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كل امحلد كام ينبغي جلالةل وهجك الكرمي و و ،د محدا كثريا طيبا مباراك فيهاللهم كل امحل
  صرب و عزمية الجناز هذا البحث.ما ٔانعمته علينا من عىل ظمي، كل الشكر اي رب سلطانك الع

                         .قبل املادي عنويامل مع عىل ادل وادليت "ٔاطال هللا يف معرها"جلزيل ٕاىل ٔاتقدم ابلشكر ا        
 محداوي محمدالربوفيسور  املرشف ٔاسـتاذي ٕاىل يشكر وجه كام ال تفوتين الفرصة بأن أ         

  .طوال فرتة البحث رحابة صدرهصربه و عىل 
ملرشوع واىل أالساتذة ٔاعضاء جلنة التكوين اذلين ٔارشفوا عىل تكويننا خالل السـنة النظرية 

   ادلكتوراه عمل اجامتع، البنيات أالرسية والروابط الاجامتعية.
املهمت لباحث هبا من طرف ا اليت حضيت عىل املساعدة اخلالصٔان ٔاتقدم ابلشكر  ٔاكيد ال ٔانىس

ن هلم الفضل يف ذلين اكالسـيد بن ساعد بن عودة، ؤايضا ا -حمل ادلراسة-بتارخي املنطقة 
  جممتع البحث عىل تعاوهنم معنا. تزويدان مبعطيات ادلراسة احلقلية، ٔافراد

حفوى الرساةل  ناء قراءةع  اذلين سيتحملونأالساتذة ٔاعضاء جلنة املناقشة الشكر موصول ٕاىل 
  .ومناقشـته

 من قريب ٔاو من بعيد. ٕامتام هذا البحث سواء يفٕاىل لك من سامه 
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  ؤاسكنه فسـيح جناته. طّيب هللا ثراه ،القدر شاء دون حضورهاذلي لطاملا انتظر جنايح غري ٔان وادلي  ىلإ 

  .د ٔارسيت، ٔاصدقايئ، زماليئلك ٔافرا... ٕاىل

  .الوصول ٕاىل هدفهاثبر وجاهد من ٔاجل  ابحثلك  ...ٕاىل

  .تكرميال تقدير و ال لك  معهل نال ي ٔان  لك طالب عمل يأمل ٕاىل
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مجيع شعوب العامل ابختالف  وتعرفها عرفهتا يتسم نظام التبادل بصبغة عاملية ٔالنه ظاهرة

ا ادلور اذلي يلعبه مفجغرافيهتم وثقافاهتم، ولعل هذا الانتشار الواسع لهذا النظام راجع ٔالمهيته، 

إالنسان منذ التبادل يف احلياة الاجامتعية لٔالفراد؟ تمكن إالجابة عىل هذا السؤال يف تتبع سعي 

يف حميطه، ابالعامتد عىل طرق  الوجود أالويل للبرشية ٕاىل تأمني حاجاته من مألك ومرشب ؤامن

ته عىل تدبري يفكر يف بدائل لعدم قدر  وآليات بدائية ال تضمن هل الاكتفاء ٕاال ابجلزء القليل، ما جعهل

يتبادل املنافع معهم، ومن -عاتٔافراد وجام -الاستنجاد بأطراف ٔاخرىٕاىل سـتدعاه شؤونه مبفرده، مما ا

أكساس للعيش، القتناعه ٔانه ال يسـتطيع ٔان  هنا جاءت املقايضة ٔاو التبادل ٔاو الهتادي واعتربها الفرد

  يعيش ٕاال يف جامعة متفاعال مع ٔافرادها وفق نظام معني.

الانسانية  ٕاذن،عرف أالفراد منذ القدم ٔامهية التبادل كنظام اقتصادي اذلي تبنته معظم اجملمتعات 

 ن الاقتصاد جزء ال يتجزٔا من النظم الاجامتعيةالٔ ساسا،أ معلية اجامتعية في جوهره البدائية، غري ٔاهن

الاقتصادايت البدائية "ظاهرة الهدية" اذلي عرفهتا عدة  املكونة لبناء اجملمتع، ومن بني ٔاشاكل التبادالت

رف مبسميات وبولينزياي، وعُ  الرتوبراينشعوب وقبائل من هنود ٔاسرتاليا ٕاىل قبائل احمليط الهادي 

هذه أالشاكل التبادلية اليت مارسـهتا تكل الشعوب وفق قواعد ؤاسس  "البوتالتش"،"الكوال"؛

شعائرية وطقوسـية، سـياسـية، ٔاخالقية وروحية، اختلفت وظائفها ومناسـبات تبادلها بني تكل 

  القبائل.

يف حقيقهتا تبادالت بني أالفراد، اليت ينتج عهنا  بني امجلاعات ٔاي القبائل يه تكل التبادالت      

اسـمترارها عن طريق اسـمترار تبادل  تعالقات وروابط اجامتعية بيهنم، تتكون وتسـمتد مياكنزيما

فاجملمتع بناء قامئ عىل نسـيج من العالقات الاجامتعية اخملتلفة اليت أالفراد لتكل الهدااي والالزتام بردها. 

تنظمي هذه العالقات البد من نظام اجامتعي، اذلي يعترب شالك من ٔاشاكل القواعد تربط بني ٔافراده، ول 

وإالجراءات الضابطة ٔاو املوهجة للسلوك الاجامتعي للفرد. وانطالقا من ذكل فاجملمتع نتاج ٕانساين 
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يسـتدعي فهم الظواهر الاجامتعية عىل ٔاهنا ليست ٔاشـياء، ذلكل ينبغي فهم دالالت الرموز الاجامتعية 

املنتجة من قبل الفرد، وليس تفسري وقائع اجامتعية خارجية. فالعالقات الاجامتعية، أالدوار، القمي 

ومعايري السلوك لكها ٔابنية تشلكت عىل مسـتوى الوعي إالنساين، وتنمتي ٕاىل نظام رمزي، وهو ما 

  تبادل، ؤان لك تبادل هو رمزي. يه ٔاين رٔاى ٔان الهدية ليفي شرتاوسٔاكده 

يف آخر مرحةل ليامتىش ومضموهنا، غري  ارة هنا ٕاىل ٔان الباحثة قد عدلت عنوان أالطروحةوجبت إالش

  ٔان هذا التعديل مل يظهر عىل غالف الرساةل ٔالسـباب ٕادارية، ليصبح العنوان بعد ضبطه:

  والاجامتعي، دالالهتا الرمزية الثقايف حمليل اجلزائري: ممارسـهتا، بناهئايف اجملمتع ا الهدية

  نطقة قرص الشالةل مب  انرتوبولوجيةدراسة سوسـيو  - 

عرفهتا الشعوب الانسانية القدمية واملعارصة، كام يعرفها اجملمتع اجلزائري من خالل  الهدية ظاهرةٕان      

 املسجةل، وكذا ٕاطالعها عىل ممارسة ٔافراده لها وهذا ما الحظته الباحثة من خالل املشاهدات

اجملال،ٕاذ ختتص ادلراسة احلالية يف حماوةل لفهم حقيقة هذه الظاهرة يف اجملمتع ادلراسات الرائدة يف هذا 

املدروس، والكشف عن ٕاطارها املرجعي اذلي يوجه سلواكت وممارسات أالفراد حنوها،ملعرفة قواعد 

ة ، لنسـتدل عىل دالالهتا الرمزي1ؤاسس اسـمترارها اليت لها عالقة ابلتنظمي الاجامتعي والثقايف للمجمتع

  عند ممارسـهيا.

  ٔامهية موضوع ادلراسة ودوافع اختياره

موضوع ادلراسة هو الهدية يف اجملمتع احمليل اجلزائري، وقد جعلت ادلراسة ٔاضيق نطاقا عن طريق     

حتديد اجملال املاكين للبحث احلقيل، لرحب الوقت واجلهد ولتكون النتاجئ املتوصل ٕالهيا ٔاكرث دقة.وتربز 

كوهنا تركز عىل قراءة ظاهرة اجامتعية، ثقافية من ٔاجل الكشف عن ٕاطارها املرجعي  ٔامهية ادلراسة يف

                                                 
" جملة الفكر املتوسطي، العدد الثاين عشر، جامعة "تبادل الهدايا وتعزيز الرابطة االجتماعية: المناسبات الدينية أنموذجاعباس الزهرة  1 

  .257، ص 2017تلمسان، جانفي 
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اليت تشلك مجيعها ما يسمى  وطبيعة ممارسـهتا يف ٕاطار عالقاهتا التبادلية مع النظم البنيوية أالخرى

ر انرتوبولوجية للتعرف عىل ادلو -البناء الاجامتعي، حبيث ميكن قراءة هذه العالقات قراءة سوسـيو

عمل الاجامتع  –الوظيفي الاجامتعي، الثقايف لهذه الظاهرة. وابلتايل فقد مجع بني علمني 

  يف دراسة الظاهرة يف آن واحد. -والانرتوبولوجيا

لقد قاد البحث يف املوضوع ٕاىل التوغل يف عدة حقول من التارخي ٕاىل الاقتصاد مث عمل الاجامتع        

  .مارسـيل موسضهتا طبيعة الظاهرة بشموليهتا ولكيهتا عىل حد تعبري والانرتوبولوجيا، ويه خيارات فر 

سة العلمية لظاهرة تبادل لعل ما سـتضيفه هذه ادلراسة كوهنا جاءت يف وقت ٔامهلت فيه ادلرا        

هو الندرة املعلنة لدلراسات العربية حول  احلمك ولعل ما سـيدمع هذا ،فهـي بذكل دراسة حديثة الهدااي

عامة، وحول هذه الظاهرة يف اجملمتع اجلزائري خاصة، ٕاضافة ٕاىل ٔاهنا متس جمال جغرايف مل يمت املوضوع 

تناول ظواهر جممتعه ابدلراسة العلمية من قبل. كام ستشلك ادلراسة احلالية مرجعا ونقطة انطالق 

ب بل دلراسات الحقة، خصوصا ؤاهنا مل تقترص يف البحث عىل إالطار املرجعي لهذه الظاهرة حفس

  يف ظل التغري الاجامتعي الثقايف احلاصل يف اجملمتع. -تبادل الهدااي -جتاوزته لتبحث عن واقع املامرسة

ٕاضافة ٕاىل الرغبة يف احلصول عىل شهادة ادلكتوراه يف عمل اجامتع، هناك مجموعة من أالسـباب اليت 

  دفعت الباحثة الختيار هذا املوضوع دون غريه جتملها فامي ييل:

- سوسـيورغبة يف التحليل ال ال حيواي و ذو ٔامهية علمية، ٕاضافة ٕاىل ادلراسة موضوع يعترب -

 .يف اجملمتع احمليل ةلظاهرة الهدي ٔانرتوبولويج

سواء عىل مسـتوى  ،حول موضوع الهديةاالٔاكدميية العربية عامة و اجلزائرية خاصة ادلراسات ندرة  -

 الرسائل اجلامعية ٔاو كتب ختص املوضوع.

 سـهيا الهدية يف حياتنا اليومية.ت الاجامتعية و القمية الرمزية اليت تك أالمهية  -
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الرغبة يف اسـتغالل و الاسـتفادة من املادة العلمية اليت زودان هبا يف ٕاطار التكوين، و توظيفها يف  -

  خدمة املوضوع.

  ٕاشاكلية ادلراسة وتساؤالهتا

والسوسـيولوجيون والفالسفة عند  ؟ سؤال ٔاجاب عنه أالنرتوبولوجيونكظاهرة الهدية ملاذا     

تناوهلم لهذا املوضوع ابدلراسة من قبل، ذكل القتناعهم برضورة ٕاخضاع احلياة الاجامتعية لٔالفراد ٕاىل 

التحليل العلمي، حيث ٔاكدوا ٔان الهدية ظاهرة عرفهتا ومارسـهتا الشعوب منذ القدم، وال مراء يف ٔان 

وعالقته ابٔالنساق أالخرى املكونة للمجمتع ونعين  ادلهلم الفضل يف الكشف عن حقيقهتا  كنسق للتب

هبا الاقتصادي، السـيايس، الاجامتعي والثقايف. هذا ٔالن واقع احلياة الاجامتعية ابنتظامه يف عدد من 

البىن ابملعىن الواسع، يودل منظومات متناسقة الزتامن،لتأخذ الهدية معه طابع الشمولية وهو ما ٔاطلق 

  هوم "الظاهرة اللكية".عليه مارسـيل موس مف 

فهـي نتيجة التفاعل والتأثري املتبادل املعرب عن  مبا ٔان الهدية ممارسة خيتص هبا أالفراد يف اجملمتع،    

عالقة جتمع بني فردين عىل أالقل، ٔاي ٔان العالقة الاجامتعية ٔاساس تبادل الهدية وهو ما كشف 

حني رٔاى ٔان شـبكة العالقات يه العمل التارخيي أالول اذلي يقوم به اجملمتع  ماكل بن نيب؛حقيقته 

ومن خالهل تتجسد العمليات الاجامتعية عىل اختالفها وتنوعها، واليت تسعى لتحقيق  1ساعة ميالده.

