ىذه الدراسة 
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قراءات في قضايا االسرة في : مديحة أحمد عبادة ، عمـ االجتماع العائمي    (6)

  ،367 ، ص2011، 1ط كالتكزيع، لمنشر القاىرة ، دار الفجر العكلمة، عصر

368،371  .

رشاد غنيـ ، نادية السيد عمر ، السيد دمحم الرامخ ، عمـ االجتماع العائمي ،   (7)

  95 ، ص 2008، 1دار المعرفة الجامعية، ط االسكندرية ،



36 
 

 ،10 ، ص 2003رفيق حبيب ، احياء التقاليد العربية ، القاىرة ، دار الشركؽ ، ( 8)

 . 12ص 

سناء حسنيف الخكلي، االسرة ك الحياة العائمية، االردف،دار المسيرة لمنشر ك    (9)

     .203، ص2011، 1التكزيع كالطباعة ، ط

دراسة لمعادات ك التقاليد : ميرفت العشماكؼ عثماف العشماكؼ ، دكرة الحياة  (10)

، 2011الجامعية لمطبع ك النشر ك التكزيع ، الشعبية، االسكندرية ، دار المعرفة   

  24 ،21ص 

دراسة في عمـ االجتماع الثقافي ، : حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، الثقافة  (11)

 .156 ، ص 155 ، ص 2006االسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، 

قراءات في قضايا االسرة في : مديحة أحمد عبادة ، عمـ االجتماع العائمي  (12)

. 149، 148عصر العكلمة ، مرجع سبق ذكره ، ص 

دراسة في عمـ االجتماع الثقافي ، : حسيف عبد الحميد احمد رشكاف ، الثقافة  (13)

. 192 ، 164، 163مرجع سبق ذكره ، ص   

تحميل إجتماعي لبناء االسرة ك تغير : فادية عمر الجكالني ، االسرة العربية ( 14)

إتجاىات االجياؿ ، االسكندرية ، المكتبة المصرية لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، 

2004. 
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 عباس ، مراسيـ الزكاج بمدينة قسنطينة ، مقاربة أنتركبكلكجية ، مجمة رياؿؼ( 15)

 ، 29إنسانيات المجمة الجزائرية في االنتركبكلكجيا ك العمـك االجتماعية ، عدد مزدكج 

 .2005 جكيمية ، ديسمبر ، 30

إسعد فايزة ، العادات االجتماعية ك التقاليد في الكسط الحضرؼ بيف التقميد ك ( 16)

لعادات الزكاج ك الختاف ، مدينتي كىراف – مقاربة سكسيك أنتركبكلكجية – الحداثة 

 . 2014-2013كندركمة نمكذجا أطركحة دكتكراه ، جامعة كىراف ، 
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 تمييد

   تعد دراسة المجتمعات التقميدية مف أىـ الدراسات التي قاـ  بيا معظـ الباحثيف في 

 االسرة أكؿ مؤسسة إجتماعية في كتعتبرعمـ االجتماع ، كىذا لما لو مف أىمية كبيرة ، 

ستمراره، إستقراره ك إالمجتمع، كىي أىـ كحدة أساسية تساىـ في بناء المجتمع ، مف أجل

جل نقل المكركث الثقافي لممجتمع أكما أف ىذه الدراسات ليا فائدة كبيرة كىذا مف 

ندثاره خاصة مع مكجة إالتقميدؼ ك تسجيل كل مرحمة منو ، كتكارثو عبر االجياؿ قبل 

 .التغير الذؼ اجتاحت المجتمع كجمت أفراده يكاكبكنو 
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المجتمع التقميدي كخصائصو  : أكال  

 تعريف المجتمع التقميدي       - 1     

ف المجتمع التقميدؼ ىك مجمكعة مف الناس يعيشكف في حيز ما، يجعميـ في إ   

مستمر، كليـ خبرات متصمة كعندىـ عدد مف المؤسسات كالنظـ التي تعمل  إتصاؿ

  .ككحدتو كتماسكو ، .ستمراره كتنشيط الحياة بوإمتعاكنة عمى 

   يركز المجتمع التقميدؼ عمى عناصر نفسية قكاميا االحساس بالتشابو بيف مجمكعة 

، كىك كحدة مكانية  مف االفراد، يشعركف بكجكد رابطة عقمية أك ركحية تؤلف بينيـ

كىك تمؾ الرقعة المكانية التي يرتبط بيا ،كالتي تتـ مف خالليا تكامل األفراد  كزمانية ،

كىك كحدة ثقافية يشمل  .مع بعضيـ البعض إستجابة لمتطمباتيا اليكمية كخصائصيا 

مجمكعة مف األفراد يتميزكف بطابع ثقافي مشترؾ كيضـ بعض أك كل الخصائص 

: االتية

 .بقعة جغرافية محددة ثابتة الى حد كبير     - 

قتصادية مشتركة     -   .مصالح إجتماعية كا 

تستشير فييـ  مجمكعة مف العادات ك التقاليد ك الركابط كالقيـ اإلجتماعية ،    - 

( 1). الشعكر كاإلحساس باإلنتماء لمجتمعيـ 
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فالمجتمع التقميدؼ ىك مجمكعة مف الظكاىر اإلجتماعية ك الحقائق اإلجتماعية،      

كالقانكف كالعادات كالتقاليد كأنماط السمكؾ المتكررة ك الشائعة ، كمع ترسخ ىذه 

الحقائق اإلجتماعية تتجسد عمى شكل مؤسسات إجتماعية ، تتضمف أنماط السمكؾ 

المتكررة كالمعايير ك القيـ ك القكانيف التي تربط ببعضيا البعض ، كالتي تتعمق بكظيفة 

إجتماعية أساسية كإنجاب األطفاؿ أك اإلنتاج أك السمطة كتكزيعيا، أك الطقكسية 

أكالتربكية كتشكل ىذه الكظيفة ، إضافة إلى نمط اإلنتاج ك البيئة الطبيعية األساس 

المادؼ الذؼ تقـك عميو الظاىرة اإلجتماعية، سكاء أكانت نظاما إجتماعيا أك جماعة 

(    2). إجتماعية أك عنصرا ثقافيا 

ف مفيـك المجتمع التقميدؼ عنده قيمة تربكية تتطمب دراستيا كذلؾ لمذيف ييتمكف إ    

ك في مجمكعة مف مكاثيق كقكاعد . ألكؿ كلية لمظكاىر المتعمقة بالتاريخ الثقافي

بل كجكاب كحيد كمكافق لمتطمبات " طبيعية " المجتمع التي نعتبرىا ليست فقط 

 ( 3). المجتمع 

   كيجب عمى الرجل ك المرأة اف يقطعكا كل ارتباطاتيـ مع كالدييـ كذلؾ لتأسيس 

عائمة جديدة كىذا معناه بأف ىذيف الشخصيف سيبدأف عالقة زكجية تدـك بكجكدىـ في 

 (4).ىذه الحياة

   نجد في المجتمعات التقميدية التي يسكدىا نظاـ العائمة الممتدة ، تحكـ االجداد في 

نسق العالقات داخل العائمة حيث يحجـ االجداد دكر االباء في عالقاتيـ بأبنائيـ 
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كمماسة السمطة عمييـ ، نتيجة قدرة االبناء عمى كسب تعاطف االجداد كحصكليـ عمى 

مساعدات مادية كتحقيق قدر اكبر مف حرية االختيار الزكاجي بمساعدتيـ ، كمع ىذا 

كمو فإف مف المالحع قمة االىتماـ االسيامات التي يقدميا االجداد في نسق االسرة ، 

( 5). خاصة مع االتجاىات نحك تككيف االسرة  كاستقالليا في تنشئة االبناء 

:  كعميو فيمكف تمخيص المجتمع التقميدؼ في النقاط التالية 

قائـ عمى النظاـ األبكؼ ذك العالقات الرئيسية القسرية الممزمة التي تكجييا      -  

. العادات ك التقاليد ك القيـ العمكمية 

 أؼ أنو ال يستطيع الفرد أف يدخل في عالقات مع المجتمع إال:مجتمع أىمي      -  

. مف خالؿ أسرتو، عشيرتو ،أك طائفتو 

. سابق عمى التشكيمة اإلجتماعيةكاإلقتصادية الرأسمالية      - 

تقـك تككينات المجتمع التقميدؼ ذات الطابع الديني غالبا بتنظيـ المجتمع،      - 

 (6). كتكفير الخدمات اإلجتماعية الضركرية خاصة في فترات اإلضطراب السياسي 

 ػ خصائص المجتمع التقميدي  2

خصائص المجتمع التقميدؼ لكي يقابل بو المجتمع " رد فيمد "       لقد حدد 

الحضرؼ، كفي رأيو المجتمع التقميدؼ ىك مجتمع زراعي ، اليستخدـ األلة كالعمـ ، 
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كيتسـ بضآلة تقسيـ العمل كالتخصص الميني ، كىك مجتمع متجانس يربط بيف 

. أعضائو إحساس قكؼ بالتضامف، كالسمكؾ فيو تقميدؼ كشخصي 

     كىذا المجتمع يغطى عميو كل ما ىك مقدس عمى كل ما ىك عمماني ، كما أف 

االقتصاد يعتمد عمى المكانة أكثر مف إعتماده عمى السكؽ ، كىك مجتمع تشيع فيو 

ركابط القرابة كالعالقات األكلية ، ككذلؾ مف خصائصو تحديد العالقات بيف األفراد 

 (7). عمى أساس النكع كالسف 

 كلعل مف الخصائص المميزة لممجتمع التقميدؼ كذلؾ ، أنو مجتمع تمعب القرابة فيو    

دكرا ىاما في مختمف نشاطاتو كنظمو ، فممقرابة كظائف ىامة في مختمف الحياة 

اإلقتصادية، حيث  نجد معايير تقسيـ العمل كالتكامل االقتصادؼ تصاغ بطريقة قرابية 

متداد المسؤكلية كالزعامة تصاغ صياغة قرابية ، كىذا لصغر  كما أف التضامف كا 

المساحة االقميمية التي يشغميا ىذا المجتمع كقمة عدد سكانو ، فغالبا ما تقـك ىذه 

المجتمعات حكؿ مصادر الماء كتتميز بالعزلة كقمة فرص االتصاؿ بالعالـ الخارجي، 

(   8 ( .فالناس فييا يشبعكف حاجاتيـ المتنكعة في حدكد منطقتيـ

   كيعتمد المجتمع التقميدؼ عمى االقتصاد الزراعي في أساسو ، كىك ما يميزه بصفة 

رئيسية عف المجتمع الحديث ، كمعركؼ أف لممجتمعات التي تعيش عمى االقتصاد 

الزراعي خصائص عامة إجتماعية كثقافية كنفسية تميزىا عف غيرىا مف المجتمعات ، 

. إال أف ىذا المجتمع الزراعي يتفاكت في داخمو مف جزء ألخر كمف منطقة ألخرػ 
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   إف كثافة السكاف تنخفض انخفاضا كبيرا في المجتمع التقميدؼ ، كيعتبر ىذا العامل 

كيختمف البناء الطبقي . مف أىـ عكامل التمييز بيف المجتمع التقميدؼ ك الحديث

االجتماعي في المجتمع التقميدؼ عف ذلؾ المكجكد في الحديث فعدد الطبقات 

االجتماعية في المجتمع التقميدؼ قميل مقارنة بالمجتمع الحديث ، بالرغـ مف أف 

(  9). المجتمع التقميدؼ ليس بالمجتمع الخالي مف الطبقات 

   كألف االنساف في مثل ىذه العائمة التقميدية عضك أكثر مما ىك فرد مستقل ، فإف 

يعتبر خركجا عمى كحدة العائمة  (خاصة مف المرأة  )كل تصرؼ أك قرار مستقل 

 إف ككف العائمة كحدة إنتاجية إقتصادية ، كنكاة لمتنظيـ ،كتنكر لجميميا، بكالـ أخر

. االجتماعي يجعل القرارات االساسية شأنا عائميا كليس شأنا فرديا

   كعمى صعيد إيجابي تقـك العالقات االسرية عمى التعاكف كالتضحية كااللتزاـ الشامل 

غير المحدكد كغير المشركط ، كبال تحفع ، كىذا ما يعزز إحساس أفراد االسرة الراسخ  

باالطمئناف ك االستقرار النفسي لعدـ الخكؼ في مكاجية االزمات كالنكبات المحتممة ، 

فبإمكاف الفرد أف يعتمد دائما عمى عائمتو ميما تكف الظركؼ ، كيطمئف الى عالقات  

الصداقة  ، فينشأ االنساف مستبنطا لمقيـ كاالسرة كمتمسكا بالثقافة العامة التي تعتبر 

.  العائمة إحدػ دعائميا االساسية ، إف لـ تكف الدعامة األىـ

   لك نظرنا الى ىذه العالقة مف كجية نظر االب لكجدنا أنو ىك أيضا يعتبر حياتو 

ليست لو،  بل ألكالده ، فيكافح في سبيل أف يؤمف ليـ أفضل عيش ممكف ، أما األـ 
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فيي االكثر تنكرا لحياتيا كحاجاتيا الخاصة ، فيي تمارس القمع باسـ التضحية ، بل 

( 10). تعيش ألكالدىا كبيـ ، بكثير مف الحناف ك المحبة ك لذاتيما

:     كانت الحياة االجتماعية في محيط االسرة التقميدية مرتكزة عمى االعتبارات االتية

االىمية االقتصادية لممنزؿ ، كذلؾ الف االسرة كاف قائمة بإنتاج ضركريات  – 1

. المعيشة كمطالب الحياة لغرض االستيالؾ الخاص

. سيادة الرجل ، فكاف ىك دعامة االسرة كحامييا كصاحب السيادة فييا – 2

حماية االسرة لمفرد ، فكانت مضطرة الى الكفاء بكل مطالب العناصر الداخمة في  – 3

. نطاقيا ككاف ىؤالء يعتمدكف عمى االسرة ككل في حمايتيـ كرعايتيـ كتحقيق رغباتيـ

الزكاج المبكر ، الف االسرة بحكـ طبيعتيا كتككينيا في الحياة االجتماعية االكلى،  – 4

كبحكـ كظيفتيا االقتصادية كانت تتطمب الزكاج المبكر سكاء مف جانب الرجل أك مف 

جانب المرأة ، فمتى كصل الشاب الى سف النضكج الجنسي  تزكج ككاف يفضل إختيار 

. زكجتو مف البنات الصغيرات الالتي ال يتجاكزف الرابعة عشرة

الزنا ك االتصاالت : كعدـ إنتشار االنحرافات االخالقية مثل ندرة حاالت الطالؽ، – 5

فقد كاف الطالؽ رغـ شرعيتو االجتماعية نادر الحدكث ، ككاف الزنا محرما . المحرمة

كىذا يدؿ عمى أف االسرة التقميدية كانت قكية الدعائـ  كِيخد مرتكبو بقصاص كبير،

كتمتاز بسمك المعايير االخالقية غير أف ىذه االعتبارات كميا تطكرت أك تغيرت 
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نييار االنتاج العائمي . بتطكر الحياة االجتماعية الميـ  )ففقد المنزؿ قيمتو االقتصادية كا 

( 11).   (إال في الريف حيث التزاؿ االسرة قائمة ببعض مظاىر االنتاج العائمي

   بما اف المجتمع الجزائرؼ مجتمع تطكرؼ ، فمف البدييي اف تككف االسرة الجزائرية 

كذلؾ ، ىي نتاج اجتماعي يعكس صكرة المجتمع الذؼ تكجد كتتطكر فيو ، اال اف ىذا 

التطكر يتـ تحت ضغط اجتماعي مزدكج يجعل كل فرد منا يشعر بضركرة الحاجة الى 

( 12). التغيير كالتحديث مف جية كضركرة االلتزاـ بإحتراـ التقاليد مف جية أخرػ 

االسرة في المجتمع التقميدي  : ثانيا 

 تعريف االسرة التقميدية  -1

   تتصف العائمة تقميديا بأنيا عائمة ممتدة ، بمعنى أف العالقات كثيقة ليس عمى 

الكالديف كاالبناء فحسب ، بل تتعداىـ الى الجد ك الجدة ك االحفاد ك االخكة ك االخكات 

 إف المعنى الحرفي ليا .الخ... أكالدىـ كاالعماـ ك العمات كأبناء العـ كبنات العـ  ك

ىك اف تعيش ثالثة أجياؿ تحت سقف  كextendedfamilyيسمى العائمة الممتدة 

أىل الزكج ، االخكة ك االخكات ، باالضافة الى الزكج ك الزكجة ك أبنائيـ : كاحد 

كبناتيـ ، كبما غيرىـ مف االقارب، فتتداخل عالقاتيـ ك تتشابؾ مصالحيـ كممتمكاتيـ، 

غير أف ىذا المعنى الحرفي تطكر كأصبح يشير أيضا الى العالقات الكثيقة كترابط 

المصالح بيف االقارب ك ما يرافقو مف كالءات كتكقعات يككف عدـ التقيد بيا بمثابة 

. خركج عف العائمة
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ف كصف العائمة بأنيا ممتدة أمر يرتبط الى حد بعيد بككف أفرادىا يعيشكف إ   

كيعممكف ككحدة إقتصادية ، ففي البادية تشكل القبيمة أك العشيرة أك الحمكلة أك االىل 

ىذه الكحدة ، أما في القرية ك المدينة فتشكل مف العائمة الممتدة ، كفيما يجكز القكؿ 

.  بتطكر العائمة العربية تدريجيا بإتجاه االسرة الصغيرة

ف بنية االسرة ك خصائصيا كظائفيا في تغير مستمر عمى كجو أ   البد مف القكؿ 

، فمقد كانت عبر التاريخ تجسد الشركط الداخمية لممجتمع كتعبر عنيا  ذا كاف . العمـك كا 

النمط االسرؼ ىك إنعكاس لمظركؼ المادية ، كالشركط الذاتية لقطر مف االقطار ، 

عمى المستكػ االجتماعي ، فإنو يمكف القكؿ إف تعددية أشكاؿ التراكيب االسرية تعبر 

   بكضكح شديد عف التطكر غير المتساكؼ أك التكازف ، بيف ىذه االقطار مف جية، 

( 13). داخل كل قطر عمى حدة مف جية أخرػ أك 

 الجماعة التي يتـ مف خالليا تكثيف دكر extendedfamily   كانت العائمة الممتدة 

الثقافة الشعبية في تنشئة االجياؿ الجديدة ، ككانت حكايات كأغاني الجدة كتكجييات 

 (14). كقصص الجد، مجاال لنقل الثقافة الشعبية الى االجياؿ الجديدة 

  كلقد كانت االسرة في الماضي الى كقت قريب ، كفي كثير مف المجتمعات تعتمد 

" الزكجة أك االـ " مف حيث االعالة ، كيعتمد عمى " الزكج ك االب " كمية عمى الرجل 

نجاب االطفاؿ كرعايتيـ ، كنتيجة ليذا التقسيـ الكاضح  في القياـ باألعماؿ المنزلية كا 

في العمل كاف الرجل ىك رئيس االسرة كلو السمطة عمى كل مف زكجتو كأطفالو ، كلقد 
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كانت ىذه السمطة مؤيدة كمدعمة بالعرؼ كالى حد ما بالقانكف كيعنى ىذا أف العمل 

كاف مقسما بصكرة كاضحة بيف الجنسيف في كل مف عالـ العمل داخل المنزؿ كعالـ 

عمل " ك " عمل الرجاؿ " العمل خارج المنزؿ ، ككاف مف السيل أيضا أف نتكمـ عف 

 (15). "النساء 

   كانت العائمة الفالحية تشكل الكحدة االجتماعية االكلى في المجتمع التقميدؼ ، كىي 

النمكذج العاـ لمحياة فييا ، إذ كاف حجـ العائالت التقميدية يتفاكت في المجتمع 

:  التقميدؼ مف حيث 

. كاحدة كسعة ىذه الدار" دار " عدد االفراد الذيف يعيشكف في كقت كاحد معا – أ 

الحجـ مف حيث عدد االفراد الذؼ يتحدد بعامل الزمف ، فإذا ظل رب االسرة – ب 

عمى قيد الحياة زمنا طكيال ، فإف االفراد نتيجة لزكاج االبناء ك االحفاد يزدادكف عددا ، 

كما أنو يتكقف الى حد ما ، عمى نسبة الخصكبة كتعدد الزكجات ، فقد لكحع أف 

بعض العائالت ترتفع فييا نسبة الخصكبة ك في الكقت نفسو يميل الرجاؿ الى الزكاج 

بأكثر مف كاحدة، كما يربط أفراد االسرة التقميدية حجـ الدار بمركز العائمة االقتصادية 

 (16  ).ككثرة أعضائيا 

تقـك عمى التقاليد كيككف ليا مف القكة ما لمدكلة ،  (االسرة التقميدية  )سرة أ   كىي 

إذ يكجد . فرادىا كلكف سمطتيا ليست مطمقة كماأسرة قكية تسيطر عمى أكلذلؾ فيي 

ىنا تكازف بيف سمطة الدكلة ك سمطة االسرة ، كلذلؾ فإنو يدؿ عمى بداية تطكر الحقكؽ 
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: االسرة الممتدة بأنيا ىي"عمياء شكري " كتعرؼ الباحثة . الفرية كتشكل مفيـك الطالؽ

بناؤىـ المتزكجكف كغير أجياؿ الرجل كزكجتو أك زكجاتيـ، كأالمككنة مف ثالثة " 

المتزكجيف ، سكاء أكانكا ذككرا أـ إناثا ، كأحفادىـ  كربما بعض االقارب االخريف ، 

عدة كحدات سكنية  أك كيضـ الجميع كحدة معيشية كاحدة، قد تقيـ في منزؿ كاحد

" متجاكرة ، كقد يجمع بينيـ نشاط إقتصادؼ كاحد أك متنكع 

   يسكد االسرة الممتدة مجمكعة مف العالقات حيث يرتبط كل فرد بعالقات اجتماعية 

مع االخريف في االسرة ، ككمما كبر حجـ االسرة زادت ثقافة العالقات داخميا ، كما 

تزيد العالقات في االسر ذات االقامة االبكية عف االقامة االمكمية ، كتمعب دكرا ىاما 

في تحقيق انسجاـ أك شقاء العالقات ، كتمثل الزكجة مف الجيل الثاني محكر أك بؤرة 

. العالقات في االسرة الممتدة 

   كيمكف مف خالؿ الدكر الذؼ تمعبو الزكجة في االسرة تحقيق انسجاـ العالقات بينيا 

كبيف أفراد االسرة ، فإذا تغاضت أك تنازلت عف أداء بعض أدكارىا ، يمكف بذلؾ أف 

تخمق جكا مف االلفة ك االنسجاـ في العالقات ، سكاء في إقامة أبكية أك أمكمية ، 

 .فرجاحة عقميا كحسف تصريفيا لألمكر الى تكازف العالقات ككذا تخفيف كطأة الصراع

(17  )

   تعد دراسة انماط العائمة الممتدة المعدلة ك التي تجمع بيف استقاللية االسرة النككية 

االجتماعية  المتطمبات ـغتال ستمرارية العالقات القرابية لمعائمة الممتدة كىيإك
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رتفاع االسعار كقمة الدخل كىجرة االزكاج إزمة االسكاف كأاالقتصادية كالثقافية مثل 

لمعمل بالخارج كطبيعة العالقات بيف الكالديف كاالبناء كمف المكضكعات الجديدة 

.  باالىتماـ 

   كتمثل العائمة الممتدة في المجتمعات التقميدية الكحدة االساسية لمنسق القرابي الذؼ 

يعبر عف االعراؼ االجتماعية المرعية في السمكؾ المتبادؿ بيف االشخاص الذيف تربط 

 (18 ).بينيـ ركابط القرابة ك المصاىرة  

كبيذا فاالسرة الممتدة أك المركبة أك المتصمة فيي االسرة المككنة مف زكج كزكجة    

كأكالدىما سكاء الذككر أك االناث غير المتزكجيف ك االكالد المتزكجيف مع زكجاتيـ 

كأبنائيـ كقد تمتد الى االقارب االخريف كالعـ ك العمة ك االرممة ك االخكاؿ ك الخاالت 

جتماعية إقتصادية ك إ كيقيمكف جميعيـ تحت سقف كاحد كيشارككف حياة ،كغيرىـ... 

كىي كحدة عائمية تتككف مف  ( 19 ).كاحدة برئاسة االب االكبر أك رئيس العائمة 

اسرتيف أكليتيف أك أكثر ترتبط بيف أعضائيا رابطة الدـ ، كمثاؿ ذلؾ حيف يتزكج أبناء 

 (20). الرجل كيقيمكف معو فتصبح أسرة ممتدة تضميـ جميعا 

 كقد تعددت تعريفات األسرة تعددا ىائال يعكس كجيات نظر المفكريف اإلجتماعييف ،

في أف أؼ تعريف لألسرة ينبغي أف يحيط بالنقاط  "برجس كلكؾ"غير أننا نتفق مع 

: التالية 
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 تتككف األسرة مف مجمكعة أشخاص يرتبطكف معا بركابط الزكاج كما ىك الحاؿ أ ػ 

بيف الزكج كالزكجة ،أك الدـ ،كما ىك الحاؿ بيف األباء ك األبناء ك األقارب كبالتبني 

. كما ىك الحاؿ بيف الطفل المتبني كأفراد األسرة 

. ب ػ المعيشة تحت سقف كاحد 

 .(دكر الزكج كالزكجة كاألب كاألـ كاإلبف)ج ػ  تفاعل األفراد كفقا ألدكار محددة 

د ػ  قياـ األسرة بالمحافظة عمى نمط ثقافي مستمد مف النمط الثقافي العاـ كمحاكالتيا 

( 21 ).تجديد ىذا النمط 

    كعميو فاألسرة التقميدية ىي أسرة تقـك عمى التقاليد ، كيككف ليا مف القكة ما لمدكلة 

فيي أسرة قكية تسيطر عمى أفرادىا ، كلكف سمطتيا ليست مطمقة ، إذ يكجد ىنا تكازف 

. بيف سمطة الدكلة كسمطة األسرة ، كلذلؾ فإنو يدؿ عمى بدايات تطكر الحقكؽ الفردية 

(22 )

 التقميدية  لألسرة ػ الخصائص البنيكية 2

قتصادية قكية ، كىذا االستقالؿ ناتج عف تممؾ     االستقالؿ القائـ عمى قاعدة مادية كا 

االسرة قطعة مف االرض تمكنيا مف تأميف مكارد عيشيا ، كبالتالي إتساع حجميا ، 

.  فالعالقة بيف إتساع حجـ االسرة كرقعة االرض المممككة عالقة كطيدة
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ىا بالركاسب الثقافية ، إذ تمتاز االسرة التقميدية بأنيا تحتفع بشكل كاضح ظ    إحتفا

. جميع المؤثرات الثقافية ك العادات الفكرية

   ككذا الزكاج المتعدد بيدؼ ك االنجاب كيدؼ أساسي لمزكاج ، كترسيخ االفكار عف 

المرأة التي تحدد مكقع الزكجة كأداة لالنجاب ، كتقديرىا تبعا لعدد االبناء الذؼ أنجبتيـ، 

كاحتقارىا كجكاز تطميقيا إذا كانت عاقرا أك أنجبت عددا مف االكالد أك المجكء الى 

كقد إرتبط مفيـك التممؾ االجتماعي . الزكاج مرة ثانية كثالثة كرابعة لتحقيق الكثرة 

لمثكرة ك ممكية االراضي ، ككانت النتيجة أف كبر حجـ االسرة فأصبحت كاسعة ، 

:  كبمركر الكقت تكرس أمراف

. ذا كانت منتجةإ خاصة :الحفاظ عمى كحدة االرض–    أ 

ىـ االخكة كأبناؤىـ ، نتيجة المكقف العائمي ، : كحدة سكف فركع االب–    ب 

أحد الكالديف، جيل االبناء : فأصبحت االسرة الكاسعة ممتدة تضـ ثالثة أجياؿ 

. ، جيل االكالد كالديفاؿك

   إف كل فرد في االسرة التقميدية يعرؼ مكقعو كمكانو في الترتيب االسرؼ كيتصرؼ 

في ضكء ذلؾ ، فيناؾ فئة االطفاؿ كفئة النساء ، كفئة الشباب ، كرب االسرة ، ككانت 

 عمى تجاكز حدكدىا ، فكانت معاممة الزكج لزكجتو تتسـ بالبركد تتجرأكل فئة ال 

كالتحفع ، كيمكف القكؿ إف ىذه التراتبية االسرية أدت الى تغييب ركح االلفة ك أعاقت 

.  نمك ركح الديمقراطية االسرية 
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كانت كالدة الذكر تشكل فرحة غامرة في أجكاء االسرة التقميدية النو يعد حامل    

إسميا كعمكدىا كمحكر حياتيا ، فإنجاب الذككر يضفي عمى الكلد ىيبة كمكانة 

إجتماعية رجكلية ، كقد أدػ ذلؾ الى ترسيخ قيمة إحتجاب االنثى ك عزليا كعدـ 

. الفرحة بمكلدىا

   أما فيما يتعمق بالزكاج فقد كاف إخيار الرجل لزكجتو بيد أىمو ، كما كانت المكافقة 

عمى زكاج الفتاة بيد كالدييا كبعض االقرباء ، كلـ يكف لمشباب أك الفتاة حرية االختيار، 

ففي االرياؼ ك القرػ الزراعية ، حيث كانت الحياة المعيشية قاسية ، كتتطمب كجكد 

االيدؼ العمالية الكبيرة كاف البد مف لالسرة مف المجكء الى تزكيج أبنائيا في سف 

 ـبيف أبنائيا كه" بكعكد الزكاج " مبكرة، ككانت العديد مف االسر تمجأ الى ما يسمى 

اليزالكف في سف مبكرة ال تتجاكز خمس سنكات أك حتى عند الكالدة ، كاليدؼ مف ذلؾ 

بف العـ مف إبنة عمو إىجر أحدىما ليا ، ككانت معظـ االسر تحتفع بأحقية زكاج 

كتتكلى نساء االسرة عادة ، عممية البحث أك إختيار الفتاة ، إذا لـ يكف كالد الفتى قد 

. أك لـ يكف لو بنات عـ يرغب بتزكيجو مف إحداىف " بطمب " إرتبط 

:     كعميو فاالسرة التقميدية تمتاز بعدة خصائص مف أبرزىا

المحافظة عمى النمط االسرؼ القديـ مف حيث الحجـ ك االتساع، بقيت تضـ في  – 1

غير  جانب الكالديف، االبناء المتزكجيف كأكالدىـ، كالبنات الى معظـ صكرىا
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  كأحيانا تضـ مف بقي الحياة مف الجديف أك االعماـ ك العمات مف غير ،المتزكجيف

. المتزكجيف

. المحافظة عمى إستقاللية العالقات القرابية – 2

. المحافظة عمى سمطة رب االسرة ك سيادتو – 3

. السكف المشرؾ – 4

استمرارية مساعدة االبناء لألباء في أعماليـ عمى الرغـ ـ أنيـ يمارسكف مينا  – 5

( 23 ).مختمفة عف مينة االباء  

     يتجسد بناء العائمة التقميدية في العائمة الممتدة التي تتككف مف رب العائمة كزكجتو 

أك زكجاتو كأكالده غير المتزكجيف كبناتو غير المتزكجات كأكالده المتزكجيف مع 

زكجاتيـ كأطفاليـ ، كىؤالء يسكنكف في دار كاحدة كالذؼ يترأسيا االب كيدير شؤكنيا 

الخاصة كالعامة، ككاف حجميا كبيرا جدا بالنسبة لحجميا في الكقت الحاضر ، كيرجع 

: كبر حجـ العائمة إلى العكامل التالية 

     أ ػ عدـ إستعماؿ العائمة لطرؽ تحديد النسل إما بسبب جيميا ليذه الطرؽ أك 

. إمتناعيا عف إستعماليا بسبب العكامل الدينية أك االجتماعية أك الصحية 
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ب ػ ككف العائمة التقميدية عائمة ممتدة تسمح ألقاربيا بالسكف معيا في بيت كاحد ،     

فالمقاييس كاألحكاـ التقميدية لممجتمع كانت تفرض عمى العائمة السكف مع أقاربيا في 

. بيت كاحد ، كىذا ما يفسر كبر حجـ العائمة التقميدية 

     ج ػ شيكع نظاـ تعدد الزكجات ، كىذا النظاـ مف الزكاج دائما ما ينتج في تكسع 

. حجـ العائمة 

   ككانت العائمة التقميدية ، بمثابة الكحدة االقتصادية التي تسيطر عمى الممكية كعمى 

الكظائف كاألعماؿ االقتصادية التي يزاكليا أعضاؤىا ، فممتمكات ككسائل إنتاج العائمة 

الممتدة كانت تعكد إلييا كليس إلى غيرىا ، ككاف يشترؾ أفرادىا في ممارسة مينتيا 

( 24). الرئيسية كالعمل الزراعي أك الحياكة  كغيرىا 

   كاالسرة ىي نتاج اجتماعي يعكس صكرة المجتمع الذؼ تكجد كتتطكر فيو ، ففي 

مجتمع سككني تبقى البنية االسرية مطابقة لو ، كفي مجتمع تطكرؼ أك ثكرؼ فإف 

االسرة تتحكؿ حسب ايقاع ، كظركؼ التطكر ليذا المجتمع ، كما أف كممة اسرة 

غامضة ، مف جية تؤدؼ معنى االشخاص ، الذيف تربطيـ رابطة الدـ ، ككذلؾ 

ف االسرة ىي االشخاص ، الذيف يعيشكف تحت سقف أاالقارب ، كمف جية اخرػ يقاؿ 

. كاحد كعمكما ىـ االكلياء ك االكالد

   كتعتبر االسرة كحدة اقتصادية فقد كانت قائمة في العصكر القديمة بكل مستمزمات 

حتياجاتيا ، ككانت تقـك بكل مظاىر النشاط االقتصادؼ ، حيث كاف كل إالحياة ك
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فراد االسرة رىف استيالكيا ، كقد عززت رابطة القرابة ك المعيشة المشتركة ، أنتاج إ

( 25 ) .كالتعاكف في االنتاج

كقد عرؼ الدكتكر مصطفى بكتفنكشت العائمة الجزائرية بأنيا عائمة كبيرة تتضمف     

عدة أسر تحت سقف كاحد يسمى بالبيت الكبير لدػ السكاف المستقريف ك بالخيمة 

كمف خصائص العائمة التقميدية . ك ما يسمى بالرحلأالكبيرة لدػ السكاف المنتقميف 

كثر حرصا عمى كجكدىا في أف االسرة التقميدية في المجتمع الجزائرؼ نجدىا أ الجزائرية

مر رسخو المجتمع ، أ كىك ،بعاده البنيكية ك الكظيفية ك التنظيميةأشكميا التقميدؼ بكل 

فبنية ىذا االخير ىي ما تحدد حجـ الجماعة االجتماعية المنتمية لممجاؿ الريفي ، 

ؼ فرد داخميا ، أككذلؾ يحدد داخل ىذه الجماعة المكانة ك االدكار التي تنتظر مف 

. كبيذا تحدد شبكة العالقات التفاعمية داخل النسق االجتماعي

   ككذلؾ ما يميز العائمة التقميدية انيا عائمة ممتدة تخضع لنظاـ ابكؼ كىنا نجد اف 

ف العائمة أاالب ىك مف يتكلى شؤكف العائمة االجتماعية ك االقتصادية ، كيمكننا القكؿ 

طار النظاـ االبكؼ ىي كحدة اقتصادية كسياسية تحت سمطة رئيس كاحد إالتقميدية في 

فراد العائمة ، كما كانت أك الجد الذؼ يدير مختمف القرارات التي تخص أكىك االب 

ؿ باعتبار العائمة الجزائرية عائمة جالمرأة في ىذا النمط تحتل مكانة ثانكية مقارنة بالر

سميا ، كىك الذؼ يمثل مصدر الرزؽ ، كمف إؿ ىك الذؼ يحمل جبكية النسب ، فالرأ

صل ىذا التمييز منذ أمقكمات العائمة التقميدية التمييز بيف الذككر ك االناث ، كيرجع 
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الكالدة فنجد ىذه العائمة اف يككف المكلكد كلدا كليس بنتا ، كقدـ لنا االستاذ مصطفى 

مميزات كخصائص العائمة الجزائرية التقميدية " العائمة الجزائرية " بكتفنكشت في كتابو 

: لخصيا في النقاط التالية

تعتبر العائمة المكسعة النمكذج االكثر شيكعا داخل المجتمع التقميدؼ الجزائرؼ حيث - 

عند " الدار الكبرػ " تعيش في احضانيا عدة عائالت  زكاجية كتحت سقف كاحد 

 شخص كاكثر يعيشكف 60 الى 20عند البدك اذ نجد مف " الخيمة الكبيرة " الحضر ك 

( 26). جماعيا 

العائمة الجزائرية ىي عائمة بطريقية ، االب فييا ك الجد ىك القائد الركحي لمجماعة - 

العائمية كينظـ فييا امكر تسيير التراب الجماعي كلو مرتبة خاصة تسمح لو بالحفاظ، 

 .كغالبا بكاسطة نظاـ محكـ عمى تماسؾ الجماعة المنزلية

العائمة الجزائرية ىي عائمة اكناتية ، النسب فييا ذككرؼ ، كاالنتماء ابكؼ كانتماء - 

 .االـ  يبقى انتماؤىا البييا

ك الميراث ينتقل في خط ابكؼ ، مف االب الى االبف االكبر عادة حتى يحافع عمى 

.  داخل االسرة راثميصفة الالنقساـ لل

   كمسؤكلية عمى" ميمة"العائمة الجزائرية ىي عائمة ال منقسمة اؼ اف االب لو  -

بنائو كاالبناء أكاالبناء المنحدركف مف  (البنات يتركف المنزؿ عند الزكاج  )االشياء 



59 
 

المنحدركف مف ابناء ابنائو ، فالخمف الذككر يترؾ الدار الكبيرة كيتككف عددا مف 

  .الخاليا مقابال لعدد االزكاج 

الالانقساـ ال تشير الى حقائق مختمفة ليذه " االكناتية "    ك مصطمحات البطريقية 

لكنيا تعني نفس الحقيقة الكاحدة ، معقدة منذ البداية مما يجعل ىذه االسرة عائمة 

  la aylaخاضعة لمبدا التماسؾ الداخمي  الخارجي ، كبعض المؤلفيف دحدك داللة 

باالسرة ك الحاؿ أف ىذا المصطمح العربي يمكف أف يطمق أيضا عمى العائمة الزكاجية 

( 27). التي تعيش في أحضاف االسرة 

" ف ىذه االسرة الممتدة لطالما اعتبرت الخمية القاعدية االساسية في المجتمع كإ   

النمكذج عمى صكرتو تنتظـ البنيات االجتماعية ، كىي ال تقتصر عمى جماعة االزكاج 

كذرياتيـ ، كلكنيا تضـ كل االقارب التابعيف لمنسب االبكؼ ، جامعة بذلؾ تحت رئاسة 

 (28 ).قائد كاحد عدة أجياؿ في جماعة كاتحاد حميميف 

ف مرتكزات النظاـ االبكؼ القائـ عمى الممكية المشتركة ، الخضكع لمسمطة االبكية ، إ   

االرتباط بالنسب االبكؼ ك االلتزاـ بالتضامف الذؼ يخمقو ىذا االرتباط ىي ماترسـ 

( 29). مالمح االسرة االبكية التقميدية 

   تكصف االسرة في الماضي بأنيا أسرة كبيرة ممتدة كقد تميزت االسرة الممتدة بالقكة 

ك الصالبة ك التماسؾ ، كما تمتعت بالتضامف ك التعاكف ك التكافل ك التآزر في 
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 ك الصعكبات التي قد تعترضيا كداخل االسرة يمارس االب السمطة المطمقة تالميما

 (30). في االمكر االقتصادية ك المسائل االجتماعية االسرية 

 ػ كظائف األسرة التقميدية  3

،كما إختمف بناؤىا أيضا إختالفا كبيرا،  family functionتختمف كظائف األسرة    

حيث يؤكد بعض الباحثيف أف العديد مف المجتمعات القديمة التي تكصف بأنيا 

مجتمعات ال تقـك عمى نظاـ السكؽ أك النظاـ القانكني أك حتى النظاـ السياسي كانت 

 :كىذه الكظائف ىي  (31). تعرؼ البناءات األسرية 

  :أ ػ  الكظيفة اإلقتصادية

  كيعتبرىا الكثيركف مف أىـ الكظائف حيث كانت األسرة في منذ ذلؾ الزماف كحدة   

مكتفية ذاتيا إلى حد كبير، فيستيمؾ األفراد ما ينتجكف ، فمـ تكف ىناؾ حاجة إلى نفكذ 

كمصاريف كأسكاؽ كمصانع ، إذ كاف يجرػ بيف األسرة كبيف غيرىا معامالت 

إقتصادية ذات أىمية ، كذلؾ ألنيا كانت تعمل عمى أف تكفي نفسيا بنفسيا ،فتنتج 

جميع ما تحتاج إليو كال تستيمؾ إال بقدر إنتاجيا ، فاألسرة إذف كانت تمثل جميع 

. الييئات االقتصادية 
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  ب ػ  كظيفة تعييف المراكز االجتماعية الفرادىا

     نتيجة ألىمية الدكر الذؼ تؤديو األسرة ألفرادىا ، فقد أصبحت ذات نفكذ كمكانة 

في المجتمع ، ككاف ال يحدد مركز الشخص كفرد منعزؿ ، كلكف ينظر إليو كعضك في 

أسرة محددة معينة إذ كاف إسـ االسرة ىك الميـ كالمؤثر كليس إسـ الشخص الفرد ، 

. فإسـ األسرة يمثل  بطاقة تعريف يجب المحافظة عمييا كحمايتيا 

ج ػ  الكظيفة التعميمية التربكية  

    األسرة كحدىا كانت ىي المؤسسة التي تشرؼ عمى تربية كتعميـ أطفاليا مف 

مختمف النكاحي ، كفق ما تشاء كبدكف تدخل مف جانب أية سمطة مف سمطات 

المجتمع ، فقد كاف بيت االسرة يمثل مركز التعميـ ، حيث يتعمـ األطفاؿ داخل نطاؽ 

. االسرة حرفا كمينا معينة

د ػ  كظيفة الحماية  

    كانت تكفر االسرة الحماية ألفرادىا ، سكاء أكانكا أطفاال شباب أـ شيكخا ، فقد 

. كانت تقـك برعاية الطفل الصغير كالشيخ الكبيرفي السف كالعجزة كالمعاقيف مف أفرادىا

    كما كانت األسرة تقـك بالفصل في النزاعات كخصكصا أفرادىا ، كتعمل عمى رد 

.  الحقكؽ إلى أىميا كالقصاص لممظمـك كعقاب مف يعتدؼ عميو
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ىػ ػ  الكظيفة الدينية  

    األسرة ىي التي تضع قكاعد الديف كتفصل أحكامو كفييا يتعمـ األطفاؿ الصغار 

 .قكاعد الديف كشعائره كأحكامو كمناىجو 

ك ػ  الكظيفة التركيحية  

    كانت األسرة تقـك بيذه الكظيفة ، فالتركيح يتـ داخل نطاؽ األسرة إف كجد كقت 

لمفراغ، فيقضيو أفرادىا داخل البيت أك حكلو ، أك القياـ ببعض األلعاب ، أك الصيد  أك 

. الفركسية ، أك مجرد تبادؿ الحديث كالقصص 

ز ػ  الكظيفة الركحية الخمقية  

   كتتمثل في تكفير الحب كالعطف كالمكدة كالتراحـ بيف الزكجيف كبيف الكالديف 

( 32 ).كاألطفاؿ كبيف االخكة ككذلؾ إنجاب األطفاؿ كتنشئتيـ 

   لقد ظمت األسرة في أغمب شعكب العالـ تقـك بيذه الكظائف أك عمى األقل تشرؼ 

عمييا إشرافا مباشرا إلى كقت قريب ، كلكف بتطكر المجتمع كتغيره كتقدمو أصبح يسمب 

األسرة كظائفيا الكاحدة بعد األخرػ كينشيء لكل كظيفة منيا مؤسسة أك ىيئة خاصة 

. بيا
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الزكاج كتقاليده في االسرة التقميدية : ثالثا 

تعريف الزكاج التقميدي   -1

مرأة تحل لو شرعا، غايتو "    يحدد عبد الرحمف الصابكني بأف الزكاج  عقد بيف رجل كا 

إنشاء رابطة لمحياة المشتركة كالنسل ، كيجعل لكل مف الزكجيف حقكقا ككاجبات مقابمة 

  "

   كالزكاج في االسالـ عقد رضائي ال إكراه فيو ، كىك مدني ال يختصر لطقكس 

كاجراءات دينية مف قبل رجاؿ الديف ، بل يتـ بأؼ كأماـ أفراد أك جماعات عمى أف 

. يجاب كقبكؿإيستكؼ شركط صحتو مف 

   الزكاج إذف عقد رضائي مدني ، ليس لو أية صفة مف القداسة أك المظير الديني ، 

كبإعتباره عقدا يجب أف ينعقد عمى أساس مف االرادة الحرة ك الرضا التاـ لكل مف 

الزكجيف الراشديف ، إال اف الشارع جعل لكلي الفتاة حق فسخ الزكاج ، إذا كاف لو 

ذا إ ف أختمف الكلي مع الفتاة رفع االمر لمقاضي ،كمع ذلؾ يجب إعتراض عميو ،كا 

تستأذف الفتاة في أمر زكاجيا ، لكف ىذه االستشارة تأخذ في الممارسة طابع الشبكات 

أيما إمرأة أنكحت نفسيا بغير إذف كلييا فنكاحيا " ألنيا قيدت بحديث نبكؼ أخر 

( 33 ).فرغـ رشدىا تبقى كممة الفصل في مكضكع زكاجيا كعقدىا لمكلي " باطل 

المصطمحات المرادفة     يسيطر مصطمح الزكاج في االستعماؿ العاـ، عمى كل

االخرػ، لمداللة عمى العالقة الجنسية ذات الصبغة الشرعية بيف الرجل ك المرأة ، أؼ 
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العالقة المعترؼ بيا اجتماعيا كالمكرسة مف قبل االحكاـ الشرعية ك القكاعد االخالقية 

(  34 ).كالقانكنية عمى حد سكاء 

الزكاج ىك عقد بيف الرجل بطريقة شرعية لتأسيس أسرة مبنية عمى المكدة ك التفاىـ    

ذا فشل ىذا الكعد . كالتعاكف بيف الطرفيف الخطكبة ىي كعد بالزكاج بيف الطرفيف ، كا 

(  35 ).فقد سبب أضرار مادية كمعنكية لمطرفيف 

   يتـ الزكاج في االسرة التقميدية في سف مبكرة سكاء بالنسبة لمبنيف أك البنات كيقـك 

االىل الدكر االكبر في اختيار الزكجة متقيديف في ذلؾ ببعض االعتبارات االقتصادية 

كاالجتماعية كمركز االسرة ك الحسب ك النسب ك سمعتو العائمية ، لذا يحدث في كثير 

. مف االحياف أف يككف فارؽ السف بيف الزكجيف كبيرا

   فالتقاليد في االسرة التقميدية ال تسمح لفترة الخطكبة أف تطكؿ ك ال تعطى لمخطيبة 

الفرص اف يمتقيا كيدرس كل منيما طباع االخر كعاداتو كميكلو اال في أضيق الحدكد 

كفي المناسبات الرئيسية ، لذلؾ فإف مف الصعب تككيف رأؼ كاضح عف مستقبل حياة 

الزكجيف ، إذ تصبح ىذه الحياة رىينة المصادقات ك المشيئات ، فقد يستعد الخطيباف 

الزكاج ليس  (36). بحياة زكجية مستقرة ىادئة كقد تصبح حياتيما جحيما ال تطاؽ 

(  37). مقبكال دكف ثقة كالزكاج السخي ىك أفضل مؤسسة بالنسبة لمنساء ك الرجاؿ

ففي كثير مف المجتمعات التقميدية يقـك الكبار في السف بتنظيـ عممية الزكاج ، كتعتبر 

أذكاؽ كمشاعر االشخاص المقبميف عمى الزكاج غير ىامة ، فأساس الزكاج إذف يقـك 
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نما يقـك عمى نكاح مادية مثل الشبكة  عمى الحب أك تبادؿ العكاطف أك حتى التفاىـ كا 

ك المير كمؤخر الصداؽ كنتيجة لتدىكر ركابط القرابة ك انحسار سمطة االب أصبح 

( 38 ).الشاب مستقال في اختيار شريكة حياتو 

  خصائص الزكاج في االسرة التقميدية - 2

   إف الزكاج في المجتمع التقميدؼ كاف مشاعيا كغير محدد بشركط أك نظاـ أك قيكد ، 

ذا كانت ىذه العائمة الكبيرة مككنة مف مجمكعتيف  بمعنى أف العائمة كاف جماعيا ، كا 

أحدىما رجالية ك االخرػ نسائية ، فإف كل رجل في المجمكعة االكلى ىك زكج كل 

إمرأة في المجمكعة الثانية ، ككل امرأة في المجمكعة الثانية عي زكجة كل الرجاؿ في 

االكلى ، كيسمى ىذا الزكاج بالزكاج الجماعي أك نكاح االختالط أك المشاركة، كفي 

ىذه الصيغة الجماعية لمزكاج يصعب معرفة نسب المكلكد ، كلذا بقي النسب محصكرا 

باألـ مما يعني ضمنا اف ىذا النكع مف الزكاج الجماعي قد كلد سمطة االمكمة كتقدميا 

في المجتمع االنساني تاريخيا ، ك المرأة ىي الكالدة المعركفة الكحيدة مف أبك المكلكد ، 

لذا كانت تشغل مكانة ىامة في المجتمع القديـ ، كىك ما دعا الى تسيدىا لمنشاطات 

. كالتجمعات االجتماعية

   إف تطكر صيغة الزكاج الجماعي الى الزكاج الثنائي ، ك الذؼ أصبحت عميو ، 

فالمرأة تخص رجال معينا قد نقض الصيغة االكلى ، كجعل مف الزكاج الجماعي أمرا 

مستحيال أك مستعصيا ، كقد تبمكرت ىذه ىذه العائمة الجديدة بحكـ التطكر التاريخي 
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التمقائي لمزكاج الجماعي ، فأصبح لمرجل زكجة رئيسية مف بيف زكجاتو العديدات 

كتنتقي ىي بدكرىا ، كبشكل عفكؼ زكجا رئيسي ليا مف بيف أزكاجيا المتعدديف ، كمع 

تطكر العالقات االجتماعية أصبحت ىذه المعاشرة الثنائية سمة أساسية كمميزة 

. لمعالقات العائمية التي أصبحت فيما بعد قانكنا لمحياة الزكجية

   ككانت المساىمة االساسية في تحقيق ىذه الخطكة االنتقالية تعكد الى المرأة شكل 

رئيسي، كذلؾ برفضيا القيـ السمبية المييمنة في صيغة الزكاج الجماعي ، أما الرجل 

فإنو لـ يسيـ بشكل فعاؿ في ىذه الخطكة ، كىك لـ يرغب أصال باالمتناع عف ممذات 

( 39 ) .الزكاج الجماعي

ف الزكاج يبدك كضركرة يدعمو نسق القيـ ك المعايير الثقافية ، لذا ينتشر الزكاج إ    

المبكر الذؼ يرتبط بدكره بمجمكعة مف القيـ التي تحتل مكانة عميا في مجتمع البحث ، 

مثل قيمة العفة ك الشرؼ لمفتاة ، كاكتماؿ صفات الرجكلة لمفتى ، الى جانب قيمة 

العزكة التي تتحقق مف خالؿ تككيف اسر جديدة ، كانجابيا لعدد كبير مف االطفاؿ ىذا 

الى جانب القيـ الخاصة بالعمل كغرس المسؤكلية في نفكس الشباب ، فعممية الزكاج 

ك بالتالي مسؤكليات جديدة مف اىميا ، تضفي عمى القائميف بيا كضعا اجتماعيا 

الحث عمى العمل ك االنتاج لتدعيـ االسرة الممتدة كغرس قيمة المساىمة في نفقات 

. المعيشة داخل الكحدة المعيشية 
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   كما تظير قيـ خاصة بالمباىاة ك التفاخر بزكاج االبناء في سف مبكرة خاصة لدػ 

بعض أسر الطبقة العميا التي لـ تحع بقسط كافر مف التعميـ ، حيث تتـ المبالغة في 

قامة الكالئـ ك االحتفاالت الخاصة بمراسـ الزفاؼ ، كيدعـ العرؼ السائد القيـ الخاصة إ

بالزكاج المبكر، مف خالؿ انتشار نمط االسرة الممتدة، كما تؤديو مف كظائف تؤكد 

بدكرىا القيـ المفضمة لمزكاج المبكر منيا العفة ك الشرؼ، حيث الخكؼ مف المخاطر 

التي قد تحدث نتيجة كجكد أبناء كبنات العمكمة ذكؼ االعمار المتقاربة في كحدة 

ىذا الى جانب اف عممية الزكاج في كنف االسرة الممتدة غير مرىقة . معيشية مشتركة 

قامة العركسيف  ماديا بالنسبة لممقدميف عمى الزكاج، حيث تتكفل االسرة بنفقات الزكاج كا 

باالضافة الى . ك االنفاؽ عمييما في الغالب ، لذا تتيسر عممية الزكاج داخل المجتمع

ما تقدـ يمعب الفقر كما يرتبط بو مف قيـ مادية دكرا ىاما في تفضيل الزكاج المبكر في 

ف زكاج الفتاة فرصة لتخفيف أنطاؽ الطبقة الدنيا سكاء بالنسبة لمفتاة أك الشاب حيث 

االعباء المادية عف االسرة لذا تتجو الى سرعة زكاجيا ، أما زكاج االبف في سف مبكرة 

فيككف مف أجل استقداـ زكجة كعنصر بشرؼ يزيد مف الطاقة االنتاجية داخل الكحدة 

.  المعيشية

يمعب عدـ التجانس الطبقي بيف الزكجيف دكرا ىاما في عدـ االستقرار الزكاجي ،    

كاالختيار لمزكاج شرعا ذك طابع شخصي ، مف جانب الراغبيف في الزكاج مف الرجاؿ، 

 ال تتزكجكا النساء لحسنيف فعسى حسنيف أف :"يعضد ذلؾ قكؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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يردييف كال تتزكجكىف ألمكاليف فعسى أمكاليف أف تطغييف ، كلكف تزكجكىف عمى 

 ." الديف ، كألمة سكداء ذات ديف أفضل 

لماليا كلحسبيا : تنكح المرأة ألربع " : كيقكؿ عميو الصالة ك السالـ في ذلؾ 

  ."كلجماليا كلدينيا ، فاظفر بذات الديف ، تربت يداؾ 

   ك ىنا تبدك معايير اختيار الفتاة مرتبطة بصفات محددة عف غيرىا ، دكف اعتبارات 

اغتربكا ": اخرػ اجتماعية ك ثقافية منيا القرابة فقد ركؼ عند عمر رضي هللا عنو قاؿ 

نظرا لمخاطر زكاج االقارب كما يصيب النسل مف ضعف الى جانب ذلؾ "كال تضككا 

( 40 ).ما يتيحو االغتراب مف اتساع رقعة العالقات االجتماعية عف طريق المصاىرة 

   تنعكس قيمة تفضيل الزكاج مف بنت العـ الى المحافظة عمى نقاء الدـ ، كلكنو 

كبكجو عاـ . يعني أيضا أف الزكج ك الزكجة ليما نفس الجد ك الجدة مف ناحية االب 

بيف أعضاء االجياؿ المتزامنة ، كيقكؼ ىذ الشعكر بالزكاج " بالقربى " يتعمق الشعكر 

( 41 ).بيف أبناء العمكمة 

إف التشريعات الخاصة بتحديد السف في المجتمعات العربية قد نشأت نتيجة شيكع    

معتقدات جديدة حكؿ الصحة ك الخصكبة ، كأىمية الحياة االسرية ، كلتالقي االضرار 

. الصحية ك الجتماعية التي تنشأ مف الزكاج بيف صغار السف

   كتجدر االشارة الى انو في الماضي ، كاف الزكاج المبكر بالنسبة لمذككر ك االناث 

ىك السائد في االقطار العربية ، ككانت الفتاة العربية تتزكج في الماضي في سف 
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ك العاشرة ك الفرؽ الكبير بيف الزكج ك الزكجة بالنسبة لمعمر كاف مقبكال ، كلـ أالتاسعة 

ف يكبر الزكج كزكجتو أيكف مثل ذلؾ الفراؽ يعكؽ الزكاج ، فميس ىناؾ ما يمنع 

بعشريف عاما أك اكثر ، غير أف الفارؽ بدأ يتقمص تدريجيا مع مركر الزمف ، ففي 

عف الزكاج عند المسمميف في سكريا ، تبيف أف سف  خالد شتيالالدراسة التي قاـ بيا 

  (15 – 13) الزكاج بيف فتيات المدف قبل الحرب العالمية االكلى كاف في فئة السف 

. سنة  (20  – 18) سنة ، كأف سف الزكاج بيف الرجاؿ كاف في فئة السف 

   كغني عف البياف أف الظاىرة البارزة عمى صعيد الزكاج في البالد العربية حاليا ىي 

ارتفاع سف الزكاج ، كخاصة في االكساط الحضرية كذلؾ ألسباب كثيرة نذكر منيا 

: االتي 

. صعكبة الحصكؿ عمى مكرد ثابت لممعيشة اال في سف متقدمة نسبيا– أ 

تقدير االسرة الحضرية لمسؤكليات الزكاج ، كالتزاماتو ، كاتساع أبكاب الصرؼ  – ب 

. كاالنفاؽ

رغبة الشباب في إكماؿ تعميميـ إذ يستغرؽ بعض أنكاع التخصصات الجامعية – ج 

. سنكات كثير ، تتمكىا فترة مف االستقرار المادؼ ك االستعداد لمزكاج

المدف مرتع لمممذات التي مف شأنيا أف تصرؼ الشباب الى حد ما عف الزكاج في – د 

: ضكء ما سبق نستنتج االتي
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أف سف الزكاج عند الجنسيف قد تأخر عما كاف عميو في الماضي كذلؾ نتيجة  – 1

. لمتطكرات االقتصادية ك االجتماعية ك لثقافية كظيكر قيـ جديدة

يميل الرجل العربي الى الزكاج بالفتاة التي تصغره سنا ، كيرجع ذلؾ الى أف  – 2

نضج الذكر الفيسيكلكجي أبطأ مف نضج االنثى ك الزكج بإعتباره المسؤكؿ عف االسرة 

. يحتاج الى كقت أطكؿ ليصبح مؤىال ليذه الكظيفة

. إف إختالفات السف في الزكاج أقل في االعمار الصغيرة كتزيد كمما تقدـ السف – 3

إف سكاف االحياء الراقية في المدينة يتميزكف بإرتفاع مستكياتيـ المادية ك  – 4

( 42 ).الثقافية، يتأخر سف زكجاتيـ أكثر منو بيف سكاف االحياء الشعبية 

   ك الكضع المألكؼ لسف الزكاج ىك أف يككف الشاب أكبر مف الفتاة سنا كتككف 

اختالفات السف في الزكاج أقل في االعمار الصغيرة كتزيد كمما تقدـ السف ، الف 

( 43 ).الرجاؿ يفضمكف دائما الزكاج ممف تصغرىـ سنا 

   كمف بيف العكامل التي تحد مف حرية إختيار الزكج ، ىك زكاج الفتاة المبكر في 

المجتمع العربي قديما كحديثا ، لقد حدد القانكف العثماني سف زكاج الفتاة أف يككف تسع 

 12سنكات عمى االقل ، كلكف العمر المقبكؿ حسب التقاليد ىك سف البمكغ ، أؼ بيف 

 سنة ، كحسب أراء البعض ، فإف العبرة مف الزكاج ىي في الدخكؿ كليس في 13ك

 إنو ليس مف الممكف تحديد سف دمحم عمارةالعقد ، كلربما ليذا يقكؿ الداعية االسالمي 
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الزكاج ، الف معيار صالحية الفتاة لمزكاج ىك البمكغ ، الف المراد مف الزكاج االنجاب 

.   سنة لمرجل18 سنة لمفتاة ك 15، ك إقترح أف تككف السف الدنيا 

   كلكف ما نعتبره تطكرا ايجابا قد يحمل في نفسو جكانب سمبية ، فتقكؿ لنا دراسات 

سعكدية كخميجية إف التطكرات الحديثة في مظاىر الزكاج تدفع بالكثير مف الشباب الى 

مبالغة في الميكر ، إسراؼ في احتفاالت الزكاج، " تأخير زكاجيـ، كبيف ىذه المظاىر 

ككثيرا مف الشباب يترددكف في الزكاج مف ... ك مبالغات فيما ينفق عمى بيت الزكجية 

االسر التي تفكؽ أسرىـ في القكة االجتماعية ك الثركة خكفا مف عدـ قدرتيـ عمى 

( 44 ) ."مجاراة أسرة الفتاة 

تختمف المجتمعات اإلنسانية في النظـ التي تحدد الطريقة التي يتـ بيا الزكاج في ك

: االسرة التقميدية كأىميا مايمي

  أ ػ تقديـ مير لمعركس كأىميا

   ينتشر ىذا النظاـ عند معظـ المجتمعات البدائية كخاصة في إفريقيا ،حيث ينتشر 

في كل مجتمعاتيا تقريبا ،كلكف بصكرة مختمفة حيث أف المير يمعب كظيفة إجتماعية 

ىامة تساعد عمى ضماف إستقرار تمؾ العالقة ،كبالتالي إستقرار األسرة ،كىي الخمية 

 .األكلى في المجتمع 

   كفي ىذه المجتمعات ال يككف الزكاج مف شأف العركسيف بقدر ماىك مف إختصاص 

كلذلؾ يقـك أىل العريس بجمع المير بصكرة تعاكنية كيقدـ ذلؾ المير  أىل العركسيف ،
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كتختمف قيمة المير تبعا إلختالؼ المركز اإلجتماعي الذؼ يحتمو أىل  ألىل العركس،

  .الخ...كالسف  الجماؿ، :كليس الصفات الشخصية لمعركس مثل العركس في المجتمع،

 ػ العمل عند أىل العركس   ب

 يقـك الشاب الراغب في الزكاج بالعمل عند أسرة عركس المستقبل لفترة مف الزمف،   

كفي بعض المجتمعات تككف ىذه الطريقة ىي الكحيدة لمحصكؿ  قد تطكؿ كقد تقصر،

كفي البعض األخر يستخدـ ىذا النظاـ عندما اليممؾ العريس قيمة  عمى الزكجة،

. المير، فيعمل لدػ أسرة العركس بما يساكؼ قيمة المير 

ج  ػ الزكاج المتبادؿ  

 كفييا يتـ عقداف زكاج معا بصكرة تبادلية ،   كتمؾ طريقة ال تكمف العريس ماال ،

. فإف أخت ذلؾ الشاب تتزكج مف شقيق عركسو فبينما يتزكج شاب ما بعركس معينة ،

 : دػ  طريقة خطف العركس 

التي يقـك فييا الرجل     تحدث حاالت فردية في كثير مف المجتمعات التقميدية،

ككثيرا ما يترتب عمى ذلؾ إندالع الحرب  بخطف إمرأة مف قبيمة أخرػ كيتزكجيا بالقكة،

بيف القبيمتيف كتطبق تمؾ الطريقة عمى سبايا الحركب بيف القبائل كلكنيا التخرج عف 

. ككنيا حاالت فردية ك التمثل نظاـ زكاج يأخذ بو معظـ أفراد القبيمة الكاحدة

 



73 
 

ىػ ػ طريقة الميراث  

   يحتـ كثير مف المجتمعات البدائية أف يرث الرجل زكجة أك زكجات شقيقو إذا مات 

، كقد يتـ ذلؾ في مجتمعات أخرػ  Léviratذلؾ الشقيق، كيعرؼ ذلؾ النظاـ بإصالح 

كنكع مف التكافل يسمح لمرجل عندما يمكت  بإختيار كبإرادة الرجل الذؼ تكفى شقيقو،

 .جده عف طريق األب بأف يرث زكجاتو كيتزكجيف 

ك  ػ طريقة التبني  

   يطبق قميل مف المجتمعات ىذه الطريقة التي تتمثل في أف تقـك العائالت التي لـ 

 .ترزؽ بذكر ألف تتبنى صبيا عمى أف يتزكج مف إحدػ بناتيا عندما يكبر

 ز ػ طريقة اليرب  

كىذا بيرب الفتى مع الفتاة التي يحبيا إلى مكاف أخر حيث يمكف لو أف يتزكجيا    

دكف التقيد بالتقاليد ك العادات ،كفي بعض القبائل ال يترتب عمى عممية اليرب أية 

عقكبات إذا كانت الفتاة غير مرتبطة بعالقة خطكبة، كلكف إذا كانت الفتاة مخطكبة 

لرجل أخر فإنيا تجمب العار ألسرتيا ،كقد يحدث أف ينتحر أحد أشقائيا تخمصا مف 

( 45 ).ذلؾ العار
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  االختيار لمزكاج في االسرة التقميدية - 3

   كاف الزكاج في المجتمع التقميدؼ مرتبا ، ككاف االختيار عادة مف اختصاص 

الكالديف أك االقارب، كال تعطي العركسيف فرصة لمتدخل في المكضكع ، كيصبح الزكاج 

باالضافة الى ككنو تأسيسا ألسرة جديدة، كسيمة الستمرارية كثبات االسرة القائمة، 

كلذلؾ يجب أف يككف الشريؾ الذؼ كقع عميو االختيار لو نفس مميزات الجماعة ، 

فالمكانات االقتصادية كاالجتماعية ك الدينية يجب أف تككف متشابية باإلضافة الى الى 

نجاب االطفاؿ كالرغبة الجنسية فإنو إإرتكاز الزكاج المرتب عمى الحب كالرغبة في 

مقدار مير العركس، سمعة جماعة العريس القرابية : يشتمل عمى عكامل أخرػ مثل 

مثاال متطرفا لمزكاج المرتب بيف كالدؼ  johnpeterجكف بيتر الخ ، كقد قدـ ... 