ٕاشـباع احلاجات الانسانية يف اجملمتع. فوجود الفرد وسط جامعة يف حميط اجامتعي واسع يضم أالفراد 

  اعات ونظم اجملمتع، سـينتج عنه قيام عالقات بيهنم اليت ينشأ عهنا تبادل لٔالفاكر ولالٓراء ولٔالشـياء.وامجل

                                                 
، دار الفكر 1، تر: عبد الصبور شاهني، اجلزء ميالد مجتمع: شبكة العالقات االجتماعيةمالك بن نيب، أنظر:  1 

 ، ص؟.1986و التوزيع و النشر، سوريا،  للطباعة
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ؤالن املعرفة السوسـيولوجية "تنطلق من دراسة ٔافعال وممارسات أالفراد، ودراسة عالقاهتم      

وضوع تنطلق هذه ادلراسة مل 1ابلواقع احمليط هبم وحماوةل فهم املعىن ٔاو املعاين اليت يعطوهنا لهذا الواقع"

غري ٔان املتغري  من حيث انهتـى مارسـيل موس والانرتوبولوجيون اذلين درسوا نظام الهتادي، لهديةا

اذلي يمتزي خبصائص ثقافية  "منطقة قرص الشالةل"احمليلهنا هو اجملال اجلغرايف املمتثل يف اجملمتع 

 وبناءا عليه تطمح صبغة ٔاخرى للموضوع املدروس واجامتعية واقتصادية ودميغرافية، اذ ميكن ٔان تعطي

: ٕاذا اكنت اجملمتعات الانسانية القدمية قد عرفت يف حماوةل لٕالجابة عىل السؤال احملوري اذلي جاء نصه

ظاهرة الطقويس، فكيف يه طبيعة هذه ال الهدية كنظام للتبادل الاقتصادي والاجامتعي والشعائري/

  ؟يف اجملمتع احمليل املدروس

يتفرع هذا السؤال جملموعة من أالسـئةل اجلزئية اليت يغطي لك مهنا هدفا تتوىخ ادلراسة الوصول      

تبحث يف طبيعة الظاهرة املدروسة وممارسـهتا، وجاءت  انرتوبولوجية-مقاربة سوسـيوٕاليه، يف ٕاطار 

 اكلتايل:  

د للهدااي قد عرفهتا رد" اليت حتمك تبادل أالفرا ٕاذا اكنت الالزتامات الثالث"منح، قبول، -

ظاهرة يف ، فهل ميكن ٔان يفرس هذا الطرح نفس الوغريه اجملمتعات القدمية اليت درسها موس

  ؟ اجملمتع احمليل املدروس

 ؟دروسوالثقايف للمجمتع احمليل املالاجامتعي ما عالقة ممارسة الهدية ابلبناء  -

 ما يه ادلالالت الرمزية للهدية؟ -

 ؟ر هذه الظاهرة يف اجملمتع املدروسوأالسـباب الاكمنة وراء اسـمترا تما يه امليكزنما -

  

                                                 
1 COULON A, L’école de Chicago, Que sais-je ?, 1édition, Puf, Paris, 1992, p 17. 
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  ادلراسة ٔاهداف

 ٕالبراز خاللها من الباحث يسعى اليت أالهداف من مجموعة مضن العلمي البحث يتحدد كام    

 وضع بغية أالهداف من مجموعة تسطري من البد اكن ذلكل ،املدروسة للظاهرة الرئيسـية املعامل وتوضيح

 :اكٔاليت ادلراسة ٔاهداف اكنت ذلكل ،الصحيح لعلمي ٕاطارها يف البحث

 البحث. جممتع دلى وظائفها و ؤانواعها الهدية مفهوم عىل التعرف 

 الظاهرة ابلبناء الاجامتعي  عالقة هذهو  الهدااي، فهيا تقدم اليت املناسـبات معرفة حماوةل

 والثقايف للمجمتع احمليل.

 الهدااي. تبادل ظاهرة مضن ؤامهيهتا الاجامتعية الروابط طبيعة 

 ظل يف واملتغري الثابت متغريي بني املدروس اجملمتع يف الهدااي تبادل ظاهرة وضع 

 عىل ابلوقوف وذكل كلك؛ اجلزائري اجملمتع لها يتعرض اليت والثقافية الاجامتعية التحوالت

 ظاهرة مضن أالفراد وتصورات وممارسات مظاهر وثبات منطية تعكس اليت املؤرشات

 الهدااي. تبادل

 للهدااي. أالفراد تبادل وراء الاكمنة وأالسـباب العالقات مضمون معرفة 

 البحث. جممتع يف مناسـبة لك يف الهدية مسميات عىل التعرف  

  مهنجية ادلراسة وتقنياهتا

تعّد إالجنازات امليدانية يف خمتلف ادلراسات الاجامتعية، ٔارضية رئيسـية لتحليل الواقع      

ليليه  الاسـتطالع للتعرف عىل ميدان ادلراسةالاجامتعي، فاقتضت طبيعة ادلراسة الاعامتد عىل 

 انتل ال  الشـبه موهجة املقابةلة و املبارش غري املشاركة/املالحظة  يتتقني ماسـتخدوا امليداين، البحث

جبمع املعطيات، من اجل دراسة الظاهرة بشلك موضوعي وعلمي و ابلتايل املسامهة يف  انتسمح
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لبنيوي الوظيفي ممزوج ااملهنج  ت تطبيق ٕاجراءا، وذكل ابالعامتد عىلحتقيق ٔاهداف البحث املرجوة

  مبقاربة سوسـيو انرتوبولوجية.

منطقة قرص الشالةل ٕاحدى دوائر والية تيارت، ٔاما عن حقول ادلراسة، فاكن املاكين مهنام يف       

ذكر، فاكن ذكل يف الفرتة الزمنية   11ٔانىث و 21توزعت بني  (ٔارس) فردا 32ليشمل اجملال البرشي 

اليت مشلت مجيع مراحل ادلراسة؛ منذ اختيار املوضوع  2017ٕاىل ديسمرب  2014املمتدة من مارس 

  ٕاىل الصياغة الهنائية لٔالطروحة.

  الرئيسـية لدلراسة املفاهمي

تشلك املفاهمي و املصطلحات العلمية مجموعة " الوسائل الرمزية اليت يعمتد علهيا إالنسان يف التعبري 

عن املعاين و أالفاكر بغية توصيلها لالٓخرين، و غالبا ما تعرب عن الصفات اجملردة اليت تشرتك فهيا 

  . 1اجامتعية"أالشـياء و الظواهر و احلوادث، سواء ٔااكنت طبيعية ٔام 

 هذا، و راسةستند ٕالهيا ادلت للمفاهمي الرئيسـية اليت ضبط دقيق اول الباحثة يف هذا اجلزء تقدمي حت

  .نتاجئ هذه ادلراسةل  الصحيحتأويل من ٔاجل تفنيد ال  توظيفهاة كيفيلتوضيح 

  الهديـــــة: .1
 :لغة  .أ 

هتا هل، وجتمع عىل:    يه متليك املرء ماهل لغريه بال عوض، تلطفا، ويقال: ٔاهديْت فالان هِديّة ٔاي وهّجْ
   2هدااي عىل القياس.

يقال ٔاهديت هل  -ويه لغة ٔاهل املدينة –هداوى  وهب ٔايضا ما ٔاحتف به غريك، وامجلع هدااي و
  1هدية.ؤاهديت للرجل كذا ابٔاللف بعثت به ٕاليه ٕاكراما فهو وٕاليه، 

                                                 
  .42، ص 1997، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، االجتماعيفي التغير عديل أبو طاحون،  1
، دار القلم، دمشق، 1، حتقيق: صفوان عدنان، ط المفردات في غريب القرآنالراغب احلسني بن حممد األصفهاين،  2

  .541هـ ، ص 1412
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  : اصطالحاب. 
يقول ابن تميية:"الهدية ما يقصد هبا ٕاكرام خشص معني، ٕاما حملبة وٕاما لصداقة، وٕاما لطلب     
  2حاجة".
، غري ٔاهنا للتبادا شلك من ٔاشاكلدية ظاهرة اجامتعية لكية و الهن ٕاىل امارسـيل موس  توصل

  3برد العطاء. و، قبول، ال عطاءاللزتامات ثالث: ال خاضعة

ٔان: الهدية واحدة من ثالث معليات تبادل حتمك العالقات الانسانية منذ  لكود ليفي سرتوسيقول 

تكوهنا، اللغة حيث نتبادل اللكامت، والقرابة يف تبادل الزجيات، والاقتصاد حيث نتبادل الهدااي 

  4وأالشـياء.

يه أالفعال واخلدمات ٔاو أالشـياء اليت يقدهما الشخص لغريه من بأهنا: ٔامحد ٔابو زيد عرفها كام 

  .5الناس دون ٔان يتوقع مهنم ٔان يقدموا هل ٔاي مقابل لها 

  :ج. ٕاجرائيا

يه لك اخلدمات وأالفعال و أالشـياء ٔااكنت مادية ٔاو معنوية، اليت يقدهما الفرد لغريه مبناسـبة ٔاو  

 ظي. بدون مناسـبة، مبقابل ٔاو بدون مقابل ٔاين/ حل

                                                                                                                                               
دراسة في الفقه االسالمي وقانون تلقي الموظف العام الهدايا بين اإلباحة والتجريم: ، بواب بن عامر،"هنان مليكة 1 

 2017، جملة القانون، املركز اجلامعي بغليزان، اجلزائر، ديسمرب09، العدد 06/01مكافحة الفساد الجزائري رقم 
  .55ص

  .180، ص 1408، دار الكتب العلمية، دون بلد، 1، ط الفتاوى الكبرىأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية،  2
، تر: املولدي األمحر، املنظمة في الهبة: شكل التبادل و علته في المجتمعات القديمةبحث راجع: مارسيل موس،  3

  .  2011، بريوت، يناير 1العربية للرتمجة، ط 
، السنة 10242جملة العرب، العدد  " الهدية عند العرب طقس اجتماعي يختزل الروابط اإلنسانية"حممد اجلويلي 4 

  .12، ص 11/04/2016، 38
  .251، ص1967، اجلزء الثاين، املكتب اجلامعي احلديث، البناء االجتماعي زيد،  أمحد أبو 5
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اجلدير ابذلكر ٔان مفردة الهدية تتداخل مع مصطلحات ٔاخرى قريبة لها يف املعىن، ويه املنحة 

والصدقة والنحةل والهبة غري ٔان لفظ العطية بشلك عام شامل للك هذه أاللفاظ، لكن ليس لك عطية 

منه، كهدااي تقدم من فرد من طبقة ٔاعىل ٕاىل آخر ٔاقل  -نقصد العطية –هدية ٔالهنا ابملعىن اخلاص 

  1احلاكم للجنود.

  العالقات الاجامتعية: .2
  اصطالحا:  .أ 

مفهوما يرتبط ابلفعل الاجامتعي ارتباطا منطقيا، و يه  ماكس فيرب عندالعالقة الاجامتعية متثل    

السلوك اذلي يصدر عن مجموعة من الفاعلني ٕاىل املدى اذلي يكّون نسقا من أالفعال آخذا يف اعتباره 

املعاين اليت تنطوي علهيا ٔافعال االٓخرين. فهـي بذكل توجه أالفراد حنو السلوك التباديل مع بعضهم 

 .2من املبادةل ال ميكن ٔان تقوم عالقة اجامتعية و ال توجيه معّرب عهنا البعض. فبدون حد ٔادين 

  ٕاجرائيا:  .ب
نعين هبا تكل العالقة الاجامتعية اليت يف ضوءها يمت تبادل أالفراد للهدااي، بأشاكلها القرابية ٔاو       

الصداقة ٔاو اجلوار من ٔاجل تلبية حاجة اجامتعية معينة، ويأيت ذكل نتيجة تفاعلهم مع بعض أكفراد 

  ينمتون ٔالرسة ولثقافة وجملمتع. 

  3عىل ثالثة رشوط رئيسـية تمتثل فامي ييل:تعمتد العالقات الاجامتعية من حيث تكويهنا 

                                                 
، مذكرة ماجستري يف الفقه والتشريع، جامعة النجاح ، أحكام الهدية في الفقه اإلسالميسعيد وجيه سعيد منصور 1

  .13، ص 2011الوطنية، فلسطني، 
دار األمة للطباعة و النشر و التوزيع، برج الكيفان، اجلزائر،  ،1، ط علم االجتماع: الرواد و النظرياتعامر مصباح،  2

   .155و ص  178، ص 2010
، دار حامد للنشر، عمان، 1، ط العالقات السوسيومترية في الجماعات الصغيرةباح أمحد حممد النجار، ص 3

 .21، ص 2013
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توفر أالدوار الاجامتعية اليت حيتلها ٔاطراف العالقة الاجامتعية، ٕاذ ٔان لك فرد يكون عالقة  .1

 اجامتعية هل دور حمدد ويتفاعل مع االٓخرين ويتصل معهم من خالل ادلور اذلي حيتهل.

قة الاجامتعية، وهذه الرموز عادة ما توفر مجموعة رموز سلوكية والكمية يتفق علهيا ٔاطراف العال .2

 يكون مصدرها اجملمتع اذلي يعيش فيه الفرد ويتفاعل معهم.

توفر مجموعة ممارسات سلوكية ٔاو طقوسـية يقوم هبا أالفراد وذكل لتحقيق الغرض من العالقة  .3

 الاجامتعية.

يضا دوافع ٔاو ٔاسـباب ٕاذا توفرت الرشوط السالفة اذلكر حامت سـتقوم عالقة، ٕاال ٔان للعالقة أ        

تدفع الفرد لدلخول فهيا من ٔاجل بلوغ ٔاهدافه ٔاو حتقيق حاجاته، وقد تكون ٔاسـباب اقتصادية، دينية، 

  ٔارسية، قميية ٔاو ٔاخالقية. 

 الرمز:   .3

 اصطالحا:  .أ 

:" اليشء اذلي يشري ٕاىل يشء آخر و عرب عنه ابملعىن، اكلعالقات و ٕاىل الرمز شريي 

  .1املشرتكة و اللغة املكتوبة"إالشارات، القوانني 

" الرمز مدلوال شامال يتضمن لك ٔاشاكل اجملاز حبيث Tzvetan Todorovتودوروف لقد منح   

وظيفا اسـتعاراي قد ترمز يكون لللكمة مدلول آخر غري معناها املعجمي، فلكمة لهيب مثال ٕاذا وظفت ت

القة بني فٕان العالمة الرمزية يه" ٔاكرث العالمات جتريدا كون الع Birsse ٔاما حسب بريس ٕاىل احلب،

  2معلةل". ادلال واملدلول ليست معرفة وال

                                                 
  .247، ص مـرجع سـبق ذكرهعامر مصباح،  1

2 Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov :Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du 
Langage, Edition du seuil, 1972, p135 . 
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  1فعرف الرمز بقوهل: "هو يشء يكتسب قميته ٔاو معناه ممن يسـتخدمونه." وايت ٔاما عن     

  :ٕاجرائيا  .ب

شلكيا ٔاو صوراي، مادام عين وجود يشء ما حيل ماكن يشء آخر، سواء اكن ماداي ٔاو معنواي ٔاو ي

  2يتضمن املعىن الرمزي ابلنسـبة مجلاعة معينة.

 اجملمتع احمليل .4

 التعريف السوسـيولويج:  .أ 

معل إالنسان عىل صناعة جممتعه احمليل بلك ما خيص بناءه وتعمريه وتنظميه، بل يتعداه ٕاىل 

اخيل، فيأيت ابلفعل ويطوره صناعة وعيه ٔالن الفرد ال ينظر للعامل اخلاريج ٕاال ٕاذا اكن مدراك لعامله ادل

ليصبح ظاهرة يسامه يف نرشها، ومبرور الزمن متارس قهرا عليه لتتحول ٕاىل عادة يف ممارساته اليومية، 

مث ٕاىل تقليد متوارث عرب أالجيال مقبول بقواعده السلوكية لتبلغ يف همينهتا (الظاهرة) درجة اختاذها 

وم السوسـيولوجيا بتحديد ٔامه اخلصائص اليت متزي اجملمتع كعرف يظلل مجيع أالفراد بدون اسـتثناء، وتق

  3احمليل اكالٓيت:

  جممتع حميل ايكولويج يتفاعل فيه الساكن مبارشة مع الطبيعة وأالرض مبا يناسب نشاطهم

 وقبوهلم لتأثريات معينة.

  مضمونه.دميوغرايف خاص مبا حيمالنه من عنارص تظهر يمتزي بناء اجملمتع احمليل بنظام اقتصادي و 

                                                 
، مركز دراسات 1، ط سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم واإلشكاليات من الحداثة إلى العولمةعبد الغين عماد،  1

  .170، ص 2006الوحدة العربية، بريوت، 

  .247، ص المرجع نفسه  2
-111، ص 1983، دار النهضة العربية، بريوت، علم االجتماع الحضري: مدخل نظريحممد عاطف غيث،  3 

119.  
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  وجود مجموعة من القمي تعترب املوجه للسلوك الاجامتعي لٔالفراد ومدى التقدم احلاصل يف

ذكل، ٕاضافة ٕاىل ٕاخضاع الفعل الاجامتعي العتبارات ٔامهها: نوع امجلاعات، ؤاساليب الضبط 

 الاجامتعي.

  ٕاجرائيا:  .ب

الهدية، وهذا ملا يتوفر اعتربت منطقة قرص الشالةل منوذجا جملمتع حميل جزائري دلراسة ظاهرة 

 عليه من خصائص اجملمتعات احمللية حسب ما ذكر آنفا.

  صعوابت ادلراسة: 

تعرتض الباحث ٔاثناء مساره البحيث ومراحل دراسـته مجموعة من الصعوابت عىل اختالف ٔانواعها،     

  ولعل ٔامه ما واهجته الباحثة من صعوابت جتمهل فامي ييل:

عدم الاهامتم هبذا النوع ندرة معلنة فامي خيص مراجع ختص موضوع تبادل الهدااي ابللغة العربية،  -

من املواضيع اليت ختص الرابطة  بدليل عدم وجود دراسات عربية ما عدا ادلراسة املغربية، 

ؤاخرى دراسة جزائرية ٔاجنزت يف ٕاطار اسـتكامل متطلبات احلصول عىل شهادة املاجسـتري 

  وفقط. 

معظم املراجع و املقاالت... اليت وصلت ٕالهيا الباحثة تركز كثريا عىل دراسة مارسـيل موس و  -

 مالينوفسيك ال غريهام.

وجود مقاالت وكتب ابللغات أالجنبية كتبت حول املوضوع، مما اضطر الباحثة لرتمجهتا  -

 وفهمها واسـتزناف الكثري من الوقت ذلكل.

 سوسـيولوجية ٔاجريت حول املنطقة، وهذا ما شلك جحر ال وجود دلراسات انرتوبولوجية وال -

تعرث لٕالملام مبعلومات ختص املنطقة وخصائصها، سوى التقرير اذلي ٔاجنزته مؤسسة الهتيئة 
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وملف ٕاداري حول املنطقة يعود ،2008يف « P.D.A.U »اخلاص ابدلائرة احلرضي والتعمري

 لكبار السن. ٕاضافة ٕاىل اذلاكرة الشعبية ،1952اترخيه ٕاىل ديسمرب 

 صعوبة التعامل مع املبحوثني أالميني وكبار السن، خصوصا عىل مسـتوى لغة اخلطاب. -

من طرف موظفي املؤسسات املمتثةل  !!مل تلقى املساعدة وال التسهيالت وال الرتحيب حىت -

يف البدلية وادلائرة، وسلوكهم هذا ٕامنا يدل عىل هجلهم لقمية البحث العلمي، اذلي صعب عىل 

احثة املهمة واللجوء ٕاىل طرق ٔاخرى من ٔاجل احلصول عىل املعلومات اليت ختص التعريف الب

 ابملنطقة.

 أالطروحةباحثة خللل تقين مما اتلف وفقدت معظم ملفات شخيص لل تعرض المكبيوتر ال  -

 حتت ضغط نفيس كبري. املعدةل، وهذا ما اسـتدعى هجد مضاعف

بسبب الصعوابت املذكورة آنفا، وهذا ما  عامل الزمن شلك املوجه يف ادلراسة احلالية -

 اسـتدعى املزيد من الوقت ٕالمتاهما مقارنة مع املدة املمنوحة قانونيا للبحث.

  ادلراسة حمتوايت

ويسـهتدف  فصول يبدٔا لك مهنا بمتهيد وينهتـي خبالصة،سـتة  ٔاما عن حمتوايت ادلراسة، فتضمنت     

دوافع اليت مشلت حتديد موضوع ادلراسة ؤامهيته،  املقدمة العامةجانب من جوانب البحث، فبعد 

، خطة الرئيسـية سة وتقنياهتا، املفاهمي، مهنجية ادلراؤاهدافها ٕاشاكلية ادلراسة وتساؤالهتامث ، ختيارها

  ادلراسة وصعوابهتا.

  :الفصل أالول  جاء

مضنه الهدية يف اجملمتعات الانسانية من خالل ادلراسات السابقة، فأولها ممارسة الباحثة تناولت      

جزر وجزر احمليط الهادي، قبائل  قبائل شامل الغرب أالمرييكالهدية يف اجملمتعات البدائية وقبائلها ( 
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متعات العربية يف اجمل  ، قبيةل السـيانة يف غينية اجلديدة). مث الهديةقبائل التيف، واسرتاليا الرتوبرايند

، لتتبعها اجملمتع احمليل املرصي، اجملمتع اجلزائري) (احلضارة العربية إالسالمية، الهدية يف اجملمتع البحريين،

  كخالصة للفصل. وانتقاد بتعقيب

  الفصل الثاين:ليليه 

وضع الظاهرة املدروسة يف السـياق البحيث العام اذلي سـيحيط مبعاجلهتا من خالل املقارابت فت     

السوسـيولوجية و أالنرتوبولوجية دلراسة الهدية، فاسـتعرض مخسة مقارابت رٔات الباحثة ٔاهنا ختدم 

رب، املوضوع جفاءت نظرية الهبة ملارسـيل موس، الوظيفية ملاليونفسيك، الفعل الاجامتعي ملاكس في

 رٔاسامل الرمزي لبيار بورديو، ؤاخريا املقاربة التأويلية الرمزية للكيفورد غريتز.–نظرية املامرسة العملية 

  الفصل الثالث:ٔاما 

معنون ابٕالطار املهنجي لدلراسة اذلي تضمن عرض اخلطوات املهنجية اليت اتبعت خالل البحث       

واملقابةل ات ادلراسة احلقلية (املالحظة غري املشاركة/ املبارشة نيامليداين ومتثلت يف: املقاربة املهنجية، تق 

  الشـبه موهجة)، ؤاخريا كيفية تنظمي وحتليل املعطيات احلقلية.

  :الفصل الرابع

جملاالت ادلراسة امليدانية وٕاجراءاهتا العملية، فاكنت جماالت ادلراسة الثالث عىل التوايل  خصص    

منطقة ادلراسة "قرص الشالةل"، ومشل  االبرشي ، فأالول تضمن مونوغرافياجملال املاكين مث الزمين مث 

اجملال اجلغرايف وأالثري للمنطقة، الانامتء إالداري والتارخي السـيايس، املكون البرشي واخلصوصية 

الثقافية، املرافق اخلدماتية والتجهزيات العمومية، ويندرج حتت لك من هذه احملاور عناوين فرعية 

ال الزمين، يتلوها اجملال البرشي، ؤاخريا إالجراءات العملية تفصل يف جزئية معينة. مث يأيت اثنيا اجمل

  اكٓخر عنرص يف هذا الفصل.
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  الفصل اخلامس:

مت وصف وحتليل ٔاين  الهدية يف منطقة قرص الشالةل، ثل اجلانب امليداين املوسوم بــ ٕاثنوغرافيامي      

وم الهدية، طبيعة الهدااي ومناسـبات املعطيات امليدانية، وتضّمن متثالت أالفراد/ اخمليال امجلعي ملفه

جممتع البحث بني الثابت تبادلها، ٔاطراف التبادل، ٔاسـباب تبادل الهدااي، مث تنتقل ٕاىل الهدية يف 

  ؤاخريا العوامل املتحمكة يف اختيار الهدية. واملتغري،

  الفصل السادس:

بتفسري وتأويل ما توصلت هل معنون بــ ٕاعادة صياغة مقاربة حول الهدية، وهو اجلانب اخلاص       

الباحثة يف مرحةل سابقة من الوصف، حبيث قسم تبعا لٔالهداف املسطرة وٕاجابة عىل ٔاسـئةل ٕاشاكلية 

مرتبة اكٔاليت: ممارسة الهدية مكنظومة من العادات وأالعراف  تادلراسة ٕاىل مخس مباحث؛ جفاء

اقد الاجامتعي، الهدية يف حبهثا عن دالالت والتقاليد الثقافية، الهدية والهوية الثقافية، الهدية والتع

  ورموز، ٕاعادة ٕانتاج املامرسة.

لدلراسة مت مضهنا إالجابة عىل تساؤالت إالشاكلية ومناقشة  خبامتة عامةبعد لك ما سـبق، تنهتـي اخلطة 

  ما مت التوصل ٕاليه من نتاجئ، لنخرج الباحثة يف أالخري ابسـتنتاج عام.

 

  



  :أالول فصلال
  انيةـات إالنسـالهدية يف اجملمتع             

  
  ٔاوال: الهدية يف اجملمتعات البدائية الغربية                    

 واسرتاليا جزر الرتوبرايند .1

 جزر احمليط الهادي وقبائل شامل الغرب أالمرييك .2

 قبائل التيف يف نيجرياي الشاملية .3

  قبائل السـيانة يف غينيا اجلديدة .4

   اجملمتعات العربيةانيا: الهدية يف ـث                   

 ية الاقتصادية يف احلضارة العربية إالسالميةالهدية وما هو مضاد للنفع   .1

 تبادل الهدااي والتضامن الاجامتعي يف اجملمتع احمليل املرصي .2

 الهدية يف اجملمتع البحريين .3

      رمزية الهدية يف العالقات الاجامتعية يف اجملمتع اجلزائري .4
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  »: اترخي، تقاليد، لغة، عادات جامتعيةوراء لك واقعة ا «

  1Marcel Mauss.مارسـيل موس                                                          

 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
، دار 1، طاألنتروبولوجيا التاريخية: األسس والمجاالت في ضوء مدرسة الحوليات الفرنسيةجعفر جنم نصر،  1 
  ، ص؟.2013ما للطباعة والنشر، العراق، او 
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ميزي اجملمتعات الانسانية القدمية وقبائلها هو نظام اجامتعي طقويس اقتصادي ُعرف بأسامء  ٕان ما      

متعددة، ومورس بطقوس ومفاهمي ال ختتلف كثريا عن بعضها بني شعوب تكل القبائل؛ واكن هذا 

  النظام هو تبادل الهدااي ٔاو املقايضة.