العريس ك العركس الزاؿ يحدث حتى االف ، في شماؿ البرازيل فاألنثى ليس ليا الحق 

إختيار زكجيا ، كأؼ فرد ينتمي ليا بصمة القرابة يمكف أف يتزكجيا، إذا حصل عمى 

مكافقة أسرتيا ، كيتـ االختيار عادة عنما يككف عمر االنثى ثالث سنكات ك الذكر مف 

كتشمل كظائف االسرة .  سنة ، كقد يتـ االختيار عف طريق أـ الذكر20 – 14

التشكيل أك التككيف االساسي لمشخصية ، : التقميدية عمى حمقة كاسعة مف النتائج مثل 

متصاص التكتر كالتعاكف االقتصادؼ كاالنجاب إلتنشئة االجتماعية كاكتساب المكانة كإك

كمع أف عديدا مف ىذه الكظائف يمكف  (الزكجيف)كاالستقرار بالنسبة لألفراد لمبالغيف 

. ال أف النسق الزكاجي يعززىا كيقكيياإأنجازىا بدكف زكاج 
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   كتختمف كظائف الزكاج باختالؼ بنائو، فعندما يككف الزكاج مف داخل النسق 

سـ االسرة كممكيتيا مف إالقرابي أك االسر الممتدة، يصبح االنجاب ك المحافظة عمى 

كظائف االساسية لألسرة، كفي ىذه الحالة يككف عدـ االنجاب بكجو عاـ أك عدـ 

نجاب طفل ذكر سببا قكيا لطالؽ الزكجة كالزكاج مف أخرػ أك الزكاج بأخرػ مع إ

 (46 ) .االحتفاظ بالزكجة االكلى

   إف الزكاج أمر يحث عميو الديف ككاجبا عمى كل مسمـ غايتو االنجاب كقياـ المكدة 

كالرحمة ك الطاعة بيف أطرافو ، أحاطو االسالـ بكثير مف عنايتو التشريعية ، فأكجب 

اف تككف ىناؾ خطبة ثـ عقد يحكؼ عمى مجمكعة شركط ، منيا الشركط العامة 

كالمير ك كيفية دفعو كما ينتج عنو مف التزامات كشركط ، خاصة كتمؾ التي يمكف 

. الحد العاقديف أف يشترطيا عمى االخر كحيازة العصمة أك السكف أك غيره

   كفي ظل ظركؼ الفصل بيف الجنسيف أصبحت الخطبة التي فرضت أساسا 

ف تـ ذلؾ فميس أكثر إلمتعارؼ مجرد إجراء شكمي ، ال لمخطيبيف برؤية بعضيما ، ك

إَذا َخَطَب أَحُدكـ الَمرأة ، فإْف اْسَتَطاع أف " : مف مجرد الرؤية السريعة لقكؿ الرسكؿ 

مرأة إ، كفي حديث أخر أف المغيرة خطب "يْنُظر الى َما َيْدُعكه الى نًكاحَيا فمَيْفعل 

ال ، َفَقاؿ لُو الَرٌسكؿ أْنظر الْييا فإَنو أْحرى : ىْل َنَظْرت الْييا، قاؿ " : فسألو الرسكؿ 

" أف ُيْؤدـ َبْيَنُكَما 
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   ككاف مف نتيجة ذلؾ أف أصبح اختيار الزكجة مف ميمة نساء االسرة ، بعد أف كاف 

مف ميمة القبيمة ، كتمتـز نساء االسرة عادة بجميع تقاليدىا عند االختيار، مف حيث 

كفاءة أىل الخطيبة ألىل العريس، نسبا كثركة كجاىا كدينا كتعبدا، كيعرض اختيار 

ذف الى الشاب الذؼ إنساء االسرة عمى كالد الشاب فيزكي االختيار أك يمغيو فيبمغ بعد 

. يأخذ عمما بذلؾ

   لـ يكف ىناؾ إذف فرصة لمفرد في اختيار قرينو، بل كثيرا ما حدث العكس أؼ 

بنة في إطار إاستمرار  الزكاج أمرا مفركضا، كممزما بيف أبناء العمكمة، فما أف تمد 

بف عـ ليا، كىي بعد ال تتجاكز عدة سنكات كربما إكف فاتحتيا عمى ؤاالسرة حتى يقر

. عدة أشير أك أياـ كقد بقيت االفضمية في الزكاج ألبناء العـ حتى عيد قريب

   كتجدر االشارة بيذا الصدد أف المسمميف ألغكا عادة تحريـ تزكيج المحبيف بعضيـ 

مف بعض ك النظر الى الحب باعتباره تعديا عمى شرؼ أىل الفتاة ، كلكنيـ لـ يشجعكا 

مثل ىذه الزيجات كنادرة ىي الحاالت التي أقامكا فييا االعتبار لعكاطف الفرد 

( 47).تجاىاتو النفسيةإأك

   لقد كانت قيكد كثيرة تفرض عمى الزكاج ، حتى لـ يكف يسمح لمجنسيف بااللتقاء 

ذا أتيح ذلؾ تمييدا لمزكاج فإنما يتـ في حضكر بعض االقارب  الحر بأؼ صكرة ، كا 

أكأحدىـ عمى االقل لتحقيق القدر المالئـ االجتماعي في المراقبة عمى السمكؾ، بل 

كعمى مضمكف الحديث الذؼ يدكر بينيما، كىكذا لـ تكف تتاح لمفتى أك الفتاة أؼ 
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فرصة لمتعرؼ الطبيعي عمى خصائص االخر كطبائعو كميكلو، نظرا لما يطغى عمى 

فتعاؿ رتباؾ، كىذا ال يعني أف مشاعر ىذه المكاقف مف تصنع كا  الحب بيف الجنسيف  كا 

لـ تكف مكجكدة في الماضي كلكف الظركؼ االجتماعية الصارمة كانت تقف دائما في 

. سبيميا

   كلذلؾ كاف الكثيركف يعتقدكف في إمكانية نجاح الزكاج كدكامو في غياب الحب ، 

كليذا السبب ، كفضال عف مقاكمة المجتمع لفكرة الطالؽ ، كتقسيـ العمل الذؼ يجعل 

الزكجة تعتمد عمى زكجيا مف الناحية االقتصادية ، فإف معدؿ الطالؽ في الماضي 

كاف منخفضا لمغاية بمقارنتو بالمعدالت الحالية ، كمف ناحية أخرػ كاف الزكاج كاجبا 

ستمراره الف الزكاج كنظاـ أىـ  إجتماعيا مقدسا البد أف يعمل الزكجاف عمى نجاحو كا 

مف االشخاص المككنيف لو ، أما االف فإف الزكاج يعتبر أقل أىمية مف االشخاص 

( 48 ).المككنيف لو كبالتالي فإنو ينحل إذا لـ يحقق التكقعات الشخصية 

   كقد كاف الزكاج في الماضي يتـ عف طريق ترشيح االسرة لعركس ابنيـ كلـ يكف 

لمشاب أك الفتاة دخل في ىذا االختيار ، كما لـ يكف لمحب أك التفاىـ قبل الزكاج أية 

أىمية ،أما االف فإف ظركؼ الدراسة ك العمل تدفع الشباب الى مغادرة منازؿ أسرتيـ 

كاالقامة بمفردىـ كاالستقالؿ بشخصياتيـ ، كعندما يشرعكف في الزكاج فإنيـ يؤسسكف 

( 49 ).منازليـ بحيث تتسع ليـ كالكالدىـ فقط 
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  ةبعض التقاليد المرتبطة بالزكاج في االسرة التقميدي- 4

: نذكر بعض مف ىذه التقاليد 

  أ ػ الخطبة

   الخطبة ىي الفترة التي تسبق عقد الزكاج بصفة رسمية كىي في الكاقع المرحمة 

التحضيرية أك االنشائية لتكثيق العالقات بيف أسرتي الزكج ك الزكجة، ككضع أسس 

الحياة الزكجية، كىي مرحمة مرنة كخطرة الف الكثير يظنكف أف كظيفة ىذه المرحمة 

مقصكرة عمى بمكغ اليدؼ االسمى كىك عقد الزكاج ، لذلؾ يخرج المتصاىركف عف 

مألكؼ عاداتيـ، كيتظاىركف بما ليس في كسعيـ كمقدرتيـ كيسيطر عمى مشاعر 

االفراد في ىذه المرحمة السمكؾ التقديرؼ ، كتقـك العالقات عمى الحذر المتبادؿ الذؼ قد 

يصل الى درجة التشكؾ، كىذه الزمكر تسيء الى نظاـ االسرة متى تككنت بصفة 

( 50 ).رسمية ال سيما عندما تنكشف االمكر عمى حقيقتيا كيتضح لمزكجيف كاقع االمر

   تعتبر الخطبة مرحمة استكشاؼ كل مف الرجل كالمرأة المقبميف عمى الزكاج لشخصية 

االخر، كتعتبر الباحثة المصرية فكزية دياب الخطبة أكلى مراحل الزكاج كالفترة 

التمييدية التي تسبق عقد القراف ، ففييا يتـ اختيار الفتاة الشاب الذؼ يريد أف يتزكج ، 

كتتطمب اجراءات معينة تممييا القيـ العادات عمى المسؤكليف في ىذا الزكاج كمف ذلؾ 

. (طبعا عند المسمميف  )قراءة الفاتحة ، كتقديـ الشبكة كتحديد المير 
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   كالخطبة مكجكدة في جميع المجتمعات كاف اختمفت اشكاليا، فنادرا ما يحدث الزكاج 

فجأة أك بال تمييد ، كيتضمف البناء االجتماعي لمعظـ المجتمعات طريقة تعارؼ 

المقبميف عمى الزكاج ، تؤكد ليـ جدية العالقات ك ضركرة حدكث الزكاج، كتحظى 

ؼ عالقة أالخطبة في المجتمعات بأىمية كبيرة خاصة في البالد العربية التي ال تقبل 

رسمية بيف الفتى ك الفتاة المقبميف عمى الزكاج ، كىك االمر الذؼ تصبح معو الخطبة 

. الكسيمة الكحيدة المقبكلة مف االسر كالمجتمع لتعارؼ الفتى ك الفتاة

عتبرت الخطبة مف مقدمات عقد الزكاج عند المسمميف كالمسيحييف ، إ   كبذلؾ 

ف يطمب رجل يد امرأة تحل شرعا ليقترف بيا ، فإذا أجيب بالمكافقة انتيت أكمعناىا 

الخطبة بينيما كىي عند المسمميف كعد بالزكاج، كيكثق ىذا الكعد بقراءة الفاتحة، كىي 

ليست عقدا تترتب عميو أثار كالتزامات قانكنية، كاف كانت الخطبة عندىـ شركط البد 

: مف تكفرىا كىذه الشركط ىي االتية

أف ال تككف المرأة حال لمزكاج ، بحيث ال تككف المخطكبة محرمة عمى خاطبيا ،  – 1

.  ال محرمة مؤبدة ، ال محرمة مؤقتة

أال تككف المخطكبة معتدة مف طالؽ رجعي ، كال بائف بينكنة صغيرة أك بينكنة  – 2

كبيرة، أما المعتدة عدة كفاة ، ففي ىذه الحالة يجكز لمخاطب إظيار رغبتو تعريضا ال 

صريحا مادامت العدة ، فقد أباح الشرع االسالمي خطبة معتدة الكفاة بالتمميح دكف 

فألنو ال سبيل لعكدتيا الى زكجيا – مادامت في العدة – خطبة سكاىف مف المعتدات 
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َكال جَناح َعمْيُكـ فيَما َعرْضتـ " : المتكفي كالسند الشرعي في ىذه الحالة ىك قكلو تعالى

  ."بو مْف ًخْطَبة الًنَساء 

. أال يسبق الخاطب رجل أخر الى خطبتيا–  3

   أما الخطبة في الطكائف المسيحية مف كاثكليؾ ك أكرثكدكس كبركتستانت ، فإنيا 

عقد مف العقكد تترتب عميو أثار كمفعكالت بخالفيا عند المسمميف ، كشركط انعقادىا 

: تتمثل في االتي

 .الرضا المتبادؿ بيف الطرفيف ، أك مف يقـك مقاميما مف كلي أك ككيل -

 .اف يككنا الخاطباف أىال لمزكاج -

 .اال يكجد مانع الزكاج كمف ذلؾ الختالؼ في الديف أك القريبات المحرمات -

 أف يككنا الطرفيف خالييف مف االمراض السارية -

 "عالمة " تقديـ العربكف أك خاتـ الخطبة كتكابعو كىك ما يسمى  -

 (51  ).تحديد مكعد مقبل لمزكاج  -

   كىذه المرحمة ىامة جدا كيجب عدـ االستغناء عنيا خاصة نتيجة لمظركؼ الحالية 

ككبر حجـ المجتمع كعدـ سابق معرفة الخطيب لخطيبتو كالعكس، ففي الماضي عندما 

كاف المجتمع محدكد كدائرة االختيار بالقرابة أك الحيرة ، فكانت الخطبة فرصة لإلعداد 

المادؼ لمزكاج فقط كلكف االف كنتيجة لعدـ المعرفة السابقة قبل الخطكبة فتغيرت 

أىداؼ ىذه المرحمة حيث أصبحت تمثل فترة اختبار كتعارؼ قبل االقداـ عمى الزكاج ، 
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ذا استمرت ىذه المرحمة بصكرة جيدة مف خالؿ مكاقف فعمية كتفاعل بيف الخطيب  كا 

كخطيبتو ك اسرتييما كانت كسيمة جيدة لمتعارؼ الحقيقي ككضع االسرة السميمة لمحياة 

. الزكجية المقبمة

   كالبعض يظف اف فترة الخطبة كسيمة لمترفيو ك المجامالت فقط ، فقد يككف ذلؾ 

كلكف في اطار مف المعرفة الحقيقية فال يككف فييا مبالغة أك كذب أك ظيكر في صكرة 

( 52 ).الخ ... حقيقية سكاء في المستكػ االقتصادؼ أك االجتماعي 

   تحظى الخطبة في كثير مف المجتمعات بأىمية كبيرة، خاصة كأنيا ال تقبل أؼ 

عالقة غير رسمية بيف الفتى ك الفتاة األمر الذؼ تصبح معو الخطبة ىي الكسيمة 

( 53 ) .الكحيدة المقبكلة مف األسرة كالمجتمع لمتعارؼ

    تجدر االشارة الى اف العادة جرت قديما بأال تطكؿ فترة الخطبة ، كخالليا كاف ال 

يحق لمخاطب اف يرػ خطيبتو كيزكرىا ، خصكصا اذا كانت مف خارج جماعتو 

القرابية، كذلؾ حرصا عمى سمعة الفتاة في حاؿ عدكؿ الخاطب عف الخطبة ، عمما 

بأف الشريعة االسالمية عمى سبيل المثاؿ ، فقد اباحت تعارؼ الخطيبيف ، كيتـ 

التعارؼ بالنظر الى المخطكبة ، كبما أف المرأة المخطكبة تحـر عمى الخاطب ، قبل 

ذا كجد المحـر جازت الرؤية  العقد عمييا ، فال يجكز لو أف يخمك بيا بال محـر كا 

المتناع كقكع المعصية بحضكره ، كقد كردت أحاديث تنيي عف الخمكة بالمرأة كمنيا ما 

:  ركاه جابر عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ
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كمف كاف يؤمف باهلل ك اليـك االخر ، فال يخمك بامرأة ليس معيا ذك محـر منيا ، " 

( 54 )."  فإف ثالثيما الشيطاف 

    كلقد كانت ىناؾ قيكد كثيرة تفرض عمى الزكاج ، حتى لـ يكف لمجنسيف بااللتقاء 

ذا أتيح ذلؾ تمييدا لمزكاج فإنما يتـ في حضكر بعض  الحر، بأؼ صكرة مف الصكر، كا 

جتماعيا في مراقبة السمكؾ ، بل إاالقارب أك أحدىـ عمى االقل لتقيق القدر المالئـ 

كعمى مضمكف الحديث الذؼ يدكر بينيما ، كىكذا لـ تكف تتاح لمفتى أك الفتاة أؼ 

فرصة لمتعرؼ الطبيعي عمى خصائص االخر كطباعو كميكلو نظرا لما يطغى عمى 

رتباؾ، كىذا ال يعني أف مشاعر الحب بيف الجنسيف إفتعاؿ كإىذه المكاقف مف تصنع ك

لـ تكف مكجكدة في الماضي كلكف الظركؼ االجتماعية الصارمة كانت تقف دائما في 

سبيميا، كلذلؾ كاف الكثيركف يعتقدكف في امكانية نجاح الزكاج كدكامو في غياب 

الحب، كليذا السبب كفضال عف مقاكمة المجتمع لفكرة الطالؽ كتقسيـ العمل الذؼ 

يجعل الزكجة تعتمد عمى زكجيا مف الناحية االقتصادية فإف معدؿ الطالؽ في 

الماضي كاف منخفضا لمغاية بمقارنتو بالمعدالت الحالية، كمف ناحية أخرػ كاف الزكاج 

كاجبا اجتماعيا مقدسا البد أف يعمل الزكجاف عمى نجاحو كاستمراره، الف الزكاج كنظاـ 

أىـ مف االشخاص المككنيف لو، أما االف فإف الزكاج يعتبر أقل أىمية مف االشخاص 

. المككنيف لو كبالتالي فإنو ينحل إذا لـ يحقق التكقعات الشخصية
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   كنظرا الف المجتمعات المحمية كانت صغيرة الى حد ما ككاف الرحيل خارجيا أك 

االتصاؿ بالمجتمعات االخرػ بطيئا كصعبا فإف ضغط الجماعة االكلية كاف لو كزف 

ف الجماعات كانت تعيش معا، كتعمل معا، أكتأثير كبيريف، كيضاؼ الى ذلؾ 

كتتجاكر إحداىما مع االخرػ ، كيمارس أعضاؤىا الطقكس الدينية معا، كيميكف معا ، 

، كأيا كاف face to face societyكيتبادلكف المساعدة في مجتمع المكاجية اليكمية 

نكع الظركؼ كالعالقات داخل نطاؽ الزكاج فإنو كاف مقيدا الى حد كبير ، بالقكػ التي 

 (55). تضغط عميو مف الخارج

   كيالحع أف فترة الخطكبة كانت إجماال قصيرة ، كخالليا كانت ال تتاح الفرصة 

لمخطيبيف أف يمتقيا، كيدرس كل منيما طباع اآلخر كعاداتو كميكلو، ألف التقاليد 

السائدة في مجتمع المدينة العربية ال تنتج ىذه االتصاالت إال في أضيق الحدكد ، 

( 56 ).كلذلؾ كاف مف الصعب تككيف رأؼ كاضح عف مستقبل الحياة الزكجية 

ب ػ الممحفة  

 في قامكسو إف الممحفة ليا نفس معنى إزار كىك حجاب كبير  Dozyدكزي  .ر يقكؿ 

تمف فيو النساء أنفسيػف مف الرأس إلى القدميف عندما تخرجف ، كما كانت الممحفة 

تعني قديما معطفا رجاليا ، كحسب عيكف األثر فقد ترؾ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ممحفة مكرسة ، 

مصبكغة بالكرس  كما يستعمل إبف بطكطة ىذا المفع  لكصف نساء المشرؽ الالئي 

. يخرجف ممتحفات متبرقعات فال يظير منيف شيء 
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 ، كقد تككف مف الحرير مطرزة  "Marmolمارمكؿ "  كالممحفة يرادفيا االزار حسب  

. بالذىب ، كتستعمل أيضا لمغطاء ككذلؾ كمحاؼ ، أك تكضع عمى ظير الخيكؿ 

 كعميو فالممحفة بمعنى المحاؼ أك ما تمتحف بو المرأة عند خركجيا مف البيت ىك  

. الممبس الرسمي المذككر في الصداؽ 

   عمى امتداد الساحل االطمسي لمصحراء ترتدؼ نساء البيظاف مقاسا كاحدا مف 

"  حف ؿالت" القماش يتزيف بو في حركة متماثمة ، تمف الممحفة التي يعني جذرىا العربي 

ف تكسكا الشعر ، كيرمى أتكازف حكؿ البدف لتربط عند مستكػ الكتفيف قبل  )" غطى " 

 (.طرفيا مف الكتف االيسر 

   تعرؼ الممحفة المنسجمة أصال مع قكاعد الحشمة ، كيف تصبح زينة ، فمقركف عدة 

كفي ىذه االرض التي ال يتكقف جماؿ نسائيا عف الياـ فف الشعر ، فتف ىذا الزؼ 

ألباب المتغنيف باالناقة كالذكؽ الرفيع ، تحكي كل ممحفة مف خالؿ لكنيا ، زخارفيا ، 

( 57 ).رائحتيا ، نكعيتيا السيما ثناياىا ، شيئا عف المرأة التي ترتدييا

  ج ػ القمجة

ىي تسمية محمية لمباس الداخمي النسكؼ أك القصيص ، كىك مف قماش حفيف كليف،  

يككف بدكف ذراعيف ، كلمقمجة مكانة خاصة في مككنات الصداؽ أك الجياز ، إذ تدخل 

في الكسكة المطمكبة عرفا عمى الزكج ، فيي مرتبطة بحفل الزفاؼ كفض البكارة ليمة 

. الدخمة ، كلذا تتسـ القمجة برمزية إستثنائية 
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ستمرارىا إلى يكمنا ىذا ، كربما ىذا ما يشرح   كقد كتب الكثير عف ىذه العادة كا 

ف كردت في أغمب االحياف دكف تحديد  التركيز عمى قمجة بيضاء أك قمجة شاش ، كا 

النكعية كىذه ىي القاعدة فالبياض رمز الفرح كالصفاء ك مرتبطة بغشاء البكارة ، كما 

. ىك مشيكر في ربكعنا 

ىػ ػ الحزاـ  

يكتسي الحزاـ معنى قكيا في ربط العركسة بعائمتيا الجديدة ، كيجسد ىذا الرمز في    

بعض نكاحي البالد في حفل طقسي ،يقـك فيو أحد شباب البيت بالتحزيـ لمعركسة 

بضميا فعميا مع أـ زكجيا أك أختو بالحزاـ ، لتككف العالقة كثيقة ككطيدة كحميمية 

" تحزمت " بينيما ، كما أشتق الحزاـ مف الحـز كيعني االرادة كاالستعداد لمنشاط ، فإذا 

المرأة يعني أنيا عزمت كقامت لمياميا ، ككاف حفل التحزيـ يتـ في اليـك السابع مف 

الفرح عندما عندما كانت االعراس تستمر سبعة أياـ كىك إيذاف بقياميا لشؤكف البيت ، 

بمعنى االستعداد لمنشاط ، كفي ىذه الطقكس رمكز لمعالقات " التحزيـ " كيبدك أف 

الجنسية كالخصكبة عمى  حد السكاء كيبدكا أف عبارة الحزاـ تعني أيضا الرحـ كترادؼ 

  (58). بالنسبة لمرجاؿ " مف صمبة "عبارة  

 المػػػػيػػػػػػر – ك 

   ىك النقكد أك السمع التي تيدييا أسرة العريس الى أسرة العركس عند الزكاج ، كعمى 

الرغـ مف أنيا تعد في بعض االحياف تعكيضا ألسرة العركس عف تنشئتيا لالبنة ، 
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كفي بعض الثقافات تؤكؿ . فإنيا تختمف مف حيث الشكل ك المعنى مف ثقافة الى أخرػ 

 (59 ).ممكية المير لمعركس ، كيعتبر في ىذه الحالة بمثابة تأميف ضد الطالؽ 

   قد أكد االسالـ عمى المير كا عتبره شرطا مف شركط الزكاج ، فالزكاج ال يمكف أف 

يتـ دكف قياـ الرجل بدفع المير لممرأة ، كما حث االسالـ مف خالؿ القرآف الكريـ 

كاألحاديث النبكية الشريفة عمى التساىل في دفع الميكر كعدـ المغاالة فييا ، كذلؾ أف 

الزكاج ينبغي أف ال يتحدد بقيمة الماؿ الذؼ يدفعو الرجل لممراة، بل يتحدد بمكجب 

التفاىـ كالمحبة كاإلخالص كالكفاء تجاه البعض، كأف هللا سبحانو كتعالى فرض المير 

( 60 ).عمى الرجل كحـر عمى الرجل أف يأكل منو شيئا بعد الزكاج بدكف رضاىا 

   يتخذ مير العركس في بعض المجتمعات القبيمة البدائية صكرة تعكيض يتمقاه 

الكالداف لفقدىما البنتيما كعضك منتج في االسرة ، حيف تتركيما لتعيش في بيت زكجيا 

في أحكاؿ معينة ، يمثل مير العركس ضمانا لحسف معاممتيا في بيتيا الجديد الذؼ 

( 61  ).تنتقل اليو بعد الزكاج 

  ك شاع عند العرب القدماء اف المير معنى بالفتاة ك ليس مف إختصاص أبكييا أك 

أقاربيا، كمف طبائع عرب الجاىمية أف تككف الفتاة معركفة مف قبل خاطبيا كأف يككف 

قد رآىا كحادثيا ، كغالبا ما يككف المير مف االبل ، كنادرا ما كانت تستعمل النقكد في 

. المير أك في إشتراطو
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   كفي مرحمة ما قبل تاريخ التدكيف اك في مرحمة سمطة االـ كاف الزكاج مف نساء 

القبائل االخرػ أكثر شيكعا مف نساء االقارب ، ككاف مككث الرجل بيف قبيمة زكجتو 

لمعمل يعتبر ميرا لذلؾ الزكاج ، إف عمل الزكج عند أىل زكجتو كاف بمثابة المير ، 

كذلؾ لعدـ كجكد النقكد حينئذ كما جاء اف عادة تجييز الفتاة مف قبل أبييا تعتبر مف 

العادات القديمة المتكارثة، كلكي تسيل عمى االب ميمة تجييز إبنتو يتخذ مف العريس 

. أجيرا لديو لمصمحة متطمبات زكاج إبنتو

   كفي مرحمة سمطة الرجل سادت ظاىرة إختطاؼ الشاب لمفتاة مف قبيمتيا لمزكاج 

منيا ، كقد شجعت ذلؾ في حالة الحرب ك الغزك المتبادؿ بيف القبائل ، كفي فترة 

التعايش السممي بات الرجل يخطب الفتاة مف قبيمتيا كيعمل لفترة مف الزمف أجرا عند 

كالدىا ثـ يتزكج بدال مف العمل أجيرا عنده ، كسميت تمؾ اليدية ميرا ، كفي حقيقة 

االمر أف اليدية أك الماؿ الذؼ يدفعو الرجل ميرا ىك مقابل العكائد االقتصادية التي 

يستثمركنيا الزكج مف االعماؿ التي ستؤدييا زكجتو غي قبيمتو الحقا ، أؼ ينظر الييا 

كأجيرة أيضا اك سمعة ، كلـ يكف ليا اؼ استقالؿ اجتماعي أك اقتصادؼ ، كلـ يكف ليا 

. حق بإختيار الزكج أك العمل

   كجاء االسالـ بقرار إستقالؿ المرأة اجتماعيا ك اقتصاديا ، كبات مف حقيا إختيار 

الزكج ، كأصبح ميرىا حقا ليا كال يحق لكالدييا التصرؼ بو ، كما ال يحق الحد بعد 

زكاجيا استغالليا كأجيرة ، كما اليحق لمرجل قيمكمتو عمييا في معامالتيا الحقكقية ، 
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كعمى الزكج تأميف معيشتيا في حدكد ما يستطيع ، أؼ نظرة االسالـ لممير جاءت 

لتأميف عالقة الرجل بالمرأة ك لتماسؾ االسرة ، كقد سمي المير صداقا داللة عمى 

َكآُتكا " : صدؽ عالقة الرجل بالمرأة ، كذكر ذلؾ في األية الرابعة مف سكرة النساء 

 ك النحمة ىنا بمعنى اليدية أك المنحة ، كتككف بأيدييف ال "النًساء َصدقاتيف نْحَمة 

بأيدؼ االباء أك االخكة ، كفي كل ذلؾ سعى االسالـ الى استقاللية المرأة ليضعيا 

بمساكاة الرجل ضمف الحاجات ك المتطمبات الطبيعية  

في الحياة ، كما حث االسالـ المرأة عمى أف تيب ميرىا لزكجيا لتقكية أكاصر االلفة   

( 62 ).كالمحبة بينيما 

   يالحع أف معظـ المجتمعات البدائية كانت تسير عمى نظاـ المير ، أؼ يدفع 

العريس أك أىمو مبمغا مف الماؿ لمعركس أك أكالدىما كقد يككف المير نقدا أؼ النقكد ، 

رؤكس االغناـ ، البقر، المحصكالت الزراعية كغيرىا : أك عينيا أؼ أشياء كسمعا منيا 

. كقد يككف أعماال تؤدػ ألىل العركس... 

   عند المسمميف يتصل المير بأعراؼ الزكاج ك الطالؽ كييدؼ في االصل الى 

حماية حقكؽ الزكجة إذ يشكل قكة رادعة لمطالؽ ، كىك في العرؼ يرتبط اجتماعيا 

المقدـ ك المؤخر ، : بمراسيـ الزكاج كيسجل مقداره في عقد الزكاج ، كىك عمى نكعيف 

يدفع المقدـ عند الكتاب ، كال يعتبر الزكاج شرعيا بدكنو ، فيما يظل المؤخر كاجبا غير 

رمزؼ يقتضيو الطالؽ، كال تتسامح بو االسرة كتجدر االشارة الى أف الشرع االسالمي 
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أرسل دعكة صحيحة الى تشجيع الزكاج ، كخاؼ أف يصبح المير عقبة في طريق 

نسانية كاقتصادية إالشباب تمنعيـ مف الزكاج ، كىذا مما يتسبب في إضرار اجتماعية ك

يكمف هللا نفسا إال  ال" ال حدكد ليا، فرأػ أف يككف المير حسب الكسع ك الطاقة 

كمف ىنا إبتعد االسالـ عف التحديد ك التقدير ، كتركو حسب ظركؼ الناس " كسعيا 

إلتمس كلك خاتما : "كعاداتيـ بشرط االبتعاد عف المغك ك تجاكز الحد ، قاؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

إف أعظـ " : أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ  (رضي هللا ىنيا  )كركت عائشة " مف حديد 

 (63) ."النكاح بركة أيسره مؤكنة 

    إال أف المير مف حيث مصادره االجتماعية يعكد الى تقاليد عائمية قديمة متعددة 

النكازع المادية كغير المادية كخاصة ما يتعمق منيا بالتبادؿ ك المكانة االجتماعية ، 

كينعكس ىذا في الشعر الشعبي ، كما يبدك مف محاكره شعرية ساخرة بالميجة السكرية 

في الساحل الغربي بيف كالد لفتى الخاطب ككالد الفتاة المخطكبة ، كىذا باختصار 

باعتبار أف المير مف خالؿ ممارستو حكؿ المرأة الى سمعة ، كيبدأ الشجار بيف 

شاعريف ، يمثل االكؿ دكر كالد الفتى الخاطب ، كيمثل االخر دكر كالد الفتاة 

: المخطكبة 

كالد الفتى 

ف شاء هللا ما برجع خايب إجيتؾ خاطب ك راغب                               
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كالد الفتاة  

لميف الخطبة يا جار  كلك نحف قرايب

كالد الفتى 

     مخدكمؾ عبد هللا شّب                              كجاؼ شفمك بنت حالؿ  

.      بعنا القطف كبعنا الحب                             كاتبحبحنا كماشي الحاؿ 

(64 )

  عقد الزكاج- ز

الذؼ  (القانكني) كالكضعي (الشرعي)   إف عقد الزكاج ىك في الكاقع األساس الديني 

رتباط رجل بامرأة ارتباطا مف الدخكؿ في عالقات جنسية ك تحمل إيعبر عف مشركعية 

مسؤكلية اإلنجاب ك الرعاية الضركرية لألطفاؿ ك النيكض بمسؤكلية إعداد المكاطف 

إلخ، كىذا العقد ىك ... الجديد لحياة المجتمع بكل ما فيو مف قيـ ك عادات ك تقاليد 

ستمرار تأكيد المجتمع لدكر إالذؼ يعطي لنظاـ الزكاج الييبة ك القداسة ك يعبر عف 

الزكاج في قياـ انسق العائمي ك في حفع العالقات بيف الجنسيف حفاظا عمى استمرار 

الحياة االجتماعية نحك التناسق ك التعاكف ك تجنب التنافس ك الصراع ك التدمير الذاتي 

.( 65 )
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  قراءة الفاتحة- ح

ك " يـك االتفاؽ "    تعد مف المناسبات الخاصة بأسرة العركس ك لتي يطمق عمييا اسـ 

التي تعني حدكث تغير في االسرة ، كمف ثـ فيي مناسبة تتطمب نكعا مف المشاركة 

. االجتماعية ، كتعد اليدايا أحد كسائل التعبير عف ىذه المشاركة

   كتقتصر اليدايا المقدمة في ىذه المناسبة عمى اليدايا المقدمة مف أسرة العريس الى 

أسرة العركس ، كتختمف الدية المقدمة مف أسرة العريس حسب الطبقة ك االنتماءات 

الريفية كالحضرية ، حيث نجدىا في الطبقة العميا الحضرية تقتصر عمى خاتـ ذىبي ، 

بينما تتككف في الطبقة العميا الريفية مف مالبس كعطكر كأحذية ، كال يختمف االمر في 

الطبقة الكسطى الحضرية ك الريفية عف مككنات اليدية عند الطبقة العميا الريفية اال 

أما في الطبقة الدنيا فتقتصر عمى ىدية عينية يطمق عمييا . نخفاض قيمة اليديةإفي 

الخ ، كترد مع كالدة العركس ... تتككف مف لحـك كخضركات كأرز " حاجات الطبيخ "

أك مف يقـك مقاميا ىدية تكازؼ قيمة اليدية التي قمت ليـ ، كالبد في ىذه الحالة أف 

تقـك أسرة العريس بتقديـ كليمة غذاء الى كالدة العركس كيعد ذلؾ رمزا الى بدء 

.  االندماج بيف االسرتيف

   كلتقديـ اليدية كردىا بيف أسرتي العركسيف بعد اجتماعي يتضمف المشاركة ك 

التضامف بيف كال االسرتيف ، كما يتضمف بعدا اقتصاديا في عدـ التدايف بيف كال 

.  االسرتيف
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حنة العريس  - ط

   تحظى مناسبة حنة العريس بأىمية احتفالية خاصة عف ممارسات حنة العركس ، 

كلعل ذلؾ يرجع في جانب منو الى أف االحتفاؿ الحقيقي بالعركس يككف في اليـك 

التالي، أؼ في يـك الصباحية ،كقد ترجع أىمية مناسبة حنة العريس أيضا الى أف 

المناسبة تشير الى بدء انفصاؿ العريس عف أسرتو كبدء اندماجو في حياة خاصة بو ، 

. كمف جانب أخر مف حيث أنيا تشمل الفرحة بانضماـ عضك جديد الى اسرة العريس

   كيسيـ تقديـ اليدايا الى اسرة العريس بدكر في التعبير عف المشاركة مع فرحة 

كتعدد اليدايا المقدمة ما بيف  .العريس بالتغيرات التي تحدث نتيجة ليذه المناسبة

 كعالقات عتبارات منيا الطبقة،إالنقدية كالعينية،كتختمف قيمة ىذه االيدايا تبعا لعدة 

كبخصكص اليدايا النقدية كالتي  .االفراد كاليدايا المقدمة سمفا الى االسرة الكد بيف

أما النقكط  سـ نقكط فتعد محددا لمطبقات مف ذكؼ االصكؿ الحضرية،إيطمق عمييا 

. العيني  عمى الطبقيف العميا كالكسطى مف ذكؼ االصكؿ الريفية

  يـك الصباحية- ؾ

كيقصد بو اليـك التالي التماـ الزكاج ، كعمى الرغـ مف كجكد العركس في منزؿ    

زكجيا، فإنيا تعد مناسبة تخص أسرة العركس ، كقد أظيرت الدراسة أف لميدايا المقدمة 

 (66 ).في ىذه المناسبة كظيفة اجتماعية كاقتصادية كاضحة       
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خالصة  

إف لكل مجتمع خصكصيتو كعاداتو كثقافتو التي تميزه عف المجتمعات االخرػ ،    

لذلؾ يسعى كل مجتمع لمحفاظ عمى مقكماتو التي يمتاز بيا ، مف بينيا العادات ك 

التقاليد التي كثيرا ما تتعارض مع الكقت الراىف اال اننا نجد االسر تحافع عمييا ك 

تنقميا الى االجياؿ القادمة ، خاصة تمؾ المتعقمة بالزكاج ، فاالسر كميما أثر عمييا 

 .التغير فإنيا تسعى جاىدة لمحفاظ عمييا 
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ىكامش الفصل االكؿ 

دراسة في االجتماع ، المكتب : حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، المجتمع (1)

 .111 ك109 ، ص4،2005الجامعي الحديث ، ط

مع التركيز )المكضكع كالمنيج : مجد الديف عمر خيرؼ خمش ،عمـ االجتماع  (2)

  .55 ، ص 1999 ، 1،األدرف ،دار مجدالكؼ لمنشر ، ط (عمى المجتمع العربي 

Robert lowie , traité de sociologie primitve : traduction et( 3     ) 

présentation de E.Metraux ,1936,p 23. ,                                                                                                                         

I an flanders , le mariage , société, Biblique Internationle,      (4) 

2000 ,p 04     

االجتماعية ،  دراسات في االنتربكلكجيا : فاتف شريف ، االسرة ك القرابة   (5 )

 .  91  ص،  1،2006   االسكندرية ، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر ، ط

رسالة ما )دحماني سميماف ، ظاىرة التغيير في األسرة الجزائرية ، العالقات    (6(

  8 ، ص2006 ،2005، قسـ الثقافة الشعبية ، جامعة تممساف ،  (جستير

دراسة في االجتماع ، مرجع :حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، المجتمع   (7)

 156 ك119ص ،سبق ذكره

االسكندرية  دمحم عبده محجكب ، دفاتف دمحم شريف ، الثقافة كالمجتمع البدكؼ، (8)

 .122 112،113 ، ص2006 ، 1، دار الكفاء  لدينا الطباعة كالنشر،ط
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 دمحم ، الجكىرؼ ، دراسات في عمـ االجتماع الريفي ك الحضرؼ ، االزاريطة ، دار (9)

. 199، 196،  ص 1997المعرفة الجامعية ، 

بحث في تغير االحكاؿ ك العالقات، : حميـ ، بركات ، المجتمع الربي المعاصر  (10)

 235 ، 234 ، ص 2009 ، 2بيركت ، مركز دراسات الكحدة العربية، ط

سامية مصطفى الخشاب ، النظرية االجتماعية كدراسة االسرة ، القاىرة ، الدار   (11)

  .22، ص 2008 ،  1الدكلية لالستثمارت الثقافية، ط

نصر الديف بيتكف ، الكضع االقتصادؼ لالسرة ك اثره في التنشئة االجتماعية  (12)

دراسة ميدانية  السر اطفاؿ المركز الطبي البيداغكجي : لمطفل المتخمف ذىنيا 

 لممتخمفيف ذىنيا بخنشمة ، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجستير في عمـ االجتماعي 

  .78 ، ص 2008 ،2007العائمي قسـ عمـ االجتماع ك الديمغرافي باتنة ، 

نخبة مف المتخصصيف ، عمـ االجتماع االسرؼ ، القاىرة ، الشركة العربية  (13)

.  491، 490، ص2009المتحدة لمتسكيق ك التكريدات ، 

نخبة مف الباحثيف ، المجتمع العربي ك تحديات القرف الحادؼ ك العشريف ، ( 14)

. 120،ص 1995االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

سناء ، حسنيف ، االسرة ك الحياة العائمية ، االردف ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ( 15)

. 78 ،77 ، ص 2011 ، 1كالطباعة ، ط

 .475نخبة مف المتخصصيف ، عمـ االجتماع االسرؼ ، مرجع سبق ذكره ، ص (16)
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عمياء شكرؼ ، دمحم الجكىرؼ كأخركف ، عمـ االجتماع العائمي ، االردف ، دار  (17)

  .216 ، 227 ، ص 2009، 1المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ،ط 

 االجتماعية، دراسات في االنتربكلكجيا: فاتف شريف ، االسرة ك القرابة ( 18)

 . 101 ك 75 ، ص 2006، 1االسكندرية، دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر ، ط

عبد العزيز خكاجو ، مبادغ في التنشئة االجتماعية ، كىراف ، دار الغرب لمنشر  (19)

.  130كالتكزيع  ، ص 

  دمحم عبده محجكب ، القرابة ك لبناء االجتماعي ، االزاريطة ، دار المعرفة  (20)

  .308 ، ص 2006الجامعية ، 

دمحم سالمة ، محكمة األسرة ك دكرىا في المجتمع ، االسكندرية ، دار الكفاء ( 21)

. 46 ك45 ، ص2007 ،1لدنيا  الطباعة كالنشر ،ط

، 2006 ، 1المداخل النظرية ، ط: أحمد زايد ، عمـ االجتماع كدراسة المجتمع ( 22)

 . 75ص 

نخبة مف المتخصصيف ، عمـ االجتماع االسرؼ ، القاىرة ، الشركة العربية  (23)

.  436، 413، 407، 406 ، ص ، 2009المتحدة لمتسكيق ك التكريدات ، 
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: تمييد

   لقد تعرضت االسرة في المجتمعات الحديثة الى الكثير مف التغيرات البنائية ك 

الكظيفية نتيجة لمتصنيع ، مما أثر تأثيرا كبيرا عمى الشكل الذؼ كانت عميو  األسرة في 

كفرضت الحياة الراىنة نكعا جديدا مف االسر ،  (االسرة الممتدة  )المجتمعات القديمة 

أال كىي االسرة النككية، كبذلؾ فقد تغيرت معظـ العالقات التي كانت عمييا االسرة 

فقدت ك فأصبحت الركابط القرابية أقل بكثير مما كانت عميو في المجتمع التقميدؼ ، 

نحصرت في المؤسسات  .  االسرة التقميدية العديد مف الكظائف لتي كانت تقـك بيا كا 
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عكامل التغير االجتماعي  االسرة ك : أكال 

تعريف التغير االجتماعي   -1

    يعرؼ التغير عمى أنو كل تحكؿ يحدث في النظـ ك االنساؽ ك االجيزة 

االجتماعية، سكاء كانت النظـ في المجتمع مترابطة كمتداخمة كمتكاممة بنائيا ككظيفيا ، 

فإف اؼ تغير يحدث في ظاىرة البد كأف يؤدؼ الى سمسمة مف التغيرات الفرعية ، التي 

. تصيب معظـ جكانب الحياة بدرجات متفاكتة

   كيتطمب التغير في ميداف الحياة االجتماعية ضركرة تكيف االفراد لمقتضياتو ككفقا 

لما يتطمبو مف مستحدثات ، النيـ اذا كقفكا جامديف غمبكا عمى امرىـ ك التمسكا الفرار 

مف ضغكط البيئة ، كمعنى ىذا اف االفراد يجب أف يككنكا أدكات حية في مركنة 

. لدكاعي التغير، حتى يمكنيـ مسايرة ركب الحضارة كعجمة التقدـ

   كالتغير االجتماعي كمفيـك متعارؼ عميو في عمـ االجتماع خصكصا في الدراسة 

الديناميكية ، يعتبر سمة مف السمات التي الزمت االنسانية منذ فجر نشأتنا حتى صرنا 

صبح التغير الزما لبقاء الجنس البشرؼ كتفاعل انماط الحياة عمى أ لدرجة .الحاضر

ف أنماط كقيما اجتماعية جديدة يشعر في ظميا االفراد بأختالفيا، لتحقق لنا باستمرار إ

نيا في حركتيا تتطمب منيـ الحركة الدائبة ك المسايرة إحياتيـ متحركة كمتحددة ، ك

. الكاممة دكف تخمف أك تشبث بالقديـ
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   كالتغير في ابسط صكرة في اف عددا كبيرا مف االشخاص يؤدكف جيكدا تختمف عف 

تمؾ التي كاف أباؤىـ يؤدكنيا في كقت معيف ، كما ىك في ذاتو عممية مكممة لكاحدة أك 

     (1) . أكثر مف العمميات االجتماعية في المجتمع

   إف التغير ىك ذلؾ الذؼ يحدث فيما فكؽ البناءات االجتماعية كأشكاؿ التنظيـ ك 

االدكار ك النظـ االجتماعية ، التي يعترييا الكثير مف التغيرات ك التي تتمثل في التغير 

. monogamousالكحدانية الزكج كالزكجة  polygynousفي نظاـ تعدد الزكجات 

   كيعتبر التغير في النظاـ االجتماعي عممية تمايز تؤدؼ الى تعديل أنماط القيـ 

االجتماعية، فيظير نمط جديد مف النظاـ أكثر تعقيدا مف الذؼ سبقو ، كيمكف أف 

. نطمق عميو عممية أك تنمية كما الى ذلؾ

   كيحدد مدػ تكامل النظـ االجتماعية معدؿ كاتجاه التغير ، فالمجتمعات التقميدية 

يتضاءؿ فييا تنكع المكافآت أك تقسيـ العمل ، إذ يفكر كيعمل كشارؾ جميع اعضاء 

. المجتمع بأسمكب كاحد ، كذلؾ عمى عكس ما ىك مكجكد في المجتمعات الحديثة

   فمقد تطكرت االسرة مف السعة الى الضيق في جميع جكانبيا ، كلـ تكف االسرة 

بالمفيـك الحالي معركفة في المجتمعات االنسانية االكلى ، فقد انيارت االفاؽ العائمية 

الممتدة ، كحل محميا االسرة الزكاجية ، كأفمتت سمطة الكبار ، كأدت عمالة المرأة الى 

  (2). تغيير مركزىا كتغيير التنظيـ العائمي 
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    يبدكا لنا مف الناحية المنيجية إستحالة فيـ أؼ حركة تطكر لمؤسسة إجتماعية ما 

أك نمط مف أنماطيا دكف الرجكع إلى اإلطار العاـ الذؼ رسـ في ىذا التطكر أك تمؾ 

. الحركة

   كقد عرؼ المجتمع الجزائرؼ كغيره مف المجتمعات تغييرا سريعا بعد اإلستقالؿ 

كبالتحديد منذ منتصف الستينات نتيجة التحكالت العميقة التي عرفتيا مختمف 

مؤسساتو، التي بقيت مرتبطة إلى حد ما بتطكرات المجتمع المتبادؿ المتباينة حتى 

يكمنا ، ىذا إذا كانت بنية األسرة الحديثة ك كظائفيا ك عالقات القرابة بيا ، قد تغيرت 

مع تغيير تمؾ الظركؼ كالتحكالت التي عرفيا المجتمع برمتو ، كىك ما يتمشى مع 

سياؽ الحداثة المتسـ بطابع التحضر ك النمك المتزايد ك الحراؾ اإلجتماعي السريع، إذ 

أف النظاـ اإلقتصادؼ كاإلجتماعي ك الثقافي الذؼ عرفتو العائمة ، في مرحمة مف 

مراحميا األكلى كاف مبنيا عمى النمط الجماعي المكسع ك اإلنتاج الزراعي ك الحيكاني، 

بكل أشكاؿ الحياة البسيطة إال أنو اليـك أخذ نمطا اخر ، يخضع لمفرضية كيقـك عمى 

اإلنتاج الصناعي ك التجارؼ بالدرجة االكلى ك أف طبيعة العالقات اإلجتماعية مبنية 

عمى المصمحة المادية ، التي يحكميا العمل المأجكر المحدد بالزماف كالمكاف دكف أؼ 

أثرت ىذه الكضعية الجديدة عمى . إعتبار لمجنس اإلختالط أك الساللة أك القرابة كغيرىا

النمط األسرؼ ك العالقات القائمة بيف أفرادىا ، لكف المتتبع لتطكرات المجتمع الجزائرؼ 

كتحكالتو بصفة عامة يالحع أف ىذا التأثير يختمف مف منطقة إلى منطقة كمف مرحمة 

( 3). إلى أخرػ 
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عكامل التغير االجتماعي   -2

   عرفنا اف المجتمعات تختمف في مدػ استجابتيا لعممية التغير االجتماعي ، كأف 

نما ىناؾ إعكامل التغير ليست عمى درجة كاحدة في التأثير عمى المجتمعات ،ك

ختالؼ بيف المجتمعات في مدػ تقبل التغير االجتماعي، فبعض منيا يظير التغير إ

فيو عمى درجة كاسعة كعميقة، كبعضيا يظير مقاكمة شديدة لو ، مما يؤدؼ إلى ضيقو 

كسطحيتو، كسكؼ نقدـ فيما يمي عكامل التقسيـ التغير االجتماعي بتقسيميا الى عكامل 

خارجية كعكامل داخمية ، كنقصد بالعكامل الخارجية العكامل ، التي ترتبط بمؤثرات ال 

دخل لالنساف فييا كالعكامل الفيزيقية أك التغيرات الطبيعية في السكاف ، أك التي ترتبط 

ك أبمؤثرات ثقافية قادمة مف الخارج كتمؾ المرتبطة بعمميات ناتجة عف تفاعالت 

االختراعات  خصائص داخمية، كالدكر الذؼ يقـك بو التنظيـ السياسي كدكر

التكنكلكجية، كدكر االفراد كنحف اذ نفترض كأف كال النكعيف مترابطاف فإف التغير غالبا 

. ما يحدث في ضكء تفاعل ىذه العكامل مجتمعة

العكامل الخارجية  : أكال 

نقصد بالعكامل الخارجية تمؾ التي ال دخل لالنساف بيا ، كالتي تحدث تغيرا تمقائيا،    

تأثير البيئة الفيزيقية ،  ك التغيرات : كمف بيف ىذه  العكامل الخارجية كىي 

. الخ... الديمغرافية، ك االتصاؿ الثقافي 
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العكامل الفيزيقية - أ 

   ثمة عالقة بيف االنساف ك البيئة ، بل أنو إذا كاف االنساف يؤثر في البيئة المحيطة، 

الحياة  فإنيا تؤثر فيو كتضفي عميو طابعيا، كتحدث البيئة أثرا كبيرا في تطكر

االجتماعية كنظميا ، فاالنساف في كل مكاف عمييـ أف ينظمكا أنماط حياتيـ كفقا 

لظركؼ الطقس ك تقمباتو ، كما أف البيئة الفيزيقية ىي الي تحدد أشكاؿ النشاط 

االقتصادؼ التي ينخرط فييا الناس ، زراعة أـ رعيا أـ تجارة ، كنستطيع أف نحصر 

:  العكامل الفيزيقية التي قد تمعب دكرا في احداث التغير فيمايمي

.  الرطكبة ، الحرارة ، الرياح ، االمطار: المناخ - 

.  التصحر مثال: التبدالت الجيكلكجية ك الجغرافية – 

.  البتركؿ ، الغابات ، المعادف ، أك نفاد ىذه المكارد: كجكد المكارد الطبيعية – 

.  الطاقة الذرية ، الطاقة الشمسية: الطاقة الكامنة في المادة – 

.  االكبئة ك االمراض: الككارث البيكلكجية – 

.  الفيضانات ، الزلزاؿ ، البراكيف ، االعاصير: الككارث الطبيعية – 

.  كالقرب أك البعد مف مصادر الطاقة أك الطرؽ العامة أك البحار: المكقع الجغرافي – 

 .بفعل عكامل طبيعية كصناعية : تمكث البيئة – 



109 
 

العكامل الديمغرافية  - ب 

   يقصد بالعكامل الديمغرافية حجـ السكاف كمعدالت نمكىـ كىجرتيـ كخصكصيتيـ 

الى غير ذلؾ مف العكامل الديمغرافية االخرػ ، كالمالحع أف حجـ السكاف عمى الكرة 

. االرضية في تزايد مستمر

   كترتبط عممية النمك السكاني بعمميتي التحضر ك التصنيع ، فقد تزايد سكاف الكرة 

االرضية بشكل سريع بعد الثكرة الصناعية ك التي صاحبتيا بالضركرة ثكرة حضرية ، 

سكاء كانت – كدكر اليجرة كمتغير ديمغرافي في التغير االجتماعي ، فتحركات السكاف 

تحدث تغيرات ىائمة في االماكف التي ينزح منيا السكاف ، أك في – قسرية أك عفكية 

ذلؾ بعض االثار السمبية ك االيجابية التي ال يتسع لسردىا ، كلكف دراسات اليجرة 

أكدت أف نزكح السكاف مف مجتمع معيف يفضي الى خمل سكاني ، كيؤثر عمى أشكاؿ 

النشاط االقتصادؼ القائمة ، كأف تقدـ جماعات كبيرة مف المياجريف الى مكاف ما 

أكمدينة ما يؤدؼ الى ظيكر مشكالت ال حصر ليا داخل المدينة تتصل بعالقة ىؤالء 

المياجريف بسكاف المدينة مف ناحية ، كبطبيعة حياتيـ كنكعية ىذه الحياة مف ناحية 

( 4). أخرػ 

ؼ تغير في حجـ أك تكزيع الناس يؤدؼ بالضركرة الى التغيرات أ   كعمى ذلؾ فإف 

االجتماعية ، كبتتبع التاريخ نجد أف نقص اك زيادة السكاف كانت تؤدؼ الى تحكالت 

نماط حياة االسرة ، فالنمك السكاني السريع تتبعو مشاكل معينة مثل النقص في أفي 
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الطعاـ ، أك في فرص العمل ، أك المدارس أك االسكاف ، كمع ذلؾ فإف المصدر 

الديمغرافي عمى مالو مف دكر في تغيرات االسرة إال انو ليس كافيا بمفرده لتفسير 

( 5). التغير

   كمف ىنا يمكف القكؿ اف عامل السكاف يؤثر الى حد كبير في عممية تغير ظركؼ 

نتيجة االقباؿ عمى الزكاج ، – االسرة ، فكثرة عدد أفراد االسرة في الدكؿ المتخمفة 

كارتفاع نسبة الكالدات ، كانخفاض نسبة الكفيات ، كما يستمزمو مف مطالب الرعاية 

أك يتعارض مع مقتضيات الحياة – الغذائية ك الصحية ك العالجية ك الترفييية 

( 6). المتطكرة ، كارتفاع مستكػ المعيشة ك ايضا تتعارض مع ظركؼ االـ العاممة 

  العكامل الثقافية –ج 

   تعد العكامل الثقافية مف العكامل المؤثرة في التغير االجتماعي ، حيث تعمل كسائل 

االتصاؿ في أغمب بمداف العالـ عمى نشر الثقافات ، فالمجتمعات التي تقع عند مفترؽ 

الطرؽ ، كانت كمازالت دائما مراكز لمتغير ، كحيث أف معظـ السمات الثقافية الجديدة 

تنتقل مف خالؿ االنتشار، فاف ىذه المجتمعات الكثيقة االتصاؿ بغيرىا مف المجتمعات 

فاالتصاؿ الثقافي عممية تسيـ في احداث تغير  .ىي أكثر عرضة لمتغير السريع

جتماعي كاسع النطاؽ خاصة في الثقافات المستقبيمة ، كيتجمى تأثير ىذا االتصاؿ في إ

كأساليب الحياة ك التكنكلكجيا ككافة – كالدينية احيانا - االفكار ك المعتقدات السياسية 

عناصر الثقافة مثل عمق االتصاؿ، كدرجة مقامة الثقافة التقميدية ، كدكر نظـ السياسة 
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كيؤدؼ االتصاؿ بيف المجتمعات .في نشر الثقافة المسيطرة كمدػ تعدد قنكات االتصاؿ

دكرا بالغ االىمية في  تنشيط العمميات االجتماعية ك بالتالي يضفي بعدا ديناميا عمى 

البناء االجتماعي القائـ ، إذ يتأثر ىذا البناء بال شؾ باالفكارالمستحدثة التي ترد اليو 

. مف الخارج كتدفعو الى كقفة تأمل ليتخذ بعدىا قراره بالقبكؿ أك الرفض

   كغاية القكؿ أف االتصاؿ ىك عممية حيكية البد منيا الحداث التغير االجتماعي ، 

كعمى ذلؾ يحسف االشارة الى أف طبيعة ىذا التغير الناجـ عف انتشار االفكار الجديدة 

( 7 ).تتكفق عمى النسق االجتماعي نفسو 

   العامل البيكلكجي-د 

إف التقسيـ الناس الى جنسيف ذككر ك إناث ، ظاىرة دائمة كال يمكف إعتبارىا عامال   

في تغير االسرة الف العامل الذؼ يتغير فقط ىك الذؼ يسبب تغيرات أخرػ ، أما تكزيع 

الجنسيف فمو دخل كبير في تغير االسرة ، كقد تبيف مف عدد البحكث أف معدؿ الزكاج 

يرتفع كمما كاف عدد الذككر أكثر مف االناث ، كما اف زيادة الذككر أك نقصيـ في 

مجتمع ما يؤدؼ الى تغيرات ممحكظة كإرتفاع اك انخفاض معدالت الزكاج ، كانتشار 

كيعتبر سف النضج البيكلكجي مف العكامل المؤثرة . الدعارة ، االطفاؿ غير الشرعييف

في تغير االسرة ، حيث نجد أف عددا كبيرا مف المجتمعات يككف فييا سف الزكاج ، 

. كمف االشياء التي تؤثر في ىذا النضج
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 كمف أىـ التغيرات االسرية التي يظير فييا تأثير العامل البيكلكجي ، زيادة عدد   

االسر التي يكجد بيا افراد مسنيف ، كتكقع الزيادة في طكؿ العمر ترجع الى العامميف 

( 8 ).كىما المسؤكليف عف النضج المبكر لالناث  (البيكلكجي، الديمغرافي )

  العامل االديكلكجي- ق 

النظاـ لفكرؼ ك العاطفي الشامل الذؼ يعبر عف مكاقف االفراد "    تعني االديكلكجيا 

مف العالـ ك المجتمع ك االنساؽ ، كقد طبق ىذا االصالح بصكرة خاصة عمى االفراد 

. ك العكاطف ك المكاقف السياسية التي ىي اساس العمل ، كاساس تنفيذه كشرعيتو

إف دكر االيديكلكجيا في تغير االسرة يظير بكضكح في ارتفاع مستكػ رعاية االطفاؿ 

في المجتمعات الحديثة حيث أصبحكا يحصمكف عمى رعاية فائقة ، كخدمات كثيرة لـ 

رتفاع رعاية االطفاؿ حاليا بنقص إيتيسر ليـ الحصكؿ عمييا مف قبل ، كيمكف تفسير 

 في بعض المجتمعات المزدحمة ،عددىـ في االسرة بسبب فعالية كسائل تنظيـ االسرة

تجاه المرأة الى التقميل مف االنجاب، كبظيكر دكر االيديكلكجيا في تغير إبالسكاف، ك

ميل االسرة الى أف تككف جماعة تربطيا المحبة، ك العالقات  االسرة أيضا في

.  الشخصية الكثيقة 

   العامل االقتصادي-ك 

   أثر التغير التقني في جميع النظـ ، كالييئات االجتماعية في كل المجتمعات التي 

. حدث فييا ، تاركا سماتو البارزة كخاصة التصنيع عمى كل ناحية مف نكاحي النكاحي
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شد النظـ االجتماعية تأثرا بو النظاـ االقتصادؼ، كالنظاـ االسرؼ ، كذلؾ أ   كلقد كاف 

لشدة ارتباطيما الكاحد باالخر نتيجة كجكد عالقات قكية متبادلة بينيما ، فاالسرة تمد 

الميداف االقتصادؼ باأليدؼ العاممة ، ك االسرة ىي المستيمؾ االكؿ لما يظير في 

الميداف االقتصادؼ مف سمع كخدمات ، كالنظاـ االقتصادؼ الذؼ فتح أبكاب العمل أماـ 

المرأة منذ بدأ االنقالب الصناعي في النصف الثاني مف القرف الثامف عشر، قد بدأ في 

القرف العشريف يكفر ليا في منزليا ما ييسر عمييا تحمل المبادرة مف جية ، كيشجعيا 

عمى الخركج لمعمل مف جية اخرػ ، كتعد ظاىرة خركج المرأة ك خاصة االـ لمعمل ، 

أبرز ظاىرة اجتماعية في العصر الحديث ، ذلؾ ألنيا لـ تعفيا مف دكرىا الرئيسي في 

االسرة بكصفيا زكجة كربة بيت كأما ، بل أنيا أضافت الى ىذا الدكر ميما ىك دكر 

التكسب مف العمل الذؼ كاف كفقا عمى الذككر كحدىـ ، كيالحع ايضا تأثير االقتصاد 

في االسرة مف خالؿ التعرؼ عمى معدالت الطالؽ في فترات الكساد كارتفاع مستكػ 

(  9 ). حياة االسرة خالؿ فترات الرخاء االقتصادؼ 

   العامل التكنكلكجي-ز 

   يقصد بالتكنكلكجيا فف االنتاج الحديث أؼ االساليب ، كالكسائل المستخدمة في 

المشركعات االقتصادية كاالجتماعية، كقد نشأت في االصل لتقمل مف المجيكد 

العضمي كالجسماني الذؼ يبذلو االنساف في العمل ، كلتعمل عمى رفاىية ،كرفع مستكػ 

. تاحة كقت فراغ أطكؿأمعيشتو ، ك
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   كقد كاف لمتقدـ التكنكلكجي تأثيرات كثيرة عمى االسرة مف حيث بناؤىا ككظائفيا ، 

لذلؾ نجد أف حجـ االسرة في المجتمعات التي تأخذ بأسباب التكنكلكجيا الحديثة يميل 

ك الزكاجية، زد عمى ذلؾ أالى التقصاف مع ما يصاحبو مف انتشار شكل االسرة النكاة 

ف العالقات الداخمية في االسرة قد تغيرت الى حد بعيد ،فصعقت سمطة االب ، أ

كارتفعت منزلة االـ ، كتقمصت كظائف االسرة بحيث لـ يبق ليا سكػ كظائف قميمة 

. أىميا كظيفتاف االنجاب ك التنشئة االجتماعية

   العامل الجغرافي-ح 

مف الكاضح اف كل أسرة تعيش دائما في مكاف معيف ، كطبيعة ىذا المكاف تؤثر 

بالضركرة عمى أنشطة االسرة ، كاؼ تغير في الظركؼ الجغرافية سكؼ يؤدؼ الى 

تغيرات في االسرة ، فحدكث زلزاؿ أك فيضاف أك اعصار سيحدث تغيرات ؼ إتجاىات 

. كسمكؾ أعضاء االسرة الذيف يسكنكف في ىذه المنطقة

   كليس عناؾ شؾ في أف دكرة حياة االنساف تتأثر بالمناخ ك المصادر الطبيعية ، 

كتكزيع االرض ك المياه ، ك االنساف يتأثر بالدكريات اليكمية التي تحدث نتيجة دكراف 

االرض حكؿ محكرىاك بالدكرات السنكية الناتجة عف دكراف االرض حكؿ الشمس ، ك 

الدكرات الشيرية الناتجة عف دكراف القمر حكؿ االرض، كل ىذه التغيرات الجغرافية 

ف أالدكرية تؤثر بدكف شؾ في االنشطة التي تمارسيا االسرة خالؿ دكرة االعكاـ اال 

يجابيا إستخداما إف يستخدـ مصادرىا أاالنساف استطاع بالعمـ أف يطكع البيئة ك



115 
 

 في تحديد مجاالت نشاطو الى جانب "حتمية " رفاىيتو، كما انيا لـ تعد الى حد كبير ؿ

نو ليس في إمكاف العامل الجغرافي دائما أف يفسر التغير، فنفس البيئة يمكف أف تنشأ أ

فييا حضارتاف مختمفتاف تماما ، مثاؿ ذلؾ اف مناخ أكربا لـ يتغير في القركف الخمسة 

( 10). الماضية كمع ذلؾ فقد تغيرت االسرة فييا تغيرا ممحكظا 

كفاءتو كليس تستخدـ الفرد عمى اساس الصناعة       ككذا مف ىذه العكامل نجد أف 

عمى اساس اعتبارات شخصية تتصل بالقرابة أك الجنس أك السمطة كغير ذلؾ ، كايضا 

في نظاـ ترقيات العامميف بيا تطبق معيارا كاحدا عمى كل الذيف يشغمكف كظائف 

، كطالما أف الصناعة تيتـ بأداء الشخص (كىي معايير االكتساب ك الشمكؿ)كمتماثمة 

لعممو فإنيا كالبد أف تسمح لمشخص بالتحرؾ ك االنتقاؿ الى االسفل، أك أعمى السمـ 

االقتصادؼ، حتى كاف ىذا اتفاقا مع مصمحتو االقتصادية ك يترتب عمى ذلؾ أف 

الشخص ، يستطيع التنقل مف مكاف ألخر سعيا كراء فرص العمل االفضل ، فيك غير 

مرتبط بقطعة محددة مف االرض، أك بمكطف خاص ، أؼ أف الصناعة قضيت عمى 

ارتباط االسرة باالرض أك المكطف ، كىي الى جانب ذلؾ ال تيتـ بنظاـ ممكية االرض 

. الف االنتاج الصناعي، اليعتمد عمى استغالؿ االرض في الزراعة أك الرعي أك الصيد

   كلـ تؤد الصناعة الى تفكؾ الركابط بيف العائمة الممتدة فحسب ، بل أدت أيضا الى 

تفكؾ الركابط بيف أفراد االسرة الزكاجية ، حيث ينفصل الشباب المتزكجكف عف أسرىـ، 

كينتقمكف الى المدينة أخرػ أك يياجركف الى بمد أخر، سعيا كراء فرص العمل ، ككذلؾ 
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تغير دكر االطفاؿ في االسرة ، فبعد أف كانكا يشارككف في النشاط االقتصادؼ في سف 

مبكرة أصبحت االسرة تعتبر ىؤالء االطفاؿ عبئا ماديا يكمفيا الكثير ، لذلؾ انتشر 

ستخداـ كسائل تنظيـ النسل، كلقد انتشر تنظيـ النسل انتشارا كبيرا في البالد الحضرية إ

الصناعية الغربية حتى اف حككمات ىذه البالد تحاكؿ تشجيع االزكاج عمى عدـ 

: يضاأاستخداـ تمؾ الكسائل ، كمف ىذه العكامل 

تمكيف المرأة مف التعميـ ، كقبكؿ فكرة تعميميا العالي كحصكليا عمى مؤىالت - 

متخصصة ، ككذلؾ قبكؿ فكرة استغالليا في شتى الميف حتى اصبحت 

 .الصكرةالعكسية ، لذلؾ تعد شاذة كغير قبكؿ عمى انيا تعتمد مف قبيل سكء التكافق

نشر العقائد الجديدة التي تنظر الى المرأة عمى أنيا نصف قكة العمل المنتجة في - 

المجتمع ، ك اف عمييا اال تتقاعس عف أداء تمؾ الكظيفة لزيادة الدخل القكمي الذؼ 

 .ساسو يمكف تحقيق مجتمع الكفاية ك العدؿأعمى 

ايجاد مختمف الحرؼ ك الميف ليا ، بعد أف تكمفت الدكلة بتشغيل كل القكة العاممة - 

صبحت تمر الى كل فرد مف افراد المجتمع ال أمف ذككرىا كاناثيا تشغيال كامال ، ك

عمى اساس انو ذكر اك انثى ، بل عمى اساس انو مكاطف كانيا مكاطنة ال فرؽ بينيما 

 .مف حيث الكضع االجتماعي ، مما يترتب عمى ذلؾ عف دكر كمكانة

إزالة كمى العكائق التي تقف في طريقيا كتمنعيا عف العمل ، أك تؤثر في الكفاءة - 

في االداء ، كمف بيف االجراءات التي اتخذتيا الدكلة في ىذا السبيل انشاء دكر 

 (11). الحضانة لرعاية االطفاؿ اثناء اشتغاؿ االميات بعض ساعات كل يـك 
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ىـ ألقد حدثت في السنكات االخيرة تطكرات شديدة السرعة في تكنكلكجيا االنجاب ، ك

االمثمة عمى ذلؾ ىي االساليب المتطكرة لمتمقيح الصناعي ، باستخداـ اساليب التبريد 

كبنكؾ الحيكانات المنسكبة ك االخصاب في االنابيب مع نقل الجنيف، كاخيرا االساليب 

الجديدة في التشخيص قبل الكالدة ، ىذه االساليب كغيرىا تقدـ اساليب جديدة في 

كالحق اف التعميـ ك التحديث ك التحكالت االقتصادية ك . التدخل في عممية االنجاب 

االجتماعية تمقى بظميا بشكل عميق عمى االسرة ، بل قد تساىـ في اضعاؼ البناءات 

التقميدية لألسرة ، كنقيس التغيرات التي تحدث في االسرة مف حيث تككيف االسرة مف 

خالؿ الزكاج ، كذلؾ البناء االسرؼ اؼ بناء عمى الحجـ ك المككنات االساسية 

الحق اف التغيرات التي ادت الى تغير في حجـ االسرة يمكف  ك.لمكحدات االقامية

: ساسييفأرجاعيا الى عامميف إ

الثقافي كىك الذؼ يشير الى اختالفات ايديكلكجية كثقافية ، متمثمة في التعميـ  العامل   

المتمثل في كسائل منع الحمل،  كالمينة ك المستكػ االجتماعي ، كالعامل التكنكلكجي

 .باعتبارىا التطبيق العممي لالكتشافات العممية في مجاؿ الطب

   ىذاف العامالف كاف ليما التأثير الفعاؿ ، في احداث التغيرات االجتماعية التي مرت 

بيا االسرة خالؿ الفترة االخيرة ، مما أدػ الى تغير حجميما ، كمف ىنا يرػ بأنو عمى 

ف حجـ االسرة المتغيرة ، قد ال يككف مؤشرا عمى تغيرات بنائية أك كظيفية أالرغـ مف 

. عميقة تؤدؼ الى تغير جكىرؼ في نمط االسرة 
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العكامل االجتماعية  – ط 

ف االنتقاؿ مف الريف لمحضر كانتشار التصنيع مف أىـ العكامل التي أدت الى إ   

تغيرات في الخصائص البنائية ك الكظيفية لالسرة ، كتمثل ىذا في حجـ االسرة 

كالتغيرات الكظيفية الى جانب التغيرات الجذرية ، التي طرأت عمى انماط التفاعل بيف 

أفرادىا كعمى مجمكعة القيـ التي تكاجو ىذا التفاعل ، فاليجرة المتزايدة الى المدف ك ما 

ترتب عمى ذلؾ مف تحرر مف الركابط التقميدية ك القرابية ، كما اتاحتو فرصة تعميـ 

المرأة كخركجيا لمعمل، حيث يعد التعميـ مف المتغيرات االساسية التي غيرت مف البناء 

كلقد أدت التغيرات الثقافية ك القيمية في . الداخمي لالسرة مف حيث االدكار ك الكظائف

ف سياسة االنفتاح االقتصادؼ كاف ليا أثار سمبية عمى أالمجتمع الى تغير في االسرة، ك

نسق القيـ الثقافية ، في الحياة االجتماعية فمقد ظيرت عمى سطح قيـ الطبقة الطفيمية 

الجديدة ، كذلؾ فمقد أدت ىذه السياسة الى القمق المستمر لدػ العامميف في اليركب 

لمعمل في القطاع االستثمارؼ ، لقد أدت ىذه السياسة الى تحكالت قيمية كثقافية ىامة 

ف الثكرة الصناعية قد أشرنا الى أك لقد . أثرت كمازالت تؤثر عمى المجتمع حتى االف

نييار سمطة الرجل في إصاحبيا ضعف الركابط االسرية ك ظيكر االسرة النكاة، ك

شتغاؿ المرأة ك ابتعاد مكاف العمل عف اقامة االسرة، كزيادة معدالت الطالؽ إاالسرة ، ك

كغير ذلؾ مف المظاىر المصاحبة لمنمك الصناعي ، كما تبعو مف نمك لممراكز 

الحضارية حيث سيكلة المكاصالت ك االتصاالت ، كىذا باالضافة الى كسائل الترفيو 

المتعددة ، كقد ادػ التقدـ التكنكلكجي الى تغيرات بنائية في حجـ االسرة كظيكر االسرة 
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النكاة، كقمت مع ذلؾ الركابط القرابية بيف اسرة الزكجيف ، كلقد ظيرت الدراسات 

الخاصة بتأثير العامل التكنكلكجي عمى االسرة ، كأف التصنيع كالتكنكلكجيا يسمح 

باالختالط ، كما اصبح ىناؾ قدر مف الحرية في اختيار شريؾ الحياة دكف تدخل االب 

أك االـ أكاالقارب، كاصبح مف المألكؼ اختيار الزكج الفتاة التي تعمل لمزكاج حتى 

( 12 ).تشاركو في تحمل االعباء االسرية 

لقد شيد العائمة الجزائرية ىي كذلؾ عدة تغيرات ىائمة عمى مستكػ البناء    ك

كالكظائف كاالدكار ، كلكف ىذا التغير لـ يكف تصكره عشكائيا ، بل ىي خاضعة الى 

عكامل متكاممة كمتداخمة ساىمت في ذلؾ كمف بيف عكامل تغير االسرة الجزائرية نذكر 

: مف بينيا 

 عامل التصنيع  

ىـ العكامل التي اثرت عمى العائمة، بشكل كاضح ىك التصنيع، حيث أ   لعل مف 

يرجع الباحثكف تقمص االشكاؿ الممتدة مف االسرة الى التصنيع ، فتتمثل اقكػ تأثير 

عمى النظاـ االجتماعي ، فالعائمة قبل التصنيع كانت تتميز باالمتداد في الحجـ ، 

 كسيادة لنزعة الجمعية، كسيطرة العامل القرابي ك التسمط االبكؼ ك االكتفاء الذاتي ، مع

ف أصبح مف التناقض أيذانا بتغير الخصائص التقميدية ، كإتساع الصناعة، كاف ىذا إ

تبقى االسرة كما ىي دكف تغير تتناسب مع متطمبات العمل في المراكز الحضارية ، 

كبدأ في الظيكر نمط اسرؼ جديد اكثر تكيفا بمالو مف خصائص بنائية ككظائفية 
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تناسب مع المتطمبات الجديدة ، حيث ساعد التصنيع في بركز النزعة االستقاللية 

لذلؾ كاف ليذا العامل الدكر  .كظيكرىا ، مما ادػ الى االتجاه الى االسرة النكاتية

الكبير في تقمص االسرة الجزائرية ، فقد شيد المجتمع الجزائرؼ بعد االستقالؿ ، معركة 

البناء ك التشييد ك التي تعتمد عمى القاعدة الصناعية ، ككاف ىذا التحكؿ يعكس مكقف 

الرفض لمبناء التقميدؼ ، الذؼ خمفو االستعمار الفرنسي ، فنتج عنو اعادة ىيكمة 

مختمف النشاطات االقتصادية ك االجتماعية لمحياة العامة لممجتمع كاالرتقاء بيا الى 

مستكػ التحديث ، حيث يحتل النشاط الصناعي مرتبة متقدمة بالنسبة لمنشاط 

 .االقتصادؼ

  النزكح الريفي

   كاف لو ارتباط كثيق بعامل التصنيع ، حيث استقطبت سياسة التصنيع التي قامت 

بيا الجزائر بعد االستقالؿ ، يد عاممة ريفية اضطرتيا الظركؼ المعيشية الى التخمي 

عف االرض ك الزراعية ك االنتقاؿ الى المدف ، ككاف ىذا بتكفر المؤسسات التعميمية 

ف الدافع االكؿ لظاىرة نزكح السكاف الريف نحك المدف ، كثيرا ما أكالصحية كلذلؾ نجد 

كثر أجتماعية إيككف الدافع الييا ىك حصكؿ عمى فرص عمل بأجر اعمى ك حياة 

رخاء ، ارتبطت ىذه الظاىرة بعممية التصنيع ، التي شيدتيا المدف الجزائرية الكبرػ 

. كاخر الستينيات ك بداية السبعينيات ك التي انعكست عمى عممية التصنيع نفسياأمنذ 
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 تغير نمط السكف 

   باعتبار السكف مف المعايير االساسية في االسرة ، كمف اجل تسييل العممية 

االحصائية يعرؼ الديكاف الكطني لإلحصاء ، بأف المسكف عبارة عف مكاف مغمق 

كمغطى يقيـ فيو شخص أك عدة اشخاص اك غير مسككف لكف مخصص لمسكف ، 

 .كعمكما ىك عبارة عف غرفة كاحدة اك عدة غرؼ مخصصة لمسكف

   كنالحع اف مشكمة السكف تحتل اىمية كبيرة ، بالنسبة لتعريف الديكاف الكطني 

لمحصاء كنبو لمشكمة السكف ، كاعتبر غرفة كاحدة تمثل مسكنا ، كىذا يميز الكضعية 

المعيشية لألسرة الجزائرية خاصة المدف ، كما تشكمو مف ازمة حقيقية ، فينا نجد اف 

كل عكامل التغير متداخمة مع بعضيا ، حيث اف ظاىرة النزكح الريفي كاف سبب 

مباشر كرئيسي في تغير نمط السكف ، فاالنتقاؿ مف الدار الكبيرة الى شقة يفرض بنية 

 شخص ، فمف الصعب 20جديدة لالسرة الجزائرية ، فكانت حجـ االسرة التقميدية تفكؽ 

ف نجد سكنا في المدف تستكعب كل ىؤالء االشخاص لذلؾ يظير االنقساـ ك االنتقاؿ أ

الى شقق ، كبذلؾ شكمت اسرة صغيرة ، كنجد أف حجـ االسرة الجزائرية يتجو عمكما 

. فراد االغمبيةأنحك االنخفاض ، حيث تمثل االسر التي ال يزيد عدد افرادىا عمى ستة 

  انتشار التعميـ كخركج المرأة لمعمل

   يمثل التعميـ كخركج المرأة لمعمل عكامل فاعمة في التغير االجتماعي ، خاصة في 

المرحمة المعاصرة ، التي شيدت حراكا اجتماعي تكلد عنو تراجعا في مسألة الكضع 
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المعيشي بفعل انماط الحياة الجديدة التي ال تعترؼ اال بالقيـ المادية كعنصر االداء ، 

كالذؼ يتحدد في ضكء ممارسة المرأة لحياتيا اليكمية ، مف خالؿ امتالكيا لمميارات 

لذلؾ فقد ساىـ التعميـ لدػ الفتاة الجزائرية في تغيير البنية العائمية ، بحيث . كالخبرات

حصكؿ المرأة عمى درجات تعميمية عالية مكنيا مف الخركج الى العمل ، كبذلؾ تغير 

دكر المرأة التقميدية مف خالؿ مسؤكليتيا ، كانعكس عمى كل االدكار ك المراكز داخل 

السياسة التعميمية القائمة عمى مجانية التعميـ كديمقراطية " العائمة ، ككاف ىذا بفضل 

( 13 )." فتح افاقا كبيرة اماـ السكاف كخاصة المرأة حيث فتح ليا سكؽ المرأة 

آثار التغير االجتماعي   – 3

نعكست التغيرات االجتماعية ك الثقافية ك االقتصادية الشاممة التي شيدىا المجتمع إ   

الحديث، نتيجة التحضر ، التصنيع ك التحديث عمى االسرة ، فأحدثت فييا تغيرات 

جذرية ميمة ، كلعل ابرز ىذه التغيرات التي طرأت عمى االسرة تتمثل في عدة جكانب 

: كىي كالتالي

 تركيب االسرة– أ

   اف عمميات التنمية االقتصادية ك االجتماعية بما يصحبيا مف انتشار التعميـ ، 

التصنيع كالحضرية ، قد غيرت مف تركيب االسرة تغيرا ال يمكف تجاىمو ، كيتجمى ىذا 

: التغير في تركيب االسرة في النكاحي االتية



123 
 

ف االسرة االف ىي في حالة تحكؿ مستمر،  مف اسرة ممتدة الى اسرة نككية أك إ  * 

زكاجية، حتى اصبحت االسرة الممتدة االف ال تكجد اال نادرا في البالد المتقدمة ، كفي 

المناطق الريفية منيا أيضا كالشؾ في اف ىناؾ مجمكعة كبيرة مف العكامل ، التي تقف 

كراء ىذا التحكؿ، كفي مقدمتيا تعقد الحياة االجتماعية ك االقتصادية ، كطبيعة العمل 

كخاصة العمل الصناعي ، كظيكر المسؤكلية الفردية ، كنمك حركة التعميـ ، كخركج 

المرأة لمعمل، كنمك االتجاىات الفردية ، كظيكر العالقات الرسمية ك التعاقدية كاتساع 

نطاؽ المنافسة ، كاعادة نظاـ التقكيـ االجتماعي ، ليقـك عمى اساس التعميـ كالقدرات 

الشخصية ك االنجاز ، كالجيد الفردؼ ، كليس عمى اساس الحسب ك النسب 

أكاالنتماءات العشرية أك االسرية ، أك العرقية، كمف المتكقع في المستقبل القريب 

تالشي االسرة الممتدة ، كاختفاءىا نظرا الستفحاؿ الظركؼ المادية ك التكنكلكجية 

المعقدة التي تتالءـ مع طبيعتيا ، بل تتالءـ كتتفق مع طبيعة االسرة النككية 

 .كايديكلكجيتيا 

لقد أدػ تحكؿ االسرة مف أسرة ممتدة الى أسرة نككية ، الى حدكث انفصاؿ كامل   * 

بيف اسرتي التكجيو ك االنجاب ، الف الفرد يتزكج ، كينفصل عف اسرتو ، كيككف اسرة 

زكاجية خاصة بو ، أما في االسرة الممتدة فإف االسرتيف تتداخالف معا ، كتككناف أسرة 

. كاحدة ال يتكزع فييا كالء الفرد ، كال تتعدد انتماءاتو
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تزايدت حرية الفرد في انتقاء شريؾ حياتو خاصة بيف االناث ، كىي ظاىرة لـ تكف   * 

مكجكدة مف قبل ، كشيكع اسمكب الزكاج الخارجي، كذلؾ بإختيار الزكجة مف فئات 

. جتماعية ال ترتبط بالضركرة برباط الدـإ

رتفاع سف الزكاج عند الجنسيف نتيجة التحاؽ الذككر ك االناث بمختمف المراحل   * 

. التعميمية ، كتطكر الحياة االجتماعية ك االقتصادية

ميل نظاـ كثرة الزكجات الى االنقراض ، كشيكع النظاـ االحادؼ لمزكاج ، كذلؾ   * 

. لغالء المعيشة مف جية ، كأزمة السكف مف جية أخرػ 

ميل االسرة الحديثة نحك إستعماؿ كسائل تحديد النسل رغبة منيا في تقميل عدد   * 

أفرادىا، كذلؾ لظركفيا االقتصادية ك االجتماعية الصعبة التي ال تسمح ليا بإنجاب 

. االطفاؿ الكثيريف

كمف أبرز التغيرات التي ظيرت أثارىا في تركيب االسرة تمؾ المتعمقة بظكاىر   * 

تعميـ المرأة كتحريرىا ، كتشغيميا في مختمف االعماؿ ك الكظائف : ثالث جديدة ىي 

حتى التي كانت كفقا عمى الرجاؿ ، كذلؾ كفق المعتقدات الراسخة ك الشائعة بأف 

الطبيعة أىمت الرجاؿ لممارسة أعماؿ خاصة ، بينما حرمت النساء ىذه المميزات ، 

كعمى ذلؾ ال يستطعف ممارسة تمؾ االنكاع مف االعماؿ ، ىذه الظكاىر الثالث ىي 

 ، كالذؼ ظيرت 20المسؤكلة عما صار يعرؼ باالنقالب النسكؼ الذؼ تميز بو القرف 

أثاره كاضحة لمعياف في كل مكاف ، كمما الشؾ فيو أف تعميـ المرأة ، في جميع مراحل 
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التعميـ ، ىك الذؼ دفع عجمة التغيير النسكؼ دفعة قكية ذلؾ ألنو أكجد لدييا كعيا 

. كاضحا بذاتيا كمركزىا كمكانتيا ، كدكرىا في المجتمع عامة ، كفي االسرة خاصة

كقد ترتب عمى تعميـ المرأة تحريرىا بالتدريج مف سيطرة الرجل ، كسمطات التقاليد      

كالحرماف السياسي الذؼ كاف مفركضا عمييا كتشغيميا في الكقت نفسو في مختمف 

. الميف المتخصصة

أدػ التحكؿ الذؼ حدث في بناء االسرة الى تحرر الشباب مف كثير مف الظكابط   * 

كالضغكط التقميدية ، فالشباب الذؼ تتاح لو فرصة متقدمة مف التعميـ ، كدرجة مف 

االستقالؿ االقتصادؼ نتيجة حصكلو عمى دخل ثابت مف عممو ، كعمى مركز 

اجتماعي في ظل نظاـ التقكيـ االجتماعي المتغير،  يفكؽ الذؼ حصل عميو أباءنا ، 

ىذا الشاب يصبح بال شؾ أكثر تحررا كاستقالال عف أسرتو ، بالمقارنة بالشاب الريفي 

. الذؼ نشأ في ظل االسرة الممتدة

   كمع نمك المجتمع صناعيا كحضريا ك اقتصاديا ، يضعف دكر االسرة بكصفيا 

ضابطا أك مشكال لسمكؾ الشباب نتيجة لتعرض النشئ الجديد لكثير مف الخبرات خارج 

نطاؽ االسرة ، كبذلؾ ال تصبح االسرة المؤسسة الكحيدة أك المحكرية في التنشئة 

ف كاف ىذا ال يعني الغاء  االجتماعية في ما ىك الحاؿ داخل المجتمعات التقميدية ، كا 

. دكرىا أك التقميل منو ، كما نقصده ىنا ىك تغير دكرىا مف حيث الدرجة
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كمف التغيرات الكاضحة التي طرأت عمى تركيب االسرة تغير كبير في المركز   * 

التي يشغميا كبرا السف في االسرة ، فمف المعركؼ أف كبار السف يحتمكف مركزا أساسيا 

في المجتمعات التقميدية ، كغالبا ما تككف منيـ الرئاسة االسرية ك السياسية ك الدينية 

كالقيادة االجتماعية ك قيادة الرأؼ ، كىذا راجع الى تقدـ العمر ، يعد المصدر االساسي 

إف لـ يكف الكحيد لمخبرة ك الدراية ك الحنكة في تمؾ المجتمعات الى جانب ما يتضمنو 

ف ىذه االمكر تتغير مع تحكؿ المجتمع نحك أحتراـ ، غير إكبار السف مف كقار ك 

التقدـ االقتصادؼ كالثقافي ، حيث يفقد كبار السف ما يتمتعكف بو مف مركز كىيبة بعد 

إنتشار التعميـ ك تغير نظاـ التقكيـ االجتماعي ، ليقـك عمى أساس االنجاز ، كما يحتمو 

الشخص مف مكانة مينية كتعميمية ، كما يقدمو لمجتمعو مف نفع ، ال عمى أسس 

منسكبة كمنيا السف أك الجنس أك االنتماءات االسرية ك الطائفية ، غير أف كبار السف 

:  ال يتخمكف عف مكاقعيـ بسيكلة ، كيظمكف متمسكيف بالماضي لسببيف أساسييف ىما 

 .إف أمجادىـ تنتمي الى الماضي ، كليس الى الحاضر أك المستقبل- 

صعكبة التكافق مع االكضاع ، ك القيـ ك المكاقف المتغيرة بفعل عمميات التحديث - 

الحضارؼ ، كيمكننا أف نفسر في ظل ىذا التحميل ما يالحع داخل المجتمعات 

المتحكلة ، إنمائيا مف صراعات بيف القديـ ك الجديد أك ما يطمق عميو صراع االجياؿ 

. داخل االسرة ، كداخل تنظيمات العمل ، كداخل المجتمع بكجو عاـ
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 كظائف االسرة– ب 

   إف االسرة في الماضي كانت تقـك بكثير مف الكظائف ، فقد كانت تتحمل كل 

مسؤكليات الحياة ك العمل الى جانب أنيا كحدىا دكف غيرىا تؤدؼ كظيفة التناسل ، 

كتتكفل بتربية االطفاؿ ، غير انو تحت تأثير عمميات التحضر ك التصنيع ضاقت 

كظائف االسرة ، كظيرت مؤسسات جديدة حمت محميا ، كأصبحت تتكلى االشراؼ 

الخ ...عمى كثير مف الشؤكف االقتصادية ك التشريعية ك القضائية ك التربكية ك الدينية 

التي كانت تؤدييا مف قبل ، حيث لـ يسبق ليا سكػ كظائف قميمة لعل أىميا كظيفتا 

 .التناسل ك التنشئة االجتماعية

الكضع االقتصادي ك الميني  –ج 

   كانت االسرة التقميدية بمنزلة الكحدة االقتصادية ، التي تسيطر عمى الممكية ك عمى 

الكظائف ك االعماؿ االقتصادية ، التي يزاكليا أعضاؤىا ، ككاف رب االسرة ىك الذؼ 

يشرؼ كيدير ممكيتيا كأعماليا ، كيكزع االعماؿ عمى أفرادىا ، كلكف نتيجة التغيرات 

التي طرأت عمى تركيب االسرة ، تغير كضعيا االقتصادؼ ك الميني ، إذ لكحع 

إختالؼ ميف االبناء عف االباء ، كدخكؿ الزكجة مياديف العمل ، كبعد مكاف : االتي

. العمل عف المسكف ، كمشاركة الزكجة ك االبناء العامميف في نفقات المنزؿ
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 االستقالؿ السكني عف االىل– د 

   تميل االسرة حاليا الى السكف في بيكت مستقمة ،كبعيدة عف مساكف االىل ك 

االقارب، مفضمة السكف في االحياء التي تتناسب مع أكضاعيا االجتماعية ك 

. االقتصادية ، ك القريبة مف أماكف العمل إف أمكف ذلؾ

ضعف الركابط القرابية – ق

   إف التحضر ك التصنيع ك التحديث قد أسيمت في تفكؾ العالقات القرابية ، 

:  كضعفيا كيعزؼ ذلؾ الى أسباب نذكر منيا االتي 

. االنتقاؿ الجغرافي ك االجتماعي* 

. تبايف الميف ك المستكيات االقتصادية ك التعميمية* 

 .تعقد الحياة ك زيادة مشكالتيا االجتماعية ك الحضارية* 

ىذا باالضافة الى انو يترتب عمى االستقالؿ السكني ك االقتصادؼ عف االىل ، * 

نفصاؿ أسرتي التكجيو كاالنجاب كضعف الركابط القرابية ، إستقالؿ الزكجيف  كا 

بشؤكنيما مف الضكابط غير الرسمية التي يفرضيا االقارب ، كتمتعيما بقدر كبير مف 

. الحرية في اختيار قكاعد السمكؾ التي يريانيا مالئمة ليما

   العالقات االسرية الداخمية– ك 

التسمط ك الديكتاتكرية ،   كاف االباء يقكمكف بأدكارىـ االسرية ، عمى أساس    
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 إال انو بعد حركة التعميـ ك االتصاؿ داخل المجتمع ، كتحديث االقتصاد ، ظيرت 

لدػ االبناء مجمكعة مف االفكار ك األراء ك القيـ ، تختمف عف تمؾ التي حصل عمييا 

االباء في ظل ظركؼ متغيرة ، كىذا ما أحدث تغيرا في نمكذج العالقة بيف االباء 

كاالبناء ، كبيف االباء كاالميات مف عالقة خضكع كسيادة الى عالقة حكار ، كمحصمة 

ىذا كمو ، ظيكر النمكذج التحررؼ أك الديمقراطي في االسرة ، محل النمكذج السمطي 

 .القمعي الذؼ كاف يسكد داخل االسرة التقميدية 

  التربية– ز 

   كمف التغيرات التي تعرضت ليا االسرة تطبيق االساليب الحديثة في التربية ، 

. كاختفاء التعارض في تربية االطفاؿ بيف الزكج ك الزكجة

  أكقات الفراغ –ح 

   أتاحت التغيرات فرصا كثيرة لتمضية أكقات الفراغ ممتعة بما أتاحتو مف كسائل لـ 

التمفاز ، الفيديك ، الراديك ، السينما ك االندية االجتماعية : تكف متكفرة مف قبل منيا 

كالثقافية كالرياضية كغيرىا ، فإف النشاطات الترفييية كما الييا ، اصبحت مف أىـ 

( 14 ) .مقكمات حياة االسرة الحديثة ، كتستأثر بنصيب يذكر مف مكازنيا

   أما عف حجـ االسرة فذلؾ يعكس طبيعة التغيرات طرأت عمييا ، كما إذا كانت أسرة 

تقميدية ، تميل النجاب أعداد كبيرة مف االبناء أـ انيا تميل الى لمحد مف عدد االكالد ، 

كالكاقع أف دراسة االسرة ، في عمـ االجتماع تعتبر مكضكعا يجذب باستمرار ، اىتماـ 
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اغمب الباحثيف فيو ، كقد عبر كثيركف ، عف المكانة التي تشغميا االسرة في المجتمع 

كلقد قمصت التحكالت االقتصادية الدكر االنتاجي لألسرة ، إذ  (15 ).بطرؽ متعددة

كىذا ما يعتبر أىـ تحكؿ حصل في االسرة العربية  )كانت االسرة ىي كحدة االنتاج، 

الذؼ حصل بضغط مف حركة  (التي كانت عشائرية كاسعة ، فتحكلت كتطكر تحكليا 

ف كاف لـ يبمغيا بالكامل  كعادات  )البيئة الصناعية حتى إتجو نحك البنية النكاتية ، كا 

. (االسرة العربية عف ىذا التحكؿ في ظل الظركؼ السياسية ك االجتماعية الراىنة 

كاف كانت .    يتمثل االتجاه االسرؼ الحديث بتفكيؾ االسرة المكسعة الى أسرة نكاة 

االسرة المكسعة تخضع لسمطة االب ، كيتـ فييا الزكاج كفقا لمقيـ االجتماعية السائدة 

كذلؾ عمى شكل تزكيج ، فإف االسرة النكاتية تخضع لسمطة الفرد ك لقكة عممو كلقدرتو 

كىذا ىك كاقع نمط البيئة . االقتصادية الفردية كلحريتو في اتخاذ قراراتو الشخصية 

الراىنة يسمح لنا " البنى االسر العربية " كالتكقف المتعمق عند طبيعة . الصناعية 

إنيا ظاىرة التفكؾ التي تصيب : برصد بداية ظاىرة مازالت تتعاظـ في بيئتنا العربية 

ك التي ىي نتاج  )بنى العائمة مما يظير عمى شكل تحكؿ مف العائمة الكاسعة الممتدة 

البيئة الزراعية الريفية، ك التي يمكف قياس سمكؾ أفرادىا باالرتباط بقيـ الجماعة 

ك التي تتمحكر السمطة فييا ك ... كعاداتيا ك تقاليدىا ك عيبيا كحالليا كحراميا 

المرجعية عند زعيـ العائمة ، ك المسؤكؿ االكؿ فييا إذ أف العائمة الكاحدة تجمع عدة 

التي ىي نتاج البيئة الصناعية المدينية ك التي ) الى االسرة النكاتية  (أسر صغيرة 

يمكف قياس سمكؾ أفرادىا باالستقالؿ عف قيـ الجماعة ك عاداتيا ك تقاليدىا كعيبيا 
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كحالليا كحراميا كبحيث تتمثل المرجعية فييا عند الفرد مباشرة ك خاصة إذا بمغ سف 

، نقكؿ أف حركة االسرة العربية تتسـ بالتحكؿ مف الكاسعة الممتدة الى النكاتية . (الرشد 

فاالسرة العربية ليست أسرة نكاتية أؼ أنيا . إف التحكؿ لـ يتـ بالكامل : كبكضكح أكبر

لـ تتفكؾ بالكامل، كذلؾ بالرغـ مف التحكؿ اليائل الذؼ حصل في بنى المجتمعات 

كذلؾ . العربية مف حيث الطفرة االقتصادية ك االنتقاؿ مف قيـ الريف الى قيـ المدينة 

نما  أف ىذا االنتقاؿ لـ يحصل كما حصل في أكركبا مع النيضة الصناعية الكبرػ ، كا 

الذؼ حصل في العالـ العربي ىك عبارة عف حركة أدت الى ترييف المدينة كتمديف 

الريف ، بحيث اختمطت القيـ كتداخمت كلـ تتغير بالكامل عف طريق االنتقاؿ مف 

كىكذا فإف التماسؾ ليس الظاىرة التي تطبع حركة االسرة العربية ، . الشيء الى ضده 

فاالسرة العربية . ف التفكؾ الكامل ليس أيضا الظاىرة التي تطبع ىذه الحركة أعمى 

تعيش حالة مف التراخي الذؼ يميل نحك التفكؾ الذؼ لـ يستقر بعد عمى قرار نيائي ، 

كذلؾ يعكد الى اف المجتمع العربي كمو يعيش ىزة إجتماعية إقتصادية ثقافية عميقة 

( 16 ).،كتتنازعو اليبات المتجاذبة لالصالة ك التجديد 

ف نظاـ االسرة ىك المركز لكل االنشطة في المجتمعات ، فاالسرة أكيمكف القكؿ    

بصكرة – ىي المسؤكلة عف االنجاب ، كتحقيق التماسؾ بيف االجياؿ حيث إنيا مؤثرة 

لكحدات إنتاج ، كذلؾ فإف االسرة تساىـ بصكرة كبيرة في تنظيـ المجتمع ، – حاسمة 

كتمعب دكرا ىاما في النكاحي الدينية ك السياسية ، كال يكجد مجاؿ مف مجاالت الحياة 

االجتماعية ال يتأثر بمفيـك االسرة ، بمعنى أخر أف التغيرات االقتصادية ك االجتماعية 
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كالسكانية ال يمكف تحميميا كتفسيرىا بدكف أف يتـ مراجعتيا في ضكء السياؽ أكالمحتكػ 

ف التعميـ ك التحديث ك التحكالت إ. الخاص باالسرة، كالمكاقف المتغيرة التي تمر بو

االقتصادية ك الحضرية ، تمقى بظميا بشكل عميق عمى االسرة ، بل قد ساىـ في 

اضعاؼ البناءات التقميدية لألسرة ، كتعمل عمى إحالؿ االنماط القديمة بنماذج جديدة 

. منبثقة مف الغرب

   نقيس ىذه التغيرات التي تحدث في االسرة مف حيث تككيف االسرة مف خالؿ 

بناء عمى الحجـ ك المككنات االساسية لمكحدات : الزكاج، ككذلؾ البناء االسرؼ 

االقامية ، إف االسرة ىي جماعة مف االفراد تربطيـ رابطة الدـ أك الزكاج ، ثـ ىي ثانيا 

كحدة مف الناس يعيشكف معا ، فالزكاج حق شخصي لمفرد ، فالفرد يدرؾ أنو يجب أف 

يدخل في ارتباط ما أك ارتباطات جماعية ، كذلؾ كجكد أسرة بال أفراد ، يشكل ظاىرة 

نادرة الحدكث ، كبدكف الدخكؿ في التفاصيل فإف كاف يعتقد لفترة طكيمة بأف جميع 

االناث يتزكجف في كقت مبكر، كلكف النتائج الحديثة تظير تنكعا كبيرا ، في المكاقف 

الخاصة بسف الزكاج لمذكر ك االنثى، ففي الكقت الحالي فإف النساء يتزكجف في سف 

غير مبكرة ، كىذا يعني االجياؿ الصغيرة تتزكج عف سف متأخرة ، كسكؼ يزداد ىذا 

االتجاه بصكرة متكازنة مع التنمية االقتصادية كاالجتماعية ، كيمثل ىذا االتجاه أحدا 

لتغيرات السمككية داخل االسرة ، كقد يرجع ذلؾ لقضاء فترة طكيمة في التعميـ ، أك قد 

يرجع الى مشكمة مير العركس كبعض العادات كالتقاليد كلكف نمخص ىذه التغيرات في 

: االتي 
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قادرا بيكلكجيا عمى  (ذككر أك إناث  )ف الفجكة تتسع مف الكقت الذؼ فيو الشباب إ   

االنجاب ، ك الكقت اجتماعي عمى البدء في االنجاب ، كفي االماكف التي يفقد الكبار 

تحكميـ في الشباب كخاصة االناث منيـ ، كىذا يظير في المدف بيف الشباب 

. الحضرؼ المتعمـ نجد أف فترة ما قبل الزكاج تصبح أطكؿ

   كنجد أف طقكس الزكاج شعائره شيء ضركرؼ كعالمة مميزة لمدخكؿ في تككيف 

أسرة جديدة ، ك المالحع أف التغيرات في الحياة االجتماعية ك الثقافية ك االقتصادية ، 

قد أدت الى تحكؿ االسرة مف أسرة ممتدة الى أسرة نككية كأف حجـ االسرة أخذ في 

كال يعني ىذا غياب االسرة  (الطبقة المتكسطة الحضرية  )النقصاف خاصة في المدف 

الممتدة كخاصة في المناطق الريفية حيث الحاجة الى القكػ العاممة تحت السمطة االب 

. أك الجد االكبر

   إف االسرة تعتبر البناء الكحيد الذؼ يظير فيو التضامف بيف المنتج ك غير المنتج 

مف الناس ، كيستتبع ذلؾ عدـ كجكد أية مؤسسات لمرفاىية االجتماعية ، فكبار السف 

كاثقكف مف الحصكؿ عمى المساندة التي سيحتاجكف الييا مف االجياؿ الصاعدة عندما 

يكبركف كيعممكف، كذلؾ فإف انخفاض معدؿ الكفيات ، ك التجمع الحضرؼ السريع ك 

التحكؿ الجزئي لالقتصاد القكمي ، أدػ كل ىذا الى ظيكر أساليب جديدة مف االنتاج 

كأساليب االسرة المنافسة ، ىذه العكامل ىي المسؤكلة كراء التغيرات التي شيدتيا 

االسرة ، حقيقة أف ىناؾ بعض القطاعات  
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تأثرت أكثر مف االخرػ كبعض القيـ الثقافية مازالت تقف صامدة أماـ التغير في القرػ   

كالمدف كلكف التغيرات حدثت في كل مكاف كاحيانا تككف مرئية كاحيانا اخرػ غير 

ف الشباب كتحديو لسمطة كبار السف امر مالحع ، كبشكل عمني ك بصكرة إمنظكرة، 

ف التعميـ ككسائل الخبرة الجديدة كل ىذا ادػ الى كجكد نماذج االسر إ.مستمرة 

المؤسسة عمى قكاعد مختمفة مف تمؾ التي كانت عمييا االسرة ، ىذه النماذج تشمل 

معايير جديدة الختيار شريؾ الحياة ، كسيادة مصالح الرابطة الزكجية عمى مصالح 

كثر أف إاالسرة الممتدة كتأخر سف الزكاج كتكزيع السمطة ك الثركة بيف الزكجيف، 

ستنباط إستخراج الجديد مف القديـ كعمى إالمالمح االساسية لألسرة ىك مقدرتيا عمى 

. حمكؿ مف المصادر التقميدية لمؤسسات االسرة

ضمحالؿ القيـ الثقافية التقميدية ، التي مازالت تعمل عمى إ   كىذا ما يفسر عدـ 

تماسؾ االجياؿ الى مدػ بعيد، فيناؾ مقدرة غير عادية عند االسرة عمى تحقيق 

نيـ ليسكا جميعا أال إالتكافق بيف الظركؼ االجتماعية ك االقتصادية ك الثقافية ، 

متساكيف في القدرة عمى مكاجية مثل ىذا النضاؿ ، كالكثير مف االسر التي خرجت 

عمى قيـ التقاليد تتحمل عبء الزيادة السكانية ، كحركات اليجرة كالتغيرات االقتصادية، 

عباء كثيرة ، أف تتحمل أذا كاف عمى تقاليد االسرة إىذه االسر تعرضت لالنييار ، ك

ضطرابا في ميزاف المجتمع المخمخل ، كقد يبدكا ىذا كاضحا في إفإنيا قد تنيار مسببة 

أف تؤكد السيطرة االجتماعية – كما كاف في القرية – المدف حيث ال تستطيع االسر 
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ف النظر المتغير في إكتنظيـ العالقات بيف مف بيدىـ السمطة كبيف التابعيف ليـ، 

الكقت الحاضر يجب عمى اية حاؿ اال يجابيو استقرار الماضي أك الجمكد االجتماعي 

. ، فقد كاجيت االسرة االف صراعات مستمرة كتصادمات مع ثقافات اخرػ 

: ثار التغير عمى االسرة في التالي آف مف اىـ النتائج التي تمحضت عف إ   

  المكثف أك الكثيف جغرافيا كاجتماعيا المناسب لممجتمعات الصناعية لوالتنقلف أ – 1

نتائج سمبية عمى انساؽ القرابة الممتدة ، كيميل الى التقميل مف الركابط الكثيقة بيف 

أجياؿ الكبار ك اجياؿ الشباب  

نييار االنماط التقميدية كقياـ إحتماؿ ظيكر التفكؾ االسرؼ الذؼ يصحب إىناؾ  – 2

النظـ الجديدة ككانت غير تامة النمك ، ىذا التفكؾ االنتقالي ليس شبييا بالتفكؾ الذؼ 

ينجـ عف االنفصاؿ ك الطالؽ في المجتمعات الصناعية ، كلكف مثل ىذا المظير غير 

نييار النظاـ االسرؼ مف خالؿ فقداف كظيفة االسرة  إف يأخذ كعالقة أالمستقر ال يمكف 

ف االختيار الزكاجي كعالقات االباء ك االبناء تتأثر بالفردية التي تقكييا كتعدميا أ – 3

العصرية حتى في المجتمعات التي يقـك نظاميا االجتماعي ك االقتصادؼ عمى 

ايديكلكجية جمكعية ، كىكذا فاف ثمة تغير متكقع بيف االجياؿ حتى قبل اف يترؾ 

. االطفاؿ اسرىـ كيمكف تجنبو

قتصادية كخاصة في المناطق الحضرية إنتاجية إعندما ال تصبح االسرة كحدة  – 4

حتماالت تشغيل إف المركز االجتماعي لمنساء سكؼ يتدىكر عمميا ، كمع ذلؾ فاف إؼ
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النساء كالحرية المتزايدة في الحركة كاستخداـ الكقت استخداما حرا يمكف الى مكازنة 

. ك الرتبةأفقداف المركز 

يترتب عمى التصنيع ظيكر التبايف االجتماعي الذؼ يقـك أساسا عمى اختالؼ  – 5

المراكز االجتماعية كمستكػ الدخل الفردؼ الذؼ يحصل عميو الفرد مف خالؿ المراتب 

التي يشتغميا أك الكظائف التي يؤدييا كليذا يعتقد كثير مف باحثي عمـ االجتماع في 

أف المجتمع الذؼ يمر بطريق العصرية يتككف فيو نسق كاضح مف ، العالـ الغربي 

 . التدرج الطبقي االجتماعي

كحصكليا عمى الفرص المادية في لخركج المرأة لمعمل ف االسرة تغيرت نتيجة إ   

التعميـ، كىـ مف أىـ أثار التغير المباشر بتنشئة االطفاؿ ، يتناسب طرديا مع عمل 

ف التغير العاـ في المجتمع كتأثير كسائل االتصاؿ كزيادة إالزكجة أك دخميا الخاص ، 

دػ الى التغير أنتشار التعميـ كتناقص حجـ االسرة ، إالخصائص الحضرية،  ك 

ممحكظ في دكر الزكجة كفي مركزىا في االسرة الى الدرجة التي نستطيع معيا القكؿ 

ىـ أ نسبيا مف حجـ االسرة الصغيرةيعتبر  .بأنيا تشارؾ ببطء في مسؤكلية رعاية االسرة

الدعائـ التي تقـك عمييا أسر اليـك ، ك االسرة العربية حاليا ليا خصائص االسرة النكاة 

، التي تحدث عنيا عمماء االجتماع كمف بيف العكامل التي أدت الى تناقص حجـ 

االسرة في الكقت الحاضر ذلؾ االتجاه نحك التحكـ في انجاب االطفاؿ عمى الرغـ مف 

. كجكد عدد كبير منيـ بالفعل
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   إف مجرد التكعية ميما تعددت أساليبيا لتنظيـ االسرة ، لف تؤدؼ الى النتائج التي 

يتصكرىا الذيف يأخذكف بيذا المنيج ، ذلؾ الف تنظيـ االسرة بالفعل ، كخاصة مف 

حيث تحديد عدد االطفاؿ ، يرتبط ارتباطا كاضحا بزيادة المستكػ الثقافي ، كتغير 

. المناخ االجتماعي كارتفاع المستكػ االقتصادؼ

   يعتقد البعض أف التغير االجتماعي ك التكنكلكجي ، قد فرض عمى االسرة مصيرا 

المفر منو ، كىك االنحالؿ التدريجي حيث ينيار نمطيا التقميدؼ الممتد كتتحكؿ الى 

 كفي خضـ المجتمع الحديث ك المعقد ، فيدب فيو التفكؾ ك التصدع في "نكاة  "أسرة 

بنائيا حيث ال يبقى ىناؾ مبررا لكجكدىا ، غير أنيا الزالت بكضعيا الحالي كنظاميا 

أفضل مكاف لممارسة العالقات الجنسية ، كنجد أف االسرة العربية في عمكدىا أنيا 

تتحكؿ بالفعل الى اسرة نكاة بنائيا ، كتفقد كثير مف كظائفيا بانتقاليا الى مؤسسات 

كمنظمات اخرػ في المجتمع ، لكنيا كلظركؼ عديدة لـ تتحكؿ الى أسرة منعزلة ، 

كليس ىناؾ دليل كاحد يمكف أف يؤكد إتجاىيا الى ىذا النمط ، أما إذا كاف المقصكد 

بالعزلة عف النسق القرابي الكبير، فقد بدأ بالفعل أف عالقات االسرة العربية تضيق ، 

ككذا إتجاىيا  (17 ).كخاصة في المدينة لتشمل عمى االقل عالقات ممكنة بيذا النسق

ىتماـ كل فرد مف أفرادىا بتحقيق مصالحو حتى يككف ذلؾ إك  (االسرة  )نحك الفردية 

تساع الفكارؽ كاليكة بيف االباء ك االبناء .عمى حساب مصالح االخريف ك االسرة كميا كا 