وعىل هدي املادة املتاحة يف مصادر ٔاخرى  ،قلهتافي ضوء ما توفره املصادر أالنرتوبولوجية عىل ف     

 رمس الصورة العامة اليت اكنالباحثة يف هذا الفصل  اولحتمثل كتب الرحاةل والتارخي، والاقتصاد، 

 اجملمتعات الانسانية.بعض يف  (الهدية) علهيا نظام الهتادي
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  ٔاوال: تبادل الهدااي يف اجملمتعات البدائية الغربية
  الرتوبرايند ؤاسرتاليا جزر .1

  هذا  يعينو ، الكوالنظام نظم التبادل وبشلك خاص بدراسة  مالينوفسيكبرونسالو  قام لقد         
نوعا من االتفاق والتعاقد عن طريق تبادل الهدااي بني قبائل ٔارخبيل الرتوبرايند امليالنزيي أالخري 

Trobriand عىل ٔايضا وتشـمتل   1كام ميارس يف بعض جزر ماليزناي واسرتاليا. ،يف احمليط الهادي

يف  "ميسـامي"مث عىل جزر  يف ٔاقىص اجلنوب، "توبيتوب"و  جلهة اجلنوب "دوبر"و  "انفلت"جزر 

، وللك هذه أالقوام تنمتي ٕاىل رشيق اجلزر الرتوبرايندية "ودالرك"و  "لوغالف"اجلنوب الرشيق و 

وتزاول منطا واحدا من النشاط  يه ثقافة املاسـمي، اليت تعمتد نظام النسب أالمويم ثقافة واحدة

   2الاقتصادي، وال تتصف ٕاال بامتيزات بسـيطة عىل الصعيد اجملمتعي السـيايس.

جزر واحدة، تنترش عىل  الكوال نظام شعائري تتبعه القبائل املاليزنيه اليت تعيش يف منطقةتعترب       

بعض السلع  ائرة يتبادلون خالل احتفاالتادل وتكون دائرة مغلقة للتبادل، ويف نطاق هذهشلك حلقة 

(ويه صنف من الرخوايت ذوات  امحلراء الٓلئمن المصنوعة ويه عقود  ،ذات القمية اقتصادية

                                                  
   مبدينة كاراكاو  1884ولد األنرتوبولوجي الربيطاين سنةKRAKOW  يف بولندا، وحصل على درجة الدكتوراه يف

" ليسافر FRAZER، ولكنه حتولت اهتماماته إثر قراءاته لكتابات السري جيمس فريزر "1908الطبيعة والرياضيات 
يت بني شر دراسته الشهرية القام بن 1922ليتتلمذ على يد وسرتمارك وغريه من خرية العلماء. ويف سنة  1910إىل إجنلرتا 

ويصبح بذلك  "اهلادئ الغريباحمليط مغامرو "وكان ذلك حتت عنوان:  عن جزر الرتوبرياند يف شرق غينيا اجلديدة، أيدينا
أعالم الفكر االجتماعي واألنتروبولوجي الغربي : حممود أبو زيد، أنظراد األنرتوبولوجيا الوظيفية.(من أهم رو 
  ).131، ص2007ة، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهر 2،جالمعاصر

  .140، ص المرجع نفسه 1
، ص 1997، املركز الثقايف العريب، بريوت، 1، تر: حسن قبيسي، ط مدخل إلى االثنولوجياجاك لومبار،  2 

  .)الرتوبرياند أرخبيلقبائل جمموعة من أفراد رفقة  يجتمع مالينوفسك اليت 03يف الصورة رقم  01امللحق رقم (أنظر .190
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ويه نوع من  1 "فايغواقبائل الرتوبرايند يتداولون " تاكن ،ؤاساور من أالصداف البيضاء. الصدفتني)

ويه عبارة عن سوار مجيل منحوت ومصقول من حمار البحر   "موايلالعمةل اليت تنقسم ٕاىل نوعان "

" وهو عقد من أالصداف "سوالفاوحيمهل مالكه ٔاو وادلاه يف املناسـبات الكربى، ٔاما النوع الثاين 

   2. حاالت الاحتضاروحتمهل النساء بشلك احتفايل والرجال بصفة اسـتثنائية يف اللؤلؤية امحلراء

" مصنفة حسب اجلنس فالعقود مذكر وأالساور مؤنثة ذلكل "فايغوابأن  الينوفسيك يوحض م        

ٔاي من -يف اجتاه عقارب الساعة سوالفا"مييل لك مهنا حنو االٓخر بشلك يشهل الزتاوج، وتسري "

ويمت تبادل هاتني السلعتني يف لك نقطة  3،" يف الاجتاه املعاكسموايلتسري " بيامن -الرشق ٕاىل الغرب

اكن من ذوي  نقاط ادلائرة، ويتبع ذكل حفالت ومراسـمي وطقوس وحسر، ويقوم الزائر وخاصة ٕاذا من

اعتاد التبادل معه ويأخذ معه يف مقابل  املاكنة الرفيعة بتقدمي هداايه من النقود، مثال للشخص اذلي

ديته يف هذا احلفل الرمسي الكبري اذلي ٔاقامه ٔاهل اجلزيرة. ه ٕاليه نظري ىذكل بعض أالساور اليت هتد

حيتفظوا  معلية التبادل هذه يسـتلمون أالشـياء لفرتة من الزمن ولكهنم ال يسـتطيعون ٔان واملشرتكون يف

   4.كام جتري العادة هبا ٕاىل أالبد، ٔالنه يتوجب علهيم متريرها يف خط السري املرسوم لها

ليقدموها ٕاىل رشاكهئم،  خايل الوفاض ال حيملون ٔاي هدااي الكوالقد يذهب الرجال يف رحالت       

ٔاوان سداده، يتحقق النجاح يف الكوال كام يظن  بل ليقدموا بذهاهبم تذكرة بأن علهيم دين رشف قد آن

ر، يشعر بأنه كرمي يسـتطيع ٔان ينتظ حسرية لهتدئة الرشيك وجعهل من ميارسوهنا إبجراء طقوس

                                                  
  سوالفا. وعقودموايل  أسوار " أيالـ "فايغو  تظهر فيه صور 10امللحق رقم يف  02و رقم  01جمموعة الصور رقم  أنظر 1 

املنظمة ، 1ط  تر: املولدي األمحر،، بحث في الهبة: شكل التبادل وعلته في المجتمعات القديمةمارسيل موس،  2
   .253-252ص ،2011 يناير العربية للرتمجة، بريوت،

  كيفية سري عملية تبادل األساور والعقود بني القبائل يف حلقة الكوال.   01يف امللحق رقم  01الشكل رقم أنظر  3 
، دار املعرفة اجلامعية، دراسات في علم االجتماع االقتصادي والتنمية االجتماعيةعلياء شكري وآخرون،  4

  .59، ص1991، اإلسكندرية
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املسـتلمة،  يقوم علهيا هذا التبادل املؤجل هو ٔان لك هدية تقدم جيب ٔان تساوي الهدية وأالسس اليت

وحيدث ٔاحياان ٔان يتأخر الشخص يف رد الهدية . وهذا واجب مقدم الهدية فهو اذلي جيري التقديرات

ح هل فرصة تقدمي يقدم بعض الهدااي الصغرية من حني الٓخر حىت تتا املناسـبة؛ وذلكل يتوجب عليه ٔان

نشاط  ٔاحياان حبهايصاذلي يقوم ٔاساسا عىل تبادل الهدااي الكوال نظام ٔان  وامللفت 1املناسـبة،  الهدية

 يف شلك مقايضة. رضورية جتاري اثنوي لسلع

طريقته يف تبادل الكوال  و ميزي أالهايل بني الكوال واملقايضة وذلكل يعيبون ٔاحياان عىل الشخص      

مقايضة "، فهذه العملية ليست معلية جتارية تقوم  "يقوم ابلكوال كام لو اكن يقوم بعملية فيقولون ٔانه

 واملبدٔا االٓخر هو ٔان العرف والتقاليد حتمت عىل ،ٔاو تقدير قمية الهدية عىل املساومة ٔاو ٕاىل حساب

هذا يتعرض  الرجل اذلي يقبل هدية من خشص آخر ٔان يرد ٕاىل املهدي ما يقابل هديته، ولكن ال

  2.مبثلها الشخص ٔالي نوع من القهر ٔاو القرس ٔاو الضغط املادي لرد الهدية

هدفت ادلراسة ٕاىل تغيري تكل النظرة الضيقة لبعض علامء الاقتصاد و أالنرثبولوجيا حول          

ؤانه عىل ٕاشـباع حاجات اقتصادية  اجملمتعات البدائية، حيث يُعتقد ٔان التبادل فهيا يقوم ٔاساساً  اقتصاد

اجملمتعات  مالينوفسيك ٕاثبات ٔان روح السوق اليت توجد يف مبين عىل الرحب والكسب، وذلكل حاول

ووجه أالنظار بذكل ٕاىل النوايح الطريفة ذات ادلالالت العميقة الغربية تنعدم يف اجملمتعات البدائية. 

 -البسـيطة لتبادل يف اجملمتعاتفنظام ا  3اليت تشـمتل علهيا الترصفات الاجامتعية يف اجملال الاقتصادي. 

                                                  
ة قاصدي ، رسالة ماجستري يف علم االجتماع، جامعالعالقات االجتماعية في الجزائررمزية الهدية في عويسي خرية، 1 

  .148، ص2012-2011مرباح، ورقلة، 

  .60، صمرجع سبق ذكرهعلياء شكري وآخرون،  2 
  .64ص ، مرجع سبق ذكرهسلوى السيد عبد القادر،  3 
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تلبية حلاجات الفرد النفسـية ما حيققه من مزي للهدااي و التبادل الر يعمتد ٔاساسا عىل  -وبرايندجزر الرت 

  .وهو ما ٔاراد مالينوفسيك ٔان يعرضهمعينة الزتامات توقعات و ل والاجامتعية نتيجة 

وظائف حيوية ليس فقط  حتققعند مالينوفسيك  بلك جوانهبا املادية والالمادية ٕاذن فالثقافة       

للك عضو من ٔاعضاء اجملمتع سواء من الناحية العقلية ٔاو الناحية  ابلنسـبة للمجمتع كلك، ولكن

ٕاذ ٔانه بدٔا ابالهامتم ابلعمل االثنوغرايف والوصف املسـتفيض   املشلكة اليت واهجهاوهذه يه البيولوجية.

املعنوي للظاهرة الثقافية بصورة عزلت الفكر البرشي عن الواقع عن الثقافة، وانهتـى ٕاىل طمس البناء 

الاجامتعي، ؤالغت دوره البنايئ يف اجملمتع، فالعادات والتقاليد والعرف تتأصل يف املامرسة اليومية 

وتلعب دورها ليس يف التفكري والرموز والتصورات بل يف الغريزة والوجدان والرغبة واحلجات 

  1أالساسـية. 

قد تناىف رٔايه مع ما جاء به مالينوفسيك، حيث حاول التعريف حبقيقة  بورديوفنجد ٔان الفرنيس        

ٔان اجلوانب الثقافية والرمزية والاجامتعية جيب ٔان حتظى بأولوية التحليل الاجامتعي، وقد جنم عن هذا 

وليس ٕاىل ٔاسس  مزئان بورديو قد نظر ٕاىل املوضوعات املادية والاقتصادية من منظور ثقايف ر 

فالثقافة ال تنفصل عن الواقع الاجامتعي وال عىل آليات السوق والاقتصاد، فكام ٔان الرثوة  مادية.

الاقتصادية حتتاج ٕاىل رٔاسامل مادي من ٔاجل ٔان تتعامل بفاعلية مع النظام الاقتصادي، فنفس 

ملتعددة تؤلف رٔاسامال ثقافيا رمزاي املنطلق ينطبق عىل الثقافة، فالكفاءة الثقافية يف ٔاشاكلها اخملتلفة وا

 2من خالل دخولها يف عالقات موضوعية وفاعةل مع نسق إالنتاج الاقتصادي.

                                                  
، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط واالنتروبولوجيا،البنائية الجديدة في علم االجتماع ربيع كردي،  1 

  .22، ص 2011
، األنتروبولوجيا الرمزية: دراسة نقدية مقارنة لالتجاهات الحديثة في فهم الثقافة وتأويلهاالسيد حافظ األسود،  2 
  .75، ص 2001، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1ط
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لقد وجه انتقاد لــ مالينوفسيك حول دراسـته لنظام الكوال، من قبل أالنرتوبولويج الربيطاين       

واذلي يعترب وظيفي عىل شالكته من حيث الارتباط ابلواقع الاجامتعي، فيتساءل  ٕادموند ليتش

ملاذا حلقة الكوال مسـمترة يف حني ٔاهنا تكون بال فائدة نفعية؟ ليمتلص مالينوفسيك ويربر "ليتش": 

موقفه بأنه ليس من هممة االثنوغرايف ٔان يدخل تفسريات خاصة يف مادته، ليقرر ليتش ٔان 

فقد اكنت  1ن خمطئا من خالل ٕاقناعنا بأن هذا السلوك البد ٔان تكون هل غاية نفعية.مالينوفسيك اك

اليت ال تصلح للزينة و ال تنفع ابملعىن الضيق لللكمة، اجامتعية  - أالساور وأالصداف -قمية تكل أالشـياء

  2يف أالساس: فلقد اكنت تعيد تنظمي الشـباكت الاجامتعية وتراتبيهتا.