نتيجة التساع مجاؿ حرية االبناء مف ناحية، ك التقدـ العممي التكنكلكجي مف جية 

 (18 ).أخرػ 



138 
 

ثر التغير االجتممعي عمى االسرة الجزائرية في عدة مجاالت حيث اف التغير أ    كلقد 

الحاصل عمى مستكػ النسق القيمي لممجتمع ، ساىـ في تعميق كبير مف التصكرات 

التي تعمل عمى تجذير آليات تبخيس قيـ كالعمـ ، التعمـ ، الثقافة ، االبداع ، االبتكار، 

، ك (غير المشركع)ستبداليا بقيـ متناقضة كقيـ الماؿ إك... االخالؽ ، الصدؽ ، السمـ

متدادىا ، كما يترتب عمى ذلؾ مف تدعيـ لقيـ كمسمكيات تؤدؼ إالكجاىة االجتماعية ك

: نتشار أشكاؿ مختمفة مف التفكير ، كأنكاع عديدة مف الفعل المنحرؼ مثلإالى 

المحسكبية ، الرشكة، السرقة ك االعتداءات ، كتثميف الكالءات المختمفة لمجماعات 

. المنحرفة ، كاالتجار المبتذؿ لمعديد مف المبادغ ك القيـ النبيمة

   فاالختالؿ عمى مستكػ ترتيب سمـ القيـ في المجتمع ، سينعكس مباشرة عمى 

السمكؾ االجتماعي كيعطيو اتجاىات جديدة ، ينجـ عنو ممارسات سمككية قد تتناقض 

مع قيـ المجتمع ك اصالتو ، كتساىـ بأشكاؿ إنحرافية مختمفة في تدعيـ تفكؾ شبكة 

ف المجتمع القكؼ ىك المجتمع المتماسؾ ك المتكازف في حركتو المجتمعية ، إ.عالقاتو

كال يككف كذلؾ اف لـ تكف شبكة عالقاتو االجتماعية عمى درجة كبيرة ، مف الترابط ك 

التناغـ ، الف المجتمع مف حيث الجكىر ليس مجرد كـ مف االفراد تدعكىـ غريزتيـ 

جتماعي معيف ، بل أنو يضـ ما ىك إطار إاالجتماعية الى أف يتكتمكا كينتظمكا في 

اكثر مف ذلؾ ، يضـ عددا مف المبادغ ك القيـ ك القناعات التي تحدد شخصيتو في 

. صكرة مستقمة تقريبا عف افراده
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 (شبكة العالقات االجتماعية )   إنالخطكة تبدأ ىنا عندما يبدأ ىذا النسيج االجتماعي 

يتغير كيتفكؾ بفعل عكامل كثيرة ، كيمكف رصد ذلؾ في المجتمع الجزائرؼ ، مف خالؿ 

معالـ معينة عمى رأسيا االحباط ك اليأس الناجـ عف غياب الصدػ االجتماعي ، 

 (19  ).لسمكؾ الفرد كمجيكده مف قبل المحيط 

   فقد أدت الى تحكالت غيرت مف المعالـ االساسية ليذا البناء االجتماعي خاصة في 

كقد أدت سياسة  .العقكد الثالثة الماضية ك التي تمثل فترة االنفتاح عمى الغرب

االنفتاح الى إحداث تغيرات جذرية في البنية االسرية ك االقتصادية ، ذلؾ اف االتجاه 

الذؼ دعمتو الدكلة نحك الزراعات غير التقميدية أك النقدية ، أدػ الى ظيكر أشكاؿ 

أدت التغيرات االجتماعية ك االقتصادية التي ك. جديدة لمحصكؿ عمى الدخل ك الثراء

شيدىا المجتمع العربي الى حدكث كثير مف التغيرات في طبيعة العالقات داخل االسرة 

العربية ، حيث كاف لميجرة ، ك العمل بالخارج أثر كبير في ىذا الشأف ، فقد أدػ 

غياب الزكج لفترات طكيمة بالخارج ، الى تغير االدكار كالكظائف داخل االسرة ، 

خاصة بعد تحمل الزكجة المياـ الرئيسية فييا ، بل أنو في حالة االسرة التقميدية ، فإف 

دراسات شتى أكدت عمى حدكث تحكالت مممكسة في نظرة المرأة تجاه العمل خارج 

المنزؿ ، كفي نكعية النشاط الذؼ تمارسو ، كقد ترتب أيضا تأثيرات سمبية عمى االبناء 

نتيجة مف السمكؾ تمثمت في اتجاىيـ لمتحرر ، كزيادة أعباء الزكجة كىك ما كاف 

( 20 ).يعرض مستقبل االبناء لمخطر ك يجعل االسرة نيبا لعكامل التفكؾ 
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 االسرة الحديثة : تغير االسرة التقميدية : ثانيا 

  حديثة تعريف االسرة اؿ – 1

   ىي االسرة التي تستند الى الزكج  الزكجة كأكالدىما الذيف يقيمكف معيـ ، داخل بيت 

كاحد كفي نفس الكقت، كىي أسرة التناسل ك الرعاية االكلية ، كيمر الفرد في حياتو 

" : النكاة " بنكعيف مف أسرة 

 .ىي االسرة التي يكلد فييا كالمككنة مناالخكة كاالخكات كمف كالديو:أسرة التكجيو - أ 

فحيف يتزكج الفرد يترؾ أسرتو كيشكل بالتالي لنفسو أسرة نككية : أسرة االنجاب - ب

كىي أسر ال تتمتع بأؼ قكة كتظير حيثما  (21 ).أخرػ تتككف مف زكجتو كأطفالو 

تككف الدكلة مزدىرة ، كحينما تنمك الفمسفة الفردية ، كيسكد ىذا النمط في المجتمعات 

. المعاصرة

عضائيا أ   كعميو فاالسرة المتغيرة ترتبط مف حيث سمطتيا كطبيعة العالقات بيف 

فبالرغـ مف تأكيده . بسياؽ حضارؼ معيف، كما أنيا تتغير مع تغير السياؽ الحضارؼ 

 ف تحميمو يكشف عف أفأال إاكثر مف االنماط الثالثة،  عمى امكانية تزامف نمطيف أك

خر، مشركط بتغير البناء االجتماعي المحيط بما فيو مف أطر أالتغير مف نمط الى 

فاقا جديدة لفيـ التحكالت التي طرأت عمى أثقافية كسياسية ، كلقد فتحت ىذه الفرضية 

يطمق عمماء االجتماع اسـ عائمة نككية عمى االسرة التي  ك(22).االسر المعاصرة 

تتككف مف رجل كزكجتو كأطفاليما الذيف يعتمدكف عمييما ، كليما مسكنيما الخاص ، 
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كيمكف القكؿ بكجو عاـ اف العائمة النككية ىي خاصية نمطية لممجتمعات الحديثة ، 

 1959كككحدة مستقمة ، تعتبر العائمة النككية نظاما عصريا ، كقد استخدـ في سنة 

 كبإلقاء نظرة (23 )." العائمة الممتدة المعدلة لتصف ىذا النمط الحديث " اصالح 

عمى كضع األسرة في الكقت الحالي نجد أف العامل االقتصادؼ ما زاؿ مف أىـ 

كما أف العكامل الرئيسية األخرػ في حياة األسرة ما زالت قائمة مثل تقسيـ , العكامل

نجاب األطفاؿ كتربيتيـ, العمل تبعا لمجنس، كاإلعالة كالحماية كتبادؿ العكف  كالقياـ , كا 

 باإلضافة إلى ممارسة األنشطة كالطقكس الدينية ، كتعميـ األطفاؿ،باألنشطة اإلنتاجية

 كلكف الجدير في األمر ىك أف الصكرة ،كل ىذا يحدث مف خالؿ األسرة كداخميا

إلى ىيئات  (إلى درجة معينة عمى األقل)تغيرت بحيث انتقمت كثير مف ىذه األنشطة 

أخرػ خارجية غير عائمية ، كىذا انتزاع بعض ما كاف يتمتع بو الزكاج مف تأييد 

االجتماعي مف قبل ، ليس بمعنى تناقص المكافقة االجتماعي عمى الزكاج كلكف بمعنى 

تناقص القكػ الخارجية االجتماعية ك النظامية التي تعمل عمى المحافظة عمى فعالية 

البنائية ، فقد اصبح االىتماـ في الكقت الحالي يتركز عمى محاكلة معرفة الزكاج  

ؼ نكع مف العالقات يككف أنكعية مشاعر االفراد مف الجنسيف نحك بعضيـ ، ك

بإمكانيـ إقامتيا ، كباختصار أصبح ىناؾ تأكيد أقل عمى المظاىر النظامية التقميدية 

كأكثر عمى المظاىر الشخصية لمزكاج ك الحياة االسرية ، كيمكف التأكد مف حدكث ىذه 

التغيرات بطرؽ عديدة، كمع ذلؾ فإنو يالحع أنو ال تكجد اؼ فترة في التاريخ أك عند 

أؼ شعب مف الشعكب نجح فييا الزكاج القائـ عمى العاطفة فقط ، فيناؾ دائما درجة 
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ما مف التعاكف تنبثق مف خالؿ تقسيـ العمل بيف الجنسيف تعمل عمى المحافظة عمى 

كمف الجدير بالذكر أف الشباب أصبح ليـ درجة أكبر بكثير  .طريقة الحياة كأسمكبيا

مف تمؾ التي كانت ليـ في الماضي فيـ يشعركف االف بحرية أكثر مف التحدث عف 

المكضكعات تتعمق بالجنس كاالنجاب ك العالقة الزكجية بالمقارنة ببعض االشخاص 

المتزكجيف فعال في الماضي، حيث كاف ِىؤالء يتحاشكف التحدث في مثل ىذه 

 كنجد اف لالسرة الحديثة ليا مجمكعة (24 ).المكضكعات حتى بعد اف ينجبكا أطفاال

 :مف االشكاؿ كىي 

 (standardnuchearfamily)االسرة النككية المعيارية – أ 

   كتتألف مف زكج كزكجة ، كماليما مف أبناء يشترككف معا في معيشة منزلية كاحدة ، 

. كيعمل الزكج لكسب قكة االسرة كتدير الزكجة أعماؿ المنزؿ

( dyadicnuclearfamily)االسرة النككية الثنائية – ب 

.    تتألف مف زكج ، زكجة بال أطفاؿ كاحدىما أك كالىما يعمل لمكسب المادؼ

( (dual – workfamily االسرة ذات الشريكيف العامميف–  ج 

.    كال الزكجيف يزاكالف مف بدء زكاجيما عمال تكسبي

(  (single parent familyاالسرة ذات الكالد الكاحد - د 
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عادة ىذه االسر تضـ أطفاال في سف ما قبل الدراسة أك في مراحل تعميمية ك تنشأ ىذه 

. االسر نتيجة لمطالؽ ، اليجر أك االنفصاؿ كعادة ال تمقي االسرة اؼ عكف مف الكالد الثاني

 ((threegenerationfamilyاالسرة ذات الثالث أجياؿ  – ق 

.    كىي أسرة تضـ ثالث أجياؿ يعيشكف عيشة كاحدة

 (middle – aged or elderlyاالسرة ذات الزكجاف متكسطا أك متقدما العمر– ك

couple )

لمرجل في ىذه االسرة ىك العائل ك الزكجة تعمل بالمنزؿ ك االطفاؿ في ىذه االسرة    

قد ترككا االسرة ، أما لاللتحاؽ بالجامعات أك ليشقكا طريقيـ في الحياة أك تزكجكا 

. كككنكا بدكرىـ أسرة منفصمة

 (second carcerfamily)االسرة التي خرجت فييا االـ لتطرؽ باب العمل – ز 

عند تركيـ منزؿ  تنضـ الزكجة الى القكػ العاممة عند التحاؽ االطفاؿ بالمدارس أك

. االبكيف

( kirent - work)االسرة متشابكة االقارب – ح 

كىي أساسا تضـ بيكتا ألسر نككية، أك االفراد متزكجيف كتضميـ حدكد جغرافية    

متالحقة كيضميـ نظاـ اقتصادؼ كاجتماعي كاحد يتبادلكف فيو السمع، الخدمات  

. أك أنيا تتألف مف مجمكعات مختمفة مف االشكاؿ الثمانية المذككرة السابقة      
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( remarriedfamily)أسرة الزكاج المتكرر  – ط 

كال الزكجيف فييا يككف قد سبق لو الزكاج ك الطالؽ مرة أك أكثر كما أنيا تضـ أطفاال 

. مف زكاجيا السابق كأحيانا مف الزكاج الحالي كيعيشكف معا

   لقد حدث تغير كبير في االسرة بتغير المجتمع ، مف مجتمع قبمي ريفي الى مجتمع 

حضرؼ حديث فتحكلت االسرة مف أسرة مركبة في اطار عائمة مترابطة الى اسرة نككية 

( 25  ).مقربة

  الحديثة الخصائص البنيكية لالسرة – 2

كأىـ خصائص االسرة النككية أك الزكاجية  

  ىكبيل ىي االكثر االنكاع انتشارا في العالـ ، كتكجد حسب دراسة hoepelفي 

 .مع أشكاؿ أخرػ %50مف المجتمعات كحدىا ، ك25%

  كظيفتيا االساسية جنسية ك انجابية. 

  ال يزيد عمرىا عف قرف مف الزمف. 

  تعيش في سقف كاحد سكاء في بيت الزكج أك الزكجة. 

  تطبق نظاـ أحادية الزكج ك الزكجةmonogamie . 

 العمكمية ، فيي مكجكدة في كل المجتمعات باختالؼ االشكاؿ التي تأخذىا. 

 االساس العاطفي ك االنفعالي. 
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  التأثير الشكمي ك التشكيمي ، فيي تككف االفراد عمى الشكل االمثل الذؼ يرسمو

 .ليا المجتمع كتشكيل االفراد لالندماج فيو 

  الحجـ المحدد ، فيي ذات حجـ محدد الجكانب. 

  مكضع النكاة في الييكل االجتماعي ، تيتـ بيا كل المجتمعات كتشكل الكحدة

 .االكلية لكل مجتمع كأصغر حجـ في المجتمع 

  مسؤكلية االعضاء ، فمكل عضك ميامو كمسؤكليتو فييا. 

  التنظيـ االجتماعي ، إذ تخضع لتشريعات المجتمع كمقاييسو كشرعيتو بداية مف

 .الزكاج 

  طبيعتيا الدائمة كالمؤقتة ، فيي مف حيث أعضائيا تزكؿ أما مف حيث الشكل

 ( 26 ).فيي دائمة كمستمرة في كل المجتمعات ال تزكؿ بزكاؿ أفرادىا 

لمفكارؽ الحضارية  مكايفر   كما تتميز العائمة النككية بالصفات التالية حسب دراسة 

حيث قاـ بدراسة مفصمة  " المجتمع" كاالجتماعية بيف العكامل النككية ففي كتابو 

لصفات العائمة المعاصرة ف اؼ العائمة النككية التي تكجد في معظـ المجتمعات 

:  الصناعية المتحضرة ك الراقية كيدرج ىذه الصفات بالنقاط التالية 

يككف كجكد العائمة الحديثة مبنيا عمى اتفاؽ الزكج مع زكجتو ، فيما المذاف يقرراف - أ 

. بناء حياتيـ الزكجية منذ ابتداء دخكليـ ليا

. تتكلى العائمة الحديثة تربية كرعاية أطفاليما تربية عقالنية كعممية- ب 
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تدير العائمة الحديثة شؤكنيا بطريقة ديمقراطية بحتة ، فالزكج ك الزكجة يبحثاف - ج

القضايا ك االمكر التي تتعمق بحياتيما الزكجية تبتعد عف الديكتاتكرية ، كتعتمد عمى 

. النقاش البناء بيف الزكجيف

سس حياتيما كمعايشتيا كاىدافيا بصكرة شعكرية أتنظيـ العائمة الحديثة عمى - د   

. اختيارية تعتمد عمى رغبات كاتجاىات الزكج ك الزكجة

تعترؼ السمطات الحككمية بأىمية العائمة الحديثة ك بالمسؤكليات الكبرػ الممقاة - ق 

عمى عاتقيا ، فيي تعمل عمى مساعدة العائمة عمما منيا بأنيا المدرسة االكلى التي 

. يتعمـ فييا الطفل ، شتى أنكاع الميارات التي تساعده عمى بناء شخصيتو ك استقالليتو

قاربيا ، فيي أإف العائمة الحديثة مستقمة استقالال تاما مف الناحية االقتصادية عف - ك 

تعتمد عمى نفسيا في تسيير امكرىا االقتصادية ، كىي كحدة متكاممة ، تكافح مف اجل 

. اسعاد افرادىا كتحقيق اىدافيـ كطمكحاتيـ الحياتية

تيتـ العائمة الحديثة في الكقت الحاضر بتحديد النسل ، الذؼ يتفق عميو مقدما - ز 

الزكجاف حيث انو يساعد العائمة عمى تحقيق المكازنة ، بيف مكاردىا المالية كعدد 

. افرادىا، كيمكنيا في الكقت نفسو مف اعطاء التربية الجيدة ك الصالحة الطفاليا

   لكف رغـ تقمص الحجـ تبقى العائمة الجزائرية تتميز بنيتيا اليرمية ، كيبقى االب 

دائما عمى رأس اليـر االسرؼ ، متبكع باألـ التي استطاعت اف تحتل مكانة اجتماعية 

عالية داخل كخارج االسرة ، بذلؾ شكمت عالقات اجتماعية كاسرية متميزة ،  
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المحيط نتيجة لعكامل اجتماعية كثقافية كاقتصادية ، ك التغير الثقافي ك االجتماعي  مع

، كتغير في نمط االنتاج  (27 ).الذؼ تعرض لو المجتمع الجزائرؼ اثر مكجة التصنيع

، كدخكؿ التكنكلكجيا الحياة  (28). الذؼ يقـك عمى كضع اليات نظاـ صناعي حديث

العامة ، فكانت االسرة اكلى المؤسسات االجتماعية استجابة ليذا التغير سكاء عمى 

المستكػ البنيكؼ أك الكظيفي ، فقد نتج عف ذلؾ أسرة حضرية ذات خصائص تختمف 

تتميز بتقمص حجميا مف  (الحضرية)فاالسرة الجزائرية المعاصرة " عف البنية التقميدية 

– اسرة نككية – النظاـ االسرؼ الممتد الى النظاـ االسرؼ النككؼ كلقد برز ىذا البناء 

(  29). بعد اف نزحت االسرة مف الكسط الريفي الى الكسط الحضرؼ 

ىناؾ كثير مف عمماء االجتماع يركف أف التغير الذؼ يتعرض لو المجتمع لو *   

التي تمثل كحدة بناء المجتمع ، فبناء االسرة الكبير أخذ في  بناء االسرةالكاضح عمى 

التالشي في معظـ مجتمعات العالـ ، بما في ذلؾ المجتمع العربي ، كأصبحت االسرة 

مف السمات المميزة لألسرة في عالـ اليـك ، كىذه االسرة " بالنكاة " الصغيرة المسماة 

الحديثة تنحصر التزاماتيا في الزكجيف كأالدىما الصغار فقط ، كما اصبحت ىذه 

. االسرة تحدد عالقاتيا بكل مف اسرتي الزكج ك الزكجة

إف التنقل االجتماعي الذؼ اصبح مف خصائص المجتمع الحديث يميل الى *    

اضعاؼ الركابط االسرية ك القرابية ، فحركة االفراد سعيا كراء العمل ك االرتقاء في 

سممو يؤدؼ الى اتساع المسافة االجتماعية ، بينيـ كبيف اقاربيـ ، كالدليل عمى ذلؾ 
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ف الشخص الناجح الذؼ ينتمي أصال الى بيئة متكاضعة ، يقطع ركابطو بأسرتو أىك 

( 30 ).كأقرابو النيـ سيككنكف بالنسبة لو مسؤكلية اجتماعية 

  الحديثةكظائف االسرة  - 3

تأثير التغيرات االجتماعية في شكل البناء االجتماعي ، كفي عالقات النظـ  فإ    

االجتماعية بعضيا ببعض ، االمر الذؼ يؤدؼ الى تغير مصاحب في النسق االسرؼ، 

كلكف االسرة ال تتغير بشكل متكازف ، مع سرعة كعمق النظـ االجتماعية ىذه ، كليذا 

. فمف المتكقع دائما اف تتعرض الحياة االسرية لالضطرابات ك التكتر

   كاالسرة في ذلؾ شأنيا شأف النظـ االخرػ في المجتمع ، كاف كاف تغيرىا يؤثر 

نيا خضعت لتغيرات بنائية كظيفية نتيجة الثكرة أال إيضا في النظـ االخرػ، أ

الصناعية، كتقدـ التكنكلكجيا ك الحياة الحضرية ، كل ىذا انعكس عمى االسرة في كل 

مرحمة مف مراحل التغير كأثر ذلؾ عمى كظائفيا الشمكلية القديمة ، تمؾ الكظائف التي 

أخذت تنسمخ الكاحدة تمك االخرػ ، كمف ثـ انحسرت في عدد قميل جدا مف الكظائف 

لدرجة اف كثيرا مف المؤلفيف كالباحثيف في ميداف عمـ االجتماع ، يتصكركف متشائميف 

أنو باستمرار التغير في المجتمع كباستمرار التأثير المباشر عمى الكحدة االسرية ، فاف 

االسرة سكؼ تستمر في االنحالؿ كستستمر الكظائف االجتماعية ك الثقافية ك الرئيسية 

( 31 ).ليا في النقصاف 
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زدياد معدالت التغير االسرؼ ك الثقافي ، يؤدؼ الى تغيرات مصاحبة في القيـ إف إ   

زيادة أك نقصاف في معدالت الطالؽ ، شركط االخيار في : المتعمقة بالزكاج مثل 

ف مدػ تأثر االسرة بيذه التغيرات ، يختمف تبعا لمطبقة التي تنتمي الييا ، أال إالزكاج 

حتماؿ كبير بأف تتغير ىذه القيـ في المستقبل نتيجة الرتفاع مستكيات التعميـ إكىناؾ 

ف االسرة تسير في اتجاه التغير مف حيث الكظائف ، أنتشار التصنيع بشكل أكسع ، كإك

نتاجية الى كحدة استيالكية ، كما اف كظائفيا التقميدية تنتقل أك انتقمت إمف كحدة 

بالفعل الى بعض المؤسسات أك المنظمات في الكقت الذؼ يتعاظـ فيو دكر االسرة في 

التنشئة االجتماعية ، كفي متابعة تعميـ االطفاؿ ، كىذا يؤيد االتجاه الى رفض كجية 

النظر القائمة ، بأف االسرة في سبيميا بفقداف كظائفيا بحيث تصبح بال قيمة أك بال 

أىمية في المجتمع ، أك أنيا ستتحكؿ في المستقبل القريب الى كحدة تقتصر كظيفتيا 

( 32). الرئيسية عمى ممارسة العالقات الجنسية 

   كلقد أرجع الدارسكف التغير في كظائف االسرة ، كانتقاؿ بعضيا الى مؤسسات 

كمنظمات خارج نطاؽ االسرة الى عدة عكامل ، مثل الثكرة الصناعية ك التقدـ 

التكنكلكجي ، كنشأة المدف بشكميا الحالي ك التحديث ، كما صاحب ذلؾ مف طابع 

مختمف لمحياة لـ تألفو المجتمعات التقميدية ، كلربما كاف ىذا ىك السبب في أف كثيرا 

مف عمماء االجتماع المعاصريف ، يركف أف استمرار التغير في ىذه المجاالت سيؤدؼ 

نييارىا التاـ ، كقد إالى فقداف أكثر لكظائف االسرة ، مما قد يؤدؼ الى تحمل بنائيا ك

عتبر متضمنا أ أف التفكؾ الذؼ ماؿ الى تأكيد غيره مف العمماء ، ك الذؼ بارسكنزكجد 
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ليس اال عالمة عمى تكيف ىذه االسرة لمتطمبات " االسرة النكاة " أساسيا في بناء 

التغير المعاصر ، كأف االسرة ستظل قادرة عمى إستيعاب المعكقات الكظيفية باستمرار، 

. الى القكؿ بأف االسرة نسق اجتماعي يميل الى التكازف باستمراربارسكنزكىكذا ينتيي 

   كمع ذلؾ يكجو كثيرا مف النقد الى االسرة الحديثة المعاصرة ، لفقدىا كثيرا مف 

كظائفيا التقميدية ، التي كانت تقـك بيا في الماضي ، كبتتبع التاريخ المكتكب نجد أف 

االسرة في العصكر السابقة ، كانت ىي النظاـ االجتماعي الرئيسي ، كقد صاحب 

زيادة التخصص كتعقد المجتمع الحديث، : التغيرات التي تعرضت ليما المجتمعات مثل

تغيرات في الكظائف التي كانت االسرة تقـك بيا مف قبل ، االمر الذؼ أدػ الى انتقاؿ 

. عدد كبير منيا الى مؤسسات أك تنظيمات خارج نطاؽ االسرة

   إف كظائف االسرة الحديثة قد تغيرت الى حد كبير ، كمع ذلؾ فإف كل فقداف لبعض 

الكظائف استجابة لمتغيرات الجارية ، يدعـ مف كحدة االسرة كتكامميا ، كيزيد مف 

قدرتيا عمى مكاجية متطمبات التنشئة االجتماعية ، كتنمية شخصية االطفاؿ ، كعمكما 

:  تحدد المراجع العممية كظائف االسرة الحديثة فيما يمي

. انجاب االطفاؿ - أ   

. منح المكانة االجتماعية لالطفاؿ البالغيف - ب   

 .التنشئة االجتماعية - ج   

 .الضبط االجتماعي- د   
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"    ىذا باالضافة الى كظيفة جديدة لـ ييتـ بيا التحميل السكسيكلكجي مف قبل كىي 

كنعني بيا التفاعل العميق بيف الزكجيف ، كبيف االباء ك االبناء  في "الكظيفة العاطفية 

منزؿ مستقل مما يخمق كحدة أكلية صغيرة تككف المصدر الرئيسي لالشباع العاطفي 

لجميع أعضاء االسرة فقد أصبحت ىذه الكظيفة مف المالمح المتميزة لالسرة الحديثة ، 

بعكس الحاؿ في االسرة الممتدة في المجتمعات التقميدية ، حيث يتـ التفاعل حمقة كبيرة 

 ( 33). مف االقارب الذيف يعيشكف متجاكريف 

  كلقد تطكرت االسرة تطكرا شامال في جميع النكاحي ، فمف الكجية الكظيفية كانت 

االسرة بمثابة ىيئة مستقمة تمارس بداخميا سائر الكظائف ، كما كانت االسرة ىي 

الجماعة االجتماعية ، التي تسيـ بالقدر االكبر في تدعيـ كتكعية شخصية الفرد ، 

. كتحدد الى حد ما مدػ نجاحو عمى حماية نفسو كتأكيد ذاتو

   كمف الناحية االجتماعية كانت الكظيفة االجتماعية ،التي تقـك بيا االسرة ىي كظيفة 

التنشئة االجتماعية ، كتطكر شكل االسرة مف االسرة الممتدة الى االسرة النككية، مف 

. شأنو أف يؤثر في عممية التنشئة االجتماعية 

فاالسرة في بدأ نشأتيا كانت تقـك بجميع الكظائف االجتماعية تقريبا ، في الحدكد التي 

تقتضيو حاجاتيا االقتصادية كالدينية كالخمقية  الذؼ يسمح بيا نظاميا كبالقدر

مع كلى الترابطات االنسانية التتعدػ جأكالقضائية كالتربكية، فكانت كظائفيا في 

( 34 ).راالكقات الضركرية كصنع االدكات التي يعتمدكف عمييا في الصيد كجمع الثما
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  الحديثة الزكاج كتقاليده في االسرة : ثالثا 

 : ةالحديثفي االسرة تعريف الزكاج -  1

    يعد الزكاج في صكرتو التقميدية ، عالقة قانكنية بيف رجل كامرأة بالغيف ، تترتب 

إال أف الزكاج في المجتمعات الحديثة أحيانا ما يفسر . عمييا حقكؽ ككاجبات معينة 

تشير الى أنو " يعيشاف معا كما لك كاف زكجيف " بطريقة أكثر ليبيرالية بحيث اف عبارة 

ألف نستبعد المعيشة المشتركة مف مفيـك الزكاج ، – العتبارات عدة – ال معنى 

كينبغي أف نالحع ، مع ذلؾ ، أنو حتى ىذا التعريف االكثر ليبيرالية ، عادة ما يتبعد 

" في الغرب " االزكاج مف ممارسي الجنسية المثمية ، كعمى الرغـ مف تزايد تقبل الناس 

لممعيشة المشتركة ، كانو يمثل االف المقدمة الطبيعية لمزكاج ، مع ذلؾ فإف الناس 

مازالكا يفرقكف بيف المعيشة المشتركة يفرقكف بيف المعيشة المشتركة مف ناحية ، كبيف 

( 35 ) .إتباع الطقكس الدينية لمزفاؼ ك الزكاج مف ناحية أخرػ 

  خصائص الزكاج في االسرة الحديثة – 2

ك التي تتككف مف الزكج االسرة النكاة أك الزكجية    بعد ظيكر نمط االسر ىي 

نحسرت سمطة االب لكنيا لـ تسقط ، فاالبف رغـ إكالزكجة كأبنائيا ، كمع ىذا النمط 

زكاجو ، ما برح يتمقى أكامر أبيو كنكاىيو كتأثيراتو ، لكنيا أصبحت محدكدة تقتصر 

عمى المكاضيع اليامة ، فإنحسار ممارسة السمطة االبكية يرجع الى تقميص حجـ 

. المساحة الزمنية التي تتيح ممارستيا
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   كمف السمات المميزة ايضا لالسرة الزكاجية انيا محدكدة في بقائيا ك استمرارىا مف 

ناحية كمف ناحية اخرػ انيا تقـك بإعداد افرادىا ألداء أدكار متغيرة تتفق مع طبيعة 

الحياة الحديثة ، كىذا النكع مف االعداد يساعد االفراد عمى التكفل بسيكلة لمطالب 

الصناعة حيث تحتاج االعماؿ الصناعية الى مناخ أسرؼ تتكفر فيو الراحة النفسية 

كاالشباع العاطفي ك التجاكب الفعمي كىذا المناخ االسرؼ المالئـ يتكفر في االسرة 

الزكاجية أكثر مما يتكفر في غيرىا مف انماط االسرة ، حيث يقـك كل مف الزكجيف 

بإختيار شريؾ حياتو كحيث يعامل كل منيما االخر عمى اساس المساكاة في الحقكؽ ك 

( 36). الكاجبات 

نو في عممية االختيار الزكاجي أيضا مف خصائص الزكاج في االسرة الحديثة أ   نجد 

اج االبناء ، ضركرة تكافر بعض الصفات كختيارىا لزإبعض االسر إنما تفضل في 

التي تبدك مرغكبة مف جانبيا كاألصل ، الخمق الرفيع ك الجماؿ ، في حيف تحرص 

غيرىا مف االسر عمى أىمية تمثيل بعض الصفات منيا التعميـ ، المستكػ االقتصادؼ 

المرتفع ، التديف بينما نجد نمط ثالث مف االسر ترغب في تكافر خصائص أخرػ 

تتناسب كنظرتيا لمحياة كظركفيا ككضعيا الطبقي في المجتمع ، ك الذؼ يختمف 

بالضركرة عف كضع كمكانة غيرىا مف االسر ك الشرائح الطبقية القائمة في البناء 

 ( 37 ) .االجتماعي

ستمر الزكاج كلكف مع تعديل في الجية التي اصبحت تمعب الدكر الرئيسي إ    لقد 

ختيار القريف ، لقد فقدت األـ كنساء االسرة كربما ىذا الدكر ، ليمنح الى إفي 
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االصدقاء كالزمالء كزكجاتيـ ، أك الى بعض المقربيف مف االقرباء ، ك أصبح االختيار 

حقا لمجيل الذؼ يسعى لمزكاج ، كلكف قمة االختالط بيف الجنسيف مازالت تعيق الشباف 

ختيار حر شخصي مقركف بالمعرفة العميقة لمقريف المختار ، إجراء إك الشابات عف 

كيمجأ المتزكجكف مف معارؼ الشاب الباحث عف زكجة الى تدبير لقاء سريع بيف مف 

يتكسمكف فييـ االنسجاـ أك التكافق مف الجنسيف ، لتسييل تحقيق تعارؼ الشباف 

كالشابات قبل الزكاج ، كاثناء المقاءات التي تجرؼ غالبا في منازؿ االصدقاء ، كتحت 

رقابتيـ كرعايتيـ، يحاكؿ كل طرؼ اكتشاؼ االخر كدراستو عف قرب لكنيا كثيرا ما 

تؤدؼ الى نتائج سطحية نظرا لعدـ تزكدىا باألدكات الالزمة كحصكؿ التفاعل في ظل 

ف إ. أجكاء اصطناعية ، يبرز كل طرؼ أثناءىا أفضل ما عنده مف الصفات ك المزايا

ىذا الزكاج المدبر ، ال يخرج عف ككنو تزكيجا ، فاالصدقاء بمشاركة زكجاتيـ ، ىـ 

الذيف يتكلكف تكجيو االختيار الفعمي ، فيرث الصديق دكر االب ، كزجتو دكر أـ 

الشاب ، كتبقى ناحية ايجابية كتحكؿ حقيقي كىك أف الشاب ك الشابة يشعراف أنيما 

ىما المذاف يقرراف مصيرىما، كيستطيعاف عمميا قبكؿ أك رفض الفرصة المطركحة ، 

جتماعية سمبية ، كال نستطيع النظر الى الزيجات إية نتائج أدكف اف يترتب عمييا 

ساسيا الحب ، الف السرعة أف أنيا زيجات عاطفية كأالمعقكدة عف ىذا الطريق الى 

التي تتـ بيا الخطكات الالحقة، ال تكفي لتفتح العكاطف ك تفجرىا ، أك لكالدة حب 

ستتبع حصكؿ المكافقة المبدئية .حقيقي يتعدػ التعمق بالمظاىر الخارجية ك الحسية كا 

بيف الطرفيف تقمص في المساكات التي كانت تجرؼ عادة عمى ىامش الخطبة حكؿ 
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قيمة المير الذؼ سيدفعو الزكج مف ناحية ، كاالدكات كاالغراض ك المكاـز التي ستنقميا 

الزكجة معيا الى البيت الزكجي مف ناحية ثانية ، تمؾ المساكمة كانت تجسيدا لمفيـك 

الزكاج التقميدؼ باف صفقة تبادلية تتـ بيف الطرفيف ، يجب اف يسعى كل طرؼ فييا 

كنسجل أنو في كل الحاالت سكاء تـ  .ف يحصل عمى أكبر قدر مف المنافعأالى 

التعارؼ بشكل مباشر أك مدبر ، يصر الباحثكف عمى قريف يتصف ببعض الصفات 

كتتكفر عنده بعض الشركط الذاتية ، كيكحى ىذا االلحاح بتحكؿ اجتماعي في النظر 

. الى الزكاج عمى انو شأف شخصي كلك لـ يتكرس فيو نيائيا ىذا االعتبار

   أما االطاعة العمياء فقد تحكلت الى إطاعة شكمية بعد أف فقدت أسبابيا المادية ، 

كأصبحت طاعة االب مرتبطة بنكعية الفركض المتفرعة منيا ، فإذا كانت مما يرضاه 

االبف مسبقا إلتـز بطاعة كالده كأال يظير تممصا كتيربا منيا ، كفي الحالة االكلى 

ينطمق االبف مف مقتضيات معنكية كيحتفع لكالده بسببيا بيامش مف االعتبار كالتقدير 

المعنكييف كيبرز الحالة الثانية بأف يبقى أسير نظرة االىل التي تشد الى الماضي 

( 38 ).عكضا عف أف تدفع الى المستقبل 

االختيار لمزكاج في االسرة الحديثة  –  3

    إف البيئات الحديثة قد أثرت عمييا التغيرات االجتماعية العميقة الشاممة عمى 

االسرة، فتعميـ الفتاة مف ناحية ، تعميما متخصصا في مرحمة التعميـ العالي كشبو 

العالي قد أخر زكاجيا بشكل ممحكظ ، فبعد اف كانت السف الشائعة لزكاج الفتاة ىي 
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السادسة عشر ، أصبحت ال تقل عف إحدػ كعشريف اال في حاالت قميمة جدا كلـ يقف 

االمر عند ىذا الحد ، فإف الفتاة أصبحت كالشاب ال تقدـ عمى الزكاج ، اال بعد أف 

تضمف كظيفة ليا كخاصة تعمل الفتاة ك خركجيا لمعمل ، كتكسبيا قد أصبح قضية 

كبقدر ما تأخر سف زكاج الفتاة تأخر سف زكاج الشاب . مسمـ بيا في العصر الحاضر

أيضا ، فأصبح ال يفكر في الزكاج قبل الخامسة ك العشريف اال في حاالت قميمة جدا 

. لذلؾ

   كمعنى ذلؾ مف الناحية االجتماعية أف الزكجيف صارا يبدآف بناء أسرتيما الفردية ، 

كىما في تماـ نضجيما الجسمي ك العقمي ك النفسي ك االجتماعي ، كبعد كفاح  

الدراسة كالتحصيل كجياد في البحث عف الكظيفة المالئمة ، كنضاؿ في سبيل  في

تثبيت أقداميا في المحيط االجتماعي ، كمف الطبيعي اف يترتب عمى ذلؾ تكافق أكثر 

. بينيما كتسامح أكثر في معاممة كل منيما  لالخر

تفاؽ أكبر في الميكؿ كالعادات ، كخاصة في االطار المرجعي لتنشئتيما إ   ك

االجتماعية كتعميميما في المراحل المختمفة ، ك الجك العاـ الذؼ يعيشاف فيو كاحد ، ال 

اختالؼ فيو بينيما الميـ في بعض تفاصيل دقيقة بدأت بدكرىا في الزكاؿ الى درجة 

كمف خالؿ ىذا ظيرت أسر مؤداىا الحذر في االختيار ، لما يترتب عمى . ممحكظة

ىذا الزكاج كخاصة أف االسرة الحديثة ، تميزت بدرجة مف التعادؿ بيف الزكج كزكجتو ، 

كىذا التعادؿ جاء نتيجة تنازؿ االب عف بعض سمطاتو االبكية ، كبالتالي أصبحت 
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طاعة الزكجات كاالبناء ال تتناسب مع قدر طاعتيـ ركح االبكة ، فالزكج أصبحت عميو 

مسؤكليات بجانب عممو ، كىك التكفيق بيف طاقتو كبيف االختيارات الترفييية ك العاطفية 

. التي تنتظرىا منو زكجتو

   كمف الظكاىر الشائعة في االسرة الحديثة ، قمة الزكاج بيف االقارب ، كزكاؿ فارؽ 

السف بيف الزكجيف ، كعدـ التمسؾ بالميكر المرتفعة ، كقمة تعدد الزكجات نتيجة لكثرة 

االعباء العائمية ، كأيضا مف اىـ ىذه الظكاىر االختيار الحر، كما في كثير مف أسر 

الدكؿ الحديثة، فالزكاج في المجتمع عف طريق االختيار الحر ، بيف الرجل ك المرأة ال 

يعني ىذا االختيار ذات طبيعة حرة مطمقة ، لكف عمى النقيض فإنو يقدـ في اطار 

ستطاعت الصناعة إكبناء عمى ىذا  .العكامل االقتصادية كاالجتماعية بيف الزكجيف

كبالتالي فإف تككيف حياة زكجية  التأثير في التشكيل االجتماعي ك االقتصادؼ،

( 39 ).أصبحت متأثرة بيا سكاء بطريق مباشر أك غير مباشر

ىك العنصر االساسي المسيطر في الكقت الحالي ، فالزكاج " الحب "    لقد أصبح 

يتضمف تأكيدا أكليا عمى العاطفة ، كعمى كيفية  marrying for loveبسبب الحب 

شعكر فرديف كل منيما تجاه االخر، كعمى مدػ رضائو الشخصي ، كىكذا تظير 

ساسيا ، مدػ النجاح أك الفشل في الزكاج ، كتصاحب ىذه أمقاييس جديدة يقاس عمى 

االتجاىات الجديدة مشاكل جديدة أيضا ، الف االفراد حينما ال يجدكف في الزكاج 

االرضاء ك االشباع الذؼ كانكا يتكقعكنو ، فإنيـ يشعركف بالرغبة في الفرار كالتخمص 
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مف ىذا االرتباط ، كتساعد التغيرات االجتماعية االخرػ ، عمى تسييل ىذه العممية ، 

ف ينتج سبب الزكاج مف أجل االستقرار الزكاجي ك بالتالي أىذا الى جانبي أخر يمكف 

ف معظـ الزيجات في الكقت الراىف تتـ عف طريق االختيار  إ.رتفاع معدالت الطالؽإ

الحر، اال اف مفيـك ىذا االختيار يختمف باختالؼ الطبقة ك المجتمع ، الذؼ ينتمي 

اليو الزكجاف ، فيك يعني بالنسبة لمفئات الحضرية ، تبادؿ الحب قبل الزكاج كالتعارؼ 

الشخصي الكثيق ، بيف الفتى ك الفتاة كىنا يظير أثر المناخ االجتماعي ، في تيسير 

مثل ىذه العالقة ، ذلؾ اف اتاحة الفرصة أمامو لتمقي العمـ ، كمثل الفتى ككجكدىا الى 

جانبو في مياديف العمـ ك العمل ، خمق ظركفا متعددة لمتفاىـ ك الحب قبل الزكاج ، 

لكف مفيـك االختيار الحر ، ال يحمل نفس المضمكف بالنسبة لكل فئات االسر في 

المجتمع ، فإذا كاف يعني االختيار الفردؼ ، نتيجة لمتفاعل كنتيجة لمفضالت معينة ، 

كقيـ خاصة عند الفئات الحضرية ، فإنو يعني عدـ كجكد عنصر القسر ك االكراه ، 

عند الفئات الريفية ، حيث الزالت ىناؾ ركاسب عديدة ، ثقافية ك اجتماعية معينة 

كمختمفة ، مف االسرة الممتدة التقميدية تحكـ عممية االختيار ك أسمكب اتماـ الزكاج 

( 40). كالعالقات التي تسبقو 

" أعزب " ف عممية االختيار الزكاجي ، ىي الطريقة التي يغير بيا الفرد كضعو مف إ   

كىناؾ بعض االجراءات المتفق عمييا في جميع المجتمعات ، البد مف " متزكج " الى 

تباعيا إلتماـ الزكاج ، اال اف ىذه االجراءات تختمف مف مجتمع الى أخر ، ففي إ
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ف يسيما في عممية االختيار ، أبعض المجتمعات يسمح لألفراد المقبميف عمى الزكاج ، 

. كفي ىذه الحالة تكجد درجة مف االختيار الشخصي بيف طرفي الزكاج

   ىذا كقد تختمف عممية االختيار الزكاجي في المجتمع ، تبعا لمطبقة االجتماعية التي 

ينتمي الييا الشاب المقبل عمى الزكاج ، كما أف درجة الحرية تتفاكت مف طبقة ألخرػ 

، فاألفراد في الفئات العميا ، يؤمنكف بضركرة تبادؿ الحب أك التعارؼ عمى االقل قبل 

الزكاج ، كقد ظير ىذا االتجاه نتيجة لمتغيرات االجتماعية التي تعرض ليا المجتمع ، 

كشكل لالختيار الزكاجي لألفراد غير " التكاعد " كبيذا تسمح الفرصة عف طريق 

. المتزكجيف كي يتصل أحدىـ باألخر بقصد اختيار الشريؾ

   كعمكما فإف الزكاج في الكقت الحالي ال يحدث دكف اف تسبقو فترة مف التعارؼ ، 

تتيح لكل مف الفتى ك الفتاة ، التعرؼ عمى الشخص الذؼ سكؼ يصبح شريؾ 

. المستقبل ، كاف اختمف أسمكب ىذا التعارؼ تبعا لمطبقة االجتماعية التي ينتمياف الييا

االستقالؿ ك االستقرار :    كتختمف كظائف الزكاج في المجتمعات المتقدمة كمنيا 

كتأسيس أسرة خاصة ك االنجاب كتحقيق الرفقة ك السعادة ك الحب ك االعتماد عمى 

الخ ، أما لماذا يحدث الزكاج ، فإف اؼ سبب مف االسباب السابقة يمكف ... النفس 

يفسر الزكاج عمى المستكػ الشخصي ، أما عمى المستكػ االجتماعي فإف جميع 

المجتمعات تقبل أسبابا معينة كترفض أخرػ ، إال انو مف المؤكد أف العكامل الشخصية 

في الزكاج تعمل مف خالؿ حدكد اجتماعية كاضحة ، كالكظائف التي يؤدييا الزكاج 
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كمف االمكر المألكؼ أف  (41 ) .تتحدد مف خالؿ المضمكف الثقافي ك االجتماعي

إختيار الزكجة ال يتـ بطريقة كاحدة ، فمنذ مطمع ىذا القرف كاف االختيار يتـ بطريقة 

غير مباشرة عف طريق االـ أك الخاطبة ، كبعد ذلؾ يتـ االتفاؽ بيف االسرتيف كتقاـ 

مراسيـ الزكاج دكف أف يرػ الزكج زكجتو ، كتدريجيا سكاء في الريف أك المدف ال يسمح 

لمخطيب برؤية خطيبتو قبل عقد الزكاج ، كنظرا لسرعة حركة التغير االجتماعي كحركة 

المرأة ك االختالط بيف الجنسيف أدػ ىذا الى أف يتعرؼ الشاب عمى الفتاة ، كيخرجاف 

. سكيا ثـ تأتي بعد ذلؾ مكافقة االسرتيف عمى تماـ الزيجة 

   مف الذؼ يختار؟ أك مف الذؼ يقع عميو االختيار ؟ السؤاليف أساسييف في عممية 

االختيار لمزكاج ، ففي المجتمعات التقميدية يقع عبئ االختيار الزكاجي عمى الكالديف 

أك عمى االقل الحصكؿ عمى مكافقتيا كغالبا مف يقع عمييا  (الخاطبة )أك كسيط 

االختيار تككف مف نفس الجماعة ك العقيدة ك الطبقة االجتماعية ، أما القرباء فينظر 

. الييـ بنكع مف الشؾ ، فالزكاج مف االقرباء يحمل معو مشاكل زكجية في المستقبل

   أما في المجتمعات الحديثة فإف االختيار الزكاجي أصبح مسؤكلية الشباب أنفسيـ ، 

حيث غالبا ما ال يسمحكف بتدخل الكالديف أك غيرىـ في عممية االختيار ، بإعتبار أف 

الزكاج مسألة شخصية بحتة ال تيـ اال الشخصية المقبمة عمى الزكاج ، كال شؾ أف ىذا 

التغير الكاضح في عممية االختيار الزكاجي راجع الى ظركؼ اقتصادية ك اجتماعية 

كثقافية مرت بيا المجتمعات الحضرية المعاصرة حيث أتاح نظاـ العمل الحالي لألبناء 



161 
 

إمكانية االستقالؿ المادؼ عف أبائيـ ك بالتالي أتاح ليـ حرية االختيار الزكاجي دكف 

الرجكع بصكرة اجبارية الى كالدييـ ، كما أصبح الزكاج مف خارج الجماعة ىك الشكل 

ذف انحصر الزكاج في االسرة الحديثة ضمف إ( 42). السائد في كثير مف المجتمعات 

دكائر اختيار مغمقة ال يمكف اختراقيا اال لمف انتمى الى أحدىا ، كأخذ التجانس بيف 

أفراد الفئات يتعمق عف ىذا السبيل ، كبدأ التفاكت يظير عمى صعيد الفئات ، فتككنت 

فئات متجانسة مف حيث تركيبيا الداخمي ، كلكنيا مغايرة لفئات أخرػ ، مغايرة كمية 

مف حيث مضمكنيا ، كساىـ زكاج أبناء رؤساء العشائر مف بعضيـ كمصاىرتيـ عمى 

. نشر ىذا الكاقع الجديد في كل الجزيرة العربية كعمى تعزيز مالمح التمايز الفئكؼ 

 طكاؿ mate – selectionتسـ البحث في مكضكع االختيار الزكاجي إقد ك( 43)

السبعينيات مف القرف الماضي ، بتزايد االىتماـ بدراسة العالقات العاطفية بيف 

الجنسيف، كتحكؿ في االىتماـ المركز بالعكامل التقميدية المؤثرة في االختيار الزكاجي 

تجاه الجكانب الديناميكية في  (العرؽ الديف ، الكضع االجتماعي ك االقتصادؼ )

العالقات الفردية ، كالبد أف البحكث البحثية ستركز في المستقبل عمى االسباب ك العمل 

كحيث استمر االىتماـ  .فيما يتعمق باالختيار الزكاجي – كليس مجرد االرتباطات – 

 فقد حققت تقدما منيجيا ممحكظا في marital qualityالكاسع بنكع الحياة الزكجية 

في نكع مف التكازؼ مع ذلؾ – كطرؽ تحميل المادة العممية – مجاؿ العينات الكبيرة 

ككاف إىتماـ ثابت كمستمر بأثر االبناء في ... التقدـ الذؼ تحقق في مجاؿ التعميمات 

(  44) . نكع الحياة الزكجية ، كمستقبل الرابطة الزكجية بيف االبكيف
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    كقد كاف لمتغيرات االجتماعية الكبرػ مثل نمك التصنيع ك الطرؽ الحضرية في 

الحياة كانتشار التعميـ تأثيرات كاضحة في طريقة إختيار شريؾ الحياة ك التي يمكف 

: تمخيصيا في النقاط التالية 

رتفاع سف الزكاج ، فالشاب أك الفتاة أصبحا ال يستطيعاف االقداـ عمى الزكاج ، إ- أ 

اال بعد اتماـ فترة الدراسة ك الحصكؿ عمى عمل مالئـ كاجر مناسب ، يمكنيما مف 

 .تككيف اسرة

التأكيد الكبير عمى الحب ك التفاىـ كأساس لمزكاج ، عمى عكس ما كاف يحدث - ب 

 أياـ االباء ك االجداد 

الحرية المطمقة تقريبا في اختيار شريؾ الحياة ، دكف السماح لمكالديف أك االقارب - ج 

بالتدخل في ىذا االختيار ، عمى اعتبار أف الزكاج مسألة شخصية بحتة ال تعني سكػ 

 .الفرديف المقبميف عمى الزكاج

 تفضيل الشباب الزكاج مف فتاة عاممة ، حتى تشارؾ ماديا في تحمل أعباء االسرة - د 

االتجاه في الزكاج نحك الرفقة ، مع التأكيد عمى االتفاؽ الجماعي في الرأؼ ، - ق 

ككممة الرفقة ىنا تؤكد أف الركابط االساسية في الزكاج ، أصبحت االف قائمة عمى 

العالقات الشخصية بيف الزكجيف إذا قكرنت باالشكاؿ النظامية لالسرة المرتبطة 

( 45) . بالقانكف كالعادات ك الرأؼ العاـ كالكاجب
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بعض التقاليد المرتبطة بالزكاج في االسرة الحديثة   – 4

  الخطبة- أ 

    يميل معظـ الباحثيف الى إطالة كقت الخطبة ، نظرا لرغبة كل مف الخطيبيف في

درس طباع االخر ، قبل االقداـ عمى الزكاج ، كتعرؼ عاداتو كميكلو كأرائو ، حتى 

تقـك حياتيما الزكجية عمى اساس مف الفيـ المتبادؿ ك التقدير السميـ ، كمف خالؿ فترة 

الخطكبة يسمح أىل الفتاة لمخاطب ، بأف بركز خطيبتو في المنزؿ كتتـ الزيارة بحضكر 

كيميل سكاف االحياء الحديثة الى اطالة فترة الخطبة كذلؾ لالسباب  .الكالديف ك االخكة

: التالية 

ارتفاع المستكػ المادؼ عندىـ الذؼ يسمح بتكفير المسكف كتجييزه باالثاث ،  – 1

. كاالدكات المطبخية كغيرىا بسرعة

. الدراسة كالمنطقة السكنية الكاحدة الجنسيف عف طريق عامل االختالط الطكيل بيف –2

. االنظماـ الى الجمعيات ك النكادؼ ك االحزاب السياسية كغيرىا – 3

( 46) . االيماـ في ضركرة تبادؿ الحب قبل الزكاج – 4

ال اف ىناؾ اتجاىا يتزايد ظيكره في اعطاء حرية اكبر نسبيا في لقاء الخطيبيف إ   

. كلعل تأثير كسائل االعالـ في ىذا الصدد أمر جدير بالتسجيل
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   كعمى عكس الزكاج في الماضي ، فقد تغيرت مفاىيـ الدكر بالنسبة الى لمجنسيف 

ككذلؾ االدكار المتكقعة لكل مف الزكج ك الزكجة في معظـ المجتمعات المتقدمة كالى 

حد ما في المجتمعات النامية كخاصة بعدد كبير مف االدكار الى جانب إجاده نكعيات 

( 47) . كاسعة مف االشياء

  المػػػػػػػػػػػػير- ب 

 أف المير أسيء إستعمالو مع الزمف ، كأصبح عند بعضيـ دمحم صفكح االخرس   يرػ 

صفقة تجارية ، أكثر منو تعبيرا رمزيا عف رباط مقدس ، فارتفعت الميكر الى درجة 

كبيرة، كباتت المرأة كأنيا تباع كتشترػ ، في سكؽ الزكاج ، ىذا باالضافة الى أف 

غالء المير ، كتأسيس بيت الزكجية مف االىل ك االقارب ، كمف بعض االصدقاء 

 (48 ) .المقربيف

 حفل الزفاؼ - ج 

إف االنتقاؿ مف أدكار العزكبة الى الزكاج يتضمنو نكعا مف االحتفاؿ كىك أمر شائع في 

ف اختمفت صكره كأشكالو فقد يستمر في بعض المجتمعات أياما تذبح فييا  المجتمع كا 

الذبائح كتقاـ المآدب ، كقد تقتصر عمى االجراءات الرسمية في مجتمعات أخرػ ، 

كعمكما فإف حفل الزفاؼ أصبح الحاضر مسألة إختيارية كترجع لرغبة العركسيف 

مكانيتيا المادية كاالجتماعية  ( 49 ).كا 
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   يشمل الزفاؼ عمى جانبيف أحدىما ديني ك االخر اجتماعي ، فاالكؿ ىك عقد الذؼ 

يقـك بإتمامو رجل ديف حيث يقـك بإجراء الشعائر الدينية التقميدية التي تتـ في مثل ىذه 

 الذؼ يشير الى النكاحي المدنية كىك مكمف "عقد الزكاج " الحالة باالضافة الى كتابة 

مف قبل الحككمة ، ك الييئة الدينية بالقياـ بيذا االجراء الرسمي ، أما الجانب 

االجتماعي فيك االحتفاؿ الذؼ يمي عقد القراف ك الذؼ يدعى الى حضكره أقارب 

. العريس كأقارب العركس ك االصدقاء

   كفي ىذا الحفل يظير العركساف لمناس كزكجيف كذلؾ بجمكسيما متجاكريف في 

مكاف معد ليما خصيصا ، كيككف العمل االكؿ الذؼ يشتركاف فيو ىك قطع كعكة 

 لممحبة كرمزالزفاؼ ، بأف يضع العريس يده فكؽ يد العركس كيقكماف بقطعيا معا 

كالتعاكف ك المشاركة، ىذا إذا كاف المستكػ االقتصادؼ ك االجتماعي ألسرتييما يسمح 

بذلؾ ، كتككف العركس عادة ىي الشخصية الالمعة ك المييمنة فيي محط األنظار في 

الحفل ، كيمتد ىذا الممعاف ك الييمنة الى كالدتيا بإعتبارىا كراء كل ما يجرػ في الحفل 

أنيا ستترؾ : ، كترجع أىمية االنثى في حفل الزفاؼ الى عدة أسباب تاريخية منيا 

منزؿ كالدييا الى منزؿ زكجيا ، كما أنيا في كثير مف المجتمعات تترؾ إسـ أسرتيا 

بعد الزفاؼ كتحمل إسـ زكجيا ، باإلضافة الى أف ىذا الحفل يعتبر إحتفاال بدخكؿ 

الى تغيردكرىا بالزكاج عف ىؤالء رمزاالنثى الى دكرىا الياـ كزكجة كأـ ، كما أنو 

لألنثى كي " جكاز مركر"الالئي لـ يتزكجف بعد ، فالزكاج ينظر اليو عادة عمى أنو 

تنتقل لتحتل مكانة البالغيف ، ىذا كيؤدؼ حفل الزفاؼ كظائف اجتماعية عديدة ترتبط 
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كيعكس طابع الثقافة " االعالف االجتماعي" غالبا بالييبة كاالعتبار ،ليذا فيك يؤدؼ دكر

( 50). كالبعد الطبقي كنكعية القيـ ك العادات ك التقاليد كما يناليا مف تنمية أك تحديث

شير العسل - د 

تسبب الفترة التي تسبق الزكاج مباشرة ك التي تنتيي بحفل الزفاؼ إرىاقا بدنيا    

كنفسيا لمعركسيف ك خاصة العركس مما يحتـ قضاء فترة مناسبة مف الراحة كاالستجماـ 

بعد  الزفاؼ فيحصل الزكجاف عمى إجازة مف العمل بقضائيا معا كل حسب كسائمو  

كيييئ شير العسل ظركؼ . يساعد أىل العركسيف في تمؾ الفترة بإعداد الطعاـ ليما

إيجابية لكي يبدأ الزكجاف أدكارىما الجديدة كما ينقل شير العسل الفرد مف البيئة التي 

كانت عاداتو القديمة تعمل مف خالليا ك يحاكؿ تككيف أنماط جديدة كيعتبر تكيف الفرد 

:   مع دكره الجديد مف أىـ عكامل التكافق الزكاجي ك ما تشير إليو في ىذا المجاؿ

نادرا ما يعكد الفرد مف شير العسل ك ىك متكافق تماما مع دكره الجديد ألف عممية - 1

 .التكازف ديناميكية ك شير العسل بداية

عندما يعكد الزكجاف لحياتيما العادية فإف متطمبات دكر أخر سكؼ تظير لتشارؾ -2

 .جتيازىاإمتطمبات دكر الزكاج الجديد مما قد يضع صعكبات أماـ الزكجيف فيحاكالف 

لقد تحرر الزكاج مف السمطة القبيمة بعد أف انتيت القبيمة ككحدة لمتنظيـ  (51)

االجتماعي لمجماعة، ك انتقل إلى األىل ك القريبات بعد أف اصبحت االسرة الكاسعة 

الممتدة كحدة التنظيـ الجديد، فكاف طبيعيا أف تمتمؾ حق عقد الزيجات، فمـ يخرج حق 
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لقد بينا أف الزكاج ىك أداة . اإلختيار لمزكاج عف نطاؽ كحدة التنظيـ االجتماعي القائمة

يمكف استعماليا اجتماعيا لغايات تتجاكز سعادة الفرد إلى تأميف مصمحة الجماعة 

فحيف كانت القبيمة تشكل التعبير عف الجماعة كاف امر لزكاج بيدىا، كبعد أف انتقل 

. إلى األسرة الكاسعة الممتدة انتقل أمر البيت فيو كاختيار أطرافو إلييا

   ك في مطمق األحكاؿ فإف العرب المسمميف لـ يشجعكا بل أبطل بعض أمرائيـ زكاج 

 ال يشاركيـ المكالي ،فقد أرادكا بقاء الجنسيف العربي ك النسب صافيا  .العرب بالمكالي

بالحكـ عف طريق أبنائيـ مف اليجيف، ك غني عف الذكر رفضيـ المكافقة عمى زكاج 

العربيات مف مكالي فقد كاف العرب أياـ الدكلة األمكية يترفعكف عف سائر األمـ منـ 

فكانالقريف يجد نفسو رشيدا عمى غير العربي، كيرػ أنو . المكالي ك يسمكنيـ الحمراء

( 52). خمق لمسيادة كذلؾ لمخدمة 
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خالصة  

   لقد تعرضت االسرة الحديثة لمكثير مف التغيرات كنتيجة ليذه التغيرات فقدت االسرة 

الكثير مف الكظائف التي كانت تقـك بيا في االسرة التقميدية، كمف ىنا ظيرت 

المؤسسات  االجتماعية ك الثقافية كالسياسية كغيرىا، التي أخذت ىذا الدكر، مما جعل 

االفراد الذيف عايشك الفترة التقميدية يسعكف الى الحفاظ عمى مكركثيـ الثقافي ، خاصة 

، كتعد االسرة الحديثة انعكاسا لمجمل التغيرات التي شيدىا فيما يتعمق بتقاليد الزكاج 

. المجتمع ، منيا تغيرات في البنية االقتصادية ك االجتماعية ك الثقافية 
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ىكامش الفصل الثاني 

 دالؿ ممحس استيتية ، التغير االجتماعي ك الثقافي ،دار كائل لمنشر كالتكزيع، (1  )

  .20 ،19ص ،2008 ،2ط، االردف

حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، التغير االجتماعي ك المجتمع ، االسكندرية ، ( 2 )

  197،  196، ص2008المكتب الجامعي الحديث ، 

، الفعاليات الممتقى الثالث، التغيرات االسرية ك التغيرات االجتماعيية، الجزء ( 3) 

-2005االكؿ،  منشكرات كمية العمـك االجتماعية ك االنسانية ، جامعة الجزائر 

 . 39،40، ص2006

دالؿ ممحس استيتية ، التغير االجتماعي ك الثقافي ، مرجع سبق ذكره ، ص  (4)

46،47، 49 .

الزكاج ك العالقات االسرية ، بيركت ، دار النيضة : سناء الخكلي ، الزكاج  (5)

  .300العربية لمطباعة ك النشر ك التكزيع ، ص 

دراسة ميدانية في : عبد القادر القصير ، االسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية (6)

عمـ االجتماع الحضرؼ ك االسرؼ، بيركت ، دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر ، 

. 79، ص 1999، 1ط

، 51،ص ذكره مرجع سبق  دالؿ ممحس استيتية ،التغير االجتماعي كالثقافي ، (7)

52 .
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الزكاج ك العالقات االسرية ، بيركت ، دار النيضة : سناء الخكلي ، الزكاج  (8)

 .301العربية لمطباعة ك النشر ، ص 

دراسة ميدانية : عبد القادر القصير ، االسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية  (9)

. 81، . 80في عمـ االجتماع الحضرؼ ك االسرؼ ، مرجع سبق ذكره  ص  ،

، ص مرجع سبق ذكره الزكاج ك العالقات االسرية ، : سناء الخكلي ، الزكاج  (10)

299 .

قراءات في قضايا االسرة :  المعاصرمديحة احمد عبادة ، عمـ االجتماع العائمي (11)

قراءات في قضايا االسرة في عصر العكلمة ، القاىرة ، دار الفجر لمنشر ك التكزيع ، 

 168 ، 167، 159  ، ص 2011، 1ط

: دمحم احمد دمحم بيكمي ، عفاؼ عبد العميـ ناصر ، عمـ االجتماعي العائمي  (12)

 ، ص 2003دراسة التغيرات في االسرة العربية ، االزاريطة ، دار المعرفة الجامعية ، 

77 .87 ، 135.،218 ،222 .

 ممتقى كطني ميمكنة بف عيشكبة ، التحكالت االجتماعية في العائمة الجزائرية ، (13)

كانعكاساتيا النفسية عمى الشباب في المجتمع الجزائرؼ ،  التحكالت االجتماعية: حكؿ

 . 59 ، 58، ص2013 ماؼ 05،06جامعة بكزريعة ، الجزائر، 

دراسة ميدانية : عبد القادر القصير ، االسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية ( 14)

 . 87، الى 82، ص مرجع سبق ذكره في عمـ االجتماع الحضرؼ ك االسرؼ ، 
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االنساؽ التقميدية المتغيرة ، االسكندرية ، : فادية عمر الجكالني ، المجتمع ( 15)

 .256 ، ص 2004المكتبة المصرية لمطباعة ك النشرك التكزيع ، 

مف مجاالت الكائف : عباس محمكد مكي ، دينامية االسرة في عصر العكلمة  (16)

الحي الى تكنكلكجيا صناعة الجينات ،  بيركت ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر 

 . 130 ، 55 ، ص 2007 ، 1ك التكزيع ، ط

دراسة : دمحم أحمد دمحم بيكمي ، عفاؼ عبد العميـ ناصر ، عمـ االجتماع العائمي  (17)

، 32،33،86،87،ص مرجع سبق ذكرهاالزاريطة ،التغيرات في االسرة العربية ، 

90،91 ،226 .

عبد الخالق دمحم عفيفي ، بناء االسرة كالمشكالت االسرية المعاصرة ، ( 18)

 .126، ص 2011االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ، 

مشاكل كطمكح الدكر التنمكؼ ، : طاىر بكمدفع ، الشباب في المجتمع الجزائرؼ ( 19)

 كانعكاساتيا النفسية عمى الشباب في المجتمع  ممتقى كطني حكؿ التحكالت االجتماعية

 503،504 ، ص2013 ماؼ 05 ،04الجزائرؼ ، جامعة بكزريعة ، الجزائر، 

محمكد عبد الحميد حمدػ ، ناجي بدر ابراىيـ ، التغير في بناء المجتمع  (20)

، 1995االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، مداخل نظرية كبحكث ميدانية ، : الريفي

 .172، 171 ، 151ص 

 



172 
 

عبد العزيز خكاجو ، مبادغ في التنشئة االجتماعية ، كىراف ، دار الغرب    (21 )

 130ص . لمنشر ك التكزيع 

عمياء شكرؼ ، دمحم الجكىرؼ كأخركف ، عمـ االجتماع العائمي ، االردف ، دار  (22)

 . 21ص   2009، 1المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ،ط 

بف عيشكبة ميمكنة ، التحكالت االجتماعية في العائمة الجزائرية ، ممتقى كطني  (23)

، كانعكاساتيا النفسية عمى الشباب في المجتمع الجزائرؼ  التحكالت االجتماعية: حكؿ

.                                           49، صمرجع سبق ذكره 

، ص مرجع سبق ذكرهسناء الخكلي ،الزكاج كالعالقات االسرية، بيركت ، (24)

83،84 .

عبد الخالق دمحم عفيفي ، بناء االسرة ك المشكالت االسرية المعاصرة ،  (25)

. 53 ، 52 ، 51 ، ص 2011االسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث، 

مرجع سبق ذكره عبد العزيز خكاجو ، مبادغ في التنشئة االجتماعية ، كىراف ،  (26)

.  126،130 ص،

بف عيشكبة ميمكنة ، التحكالت االجتماعية في العائمة الجزائرية ، ممتقى كطني ( 27)

، التحكالت االجتماعية كانعكاساتيا النفسية عمى الشباب في المجتمع الجزائرؼ : حكؿ 

 .49، صمرجع سبق ذكره 
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(28) Mohammed et hocine beniassad ,Economie du 

développement de l’Algérie , sous dévloppement et socialisme, 

Alger , OPU , 2eme ed , 1982 , p 09.                                  

ممتقى بف عيشكبة ميمكنة ، التحكالت االجتماعية في العائمة االجتماعية ،  (29)

التحكالت االجتماعية كانعكاساتيا النفسية عمى الشباب في المجتمع :كطني حكؿ 

. 50 ص ،مرجع سبق ذكره، الجزائرؼ 

سناء الخكلي ، التغير االجتماعي ك التحديث ، االزاريطة ، دار المعرفة  (30)

 .216 ، ص 2003الجامعية ، 

      عمـ االجتماع العائمي ، عفاؼ عبد العميـ ناصر، دمحم احمد دمحم بيكمي ، (31)

 . 211ص مرجع سبق ذكره ، 

. 339ص مرجع سبق ذكره ، سناء الخكلي ، الزكاج ك العالقات االسرية ،  (32)

 ، 210، ص مرجع سبق ذكره سناء الخكلي ، التغير االجتماعي ك التحديث ،  (33)

215. 

 قراءات في قضايا االسرة رمديحة احمد عبادة ، عمـ االجتماع العائمي المعاص (34)

 . 182، 181، 179في عصر العكلمة، مرجع سبق ذكره ، ص 

عمياء شكرؼ ، دمحم الجكىرؼ كأخركف ، عمـ االجتماع العائمي ، االردف ، دار  (35)

. 258 ، ص 2009،  1المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ،ط 
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 قراءات في قضايا االسرة :مديحة احمد عبادة ، عمـ االجتماع العائمي المعاصر (36)

. 158، ص مرجع سبق ذكره في عصر العكلمة ، 

السيد رشاد غنيـ ، عمـ االجتماع العائمي ، االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ،  (37)

. 148، ص2008 ، 1ط

كاالجتماعية زىير حطب ، تطكر بنى االسرة العربية ك الجذكر التاريخية  (38)

، 258، 257 ص ،1،1976لقضاياىا المعاصرة ، بيركت ، معيد االنماء العربي، ط

259. 

قراءات في قضايا االسرة : المعاصرمديحة أحمد عبادة ، عمـ االجتماع العائمي  (39)

 . 166 ، 163،164في عصر العكلمة ، ص 

سناء حسنيف الخكلي ، االسرة ك الحياة العائمية ، االردف ، دار المسيرة لمنشر ك  (40)

 .79، ص 2011 ، 1التكزيع ك الطباعة ، ط 

 ، ص مرجع سبق ذكرهالزكاج ك العالقات االسرية ، : سناء الخكلي ، الزكاج  (41)

156،178 .

،مرجع سبق عمـ االجتماع العائمي عفاؼ عبد العميـ ناصر ،دمحم احمد بيكمي ،  (42)

. 227صذكره ، 

التاريخية ك االجتماعية زىير حطب ، تطكر بنى االسرة العربية ك الجذكر  (43)

 . 63ص  ، مرجع سبق ذكره ، لقضاياىا المعاصرة
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دمحم عبده محجكب ، انتركبكلكجيا الزكاج ك االسرة ك القرابة ، االزاريطة ، دار ( 44)

  369ص  ، 2005المعرفة الجامعية ، 

. 217 ، ص  مرجع سبق ذكرهسناء الخكلي ، التغير االجتماعي ك التحديث ،  (45)

دراسة ميدانية : االسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية  عبد القادر القصير ، (46)

. 143، 141ص ، مرجع سبق ذكره في عمـ االجتماع الحضرؼ ك االسرؼ 

، مرجع سبق ذكره سناء حسنيف الخكلي ، االسرة ك الحياة العائمية ،  (47)

. 79،80ص

، مرجع سبق عبد القادر القصير ، االسرة المتغير في مجتمع المدنية العربية  (48 )

 .144  ص ذكره،

االسرية المعاصرة،االسكندرية،  االسرة كالمشكالت عبد الخالق دمحم عفيفي ،بناء (49)

 .183، ص 2011المكتب الجامعي الحديث، 

 ، ص مرجع سبق ذكرهالزكاج ك العالقات االسرية ، : سناء الخكلي ، الزكاج  (50)

179،181 .

دمحم عفيفي ، بناء األسرة ك المشكالت األسرية المعاصرة،  عبد الخالق (51)

 184، ص 2011المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية، 

التاريخية ك االجتماعية حطب ، تطكير بيف األسرة العربية ك الجذكر  زىير (52)

. 127 مرجع سبق ذكره،  صلقضاياىا المعاصرة ،
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تمييد  

تبعنا مف أجل ذلؾ منيجا  ، إلتحقيق أىداؼ البحث ك االجابة عمى تساؤالتو ،    

يرتبط بطبيعة المشكمة البحثية ، لكي يككف البحث قائما عمى منيج كتقنية معينة ، 

 .لمكصكؿ الى نتائج دقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

  ػػػ التقنيات المستخدمة في الدراسة1

لقد تـ جمع معطيات البحث عف طريق المقابمة النصف المكجية ،ألف طبيعة المكشكع 

ستخداما في إىي التي تحدد ىذه التقنية ، حيث تعتبر المقابمة النصف المكجية األكثر 

البحكث االجتماعية ، كيحاكؿ مف خالليا البحث ترؾ بعض الحرية لممبحكث مع 

 20تكجييو مف أجل الحصكؿ عمى المعمكمات المراد الكصكؿ إلييا ،حكؿ قمنا بإجراء 

 سؤاال ،كقد أستغرقت مقابمتنا مع كل 45مقابمة  كتضمف دليل مقابمتنا أكثر مف 

. مبحكث أكثر مف ساعتيف كىذا مف أجل اإللماـ بالمكضكع مف كافة الجكانب

ال تقتصر المقابمة كما يظف البعض عمى التبادؿ المفظي بيف شخصيف أك أكثر عف    

طريق أسئمة بقصد الحصكؿ عمى بيانات معينة مع االىتماـ ببعض االلفاظ كاستجابات 

المفحكص ، بل يشتمل عمى عنصر المالحظة لممظاىر التعبيرية ك الحركية النيا 

تكسع معنى العنصر المفظي ، ككذلؾ التفسيرات أك التعميقات مف جانب الباحث ، 

بحيث تساعد عمى خمق جك غير رسمي يعاكف المبحكث في التحرر مف القمق 

 (         6). أكالخجل الذؼ قد ينتابو أثناء المقابمة 

ىي قياـ الباحث بزيارة المبحكثيف في بيكتيـ أك مكاف عمميـ مف أجل  فالمقابمة   

كتنتشر  .الحصكؿ منيـ عمى معمكمات يعتقد الباحث أف المبحكثيف تتكفركف عمييا

حاالت المجكء الى أسمكب المقابمة كأداة لجمع البيانات في منيج دراسة الحالة، ككذلؾ 

في الدراسات المسحية أحيانا ، كأسمكب المقابمة ميـ في جمع المعمكمات إذا أحسف 
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حيث يميل كثير مف .  التصرؼ مع المبحكثيف  interviewer (المقابل  )المقابل 

الناس الى تقديـ المعمكمات شفكيا أكثر مف تقديميا كتابة ، كتصبح لممقابمة أىمية اكبر 

. مف االمييف ك االطفاؿ

عمى عمـ مسبق بشيء مف المكضكع كيريد  المقابمة نصف مكجية في كيككف الباحث

أف يستكضح مف المبحكث ، كفييا يدعى المستكجب لالجابة عمى نحك شامل بكمماتو 

كأسمكبو الخاص عمى مكضكع البحث ، يقـك ىذا االخير بطرح سؤاال تكضيحيا عمى 

 (     7). المبحكث حتى يتمكف المستكجب مف إنتاج حديث حكؿ ىذا الجزء مف المكضكع 

   إف ما يميز المقابمة ىك ككنيا باألساس مسعى كالمي محادثتي بيف الباحث 

ف يككف الباحث مع المبحكث كيتبادؿ أطار تفاعمي معيف ، حيث يجب إكالمبحكث في 

طراؼ الحديث حكؿ مسألة أك مسائل ما ، حيث تعطى لممبحكث حرية معينة في أمعو 

. االدالء برأيو كالتعبير عف تمثالتو ليذه المسائل ، مف دكف اؼ تكجييية في االجابة 

   إف المقابمة كسيمة أك تقنية بحث ىامة تسمح باكتشاؼ آراء المبحكث كتصكراتو في 

ظل تمؾ العالقة التفاعمية معو ، كالتقاء الباحث بالمبحكث شرط اساسي لقياـ المقابمة 

 (       8). في مكاف معيف 

   لقد إعتمدنا في تحميمنا لممعطيات المتحصل عمييا مف ميداف الدراسة عمى تقنية 

تحميل المحتكػ ، كىي تقنية غير مباشرة تطبق عمى مادة مكتكبة مسمكعة أك سمعية 
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نيا  بصرية ، تصدر عف أفراد أك جماعات كالتي يعرض محتكاىا بشكل غير رقمي ، كا 

. تسمح بالقياـ بسحب كيفي 

 إف تقنية تحميل المحتكػ ىي دكف شؾ أشير التقنيات المطبقة في تحميل المعطيات 

الميدانية ، إنيا أفضل التقنيات لتحميل ليس فقط المكاد المنتجة حاليا ، بل محتكػ 

، ليذا فيي أكثر مالئمة لتحميل المعطيات  ( 9)  .المكاد التي أنتجت في الماضي

 .الخاصة بتقاليد الزكاج في المجتمع التقميدؼ كعالقتيا بالتغير االسرؼ 

 في الدراسة  ةىج المتبعاالمف - 2

  المنيج الكصفي التحميمي –أ 

 كليذا أستخدمنا المنيج التحميمية الكصفية يصنف ىذا البحث ضمف االبحاث   

الكيفي ، كىذا لكصف ظاىرة تقاليد الزكاج في المجتمع التقميدؼ كعالقتو بالتغير 

  .االسرؼ الحاصل في المجتمع ،ىك منيج يالءـ أكثر دراسة الكاقع االجتماعي بكل دقة

ىك محاكلة منظمة لمكصكؿ عمى معمكمات مف جميكر معيف     البحث الكصفي

أكعينة منو ، كذلؾ عف طريق استخداـ استمارات البحث أك المقابالت كتيدؼ البحكث 

الكصفية الى زيادة ألفة الباحث بالظاىرة المبحكثة أك بالظاىرة االجتماعية محل 

البحث، كذلؾ عف طريق اكتشاؼ معارؼ كأفكار جديدة تمكف في النياية مف تحديد 

مشكمة البحث بطريقة أدؽ ، كتطكير لمفركض بصكرة يسيل اختبارىا عمى ضكء 

اكتشاؼ أكلكيات المشاكل الجديرة بالبحث حاليا ك مستقبال ، مف خالؿ المعمكمات 
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المتكفرة سكاء عف المشكالت أك عف االمكانيات العممية المتاحة لبحثيا ككضع الحمكؿ 

 . المناسبة لمتخفيف مف حدتيا 

 الى كصف مكقف ، أك مجاؿ اىتماـ معيف بصدؽ كدقة الكصفيييدؼ المنيج    " 

مف أمثمتو الدراسات االحصائية لمسكاف ، مسح الرأؼ العاـ ، المسح الذؼ يرمي  

دراسة العمل ، الدراسات التي تشمل عمى االستمارة ، المقابمة ... الى تحديد الحقائق 

كالمالحظة ، مسح المراجع ك المصادر كتحميل الكثائق كدراسة سجالت االحداث 

 ( 1 )...." الطارئة 

إف البحث الكيفي ليس مجرد مفيـك عاـ ، أك مجرد مجمكعة مف االساليب التي    

نما ىك  ميارة عقمية ، إبداعية دقيقة جدا ال يكتفي – فكؽ ذلؾ – يسُيل استعماليا ، كا 

كلكي نفيـ ما يقـك بو . نو يسيـ كذلؾ في تطكيرىا إمف يمارسيا بتعمميا فقط بل 

الباحثكف الممتزمكف بالبحث الكيفي ، كنفيـ الميارة التي تتصف بيا ىذه الممارسة ، 

قادريف عمى إدراؾ البحث الكيفي باعتباره حقال مف حقكؿ – أكال – البد أف نككف 

كلتحقيق ذلؾ ، البد مف مقارنة االتجاه . المعرفة يتسـ بالطبيعة الخاصة المتميزة 

كرغـ كجكد اختالفات . الكيفي بنظيره االتجاه الكمي ككشف كجكه التغاير بينيما 

أف – مؤقتا – كفركؽ نظرية كعممية كثيرة داخل حقل البحث الكيفي، فإننا سنفترض 

 كالكمي كجيتا نظر عامتاف مختمفتاف أؼ أف لكل منيما أسس الكيفي االتجاىيف
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الخاصة التي ينيض عمييا كيستمد منيا كجكده ، كلكل منيما طريقتو المختمفة في 

(  2). طرح االسئمة ك أسمكبو المتميز في التفكير 

  المنيج المقارف –ب 

 كىذا مف أجل مقارنة التقاليد التي كانت في المقارف  المنيجإعتمدنا عمى عمى     

لمكشف عف  ، االسرة التقميدية ك تقاليد الكقت الراىف كمعرفة التغير الذؼ حصل داخميا

أكجو التشابو ك أكجو االختالؼ بيا بيدؼ الكشف عف تأثير التغيرات االجتماعية 

كاالقتصادية ككذا الثقافية عمى نظاـ العالقات االسرية ، كالمقارنة طريقة يستعيف بيا 

االنساف عادؼ كما يستعيف بيا الباحث عندما يريد أف يتعمق في فيـ أمر مف األمكر 

" كبضدىا تتميز األشياء " أك يحكـ عميو كما يدؿ المثل العربي 

كقد قدـ عمماء التربية المقارنة ك الباحثيف فييا العديد مف :    كفي دراسة لمباحث يقكؿ 

الرؤػ البحثية التي تنشأ كل منيا في ظل الظركؼ الحاجة الييا كرؤية الباحثيف 

المنيج " كقد تبمكرت ىذه الرؤػ في منيج كاحد يخص التربية المقارنة ىك. الخاصة

 ىك منيج متعدد األدكات ، يستخدـ في مجاالت الكصف المقارف كالمنيج  "المقارف 

كالتفسير كالتحميل ك التنبؤ ، كلكف كفق حاجات الدراسة المقارنة ، كما أنو ال ينفصل 

المنيج الكصفي ك المنيج التاريخي ك المنيج التحميمي : عف مناىج البحث المعركفة 

ما بيف  .كالمنيج التجريبي المقارنة إما أف تككف بيف ظكاىر أك مجمكعات معاصرة ، كا 

ظكاىر أكمجمكعات معاصرة كأخرػ ماضية ، كعميو فإف المنيج المقارف يعتمد التاريخ 
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أحيانا كمف جية أخرػ فإف التاريخ ال يككف منيجا لمجرد تكديسو لمجريات االحداث ، 

بل الف الباحث يمجأ الى تكظيف التاريخ الستخالص قكانيف عامة حكؿ ظاىرة ما مف 

. خالؿ مقارنة أشكاؿ ىذه الظاىرة عبر التاريخ ، كىنا ظير ما يسمى بالتاريخ المقارف 

   إف المنيج المقارف يساعد الباحث عمى اكتشاؼ الخصائص الكمية لمظاىرة في 

براز الصفات المتشابية إماضييا كحاضرىا، كمستقبميا كذلؾ عف طريق المظاىاة ك 

كالمختمفة بيف ظاىرتيف أك مجتمعيف ، كمعرفة درجة تطكر أك تقيقر الظاىرة عبر 

(  3). الزمف 

 منيج التحميل الكثائقي -  ج 

 الذؼ ىك الجمع المتأني ك الدقيق لمسجالت الكثائقي التحميل بمنيج   ككذا إستعنا 

كالكئاثق المتكفرة ذات العالقة بمكضكع البحث كمف َثـ التحميل الشامل لمحتكياتيا 

،بيدؼ إستنتاج ما يتصل بمشكمة البحث مف أدلة كبراىيف، تبرىف عمى إجابة أسئمة 

 ( 4). البحث 

كيمثل منيج التحميل الكثائقي كل عممية إجراء منظـ ، قائـ عمى التحقق ك التعرؼ    

كالمطابقة ك المقارنة ، كيسمح بإسترجاع ك معاينة ك معالجة البايانات ، ك العناصر 

، كىذه العممية يجب أف  (الخ ... أرقاـ ، نصكص  )المتعمقة بمجاؿ البحث المطمكب 

تككف متعمقة بالمكضكع ، ك ال تخرج عنو ، كما يستكجب أف تككف الدراسة كاقعية ، 

 ( 5) .كشاممة قدر االمكاف 
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كقد أفادنا ىذا المنيج في كصف ظاىرة تقاليد الزكاج ، كتكضيح العالقة بيف ىاتو    

ستنتاج االسباب الكامنة كراء كل سمكؾ ، كمعرفة االثر الذؼ يحدث بفعل  التقاليد، كا 

عكامل التغير االجتماعي مف خالؿ تأثيرىا عمى تقاليد الزكاج ، كما أف ىذا المنيج 

ك ساعدنا ىذا المنيج أيضا في . يمتاز بالشمكلية في كصف الظاىرة االجتماعية 

 .غربمة معطيات كنتائج البحث مف الشكائب 
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خالصة   

إف لكل دراسة ميدانية خطكات يجب عمى الباحث أف يمر بيا لكي يككف بحثو أكثر    

دقة كلمكصكؿ الى نتائج عممية ، كمف بيف ىذه الخطكات اتخاذ منيجية مالئمة 

إلشكالية البحث، كاختيار منيج ياعد الباحث في كيفية تطبيق معمكماتو التي حصل 

. عمييا مف الميداف ، ككذا قدرتو عمى التحميل ك الكصل الى النتائج 
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 ىكامش الفصل الثالث

الجزائر ،  جازية كيراف ، محاضرات في المنيجية لطالب عمـ االجتماع ، (1)

. 52، ص   2008ديكاف المطبكعات الجامعية ، 

عماف،   براش ، المنيج العممي  تطبيقاتو في العمـك االجتماعية ،أبراىيـ خميل إ (2)

.    268 ، 265، ص ،   2008دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع ، 

عداد المذكرات كالرسائل إسعيد سبعكف ، حفصة جرادؼ ، الدليل المنيجي في  (3)

. 147، ص 2012الجامعية في عمـ االجتماع ، الجزائر ، دار القصبة لمنشر ، 

تدريبات عممية :مكريس أنجرس، منيجية البحث العممي في العمـك االنسانية  (4)

بكزيد صحراكؼ ، كماؿ بكشرؼ ، سعيد سبعكف، الجزائر ، دار القصة لمنشر ، : تر

 .218 ، ص 2006 ، 2ط

مرجع سبق جازية كيراف ، محاضرات في المنيجية لطالب عمـ االجتماع ، (5)

 .28 ، 26 ، ص ذكره

ىناء الجكىرؼ ، البحكث الكيفية في :  شارليف ىس بيبر ، باتريشيا ليقي ، تر  (6)

 .39 ، ص 2011 ، 1العمـك االجتماعية ، القاىرة ،الييئةالمصرية العامة لمكتاب ، ط

 مرجع براش ، المنيج العممي  تطبيقاتو في العمـك االجتماعية ،أبراىيـ خميل إ (7)

 .179 ، ص سبق ذكره
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ىند عبد العزيز الربيعية ، منيج البحث الكصفي الكثائقي ، السعكدية ،جامعة  (8)

 .18، ص 2011االماـ دمحم بف سعكد االسالمية ، 

شعالؿ سميمة ، عز الديف بكدرياف، الحاجة الى التدريب االلكتركني عمى  (9)

البحث الكثائقي لدػ االساتذة ك الباحثيف المنخرطيف في النظاـ الكطني لمتكثيق 

  .249، جامعة تبسة ، ص sndlااللكتركني 
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 الفصل الرابع

 االطار الميداني ك االجراءات العممية
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 تمييد 

إف البحث السكسيكلجي ىك عبارة عف عالقة بيف ما ىك نظرؼ كمنيجي ك    

الميداني، فالتكامل بيف الفصكؿ ىك الذؼ يجعل الدراسة مبنية عمى قكاعد ك أسس 

تساعد في الكصكؿ الى نتائج عممية دقيقة مف خالؿ تحميل ك تفسير الظاىرة 

 . االجتماعية 
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 االطار الميداني : أكال 

  المجاؿ المكاني – 1

   لقد تـ إجراء ىذه الدراسة بميدنة عمي مكسى كالية غميزاف حيث  تقع في الجزء 

الغربي لجباؿ الكنشريس ك غنية باآلثار التاريخية منذ القدـ ، أقاـ المستعمر الفرنسي 

 كتحكلت عمي 1858أكؿ ثكنة عسكرية بيا كتككف أكؿ مركز إستيطاني لألكربيف سنة 

 بتعداد 06/11/1868: مكسى إلى بمدية مختمطة في المنطقة العسكرية بتاريخ 

.  جزائرؼ 963 نسمة منيا 1130سكاني بمغ 

عيف طارؽ كالممعب : لحالؼ كبمدية الكلجة ، كمف الجنكب : يحدىا مف الشماؿ    

بمدية اكالد يعيش حيث يقع : الرمكة كبمدية سكؽ الحد ، كمف الغرب : كمف الشرؽ 

مركز المدينة الحضرؼ في الجية الغربية ألقميـ البمدية ، حيث أنيا تبعد عف مقر 

 كمـ 77الكالية ب

كتتميز بإقميـ شبو جاؼ معتدؿ الحرارة ، كيغمب عمى المنطقة الطابع الفالحي 

 نسمة كيبمغ 28946 إلى 2008كالرعكؼ، بمغ عدد سكانيا حسب إحصائيات أفريل 

 . 2 كمـ 17355 كتتربع عمى مساحة 4275عدد أسرىا 

  ػ الفالحة 

 16054يغمب عمى المنطقة الطابع الفالحي ، كتبمغ المساحة الكمية ليذا النشاط    
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المساحة   ىكتار4664 ىكتار المساحة الفالحية اإلجمالية ك 4940 ىكتار منيا 

 ىكتا ر 20أما مساحة األراضي المسقية فتقدر ب .اإلجمالية الصالحة لمفالحة

 . ىكتار 276كمساحة األراضي غير الصالحة لمفالحة فتقدر ب

 ىكتار، كالتكز الفالحة في ىذه 1114كعف المساحة غير المستغمة فتبمغ مساحتيا 

 .القمح الصمب، القمح الميف،الخرطاؿ، الشعير كالفكؿ: المنطقة عمى المنتكجات التالية 

  .تنعدـ كل النشاطات الصناعية بكل أنكاعيا ببمدية عمي مكسى: النشاطات الصناعية 

ػ السياحة  

  بحكـ مكقعيا الجغرافي ، تعتبر بمدية عمي مكسى منعزلة تماما كذلؾ لصعكبة 

 كرغـ ذلؾ تعد مركزا ىاما بالنسبة لمبمديات المجاكرة ليا كتممؾ ،المسالؾ المؤدية إلييا

 (حماـ منتيمة ) ال سيما في مجاؿ السياحة كالحمامات المعدنية ،مكارد طبيعية ىامة

قصر سنسيق كقصر الركمي بعيف )كاآلثار كالقصكر الركمانية المتكاجدة بالمنطقة 

 . (النسكر 

ػ التربية كالتككيف  

عمى المستكػ الثانكؼ تكجد ثانكيتاف كمتقنة ، أما عمى المستكػ اإلعدادؼ فيناؾ أربعة 

أما في  . مدرسة إبتدائية 11إكماليات ، كبالنسبة لممدارس االبتدائية تكجد مفتشية ك

مجاؿ التككيف الميني كالتمييف تكجد عمى مستكػ بمدية عمي مكسى مركز التككيف 

إختصاصات 8  فركع ،9 أقساـ ، 3 كرشات ،5الميني كالتمييف الذؼ يضـ خمس 
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برمجة اإلعال اآللي ، المحاسبة ، حالقة السيدات ، تصميح أجيزة الرادبك : كىي 

 239كالتمفزيكف ، التجارة العامة كالخياطة بمختمف أنكاعيا كتضـ ىذ االختصاصات 

. متربصا 

الصحة  

 : في المجاؿ الصحي يكجد ببمدية عمي مكسى 

 مريض تقدـ خدمات لثالث 200   ػ عيادة متعددة الخدمات كتستقبل يكميا ما يقارب 

 دكائر  ػ مستكصف حي البناء الجاىز 

 ػ مستكصف الحي البمدؼ القديـ        

 ػ مستكصف سيدؼ حمر العيف       

  ػ مستكصف حي السعادة كىك في طكر اإلنجاز      

.  ػ مستكصف أكالد عمي المغمق لظركؼ أمنية     

  المجاؿ الزماني – 2

 ، كقد استرقت مقابمتنا مع كل مبحكث 2016 ك 2015جرت ىذه الدراسة ما بيف    

 .أكثر مف ساعتيف ، كىذا مف أجل االلماـ بالمكضكع مف كافة الجكانب 
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   عينة الدراسة -  3

  حسب السف –أ 

 سنة ، كىذا مف أجل 60الذؼ تجاكز سنيـ أكثر مف  فئة كبار السف: الفئة االكلى 

معرفة التقاليد التي كانت تقاـ في المجتمع التقميدؼ ، كالرمكز الكامنة كراءىا ، ككذا 

 رصد تأثير 

 .عكامل التغير االجتماعي عمى ىذه التقاليد 

 سنة ، كذلؾ مف أجل 40 الى 20فئة الشباب التي تراكح سنيـ مف : الفئة الثانية 

 .تقديـ معطيات حكؿ تقاليد الزكاج في االسرة الحديثة 

  حسب الجنس –ب 

مف النساء عايشف تمؾ تقاليد الزكاج كيعايشنا حتى الكقت  مجمكعة: الفئة االكلى 

 .الراىف مع كل التغير الحاصل داخل االسرة 

 .مف كبار السف  مجمكع مف الرجاؿ: الفئة الثانية 

   لقد إتبعنا في ىذه الدراسة عمى العينة االحتمالية العشكائية البسيطة ألننا استعنا 

إف العينة العشكائية البسيطة ىي أخذ  .ختيارنا لعناصر البحث إبالحع كالصدفة في 

عينة بكاسطة السحب بالصدفة مف بيف مجمكع عناصر مجتمع البحث ، كمصطمح 

العشكائية ىك لمداللة عمى أننا سنعمل بالصدفة المقصكدة كليس الصدفة الفجائية ، ألف 
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في حيف أف .العمل بالصدفة الفجائية يرجع بنا إلى القكؿ ألننا سنعمل بأية طريقة 

المجكء إلى استخداـ الصدفة المقصكدة يعني إتخاذ إحتياطات خاصة أثناء السحب 

  (     7).بإعطائو ميزة عممية 

نسحب " ستخراجو، حيثإيتميز ىذا الصنف مف العينات بنكع مف السيكلة في    

مباشرة مف قاعدة السبر العناصر التي تشكل العينة العشكائية البسيطة بإعطاء لكل فرد 

كعمينا أف نحدد ىنا معنى عبارة بسيطة حيث أف "فرصة متساكية لمظيكر في العينة 

مصطمح بسيط يعني أف السحب سيتـ بطريقة مباشرة عمى أساس قاعدة مجتمع 

(  8). البحث

 االجراءات العممية : ثانيا 

إنطمقنا في دراستنا لمكضكع تقاليد الزكاج ك عالقتو بالتغير االسرؼ، مف المالحظة    

المباشرة ،  مف خالؿ مالحظة مراسيـ الزكاج ك التقاليد المصاحبة ليا بمدينة عمي 

مكسى، ككذا الرمكز الكامنة كراء كل عادة مف العادات ، كألف دراستا كيفية فيي 

تحتاج الى كصف الظاىرة كتحميميا ، كما ساعدتنا الدراسة االستطالعية التي قمنا بيا 

في بداية البحث ، في تحديد االشكالية ك ضبط الفرضيات ، حيث تمت ىذه الدراسة 

كحضكر مجمكعة مف حفالت الزفاؼ مف أجل صياغة . 2016 ك 2015مابيف سنة 

دليل المقابمة ك تغير بعض االسئمة ، ك التعرؼ أكث عمى ىاتو العادات ، ككانت 

مقابمتنا مع المبحيثيف في إستظافتيـ لنا داخل بيتيـ بحكـ القرابة أك الجيرة ، كما دامت 
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مدة المقابمة مع كل مبحكث أكثر مف ساعتيف ، كىذا مف أجل االلماـ بالمكضكع مف 

ككانت االداة المستخدمة في جمع المعطيات مف المبحكث بكاسطة . كافة الجكانب 

كقد ساعدنا السكف في نفس المنطقة . المسجل الصكتي ، كأحيانا الكتابة عمى الدفتر 

مدادنا بكافة المعمكمات التي كنا بحاجة الييا ،  مع المبحكثيف في كسب ثقتيـ، كا 

ككانت العينة متككنة مف مجمكعة مف النساء ك الرجاؿ بأعمار مختمفة تراكحت ما بيف 

 . سنة 80 الى 20
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  خالصة

   حاكلنا في ىذا الفصل بإعتباره االطار الميداني ، بإعطاء نظرة عامة حكؿ الدراسة 

مف مجاؿ مكاني كزماني ، ككذا االجراءات التي تمت في الميداف مف بداية البحث ، 

مف خالؿ تسميط الضكء عمى كافة جكانب المكضكع ، مف أجل فيـ الطريقة التي تمت 

 .بيا ىاتو الدراسة 
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 ىكامش الفصل الرابع

تدريبات عممية  :مكريس أنجرس، منيجية البحث العممي في العمـك االنسانية  (1)

بكزيد صحراكؼ ، كماؿ بكشرؼ ، سعيد سبعكف، الجزائر ، دار القصة لمنشر ، : تر

 .304 ، ص 2006 ، 2ط

عداد المذكرات ك إسعيد سبعكف ، حفصة جرادؼ ، الدليل المنيجي في  (2)

، ص  2012الجزائر ، دار القصبة لمنشر، الرسائل الجامعية في عمـ االجتماع ، 

147 .
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 الخامسالفصل 

ك تحميميا الميدانية معطيات اؿعرض 
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 تمييد 

 كيسعى جاىدا في المحافظة عمى  المجتمع يعتبر الزكاج كأىـ ظاىرة تحدث في   

التقاليد التي يقـك عمييا ك التمسؾ بيا ، كيعتبر البعض أف التحكالت في تقاليد الزكاج 

، كليذا سكؼ نقـك بعرض مجمكعة كمفاىيمو تضاىي التحكالت التي يعيشيا المجتمع 

مف المعطيات الميدانية حكؿ مكضكع تقاليد الزكاج كتحميميا كمعرفة االثر الذؼ خمفو 

. التغير االجتماعي عمى ىاتو التقاليد 
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الخطبة   - 1

تعد مرحمة الخطبة أىـ مرحمة مف مراحل الزكاج ، حيث أنو البد منيا إلبراـ عقد    

. القراف ، كحيث أنو فييا يتـ التعبير عف إختيار الشاب لمفتاة التي يريد أف يتزكج منيا 

كفيما تتـ كذلؾ إجراءات معينة تحددىا االحكاـ الدينية ، كتكرسيا العادات ك التقاليد ، 

. قراءة الفاتحة كتحديد المير كحضكر الشيكد كغيرىا : كيمتـز بيا أطراؼ الزكاج مثل 

ذا كانت الخطبة ال تتـ اال بعد االختيار لمزكاج سكاء في االسرة التقميدية ك االسرة إ   

. الراىنة، فإف ىذا االختيار يختمف مف مرحمة تاريخية الى مرحمة تاريخية أخرػ 

. في نفس المنطقة التي قمنا بإجراء البحث الميداني فييا  

تعكس مظاىر االحتفاؿ بالخطبة الكثير مف مظاىر االندماج ك االرتباط    " 

كالتضامف العائمي ، كيرتبط بالخطبة رمزاف يتمتعاف بتراث تاريخي طكيل االكؿ خاص 

بطريقة االعالف عف الخطبة ، ك الثاني ىك خاتـ الخطبة ككظيفة االعالف عف الخطبة 

ىدفيا اعالف المجتمع عف كشؾ اقتراف اثنيف برباط الزكجية ، ك ألف ارتباط االفراد 

 ( 1). " بالزكاج ىاما بالنسبة لممجتمع لذا كاف حتمية االعالف 

   ففي ىذه الفقرة سكؼ نتطرؽ الى الخطبة في كل مف االسرة التقميدية ك االسرة 

. الحديثة ، كما سنتطرؽ الى العادات ك التقاليد المرتبطة بيما 
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الخطبة في االسرة التقميدية  – أ 

   أما فيما يخص الخطبة في االسرة التقميدية ، كما صرحت بو المبحكثات المكاتي 

عايشف تمؾ الفترة الزمنية ، فإنو ليس لمشاب أؼ رأؼ في اختيار شريكة حياتو ، بل إف 

أسرتو ىي التي تقـك بيذا االختيار ، ككذلؾ بالنسبة لمفتاة ، حيث تكتفي أسرتيا 

يفتقراف الى  (الفتى ك الفتاة  )بحجة أنيما . بتزكيجيا بالشخص الذؼ تراه مناسبا ليا 

الخبرة ك التجربة في القياـ بعممية االختيار كىذا لصغر سنيما حيث يصرحت المبحكثة 

" ما يعرفكش يختارك شتا يتزكجك خاطر صغار في العمر "  : 3رقـ 

االـ ببحثيا عف الزكجة  (االختيار لمزكاج )   كفي غالب االحياف تتكلى ىذه الميمة  

المناسبة ليا ، عمى أف الجدة أك العمة يمكنيا أحيانا أف " الكنة "  المناسبة البنيا ك 

. يقترحا عمى كالدؼ الشاب  شريكة معينة 

 حيث ترػ أغمبية المبحكثات أنو في أغمب االحياف كانت تتـ رؤية الفتاة المراد خطبتيا 

االعراس ، أك : في أحد المناسبات أك الكالئـ التي كانت تقاـ داخل االسرة ، مثل 

المكاف الذؼ تمتقياف فيو النسكة كىك مجاؿ لمبحث ك التكمـ في مكاضيع مختمفة أال كىك 

. الذؼ يستخرج منو الماء مف أجل قضاء الحاجات المنزلية كىك المكاف  "العيف " 

كُفكىا في الَعرس كال  الَعيف  : "1حسب قكؿ المبحكثة رقـ   أك عف طريق "َكاٌنكايشُّ

كسيط يتكسط لمعائمتيف ، كىذا بعد طمب جد أك كالد الشاب المراد تزكيجو مف أحد 

المسنيف ، بأنو بحاجة لزكجة لحفيده أك إبنو ، حيث كاف يمثل الجد رمز السمطة داخل 
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االسرة التقميدية،  كىك المسؤكؿ عمى تأميف حاضر ك مستقبل االفراد ، ك ال يمكف ألؼ 

ف تعمق االمر بأمكر شخصية ، خاصة تمؾ  شخص الخركج عف قراره ، حتى كا 

المتعمقة بالزكاج ، فإذا ما كجد الجد أك االب الفتاة التي تناسب العائمة كميا ال يتردد 

أبدا في طمب يدىا مف كالدىا ، دكف أخذ رأؼ إبنو كىذا طبعا بعد التعرؼ عمى أصميا 

كنسب عائمتيا ، فالتربية التي كاف يتمقاىا االطفاؿ في صغرىـ جعمتيـ متحفظيف في 

َماشي  الَجُدكد َنُخطُبكا" : 4الكالـ في ىذه المكاضيع ،، حيث تقكؿ المبحكثة رقـ  

 كىك مثل شعبي يعبر عف أىمية النسب العائمي ، في عممية االختيار لمزكاج   "الَجُمكد

. كمقارنتو بالمكاصفات الجمالية التي تزكؿ مع االياـ 

   كاف في معظـ األحياف عمى االسرة التي تتـ خطبة إبنتيا أف ترد بالقبكؿ عمى    

االسرة االخرػ ، ألف األسر كانت تكف لبعضيـ البعض االحتراـ كالتقدير ، كال 

يستطيعكف الرفض أك تككف ىناؾ دراية سابقة حكؿ الفتاة كمكاصفاتيا مف قبل أـ الفتى 

.  أك إحدػ قريباتيا 

   إف الميارة مف أكلى الصفات التي ترفع مف قيمة الخطيبة  ، فيجب أف تككف ربة 

بيت ماىرة كمدبرة كتجيد األعماؿ المنزلية ، ككذلؾ مساعدة الزكج في الحقل الزراعي 

كأف تككف ذات خمق جيد ،  أؼ يجب اف تطيع زكجيا كأسرتو كتمتـز بالصبر  كأف 

حيث نصح الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص بالزكاج  " .تككف ذات نسب محتـر ال يجمب العار ليـ فيما بعد
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تخيركا لنطفكـ " : مف الحسيبة ليككف كلدىا نجيبا ربما شبو أىميا كنزع عنيـ ، كقاؿ 

 " كانكحكا االكفاء كانكحكا الييـ 

اسأؿ عف : "    كاف أىل الفتى يركزكف عمى أصل الفتاة عمال بالقاعدة التي تقكؿ 

كل شيء – االصل يعيف : كنظرا لما لألصل مف أىمية قيل " . االصكؿ قبل الكصكؿ 

كأىميتو بالنسبة الى الفتاة أنو مصدر لمفضائل ك لمصفات " . ِيصل حتى البصل 

. الحسنة التي تزينيا كتجمميا 

   كنصائح الزكاج مف بنات االصل كثيرة حتى كلك كف فقيرات ، كعكانس كبيرات 

الفرس االصيمة ما يعيبيا جالليا " ككذا "  خذ االصيمة كلك عمى الحصيرة " كساذجات 

"  دكر الدكرة كلك دارت خذ االصيمة كلك بارت "  ككذا " 

   ككاف يراعى عند االختيار صفات أـ العركس كأصميا ، كما كاف ينظر الى صفات 

. جدتيا كجدة جدتيا قياسا عمى تكارث الصفات في االبل ك الخيل 

فإبف االصل يمتاز بالطيبة ك سمك .    ك بالمقابل كاف أىل يعكلكف عمى أصل الفتى 

ابف " فيك مبعث ارتياح ليـ ، كمصدر ثقة كدليل ضمانة . االخالؽ كحسف المعاممة 

ابف " أؼ انو يراعي المبادغ ، كاذا شذ عنيا مؤقتا البد ك أف يعكد الييا " االصكؿ 

( 2) . "االصكؿ يرجع لألصكؿ 

فأكؿ الصفات المرغكبة أك المحبذة عند إختيار الخطيبة فأكليا الميارة في االشغاؿ    " 

إما بمفردىا ثـ " الخطابة " المنزلية ، ككما قمنا كثيرا ما تختبر الفتاة مف طرؼ المرأة 
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تنقل النتائج الى أىل العريس ، كقد يككف االختبار صحبة أىل العريس ، فالعركس 

. المقتدرة في التدبير المنزلي يتنبئ ليا بتككيف أسرة عاممة ميتمة بشؤكنيا المنزلية 

   كتعتبر صفة االخالؽ الفاضمة مف الصفات البالغة االىمية عند االختيار ، 

فاالخالؽ الفاضمة عالمة التربية الصالحة لألسرة ، كمف ىنا يككف االطمئناف مسبقا 

بنت االخالؽ " عمى صالحية النشئ القادـ ، كمف االقكاؿ التي تقاؿ في ىذا الصدد 

:  كيضرب المثل بيذه الرباعية لبد الرحماف المجذكب " كالحشمة 

ال يعجبؾ نكار الدفمة           في الكاد داير ظاليل  

      ( 3).  كال يعجبؾ زيف الطفمة           حتى تشكؼ الفعايل  

   ليس ىذا فقط بل أنو لـ يكف ليما الحق في التعرؼ عمى بعضيما البعض حتى بعد 

الخطبة كال حتى رؤية بعضيما ، حيث كانت الفترة الزمنية بيف الخطبة كمكعد الزفاؼ 

ف تـ رؤيتيا . ال تقل عف شير لذلؾ لـ تكف تسمح ليما الفرصة  بالتعرؼ  كحتى كا 

حيث صرحت المبحكثة . خمسة فإف ىذا ال يؤثر في القرار الذؼ أخذه صاحب السمطة 

كاذا " كككف يشكفيا ما يقدرش يبطل خاطر االب ىك الي متكفل بكمشي  قاع"  : 4رقـ 

ما تمرد االبف عف ىذا القرار فسيعاقب أك يطرد مف المنزؿ العائمي لذلؾ ما كاف عمى 

 " يقبل كيما كاف الحاؿ : " 5حيث تقكؿ المبحكثة رقـ . الشاب إال القبكؿ 

اف تبادؿ الشعكر بيف الخطيبيف قبل الزكاج اليسمح بو ، حتى عند تقديـ اليدايا "    

في المناسبات ، أما إذا تصاحبا كتبادال الشعكر خفية أك جيرا ، فيعتبر ذلؾ شذكذا 
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كخركجا عف القيـ ك العادات االجتماعية ك عدـ المحافظة عمييا ، كقد ينتج عنو ماال 

يحمد عقباه، كال يتـ التقاء الخطيبيف عادة نظرا لالحتياطات التي تتخذ ، ك ال يعرؼ 

شكل العركس كال لكنيا كال أكصافيا االخرػ ، إال ما كاف قد عرفو عنيا أياـ الطفكلة 

إذا كانت مف أقاربو ، أك سمع عنيا إف كانت مف أسرة أخرػ ك العكس ، كال يتـ 

 ( 4). التعارؼ اال في ليمة الدخكؿ 

   إف اليـك الذؼ يتـ فيو الطرفاف رؤية بعضيما البعض كاف يـك العقد المدني ، كلكف 

في أغمب االحياف كاف الزكاج في االسرة التقميدية يككف عف طريق قراءة الفاتحة ، 

ف كاف مف نفس  لذلؾ ال يستطيع الشخص رؤية خطيبتو حتى ليمة الدخمة ، حتى كا 

. الدائرة القرابية، فيك يعتبركف أف مكافقة االىل تكفي لمقياـ بمراسيـ الزفاؼ 

فإف الخطبة كانت " بيف أبناء العمكمة "    أما إذا كاف الزكاج داخل العائمة القرابية أؼ 

بأف تككف  (الجد أك االب  )تتـ منذ منذ كالدة ابنة العـ حيث يقرر صاحب السمطة اؼ 

حفيدتو زكجة لحفيده الذؼ ىك ابف عميا ك ىذا محافظة عمى تالحـ االسرة ك ترابطيا 

ـْ "  : 5حيث صرحت المبحكثة رقـ   باعتبار أف أب الزكج "َتَزَكج َكَلد الَعـ يا ُلكَكاُنك َى

بمثابة كالدىا كستككف تحت حمايتو كرعايتو ، أما زكجة العـ فيي بمثابة كالدة ليا 

. فستحافع عمييا مثل أميا

اف االعتبارات االساسية في اختيار العركس ك المكافقة عمييا باالضافة الى قاعدة    " 

. الجماؿ ك االصل ، تفضيل االقارب كابناء القرية عمى الغرباء
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أف التطبيق " : الزكاج ك العالقات االسرية "   حيث تقكؿ سناء الخكلي في كتابيا 

الصاـر لنكع مف القكاعد القرابية المتعارؼ عمييا ىي التي تحدد بشكل حاسـ أزكاج 

المستقبل ، كمف مف المعركؼ أف الكبار ، كفقا ليذه القاعدة مف الضبط ىك الذيف 

يصنعكف القرار ، كيحددكف مكعد الزكاج ، ك يعينكف الطبقات أك الجماعات التي تككف 

(  5). " جديرة بأف يختار منيا أزكاج المستقبل 

   أما فيما يخص االشخاص المكمفكف بالذىاب لمخطبة فإف االسرة التقميدية كانت 

دكف ذىاب االشخاص . تعتمد في االساس عمى المسنيف ، مف الجد ، االب أك العـ 

غير المتزكجيف أك المرأة المطمقة كحتى االرممة الذؼ مات عنيا زكجيا كىي صغيرة 

في السف أك لـ يمضي عمى زكاجيا اال بعض السنكات كىذا خكفا مف جمبيا الحع 

، فحسب اعتقادىـ يمكف ليذه " َفاْؿ َماشي َمميح  : " 2السيء ، أك كقكؿ المبحكثة 

الفتاة المخطكبة أف تطمق أك ترمل مثميـ، حيث يعتبر الزكاج في االسرة التقميدية حدث 

ميـ ألنو بمثابة زكاج لمعائمة كميا كليس الفرد فقط ، فال أىمية لرغبة أك ميكؿ الفرد بل 

ليذا كانت عممية انتقاء الخطيبة مبنية عمى عدة  .كما تحدده معايير كقيـ المجتمع

. أسس كىذا مف أجل المحافظة عمى كحدة كتماسؾ االسرة 

   ك الخطبة كما يعرفيا حسف أميف البعيني في كتابو عادات الزكاج كتقاليده في لبناف 

، أك " مجاكيزىـ " ىي المرحمة االكلى عند أىل الفتى ك ىي المكازنة بيف الفتيات مف 

ختيار الفتاة المالئمة عمى ضكء دراسة نكاح عديدة إلمتكصل الى " الغربمة " ما يسمى 
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ىي أصميا كصفاتيا ، ذكاؤىا ، جماليا ، لفظيا ، مشيتيا ، كمقدرتيا عمى العمل في 

(  6. ) الحقكؽ كميارتيا في الطبخ كصنع الخبز ك القياـ بسائر أعماؿ البيت

ليس لألفراد في المجتمع التقميدؼ ، كبحكـ نظاـ الزكاج الداخمي حرية كبيرة    " 

الختيار شركاء حياتيـ ، كليذا عندما نتحدث عف االختيار ، ينبغي أف نستحضر 

صكر المجتمع ك تقاليده ك أعرافو ، حتى ال نتصكر أف الفرد المقبل عمى الزكاج يجد 

أمامو نماذج كثيرة مف النساء ، يمكنو االتصاؿ بيف كاحدة كاحدة كفق ما يتاح لو مف 

فرص االتصاؿ ، ثـ نختبر ميمو الى إحداىف ك تجاكب مشاعره ك تصكره لمحياة معيا، 

ذا . كتقابمو بنفس االحاسيس ، ثـ يقرر أف يتخذىا شريكة حياة ، فالكاقع ليس كذلؾ  كا 

كاف البد مف االختيار لمزكاج فإف ىذا االختيار عائمي يطغى عمى االختيار الفردؼ ، 

كىك في نفس الكقت اختيار داخمي ال تذىب فيو العائمة الى خارج حدكدىا أك خارج 

 ( 7). القرية التي تنتمي الييا ، أك القرػ المجاكرة إال نادرا 

أؼ أف الزكاج ىنا يعتبر مسألة اجتماعية ال فردية ، كليذا لـ يكف يسمح لمطرفيف برؤية 

البعض كال حتى خفية ، ألف عممية االختالط بيف الجنسيف لـ تكف مسمكحة كقكؿ 

َماْيُشكِفكْش َبْعَضاُىـ َحَتى َنَيار الَعْرْس اْحَنا ُكَنا ْنَزكُجك الَداْر َماشي  : " 3المبحكثة رقـ 

فالتربية التي كاف يتمقاىا الجنسيف تدعي الى عدـ االختالط ، ككذا تقسيـ دكر " الْطُفْل 

الجنسيف الى دكر أداتي كدكر تعبيرؼ ، يجعل  كل مف الجنسيف يعمل عممو بعيدا عف 

 .الجنس االخر
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ف االسرة التقميدية لـ تكف تسمح لمفتاة بالتعمـ بل يجب عمييا البقاء في المنزؿ مف إ   

أجل التدرب عمى األشغاؿ المنزلية التي ستساعدىا في مستقبميا ، كحتى بالنسبة 

لمشاب فعممو في المزرعة كخدمة االرض جعمو ال يدخل البيت اال لمضركرة ، ليذا كاف 

الدار " يعتبر المكاف الذؼ يعيش فيو أفراد االسرة ذا أىمية كبيرة ك التي كانت تسمى 

". الكبيرة 

ىذه االخيرة .    يعرؼ الدكتكر دمحم حمداكؼ الدار الكبيرة بأنيا الكحدة األساسية لمقرية 

مككنة مف مجمكع الديار التي تكتسي حسب االمكانيات المادية لمعائالت أشكاال ك 

بناء : أحجاما كارتفاعات مختمفة ، مف غير أف تفقد مع ذلؾ خاصيتيا المشتركة 

. ك انفتاحيا عمى الخارج بكاسطة باب كاحد " حكش "حجراتيا حكؿ 

   إف الجماعة كىي تمكقع القرية في أماكف محددة جدا كبشكل محدد تقريبا ، تقيد 

ربط اقتصاد المجاؿ بالضركريات الكظيفية ، مع الحفاظ عمى " نفسيا بإلتزاـ كىك 

. الحميمية ، كمبدأ أساسي لمحياة االجتماعية 

فإف السكنات " الحكش "    عمى غرار الدار الكبيرة حيث تفتح الغرؼ كميا عمى نفس 

كبقدر التجمعات السكنية يككف عدد . المجمعة في قرية تفتح عمى نفس الساحة 

الساحات، كعمى مستكػ اجتماعي كاسع ىك مستكػ مجمكع أسر القرية فإف ىذه 

ىنا يجتمع أرباب االسر " : الحكش " المساحات تؤدؼ نفس الكظائف التي يؤدييا 
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لتدارس مشاكميـ ، كىنا تقاـ الحفالت ، كىنا تنجز بعض االعماؿ العائدة بالنفع عمى 

( 8. ) عائمة كاحدة أك مجمكعة مف العائالت

لـ تكف االسرة التقميدية تيتـ بجماؿ المرأة ك اناقتيا بقدر ما ييتمكف بشكل جسميا ، أؼ 

اف المخطكبة يجب  تككف ذات بنية قكية كطكيمة القامة كأف تتمتع بصحة جيدة ، 

جل القياـ باألعباء المنزلية كتحمل صعاب الحياة التي أكذات جسـ ممتمئ ، كىذا مف 

قد تكاجيا في أسرة زكجيا فالبنسبة لالسرة التقميدية يجب عمى المخطكبة أف تككف عمى 

 كخاصة تمؾ االشغاؿ التي تتعب الجسـ ،دراية بكل االعماؿ المنزلية مف طبخ كغسيل

غسل القمح كطحنو فيما يسمى : أك بمعنى أخر تتطمب طاقة جسمية أقكػ مثل

عتقادىـ فإف المرأة إكليذا كحسب .كىكذا لكي يصبح طحينا كيخبز بعد ذلؾ "بالقركيشة"