واجلدير ابذلكر ٔان مالحظات مالينوفسيك اكنت مركزة بشلك شـبه حرصي عىل املبادالت       

الاحتفالية بني الرجال، جاءت دراسات حديثة قامت هبا عىل وجه اخلصوص أالنرتوبولوجية أالمريكية 

، لتوسع آفاق دراسات مالينوفسيك فرٔات ٔان شـباكت 1976عام  Annette Weinerٔاانت وايرن 

دل وأالشـياء املتبادةل مقترصة عىل جنس واحد، ويه تسامه يف التحديد الاجامتعي لذلكورة التبا

وأالنوثة فالنساء ٔايضا لهن تبادالهتن. كام ٔان املبادالت الاحتفالية اكنت مصحوبة مبقايضة سلع نفعية 

 3ٔاشار ٕالهيا مالينوفسيك ولكنه ٔامهل حتليلها.

                                                  
  .20، ص مرجع سبق ذكرهربيع كردي،  1 
،  املؤسسة اجلامعية 1، تر: مصباح الصمد، طانتروبولوجيا أثنولوجيابيار فارنييه، -فيليب البورت تولرا، جان 2 

  .303، ص 2004للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 
  .303، ص سبق ذكره مرجع، سلوى السيد عبد القادر 3
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  1ٔالمرييكقبائل جزر حميط الهادي و شامل الغرب ا .2

امل الغرب بولينزياي و ميالنزياي وهام قبائل تسكن جزر احمليط الهادي ٕاضافة ٕاىل قبائل ش            

يف "مقاةل حول  5192بدراسة ظاهرة تبادل الهدااي حيث نرشها سـنة  مارسـيل موس أالمرييك، قام 

خالل ما مت تدوينه وتوثيقه من ٔاحداث  الهبة: شلك التبادل وعلته يف اجملمتعات القدمية"، ودرسها من

حول تكل اجملمتعات، مع بعض أالدةل املمكةل من االٓداب الرومانية املبكرة والهندوسـية واجلرمانية، 

لقد اتبعنا يف حبثنا مهنجا وبتفصيل ٔاكرث نلجأ ٕاىل تعبريه عن املهنج اذلي اسـتعان به حيث يقول:" 

ثقافية  -نتطرق ٕاىل موضوعنا ٕاال انطالقا من جماالت جغرافيةمقاران دقيقا، وكام هو احلال دامئا مل 

، وشامل الغرب أالمرييك، وكذكل بعض (Melanesie)وميالنزياي  (Polynesie)خمتارة: بولينزياي 

التقاليد القانونية العريقة. ٕاضافة ٕاىل ذكل، مل خنرت بطبيعة احلال ٕاال املدوانت القانونية، اليت بفضل 

                                                  
ا مارسيل موس  1  يف صياغتها هلدا اجلزء  وقد اعتمدت الباحثة ،إىل عدة لغات توترمج هي دراسة انرتوبولوجية قام 

ا الدكتور التونسي املولدي األمحر. أنظر: على   .مرجع سبق ذكرهمارسيل موس،  الرتمجة العربية اليت قام 
   مارسيل موس MAUSS Marcel )10 عامل اجتماع، و انرتوبولوجي فرنسي، 1950 فرباير 01 -1972 ماي (

تأثر بفكر أستاذه و قريبه إميل دوركهامي، دخل موس معرتك احلياة العلمية و اإلنتاج املعريف يف خضم املنعطف احلاسم 
و  الذي عرفه الفكر السوسيولوجي يف فرنسا املتمثل يف وضع قطيعة إبستيمولوجية مع الفلسفة و انتشار األفكار الوضعية

إمكانية دراسة اجملتمع بأدوات العلوم الصحيحة. فكانت انطالقته املبكرة يف الكتابة السوسيولوجية، و من مث اخنرط يف 
دراسة األديان والسحر و مورفولوجيا احلياة االجتماعية لإلسكيمو و الصالة و اهلبة وتقنيات اجلسد، وعالقة علم 

ية للقانون و السياسة وغريها من املواضيع، إضافة إىل مئات التعليقات النقدية االجتماع بالعلوم األخرى و األسس األخالق
على الكتب و خمتلف البحوث املنشورة، و ما ساعده يف ذلك معرفته لعدة لغات منها االجنليزية و األملانية و الالتينية 

كبري يف إرساء أسس علمي   إن أشهر أعمال موس و اليت سامهت بشكل والسنسكريتية و السلتية والسكندنافية.
:  مارسيل موس، راجع(االجتماع و األنرتوبولوجيا، هي دراسته لظاهرة "اهلبة" اليت ترمجت لعدة لغات أوروبية و غريها.

  .)11و 10، صمرجع سبق ذكره
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اخلاصة بفقه اللغات اسـتطعنا الولوج من خاللها ٕاىل وعي اجملمتعات بذاهتا، فأالمر  الواثئق وأالعامل

  1".يتعلق هنا ابللكامت وأالفاكر، وقد ضيق هذا من حزي املقارانت اليت ٔاجريناها

واعمتد عىل حبث  Franz Boas فرانز بواسأالمرييك موس يف دراسـته هذه عىل كتاابت  تبىن       

دراسة الشلك القدمي للتبادل والزتاماته الثالثة (العطاء، القبول،  اكن هدفهبرونسالو مالينوفسيك. ف

دية ملزما رمغ ٔان ورد العطاء)، وسؤال البداية اليت انطلق منه هو: ملاذا يكون الرد عىل الهدية ابله

انية وحرية قبولها ٔاو الرد علهيا؟ وكشف عن تبدو يف الظاهر عىل أالقل قامئة عىل اجمل العملية برمهتا

اذلي يرتكز يف ٔاساسه عىل ٔان يقوم الشخص من ذوي املاكنة   Potlatch(ش (البوتالتنظام 

يف حفل رمسي  الاجامتعي يف هذه القبائل بتوزيع نوع معني من أالغطية الصوفية عىل الضيوف واملركز

كبري ٔايضًا بعد  مضاعفة ما ٔاخذوه  أالغطية يف حفل رمسيكبري، وبعد فرتة من الزمن يرد الضيوف هذه 

  2يف أالصل. منه

والشعائر، وتعمل هذه  وهذا التبادل اذلي يمت بني ٔافراد اجملموعة تصاحبه دامئًا بعض الطقوس        

فٕاهنا حتقق الاسـتقرار الاجامتعي  أالخرية عىل حفظ حقوق ٔاطراف العالقة يف أالخذ والرد، وذلكل

 القمية وارص العالقات بني القبائل. "ويلجأ أالفراد يف حفل كبري ٕاىل ٕاحراق هذه أالغطية ذاتوتدمع أ 

                                                  
  .37، ص مرجع سبق ذكرهمارسيل موس،  1 

  ) اية القرن التاسع عشر بواسطة اللغة االجنليزية من لغة النوتكا )، وهي لغة nootkaاستعريت كلمة بوتالتش يف 
) هبة، وهي patshatl) واليت تعين فيها كلمة باتشاتل (Vancouverالسكان األصليني يف جنوب جزيرة فانكوفر (

، عادت هذه املمارسة لتصري 1884السلطات الكندية يف عام تشري إىل عملية هبة تتبعها هبة مضادة، وبعد أن منعتها 
ضة ثقافية تتبناها الشعوب األصلية. الفردانية: منظور مقاالت في : دومون لويس، راجع( اليوم عالمة هوية و

، ص 2006، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، 1، تر: بدر الدين عرودكي، ط ديولوجية الحديثةيانتروبولوجي لإل
242.(  

  .13، صسبق ذكرهمرجع ، (بتصرف)مارسيل موس 2 
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املادية ويدعون غريمه من أالشخاص  العالية وبعض ممتلاكهتم ليظهروا ترفعهم عن أالشـياء الاجامتعية

ادية لكام اذلي حيرضون حفل البوتالتش ٕاىل جماراهتم، فلكام ٔاحرق ٔاو ٔاتلف الشخص هذه السلع امل

يعترب نظام البوتالتش ٔاقدم  دع ذكل ٕاىل اكتساب املزيد من الرشف واملاكنة الاجامتعية املرموقة.

النظم الاقتصادية يف املقايضة والتبادل والتجارة، ويتضمن عنرصين هامني هام القرض والكرامة، 

 موسفيه، مفن وهجة نظر الظاهر ٔان تبادل الهدااي يمت بشلك ٕارادي ٕاال ٔانه حيوي صفة إاللزامية و 

فأالفراد اذلين يشرتكون فعال يف معلية التبادل ميثلون القوانني أالخالقية للجامعة، ويف نفس الوقت 

   1تقوي وتعزز هذه القواعد والقوانني."

  ) ، تونغا Oloaكام ذكر موس ٔاسامء لعدة هدااي هتدى يف مناسـبات معينة، فاكنت ٔاولوا (           

)Tonga وجيري تبادهلام مبناسـبة والدة أالطفال، فأالوىل متثل أالمالك اذلكورية ٔاي تقدم للمولود (

اذلكر ٔاما الثانية فتقدم للمولود أالنىث. وهتم هدااي ٔاخرى عالقة الفرد ابالٓلهة اليت تعرب عن نظام واسع 

وعىل ذكر االٓلهة (Vacapula) ، فااكبوال  (Kaributu) ، كريبوتو(Pokala)من التبادل ويه: بواكال 

). ٔاما ساكن اكدلونيا اجلديدة ابحمليط Lagaيوجد نوع من الهدااي يقدم ٕاىل الساحر يدعى الغا (

ادلين فتقدم ويرد علهيا مبثلها ٔاو ٔاحسن مهنا وتدعى بيلو بيلو  -الهادي، فاميرسون نوع من الهدية

)Pilou-Pilou .(  

" وتدرس بشموليهتا ظاهرة اجامتعية لكيةوصفها "تكشف ظاهرة تبادل الهدااي حسب موس، ب       

ومجمل ٔانساقها، ٔاي بأبعادها ادلينية والقانونية وأالخالقية والاقتصادية، السـياسـية واملورفولوجية، 

امجلالية وأالسطورية، كام ٔان الالزتامات املتضمنة املذكورة آنفا يمت التعبري عهنا رمزاي مع ٕاعطاء ٔامهية 

كام يؤكد عىل ٔان املوضوعات املتبادةل ال تنفصل لكيا عن البرش اذلين يقومون للموضوع املتبادل. 

                                                  
ميش 1    .ينقص 
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بتبادلها، مما يؤسس جملمتع مشرتك ؤاحالف متينة يصعب حلها، وهذا ما هو ٕاال تعبري مبارش لتجنب 

 واكن لهذه ادلراسة تأثريها العميق فامي بعد عىل 1الرصاع املسـمتر وابلتايل التحالف والتضامن والسمل.

 أالنرتوبولوجيا الاقتصادية، والرمزية، وعىل دراسة القرابة والزواج.

حاول ٔان يدرس التبادل بوصفه ٔاساس الروابط  مارسـيل موسهكذا يتضح لنا مما تقدم ٔان        

 ما هذاو ، وقوانني ورموز ظمي الاجامتعي، وما يتعلق به من ٔاخالق وقميالاجامتعية ؤامهيته يف التن

ٕاىل ٔان التبادل جيمع بني  ابن خدلون. وهو نفس ما يذهب ٕاليه جامتعيالتعاقد الا ٔاشاكلميثل ٔاحد 

  . الاجامتعي والاقتصادي، وهو قيام إالنسان بتحصيل حاجاته ورضوراته بدفع أالعراض عهنا

قد جنح يف تفسري أالسـباب ادلاعية ٕاىل تقدمي الهبات، فٕانه مل  موس ٕاذا اكن املفكر الفرنيس        

، حيث يرى لكود ليفي شرتاوسيكن مقنعا يف توضيح دواعي ٕاعادهتا وهذه النقطة اليت ٔااثرها تلميذه 

وحتدث عن مفهومني هام "هاو"  .تدفعا للعودة ٕاىل مالكها أالصيل موس ٔان لٔالشـياء املوهوبة روح

اذلي ينمتي ٕاىل شعب املاوري  متايت راانيبرييشـياء اسـتقاهام من احلكمي و"ماان" متثالن روح االٔ 

(الساكن القداىم لنيوزيلندا) ، "فالهاو" يسعى ٕاىل العودة ٕاىل ماكن والدته يف الغابة والعشرية ودلى 

   2مالكه عىل وجه اخلصوص، ولهذا الهبات يف البوتالتش تتحرك بشلك دائري لتعود ٕاىل نقطة بدايهتا.

كام يفضل رواد مدرسة -فامللفت ٔان موس اكتفى بنقل تصورات أالفراد املامرسني ٔاو ذهنياهتم       

لهذا النوع من التبادل وتفسريمه حول عودة اليشء املهدى ٕاىل مالكه   -احلوليات الفرنسـية تسميهتا

رد من ثوب أالصيل، ومل حياول ٔان يتساءل ملاذا اكنت تفسرياهتم عىل هذا النحو؟ فهو هبذا قد جت

                                                  
، جملة الثقافة الشعبية، العدد ،" المدرسة األنتروبولوجية الفرنسية: مارسيل موس نموذجا"عبد اهللا عبد الرمحن يتيم 1 
  .2011، البحرين، 6
 23:06، على الساعة 26/05/2015" موقع أنرتوبوس، تصفح يوم كتاب الهبة لمارسيل موسخليل السعداين " 2 

http://www.aranthropos.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8 - /  
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خصوصا ٔانه مل  .! السوسـيولوجيا واكتفى ابلوصف االثنوغرايف، وهنا مربط الفرس اذلي ٔافلته موس.