غير أؼ كحسب إعتقادىـ ىزيمة الجسـ غير قادرة عمى عمل كل ىذا،  النحيفة أك

"  يحكسك عمى الي تفتل كتخبز كانكا :" 1كقكؿ المبحكثة رقـ  .صالحة تككف كنة

كما تختبر الفتاة عف مدػ كصبرىا كتحمميا الصعاب كىذا بعد أف تجمس أـ الفتى    

بجانب الفتاة المراد خطبتيا كتضع مرفقيا عمى فخذ الفتاة كتؤلميا بو أك تقـك بمكعيا 

مف ذراعيا كتنتظر ردة فعميا ، فإف تكممت ىذه المخطكبة كنزعت يد أـ الخطيب عمييا 

كأظيرت ليا عدـ قبكليا أك طمبت منيا نزع يدىا ، ففي نظرىـ تعد فتاة غير صبكرة ، 

كأما إذا رضيت . كال تستطيع تحمل المسؤكلية كبيذا قد ترفض ىذه الفتاة ليذا السبب 

كصبرت لأللـ فتعتبر امرأة صالحة ألف تصبح كنة ، كأف جماليا الشكمي ال ييـ كىي 
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الزيف ما "  : 4مرأة قادرة عمى تككيف أسرة ، كحسب المثل القائل تقكؿ المبحكثة رقـ إ

كنجد  بعض العائالت يأخذكف معيـ يـك الخطبة فتاة صغير في السف " يبني خياـ 

تككف بإستطاعتيا الخركج كرؤية الفتاة المخطكبة، كىي تقـك باالعماؿ المنزلية حيث 

يدك معاىـ طفمة صغيرة تركح تعس "  في ىذا الخصكص 7تصرح المبحكثة رقـ 

 " كتشكفيا كاش راىا دير

   إف ميارة الفتاة في االسرة التقميدية ىي أكلى الصفات التي ترفع مف قيمة الخطيبة 

حيث كانت ىذه الميزة تختبر مف طرؼ أـ أك إحدػ . كىذا طبعا بعد حسبيا كنسبيا 

قريباتو ، حيث كانت معظـ االسر تركز عمى االعماؿ المنزلية التي ال تجد عمميا إال 

الفتاة الصابرة ك القادرة عمى تحمميا ، لذلؾ لـ يكف يعطى أىمية كبيرة لجماؿ المرأة 

بقدر إىتماميـ بشكل جسميا ، فمـ تكف تحبذ المرأة النحيفة أك القصيرة حتى كاف كانت 

ف لـ  جميمة بل يفضمكف المرأة ذات الجسـ الممتمئ القادرة عمى العمل الشاؽ حتى كا 

. تكف جميمة

   أما فيما يخص سف الزكاج فقد  كانت االسرة التقميدية تقـك بتزكيج أبناءىا في سف 

مبكرة، ككانت مرسخة ىذه الفكرة عند كافة أفراد المجتمع ، سكاء كاف الزكاج بالنسبة 

 . الفتاة لمذكر أكاالنثى ،كذلؾ مف أجل حمايتيـ مف االخطاء التي قد يقعكف فييا خاص

فقد كاف لمشرؼ أىمية كبيرة داخل العائمة ، كليذا كانت تمنع الفتاة باالختالط مع    

.  الجنس االخر ، سكاء مف داخل العائمة أك خارجيا 
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   كىناؾ ىدؼ أخر مف تزكيج االبناء مبكرا كىك إنجاب الكثير مف االطفاؿ ، حيث 

كانكا يعتبركف في كبرىـ اليد العاممة التي تساعد الكالديف كيساىمكف في زيادة الدخل 

بأنو كاف يتـ تزكيج االبناء في سف مبكرة  : 1حيث تصرح المبحكثة رقـ . االسرؼ 

. كىذا مف أجل انجاب الكثير مف االكالد لمساعدة الكالد في عمل االرض 

 15كعميو فإف اغمبية المبحكثات تصرحف عمى أف زكاج الرجل كاف ابتداءا مف سف 

 سنة فما فكؽ ، ككانت 15 ك12سنة أما بالنسبة لممرأة فكاف سف زكاجيا يتراكح بيف 

االسرة التقميدية تركز أكثر عمى زكاج الفتاة أكثر مف الفتى لذلؾ كانت تزكج الفتاة  عند 

بمكغيا ، ككانت بعض العائالت تزكج بناتيا قبل البمكغ كىذا حفاظا عمى شرفيف كقد 

  بمعنى أف الفتاة الني تنجب "تتربى كتربي : " كاف شائعا في ذلؾ الكقت المثل القائل 

كىي صغير في السف تقـك بتربية أكالدىا كفي نفس الكقت تقـك عائمة زكجيا بتعميميا 

. مختمف االعماؿ التي لـ تتعمميا في منزؿ كالدىا 

   كىناؾ ىدؼ أخر مف الزكاج المبكر حيث كاف يعتبر الجد أك االب صاحب السمطة 

داخل االسرة  كأف كثرة عدد أفراده يقكؼ عالقاتو داخل القبيمة ، ككذا التفاخر أماـ 

االسر االخرػ خاصة اذا تـ انجاب الذككر فقط أك نسبة الذككر أعمى مف نسبة االناث 

. كىذا مف أجل المساىمة في عممية االنتاج 

   عمى ىذا كانت تحبذ الكنة التي تنجب الذككر كتحتل بيذا مكانة مرمكقة داخل 

االسرة زكجيا ، عكس المرأة التي تنجب االناث فقط فكانت منبكذة مف طرؼ أسرة 



212 
 

. زكجيا حيث كانكا يعتبركىف عبئا عمى العائمة ألنيف ال يسيمف في الدخل االسرؼ 

ككذلؾ مف أجل رؤية الجد أحفاده يكبركف أمامو ، كليذا ال يمكف لمشاب الرفض أكحتى 

يبغك يجيبك بزاؼ درارؼ باه يتباىاك بييـ "  : 4التمميح بعدـ القبكؿ كقكؿ المبحكثة رقـ 

كليذا لـ تكف االسرة في الماضي تيتـ بتعميـ االبناء ككثيرا ما يترككف "قداـ الناس 

المدرسة في سف مبكرة مف التعميـ خاصة االناث كبعدىا يشرعف في تعمـ أعماؿ المنزؿ 

حيث كانت االسرة ال تحب أف .كبعد فترة قصيرة تزكج الفتاة ألكؿ خطيب يتقدـ ليا 

ككذلؾ يككف . تزكج أبناءىا في سف متأخرة كىذا تجنبا لألقاكيل التي قد تقاؿ عنيـ 

الزكاج مف داخل العائمة القرابية لمحفاظ عمى الثركة المشتركة التي يسيرىا الجد حيث 

يزكجك صغار ك غير كالد العـ ببيناتيـ باه خدمتيـ تقعد غير "  : 5تقكؿ المبحكثة رقـ 

، كما اف يكبر "زيتنا في بيتنا كبنتنا لكليدنا" كيردد المثل القائل  "تماؾ كيككف الجد يحكـ

. الفتى ك الفتاة اال كيبدأ التحضير ليما مف أجل زفافيما

أما بعد اختيار االـ عركس ابنيا كتحديد يـك الذىاب لخطبتيا، كانت االسرة    

" التقميدية تيتـ كثيرا بما تأخذه معيا حيث كانت جميع االسر تتفق عمى ما يسمى

، حيث تصرحف معظـ المبحكثات أنو لـ تكف أؼ خطبة بدكف ىذه "المصركؼ بسعفة

القيكة ، السكر، التمر، :كيتككف مضمكنيا مجمكعة مف االشياء، كنذكر منيا  " السعفة"

الحناء كغيرىا مف االشياء ، كاذا تمت المكافقة فإف ىذه الحناء التي قدمت في ىذه 

. السعفة تضعيا المخطكبة في الميمة التي تسمى بميمة الحناء كتككف قبل يـك مف زفافيا
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   إف مضمكف السعفة يختمف مف عائمة الى اخرػ كىذا حسب القدرة المادية ألىل 

كنا ندك سعفة المصركؼ كمكاش دار يركحك  : " 1كتصرح المبحكثة رقـ . الخطيب

كتعتبر السعفة رمز لالحتراـ  " الخ... بال بييا كنا ندكا فييا قيكة ك السكر ك التمر 

أما بالنسبة لعائمة أىل الخطيبة فيتـ النيكض .كالتقدير ألىل العركسة كتعظيـ مف شأنيـ

ال ككاف إباكرا كىذا مف أجل تحضير طبق الكسكس الذؼ لـ تكف تقاـ أؼ مناسبة 

حاضرا،ككانت معظـ العائالت تعتمد عميو في مناسباتيـ سكاء كانت غنية أكفقيرة كىذا 

كي يجكنا خطابة كنا نكجدكليـ الطعاـ قاع الديار كانكا " 4ما صرحت بو المبحكثة رقـ 

بحيث  " ىكاؾ خاطر ىذاؾ البخار الي يخرج مف طعاـ كي يكلي يفكر مميح كتاع خير

. يعتبر ذلؾ البخار الذؼ يخرج بيف حبات الكسكسي رمزا لمخير ك البركة 

ميمة بالنسبة لجميع االسر خاصة اذا كاف الزكاج خارج " سعفة العركس "    تعتبر

الدائرة القرابية ، ككانت الخطبة تتـ في كقت الصباح فقط ، كيتـ تناكؿ كجبة الغذاء 

ف رفضت ىذه الخطبة مف احد الطرفيف كىذا ما صرحت بو  عند اىل الخطيبة حتى كا 

 كعند عكدتيـ "نركحك صباح نخطبكا كنقعدكا تماؾ حتى نفطركا  : " 6المبحكثة رقـ 

مف الخطبة ترد ىذه السعفة كبيا الجكاب عمى خطبتيـ ، فأما إذا ردت ىذا السعفة 

فارغة فيذا يدؿ عمى انو ىذه الخطبة لـ تقبل ، كأما إذا كضع فييا أؼ شيئ فيذا دليل 

البيض ، خبز : عمى قبكليـ كرضاىـ ، كمف بيف االشياء التي ترد ليـ في ىذه السعفة 

كانكا كي يكلك رايحيف نردكليـ حاجة في السعة " : 5البيت حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 

  "كىذا بمي قبمنا الخطبة، كاذا رديناىا خاكية يفيمك بمي ما قبمناش
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   ترػ أغمبية المبحكثات أف معظـ حاالت الزكاج في االسرة التقميدية كانت تتـ بيف 

أبناء العمكمة ، كىذا مف أجل الحفاظ عمى اسـ العائمة مف االندثار ، حيث كاف لمقب 

العائمي أىمية كبيرة ، كىذا مف أجل المباىات كرفع شأف العائمة ، ككذلؾ مف أجل 

المعاممة التي ستعامل بيا الفتاة في بيت عميا فيي بمثابة البنت ، كىي بدكرىا ستعتبر 

عميا بمثابة كالدىا كانو سيخاؼ عمييا كتعامل كأحد أفراد عائمتو ، كلـ تكف تزكج الفتاة 

خارج دائرتيا القرابية اال في الحاالت النادرة ، أؼ عندما ال يككف ىناؾ شاب في سف 

الزكاج مف أقاربيا، حيث أعتبر الزكاج داخل النسق القرابي ذا أىمية كبيرة كىذا مف 

أجل الحفاظ عمى االرث العائمي ككذا ركابط االسرة ككحدتيا، بإعتبار الجد ىك صاحب 

السمطة عمى االسرة كميا، كبيذا لـ تكف تزج بناتيا خارج دائرتيا القرابية خكفا مف أف 

ككذا لـ تكف االسرة تحب اف يدخل الغريب بينيـ كيتعرؼ عمى . يرث الغريب معيـ 

بكرؼ كنا ممي تزيد الطفمة نعينكليا " 2:شؤكف العائمة كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ

"  كلد عميا الي راح يتزكجيا كي تكبر كما كناش نمدك لمبراني باه ما يدخمش بيناتنا 

   كما أنو ال يمكف رفض الزكاج بيف االقارب سكاء مف طرؼ الشاب أك الفتاة حتى 

ف كاف  انو لـ تكف ليـ فرصة إبداء رأييما ، فالقبكؿ بالزكاج أمر ال يناقش فيو حتى كا 

أدؼ كلد " : الشاب غير مسؤكؿ أك انساف غير صالح لمزكاج ، كحسب المثل القائل 

لقد كاف لإلرث أىمية كبيرة داخل االسرة التقميدية ، لذلؾ كاف الزكاج  "العـ يالككانك ىـ 

بناء العمكمة ، لذلؾ أعتبر الزكاج أنتشارا كاسعا خاصة الزكاج بيف إالداخمي منتشرا 

الخارجي بمثابة تقسيـ لمميراث ، لذلؾ كاف يفضل القريب حتى كلك كاف أقل جدارة مف 
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يمدكىا لكلد عميا حتى "  : 3شخص خارج الدائرة القرابية، حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 

 كبيذا أعتبر الزكاج الداخمي بمثابة االطمئناف عمى الطرفيف "كلك كاف البراني خير منك

في المستقبل الف درجة قرابتيما تجعميما ال يتخمياف عف بعضيما البعض، كفي حالة 

كجكد مشاكل بينيما فإف كالد الزكج كفي نفس الكقت ىك عـ الزكجة ، يتدخل لحل 

النزاع بينيما النو مف العار أف تطمق المرأة ، خاصة ابنة العـ، فقد كانت االسرة 

التقميدية تعتبر الطالؽ منبكذا داخميا لدرجة أنو يرفض الزكج اف تتزكج طميقتو مف 

شخص أخر ، فمبجرد سماع بأنو قد تقدـ ليا عريس يسارع في إرجاعيا الى بيتو ، 

 " كاف عيب باه تطمق المرا  كشككف ىي  بنت العـ "  : 5حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 

كما كاف الزكاج الداخمي يختمف بإختالؼ درجة القرابة حيث اف األكلى بالزكاج    

. بالفتاة ىـ أبناء العمكمة ثـ أبناء الخؤكلة ، ثـ يأتي الزكاج مف خارج الدائرة القرابية 

الخطبة في االسرة الحديثة  – ب 

 أما فيما يخص االسرة الحديثة فقد أصبح الشخص ىك الذؼ يختار الشريؾ المناسب 

لحياتو دكف تدخل مف أحد، كدكف الخركج عف الضكابط االجتماعية التي حددىا لو 

ال قكبل بالرفض حيث يقكؿ  مجتمعو ، لذلؾ فيجب أف يككف حذرا في إختياره كا 

". نسقسكا عمييا بنت مف كشككف كالدييا كمف بعد نركحك نخطبكا "  9المبحكث رقـ 

كىذا بعد طمب االبف مف األـ بالذىاب لخطبة إحدػ الفتيات التي كقع اختياره عمييا ، 

حيث تطمب كالدة العريس برؤية العركس كىي عادة مكجكدة في كقتنا الراىف حتى 
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 في االختيار الحر ، فال يمكف لألسرة أف تكافق دكف رؤية العركس كما أف أـ العريس 

ذا ما كانت تتصف بالمكاصفات (االبف ) ختيارهإتتحمس لرؤية الفتاة التي كقع   عمييا كا 

ختار الشاب شريكة حياتو، كلكف إكىذه في حالة إذا " كنتيا " التي كانت تريدىا في 

 ،لـ يعجبيـ نسب عائمتيا في بعض االحياف يتدخل الكالداف إذا لـ تعجبيـ الفتاة أك

فأغمبية المبحكثيف يصرحف اف العائمة تتدخل في حالة اختيار الفتاة الغير مناسبة 

يجيبك الي بغاىا بصح الـز يككنكا ىكما ": 13لعائمتيـ حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 

كحسب رأؼ بعض المبحكثات فإف الزكاج ال يككف إال عف طريق  " راضييف بييا 

االختيار الحر ، كىذا مف اجل معرفة التكافق ك االنسجاـ بيف الطرفيف ، فقد أصبح 

الشباب ال يتزكجكف إال عف طريق ما يسمى بالحب قبل الزكاج كحسب اعتقادىـ 

طالما يؤثر الحب في " لمعرفة رغبات كميكؿ كل طرؼ كرضاىـ عمى بعضيـ كليذا 

يجب اف يخضعا لمضبط  (االختيار كالحب)عممية االختيار الزكاجي فإف كمييما 

كيميل كثير مف دارسي االسرة الى القكؿ تأكيدا لذلؾ ، إف االطفاؿ . االجتماعي

كىي –  (الحب  )يتأثركف باالختبار المسبق ألبائيـ ، كبما بينيـ مف عكاطف ايجابية 

كلكف ما داـ تأثير المكاقف – مسائل كاف ينظر الييا قبال عمى أنيا مسألة فردية 

يجب " الفردية يمتد فيما بعد الى أجياؿ أخرػ قادمة فإف االنماط النظامية في المجتمع 

بل عمى إنيا تتضمف بالفعل صكرا عديدة مف صكر ضبط االختيار  كالحب عمى " 

كقد تغيرت الخطبة حاليا في بعض أسسيا ، إذ أصبح  " (9). " المستكيات الفردية 

تبادؿ الشعكر مف القيـ المحبذة ، كال ينظر اليو خركج عف القيـ االجتماعية ، كما 
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أصبح حق االختيار لمشاب في غالب االحياف ، كلمفتاة حق القبكؿ أك الرفض في عدة 

عائالت ، أما ظاىرة المرأة الخاطبة فمازالت قائمة حتى األف بشكل أقل ، لكجكد بعض 

(  10). " االسر المحافظة التي ال تسمح لبناتيا بالخركج أك االتصاؿ 

 بأنيا تؤمف بمبدأ االختيار الحر لشريؾ 10   كفي ىذا الصدد تصرح المبحكثة رقـ 

الحياة ، ك الرفض المطمق لفكرة الزكاج المرتب ، ففي إعتقادىا زكاج فاشل لعدـ 

مالئمتو لميكؿ كرغبات الطرفيف أما الحب قبل الزكاج يساعدىا في معرفة إذا ما كاف 

الشخص مناسبا لمزكاج بو أك ال كلتجنب العديد مف المشاكل الزكجية التي قد 

ما نقدرش نتزكج مع كاحد ما نعرفكش الـز نككف نعرفك كنعرؼ كاش يحب " تصادفيـ، 

في حيف نجد بعض االسر الحديثة ال تحبذ فكرة  "نتزكج بيو ككاش ما يحبش عاد نقدر

االختيار الحر لشريؾ الحياة ، حيث يركف فيو نكع مف قمة الحياء مف جانب الطرفيف 

مسؤكلية إختياره الشاب كلكف تكافق العائمة إذا  كقع ااالختيار المناسب ككذا تحمل 

الي دارىا بيديو يحميا "  أك  "تكجعكا أليضرباتك يدكا ما"  : 11كقكؿ المبحكثة رقـ 

كىي أمثاؿ شعبية تقاؿ عندما يأخذ الشخص قرارا دكف االخذ برأؼ االخريف  "بسنيو

. كيكتشف في النياية أنو قد أخطأ في قراره 

   كبعد المكافقة عمى الفتاة التي تـ اختيارىا مف طرؼ االبف تذىب كل مف الجدة ك 

االـ الستكماؿ اجراءات الخطبة ، كاذا ما تـ االتفاؽ بيف طرفي العائمتيف ، يخصص 

حدػ إأماإذا رفضت " بالدفكع " يـك يحدد فيو قيمة المير كما الى ذلؾ ك يسمى 
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العائمتيف فسيتدخل كسيط مثل الخاؿ أك العـ لمتأثير عمى الطرؼ الرافض كاقناعو 

انا اختارني لركحك كعندؼ سبع سنيف كانا معاه كفي " : 16بالقبكؿ كقكؿ المبحكثة رقـ

نو اليمكف أف أحيث ترػ  "كقنعك االكؿ بابا كاف رافض كمف بعد جا  خالي ىدر معاه

يككف الزكاج بدكف عالقة عاطفية ، كدكف التعرؼ عميو كاف تـ الرفض مف طرؼ أحد 

الكالديف سكاء كاف كالد الفتى أك كالد الفتاة ، كىنا يمجأ أحد الطرفاف الى تدخل كسيط 

بينيما مثل الخاؿ أك احد االقارب الذؼ لو مكانة داخل االسرة مثل الخاؿ ليضغط  

 .   أك اليجاد حل كسط كيجعمو يقبل بيذا الزكاج

    ترػ اغمبية المبحكثات أف جماؿ الفتاة ذا أىمية كبيرة ، فيجب اف تككف الفتاة المراد 

المخطكبة خالية مف العيكب الجسدية ك العقمية ، كتككف أنيقة أؼ يسر النظر الييا 

كما يجب أف تتصف  "الـز كي يشكفكىا تعجبيـ"  : 17حيث تصرح المبحكثة رقـ

بأخالؽ حميدة لكي ال تجمب العار ليـ في المستقبل ، فاالسرة الجزائرية تركز عند 

خطبتيا ألؼ فتاة ، عمى كالدييا كخاصة االـ سكاء في طريقة االستقباؿ ليـ أك مف 

ناحية الكالـ ، فيعتبركف الفتاة ىي صكرة طبق االصل ألميا فحسب المثل المتداكؿ 

" أقمب القصعة عمى فميا تخرج الطفمة ألميا "  : 19الذؼ صرحت بو المبحكثة رقـ 

   كما أصبح لممستكػ التعميمي لمجنسيف ذا أىمية كبيرة بالنسبة لمسألة الزكاج عكس 

 فمقد أصبح االختيار الحر سيد المكقف في االسرة ،ما كانت عميو االسرة التقميدية

فبعد تعمـ المرأة كخركجيا لمعمل أصبح بإمكانيا أف تختار شريؾ حياتيا ،الحديثة 
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بنفسيا كىذا بعد التعرؼ عمى بعضيا البعض كمدػ تكافقيا ، حيث تصرح المبحكثة 

 أنيا ال تستطيع الزكاج مف رجل غير متعمـ إعتقادا منيا أنو ال يالئـ مستكاىا 10رقـ 

كترػ أقمية المبحكثات بأف االسرة  .التعميمي ، كبيذا قد يككف ىناؾ عدـ تكافق زكاجي 

الحديثة تبحث عف الفتاة ذات االخالؽ العالية ، كالتي يطمق عمييا عند عامة الناس 

كأف تككف مقبكلة الشكل دكف كضع مكاصفات محددة كما كانت  "العاقمة" بمفيـك 

ذا كاف العكس  فتعتبر فتاة ، االسرة التقميدية ، كما يشترط أف تطيع كالدؼ زكجيا ، كا 

 "الي ما رضىا كالديو ال خير فيو "  : 20ذات أخالؽ سيئة  حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 

   كعميو فاالسرة الحديثة تتفق في مجمميا عمى مكاصفات يجب أف تتصف بيا 

المخطكبة كىي النسب االصيل ، ككذا تكافق في المستكػ التعميمي حيث اصبح التعميـ 

عتقادىـ إبالنسبة لمجنسيف ذا أىمية ك يعبر عف مدػ التكافق بيف الزكجيف ، فحسب 

فإف الفرد ال يستطيع الزكاج مف فتاة يككف فارؽ التعميـ بينيما كبير ، باالضافة الى 

، كأف تككف ليا القدرة عمى تحمل مسؤكلية البيت مف طبخ (الشكمي )الجماؿ الخارجي 

. كغسيل كتربية االكالد

العمل  )   بينما ترػ أقمية المبحكثات أف الفرد أصبح يختار الفتاة العاممة خارج البيت 

الذؼ تكسب منو دخل باعتبار الحياة االجتماعية ك االقتصادية أصبحت  (المأجكر 

صعبة ، كتحمل المسؤكلية تككف مف الطرفيف ، كفي اعتقادىـ أصبح االختيار الحر 

ىك السائد داخل االسرة ألف مرحمة التعارؼ "بالحب قبل الزكاج " عف طريق ما يسمى 
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بيف الطرفيف قبل الزكاج ىي التي تبيف مدػ رضاىـ عمى بعضيـ ، أما إذا كاف الزكاج 

أف الفتاة يجب أف تتصف بصفات تميزىا  : 15اخل النسق القرابي فتأكد المبحكثة رقـ 

عف غيرىا فال ييـ الجماؿ الجسمي مقارنة بما تعممتو في منزؿ كالدييا مف أشغاؿ 

حيث أنو ال تخطب الفتاة إال بعد رؤية شيميا كخصاليا داخل منزؿ كالدييا ، أؼ أف 

. عمميا في بيتيـ ىك الذؼ يعطي ليا قيمة ك مكانة ألىل الخطيب 

ك يشترط في العركس أف تككف ماىرة ، كحسنة السمعة ، كطيبة المنبت أك    " 

(  11).  "االصل ككريمة 

   أما السف في االسرة الحديثة فترػ أغمبية المبحكثيف أف أفضل سف لمزكاج بالنسبة 

 سنة فما فكؽ ، كىذا بعد النضج النفسي ك العقمي كحتى يحس أنو عمى 30لمرجل ىك 

قدر المسؤكلية كيككف مكتفيا إقتصاديا، بحيث يجب أف يككف زكاجو بعد تحصمو عمى 

 أنو يفضل 9أما بالنسبة لمفتاة فترػ المبحكثة رقـ  .كظيفة تأمف لو حياتو كمستقبمو 

زكاج بعد التخرج ك البحث عف كظيفة الف الحياة االجتماعية أصبحت صعبة كيجب 

 مرحمة التعميـ ثـ البحث عف العمل سكؼ تأخذ كقتا بيذا سيتأخر ألف،تقسيـ المسؤكلية 

الزكاج ، كتجنب الزكاج المبكر الذؼ قد يجمب المشاكل ك اليمـك ، فعدـ النضج 

 .النفسي ك العقمي لمطرفيف يؤثر عمى الحياة المستقبمية ليما

 سنة فما فكؽ كأما 25 أف السف المثمى لزكاج الفتاة ىك 14   فيما ترػ المبحكثة رقـ 

جميع الحاجيات    سنة فما فكؽ، كىذا مف أجل تكفير30بالنسبة لمذكر فمف 
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المستمزمات التي يحتاجيا بإعتباره في طريق تككيف أسرة ، حيث يظير كل مف الفتى ك

ك الفتاة درجة مف الكعي ك القدرة عمى تحمل المسؤكلية االقتصادية ك التربكية ، كليذا 

أصبح العزكؼ عف الزكاج مف قبل الشباب خكفا مف عدـ قدرتو عمى تحمل إلتزاماتو 

الزكجية ، عكس ما كاف عميو الزكاج في االسرة التقميدية بحيث كاف االب ىك المكمف 

دركؾ حتى "  : 15االكؿ ك االخير عف ؤكف االسرة حيث صرحت المبحكثة رقـ 

" يضمنكا مستقبميـ كمف بعد يتزكجكا

إف ظاىرة تفضيل الزكاج المبكر بدأت تقل في كقتنا الحاضر كذلؾ نتيجة التجاه "    

أغمب الناس الى تحصيل العمـ ، االمر الذؼ يحتـ تأخير الزكاج ، الى جانب إرتفاع 

المير كمصاريف الزكاج ، ككذلؾ قل زكاج االقارب ، نتيجة التفتح كاالحتكاؾ مع 

المدف المغربية االخرػ ، بعد خركج االستعمار ككذلؾ ارتفاع مستكػ التعميـ ، كضعف 

   (12). سمطة االباء عمى االبناء ، ك االستقالؿ االقتصادؼ ك السكف 

   إف االسرة الحديثة كحسب  أغمبية مبحكثاتيا أف معظـ أكقات الخطبة تككف بعد 

صالة العصر حيث يأخذ أىل الخطيب معيـ سعفة المصركؼ ، كيأخذ اىل الخطيب 

ك ىي عادة تكارثيا الخمف عف السمف ، كتعتبر اساسية يـك الخطبة  " السعفة" معيـ 

كال يمكف االستغناء عنيا ، حتى كاف تغيرت في مضمكنيا كلكنيا ال تزاؿ ليا قيمة 

كىناؾ بعض العائالت تستقبل أىل الخطيب بالتمر ك الحميب ، " ،داخل أغمب االسر

 . أما الحميب فيك رمز لمصفاء ك النقاء" لمحالكة ك الخير " حيث يعتبر التمر رمز 
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   كىناؾ بعض االسر ال تزاؿ تحافع عمى العادات التي كرثتيا عف أجدادىا كال يزاؿ 

ف إيحضر طبق الكسكس ألىل الخطيب يـك الخطبة كال يمكف االستغناء عنو ، حتى ك

عالية بالنسبة ألىل الخطيبة ، كبمقدكره تقديـ ما ىك أشيى مف  كانت القدرة المالية

ذلؾ، كلكف يبقى طبق الكسكس ضركرؼ ك البد منو كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ 

مزاؿ بابا محافع عمى تقاليد بكرؼ كالـز نديرك الطعاـ كمعاه الخطبة احنا نيار "  : 14

 اف الخطبة في الكقت الحالي 15فيما ترػ المبحكثة رقـ   "الكقت حاجات تاع ىذا

أصبحت مقتصرة عمى كقت قصير أؼ بعد صالة الظير أك العصر مع أخذ باقة كركد 

كعمبة حمكيات ، كبدكرىا يحضر اىل الخطيبة القيكة أك العصير عكس ما كاف عميو 

. المجتمع التقميدؼ 

شنيا أنو ال تعتمد كميا عمى اؼ   إف االسرة الراىنة كحسب أغمبية المبحكثات المكاتي يع

الزكاج الداخمي فيناؾ الزكاج مف خارج الدائرة القرابية ، كىذا طبعا إذا تكفرت فيو 

بعض الشركط مف بينيا االىتماـ بالفتاة ككذا االحتراـ ك التقدير لعائمتيا ، فإذا كاف 

الخطيب أكثر جدارة مف الشخص القريب فإف الفتاة تزكج مف شخص يككف مف خارج 

ألي يتقدـ االكؿ ىذاؾ ىك كلد العـ كال  : " 9حيث تقكؿ المبحكثة رقـ . دائرتيا القرابية 

كبيذا يفضل الزكاج مف القريب شرط أف يككف قادرا " كلد الخاؿ الميـ يككف مسؤكؿ

عمى تحمل المسؤكلية ، كال تحدد درجات القرابة فمف تقدـ لمخطبة أكال كمكتفيا مف 

 أنو يفضل 11 في حيف ترػ المبحكثة رقـ ،جميع النكاحي سكاء ابف العـ أك ابف الخاؿ

كىذا مف أجل الحفاظ عمى العالقات القرابية  (داخل عائمتيا  )الزكاج مف القريب 
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القائمة بيف العائمتيف ، ككذلؾ مف أجل التماسؾ ك الترابط بينيما ، ك ال يككف ذلؾ إال 

عف طريق المصاىرة  التي تقكييـ ك تجعميـ يتميزكف، فحسب رأييا فإف الزكاج قدر 

. محتـ كلكف األكلى بيذا الزكاج ىك القريب ك ليس البعيد 

   في حيف ترػ بقية المبحكثات أنو في اغمب االحياف يفضل الزكاج الخارجي عف 

الزكاج الداخمي ، كىذا مف أجل تجنب المشاكل التي قد تقع بيف العائمتيف كالتي يمكف 

اف تصل الى المعاداة بينيما  ، ككذلؾ بإعتبار أنو في الكقت الراىف أصبح الفتى 

المتزكج ىك الذؼ يعيل أسرتو الصغيرة عمى عكس ما كانت عميو االسرة التقميدية ، 

بحيث كاف الجد أك االب ىك المعيل االكؿ ك الكحيد لكافة أفراد عائمتو ميما بمغ 

كما أف قيمة المير يككف أقل عند خطبة الفتاة مف نفس العائمة عكس الزكاج . عددىا

القرب " ككذا " االقارب عقارب " :  ىذه االمثاؿ 12الخارجي حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 

ففي اعتقادىـ الزكاج مف " دمؾ ىك ىمؾ " ،"يجيب الكالـ ك البعد يجيب السالـ 

االقارب يجمب ليـ اليـ ك المشاكل ، عمى عكس العائمة االصل التي تبحث دائما عف 

زكاج الداخمي ، كلكف في أغمب االحياف تبحث االسر دائما الشخص األعمى جدارة 

.  سكاء القريب أك البعيد 

المير  - 2

إف المير ىك االتاكة المالية ك العينية التي يدفعيا الرجل في المجتمع االسالمي    " 

الى الزكجة ، كالى أسرتيا لضماف مكافقتيا عمى الزكاج منو ، كيتـ تحديد قيمة المير 
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مف خالؿ االتفاؽ الذؼ يعقد بيف الزكجيف أك بيف أسرتييما االصمية ، كقد أكد االسالـ 

المير كاعتبره شرطا مف شركط الزكاج ، فالزكاج ال يمكف أف يتـ دكف قياـ الرجل بدفع 

معر لممرأة ، كما حث االسالـ مف خالؿ القرآف الكريـ ك االحاديث النبكية الشريفة عمى 

التساىل في دفع الميكر ك عدـ المغاالة فييا ، ذلؾ أف الزكاج ينبغي أف ال يتحدد 

بقيمة الماؿ الذؼ يدفعو الرجل لممرأة بل يتحدد بمكجب التفاىـ ك المحبة ك االخالص ك 

الكفاء تجاه بعضيا البعض ك أف هللا سبحانو كتعالى فرض المير عمى الرجل لممرأة  

 ( 13 )".كحـر عمى الرجل أف يأكل منو شيئا بعد الزكاج بدكف رضاىا 

فالمير ىك الماؿ الذؼ يدفعو الرجل لممرأة عند االقتراف بيا ، كىك حق لمزكجة عمى    

زكجيا يثبت بمقتضى العقد ، كجعمو الشرع كاجبا إظيارا لقكة العقد كا عزازا لمركز المرأة، 

 ( 14). كتأكيدا لمرغبة في قياـ الحياة الزكجية كدكاميا 

المير في االسرة التقميدية - أ 

كانت االسرة التقميدية تتفق عمى قيمة المير يـك الخطبة كىذا بعد المكافقة مف قبل أىل 

العركس كىذا ما صرحت بو معظـ المبحكثات المكاتي عايشف تمؾ الحقبة الزمنية ككاف 

كال تزاؿ  " القنطار ك بالكبش" يشترط أف يقدـ نقدا كيضاؼ الى المير ما كاف يسمى 

ىك الدقيق الذؼ يغربل ك يحضر  ىذه العادة مكجكدة حتى الكقت الحالي ، ك القنطار

في حيف ترػ . منو الطعاـ حيث يطيى ك يجيز يـك الزفاؼ ليأكل منو أخذ العركس 

بعض المبحكثات أنو يحدد قيمة مير العركس في اليـك الذؼ يتفقكف فيو قراءة الفاتحة، 
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كىـ مجمكعة مف االشخاص مف " بالجماعة " حيث تذىب ما تسمى في ذلؾ الكقت 

حتراما مرمكقيف داخميا، كتعكد الييـ الكممة إكبار السف تمؾ القرية حيث يحتمكف مكانة ك

االخيرة في معظـ االكقات خاصة فيما يتعمق بالزكاج ، بحيث ال يتدخل في قرارىـ 

يجاد حل كسط إىل العريس أك أىل العركس، كلكف ىذا بعد أحدا سكاء مف ناحية أ

 "بالشرط " كيمكف أف يضاؼ الى المير أشياء أخرػ كىك ما يعرؼ  .يرضي الطرفيف 

كىك ضركرؼ في بعض العائالت في حيف تراه بعض العائالت أمر سيئ ليـ كيمكف 

 ، أف يجمب ليـ اليـ كالحع السيئ ، أك تطمق تمؾ الفتاة كىذا بحكـ العادة التي لـ تحتـر

  " احنا منشرطكش يخرج فينا : " 3حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 

   لقد كانت االسر التقميدية تتفق عمى قيمة المير يـك الخطبة ، بحيث كاف يختمف 

مير الفتاة التي تزكج ألحد أقاربيا عف الفتاة التي تزكج خارج العائمة القرابية ، كمير 

ىذه االخيرة أكثر مف مير لفتاة التي تزكج البف عميا ، حيث صرحت المبحكثة رقـ 

عتبارات إالعـ لو  مف ابف ألف الزكاج " قل مف الي يدفعكا البراني كلد العـ يدفع" : 6

كثيرة منيا اف ىذه الفتاة تقـك بمياميا حتى كاف كاف عمال شاقا كلكنو لصالح العائمة 

 .القرابية كميا عكس عمميا خارج دائرتيا القرابية حيث ال تنتفع عائمتيا منيا
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 المير في االسرة الحديثة - أ

أما في االسرة الحديثة فإف المير مزاؿ يحدد عف طريق كبار العائمة ، كتعطى أىمية   

تفاؽ الطرفيف عمى إكبيرة لقيمتو ، حتى أنو يمكف رفض الزكاج بعد المكافقة كىذا لعدـ 

  .تحديد قيمة المير 

يحدد المير بعد أسبكع أك أسبكعيف بعد الخطبة ، كىناؾ بعض العائالت لتي    

تشترط أف يككف المير نقدا ، فيما ترػ بعض العائالت بأف يككف نصفو نقدا ك 

النصف اآلخر ما يعرؼ بالشرط ، ك ىذا االخير ىك مجمكعة الحمي التي يقـك أىل 

"  11كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ . العريس بشرائيا لمعركسة كيقدـ يـك الحناء 

فيما تقكؿ المبحكثة رقـ ، " كايف الي يدفع الدراىـ كحدىـ ككايف الي يزيد الشرط معاىـ 

 أف المير بالنسبة لمعظـ االسر فإنو يحدد بعد المكافقة بيف الطرفيف ، كما يضاؼ 15

اليو الشرط التي تعتمد عميو معظـ العائالت كال يمكف االستغناء عنو، كىذا طبعا بعد 

 أما اذا نظرنا  ،" الشرط " تحديد القيمة النقدية لو، التي تككف نسبية النو كضع 

الي كيفية تحديد قيمة المير فقد كانت لو قيمة اقتصادية داخل المجتمع التقميدؼ ، ألف 

مير الفتاة البكر أكثر مف قيمة مير الثيب ، كاليدؼ مف ذلؾ ىك المساىمة مع كالد 

العركس في تكاليف الزكاج ، كتعكيضا لعائمتيا عف االشغاؿ التي كانت تقـك بيا الفتاة 

البكر ، حيث ترػ أغمبية المبحكثات أف قيمة المير تختمف بيف المرأة البكر ك المرأة 

ف البكر تدخل ألكؿ مرة في الرابطة الزكجية عمى عكس المرأة الثيب أالثيب بإعتبار 
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تنتيي مفاكضات المير بسرعة بالقبكؿ ك الرضا بيف . التي تككف تزكجت مف قبل

 ( 15). الطرفيف ، كمف النادر أف يككف ىناؾ أخذ كرد حكلو 

    أف المير إذا ما تمت مقارنتو بالكقت الحاضر ، كلـ يكف لو قيمة مالية كبيرة  

مثمما ما ىك اليـك ، بحيث كاف يطبق ألنو يعتبر شرط مف شركط الزكاج ، فميس ىناؾ 

:  حد أدنى أك أعمى لممير فيك يختمف مف أسرة ألسرة ، تبعا العتبارات كثيرة مف أىميا

.          ػ  القدرة المادية ألىل الشاب 

         ػ كذلؾ يختمف بإختالؼ المراكز االجتماعية ألسرتيما كىذا مف حيث الحسب 

. كالنسب كسمعتيما 

.   ػ  كما يختمف حسب ما تتمسؾ بو األسرة مف عادات ك تقاليد خاصة بو       

   لـ يكف في االسرة التقميدية حكار أك صراع كبير حكؿ تحديد المير ، بل يككف 

كانكا ما "  : 4حسب القدرة المالية لعائمة العريس كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ 

، كمثمما "  2يدفعش فييـ كيفكيف طفمة كي تتزكج أكؿ مرة ماشي كيما تتزكج مرة 

يختمف مير البكر عف مير الثيب فإنو يختمف كذلؾ بيف الخطيب مف داخل العائمة 

القرابية عف الخطيب مف خارج الدائرة القرابية ، فمير القريب أقل بكثير مف مير 

جتماعية ففي االسرة إالخطيب مف خارج العائمة القرابية، كىذا إلعتبارات إقتصادية ك 

. القرابية تراعى القرابة التي تككف بيف العائمتيف ، عكس االسرة الخارجة عف قرابتيا 
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   في حيف ترػ أغمبية المبحكثات في االسرة الحديثة أنو مزالت االسرة محافظة عمى 

عاداتيا ك تقاليدىا ، خاصة مف ناحية االختالؼ في القيمة المادية لممير حيث أنو 

حتى في االسرة الحالية يختمف مير الفتاة التي تتزكج أكؿ مرة مف المرأة التى تزكجت 

 أنو 12مف قبل كطمقت أك مات عنيا زكجيا ، كفي ىذا الصدد صرحت المبحكثة رقـ 

يختمف المير بيف كل كتاة كأخرػ حيث يكمف ىذا االختالؼ بيف المراة التي تعمل 

خارج البيت ك تتقاضى أجرا عف المرأة الماكثة بالبيت أك المرأة التي طمقت مف زكجيا 

الى أسباب إقتصادية كىذا ألف زكاج البكر يككف مكمفا مف يـك  ، كيعكد ىذا االختالؼ

الخطبة الى يـك الزفاؼ ، أكثر مف المرأة الثيب ، كيجب تكفر شركط في زكاج البكر 

 . تككف عف غنى عنيا المرأة المطمقة أك األرممة 

إف الزكاج المبكر ذك قيمة عالية في المعتقد الشعبي ، كىك عصمة مف الزلل    " 

ك الزكاج المبكر عمى حد .. كصيانة لمشاب ك الشابة مف الكقكع في الفتنة ك االغراء 

 ( 16). كمعنى ذلؾ أنو يحقق االشباع الجنسي تحقيقا مشركعا " نزىة كسترة " قكليـ 

كانت المدة التي تفصل بيف الخطبة ك يـك الزفاؼ في االسرة ال تتعدػ أسبكعيف     

شيرا كفييا يتـ تسديد مير العركس ، أك يسدد يـك قراءة الفاتحة ، كيتـ التصرؼ  أك

فيو مف طرؼ كالدىا ، الذؼ يقـك بشراء لكاـز ليا ، ك االحتفاظ بالباقي لسد حاجيات 

كانكا يدفعكا نيار يقراك الفاتحة ، "  : 13حيث صرحت المبحكثة رقـ . يـك الزفاؼ 

كفي داؾ كقت يركح باباه يشريميا بنصيـ  جياز كيخمي منيـ باه يشرؼ المصركؼ 
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فيما ترػ بقية المبحكثات المكاتي عايشف تمؾ الفترة أنو يتـ تسديد مير  "كيدير العرس 

العركس بأياـ قميمة بعد الخطبة ، كألف االسرة التقميدية كاف الكل متضامنا فيما بينيـ 

خاصة اذا كاف الزكاج مف داخل االلعائمة القرابية ، فإنو يتـ مساعدة عمى الزكاج مف 

 : " 6خالؿ جمع الماؿ لو مف العائالت المجاكرة ، كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ 

كانكا الي ما عندكش دراىـ باه يتزكج يعاكنكه صحاب الدكار كيديركلك مممة كيديرك 

" العرس 

 أف المير في عائمتيا يدفع نقدا كال يشترط معو شيئا أخر 7   فيما ترػ المبحكثة رقـ 

 تصرح أنو لك إشترطت االسرة شرطا أخر تقاليدىـمثل الذىب ك ما شابو ، كحسب 

كيتـ تسديد مير . لحصل ليـ أمر سيئ ، كأف تطمق تمؾ العركس أك عدـ إنجابيا 

العركس بعد قراءة الفاتحة ، كىذا بحضكر مجمكعة مف االشخاص الذيف ليـ احتراـ 

كىذا مف أجل إشيادىـ عمى أنو تـ تسديدالمير المتفق عميو ، . ككقار داخل القرية 

كأف كالد الفتاة قد قبض الماؿ ، كيتـ التصرؼ مف خالؿ ىذا االخير مف أجل شراء ما 

. تحتاجو العركس ، ك ال يحق لمفتاة المطالبة بالماؿ 

   في حيف ترػ أغمبية المبحكثات في االسرة الحديثة أنو يتـ تحديد مقدار المير 

العركس بيف الرجاؿ ، كيقـك كبير العائمة بتحديده ، أؼ الجد أك االب كيككف حسب 

ظركؼ عائمة العريس، كىناؾ بعض العائالت تقـك بتسديد المير بعد الخطبة كالبعض 

االخر يككف بعد قراءة الفاتحة ، كيشترط الكقت الراىف أف يككف نقدا ، كيتـ التصرؼ 
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فيو مف قبل العركس لكي تشترؼ ما يمزميا مف أشياء كحاجيات تأخذىا معيا يـك 

زفافيا ، عكس ما كانت عميو االسرة التقميدية  حيث كاف كالد العركس ىك الذؼ 

يتصرؼ في مير العركس دكف مراعاة ما قد تحتاجو ابنتو في منزؿ زكجيا كال يقتنيو 

كايف الي يدفعك المير نيار الي يقراك "  : 10كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ . ليا 

في حيف ترػ بعض .  "فيو الفاتحة كمف بعد يعطكه لمعركس باه تشرؼ كاش بغاة ىي

سرة أاالسر كحسب عاداتيا كتقاليدىا كاضافة الى المير تمـز اسرة العركس عمى 

االخير ىك مجمكعة  كىذابالشرط  العريس بأف يحضر ليا أشياء أخرػ كذلؾ ما يعرؼ 

ف أمف الحمي مثل الخاتـ ك االقراط ك االساكر كىي عادة ال يمكف التراجع عنيا حتى ك

كمفت أىل العريس ماال كثيرا ، في حيف ترفض بعض العائالت القبكؿ بيذا الشرط 

كىذا بحكـ عاداتيـ ىـ كذلؾ كبيذا يمكف أف يرفض ىذا الزكاج بحكـ عدـ تطابق 

عتقادىـ مف الممكف أف تجمب ليـ الحع السيء إالعادات بيف العائمتيف ، كفي 

كالتعاسة، كبيذا يرفض ىذا الزكاج مف كمى الطرفيف كتككف بذلؾ العائمتيف قد حافظتا 

. عمى عادات ك تقاليد أجدادىـ 

 أنو يتـ تسديد المير ألب العركس ، كىذا بعد 11   في حيف ترػ المبحكثة رقـ 

االتفاؽ عمى المبمغ المطمكب ، أك بعد كجكد حل كسط يرضي الطرفيف ، حيث يسمـ 

فيما  .كىذا مف أجل شراء لكاـز العركس  (أـ العركس  )كالد العركس الماؿ لزكجتو 

ترػ بقية المبحكثات أنو ال أىمية لمبمغ المير حيث تراعى ظركؼ العريس ، أما إذا 

كاف ىذا االخير مكظفا ككانت الفتاة المخطكبة مكظفة فإف ميرىا يككف في أغمب 
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االحياف أكثر مف مير الماكثة بالبيت ، بإعتبار أف المرأة التي تتقاضى أجرا أصبحت 

 أنو يتفق عمى 14في حيف صرحت المبحكثة رقـ  .ليا مكانة مرمكقة داخل المجتمع 

مير العركس في زيارة أخرػ بعد الخطبة ، كىناؾ مف يتفق عمى المير بعد رؤية 

الخطيب لخطيبتو ، كاعالنو أنو يريدىا زكجة لو ، كبعد ىذا يسدد نصف المير ، 

كالنصف االخر يككف بعد عقد القراف ، كبعد كل ىذا فإف لممير أىمية كبيرة داخل 

االسرة بإعتباره شرط أساسي مف شركط الزكاج، كلكنو يختمف مف عائمة الى أخرػ  

. في تحديده ككيفية تسديده 

الجياز  - 3

الجياز في االسرة التقميدية   - أ

ستعدادا لمزكاج ، مف ثياب كأفرشة إ   إف الجياز ىك ما تقـك العركس بتحضيره 

جياز تقـك العركس ك أىميا بتحضيره كأخر يحضر مف طرؼ : كغيرىا، كىك نكعيف 

. أىل العريس

   أما الذؼ تقـك العركس بتحضيره ففي األسرة التقميدية كاف يحضر الجياز بسيطا 

جدا كلكف يكجد فيو بعض العناصر ميمة مثل الحايؾ ، فال يكجد جياز إال ككاف 

الحايؾ حاضرا كىذا االخير عبارة عف رداء كانت المرأة تمبسو حيث يستر جميع 

جسميا مف الرأس حتى القدميف ، كمازالت بعض النسكة في الكقت الحالي تقـك 

رتدائو، كما يحضر ليا أفرشة كبعض الحمي كالثياب، كىذا كمو مف المير الذؼ تـ إب
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ككذلؾ مف بيف األشياء التي تحضر لمعركس في بيت  .تقديمو مف قبل كالد العريس 

كىي عبارة عف قماش أك رداء طكيل تستر بو المرأة عند  " بالممحفة" أىميا ما يسمى 

خركجيا ، تمف بو النساء أجساميف مف الرأس إلى القدميف كي ال يظير أؼ جزء مف 

في االصل عبارة عف ثكب يختمف طكلو مف إمرأة الى  الممحفة" (  17). جسميف 

أخرػ حسب الطكؿ كال يتجاكز في الغالب االربعة أمتار ، بعرض ينقص عف المتر 

الكاحد بقميل كىك ثكب يغطي كامل جسـ المرأة مف القدميف الى حتى الرأس بفنية عالية 

 ( 18). " كمتقنة ، في العادة كل النساء المكاتي بمغف سف الرشد 

ف كاف مضمكنو قميال ، أ   لقد كاف لمجياز أىمية كبيرة داخل األسرة التقميدية حتى ك

كلـ تكف .جتماعية كبيرة داخل المجتمع تجعل األسرة ال تستغني عنوإكلكف لو ميزة 

 بل المكمف ،العركس ىي مف تقـك باقتناء جيازىا بنفسيا أك أميا أك إحدػ قريباتيا

بذلؾ ىك كالدىا، بحيث يشترؼ ليا ما تحتاجو كال يحق لمعركس التدخل أك حتى إبداء 

. رأييا فيو

   أما فيما يخص الجياز الذؼ يحضر مف طرؼ أىل العريس فيك عبارة عف مجمكعة 

مف األلبسة كبعض األشياء األخرػ كالحناء كىذا الجياز يعرض قبل يكميف مف مكعد 

ستعراض الجياز إالذؼ سنتطرؽ إليو الحقا، كيتـ " العالـ " الزفاؼ ، كيككف ىذا يـك 

مرأة إقطعة تمكػ األخرػ ، كتقـك بيذا إحدػ قريبات أىل العريس، كيشترط أف تككف 

متزكجة كذات مكانة مرمكقة داخل األسرة ، تبدأ ىذه المرأة باستعراض قطع الجياز مع 
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التعريف بيا ، كالدعاء كالمباركة ليـ ، كيحضر ىذا الجياز مف طرؼ كالدة العريس 

" تكجدكا أـ العريس الجياز ألي باغي تديو لمعركسة "  : 3حيث صرحت المبحكثة رقـ 

ككاف يتـ االحتفاظ بيذا الجياز في مكاف ال تصل إليو كل النسكة كىذا خكفا مف 

كبعد كل ىذا يأخذ ىذا الجياز الى بيت العركس يـك الزفاؼ ، كتذىب كل  .السحر 

النسكة الى بيت أىل العركس قصد جمب العركس ، كفي ذلؾ الحيف يتـ عرض 

محتكيات الجياز ، الذؼ جمبكه معيـ عمى كافة نساء أىل العركس ، كىذا بعد تناكؿ 

كجبة الغداء ، كيحصل كل ىذا االشيار لجياز العركس كذلؾ لما لو مف قيمة داخل 

 إال كقامت بتحضير ،ف كانت ميسكرة الحاؿإاالسرة التقميدية ، فال تكجد أسرة حتى ك

بنيا ، كبعد االنتياء مف عرض محتكياتو، تقـك المرأة  التي كمفت بذلؾ إالجياز لزكجة 

 كىذا خكفا مف ضياع أك سرقة أؼ قطعة منو ككضع ،بجمعو كتككف حذرة في ذلؾ

. سحر لمعركسيف 

  الجياز في االسرة الحديثة- ب 

   أما الجياز في االسرة  الراىنة فال يزاؿ الجياز شرط اساسي مف شركط الزكاج ، كال 

يمكف االستغناء عنو ، كلكف أختمف في مضمكنو كثيرا عما كاف عميو في االسرة 

التقميدية، فمف جية ىك عادة تكارثت عبر االجياؿ كمف جية أخرػ ك حسب معظـ 

يختمف . المبحكثات أصبح يأخذ قيمة مالية عالية كىك رمز لمتفاخر بو أماـ الحضكر 

مككنات الجياز الذؼ تحضره العركس عف الجياز الذؼ يحضر مف طرؼ عائمة 
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العريس ، فاالكؿ تبحث العركس دائما عما يميق بيا ، كيشرفيا داخل عائمة زكجيا، 

فتشترؼ بنفسيا ما تحتاجو حيث يقدـ ليا كالدىا كالمكمف بيا ميرىا ،كتقـك ىي 

قتناء كل مستمزماتيا ،عكس ما كانت عميو االسرة التقميدية ، فالعركس  بالتصرؼ فيو كا 

في االسرة الحديثة مف يـك خطبتيا تبدأ بتجييز نفسيا حتى يـك زفافيا ، كعند معظـ 

االسر كفي أغمب االكقات تطكؿ المدة بيف الخطبة ك يـك الزفاؼ ،بينما نجد نجد 

االسرة التقميدية كما صرحت بو اغمبية المبحكثات المكاتي عايشف تمؾ الحقبة الزمنية 

.  فإف الفترة الزمنية بيف الخطبة كيـك الزفاؼ قصيرة جدا ال تتعدػ أسبكعيف أك شيرا 

   أما فيما يخص الجياز الذؼ يقدـ مف طرؼ عائمة العريس ففي االسرة الراىنة 

ضافة الى الجياز ىناؾ ما يسمى مجتمع البحث ،  عمى كىي عادة دخيمة" بالطبق "كا 

في حيف أف بعض  ،كلكنو أصبح شرط أساسي داخمو كمف بيف مككنات الجياز 

العائالت ال يجب أف يككف الحذاء ضمف مككنات الجياز ، كيجب أف تخرج العركس 

يـك زفافيا حافية القدميف، حيث يعتبركنيا عادة تـ تداكليا عبر االجياؿ كترمز ىذه 

 .العادة الى الخكؼ مف أف تطمق أك ترمل ىذه العركس 

   كبعد كل ىذا يقدـ الجياز المحضرمف طرؼ أىل العريس يـك الحناء ، كيعرض 

عمى أىل العركس كتككف باستعراضو امرأة ذات مكانة مرمكقة داخل االسرة ككذا 

كىذا في جك مييج كحافل بالزغاريد ، بعد عرض " بالطبق " عرض مككنات ما يعرؼ 

كل قطعة منو ، كبعد االنتياء يتـ تقديمو ألـ العركس لالحتفاظ بو ، ك االقتداء بالمرأة 
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ال تزاؿ بعض االسر تحافع عمى عادة  .الكبيرة في السف ىك رمزا لمخير ك البركة 

الجياز ، رغـ التغير الذؼ حصل داخل المجتمع، اختمفت مككناتو بيف الماضي 

. كالحاضر كلكف بقيت تمؾ القيمة االجتماعية التي إحتميا منذ القدـ 

قراءة الفاتحة  - 4

قراءة الفاتحة في االسرة التقميدية   - أ

   لقد كانت لقراءة الفاتحة في األسرة التقميدية حسب أغمبية المبحكثات أىمية كبيرة 

مقارنة بالعقد المدني ، كلـ تكف لو أؼ قيمة ، ككانت تقرأ الفاتحة بأياـ قميمة قبل مكعد 

الزفاؼ، كىذا بحضكر مجمكعة مف كبار السف تككف ليـ مكانة مرمكقة داخل 

كبمجرد قراءة فاتحة الكتاب يعمنكف يـك . المجتمع، كيتـ ىذا في المقيى أك في السكؽ 

 مجرد حبر عمى كرؽ حسب إعتقادىـالزفاؼ ك يستغنكف تماما عف العقد المدني ، ؼ

.   ال داعي إلجرائو ليتـ الزكاج

يـك قراءة  )   فيما ترػ بعض المبحكثات المكاتي عايشف تمؾ الفترة أنو في ىذا اليـك 

أف معظـ األسر تتناقش عمى قيمة مير العركس كيتكسطيـ مجمكعة مف  (الفاتحة

االشخاص، كىذا مف أجل إيجاد رأؼ سديد ك حل كسط يرضي الطرفيف تتـ قراءة 

فيما ترػ بقية المبحكثات أف األسرة التقميدية كانت تقـك  .الفاتحة، كيحدد مكعد الزكاج 

بقراءة الفاتحة بأياـ قميمة بعد الخطبة لمشركع في شراء جياز العركس ككذا تحضير ما 

يمـز ألياـ الزفاؼ ، كأما فيما يخص باألياـ التي تحبيا األسرة التقميدية لقراءة الفاتحة ، 
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فقد صرحت معظـ المبحكثات أنو كانت تتـ يكمي األربعاء ك الخميس ككذا الجمعة ، 

كىذا ألف يكمي األربعاء ك الخميس ىك سكؽ أسبكعي يمتقي فيو معظـ أفراد القرية 

بعد أف يتفق . (فاؿ خير  )كىذا مف أجل الحضكر  ، أما يـك الجمعة فيك يـك مبارؾ 

كل مف أىل العركس ك أىل العريس عمى قيمة المير المدفكعة في العركس، يحدد 

مكعد لقراءة الفاتحة  ، كيككف ىذا في فترة قصيرة بينيا كبيف الخطبة أؼ بعد أسبكع 

 ( 19). عمى األكثر 

   كذلؾ قد يحدد أك يعيف يـك لقراءة الفاتحة الذؼ يتناسب دينيا مع ىذا المكعد ،  

مكلد أحد أكلياء هللا الصالحيف كيتفاءلكف بو خيرا ، ككذلؾ لتحدث البركة ككانت  أك

 ألف معظميـ كانكا يعتمدكف عمييا فقط كبيا ،قراءة الفاتحة ميمة أكثر مف العقد المدني

. يزفكف العركس لعريسيا دكف عقد مدني ألنيـ 

   ففي االسرة التقميدية كانت تكضع الحناء لمعركس يـك قراءة الفاتحة كتكضع ليا خاتـ 

المس كخكفا كذلؾ : مف فضة كسط كف يدىا كىذا تفاديا ألؼ إصابة قد تصيبيا مثل 

مف السحر، أما بالنسبة ألىل العريس ففي ىذا اليـك تقـك مجمكعة مف النسكة بكضع 

كىذا االخير يرمز بو عمى  أف ىذا البيت يقيـ احتفاال كىك زكاج " بالعالـ " ما يسمى  

. فتى كليست فتاة

قراءة الفاتحة في االسرة الحديثة  - ب 

أما في األسرة الحديثة فال تتـ قراءة الفاتحة إال بكجكد كثيقة عقد الزكاج ، أؼ العقد     
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المدني ، كقد يرفض اإلماـ قراءتيا في غياب ىذا العقد ، كىذا بسبب التغير الذؼ طرأ 