، بل اكن مهبورا ٔايضا ابالطالع عىل االٓداب الرومانية القبائلا مت تدوينه عن حياة تكل يكتفي مب

والهندوسـية واجلرمانية كام ذكران سابقا، لينتقل ٕاىل دور الباحث يف اللسانيات وأالدب ليعترب ٔان 

الهدية لغة مبا حتمهل من رموز، وليس هذا بغريب عن موس ٔالنه جييد عدة لغات من بيهنا إالسكندانفية 

ه همامت ابلقصائد واملقاطع الشعرية ولعل ما يفند ذكل ٔانه وضع كتصدير ملقالته لغة جممتع البحث، فنجد

حول الهبة مقاطع شعرية ويقول:"ٕاليمك بعض املقاطع الشعرية من "الهفامال" ٕاحدى ٔاقدم القصائد 

. ٕاهنا تصلح ٔان تكون تصديرا لهذا العمل، وذكل ٔالمهيهتا يف وضع إالسكندانفية إالّداالشعرية من 

ئ بشلك مبارش يف جو أالفاكر والوقائع اليت سـتجري يف ٕاطاره الربهنة عىل حصة ما نذهب القار 

   1ٕاليه".

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
  .31ص مرجع سبق ذكره،مارسيل موس،  1 
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 قبائل التيف يف نيجرياي الشاملية .3

تعمتد هذه القبيةل عىل  ،نيجرياي الشاملية قبائل التيف اليت تعيش يف وسط وادي بنيو يف          

لكهنم يسـتمكلون معظم احتياجاهتم أالخرى من ممارسة الزراعة،  حمصوالت القوت واملعيشة من خالل

يف جمال توزيع السلع  بوهاانن ميزي. أالسواق اجملاورة اليت تعرض فهيا خمتلف السلع عدد كبري من

 بيامن يقوم الثاين عىل فكرة ،حدهام عىل مبدٔا الهتاديأ خمتلفني يقوم  وتبادلها عند التيف بني منطني

وامجلاعات اذلين يرتبطون معًا  ابلهدية هنا هو تبادل السلع اذلي يمت بني أالفراد واملقصود ،السوق

هذا ما ميزي انبني فرتة طويةل من الزمن. و الهدااي بني اجل ويسـتغرق تبادل ،ببعض العالقات القوية ادلامئة

ولهذه اخلاصية ٔاثر واحض  ،بني ٔاطراف التبادلاجامتعية عالقات خلق هذا النوع من التبادل الاكمن يف 

 .1تقوم بني ٔاطراف التبادل يف نوع املعامالت اليت

ذكل ٔالن ؛ الهتادي لٕالشارة ٕاىل لك معليات التبادل ماعدا التيف لكمة السوققبائل سـتخدم ت         

 يكون لها مقابل حمددقمية مادية، وابلتايل  مجيع السلع و أالشـياء الصاحلة للتبادل ميكن ٔان يكون لها

ذلكل اكنت لك معليات التبادل تمت حبسب ، اليت ليس لها ٔاي قمية تبادلية ما عدا الهدية ،بلك دقة

 البيع و الرشاء و هو ٔامر خيتلف لك الاختالف عام حيدث يف تبادل مبادئ السوق وتتخذ شلك

   2. الهدااي

السلع  بادل عند التيف وتنوعاتساع نطاق معليات الت رمغ ٕان التبادل ال يمت ابملقارنة بني السلع         

ميكن حتديد مكيات  ٔالنه ال ،يمت تبادلها تبعًا لقواعد السوق مهفاملواد الغذائية عند ،الصاحلة للتبادل

بد من دخوهلام يف مساومات طويةل حىت  الطعام اليت سوف يمت تبادلها بني طريف التبادل، و ٕامنا ال

مقابل احلصول عىل مقادير ٔاخرى  ،يقدهما لك طرفسوف  يسـتقر أالمر عىل حتديد املقادير اليت

                                                  
  .154-153، ص مرجع سبق ذكرهعويسي خرية،  1 

  .154، ص المرجع نفسه 2 



انيةالانس متعاتاجمل  الهدية يف                                                             ولالفصل االٔ   
 

31 
 

 ويدخل يف نطاق هذه الفئة من السلع ادلواجن واملاعز وأالدوات، االٓخر معينة من الطعام يف الطرف

ليك تشرتي بعض أالواين  رض ٔاو الفواكهاخل نوع منفقد تبيع املرٔاة ، لية وبعض االٓالت واملواد اخلاماملزن 

 .1وهكذا

ففكرة البيع والرشاء تسـيطر عىل هذا النوع من التبادل اذلي يمت يف ٔاغلب أالحوال عن طريق        

املعدنية، فالناس  اجملموعة الثانية من السلع والعبيد واملاشـية والقضبانوتتألف ، املساومة واملقايضة

ةل أ السلع ترتبط ارتباطًا قواًي مبس وهذه ٔاو العكس ،يقدرون العبيد والقضبان النحاسـية برؤؤس املاشـية

وحسن السمعة، فعىل الرمغ من ٔان للعبيد والقضبان النحاسـية بعض  املركز الاجامتعي وذيوع الصيت

وذلا فٕان الناس حني  الاقتصادية فٕان قميهتا الاجامتعية يف هذه الناحية تأيت يف احملل أالول ، القمية

 ذيوعزيد من املوراء ذكل هو البحث عن  هدف اذلي يمكنيتبادلوهنا ويطلبون املزيد مهنا فٕان ال 

بقدر ما  ،ٔاما الفئة الثالثة من السلع فٕاهنا ال تتألف من سلع ماديةة، رموقاملاكنة الاجامتعية املالصيت و 

 النساء وأالطفال، من بعض احلقوق اليت يمتتع هبا املرء عىل غريه من الناس وخباصة احلقوق يف تتألف

 2. حدود و ٔالفاظ القرابة والزواج القمي املتعلقة هبذه العمليات يعرب عهنا يفذلا فٕان معظم 

ال ميكن  ،ٔاشـياء ٔاو سلع املالحظ ٔان كثريًا من العنارص اليت يعتربها اجملمتع احلديث عىل ٔاهناف      

جممتع وتعترب اخلدمات ٔامه هذه أالشـياء ٔالن  تبادلها يف جممتع التيف وال ختضع ملنطق التبادل هناك،

مساةٔل  فاظ التبادل، فتقدمي اخلدمات هناإالشارة ٕالهيا يف حدود ؤال التيف يرى ٔانه من غري الالئق

اباللزتامات والواجبات اخلاصة بعالقة القرابة ٔاو بعض القمي اخللقية والكرم، ومع ٔاهنم يتناوبون  ترتبط

بنفس الطريقة اليت يتلكمون هبا إالطالق  تقدمي اخلدمات بعضهم لبعض ٕاال ٔاهنم ال يتلكمون عهنا عىل

                                                  
  .154ص  .مرجع سبق ذكرهعويسي خرية،   1 
  .155ص  ،المرجع نفسه 2 
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ينطبق عىل أالرض اليت ال ختضع عندمه لعملية التبادل ٔالن  عن املسائل الاقتصادية، وهذا نفسه

  1املاكين للتنظمي الاجامتعي لكه. أالرض يه املظهر

من  مرتبة هرميا بوهنانحسب  قبائل التيفجماالت التبادل عند اختصارا ملا تقدم، فالواحض ٔان      

املساومة ف ٕاذن 2، حيث ال ميكن تبادل اليشء ٕاال مع مثيل هل مضن اجملال نفسه.أالسفل ٕاىل أالعىل قمية

واملقايضة تنطبق فقط عىل السلع اليت حيمكها السوق بيامن الهدااي ال تقدر بسعر وال حيصل فهيا 

  . املساومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
  .515ص  .مرجع سبق ذكرهعويسي خرية،  1 

، املركز 1، تر: عبد اهللا فاضل، ط األنتروبولوجيا االقتصادية: التاريخ واالثنوغرافيا والنقدكريس هان، كيث هارت،   2 
   .91، ص 2014السياسات، بريوت،  العريب لألحباث ودراسة
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  قبائل السـيانة يف غينيا اجلديدة .4

، ميزي 1952 سوز بري عامقبيةل السـيانة اليت تقع يف مرتفعات جزيرة غينية اجلديدة ودرسها          

املصنوعة من الصدف وريش طائر  ت الزينةاو ن أالشـياء المثينة واخلنازير ؤادالسـيانة حني يوزعو

بتداولها ٔانواع من املواد أالقل قمية من البضائع اليت  الفردوس بني ٔاعضاء امجلاعات املسـتقةل، وبني

 1. احلياة اليومية الاعتيادية أالقارب واجلريان يف

يف  ويمت تقدمي الكمييايئ ،ٔامياييوعىل الثاين  كمييايئعىل النوع أالول من التبادل امس فيطلقون       

ٔاغلب الشعوب ذات التكنولوجيا البسـيطة مثل الوالدة  املناسـبات اليت يمت فهيا تقدمي الهدااي يف

يتوصلون ٕاىل السمل بعد حادث قتل، كام حيدث يف طقوس احلفالت  وحني ،الزواجوحفالت 

ٕاحدى اجلهتني وتتسمل  املومسية وتعترب الهدية تبادًال بني امجلاعات وليس بني أالفراد، فيقدهما ممثل عن

 المكية املقدمة تسجيًال دقيقًا و متثل لك خبطاب شكر احتفايل يلقيه ممثل اجلهة أالخرى، وتسجل

تدفق املواد اليت حتتوي علهيا برفع رقاقة واحدة  مادة مثينة برقاقة من اخلزيران، حفني تقدم الهدية املقابةل

 .2كومة اخلزيران مقابل لك مادية مثينة من

حبيث  ؛ٕاجراء تسجيل تقدم دون امجلاعة هو ٔان املساعدة ٔامياىب ولكن املبدٔا اذلي يراعى داخل     

من احملصول عند احلصاد . وحيافظ عىل  ياكفأ هبا العاملون ابلطعام ، ٔاو حبصةتشمل املناسـبات اليت 

ٔايضًا ٔان هناك يف بعض أالحيان، حساابت جترى ٔاكرث  سوز برييبني ، مبدٔا املقابةل ابملثل ٕاىل حد ما

بـ  – فهم حيصلون عىل ملح الطعام وهو مادة اندرة يف مرتفعات غينيا اجلديدة ،السـيانة مما يعرتف به

فهيا، فزتور جامعة من  من أالصدقاء ٔاو من رشاكء جتار يف القرى اليت ينتج ٔاميايي "املساعدة  "

يذحبها مضيفهم لتقدميها طعامًا هلم، و حني  الرجال قرية ملح الطعام مصطحبة معها اخلنازير اليت

                                                  
  .157، ص مرجع سبق ذكرهعويسي خرية،  1 
  .المرجع نفسه 2 
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بقرص من ملح ٔاقراص ملح الطعام فلك خزنير يعود عىل مقدمة  يغادرون فٕان هدية الوداع تكون من

   .1الطعام

السلع المثينة وبني السلع  يعتقد بعض العلامء الغربيني ٔان شعوب اجملمتعات البدائية ال تفرق بني        

فاملالحظ ٔان التبادل يكون عىل مسـتوى أالفراد مما يعمل عىل تقوية العالقات  ،العادية يف التبادل

  يسهم يف توسـيع شـبكة العالقات.الاجامتعية بيهنم واىل خلق ٔاخرى جديدة، كام 

ٔان هناك من اجملمتعات اكنوا يسـتخدمون ما ٔامسوه ىل التبادل ع تلكم الباحثون اذلي درسوا        

هو نفس تبادلها واسـتخداهما كوسـيط نقدي عىل جماالت معينة، و  ٔاشـباه النقود ٔاي النقود اليت يقترص

غينيا اجلديدة حيث يقول:" ٔان بعض السلع ميكن مبادلهتا يف مقابل  عند ساكن سالزبريما الحظه 

ميكن مبادلته مقابل عنارص غري  عنارص رضورية مثل االٔلك والرشب واملسكن، والبعض االٓخر

  2رضورية وغري ٔاساسـية مثل املالبس، واذلهب.

  

  

  

                                                  
  ,158، ص مرجع سبق ذكرهعويسي خرية،  1 
، 23:45على الساعة  05/2015/ 28بتاريخ  تصفح، موقع أنرتوبوس،  "التبادل لدى الجماعات البدائية؟ ، " 2 

http://www.aranthropos.com  
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  اثنيا: تبادل الهدااي يف اجملمتعات العربية

 1إالساليم يف اجملمتع العريب القتصادل ما هو مضادالهدية و  .1

يف بداية القرن الثاين الهجري حدثت تطورات جديدة عىل أالمة العربية إالسالمية حيث              

يف احلياة الانسانية  ٕاىل تغيري زماين وماكين هــ ؤادى ذكل132ىل أالمويني عام ع انترص العباسـيون

مدينة  والسـياسـية والثقافية، حيث انتقلت اخلالفة إالسالمية من دمشق ٕاىل بلك عالقاهتا الاجامتعية

اذلي بلغ فيه  -العبايس –هذا العرص، جديدة بناها املنصور جبوار مدائن كرسى وّمساها بغداد

املسلمون من العمران والسلطان ما مل يكن من قبل، ؤامثرت فيه الفنون إالسالمية ؤازهرت االٓداب 

البحث وجماال للتفكري؛ ت العلوم أالجنبية عن طريق الرتمجة فنضج العقل ليجد سبيال ٕاىل العربية، ونقل

العلامء وأالدابء  اذلين رغبوا يف العمل، وٕاجالس اكن من اخللفاء العلامءٔالن من توىل عرش بغداد 

مه وحادثومه وجالسومه وآلكو وسهلوا نزوهحم ٕالهيم ؤاجروا أالرزاق علهيم وابلغوا يف ٕاكراهمم، وقربومه

ٔاو  اياهدٔاغدق ابل وعولوا عىل آراهئم. فمل يبق ذو قرحية ٔاو عمل ؤادب ٕاال ميّم دار السالم وانل جائزة ٔاو 

   راتبا، خفلفاء العرص العبايس أالول من ٔاكرث امللوك رغبة يف العمل.

اكلفرس والهند وأالتراك وغريمه، ؤادى ذكل   عىل الشعوب أالخرى كام انفتح اجملمتع إالساليم      

وتبدلت معه عادات  ياتالعرب  الزواج بغري ٕاىل الاحتاكك الثقايف والاجامتعي والسـيايس هبم، فمت

وخؤوةل فارسـية ٔاو الطعام واللباس وآداب السلوك، مما ٔادى ٕاىل نشوء جيل جديد هل معومة عربية 

كظهور طبقة اجلواري الاليئ كن شاعرات ، واسـتجدت كثري من املعطيات أالخرى رومية ٔاو تركية

يف بيوت  ، ٕاال ٔان كرثهتنملباهات واملناظرةت وفقهيات يف الالكم، فكن يتخذن ااقصات ومغنياور

 اكن مدعاة ٕاىل الفساد الاجامتعي اليت ٔانت منه البيئة العباسـية واذلي اخللفاء وأالمراء ويف مواقع اللهو،

                                                  
1 Naima Benabdelali, Le don et l’anti-économique dans la société arabo-musulmane, ed 
eddif, Casablanca, Maroc, 1999.  
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اليت كام انترشت الشعوبية  .بيذ والغناء واللهوورشب الن  ا الفساد وفود الغلامن واجلواريزاد يف هذ

  الزندقة وادلايانت الفارسـية.سوية بني العرب وغري العرب من الت  اولحت

اليت تسـيطر عىل الناس من حيث ال ، الاقتصاديةاحلاةل هو ٔاساس احلياة الاجامتعية ٕان        

، واحلياة الاقتصادية يف العرص العبايس اكنت شديدة الاضطراب والفوىض ٕاىل حد بعيد. يشعرون

فاكن الرتف والنعمي حظ  ة للمقربني دلى اخللفاء والوزراء،وانترش نظام ٕاقطاع أالرض ماكفأة ٔاو هب

مه اخلاصة من الناس متثل الطبقة احلامكة وبعض رجال التجارة والصناعة، يف حني اكن عدد قليل، 

  الفقر والبؤس والشقاء للعامة  ومه ٔاكرث الناس. 

فهم اقتصاد الهبة يف اجملمتع  ٕاىل نعمية بن عبد العايلهتدف ادلراسة اليت قامت هبا الباحثة          

من  يف حماوةل لٕالجابة عىل السؤال: ٔاين يبدٔا ؤاين ينهتـي الاقتصاد؟، واكن ذكل العريب إالساليم

ة و خالل الرتاث العريب املكتوب، حيث مست ادلراسة العرص اذلهيب للحضارة العربية إالسالمي

  املمتثل يف احلضارة العباسـية، ورمز الثقايف ملدينة بغداد.

نفعية ٔاو دية واعتربهتا ممارسة غري رحبية/ كام ٔان الباحثة انطلقت من منظور اقتصادي لظاهرة اله      

فهـي ليست تضحية تقدم ٕاىل االٓلهة  اكلزاكة والصدقة اليت وردات ، Anti- économiqueكام ٔامسته 

وبعبارة ٔاخرى فالهدية ليست ظاهرة  يف االٓخرة، اميُبحث عن نظريهت اللتانيف تعالمي ادلين إالساليم، 

وتدعوا ٕاىل التضامن  تربط أالفراد من خالل أالشـياء ، يه عالقة اجامتعيةدينية بل اجامتعية

  .عيالاجامت

الهدية والهبة، حيث تقدم الهدية ٕاىل من هو ٔارفع مزنةل  فرق بنئان هناك كام حاولت توضيح      

الهبة فتقدم ٕاىل من هو ٔاقل  فيمت التبادل من أالسفل ٕاىل أالعىل ٔامااجامتعيا ؤاقوى نفوذا سـياسـيا، 
                                                  

   ايل، باحثة مغربية حائزة على دكتوراه يف العلوم االقتصادية، أستاذة التعليم العايل يف جامعة حممد علانعيمة بن عبد
  اخلامس بالرباط ( املغرب).  
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هجة ٔاخرى فالهبة ومن  ، فيكون مسارها الاجامتعي من أالعىل ٕاىل أالسفل.مرتبة ؤاضعف نفوذ

رشعية ، وللك مهنام دالالت اجامتعية وسـياسـية ووالهدية لفظتني ليسـتا مرتادفتني يف الثقافة العربية

 تلفة.خم 

ميكن ٔان يظهر طريقة جديدة ملقاربة اقتصادية، غري ٔاهنا تعترب  كام توصلت ٕاىل ٔان مصطلح الهدية     

. فقد مورست عىل نطاق واسع يف اجملمتع ابدرة اجيابية وال ترتبط ارتباط وثيق ابلظواهر الاقتصادية

دورا رئيسـيا ومشلت تبادل مكيات كبرية من السلع املتنوعة، وقد لعبت هذه الظاهرة العريب إالساليم، 

  .(ادلوةل) تصاد العبايسهمام يف الاق 

الاقتصادي اكن حيل حمل تبادل العنف، ٔالن الرشف والهيبة يعتربان  من املالحظ ٔان التبادل     

مرتبتان هممة يف اجملمتع العبايس، واكنوا يسعون حلل عالقات العنف اقتصاداي عن طريق فرض موارد 

ل احملافظة عىل السلطة هو أالخر هل ذات قمية اقتصادية ومثال ذكل: ادلية. كام ٔان النضال من ٔاج

. ومن أالمثةل عىل حلول اقتصادية ممتثةل يف: اجلزية "تأليف القلوب ٔاو املصاحلة بني القلوب"

  املؤسسات ادلينية اليت تأكد توهجهم ٕاىل نفس املبدٔا: الكفارة.

الاقتصاد عىل العكس من  العربية إالسالمية مل تبتعد عنيف اجملمتعات يف أالخري، فٕان الهدية       

تكون هناك هدية يكون الاقتصاد؛ ٔالننا نعطي/ هندي فقط السلع  فأيامن معه تتعايشذكل، بل 

  وأالشـياء اليت لها قمية، وهذا يعين عىل وجه التحديد السلع الاقتصادية.
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 1املرصي يف اجملمتع احمليلتبادل الهدااي و التضامن الاجامتعي  .2

ليت تضم مخسا و سـتني قرية، و تعد الزراعة ٕاىل ا رصمبيف حمافظة الفيوم  "ٕاطسا"مدينة  تقع          

اذلي وقع  ويه اجملال اجلغرايف ،ملهن املنترشة بني ٔابناء املدينةجانب العمل يف الوظائف احلكومية ٔامه ا

 خريةجاءت هذه االٔ للقيام بدراسـهتا،  - ابحثة مرصية– عليا شكري عليه الاختيار من قبل الباحثة

حماوةل لتقدمي رؤية واقعية لالٓراء النظرية السابقة ملوضوع تبادل الهدااي، و ذكل انطالقا من ٔان جممتعنا 

العريب يمتزي خبصوصية جتعهل جيمع يف سامته بني خصائص اجملمتعات التقليدية و خصائص اجملمتعات 

املمتثل يف دراسة مارسـيل ٕالرث املكتوب حول موضوع تبادل الهدااي لفلقد ٔااثرت قراءاهتا  .نةاملمتد

ٕاىل حول اقتصادايت الهدااي  David Chealحول الهبة، و ديفيد شـيل  Marcel Maussموس 

وما ٕاذا اكنت  طرهحا لتساؤل حموري جاء نصه: ما هو دور الهدااي يف تشكيل العالقات الاجامتعية

  ق نوعا من التحالف واملشاركة الاجامتعية؟متثل منطا من االتصاالت ٔاو حتق

هنج دراسة اجملمتع احمليل و مهنج دراسة مب الباحثة اسـتعانتومن ٔاجل بلوغ أالهداف املرجوة        

توصلت الباحثة ٕاىل ٔان تبادل الهدااي يف و  .ضف ٕاىل ذكل املهنج أالنرتوبولويج بأدواته اخملتلفة، احلاةل

، سبب يدعو ٕاىل تقدميها، وليس هناك تبادل للهدااي خارج هذا إالطاريرتبط مبناسـبة ٔاو  جممتع البحث

 وأالبعد من ذكل يشرتط يف املناسـبة ٔان تكون حدث همم يف حياة أالفراد.

والزواج ومشلت امليالد ٔاو الوالدة، مت تقسـمي املناسـبات ٕاىل تكل اخلاصة بدورة حياة أالفراد         

وخيتلف مقدارها حسب الطبقة  وترتاوح نوعية الهدااي املقدمة بني عينية ؤاخرى نقديةواملوت، 

  الاجامتعية.

                                                  
دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، 1ط ، علم االجتماع العائلي، (بتصرف) حممد اجلوهري وآخرون 1 

2009 ،249- 279.   
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حسب أالصول اجلغرافية به  وختتلف طريقة الاحتفالكام يعد اخلتان من املناسـبات املهمة       

املعنية بتقدمي  افٔاما عن أالطر فتقدم خالهل هدااي للقامئ بعملية اخلتان ؤاهل الطفل اخملنت، رس، لالٔ 

ادلوائر القرابية واجلريان وأالصدقاء، ٔاما الطبقتني الوسطى وادلنيا  يف الطبقة العليا الهدااي، ختص

    فقط. قترص عىل أالقاربفت 

تتكون من مراحل دلى اجملمع احمليل املرصي، تأيت مناسـبة الزواج بكثري من الطقوس واملامرسات كام  

روس ؤاهل ٔاهل العما يمت تبادهل من هدااي بني ويه مناسـبة ختص  ٔاولها قراءة الفاحتة والشـبكة

   العريس، اذلي ميثل بعدا اجامتعيا واقتصاداي يتضمن التضامن وعدم التداين بني أالرستني.

حالقة العريس وحياكة ثيابه من املناسـبات اليت تقترص عىل ادلوائر القرابية وفهيا تقدم نقود حلائك 

. ويعترب يوم الصباحية اليوم التايل العريس وتتعدد الهدااي مابني النقدية والعينيةاملالبس، لتلهيا حنة 

من حلوايت  وللهدااي املقدمة من ٔاهل العروس وظيفة اجامتعية واقتصادية واحضة، ٕالمتام الزواج

  .، وقد يسـمتر ذكل ملدة ٔاسـبوع ٔاو يتعداهؤاطعمة

عي دورا ابرزا املناسـبات اليت يلعب فهيا التضامن الاجامت، ويه ٔاكرث تنهتـي دورة احلياة يف حاةل الوفاة

داخل جممتع البحث، من حيث املؤازرة الاجامتعية اليت تقدم ٔالرسة املتويف عىل مسـتوى القرابة ٔاو 

ة، ويكون ذكل خالل ٕاعداد امليت لدلفن وما يلزم من ٕاجراءات اجلنازة وٕاقامة العزاء اجلرية ٔاو الصداق

  .وٕاقامة الوالمئطهوة إبرسال أالطعمة امل 

وتنحرص يف عيد  ،ٔاما عن القسم الثاين من املناسـبات فتوجد دورة العام وتشمل أالعياد ادلينية      

فيمت خالهل توزيع حلم عيد أالحضى وتمتثل هداايه يف ٔاطباق الكعك وتقدمي العيدية لٔالطفال ٔاما الفطر 

وتشمل  ٕاضافة ٕاىل ذكل توجد أالعياد الشعبية . تقام فيه الوالمئ وشهر رمضانأالحضية عىل الفقراء، 

فتقدم  احلجٔاما  هدااي الغري ملزمة ابلرد.من ال املودل النبوي، امخلاسني، أالربعينية، وكذا عيد أالم وتعترب 

ترتاوح هداايه بني  النجاح يف الامتحان هدااي للحاج قبل ذهابه لريدها بعد رجوعه بصورة فورية.
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من املناسـبات املسـتحدثة اليت تقترص ٔاما ٔاعياد امليالد  النقود و علب احللوايت واملرشوابت الغازية.