عمى األسر فنجد  بعض العائالت قد تقع بينيـ مشاكل كأغمبيا بسبب المير فتقرر 

إحدػ العائالت فسخ ىذا الزكاج ، كلكف يككف ذلؾ بعد قراءة الفاتحة ، لذلؾ أصبح 

العقد المدني بمثابة أماف إف صح القكؿ سكاء لمرجل أك المرأة ، لذلؾ فال تقرأ الفاتحة 

حسب أغمبية المبحكثات المكاتي يعايشف األسرة الراىنة  ك.إال بكجكد كثيقة العقد المدني 

. أف قراءة الفاتحة يككف يـك الحناء أك قبل يكميف مف مكعد الزفاؼ 

   إف لقراءة الفاتحة أىمية كبيرة في كل االسرة التقميدية كاالسرة الحديثة كال يمكف 

االستغناء عنيا ، كلكف تختمف في قراءتيا بيف الماضي كالحاضر في الزماف كالمكاف، 

.  ككذا مف خالؿ التخضيرات التي تقاـ في ىذا اليـك 

العقد المدني  - 5

العقد المدني في االسرة التقميدية   - أ

لـ تكف االسرة التقميدية تعتمد كثيرا عمى العقد المدني ، ففي معظـ حاالت الزكاج    

كانت االسر تقـك بقراءة الفاتحة فقط ، كىذا ما صرحت بو معظـ المبحكثات المكاتي 

عايشف تمؾ الفترة ، كيككف ذلؾ اال في حاالت نادرة ، كيعكد عدـ االىتماـ بالعقد 

 ككذا لقمة المكاصالت لذلؾ لـ تكف أؼ أىمية  ،المدني ككف القرية بعيدة عف المدينة

لو، كما أنو لـ تكف االسر تحتاج تمؾ الكثيقة المدنية كتسييل االسر لبعضيا كل 
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مكانش الي يعقدكا "  : 2كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ . االمكر المتعمقة بالزكاج 

" كانت فتاحة ىي كمشي ككانكا يسيمك عمى بعضاىـ في الزكاج 

العقد المدني في االسرة حديثة  – ب 

أما في االسرة الحديثة فإف لعقد الزكاج  أىمية كبيرة داخل المجتمع ، خاصة مع    

التغير الذؼ طرأ عمى االسرة في عدة مجاالت ، لذلؾ أثر عمى العادة التي كانت بيا 

، كلكف االسرة الحالية كخاصة بعد أف تقرر قراءة (العقد المدني )االسرة ال تحتاجو 

الفاتحة بعد العقد المدني ، كأصبحت بذلؾ ممزمة بتطبيقو ، كضمنت بذلؾ حقكؽ بناتيا 

كىذا ما صرحت بو . بالعقد المدني االلتي كانت االسرة التقميدية في غنى تاـ عنو

حتى أنو كعند زيارتنا لممقر بمدية . أغمبية المبحكثات المكاتي يعايشف االسرة الراىنة

مجتمع البحث كقد أكردنا المكمف بعقكد الزكاج أنو إختمفت كثائق عقد الزكاج عما 

فأصبح . كانت عميو في كقت مضى، كىذا مف أجل الحفاظ عمى حقكؽ الزكجيف

الشخص كإلبراـ عقد زكاجو مجبرا عمى أف يًككف ممفا يتضكمف مجمكعة مف االكراؽ 

. االدارية ، كانت عف غنى عنيا االسرة التقميدية 

كاالف سنتطرؽ الى العادات التي كانت تقاـ  خالؿ أياـ العرس كما صاحبيا مف   

تغيرات في االسرة الحديثة 
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يـك العالـ  - 6

العالـ في االسرة التقميدية  – أ 

العالـ ىك عبارة عف راية تشير الى أف ىذا البيت يحتضف عرسا خالؿ أياـ قميمة    

كىي تعبر عف بداية الفرح ، مصنكعة ىذه الراية مف قماش ذك لكنيف ، أبيض ك األخر 

كىذه  أحمر، كيقكمكف بكضع حزمة تتككف مف السكر ك الحمكػ ك بعض النقكد،

تقدـ مف النسكة الحاضرات في ذلؾ اليـك ، كبعدىا تمف تمؾ الحزمة  (النقكد)االخيرة  

مع قصبة لكضعيا فكؽ سطح المنزؿ ليراىا المارة ، يتـ إختيار ىذاف المكنيف ألف المكف 

االبيض يرمز الى الصفاء كالنقاء ككذا األماف ،أما المكف االحمر فيرمز الى الحب 

كالفرحة أما السكر فيك يعبر عف كل ماىك حمك كفاؿ خير ، كمف يشيد ىذا العالـ 

بتدءا مف ىذا االعالف يبدأ االقارب  يعرؼ أف عرس فتى سيقاـ بعد أياـ كليست فتاة ، كا 

. بالتكافد ، كحضكر ىذا الفرح

   أما فيما يخص المأككالت التي تحضر في ىذا اليـك ، فقد كاف كال يزاؿ حتى الكقت 

مف  مجمكعة حيث تقـك" التشيشة " الحالي طبق معركؼ  في مجتمع البحث أال كىك 

النسكة بتحضيره كىذا عف طريق طحف القمح الى جزيئات متكسطة الحجـ ، ككضعو 

لكي ال يمتصق ، في قدر حسب قكؿ المبحكثات ، كعند الغمياف تبدأ إمرأة بتحريكو جيدا

بقاع القدر، كيستيمؾ حكالي ثالث ساعات فكؽ النار حتى يطيك ، ك في تمؾ االثناء 

كحسب قكؿ المبحكثات المكاتي عايشف االسرة التقميدية ، تتجـ النسكة المدعكات في 
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كىذا االخير يككف كسط البيت كتقابمو كل الغرؼ حيث كانت  "بالحكش " مايعرؼ 

االسرة التقميدية تعتمد كثيرا عميو في المناسبات ك الكالئـ التي تقاـ داخميا ، تقـك ىذه 

" النسكة بتحضير العالـ كسط جك أحتفالي كبير ، حيث يكضع القمح في ما يعرؼ 

كتككف إمرأة متكمفة بذلؾ كتككف ىاتو النسكة متجمعة حكليا ، كتقـك بتحريؾ " بالتفاؿ 

ذلؾ القمح كىذا تحت كقع االغاني القديمة التي كانت متداكلة بينيـ ك زغاريد النسكة  

 مف بيف األغاني 2: في جك مميئ بالفرح ك السعادة ، ك لقد صرحت المبحكثة رقـ 

 : نذكر مف بينيا " العالـ  يـك" التي كانت تغنى في ىذا اليـك  

سيدؼ دمحم أحالي كمالي 

سيدؼ دمحم آ نجمة تاللي 

سيدؼ دمحم آ نجمة تصبح  

سيدؼ دمحم آ عركسة تربح 

   كأغنية أخرػ تقكؿ  

مكؿ العرس ألي عرضنا يدـك فرحكا 

فرحنا لحباب كغدكا نرككح 

 كجميع النسكة مف كراءىا الى أف تصل المكاف "القصبة"   كبعدىا تحمل المرأة تمؾ 

، بحيث يراه كل أىل القرية  كسط أغاني كزغاريد " العالـ " الذؼ تكد أف يعمق فيو ذلؾ 
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النسكة، كىذه العادة ترمز إلى اف ىذا البيت يختضف عرسا ىذه االياـ كىذه الراية تعبر 

" التشيشة " كبعد كل ىذا يككف قد جيز طبق .  عف انو عرس رجل  ك ليست إمرأة 

. في أكاني مف فخار كعمييا الزبدة كتقدـ  كتكضع

العالـ في االسرة الحديثة  – ب 

   أما في االسرة الحالية كحسب بعض المبحكثات فانو مازلت أغمبية العائالت تحتفع 

 كلكف ىذا التغير ليس ، كلكف تغيرت قميال بفعل عكامل التغير االسرؼ "العالـ"بتقاليد 

 في حد ذاتو فإف كل األسر ال تزاؿ تحتفع بيذا التقميد ، "لمعالـ"كميا، أما بالنسبة 

كتعتبره مف أىـ التقاليد لدييا ، كال يمكف االستغناء عنيا ، حتى في لكف المنديميف 

أما .، فال يمكف إستبداليا بمكف أخر ، نظرا ألىميتيما كرمزيتيما ( االحمر كاالبيض)

التغير الذؼ حصل داخل االسرة الحالية يـك العالـ ىك نكعية الطبق الذؼ كاف يحضر 

ال تزاؿ " .الكسكسي "  بطبق "التشيشة " فحسب بقية المبحكثات فقد أستبدؿ طبق 

 أؼ الراية التي تعمق فكؽ سطح "بالعالـ"االسرة الحالية تعتمد في إعالنيا عف الزكاج 

 .البيت كاالشيار بو لكافة سكاف المنطقة 

   إف أىمية العالـ داخل االسرتيف التقميدية ك الحديثة تعبر عف المكانة التي إحتميا 

داخميما، كال يزاؿ كذلؾ حتى الكقت الحالي ، كما أنو ال يمكف االستغناء عنو  

. أك تعكيضو بأؼ شيء آخر 
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حنة العركسيف  - 7

حنة العركسيف في االسرة التقميدية   – أ 

حيث تعتبر الحناء الرفيقة  إف الحناء زينة تحاكي العادات ك التقاليد كفاؿ خير،   

االكلى في معظـ االفراح كالمناسبات السعيدة كمف بينيا حفالت الزكاج كتتزيف بيا 

كلمحناء أىمية كبيرة منذ القدـ فيي " فاؿ خير" المرأة في مثل ىذه المناسبة حيث تعتبر

مف كسائل الزينة كالتجميل لممرأة كخاصة العركس،كعي عادة ال تزاؿ تفرض نفسيا رغـ 

كال تكاد تمر مناسبة الزفاؼ إال كتككف الحناء مكجكدة  التطكر الحاصل داخل االسر،

تحف " حنينة" كتكضع حتى لمعريس حيث تعتبر الحناء  لتزييف يدؼ كرجمي العركس،

. عمى مف كضعيا كتمزج طقكس الحناء بأىازيج كأغاني مف ترديد النساء الحاضرات 

   لقد إحتمت الحناء مكانة مرمكقة في المناسبات الجزائرية كىذا إلرتباطيا الكثيق 

باالفراح، فال تكجد مناسبة إال كتككف الحناء حاضرة حيث تعتبر فاؿ خير كرمز لمفرح 

ك السعادة ، لذلؾ فيي عادة إتبعكىا منذ القدـ ، فال أعراس بال حناء ، كال عيد مف 

دكنيا حتى ك إف اختمفت أسباب كضعيا إال أنيا بقيت محافظة عمى مكانتيا كمميزاتيا 

.  في عالـ الجماؿ كخاصة جماؿ المرأة 

 حنة العركس  

   لقد إىتمت االسرة كثيرا منذ القدـ بمكضكع حناء العركس ، كينتظر الجميع الحناء 

بفارغ الصبر لماليا مف معاني كرمكز لدػ كافة الناس ، فمـ تكف تخرج أؼ عركس مف 
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ككانت تحضر ىذه الحناء مف . منزؿ كالدييا ، إال كىي مخضبة يدييا كرجمييا بالحناء 

طرؼ إمرأة كبيرة في السف تككف مف قريبات العركس ، كتحضر الحناء في كعاء 

مصنكع مف الطيف كتخمط بالحميب كماء الزىر كيكضع خاتـ مف ذىب كسط كف 

:   العركس كيتضمف كل عنصر رمز حيث أف 

كعاء الطيف يعتبر مباركا _                               

 الحميب رمز لمصفاء ك النقاء_                               

 ماء الزىر رمز السعادة ك السعد الجيد_                               

الحنة ىي رمز لمسعادة  _                                

 خاتـ الذىب ىك رمز لمثراء _                                

   ككل ىذا في جك حافل باالغاني ك الزغاريد ، حيث تتقدـ ىذه المرأة الى العركس 

كتضع ليا الحناء في يدييا كرجمييا كتكضع اليداف داخل قفاز مطرز كيشد بكشاح ، 

كىذا قبل يكميف مف مكعد الزفاؼ ، كبعد االنتياء منيا تقـك بكضع الحناء لكافة 

الفتيات المكاتي يحضرت تمؾ الميمة ، بحيث تعتبر حناء العركس فاؿ لإللتحاؽ بيا  

، فمف كضعت حنة العركس تتزكج بعدىا ، كفي الصباح تنيض العركس (أؼ الزكاج )

باكرا كتغسل  يداىا كرجالىا مف الحناء فأما أذا جدتيـ إحمركا  فال تقـك بإعادة الحناء، 

النو بالنسبة لممجتمع التقميدؼ  كأما إذا كجدتيما صفراء فيجيب إعادة الحناء لمعركس ،
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كحسب تصريح معظـ المبحكثات ال يمكف أف تزؼ العركس مف بيت كالدييا كالحنة ال 

تقـك كالدتيا بدعكة  (ليمة حناء العركس  )كفي تمؾ الميمة  .تظير جيدا عمى أطرافيا 

كل نسكة القرية ، كتقـك بتحضير طبق الكسكسي مف أجل العشاء كتتكاصل السيرة 

كمف بيف األغاني التي كانت تغني  .بالغناء ك الزغاريد حتى كقت متأخر مف الميل 

 :ليمة الحناء باعتبارىا أخر ليمة لمعركس في بيت أىميا

كالعركسة سممي عميا  كالعركسة سممي عميا 

كسالمؾ غالي 

كالعركسة سممي عمياكالعركسة سممي عميا 

زينؾ  كىراني 

: ك ىناؾ كذلؾ أغنية أخرػ 

سمـ عمى عركسة كركح يادكناف 

  سمـ عمى عركسة كخدكدىا رماف

كىناؾ كذلؾ أغنية أخرػ  

كقكلك عمى عركستنا كقكلك عمييا 

البس صباط حمر ككي يجي عمييا 
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كالزيف في عركستنا كالزيف فييا 

كدايػػر كػي لبراد كلتػاؼ فييا 

أثناء ىذه الميمة ، يتـ تجييز العركس تجييزا كامال زينة كحناء ، كا عدادىا نفسيا     "

 (  20). " مف طرؼ صديقاتيا خصكصا المكاتي منيف مف قد مررف بتجربة الزكاج

   حنة العريس

   أما بالنسبة ليـك حنة العريس في االسرة التقميدية ، لقد كانت تحضر الحناء بنفس 

الطريقة التي سبق ذكرىا في حناء العركس ، كيككف ذلؾ قبل يكميف أك ثالثة أياـ مف 

مكعد الزفاؼ ، كتخرج المرأة التي قامت بتحضيرىا ، كيشترط أف تككف مف قريباتو 

الجدة ، األـ أك العمة ، كتضع لو الحناء في إحدػ اليديف في جك إحتفالي كبير، : مثل

"  : 4كتبدأ ىذه المرأة بترديد كممات ك الدعاء لو بالسعادة ك اليناء كقكؿ المبحكثة رقـ 

كبعدىا تضع لكافة أصدقائو كأقاربو الغير المتزكجكف  ،  "حني حني يا الحنة عمى كليدنا

لاللتحاؽ بو ك الزكاج مف بعده ، كىي تضع لو الحناء تقـك بترديد كممات أغنية ،  

 :  1ال تزاؿ متداكلة حتى الكقت الحالي كما قالت المبحكثة رقـ 

آ اللة خيرة كخيرة أـ جياللي  

آ اللة خير كسيدؼ عبد القادر 
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   كفي تمؾ االثناء تكضع خاتـ مف ذىب كسط يد العريس تحت أغاني ك زغاريد 

النسكة، كتقـك بمف منديل عمى يده الى أف تجف تمؾ الحناء عمى يده كيرمز  خاتـ 

. الذىب لمغنى كالثراء 

عندما يتـ ربط الحناء ترتدؼ العركس لباسا تقميديا ، كتقـك العجائز بربط رأسيا    " 

مع إمرأة كشمعتيف تشتعالف فكؽ رأسيا ، كتخمط الحناء  (خمار أحمر)بمحرمة حمراء 

بالبيض كماء الزىر ، حيث ترمز الحناء الى السعادة ك الفرح ، أما البيض فيك رمز 

ماء الزىر يرمز الى المكدة ك المطف ، كتكضع كمية مف الحنة ، أما الخصكبة كالغنى 

في يد العركس ثـ تغطى الحنة بقطعة قطف كتشد بكشاح ، ككذلؾ الحاؿ عند أىل 

حيث تقـك الكبيرات في السف . العريس تحضر الحناء ك يتـ كضعيا في يد العريس

بكضع الحناء في يديو كيككف ىذا عند حضكر أصدقائو كأقاربو كعند االنتياء مف 

كضع الحناء يقـك أصدقاؤه بكسر الصحف المصنكع مف الطيف الذؼ كضعت فيو 

 (  21). " الحناء 

حنة العركسيف في االسرة الحديثة  – ب 

  حنة العركس

   أما فيما يخص الحناء في األسرة الحديثة فال تزاؿ تحتفع بعادة الحناء رغـ التغير 

الذؼ طرأ عمى األسرة ، ك بقيت عادة الحناء راسخة داخل أفراد المجتمع ، فحسب  
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أقكاؿ المبحكثات المكاتي عايشف األسرتيف التقميدية كالحديثة ، فإنو أصبحت ليمة الحناء 

تختمف التقاليد مف منطقة  .بالنسبة لمعركس مًكمفة جدا عما كانت عميو في الماضي 

الفتيات المقبالت عمى الى أخرػ خاصة فيما يتعمق بعادات الزكاج ، كلكف أغمبية 

حيث تتباىى العركس بجميع "التصديرة "  في شيء كاحد كمميز أال كىيف تشترؾالزكاج

. االلبسة التقميدية كالحديثة التي إقتنتيا أك عف طريق كراء بعضيا كىذا لثمنيا الباىض

كالتصديرة ىي عبارة عف عرض أزياء تقـك فييا العركس بعرض أحمى ما عندىا مف  

لباس كمجكىرات أماـ الحضكر كظيكرىا كممة جماؿ كىذا بمباسيا الفاخر، ككذا 

المساحيق التي تضعيا ، حيث تنفق عمى نفسيا مبالغ مالية كبيرة مف أجل الظيكر في 

كسميت " الشدة التممسانية " أحمى حمة ليا ، كأكؿ ما تمبسو العركس يـك الحناء ىي 

بالشدة كىذا لما ليا مف إكسسكارات تكضع فكؽ رأس العركس ، كعمى ىذه االخيرة أف 

تتحمل كتصبر عمى ثقميا ، كبيذا تككف قكية ك صابرة عند الشدائد التي قد تكاجييا 

الكراكك ، : كما أنيا تمبس مجمكعة أخرػ مف المالبس مثل . في حياتيا الزكجية 

لباس لمبدف ، شكل تفصيمو قطعة مستطيمة تضـ " القفطاف كىذا االخير عبارة عف 

أطرافيا بعضيا الى بعض عند المخيط ، مفتكح مف الصدر مف أعمى العنق الدائرؼ 

عند ظيكره، كقد  الى االسفل الى القدميف، بكميف طكيميف كعريضيف، كبدكف أزرار

   (   22). " عرفت أصيمة ىذا النكع كتطكره الى مفتكح مف األماـ كمطرز بطرز السفيفة 

كل عركس تتفنف في إقتناء ما تريد مف ألبسة ، كتككف أكثر تميزا إذ تبدأ بتغيير لباسيا 

لترتدؼ لباسا أكثر جماال، كأناقة ليصبح العرس بمثابة عرض لألزياء تقـك فيو العركس 
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بإبيار الحاضريف بأجمل كأرقى أنكاع الفساتيف التي إشترتيا أك تـ كرائيا مف المحالت، 

قتنكه لعركسيـ مف ألبسة إكتحمك الحفمة أكثر بحضكر أىل العريس الذيف يجمبكف ما 

كفي ىذا اليـك تحضر األطباؽ  .خرػ كىذا كمو كسط زغاريد النسكةأكحاجيات 

مجتمع البحث، كحسب تصريحات  كالحمكيات عمى مختمف أنكاعيا، كما أف جميع أسر

يجب أف تجمس كتنيض ،األسر تحافع عمى العادة التي تقكؿ بأنو  المبحكثات أف

 ألكؿ مرة كىي تضع فكؽ رأسيا منديال، " لمتصديرة"العركس سبعة مرات عند خركجيا 

 لف تحـمجمكعة مف الفتياتمرأة مف أىميا ، كترافقيا إكتقـك بمساعدتيا في ذلؾ 

الشمكع، كبعد ذلؾ نقـك ىذه المرأة بنزع المنديل عمى رأسيا لكي يتسنى لمحضكر 

كما أنو يأتي مككب مف . رأيتيا، يحدث كل ىذا بعد تناكؿ كجبة الغداء ألىل العركس 

كيتـ إعالف مككناتو أماـ كافة " بالجياز ك الطبق " أىل العريس لتقديـ ما يعرؼ 

الحضكر قطعة تمك االخرػ ، كيككف ىذا مف طرؼ إمرأة مف أىل العريس ك يسمى 

في حضكر العركس ، ك قبل ىذا تقـك اـ العركس أك جدتو بكضع " بالتبراح " ذلؾ 

الخاتـ لمعركس في بنصر اليد اليسرػ، كرمز ىذا الخاتـ الذؼ يكضع في اليد اليسرػ 

متعمقاف  (الرجل ك المرأة)ك ليس اليمنى كذلؾ بإعتباره قريب مف القمب كأف القمبيف أؼ 

( 23). "كيعتبر الخاتـ إعالنا رسميا كرمزا لالرتباط بيف شخصيف " ببعضيما البعض، 

كما يرمز الى المكانة الجديدة لصاحبتيا ك كمما زادت قيمتو كمما أظير ىذا مدػ 

التكفيق مف جانب الفتاة ك اسرتيا في االختيار لعريسيا ، كمف ناحية أخرػ يظير 

الخاتـ يرمز الى االتحاد الذؼ  مدػ قدرتيا عمى االستحكاذ عمى إىتماـ رجل ثرؼ ، ك
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ال ينفصـ ، ك عمى الرغـ مف عدـ كجكد تاريخ محدد ألصل خاتـ الزكاج إال أف أقدـ 

كبعدىا يحمل الجياز ك الطبق ك  (24 ) ."التسجيالت تظير في االدب الفرعكني 

يعطى ألـ العركس لكي تخبأه، كيـك الزفاؼ تأخذه العركس معيا لكي تمبسو لممرة 

 .الثانية أماـ أىل العركس 

   أما فيما يخص الحناء فمـ تعد االسرة الحالية تقـك بكضع الحناء لمعركس حيث 

تجمب عمبة الحناء ، كتضعيا كالدة العريس أك المكمفة بذلؾ عمى يد العركس ، كتمفيا 

لقد تغيرت عادة كضع الحناء لمعركس كذلؾ خكفا مف . بقماش مطركز بدكف خمطيا 

كتعتقد " السحر الذؼ قد تتعرض لو العركس مف طرؼ الحاقدات ك الحاسدات ليا ، 

العركس لك أخذكا فضالت  النساء في مفعكليا السحرؼ ، إذ إف أعداء العريس أك

معجكف تخضيبيا  فبإمكانيـ سحرىما ك التسبب ليما  باالذػ ، ليذا تحضر حناء 

خاصة بيما يخضباف بيا، في حيف تعد حناء أخرػ ، كتكزع عمى الحاضريف ليمة 

ما يعرؼ بميمة الحناء ، كيتـ إيياميـ بأنيا ىي نفسيا التي كضعت عمى  التخضيب

يدؼ العركسيف ، ك يبقى أىـ دكر لمحناء ىك تضميخ شعكر االناث ، كتجميل أكفيف ، 

" بالسني أي التاكسة "كبعدىا يكضع ما يسمى  (25). " كتزييف أقداميف ك صبغيا 

أماـ رجمي العركس كىي عادة تداكلت عبر االجياؿ في مجتمع البحث كيعتبر ذلؾ 

مساعدة مالية ألـ العركس أك أـ العريس ، حيث تقدـ كل إمرأة ما تستطيع مف ماؿ 

حيث  بو أؼ االشيار" بالتبراح " كتقدمو لممكمفة بو ، كتقـك ىذه االخيرة بما يعرؼ 

حيث تختص بالتشيير بالتبريح بأسماء أصحاب اليدايا " تسمع ذلؾ كل الحاضرات ، 
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كنكعيا لمعركس ، فتقف أماـ العركس بحضكر أميا أك أختيا لمعرفة أصحابيا الذيف 

سبق أف أىدت ليـ ىدايا أك مف مدعكات جدد ، كتبدأ باستقباؿ اليدايا ك رفعيا بيدىا 

اليمنى الى األعمى ما فكؽ رأسيا لتشاىدىا جميع المدعكات كىذه اليدايا التي تحصل 

 ( 26). " عمييا العركس تأخذىا معيا الى بيت الزكجية  

   حنة العريس

   أما فيما يخص حنة العريس في االسرة الحديثة فمـ تتغير ىذه العادة كثيرا عما 

كانت عميو االسرة التقميدية ، عمى عكس حناء العركس ، فاالسرة الحديثة تقـك بكضع 

الحناء لمعريس ليمة قبل الزفاؼ ، حيث تكمف بكضعيا إحدػ قريباتو مف الجدة  

أك العمة كيككف ذلؾ في جك إحتفالي كبير بزغاريد كرقصات النسكة ، ك جرت العادة 

أف تحضر حناء العركس بنفس التي كانت تحضر بيا في االسرة التقميدية ، بحيث 

 الحناء بالحميب ك ماء الزىر ، كتضعيا لو في كف اليد ، كبعدىا تضع فكقيا تمزج

خاتـ مف ذىب ، كتمف بقماش مطركز ، كبعدىا تقـك ىذه المرأة بكضع الحناء لكافة 

أقاربو ، كمنذ البداية تبدأ ىذه المرأة بالغناء ك النسكة تردد مف كراءىا الى أف تنتيي مف 

كضع الحناء ، لقد حافظت االسرة الراىنة عمى عادة الحناء رغـ التغير الكبير ، الذؼ 

. طرأ عمى معظـ طقكسيا ، إال أنيا ال تزاؿ تقـك بيذه العادة ك المحافظة عمييا 
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يـك الزفاؼ  - 8

الزفاؼ في االسرة التقميدية  – أ 

   يعتبر يـك العرس يكما مميزا ، حيث يسعى أىل العريس ألف يككف العرس عمى 

أكمل صكرة كلو أىمية كبيرة داخل العائمتيف ، سكاء التقميدية أك الحديثة ، كسكؼ 

نعرض التقاليد التي كانت تقاـ في ذلؾ اليـك ، كنعرؼ مدػ التغير الذؼ حصل بيا 

  . (الحديثة )داخل االسرة الراىنة 

   ترػ أغمبية المبحكثات المكاتي عايشف تمؾ الفترة بأنو في ىذا اليـك يقاـ إحتفاؿ    

خاصة عند أىل  (أىل الدكار  )كبير داخل االسرة ، كبخضكع كافة أفراد القرية 

العريس، حيث تذبح المكاشي كيحضر الطبق الخاص بتمؾ الميمة أال كىك طبق 

الكسكسي، كتقـك بتحضيره مجمكعة مف نسكة العائمة، كذلؾ قبل أسابيع مف يـك 

الزفاؼ، ليتـ طبخو يـك أياـ الزفاؼ ، في ىذا اليـك كانت تقاـ كالئـ كبيرة كيتـ مف 

كالكليمة سنة " خالليا دعكة كل أفراد القرية مف نساء كرجاؿ ألحياء ىذا اليـك ، 

مستحبة مؤكدة ألنيا طعاـ بمناسبة سارة ، كقد سف االسالـ لمزكج ، أف يطعـ في 

كليمتو أىمو كأصحابو كجيرانو ، كيجعل فييا حظا لمفقراء كالمساكيف شكرا لربو كعرفانا 

كما أف االفراح مف االمكر المشركعة في ديننا الحنيف كلكف كفق ضكابط  لفضمو ،

 ( 27). " حددىا الشارع 



252 
 

   كما تدعك أـ العركس كل نساء القرية مف أجل حضكر حفل زفاؼ أبنتيا ، حيث 

 كىذا بعد أف انتيت مف غسل الحناء التي ،تقـك مجمكعة أقارب العركس بتزيينيا

كضعتيا في الميمة التي تسبق الزفاؼ، فاالسرة التقميدية كانت تيتـ كثيرا بحناء 

العركس، فكانت عمى العركس أف تذىب الى منزؿ الزكجية كأطراؼ يدييا كرجمييا 

 لذلؾ كاف عمييا أف تعيدىا مف إثناف الى ثالثة مرات، كبعدىا يقمف ،مخضبتاف بالحناء

 ككذا "الثكب " بإلباسيا المباس الذؼ كاف متداكال في ذلؾ الكقت، ككاف معركفا باسـ 

ىناؾ نكع أخر تخرج بو العركس مف منزؿ كالدىا كيدعى بالكرد البيضاء حيث كانت 

كل العرائس تعتمد عميو يـك زفافيا ، كتزيف عينيا بالحكل ك شعرىا بزيت الزيتكف 

. كتنتظر مككب الزفاؼ 

تحتل الزينة أثناء العرس مكانة سامية في المكركث االنساني ، كتتسـ باالصالة    " 

كالعمق، كتعكس ىكية الجماعة ، كتعبر عف كجدانيا ، كتحمل ثقافتيا ،كتقتني العركس 

كعدة حمي، كتزيف جسدىا بطرؽ مختمفة أىميا الكحل، ىذا كمو  مجمكعة مف االدكات ،

استعدادا لخكض غمار تجربة حياتية جديدة ، ككلكج طكر انتقالي ميـ جدا ، يقكؿ 

كقد زينت العيكف :  ة المتزينةأاالندلسي كاصفا المر (أبك بكر بف قزماف )الشاعر 

بالتكحيل، ككرر السكاؾ عمى مكاضع التقبيل، كطكقت االعناؽ بالعقكد، كضرب الفكر 

، كدخمت العركس في  (...)في صفحات الخدكد، كمد بالغالية عمى مكاضع السجكد 

حميتيا ، ك رقمت الكفكؼ بالحناء كغص الذراع بالسكار ، كتختـ في اليميف ك اليسار، 

كالى جانب كظيفة الحمي التزيينة ك السحرية الكقائية ، تعد الحمي فاؿ خير، فالعركس 
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ة تجمب معيا الخير الكفير الى بيت زكجيا يسكىي محممة بياتو المكاد الثمينة ك النف

 ك الغد االفضل، أما الكحل فتجمل بو العركس االبناءكتبشره بالحع السعيد ك كثرة 

 كىك مسحكؽ أسكد يصنع أساسا مف معدف عبارة ،حاجبييا كأشفارىا أك حركؼ أجفانيا

 ك يستعمل بكاسطة "المكحمة"عف أحجار سكداء ثقيمة الكزف، كيكضع  في أنية تسمى 

(  28). "  المركد " ك" المكحاؿ" ك"المكحل"أداة تدعى 

   نرػ بأف االسرة التقميدية كانت تستعمل أشياء بسيطة ليذا اليـك ، كغير مكمفة عمى 

غرار االسر الحالية التي تخسر نقكدا كثيرة إلحياء ىذا اليـك ، كانت عف غنى عنيا 

كفي تمؾ األثناء تككف عائمة أىل العريس تستعد لمذىاب لجمب . االسرة التقميدية

العركس كقد حضرت الجياز الذؼ سكؼ يعرض عمى أىل العركس في ىذا اليـك ، 

بعد أف تـ عرضو يـك العالـ عمى عائمة العريس أما يـك الزفاؼ فيتـ عرضو عمى أىل 

العركس ، كتحضر الكسيمة التي كانكا ينقمكف بيا العركس الى بيت زكجيا أال كىك 

الحصاف ككاف بمثابة فخر ككاف لو شأف كبير داخل االسر ، بعدىا تخرج النسكة مف 

كراء الحصاف الذؼ يقكده شخص ذا مكانة مرمكقة داخل مجتمعيـ ، كتككف ىاتو 

النسكة تغني كتزغرد الى أف تصل الى بيت العركس كتترأسيـ إمرأة تككف حاممة 

لكي يعرؼ كل شخص يجدكنو في طريقيـ أف ىذا المككب ىك مككب زفاؼ " العالـ"

كمف بيف االغاني التي ترددىا النسكة كىك في طريقيـ الى بيت كالد العركس نذكر مف 

 راني جمالة راني جمالة :بينيا 
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 جممت عميؾ ياخكيا في ذك لياـ 

 :اغنية اخرػ  

أيا كلييا يارجاؿ أيا كلييا 

أيا كلييا المتقدـ يدخل لييا 

أيا كلييا المتقدـ يدخل لييا 

يكػػثر خػػير مالييا 

   كعند الكصكؿ تدخل النسكة الى منزؿ كالد العركس في جك بييج كحافل بالزغاريد  

كاالغاني ، كتستقبميـ نسكة البيت بنفس الطريقة مع رمي السكر عمييـ ، كيرمز ذلؾ 

الى الحالكة مف أجل أف تككف عالقتيـ يبعضيـ حمكة  مثل السكر ، كفي تمؾ األثناء 

كفي خارج البيت يقكمكف الرجاؿ بإعطاء كمية معتبرة مف القمح لمحصاف ليأكمو كىك 

نفسو الحصاف الذؼ ستزؼ عميو العركس ، كتككف كل أعيف الرجاؿ عميو كعمى كمية 

خير كبركة ، كأما " كنة " القمح الذؼ سيتناكلو، فإذا تـ أكل كمية كبيرة منو فتعتبر ىذه 

ال يعكد مف كرائيا إال الشر " كنة " إذا أكل الحصاف نسبة قميمة ففي إعتقادىـ ىي 

كالفقر ، كبعد ذلؾ يقكمكف بتقديـ كجبة الغذاء لكافة الحضكر مف رجاؿ ك نساء  

عمى شرؼ المدعكيف، كبعد ذلؾ تقـك المكمفة مف طرؼ أىل العريس بعرض محتكيات 

الجياز عمى أىل العركس ، كبعدىا تذىب الى الغرفة التي تجمس فييا العركس ، 
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كتضع ليا منديال لشد الرأس ، كيمبس ليا حذاء يككف ضمف الجياز ، كيشترط أف 

تمبس العركس الحذاء الذؼ إقتنتو ليا أسرة العريس كبعدىا يكضع عمى كتفييا الحايؾ 

ثـ البرنكس مف أجل تغطية كافة جسميا ، كحسب أقكاؿ المبحكثات المكاتي عايشف تمؾ 

الفترة فإف االسرة التقميدية لـ تكف تقتني حاجات أك أشياء فردية عندىا تبدأ في تحضير 

الجياز سكاء بالنسبة لجياز العركس أك الجياز الذؼ يقدمو أىل العريس ، كنفس 

الشيء يحصل يـك الزفاؼ فالمنديل الذؼ يكضع عمى رأس العركس يقابمو الحذاء التي 

تمبسو يكميا، أما الحايؾ فيقابمو البرنكس ، كبعدىا تقـك النسكة بإخراج العركس مف 

الغرفة التي كانت تجمس بيا ، ليككف في إنتظارىا كالدىا أك جدىا كاضعا ذراعو  

:  عمى الباب لتخرج العركس تحت جناحو ، كتككف النسكة في تمؾ االثناء تردد أغنية 

أخي يا شمس العشية ما حرىا 

شتا يخرج لبنية مف خيمة بييا 

: كىناؾ أغنية أخرػ تقكؿ 

بكيا يا بكيا يا حنيني ىذا الخيل كالكقكؼ 

 جاك يدكا ىذؼ لبنية كيخمك بييا يشكؼ      

:   كعند القرب مف كصكليـ إلى بيت العريس فتردد االغنية التالية مف قبل النساء 

رانا جيناىا رانا جيناىا رانا جيناىا 
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كخمينا بييا ألي رباىا 

   كىذا الى أف تصل الى بيت العريس في حيف نجد بعض العائالت حسب بعض 

المبحكثات المكاتي عايشف االسرة التقميدية أنو مف عاداتيـ كتقاليدىـ ىي خركج 

العركس حافية القدميف ، كترمز ىذه العادة كحسب اعتقادىـ أنو إذا تـ العكس كلبست 

. العركس الحذاء فمف الممكف أف تطمق ىذه المرأة أك تككف إمرأة شر ليـ 

   تقكؿ معظـ مبحكثات االسرة التقميدية أنو عمى العركس أف تصمت كال تنطق بكممة 

منذ خركجيا مف منزؿ كالييا الى أف تصل الى منزؿ أىل العريس ، كما أنو ال يمكف 

أف تذىب عركس الى زفاؼ عركس أخرػ أؼ ال تفصل بيف زفافيما إال مدة زمنية 

قصيرة ، كيدؿ ىذا الى أنو مف الممكف أف تطمق إحداىما كحذا ما صرحت بو المبحكثة 

كعند كصكؿ العركس الى بيت زكجيا في جك احتفالي "كحدة تخرج في زاكجة "  5رقـ 

كبير حيث يطمق الباركد بكمية كبيرة ككذا غناء كزغردة النسكة كترديد االغنية التي ال 

: تزاؿ حتى الكقت الحالي كىي 

جابيا يا سعدؼ جات كجابيا لمدار تبات  

جابيا يا سعدؼ جات كجابيا تحمب بقرات  

   كجابيا بنت الفالح كناسيا زينيف مالح

كفي تمؾ األثناء تككف نسكة البيت في انتظار إدخاؿ العركس كعمى رأسيـ أـ العريس ،  
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حيث تقـك ىذه األخيرة بإعطائيا عجينة لكي تقـك بألصاقيا عمى الحائط ، كترمز ىذه 

يجب أف تتمسؾ بعائمة زكجيا كترتبط بيـ ، كما تكضع حبة " الكنة " العادة الى أف 

بيض تحت رجميا اليمنى لكي تقـك بكسرىا ، كليذه العادة رمز كذلؾ ىك أف يككف قمب 

أبيض عمى أفراد عائمتيا الجديدة ، كعند إدخاليا غرفتيا يككف بإنتظارىا " الكنة " ىذه 

طفل صغير ، يككف سنو أقل مف عشرة سنكات ليقـك بسحب البرنكس بأسنانو الذؼ 

كضع عمى كتفي العركس أثناء خركجيا مف منزؿ كالدييا ، لتمبسو إحدػ فتيات البت 

.  الغير المتزكجات كىذا مف أجل أف تتزكج بعدىا 

   تزؼ العركس في االسرة التقميدية إما يـك الخميس أك السبت ، خاصة يـك الخميس 

، ككانت تستغرؽ إحتفاالت الزكاج  (الدكار  )كىذا مف أجل حضكر كافة أىل القرية 

أسبكع كامال تقاـ خاللو الكالئـ ، ك السيرات الغنائية عمى مسامع صكت الدربككة كىذه 

آلة ايقاع تصنع مف الطيف أك الخشب أك المعدف، كتغطي بجمد " االخيرة عبارة عف 

ما بكفو  " حيكاف يستعمميا المكسيقي جالسا متأبطا إياىا، كيقرعيا إما بأصابع يده كا 

 ككاف العرس عبارة عف كليمة تخص كل أىل القرية ، حيث كاف لمجميع دكر .( 29)

. يقـك بو إلحياء ىذه المناسبة  السعيدة كيككف ذلؾ في جك مميء بالفرح كالمرح 

مف أجل حضكر ىذا اليـك السعيد " الدكار "    كفي ليمة الزفاؼ يتـ دعكة كل أىل 

كمقاسمتيـ فرحتيـ ، كيبدأ الرجاؿ بالغناء حيث ينقسماف الى فريقاف كيككناف متقابالف 
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 ، حيث يقكؿ الفريق االكؿ مقطع غنائي يككف مف تراثيـ "الرباعة " كيعرؼ ىذا باسـ 

:  لكي يرد عميو الفريق الثاني بنفس الطريقة كنذكر مف بينيـ ىذه االغنية 

يارعياف الخيل أرجاك نسالكـ  

الظممة ك النك  كأنا قدامكـ  

   كيتـ ىذا في جك إحتفالي جميل حسب ما ذكرتو أغمبية مبحكثات االسرة التقميدية ، 

أما فيما يخص العركس فال يمكف ألحد أف  .كيككف ذلؾ الى كقت متأخر مف الميل

يراىا سكاء رجاال أك نساء ، حيث تكضع في زاكية الغرفة كتقابل الحائط ، كتككف كل 

. النسكة في شغف لرؤية العركس ، كيركنيا يـك الحزاـ 

  الزفاؼ في االسرة الحديثة– ب  

   أما الزفاؼ في االسرة الحديثة فقد إختمف تماما عما كاف عميو في االسرة التقميدية ، 

كقد أصبح يخصص مبمغ مالي كبير ليذا اليـك كانت االسرة التقميدية في غنى عنو ، 

فالعركس في الكقت الراىف أصبحت تزؼ في أغمب االحياف بعد تناكؿ كجبة الغداء  

ر نفسيا ليذا اليـك ، فتذىب عند جيزأك بعد صالة العصر حيث تنيض باكرا لت

 كلكف ال يمكف ، كتتزيف بالمساحيق حيث يكمفيا ذلؾ كثيرا،الحالقة لكي تسرح شعرىا

االستغناء عف ذلؾ ، ككذا تقـك بكراء الفستاف االبيض مف أجل الخركج بو مف منزؿ 

. كالدىا 
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   لقد تغيرت عادة الزفاؼ في االسرة الحديثة عما كانت عميو في االسرة التقميدية ، 

كقد ساعد في ذلؾ عكامل التغير االسرؼ فظيكر التصنيع كخركج المرأة لمعمل قد مكف 

أما فيما يخص جياز الذؼ تحضره العركس فقد أصبحت معظـ االسر تقـك . مف ذلؾ

بأخذه قبل يـك أك يكميف قبل الزفاؼ ، مف أجل تنظيمو داخل غرفتيا ، عكس ما كانت 

  .عميو االسرة التقميدية حيث كاف يأخذ مع العركس يـك زفافيا

   ك يـك الزفاؼ ينتقل مككب الزفاؼ كتتكسطيـ سيارة فاخرة ، كىذه االخيرة مف أجل 

ف تركب فييا العركس، في حيف نجد بعض العائالت حسب قكؿ بعض المبحثات أ

المكاتي يعشف االسرة الراىنة أنو ال تزاؿ تحافع عمى عادة مرافقة الخيكؿ التي تصاحب 

ىذا مف أجل ؿ عتزاز كىيبة كؾإمككب السيارات، حيث يعتبر الخيل مصدر فخر ك

حتفالي جميل، إالمحافظة عمى التقاليد مع إدخاؿ لمسة التغير عمييا، كىذا كمو في جك 

 عكاد 2يركحك يجيبك العركس كيركحك معاىـ  " 14كىذا ما صرحت بو المبحكثة رقـ 

كعند كصكليـ الى باب منزؿ أىل العركس تتقدـ إمرأة "  باه ما يخالفكش عادة جدكدىـ 

مرأتاف مف أجل إخراج العركس، حيث يكضع عمى كتفييا البرنكس بدكف الحايؾ إأك 

. كما كاف في االسرة التقميدية 

   لقد تغيرت ىذه العادة كثيرا عما كانت عميو ، خاصة فيما يتعمق بخركج لعركس مف 

بيت كالدييا ، فاالسرة التقميدية لـ تكف تظير عركسيا لممعازيـ حتى يـك الحزاـ ، حيث 

. مف أجل رؤية العركس  (يـك الحزاـ  )يتشكقف كل النسكة لذلؾ اليـك 
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   كال تزاؿ النسكة تردد االغاني التي كانت تداكلت عبر الزمف مع أدخاؿ بعض التغير 

عمييا لمسايرة العصر الحالي ، فمثال نجد االغنية التي كانت تتغنى بيا النسكة عند 

:  ففي االسرة التقميدية مثال ،كصكؿ مككب الزفاؼ الى بيت العريس

جابيا كيسعدؼ جات كجابيا لمدار تبات  

كجابيا ياسعدؼ جات كجابيا تحمب بقرات 

   أما في االسرة الحديثة ، كبعد إدخاؿ بعض التغيير عمى مقاطعيا ، كقد أصبحت 

: تردد كما يمي 

جابيا يا سعدؼ كجات كجابيا بالكاميرات  

جابيا يا سعدؼ جات كجابيا بالطمكبيالت  

   كال تزاؿ العادة التي تقكؿ بأف عمى الطفل الذؼ لـ يتجاكز العشر سنكات ىك مف 

.  عمى كتفي العركس البرنكسيقـك بنزع 

   إف المدة التي أصبحت تستغرؽ في كقت إحتفاؿ الزكاج ىك يـك أك يكميف فقط ، 

كتجمع االسر الراىنة كل إجراءات الزفاؼ في كقت قصير ، حيث تقدـ كل أنكاع 

المأككالت في ليمة الزفاؼ ، كتقـك العركس بعد أف تصل الى بيتيا الجديد كبكقت 

كىذا العرض لألزياء تقـك بو العركس مف أجل االشيار " بالتصديرة "قصير بما يسمى 

بمختمف المالبس التي إقتنتيا أك تمت كرائيا مف المحالت بغية الظيكر أماـ الحضكر 
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بأجمل حمة ، كعند االنتياء مف ذلؾ تقدـ كجبة العشاء لألىل ك األقارب ككذا العركس 

.  ك أىميا 

   لقد إختمفت عادة الزفاؼ عما كانت عميو في الماضي ، فمـ تعد االسرة الحالية ، 

تقـك بكافة االجراءات التي كانت تقـك بيا االسرة التقميدية يـك الزفاؼ، فقد إختمفت 

عادة خركج العركس مف بيت كالدييا مف الناحية الزمنية ، ككذا في طريقة تزييف 

يـك  )العركس ، كفي المباس التي ترتديو ، كنكع المأككالت التي تقدـ في ىذا اليـك 

، كما إختمفت الكسيمة التي يتـ بيا نقل العركس الى بيت زكجيا كحتى المدة  (الزفاؼ 

التي تستغرؽ في إحتفاؿ الزكاج ، كلقد تغيرت العادة التي كانت تمـز العركس بأف أكؿ 

خركج ليا مف بيت زكجيا ال يككف إال الى منزؿ كالدييا ، فقد أصبحت العركس في 

 كىذا بعد أياـ مف زفافيـ كما أف العادة التي ،الكقت الحالي تزكر عائمة أىل العريس

تقـك عمى أىـ خطكة في الزكاج أال كىي الخطبة ، حيث كانت تتـ بيف االسرتيف فقط 

دكف عمـ الشاب ك الفتاة ، إال أف االسرة الحديثة أصبحت تطمب رأؼ الطرفيف في 

الزكاج خاصة بعد خركج المرأة كتعمميا ، ككذا عمميا خارج المنزؿ ، كذلؾ أصبح 

 . التعرؼ عمى الطرؼ االخر شرط مف شركط الزكاج عند بعض االفراد 

ليمة الدخمة ك شيادة الشرؼ  - 9

لقد إىتمت االسرتيف التقميدية ك الحديثة كثيرا  بمكضكع الشرؼ خاصة االسرة    

ف كاف داخل  التقميدية، فقد كانت تمنع الفتاة منعا باتا االلتقاء بالجنس االخر ، حتى كا 
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عائمتيا القرابية ، كىذا خكفا أف تفقد الفتاة شرفيا كتيدد شرؼ العائمة كميا الى الخطر ، 

كليذا كانت تطبق عمييا قكانيف صارمة لكي تعي مدػ أىميتو ، ك تزكيج الفتاة مبكرا 

خكفا مف أف تمطخ سمعة العائمة بفقدانيا لمشيء المادؼ الذؼ يجب أف تقدمو ليمة 

. زفافيا ، كالذؼ تنتظره منيا كل أسرتيا 

ليمة الدخمة في االسرة التقميدية  – أ 

   تقكؿ أغمبية المبحكثات المكاتي عايشف االسرة التقميدية أنو يـك الزفاؼ عمى الفتاة أف 

تثبت شرفيا ، لكي تفرح عائمتيا ، كعمى العريس أف يثبت فحكلتو أماـ أصدقائو 

كأقاربو، كمف عادات االسرة التقميدية أنو عندما يريد العريس أف يدخل الى غرفتو يقـك 

أصدقائو بإلباسو البرنكس كىك مطأطئا رأسو الى أف يصل الى غرفتو ، ليجد أمو عند 

مدخل غرفتو كاضعة يدىا عمى الباب لكي يدخل تحت جناحا، كترمز ىذه العادة 

ف تزكج فسيبقى تحت جناح أمو ك ال تزاؿ مسؤكلة عنو  االخيرة أف العريس حتى كا 

في ىذه االثناء تجتيد الكاقفات أماـ غرفتو بالغناء ك الزغاريد  .حتى بعد زكاجو 

منذ دخكؿ العريس ك. ينتظرف منو ذلؾ الدليل المادؼ الذؼ يثبت بكر كفحكلة الزكجيف 

 تجتيد الكاقفات أقارب العركسيف في إحداث ضجة كبيرة ،حجرتو إلجراء ىذه العممية

 لكي يسرع العريس في فض غشاء بكارة ،بالتيميل كالتصفيق كالطرؽ عمى الباب

العركس كيخرج ، ألف قيمة الكقت ميمة ، فكمما أسرع العريس في ىذه العممية كمما زاد 
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كىذا يعني أف ليمة الزفاؼ تككف تمؾ المحظة " إفتخارىـ بو ، عمى أنو رجل قكؼ ، 

 (   30). " المشيكدة التي تصير فييا الفتاة إمرأة بمرأػ الجميع 

     كلقد كانت لكل أغنية معانييا الخاصة مف مدح لمعركسيف كفخرىـ بيما كا عالء 

لقيمتيما، كىناؾ أغنية أخرػ تدعك فييا االىل إلى االلتفاؼ حكؿ العريس كاالفتخار 

بو، كا عتباره فرد مف أفراد العائمة القرابية كمف بيف االغاتي التي كانت تغنى عند باب 

: غرفة العريس ىي 

ىاكليل ىا ليال كزىاك معا خيكـ 

ىاكليل ىا ليال كعريس بف عمكـ 

ىاكليل ىا ليال كليمة ىاليمتك 

ىاكليل ىاليال زغرتي يا ميمتك 

كالكاقع أف ىذا الطقس يشكل إمتحانا حقيقيا لجميع األطراؼ ، فالرجل عميو أف يبرىف 

(  31 ) .عمى فحكلتو ، أما المراة فيجب أف تبرىف عمى شرفيا كعذريتيا

   كأما أقاربيما فيـ كذلؾ معنيكف ، ألف النتيجة التي ستظير عف لقاء العركسيف 

سكؼ تنعكس عمييـ كعمى سمعتيـ كمكانتيـ في المجتمع باإليجاب أك السمب ، كبعد 

خركجو يككف حامال معو ذلؾ المنديل ، كيعطيو لكالدة العركس التي تنشره بفخر 

كسركر كىي تزغرد ، كبعدىا تسمميا إلى الكاقفات مف خاالتيا كعماتيا حيث يرفعكنيا 
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ككذلؾ تصرفات عريسيا كأىل عريسيا نحكىا كنحك . شدهأأماـ المأل كيبمغ الحماس 

أىميا ، ما ستجمبو مف عار ليما ، فأىل العريس يتميفكف بدكرىـ لمعرفة غشاء بكارة 

العركس  ألنيـ يحبكف أف يتيقنكا أنيـ إختاركا عركسا تعد مكسبا في أخالقيا كعفتيا 

( 32). كطيارتيا 

ذا عممنا أف شرؼ الرجل ال يقتصر عمى صفات الرجكلة أك المركءة ، بل أيضا     كا 

يشمل أيضا عمى مسؤكليتو عمى الحفاظ كالدفاع إذا قضي األمر عف شرؼ أختو أك 

 Le)إمراتو أك إبنتو ، كىذا ما يصطمح عميو بالعرض ، فالرجل المغاربي 

maghrébin)  يعتبر أف شرفو يكمف في عفة زكجتو كأخكاتو كبناتو ، كأف سمعة

الرجل ترتبط بسمكؾ النساء الالئي ىف تحت مسؤكليتو ، إلى درجة أف جريمة القتل 

 (      33).  (النيف)تعتبر أمرا مبررا إذا لطخ ىذا الشرؼ 

 كمف بيف االغاني التي تغنى في تمؾ الميمة ىي   

راني عمى عريس يا كلد فالف  

راني عمى عريس مكرا بيباف  

راني عمى عريس كي شاع ك باف 

شفتك في الحككمة بيف البيباف  
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   ك في ىذه االثناء تككف كل عيكف النسكة الى كالدتي العركسيف خاصة العركس ، 

كىي بدكرىا تنتظر نتيجة ىذا المقاء ، كمتميفة لسماع أف إبنتيا بكرا ، ك بعد ذلؾ يخرج 

العريس مف غرفتو ككل األنظار اليو فأما إذا أتى بالدليل المادؼ الذؼ يثبت فحكلة 

كعذرية العركس، فإنو يضع البرنكس كمى كتفيو فقط كىك رافع رأسو لمسماء كمفتخرا 

بنفسو ، كتذىب قريباتو لتينئتو ، أما إذا فشل في الميمة التي كمف بيا ، فإنو يخرج 

. بنفس الطريقة التي دخل بيا ، مطأطئا رأسو مرتديا البرنكس 

تبقى ىكذا ليمة الدخمة ليمة إمتحاف ك صراع بيف العذرية ك الرجكلة ، فالزكج    " 

مطالب بإثبات قدرتو الذككرية ك فحكلتو ، بينما الزكجة مطالبة بتأكيد عذريتيا 

كخضكعيا ضمانا لشرفيا ك لشرؼ أىميا ، لكف ىذا صراع ال يخص الزكجيف فقط بل 

يتجاكزىما ألنو يقتضي إعالف نتائج ىذا االمتحاف أماـ عائمتييما كأماـ األقارب ، 

نسجل في ىذه المرحمة الدكر الرمزؼ لمجسد كحامل دالالت مختمفة كمتباينة في ما 

نجاح عممية الفض أك فشميا   (  34). يتعمق بعذرية العركس أك غيابيا ، كا 

   إف لذلؾ الدليل المادؼ أك شيادة الشرؼ الذؼ يرتقب عف إلتقاء العركسيف لو أىمية 

كبيرة داخل االسرة التقميدية ، حيث كاف يراه الجميع سكاء النساء أك الرجاؿ بعد 

االنتياء العريس مف ميمتو ىك حامال معو دليل فحكلتو ، كيقدمو ألـ العركس بحيث 

كشرفت عائمتيا ،ف إبتيا بكرا كشرفتيا أتحمميا كترقص بيا كىي بمثابة رسالة لمجميع ب

كبعدىا يأخذ الرجاؿ ذلؾ . كلـ تكف ليا أؼ عالقة جنسية قبل زكاجيا مع شخص أخر 
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القماش كالفرحة غامرة عمى كجكىيـ كىك يغنكف كيرقصكف، حيث يضعكنيا فكؽ سطح 

عمييا ، كالسير حتى منتصف الميل في جك كمو فرح " الباركد " المنزؿ كيطمقكف 

. كسعادة يتقاسمكنيا مع سكاف القرية

ليمة الدخمة في االسرة الحديثة  -  ب 

    أما ليمة الدخمة في االسرة الحديثة فقد إختمفت تماما عما كانت عميو في االسرة 

التقميدية كىذا حسب قكؿ المبحكثات المكاتي عايشف الفترتيف الماضية ك الحالية ، 

فاالسرة الراىنة لـ تعد تيتـ بذلؾ الدليل المادؼ الذؼ ينتج عف التقاء العركسيف بل يبقى 

بينيما ، كال يمكف لعائمتييما التدخل في ذلؾ ، حتى أنو لـ تعد تفض بكارة العركس في 

نفس المنزؿ الذؼ يقاـ فيو العرس بل يأخذىا الى أحد منازؿ أقربائو ، ففي يـك الزفاؼ 

 تمبس العركس الثكب االبيض ك يدخل العريس ،كبعد االنتياء مف كل إجراءات العرس

كبعدىا ياخذ  بييج،ك أقاربو الى المنزؿ ليقـك ىك كزكجتو بتقطيع الحمكػ ، في جك 

العريس عركستو دكف أف يتدخل أحد في شؤكنيما ، أك يسأؿ عف نتيجة ذلؾ ، ليعكد 

. بزكجتو في اليـك المكالي 

   لقد إختمفت معظـ التقاليد بيف االسرتيف التقميدية ك الحديثة حكؿ ليمة الدخمة كشيادة 

الشرؼ ، فاالسرة التقميدية إىتمت كثيرا بيا ، خاصة بالنسبة الى الدليل المادؼ حكليا 

ككانت تعد مسألة عائمة يتدخل فييا الجميع ك يجب إظيارىا ك االشيار بيا ك لـ تكف 
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تعتبر أمكر شخصية تخص الزكجيف فقط ، عمى عكس االسرة الحديثة حيث أصبحت 

تعتبر شيادة الشرؼ  مسألة شخصية أك تعني الزكجيف فقط كال يمكف ألحد التدخل  

كىنا ظير الشرؼ ." أك إبداء الرأؼ فييا سكاء مف طرؼ أىل العريس أك أىل العركس 

اال أف العفة جاءت مرتبطة بسمككيات – العذرية البيكلكجية – مرادفا لغشاء البكارة 

(  35). " العذرية ك سمككيات الفتاة أكثر مف سالمة عذريتيا البيكلكجية 

إف لمشرؼ قيمة إجتماعية تشترؾ فيو جميع الشعكب المتكسطية ، بغض النظر     " 

عف الخصكصيات التي تميز كل منطقة عف االخرػ في كيفية فيـ ىذه القيمة ، كىي 

 حينما نريد فيـ المغزػ ،في الثقافة الجزائرية التقميدية قيمة محكرية في النسق القيمي

االجتماعي ليذه القيمة ، تتجمى أمامنا ثالثة عناصر ال غنى عنيا لمباحث االجتماعي 

:  الذؼ ييدؼ الى دراستيا دراسة معمقة ىي 

  .قيمة الشرؼ ذاتيا_ 

  .العادات كالتقاليد كالطقكس التي تعمل عمى المحافظة كاالعالف مف شأف ىذه القيمة_ 

الشرؼ يعني بشكل أساسي حماية جسد " الجسد االنساني أك جسـ المرأة بالذات _ 

بحيث ال يسمح باالتصاؿ  (االنجابي  )المرأة، كعمى كجو الدقة حماية جيازىا التناسمي 

الجنسي إال في إطار الزكاج بما يضمف نقاء الساللة ككضكح الحدكد بيف العائالت 

كتعبير عف شرؼ المرأة الذؼ ىك " غشاء البكارة " المنتمية أبكيا ، كمف ىنا تأتي أىمية 

. شرؼ العائمة ، كأىمية تحريـ كتجريـ الزنا 
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   فالشرؼ بيذا المعنى يعبر عف مسؤكلية جميع أفراد االسرة عمى بقاء الفتاة بكرا حتى 

:  كتعد قيمة الشرؼ مسؤكلة عف الكثير مف العادات ك التقاليد الشعبية كمنيا  .تتزكج 

. عادة تخكيف االنثى مف القفز ك المعب العنيف حتى ال تمزؽ غشاء بكارتيا _ 

 .عادة فصل االنثى عف الذكر منذ سف مبكرة في المعب ك المرقد _ 

عادة ختاف البنات ألف ىذا يقمل مف شيكتيا الجنسية ، كيعصميا مف الكقكع في _ 

 .الخطأ، حسب المعتقد الشعبي 

. الحب قبل الزكاج يعد أمرا مستيجنا كمذمكما في العرؼ الشعبي _ 

تفضيل المرأة البكر عمى المرأة الثيب التي ترممت  : التفضيالت في الزكاج _ 

 ( 36). أك طمقت

تبقى لقيمة الشرؼ أىمية محكرية داخل النسق الثقافي لممجتمع ، كال تزاؿ المحافظة    

. كىذا يعني" عميو مف طرؼ المرأة شرط أساسي في الزكاج ، 

الحزاـ  - 10

الحزاـ في االسرة التقميدية  – أ 

كيككف ىذا صباح اليـك التالي لمزفاؼ ، كترتبط بو عادات ال بد مف مراعاتيا ،    

لتزامات يجب القياـ بيا ، فتقضي التقاليد عند المجتمع التقميدؼ أف يزكر أىل  كا 
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فتظير العركس في أحسف مظير مف    " (37). العركس عركسيـ ، كيبارككف ليا 

حيث ممبسيا كزينتيا كتستعد ىي ك العريس الستقباؿ ضيكفيما ، كفي ىذا اليـك يعيد 

أىل العركس الكرة فيرسمكف ليا الغذاء ، ثـ يتبعكف ذلؾ بزيارتيا لإلطمئناف عمييا كعمى 

أحكاليا مع زكجيا كأسرتو ، كذلؾ يأتي االقارب ك االصدقاء الذيف لـ تمكنيـ ظركفيـ 

مف الحضكر ، كيقكمكف بكاجب التينة كتقديـ النقكد لمعركسيف  

   كمف تقاليد بعض الريفييف ، أف تظل الزكجة في منزؿ زكجيا ال تبرحو اال بعد ثالثة 

أشير كمف تقاليد البعض االخر ، أف تخرج الزكجة بعد أربعيف يكما ، كىناؾ مف 

يسمح بخركجيا بعد األسبكع  األكؿ مف زكاجيا ، كسكاء طالت مدة إحتجاب الزكجة 

 أك قصرت فإف التقاليد تقضي أف يزكرىا أفراد أسرتيا بيف الحيف ك الحيف حامميف 

 ( 38). " معيـ دائما اليدايا ك بخاصة في االعياد ك المناسبات المعينة 

الحزاـ ىك ذلؾ المنديل الذؼ يمف عمى خصر العركس في اليـك المكالي لميمة    

الزفاؼ ، ففي االسرة التقميدية ىذا ىك اليـك الذؼ ستظير فيو العركس لألعياف حيث 

تظير في أحمى ما عندىا مف لباس كتتزيف بالمجكىرات ، كفي ىذا اليـك يزكر أىل 

العركس إبنتيـ لتقديـ الفطكر ، حيث يحضرف نسكة القرية كبكثرة لرؤية العركس التي 

ليا ، كبعدىا تكمف إمرأة تككف ذات مكانة " كنة " ختارتيا ىذه العائمة لتككف إقد 

مرمكقة داخل أسرتيـ مثل الجدة أك العمة ، كىذا مف أجل البركة كيأتكف بذلؾ العالـ 

الذؼ تـ تعميقو عمى سطح البيت لإلشيار أك التعريف بأف ىذا المنزؿ يحتضف ىذه 
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االياـ عرس كىك زفاؼ رجل ك ليس إمرأة ، كبعد تقديـ كجبة الغداء ، تقـك ىذه المرأة  

كتقديـ صحف فيو الكسكس ك الحمكػ " العالـ " بذلؾ المنديل أؼ " بتحزيـ العركس " 

لكي تقدمو العركس لألطفاؿ الحاضريف في ىذا اليـك ، حيث تمأل يدىا كتمدىا مف 

يدييا  تعمر" : 6خمفيا لمطفل الذؼ يككف مف كرائيا كما صرحت بو المبحكثة رقـ 

كترمز ىذه العادة أنو عمى العركس أف تككف  "كتمدىا لمطفل الي يككف مف مكراىا

كىي تفاؤؿ بأف تككف أياميا حمكة كمميئة بالفرح . كريمة كأف ذلؾ فاؿ لكي تنجب أطفاال

ك البركة ، ك ىذا اليـك يككف حافال باالغاني كالزغاريد كنذكر مف بيف االغاني التي 

:  كانت تغنى في ذلؾ الكقت الذؼ كانت تضع تمؾ المرأة الحزاـ ىي 

حالي كمالي  أسيدؼ دمحم 

سيدؼ دمحم انجمة تاللي  

سيدؼ دمحم أنجمة تصبح  

سيدؼ دمحم أعركسة تربح 

سيدؼ دمحم نسمي بيو كلدؼ 

  سيدؼ دمحم ندخل بيو قبرؼ 

أما عادة تحزيـ العركس فترمز الى أف عمى العركس أف تبدأ في القياـ باالشغاؿ     
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كتعتبر حفمة الحزاـ أخر حفمة مف "المنزلية منذ كقت لف ذلؾ المنديل عمى خصرىا، 

 ( 39). " حفالت الزفاؼ بعدىا ينتقل العريس كالعركسة الى تحمل مسؤكليتيما االسرية 

الحزاـ في االسرة الحديثة  – ب 

ف     أما الحزاـ في االسرة الحديثة فال تزاؿ ىذه العادة مرسخة حتى الكقت الحالي كا 

ال أنيا تحتفع بذلؾ الرمز المادؼ في إ ،تغيرت في بعض االجراءات التي تقاـ عمييا

، حيث أنو ك بحضكر االقارب القريبيف  (الحزاـ  )ذلؾ المنديل الذؼ تمف بو العركس 

فقط ، تقـك جدة أك عمة العريس بتحزيـ العركس ، كىي عادة تكارثيا عف االجياؿ ، 

كأما فيما يخص الغرض منو ففي االسرة التقميدية كاف رمزا الى بداية الحياة العممية 

لمعركس داخل أسرتيا الجديدة ، كأما االسرة الحالية فقد إعتبرتيا عادة ال يمكف تجاىميا 

أك االستغناء عنيا كلكف ليس ىدفيا الحياة العممية بل إف معظيـ  مف يفكراف في مكاف 

فترة راحة ك استجماـ لمعركسيف كتعرؼ كل كاحد "قضاء  شير العسل كىذا االخير ىك 

منيما عمى عادات االخر كاصحك ك االستيقاظ ك النـك كعادات الطعاـ ك ما يحباف ك 

 ( 40). "ما ال يحباف ك االشياء المفضمة لكل منيما

   إف لمحزاـ أىمية كبيرة داخل االسرتيف سكاء التقميدية أك الحديثة ، فيك يعتبر عادة 

 كتـ تكارثيا جيل الخمف عف جيل السمف ، كلكف إختمف في كيفية االجراءات أ

المراسيـ التي تتبع فيو ، ككذا في الغرض منو، فاالسرة التقميدية كاف ىدفيا منو  
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بداية الحياة العممية لمعركس داخل االسرة الجديدة ، أما في االسرة الحديثة فيعتبر  ىك

  .عادة ال يمكف تجاىميا أك غض النظر عنيا 
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   خالصة

ال كىك أ كمف خالؿ ىذا حاكلنا تسميط الضكء عمى أىـ مؤسسة تقـك عمييا االسرة 

نما الكشف إينة عمي مكسى ، كدالزكاج، فمـ يكف ىدفنا مجرد سرد لطقكس الزكاح بـ

عف ذلؾ البعد االجتماعي ك الثقافي المذاف يجعالف االسر تتمسؾ بمثل ىذه العادات ك 

. تحرص كل الحرص عمى تناقميا ك رصد مالمحيا عبر االجياؿ 
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ىكامش الفصل 

دراسة لمعادات ك التقاليد : ميرفت العشماكؼ عثماف العشماكؼ ، دكرة الحياة  (1)

 .191، ص 2011 زيع،ككالت دارالمعرفة الجامعية لمطبع كالنشر االسنكدرية، الشعبية،

االصكؿ الشرعية ، : حسف أميف البعيني ، عادات الزكاج ك تقاليده في لبناف  (2)

القكانيف التنظيمية ، الخطبة ك العرس ، لبناف ، داربيساف لمنشر ك التكزيع ك االعالـ ، 

 .60 ، ص 1988، 1ط

عادات ك تقاليد المجتمع االصيمي : مصطفى عبد السالـ الميماه ، أصيمة  (3)

 ، 1، الرباط ، التصفيف ك الطبع طكب بريس ، ط  (بيف الماضي ك الحاضر )

 .58 ، ص 2012

عادات كتقاليد المجتمع االصيمي : مصطفى عبد السالـ الميماه ، أصيمة  (4)

 .56، نفس المرجع السابق ، ص  (بيف الماضي ك الحاضر )

سناء الخكلي ، الزكاج ك العالقات االسرية بركت ، دار النيضة العربية  (5)

 .168لمطباعة ك النشر ص 

عادات الزكاج كتقاليده في لبناف ، االصكؿ الشرعية ، : حسف أميف البعيني  (6)

 .55القكانيف التنظيمية ، الخطبة ك العرس ، مرجع سبق ذكره ، ص

دمحم حمداكؼ البنيات االسرية ك متطمباتيا الكظيفية في منطقة بني سنكس في  (7)

، اطركحة لنيل دكتكراه دكلة  (قرػ العزايل نمكذجا  )النصف االكؿ مف القرف العشريف 

 . 248، ص 2005، قسـ عمـ االجتماع جامعة كىراف ، جكاف 
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النتائج العامة لمدراسة 

سكؼ نعرض أىـ النتائج المتكصل إلييا مف خالؿ تحميل المعطيات الميدانية حكؿ    

ىتماـ إالتقاليد المرتبطة بالزكاج ككذا التغير الذؼ طرأ  عمى ىذه التقاليد ، كمدػ 

 .األجياؿ بيذه التقاليد 

جتماعية بارزة ، حيث أف رمزيتو إ مكانة الدراسةتكتسي تقاليد الزكاج داخل مجتمع    

، التي ال تزاؿ تحتفع بيا األسر ، فيي سمكؾ يكتسب كالتقميد تككف مف خالؿ العادات 

كيمارس داخميا بطريقة تفرض عمييـ الجماعة االجتماعية المحافظة عمييا ، فالتقاليد 

ىي مظير مف مظاىر القيـ ، التي يقـك عمييا المجتمع الذؼ لـ تستطع حتى الفترة 

. الزمنية البعيدة القضاء عمييا أك التقميل مف أىميتيا 

 يخضع خضكعا تاما لعادات الدراسة   لقد أصبح الزكاج في المجتمع في مجتمع 

. كتقاليد الزكاج حيث يتضمف قيما ال غنى عنيا كيتمسؾ بيا المجتمع  تمسكا كبيرا 

   خطكات ميمة يجب أف تمر بيا االسرة ، ك تقاليد ال يمكف ألحد أف يكقفيا ، مف 

. بداية الى نياية العرس 

الزكاج في المجتمع التقميدؼ مسألة جماعية كليست فردية ، ألف نمط االسرة     كاف

الذؼ كاف سائدا كاف يتطمب ىذا الزكاج ، فاالسرة الممتدة تعتبر الزكاج مرحمة جديدة 

.  لمعائمة ككل ك الفرد المتزكج جزء ال يتجزأ مف تمؾ الجماعة التي ينتمي إلييا 



280 
 

   كاف الزكاج خاصا باالسرة ككل كحتى الجماعة القرابية ، كال تعني الفرد أبدا ، كىذا 

إلعتبارات ممكف أف تككف إجتماعية أك إقتصادية ، فمثال نجد أف قيمة مير الفتاة عند 

يككف أقل بكثير مف قيمة مير الفتاة التي تتزكج  (زكاج داخمي  )زكاجيا بإبف عميا 

يرجع االىتماـ بالزكاج بيف أبناء العمكمة في المجتمع التقميدؼ ،  .خارج النسق القرابي 

الى الحفاظ عمى كحدة التماسؾ االسرؼ ، ككذا الحفاظ عمى النسب العائمي مف 

. االختالط مف االختالط بأنساب أخرػ 

   فالمجتمع التقميدؼ أعطى أىمية كبيرة ليذا النكع مف الزكاج ، ككف إبف العـ سييتـ 

بإبنة ، كيحافع عمييا ك ستعامل مف طرؼ كالديو كإبنة ليما ، كليذا سيككف كالدىا  

مطمئنيف عمييا، ألف عميا بمثابة الكالد الذؼ سيخاؼ عمييا كعمى كرامتيا ، كيقكؼ 

الركابط العاطفية لمعركس ، التي ستشعر أف عميا لف يمارس سمطتو عمييا كأب 

لزكجيا، بل سيككف دائما عميا الذؼ سكؼ يقـك بحمايتيا ، كما أف قرابتيا ىذه سكؼ 

. تجعل ليا مكانة قكية في عائمة عميا

   كتكمف االىمية الكظيفية ليذا ليذا النمط مف الزكاج الى المحافظة عمى العالقات 

القرابية التي بينيـ ككذا الحفاظ عمى االرث المادؼ ، أؼ الحفاظ عمى االرض ك عمى 

العالقات التي تربط بيف عائمتي الزكجيف ، كبيذا فيـ يحافظكف عمى الممكية الكاحدة  

داخل األسرة ،  (االرض الزراعية ، المكاشي ، كسائل اإلنتاج كلك أنيا كانت بدائية )

. كبصبح الزكاج بيذه الطريقة زكاج مثالي 
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ىك الخكؼ مف  (بيف أبناء العمكمة  )   كعميو فالدافع القكؼ كراء الزكاج الداخمي 

خركج الميراث خارج الدائرة القرابية ، ككذا رغبة منيـ في الحفاظ عمى ترابطيـ العائمي، 

كما أف ليذا الزكاج أىمية أخرػ كىك مف أف تقل الصراعات األسرية ، فالفتاة تجد 

نفسيا تخدـ في عميا كزكجة عميا ، أفضل مف أنيا تخدـ أسرة خارج نطاقيا القرابي ، 

كبيذا يحافع الزكاج عمى التماسؾ االسرؼ مف خالؿ عالقات المصاىرة ك تقكية 

العالقات الدمكية ، كبيذا فإنو كميا كاف الزكاج داخل النسق القرابي كمما إرتفعت 

. قيمتو، كالنظر إليو بفخر ك إحتراـ ، ألنو سيعكد عمى الجميع بالمنفعة 

   لقد كانت تقاـ الكالئـ في االسرة التقميدية لتعبر عف صكر الترابط ك التماسؾ 

االجتماعي داخل مجتمعيـ ، فالزكاج ىك مناسبة إلثارة الفرح ك السركر ، كلكف الغاية 

منو ىك إختبار قكة التماسؾ بيف جماعتيـ كمدػ تعاكنيـ كتضامنيـ ، فيما بينيـ ، الف 

كبذلؾ يخففكف ىذه األعباء بالتعاكف  ( أياـ 7 )ىذه المناسبة كانت تدـك عدة أياـ 

كالمساعدة فيما بينيـ ، كبيذا فتأخذ ىذه الكالئـ كظيفة إجتماعية ، كىي الشعكر 

بالتآخي كاالحساس باألماف لدػ الجماعة التي تكفر ليـ االستقرار ، كما أف العناصر 

الفمكمكرية ىي بمثابة طريقة تعمل عمى تثبيت القيـ الثقافية ك االجتماعية ، كىذا مف 

خالؿ االندماج ك التضامف بيف االفراد ، ككذا ما يقدمو الفمكمكر مف تسمية كتركيح عف 

كمف نتائج البحث أيضا أنو كاف الزكاج المبكر ذا أىمية كبيرة داخل االسرة . النفس 

 مف أجل المحافظة عمى االبناء كخاصة البنات ، لكي ال يدنس شرؼ العائمة ، ككذلؾ 



282 
 

مف أجل إنجاب أكبر عدد مف األطفاؿ حيث كانكا يعتبركف رمز لمتفاخر داخل القرية ، 

. ككذا مف أجل مساعدة األب في العمل الزراعي 

   كانت معظـ األسر في الماضي تفضل تزكيج أبناءىا في سف مبكرة ، بحيث  

ال يترؾ ليـ حرية االختيار أك حتى في التفكير في إقامة عالقة عاطفية ، فمنذ بمكغ 

الفتى سف معينة تبدأ العائمة بالبحث عف زكجة البنيا ، أما الفتاة فإف أكؿ خطيب يتقدـ 

ليا تزكج لو دكف أخذ رأييا ، كىذا مف أجل دكافع دينية كخمقية كىي المحافظة عمى 

شرفيا كشرؼ العائمة ككل ، كخكفا مف الزلل ، ككذا مف أجل المحافظة عمى ركابط 

األسرة ككحدتيا كحمايتيا مف التمزؽ العائمي ، كفي نظرىـ يتيح الفرصة إلنتاج خمف 

كثير الذؼ سرعاف ما يشتغمكف كيسيمكف في زيادة دخل االسرة ، كتقكية عصبية 

االسرة، كيصبح المجتمع بذلؾ بمثابة أسرة كاحدة مف خالؿ الترابط الحاصل فيما بينيـ،  

فالزكاج المبكر كاف األكثر شيكعا داخل االسرة التقميدية ، فبمجرد نضكج الشاب 

 أك الشابة فإف العادات ك التقاليد تطمب مف األىل االستعداد إلتماـ عممية الزكاج ، 

كىناؾ دكافع عاطفية كىي تقكية عالقات القرابة ، كحفع كتخميد اسـ العائمة ، لذلؾ 

كانت االسرة تغرس في نفكس أفرادىا حب الزكاج المبكر مف خالؿ التنشئة االجتماعية 

التي يتمقكنيا ، ككذا مف خالؿ األدكار التي يتميز بيا الجنسيف ، ككذا محبة االباء 

برؤية أبنائيـ كىـ عمى قيد الحياة مف أجل التمتع بيـ ككذا مف أجل ضماف حبل 

. أسرتيـ مستمرا كىذا بعد مماتيـ 
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   أما األسرة الحالية فيعتبر سف الزكاج ذا أىمية كبيرة بالنسبة لمجنسيف ، حيث أف 

معظـ حاالت الزكاج خاصة بالنسبة لمفتى ، يككف بعد تككيف نفسو كىذا مف الناحية 

المادية ،ألنو كمع متطمبات العصر بحيث أصبح كل شيء ذا ضركرة كال يمكف 

االستغناء عنو ، كما أنو أصبحت الفتاة تيتـ بالجانب العممي ك ال تقبل الزكاج إال بعد 

إيجاد عمل يعكد عمييا بأجر مادؼ ، كبيذا أصبح سف الزكاج متأخرا بالنسبة لمجنسيف، 

ككذا ظاىرة تفضيل الزكاج المبكر بدأت تقل في مجتمعنا الحالي ، كىذا بسبب تفكير 

الشاب كالشاب في التعميـ ك البحث عف العمل الذؼ يعكد ليـ بأجر مف أجل بناء 

مستقبميـ ، خاصة بعد المغاالة في الميكر ، كيككف االختيار الزكاجي داخل االسرة 

الحديثة عمى أساس التكافق بيف الطرفيف المقبالف عمى الزكاج ال عمى االرتباط بيف 

. أسرتيما مثمما كانت االسرة التقميدية 

   كما أف الجكانب الدينية في ىذه المناسبات حاضرة حيث تمثل قراءة الفاتحة مف 

الشعائر االكلى لطقكس الزكاج في األسرتيف التقميدية ك الحديثة ، كال يتـ ىذا الزكاج 

بدكف قراءتيا كىي األساس المتيف لو ألنيا مف الديف اإلسالمي ، كما أنو ك مثل أؼ 

. مناسبة دينية يبدأ العرس بعممية النحر ك اليدؼ منو اإلعالف عف ىذه الزكاج 

   كما يعتبر المير مف الرمكز االقتصادية المرتبطة بالزكاج في األسرتيف التقميدية 

كالحالية، كىك انعكاس لممستكػ االقتصادؼ ألسرة العريس ، ككذلؾ اليدايا أك النقكد 

التي تقدـ لمعركس فيي بمثابة مساعدة ألىمي العركسيف ، كتحتـ عمييـ أف يقكمكا 
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ال تعرض الى النقد ، كاليدؼ مف المير ىك تعكيض أىل  بردىا في مناسبة سعيدة ، كا 

. العركس عف الخدمات التي كانت تقـك بيا 

   لقد مس التغير أشياء معينة في تقاليد الزكاج كإستبداؿ مككب العركس بالسيارات ، 

دخاؿ الممسة العصرية عمى المباس التقميدؼ ، إال أنو  ككذا ثكب العركس االبيض ، كا 

. ال تزاؿ بعض االشياء مترسخة في أذىاف االفراد كال يمكف تجاكزىا 

   الكاقع أنو إذا حممنا احتفاالت الزكاج نجدىا تحتكؼ عمى قيـ دينية ك ثقافية 

جتماعية كمف أىـ كظائفيا ىي ترؾ انطباع حسف بقمكب األفراد المدعكيف ، ككذا إك

االحاطة بقيـ الجماعة ، كما تككف ليـ مف شعائر ك طقكس تأثر في األفراد ، فتجعميـ 

يتمسككف بيا عاطفيا ككنيا تتشكل مف أفكار صنعتيا األسر في الماضي ، كىذا رغـ 

التفتح الذؼ يعيشو المجتمع إال أف ىناؾ صفات أك خصائص ال يمكف التنازؿ عنيا 

: بأؼ حجة مف الحجج أك إخفاؤىا عف طريق ما يعرؼ بالحب المتبادؿ ، كىذا مثل 

. شرؼ العركس 

   لقد تطكرت عادات الزكاج عما كانت عميو في كقت مضى ، كىذا تبعا لمتطكر 

العممي  كالفكرؼ الذؼ حصل داخل االسرة ، كظيكر عادات جديدة تتزامف مع 

العصرنة التي يعيشيا العالـ ، حيث تستقبل ىذه العادات الدخيمة أحيانا بالقبكؿ ك 

أحيانا أخرػ بالرفض المطمق ليا، فالبرغـ مما حممتو العصرنة مف تسييالت في أمكر 

الزكاج ، كاالعتماد عمى المحالت في معظـ تجييزات العرس إال أنيا كمفت مصاريف 
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كثيرة لألسر ، جعمتيا تقمص في المدة الزمنية لحفالت الزكاج مف أجل االقتصاد ، ك 

بالرغـ مف طغياف المعاصرة الى معظـ اإلجراءات التي يتـ بيا حفل الزفاؼ ، إال أنو 

معظـ االسر ال تزاؿ تتمسؾ بالتقاليد التي كرثتيا عف االجداد كتحرص كل الحرص 

.  عمى أف تنقميا لمجيل الصاعد 
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خاتػػمػػػػػػػػػػػػػة 

قتصادية إ   بالرغـ مف التغير الذؼ حاصر المجتمع الجزائرؼ مف كل النكاحي، سكاء 

جتماعية  أك ثقافيا ككذا خركج المرأة لمعمل ،ىذا كمو لـ يسمح لألسرة بالتخمي عف إأك 

عادات كتقاليد السمف خاصة فيما يتعمق بتقاليد الزكاج كال تزاؿ صامدة أماـ ىذه 

تشكل عادات ك تقاليد الزكاج بعدا راسخا لمثقافة التقميدية ألف معظـ التقاليد  .العكامل

التي تـ التطرؽ إلييا ال تزاؿ تمارس حتى الكقت الحالي ، بالرغـ مف التغير الذؼ طرأ 

عمييا كجعل تختمف في الشكل الذؼ كانت تقاـ بو كلكف بقيت محتفظة بمضمكنيا  

أك بالرمكز ك الدالالت التي تككف مف كراء ممارسة ىذه التقاليد ، كعميو فإف الحديث 

عف تقاليد الزكاج يعتبر مف ىكية المجتمع كالتي تحافع عمى كياف المجتمع مف خالؿ 

. قيـ كمعايير المجتمع
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 المراجع كالمصادر
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 الكتب بالمغة العربية: أكال 

  قراءات في قضايا االسرة: عمـ االجتماع العائمي       مديحة أحمد عبادة ،  (1)

    العكلمة ، القاىرة ، دار الفجر لمنشر ك  عصر في                                   

 .2011، 1كزيع ، طػػػػػػػػػػػػػػػػالت                                   

 محاضرات في المنيجية لطالب عمـ االجتماع ،             جازية كيراف ،  (2)

   .2008ديكاف المطبكعات الجامعية ، ،  الجزائر                                   

 التطكر ك الخصائص الحديثة ، : بكتفنكشت مصطفى ،      العائمة الجزائرية  (3)

 . 1984                                   الجزائر ، ديكاف المطبكعات الجامعية ، 

  تحميل إجتماعي لبناء االسرة ك : االسرة العربية       فادية عمر الجكالني،  (4)

  إتجاىات االجياؿ ، االسكندرية ، المكتبة  تغير                                   

 .2004ك النشر ك التكزيع ،   لمطباعة المصرية                                         

  االجتماع ، المكتب  عمـدراسة في: حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، المجتمع (5)

  .2005، 4 الجامعي الحديث ، ط                                   

 مع )المكضكع كالمنيج : مجد الديف عمر خيرؼ خمش ، عمـ االجتماع   (6)

  ، األدرف ،دار  (عمى المجتمع العربي  التركيز                                   

  .1999 ، 1لمنشر ، ط  مجدالكؼ                                    
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  دراسات في االنتربكلكجيا : االسرة ك القرابة              فاتف شريف ،  (7)

   االسكندرية ، دار الكفاء لدنيا ،االجتماعية                                    

 .2006،،  1ط  الطباعة ك النشر ،                                         

    ،دمحم عبده محجكب ، فاتف دمحم شريف ، الثقافة كالمجتمع البدكؼ  (8)

  1دار الكفاء  لدينا الطباعة كالنشر،ط ،االسكندرية                                   

                                   2006                                     . 

 دراسات في عمـ االجتماع الريفي ك الحضرؼ ،        دمحم ، الجكىرؼ ،  (9)

  ،  ص 1997االزاريطة ، دار المعرفة الجامعية ،                                    

                                   196  ،199. 

     بحث في تغير : ربي المعاصر عالمجتمع اؿ          حميـ ، بركات ،   (10)

 بيركت ، مركز دراسات ،  ك العالقات  االحكاؿ                                    

 .  2009 ،2ط  الكحدة العربية،                                   

 النظرية االجتماعية كدراسة االسرة ، القاىرة ،     سامية مصطفى الخشاب ،(  11     )

 ، 2008،  1الدار الدكلية لالستثمارت الثقافية، ط                                    

   عمـ االجتماع االسرؼ ، القاىرة ، الشركة العربية      نخبة مف المتخصصيف ،(12) 

 .2009المتحدة لمتسكيق ك التكريدات ،                                      
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المجتمع العربي ك تحديات القرف الحادؼ ك        نخبة مف الباحثيف ، ( 13)   

المعرفة الجامعية،  االسكندرية، دار العشرؼ                                          

                                         1995. 

االسرة ك الحياة العائمية ، االردف ، دار المسيرة              سناء ، حسنيف ،  (14)

  .2011 ، 1التكزيع كالطباعة ، ط ك لمنشر                                    

   ،دمحم الجكىرؼ كأخركف ، عمـ االجتماع العائمي               عمياء شكرؼ ، ( 15)

  المسيرة لمنشر ك التكزيع   ، دار االردف                                    

  .                                          2009، 1 ط ،الطباعة                                          ك

مبادغ في التنشئة االجتماعية ، كىراف ، دار            عبد العزيز خكاجو ، ( 16)

 . كالتكزيع    لمنشر الغرب                                           

القرابة ك لبناء االجتماعي ، االزاريطة ، دار            دمحم عبده محجكب ،(17)

 . 2006الجامعية ،   المعرفة                                            

محكمة األسرة ك دكرىا في المجتمع ، االسكندرية                 دمحم سالمة ، ( 18)

 .2007 ،1الكفاء لدنيا  الطباعة كالنشر ،ط ،دار                                         
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   ،المداخل النظرية: عمـ االجتماع كدراسة المجتمع                  أحمد زايد ،  (19)

 .2006، 1ط                                           

  عمـ اجتماع العائمة ، األردف ،دار كائل لمنشر        إحساف دمحم الحسف ،( 20)

  .2005، 1ط، كالتكزيع                                       

قراءات في  : عمـ االجتماع العائمي المعاصر         حمد عبادة ، أمديحة ( 21)

   في عصر العكلمة ، القاىرة ، دار قضايا االسرة                                          

 .2011 ، 1ك التكزيع ، ط لمنشر الفجر                                          

السيد رشاد غنيـ ، نادية السيد عمر ، السيد عمر الرامخ ، عمـ االجتماع  ( 22)

  االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية  ،العائمي                                           

 .2008 ، 1ط، كالتكزيع لمطبع كالنشر                                           

                                           مقدمة في عمـ االجتماع العائمي : األسرة كالزكاج         الكحيشي أحمد بيرؼ ،  (23)

  1998االسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث ،                                      

ك الجذكر التاريخية  : تطكر بنى االسرة العربية                  زىير حطب ، ( 24)

    بيركت ، ،لقضاياىا المعاصرة  كاالجتماعية                                      

 .1976، 1معيد االنماء العربي ، ط                                       
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                                                                                                 التغير االجتماعي ك التحديث ، االزاريطة ، دار                سناء الخكلي ، ( 25)

 . 2003الجامعية ،  المعرفة                                      

   أصل العائمة العربية كأنكاع الزكاج القديمة عند                سمير السعيدؼ ،( 26)

 ، 1العرب ، دمشق ، مكتبة الشرؽ الجديد ، ط                                      

                                      2011. 

 عمياء شكرؼ ، دمحم الجكىرؼ كأخركف ، عمـ االجتماع العائمي ، االردف ، دار ( 27 )

، 1ط  المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ،                                       

                                       2009. 

  انتركبكلكجيا الزكاج ك االسرة ك القرابة ،             دمحم عبده محجكب، ( 28)

 . 2005المعرفة الجامعية ،  االزاريطة، دار                                         

  : االسرة المتغيرة في مجتمع المدنية العربية ،              عبد القادر القصير ، ( 29)

  ك ميدانية في عمـ االجتماع الحضرؼ  دراسة                                         

                     االسرؼ ، دار النيضة العربية لمطباعة النشر                                                                                                                                                                                     

  .   1999 ، 1                                           ط
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الزكاج ك العالقات االسرية ، بيركت ،  : الزكاج                سناء الخكلي ، ( 30)

 .النيضة العربية لمطباعة ك النشر دار                                          

  األنتربكلكجيا الثقافية مع دراسة ميدانية الجالية              عاطف كصفي ، ( 31)

 .االسالمية بمدينة ديربكراف األمريكية  المبنانية                                     

 دراسة لمعادات ك التقاليد : مرفت العشماكؼ عثماف العشماكؼ ، دكرة الحياة ( 32)

   الشعبية ، االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية                                      

 .2011، ك النشر ك التكزيع لمطبع                                      

 بناء االسرة ك المشكالت االسرية المعاصرة ،      عبد الخالق دمحم عفيفي ، ( 33)

  2011االسكندرية ، المكتب الجامعي الحديث،                                      

 زؼ نساء : بيير بيرجي ، الممحفة : ىرفي نيغر ، كمير سيسيل ميتاتر ، تقديـ ( 34)

  ككالة االنعاش المغرب الصحراكؼ ، المغرب ،                                      

  التنمية االقتصادية ك االجتماعية في أقاليـ                                       ك

 .                                                            الجنكب 

،  18الزكاج كاالسرة في قسنطينة في القرف          الزىراء قشي ،  فاطمة( 35)

  .2007دار القصبة لمنشر ، ر،الجزاغ                                          
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ر  كدراسة تحميمية عف د: عمـ إجتماع المرأة          إحساف دمحم الحسف ، ( 36)

   المجتمع المعاصر ، عماف ،دار  في المراة                                            

  .2008 ، 1ط كالتكزيع، كائل لمنشر                                            

 التغير االجتماعي ك الثقافي ،دار كائل لمنشر ك          دالؿ ممحس استيتية ، ( 37)

 .2008، 2التكزيع،االردف عماف، ط                                      

 حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ،التغير االجتماعي ك المجتمع ، االسكندرية ، ( 38)

 .2008المكتب الجامعي الحديث ،                                        

 : حمد دمحم بيكمي ، عفاؼ عبد العميـ ناصر ، عمـ االجتماعي العائمي أدمحم ( 39)

  دراسة التغيرات في االسرة العربية ،                                         

  2003المعرفة الجامعية ،  دار، االزاريطة                                        

  مف : دينامية االسرة في عصر العكلمة               عباس محمكد مكي ،( 40)

   الكائف الحي الى تكنكلكجيا صناعة  مجاالت                                         

 الجينات ، بيركت ، المؤسسة الجامعية                                              

 .                                                                                                                                                                          2007، 1                                         لمدراسات ك النشر كالتكزيع ، ط

بناء االسرة ك المشكالت االسرية          عبد الخالق دمحم عفيفي ، ( 41)

االسكندرية، المكتب الجامعي    ،المعاصرة                                          
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  2011الحديث ،                                        

محمكد عبد الحميد حمدػ ، ناجي بدر ابراىيـ ، التغير في بناء المجتمع  ( 42)

  مداخل نظرية كبحكث ميدانية ، : الريفي                                       

  .    1955، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية                                       

مبادغ في التنشئة االجتماعية ، كىراف ، دار           عبد العزيز خكاجو ، ( 43 )  

 . لمنشر ك التكزيع  الغرب                                       

 عمـ االجتماع العائمي ، االسكندرية ، دار المعرفة            السيد رشاد غنيـ ، ( 44)

 .2008 ، 1الجامعية ، ط                                     

 ىناء الجكىرؼ ، البحكث الكيفية في :  شارليف ىس بيبر ، باتريشيا ليقي ، تر (45)

العمـك االجتماعية ، القاىرة ،الييئةالمصرية                                       

  .2011 ، 1لمكتاب ، ط  العامة                                           

 المنيج العممي  تطبيقاتو في العمـك االجتماعية ،          براش ، أبراىيـ خميل إ (46)

   .2008عماف ، دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع،                                      

 سعيد سبعكف ، حفصة جرادؼ ، الدليل المنيجي في اعداد المذكرات ك الرسائل ( 47)

الجامعية في عمـ االجتماع ، الجزائر ، دار                                        
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 .2012القصبة لمنشر ،                                       

  منيجية البحث العممي في العمـك االنسانية                 مكريس أنجرس، ( 48)

    بكزيد صحراكؼ ، كماؿ : تدريبات عممية تر:                                       

  سبعكف، الجزائر ، دار  بكشرؼ ، سعيد                                        

                                       2006 ، 2لمنشر ، ط القصة                                         

معجـ عمـ االجتماع ، عماف ، دار أسامة              عدناف أبك مصمح ، ( 49)

  .2006 ، 1لمنشر كالتكزيع ، ط                                       

حياء التقاليد العربية ، القاىرة ، دار الشركؽ ،                    إرفيق حبيب ، ( 50)

                                      2003                                    .  

 دراسة في عمـ االجتماع الثقافي ، : حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف ، الثقافة ( 51)

 .2006االسكندرية،مؤسسة شباب الجامعة ،                                         

 االصكؿ : عادات الزكاج ك تقاليده في لبناف              حسف أميف البعيني ، ( 52)

  الشرعية ، القكانيف التنظيمية ، الخطبة ك                                         

      لبناف ، داربيساف لمنشركالتكزيع ك ،العرس                                           

 .1988، 1االعالـ ، ط                                            
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عادات ك تقاليد المجتمع  : أصيمة    مصطفى عبد السالـ الميماه ، ( 53)

  ،  (الماضي ك الحاضر  بيف ) االصيمي                                        

  1الطبع طكب بريس،طك الرباط ،التصفيف                                         

                                        ،2012   

دراسات في الثاقة الشعبية ، بيركت ، دار  ،                 الجياللي الغرابي ( 54)

  .2013 ، 1الكتب العممية ، ط                                         

   دراسات في عمـ االجتماع العائمي ، بيركت                مصطفى الخشاب ، ( 55)

 .النيضة العربية لمطباعة ك النشر دار ،                                          

   الدليل القانكني لالسرة ، الجزائر، دار اليدػ         أحمد لعكر ك نبيل صقر ، ( 56)

 .2007ة ك النشر ك التكزيع ، اعلمطب                                         

المرأة ك المجتمع المعاصر ، القاىرة ، دار            سامية حسف الساعاتي ، ( 57)

الحديثة لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،  قباء                                         

                                         2007. 

 القيـ ك العادات االجتماعية مع بحث ميداني                      فكزية دياب ، ( 58)

  لبعض العادات االجتماعية ، دار النيضة                                          

. 1980لمطباعة كالنشر ، بيركت ،  العربية                                         
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  ،العناصر ك المككنات: التراث الشعبي الحساني             براىيـ الحيسف ، إ (59)

، 1مراكش ، المطبعة ك الكراقة الكطنية ،ط                                     

                                          2004.  

 الجنسانية النسائية في المغرب ، : بال حشكمة ،         سمية نعماف جسكس ، ( 60)

    ،2المغرب ، المركز الثقافي العربي ، ط                                        

                                        2011.  

 دراسة أنتربكلكجية لبعض : الجسد ك المجتمع      صكفية السحيرؼ بف حتيرة ، ( 61)

االعتقادات ك التصكرات حكؿ الجسد ، لبناف                                          

 .2008، 1دار دمحم عمي لمنشر ، ط ،                                         

   دراسة في انتربكلكجيا : العذرية ك الثقافة                ميا دمحم حسيف ، ( 62)

   دمشق ، دار داؿ لمنشر ك التكزيع ،الجسد                                         

  .  2010 ،1ط                                         

االرشاد الزكاجي االسرؼ ، عماف ، دار       أحمد عبد المطيف أبك أسعد ، ( 63)

. 2008، 1لمنشر ك التكزيع ، ط الشركؽ                                               
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 الكتب بالمغة الفرنسية : ثانيا 

( 1) Mostafa Boutefnouchet , la famille algérienne , évolution et   

                                     caractéristique récentes, alger,   

                                     SNED , 1982 . 

(2)Mohammed hocine beniassad, Economie du développement   

                                    de l’Algérie , sous dévloppement    

                                    et socialisme , Alger , OPU ,  

                                    2eme ed, 1982. 

(3) Droit de la fmille ,       chapitre 1 : Du mariage et 

desfiançailles,  fait à alger le                                   

09 juin 1884                     

( 4)  Addi lhouari ,            les mutations de la société Algérienne  

                                   famille el lien .social dans l’Algérie 

                                   contemporaine , Paris , ét la  

                                   découverte , 1999. 

    traité de sociologie primitve : traduction et Robert louie     (5)         

 présentation de E.Metraux ,1936 .               
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                    (6) I an flanders ,  le mariage , société, Bibli  

Internationle,2000                              

 ( 7) P. Bourdieu ,           sociologie de l’Algérie , coll , Que  

                                  sais-je ? n 802, paris , PUF , 1974   

(8 )  Maddeleine grawitz ,  lexique des sciences sociales,editions  

                                  dalloz. Paris 2004.  

(9) Balzac,                    Etudes Analitique : petites miséres de  

                                  la vie conjugale ,editionebooks ,    

                                  france . 

 المجالت ك الدكريات : ثالثا 

          البنيات االسرية ك متطمباتيا الكظيفية في منطقة ،            دمحم حمداكؼ  (1)

       بني سنكس في النصف االكؿ مف القرف                                      

 طركحة أ،  (قرػ العزايل نمكذجا  ) العشريف                                          

 دكلة ، قسـ عمـ االجتماع جامعة  دكتكراه لنيل                                            

   . 2005 كىراف ، جكاف                                           

 المجاؿ السكني العائمي في الكسط الريفي            دمحم حمداكؼ ،  (2)
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الدار  كالقرية لدػ بني سنكس ، مجمة  :  التقميدؼ                                  

  نسانيات ، المجمة الجزائرية في االنتربكلكجيا                                   إ

 .1999 ، جانفي 7كالعمـك االجتماعية ، العدد                                   

 التحكالت االجتماعية في العائمة الجزائرية ، ممتقى      بف عيشكبة ميمكنة ،  (3)

   التحكالت االجتماعية كانعكاساتيا : كطني حكؿ                                    

   النفسية عمى الشباب في المجتمع الجزائرؼ ،                                    

 .2013 ماؼ 05،06جامعة بكزريعة ، الجزائر،                                     

  السكاف ك التغير االجتماعي ك الثقافي في                بداؾ شبحة ، (4)

  الريفي ك الحضرؼ في الجزائر ،  المجتمعيف                                    

 ،إضافات ،  (انتربكلكجية – سكسيك   رؤية)                                    

 ، 29،30العربية لعمـ االجتماع ، العدد  المجمة                                     

  .2005  سنة                                     

 أزمة المراىقة في ظل التحكالت االجتماعية ك             نصير بف حالة ،  (5)

  إنعكاساتيا النفسية عمى الشباب في المجتمع                                       

  ، 05الجزائرؼ ، جامعة بكزريعة ، الجزائر ،                                      

 .2013ماؼ ، 06                                      

 عادات ك تقاليد الزكاج في الجزائر ،مجمة الثقافة               أماؿ عطية ،  (6)



302 
 

 .2016، 32الشعبية ، العدد                                     

 مشاكل كطمكح : الشباب في المجتمع الجزائرؼ          طاىر بكمدفع ،  (7)

 التنمكؼ ، ممتقى كطني حكؿ التحكالت  الدكر                                  

 كانعكاساتيا النفسية عمى الشباب في  االجتماعية                                  

  04المجتمع الجزائرؼ ، جامعة بكزريعة ، الجزائر،                                   

 . 2013 ماؼ 05،                                  

 مراسيـ الزكاج بمدينة قسنطينة ، مقاربة              فرياؿ عباس ،  (8)

   أنتركبكلكجية ، مجمة إنسانيات المجمة الجزائرية                                    

  في االنتركبكلكجيا ك العمـك االجتماعية ، عدد                                     

 .2005 جكيمية ، ديسمبر ، 30 ، 29مزدكج                                      

 أقدـ " التبالج " العرس التقميدؼ في المغرب                 أحمد عمكة ،  (9)

  تسميف االنثى في الصحراء ، مجمة  عمميات                                      

 .2005 ، 28العدد ، الشعبية الثقافة                                      

   ، 316كمنكراتيا ، العدد .. الكالئـ كأفراح الزكاج        عقيل بف عبد الرحمف العقيل ،  (10)

 .1429رمضاف                                       

  فعاليات الممتقى الثالث، التغيرات االسرية ك        سمسمة الكصل ،                (11)

  التغيرات االجتماعيية، الجزء االكؿ،  منشكرات                                      



303 
 

  كمية العمـك االجتماعية ك االنسانية ، جامعة                                   

 .2006-2005الجزائر                                  

 الرسائل الجامعية : رابعا

 الكضع االقتصادؼ لالسرة ك اثره في       نصر الديف بيتكف ،  (1)

 دراسة : التنشئة االجتماعية لمطفل المتخمف ذىنيا                                   

ميدانية  السر اطفاؿ المركز الطبي البيداغكجي                                      

لممتخمفيف ذىنيا بخنشمة ، مذكرة مكممة لنيل                                       

العائمي   شيادة الماجستير في عمـ االجتماعي                                       

 قسـ عمـ االجتماع ك الديمغرافي باتنة                                       

                                            ،2007 ،2008.  

 ظاىرة التغير في االسرة الجزائرية ، العالقات ،             دحماني سميماف ،  (2)

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في االنتربكلكجيا ،                                        

 2005،2006قسـ الثقافة الشعبية ، تممساف ،                                     

                                                    

 رسالة ماجستير ، كمية عادات ك تقاليد المير ،،                 زياف دمحم  (3)

 ، 2004                                      العمـك االجتماعية ، جامعة كىراف 

                                     2005.  
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 ظاىرة التغيير في األسرة الجزائرية ، العالقات            دحماني سميماف ،  (4)

، قسـ الثقافة الشعبية ،   (رسالة ما جستير)                                     

 . 2006 ،2005جامعة تممساف ،                                       

 العادات االجتماعية ك التقاليد في الكسط                 إسعد فايزة ،  (5)

 مقاربة سكسيك – الحضرؼ بيف التقميد ك الحداثة                                      

  لعادات الزكاج ك الختاف ، – أنتركبكلكجية                                      

  مدينتي كىراف كندركمة نمكذجا أطركحة دكتكراه                                      

 .2014-2013جامعة كىراف ،   ،                                     

 : عمل الزكجة كانعكاساتو عمى العالقات االسرية            بف زياف مميكة ،  (6)

دراسة ميدانية بجامعة منتكرؼ ، قسنطينة ، مذكرة                                      

مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عمـ النفس ك                                       

العمـك التربكية ك االرطفكنيا جامعة قسنطينة ،                                        

                                      2003 ، 2004.  
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 الممخص 

 تقاليد الزكاج ك عالقتو بالتغير االسرؼ : المكضكع 

 غميزاف- دراسة ميدانية ببمدية عمي مكسى 

   لقد حاكلنا في ىذه الدراسة التعرؼ عمى معظـ التقاليد التي كانت سائدة في المجتمع 

التقميدؼ ككذا التغير الحاصل بيا ، كقد ركزنا عمى العادات ك التقاليد التي كانت سائدة قبل 

خمسيف سنة فاكثر ، كما سجمتو ذاكرة النساء المكاتي عايشف تمؾ المرحمة معايشة طكيمة ، 

كأصبح ممكنا ليف ترسيخيا ك االحتفاظ بيا في الذاكرة ، ألف الذاكرة في ىذا النمط مف 

المكاضيع ىي الطريقة المثمى التي يمكف مف خالليا الكصكؿ الى المعطيات ككذا مقارنتيا 

ككانت دراسة . بالتقاليد التي تقاـ في الكقت الحالي ، ك االثر الناجـ عف ىذا التغير االسرؼ 

كصفية لتقاليد الزكاج في الثقافة التقميدية المتغيرة في المجتمع لمعرفة صكر التغير كما 

صاحبيا مف تأثير عمى عادات الزكاج ، كمف يقـك ىذا البحث عمى فيـ التقاليد كظاىرة 

اجتماعية يتـ تكارثيا مف السمف الى الخمف ، مف خالؿ نقل ك تأثير الجكانب الثقافية ك 

االجتماعية التي تشكل الكاقع الحقيقي لثقافة أؼ مجتمع ، كالضغكط المتنكعة التي أدت في 

 .بعض االحياف الى تفاكت درجات االلتزاـ بيف جيميف مختمفيف أؼ جيل االباء كجيل االبناء

   كقد تضمف القسـ النظرؼ في ىذه الدراسة الي التعريف بالمجتمع التقميدؼ ك الخصائص 

البنيكية ك الكظيفية التي تتميز بيا االسرة في الكقت القديـ عف االسرة في الكقت الراىف كالى 
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الزكاج ككيف يتـ اختيار الشريؾ كمف صاحب السمطة في اتخاذ مثل ىذه القرارات ، 

كالعكامل التي أدت الي التغير االسرؼ ك االثار التي نجمت عنو ، كقد اعتمدنا في ىذه 

الدراسة عمى المعاينات الميدانية التي يتـ مف خالليا استنطاؽ معطيات الكاقع مف اجل فيـ 

المكضكع ك االعتماد عمى أدكات البحث العممي لمكصكؿ في نياية المطاؼ الى نتائج دقيقة 

مف خالؿ عرض كتحميل المعطيات ، كمف بيف النتائج المتكصل الييا أف لتقاليد الزكاج قيمة 

اجتماعية بارزة داخل المجتمع ، فيي سمكؾ يكتسب كيمارس داخميا بطريقة تفرض عمييـ 

الجماعة االجتماعية المحافظة عمييا ، فيي مظير مف مظاىر القيـ التي لـ تستطع حتى 

 .الفترة الزمنية البعيدة القضاء عمييا أك التقميل مف أىميتيا 
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Résumé 

Sujet: la tradition du mariage et de sa relation à changer la famille 

       Etude de terrain dans la commune ammi moussa - relizane 

    Nous avons essayé dans cette étude pour identifier la plupart des 
traditions qui prévalaient dans la société traditionnelle, ainsi que le 
rythme du changement, nous avons mis l'accent sur les coutumes et 
traditions qui existaient il y a cinquante ans et plus, les femmes qui 
Aaishn que la mémoire de scène enregistré en direct avec de longs, 
et est devenu possible pour les consolider et les garder en mémoire, 
parce que la mémoire dans ce style de sujets est la meilleure façon 
dont ils peuvent avoir accès aux données, ainsi que la comparaison 
des traditions qui ont lieu à l'heure actuelle, et l'impact de cette 
famille de changement. L'étude descriptive des traditions du mariage 
dans la culture de changement traditionnelle dans la société de voir 
des images du changement et l'effet préposé sur les coutumes 
matrimoniales, ils font des recherches pour comprendre la tradition 
en tant que phénomène social est hérité de son prédécesseur à 
l'arrière, par le transfert et l'impact des aspects culturels et sociaux 
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qui constituent la réalité la vraie culture de toute société, diverse et 
pressions qui conduit parfois à des degrés divers d'engagement entre 
deux générations différentes de tous les parents de génération et 
génération filiale. Partie théorique inclus dans cette étude à la 
définition de la société traditionnelle et les caractéristiques 
structurelles et fonctionnelles qui se caractérise par la famille dans 
l'ancien temps pour la famille à l'heure actuelle et de se marier et 
comment choisir un partenaire et propriétaire de l'autorité de prendre 
de telles décisions, et les facteurs qui ont conduit au changement la 
famille et les effets qu'il a causé, nous avons adopté dans cette 
étude sur les inspections sur le terrain qui remettaient en question 
les données réellement afin de comprendre le sujet et comptent sur 
les outils de la recherche scientifique pour atteindre des résultats 
éventuellement précis grâce à la présentation et l'analyse des 
données, et les résultats obtenus pour les que La tradition du 
mariage en tant que valeur sociale de premier plan au sein de la 
communauté, il acquiert le comportement et la pratique au sein d'une 
manière qui leur impose le groupe social maintenu, il est une 
manifestation des valeurs qui ne pouvait même période de longue 
date éliminé ou sous-estimés. 
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Abstract 

Subject: Marriage traditions and his relation with family change  

         A field study in the municipality of ammi moussa - relizane  

   In this study, we tried to identify most of the traditions that 
prevailed in the traditional society as well as the change. We focused 
on the customs and traditions that prevailed 50 years ago and more, 
as recorded by the memory of the women who lived a long life, 
Memory in this type of subject is the best way to access the data as 
well as compare it with the current traditions and the impact of this 
family change. A descriptive study of the traditions of marriage in the 
changing traditional culture in the society to see the images of 
change and its impact on the customs of marriage, and this research 
is to understand the tradition as a social phenomenon is inherited 
from the predecessor to the back, through the transfer and impact of 
the cultural and social aspects that constitute reality The real culture 
of any society, and the various pressures that sometimes led to 
varying degrees of commitment between two different generations, ie, 
the generation of fathers and the generation of children. The 
theoretical section of this study included the definition of the 
traditional society, the structural and functional characteristics of the 
family in the old age, the family at the present time, the marriage, 
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how the partner was chosen, the authority to take such decisions, 
and the factors that led to the change. The results of this study are 
based on field surveys, through which the data of reality are 
investigated in order to understand the subject and rely on scientific 
research tools to reach accurate results through the presentation and 
analysis of the data. Among the results obtained, That The tradition 
of marriage as a social value of prominent within the community, it 
acquires the behavior and practice within a manner that imposes on 
them the social group maintained, it is a manifestation of the values 
that could not even long-time period eliminated or underestimated 
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 دليل المقابمة

 تقاليد الزكاج كعالقتو بالتغير األسرؼ 

–  غميزاف –دراسة ميدانية ببمدية عمي مكسى 

 في عمـ االجتماع، لذلؾ LMD   تدخل ىذه األسئمة في إطار تحضير أطركحة دكتكراه 

يشرفني مشاركتكـ في ىذا البحث باإلجابة عمى األسئمة، كليكف في عممكـ أف محتكػ 

 .األسئمة ىك ليدؼ عممي كال يكظف إال ليذا الغرض

البيانات الشخصية  

  الجنس

السف  

مرحمة الخطبة   : المحكر األكؿ

يف يتـ رؤية الفتاة كمنيـ األشخاص المكمفكف بالذىاب لمخطبة ؟ أ -

ك الفتاة حرية إختيار شريكو األخر؟ أىل يترؾ لمفتى - 

 ؟ىي المكاصفات التي يجب أف تتصف بيا   ما-

 (بالنسبة لمجنسيف  )  ؟لزكاج ما ىك السف المناسب ؿ- 

قبكؿ أك الرفض ؟ اؿصاحب القرار في   مف-
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   في مثلالفتاة  كماذا يأخذ أىل الخطيب ألىل ،يحضر يـك الخطبة  الذؼ  ما-

؟  ىذا اليـك

كقات تعتبر أىل ىناؾ  )ىك الكقت المناسب أك الفصل المفضل لمذىاب لمخطبة ؟  ما-

 ؟ (خرػ تعتبر سيئةأكقات أسعيدة إلجراء الخطبة ك 

 داخل الدائرة القرابية ؟ككيف ترتب درجات القرابة في مسألة الزكاج ؟ ىل يفضل الزكاج -

 ىل يفضل القريب حتى لك كاف أقل جدارة مف شخص خارج الدائرة القرابية ؟ -

اإلجراءات التي يتبعيا الطرفاف بعد المكافقة   :المحكر الثاني 

 متى يتفق الطرفاف عمى تحديد قيمة مير العركس ؟ -

 ىل يختمف مير البكر عف مير المطمقة أك األرممة ؟ -

 متى مكعد تسديد المير؟ -

يتسمـ المير ؟  يسمـ ك  مف الذؼ -

؟  كمف المكمف بذلؾ  كيف يتـ التصرؼ في المير-

س ؟ كقدـ لمعرؼىي مككنات الجياز الذؼ   ما-

 متى يتـ تقديمو ؟ -

 شركط الزكاج داخل األسرة ؟ ف شرط ـ"الجياز"  ىل  كاف يعتبر  -

  ىل يختمف الجياز الذؼ تحضره العركس عف الجياز المقدـ مف طرؼ أىل العريس ؟ -

 العركسيف ؟ "جياز" متى يبدأ إعداد -

جراءات معينة ؟ إ ىل يصاحب الجياز مراسيـ ك -
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ظيارىا ؟ إك أبرازىا إىي األشياء التي يجب   كما"الجياز"ستعراض قطع إ كيف يتـ -

كلمف ؟   (الجياز  ) مف يقدمو؟ -

 ما ىك اليـك المناسب لقراءة الفاتحة ؟ -

؟ لقراءتيا ياـ معينة مف األسبكع أىل تفضل  ك أيف يتـ قراءتيا-

ىل لقراءة الفاتحة أىمية كبيرة مقارنة مع العقد المدني ؟   -

ىل يككف ذلؾ كراء الخطبة أـ قبيل الزفاؼ  ك ؟ (عقد القراف  ) متى يتـ العقد المدني-

بأياـ فقط ؟ 

التقاليد التي يتـ بيا العرس    :المحكر الثالث 

كيف كانت تحضر حنة العركسيف ؟ - 

متى كانت تكضع الحنة لمعركسيف ؟ - 

 مف ىي المكمفة بكضعيا ليما ؟ -

ماذا كاف يحضر ليمة الحناء ؟ - 

كـ مف مرة تضع العركس الحناء ؟ - 

ك مكاف أخر؟ أقاربيا أك أيف يتـ كضع حنة العركس ؟ ىل في منزؿ كالدىا أ -

صدقائو أك في مكاف أخر؟ أىمو أك احد أيف يتـ كضع حنة العريس ؟ ىل في منزؿ أ -

ما ىك اليـك ك الكقت المناسب التي تزؼ فيو العركس ؟ _ 

كماذا ترتدؼ ؟  بماذا كانت تزيف العركس يـك زفافيا ،- 

 كفق تتابعيا الزمني ؟   يـك الزفاؼىي اإلجراءات أك الخطكات التي تتـ في ما- 
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كما ىي األغاني المصاحبة ليا ؟  مف يقـك بإخراج العركس مف منزؿ كالدىا ،- 

نقل بيا العركس إلى بيت زكجيا ؟ تىي الكسيمة التي  ما- 

 كما ىي المراسيـ مف ىك الشخص الذؼ يقـك بإدخاؿ العركس إلى بيت زكجيا -

 المتبعة عند دخكليا الى المنزؿ ؟

؟  ىي المدة التي تستغرقيا احتفاالت الزكاج  ما-

؟  ىي نكع المأككالت التي تقدـ في احتفاالت الزفاؼ  ما-

ىي التقاليد التي كانت ليمة الدخمة ؟  ما- 

؟   ىل يؤدؼ العركسيف طقكسا معينة قبل الدخكؿ-

 ىل لشيادة الشرؼ أىمية داخمة األسرة ؟ -

ظيارىا أك اإلشيار بيا ؟ إ ىل يجب -

 كيف يتـ ذلؾ ؟ -

ىي اإلجراءات التي تتبع نيار اليـك المكالي لمدخمة ؟   ما-

ىك اليـك الذيف يقكمكف فيو بتحزيـ العركس ؟  ما- 

؟  مف ىي المرأة المكمفة بتحزيميا كما الغرض منو- 
 

 