اء العمليات اجلراحية ٔاو أالمراض مناسـبة تتطلب التساند ٕاجر عىل أالفراد ذوي أالصول احلرضية. يعد 

  وغالبا ما تكون مبلغ من املال. والتضامن الاجامتعي

من اجملامالت  مناسـبات ٔاداء متطلبات احلياة اليومية القسم أالخري من املناسـبات يمتثل يف و        

  وغريها من املامرسات اليومية. والتعاون بني أالصدقاء واجلريان يف قضاء ٔامور و اللقاء يف املقايه

 ،الطبقة الاجامتعية حسبترتبط  نطاق التبادلكام ٔاظهرت ادلراسة ٔان هناك ٔابعاد تتحمك يف        

كام ذكرت ٔان هناك منطني من  وعالقات اجلرية والصداقة. وأالصل اجلغرايف لٔالفراد وأالبعاد القرابية

وزمن الرد والشخص احلامل  الهدااي مفهنا ما يرد ؤاخرى ال ترد، ضف ٕاىل ذكل ٔان قمية الهدية ونوعيهتا

  عامة جاءت اكلتايل:نتاجئ  ويف أالخري قدمت الباحثة .عند الرد علهيا البد من مراعاهتام للهدية لكها ٔامور

 يلعب تبادل الهدااي دورا يف بلورة طبيعة العالقات الاجامتعية داخل جممتع البحث. .1

ٕان معلية تبادل الهدااي لها ٔابعاد اجامتعية و اقتصادية و ثقافية تسهم يف بناء منط من العالقات  .2

 الاجامتعية يعمل عىل زايدة التضامن.

يتجىل دور تبادل الهدااي يف حتديد نطاق العالقات الاجامتعية من خالل تشـبعه يف مجيع  .3

 مناسـبات احلياة سواء عىل املسـتوى اخلاص ٔاو العام ٔاو حىت احلياة اليومية.

تتدرج معلية تقدمي الهدااي داخل النطاق الاجامتعي من مسـتوى امليكرو ٕاىل مسـتوى املاكرو،     .4

دل داخل ادلوائر القرابية مث داخل مسـتوى اجلرية مث مسـتوى ٔاكرب و ذكل من خالل التبا

 داخل الطبقة الاجامتعية.

 تتنوع ٔامناط تبادل الهدااي ما بني الهدااي امللزمة الرد و الهدااي غري ملزمة الرد. .5



انيةالانس متعاتاجمل  الهدية يف                                                             ولالفصل االٔ   
 

41 
 

يسهم التضامن الاجامتعي بدور يف بلورة ٕالزامية رد الهدااي، و تسهم ٕالزامية الرد ٔايضا يف  .6

لتضامن الاجامتعي يف صورة دائرية، و تنعدم هذه إاللزامية يف الرشاحئ ادلنيا لطبقة بلورة ا

 الفقراء حيث يسهم التضامن يف جعل التبادل من جانب واحد فقط.

 تلعب أالبعاد الريفية و احلرضية دورا يف بلورة نوعية و حتديد أالبعاد اليت تدفع ٕاىل تقدميها. .7
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 1اجملمتع البحريينالهدية يف  .3

يعين قرية حبرينية ويه  نطقة ادليةقامت هبا الباحثة خدجية املوالين، مب  ٕاثنوغرافيةيه دراسة      

متتاز ، مةنس 6000/ 5000يبلغ عدد ساكهنا يقارب  ،لكمة فارسـية معناها "قرية صغرية" امسها

ٔان  كام البيوت املتالصقة وأالزقة الضيقة. بكرثة الاجامتعيةبمنط معراين يساعد عىل تقوية الروابط 

  ٔاهالهيا ممتسكني ابلعادات والتقاليد خصوصا الاحتفاالت يف املناسـبات ادلينية اخملتلفة.

هدفت ادلراسة ٕاىل تناول موضوع الهدية، ابعتبار هذه أالخرية ٔاداة تقوي العالقات       

الاجامتعية وتزيد الرتابط الاجامتعي بني ٔافراد القرية، وسعت ٕاىل كشف طبيعة هذه الظاهرة من 

خالل التعرف عىل ٔانواعها ومناسـباهتا ومعتقداهتا، وأالهداف اليت يطمح لها أالفراد من وراء 

  بادلها.ت 

من الناحية املهنجية اعمتدت الباحثة املهنج التأوييل الرمزي اذلي هيمت بتحليل ٔانساق املعىن         

ؤامناط التفاعل الاجامتعي، كام  ويربط هذه أالنساق ابلعمليات الاجامتعية املتضمنة يف الرموز،

قد  ها فرد من جممتع البحث. وابملشاركة أكداة مجلع املعطيات امليدانية ابعتبار  اعمتدت املالحظة

  توصلت جملموعة من النتاجئ جنملها فامي ييل:

 للهدية عدة مسميات اكلهبة، االرزق، املاكفأة، العطية، التربعات. .1

تبادل الهدااي يف جممتع البحث يزيد بني أالقارب وأالصدقاء ويقل لكام قلت صةل  .2

 القرابة.

                                                  
نور اهلدى أستاذة األنرتوبولوجيا جبامعة البحرين، ومراجعة  -كانت هذه الدراسة حتت إشراف الدكتورة سوسن كرميي  1 

، عادات 8، قرية الديه بالبحرين منوذجا، العدد الهدية: اإلطار المرجعي والممارسةخدجية املوالين، باديس. (أنظر: 
  البحرين، د ت). وتقاليد، جملة الثقافة الشعبية،
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العالقات الاجامتعية بني أالفراد  الهدية تزيد من الرتابط الاجامتعي واسـمترار .3

 وامجلاعات.

وتكون ملموسة وتعيش طويال، وجحمها وقميهتا املادية تعبري  الهدية نوعان هناك املادية .4

فلها  ٔاما املعنوية الغري حمسوسة عالقة اجامتعية.ٔامهية املهدى ٕاليه اذلي تربطه به  عن

 ادلعاء.تأثري كبري عىل النفس وتأيت يف شلك لكامت الهتاين، 

ٕان تقدير متلقي الهدية ال حيمكه مثن الهدية وٕامنا قوة ٔاو ضعف العالقة بني املهدى و  .5

 املهدى ٕاليه.

ٔاما عن ٔاهداف منح الهدية، فهدااي احملبة تؤلف بني القلوب وتزرع احلب والرتامح  .6

وهدااي التفاخر اليت تشلك رمزا ، �والتفامه وقد ٔامران رسولنا الكرمي بذكل 

 و أالشخاص عىل تقدميها، عراف الاجامتعية وحترص ٔاغلب أالرسهاما يف االٔ ومعىن 

، وتكون عادة غالية اديةالاجامتعية وامل ملاكنة املهدى ٕاليهويه ختتار ومتنح استنادا 

مث  المثن وقد تشلك ٔاحياان عبئا ماداي يضطر الفرد ٕاىل الاقرتاض من ٔاجل اقتناءها.

، وعن هدااي ن وراء تقدميها معال معينا ٔاو مصلحةتأيت هدااي املصلحة اليت ينتظر م

 .هل ومن ٔاجل ٕايذاءهالبغضاء اليت هتدى ليس حبا يف املهدى ٕاليه ولكن كرها 

ذكرت الباحثة عدة مناسـبات تقدم فهيا الهدااي فاكن عيد الفطر، عيد أالحضى، عيد  .7

عودة من املوت، الالغدير، هدية مودل إالمام املنتظر(الناصفة)، الوالدة، الزواج، 

 نتقال ملزنل جديد، حفل التلكيف.السفر، الا
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  عالقات الاجامتعية يف اجلزائر الرمزية الهدية يف .4

اجامتع اجسـتري يف عمل امل نيل شهادة اسـتكامال ملتطلباتسوسـيولوجية ال راسة ادل جاءت هذه    

ورقةل (اجلزائر)، من ٕاعداد  –جبامعة قاصدي مرابح التنظمي و ادليناميات الاجامتعية و اجملمتع، 

  . 2012-2011للسـنة اجلامعية  الباحثة عوييس خرية

التساؤل الرئييس  يف حماوةل لٕالجابة عىل مجموعة من أالهداف النظرية والعمليةادلراسة  توخت       

جمال عالقات اجامتعية يف وٕاعادة ٕانتاج  تعمل الهدية عىل ٕانتاج لدلراسة اذلي مت صياغته اكالٓيت: كيف

الفرضية العامة اليت مؤداها ٔان للك جمال اجامتعي  واكن ذكل انطالقا من تفاعيل وجمال زماكين معني؟

تغري هذا المنوذج الثقايف للمجاالت  منوذج ثقايف يضفي عليه خصوصية معينة، حيث ٔانه لكام

مضن اجملال العمراين حمل ادلراسة تغريت هوية الهدية ومضمون العالقات  الاجامتعية، واملتواجدة

حسب لك جمال تفاعيل واملقسم بدوره ٕاىل ٔاربع جماالت اجامتعية (بدو، شـبه بدو، شـبه  الاجامتعية

  حرض، حرض).

كشاف، من وصف اليت متتاز ابالسـت  مضن البحوث الوصفية الكيفيةتدخل ادلراسة  طبيعة ٕان      

، واسـتعانت بتقنية املالحظة املهنج الوصفي ودراسة احلاةل ، وتبنت خاللها الباحثة، وفهم وتنبؤوتفسري

اذلي مت تقسـميه  ،املمتثل يف والية أالغواط وبدلايهتا ات امليدانية من اجملال العمراينمجلع املعطيابملشاركة 

(مقر أالغواط احلرضي املمتثل يف مدينة ، فاكن اجملالخدلونية مقاييس سوسـيولوجية انطالقا من

بدلية واد  ، ٔاما شـبه البدو، ويف جمال البدو قرية اجلقيجقية، والشـبه حرضي بدلية اتمجوتالوالية)

  مزي.
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  :من نتاجئ ٔامه ما خلصت ٕاليه ادلراسة

، الكبري يف حتسني وتوطيد العالقات الاجامتعية أالثر يف اجملال الاجامتعي احلرضيللهدية  .1

ٔالهنا  ،ت الاجامتعيةاملادية ٔاكرب بكثري من داللهتا املعنوية يف توطيد العالقا هتاداللكام ٔان 

 ٔاي ٔان لها هوية تاكملية و تواصلية. تلمع مراكزمه

منفعية، ٔاي فعل تقوده  سرتاتيجيةتبدو إ  ٕان هوية الهدية يف اجملال الاجامتعي احلرضي .2

س عنف خفي من خالل ذكل فهو ميار للفرد املهدي،  املصلحة وٕابراز للماكنة الاجامتعية

 املمتثل يف معلية التبادل يف حد ذاهتا. يضالفعل الغر

، والهدية ٔاما عن هوية الهدية يف اجملال الشـبه حرضي فتتنوع بني الهدية الغرضية يف داللهتا .3

 ٕاضفاء التواصل الاجامتعي، حبيث يتبادلوهنا كواجب اجامتعي. الاجامتعية اليت تريم ٕاىل

ي فهـي تسكل مسكل تواصيل بتأثري ذكل الفهم به بدو فبالنسـبة لهوية الهدية يف اجملال الشـ  .4

بيهنم  يف كوهنا رمزا لتكريس وتعزيز روح التعاون والتضامن وتثبيت العالقة ادلموية املشرتك

 راح.أالق بواسطة التساند يف أالفراح و

، حيث الطاغية عىل العالقات الاجامتعية تلبس الهدية يف اجملال البدوي هوية تواصلية .5

تربطهم عالقات  كون ٔان مجيع ٔافراد هذا اجملال الاجامتعي ،تسامه يف بناء عالقات جديدة

، بل تسامه الهدية يف تقوية وتغذية وحىت يف ترقيع العالقات القرابة والنسب واجلرية

وهذا أالمر معروف منذ القدمي ومل يتغري ٕاىل متزق ٔاو اهنيار  اليت قد تعرضت ،الاجامتعية

، وذكل راجع ٕاىل عامل التغري الاجامتعي احلاصل نوعية وقمية الهدية. لكن املتغري هو ٔابدا

 عىل املسـتوى العام.

ٓ  ٕاىل ٕان الفضاء احلرضي عقمي .6 فهو  لتحريك العالقات الاجامتعية، لياتحد ما يف ٕانتاج ا

 مرهون بعالقات و سلواكت براغامتية.
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معظم أالطراف املتفاعةل واملتبادةل للهدااي مه من العائالت وبني ٔافراد أالرسة فامي بيهنم، وبني  .7

 الزمالء يف العمل، وبني الطبقات الاجامتعية.

 دةعا ، جفعلت منهٕان الهدية منتوج ثقايف رخسته العادات والتقاليد يف السلواكت الاجامتعية .8

 .بوجودها ٔالن امجليع يعرتفون، تطبع الناس علهيا و تكتيس رشعية

 الهدية يف اجملال البدوي ترتبط ابذلات الاجامتعية والنسق القميي للبنية السوسـيوثقافية، ٔاما .9

والضعف املادي، وتكون شبهية بعالقات حرب  يف اجملال احلرضي فهـي تتخذ مواقف القوة

تتشلك يف ساحهتا الهدااي واملامرسات وتتخرب يف االٓن نفسه العالقات  صامتة ورسية

عن موضوع ال يسـهتدف اذلات الاجامتعية بقدر ما يسـهتدف ، ٔالن الهدية عبارة الاجامتعية

  املاكنة الاجامتعية والثقافية للفرد.

يظهر  طغيان الفعل املصلحي عىل العالقات الاجامتعية بشلك عام مقارنة ابملايض، و هذا .10

بوضوح يف املناسـبات و شلك الهدااي، ذكل راجع ٕاىل تغري يف حدث المنوذج الثقايف بشلك 

 خاص و تغري اجامتعي يف اجملال التفاعيل بشلك عام.

 -يف اجملال البدوي يسـمتدون هويهتم التواصلية من العالقات الاجامتعية املرتابطةاملتفاعلون   .11

 ٕالرهثمويعتربوهنا انقةل  -والصداقة اخلالصة ريةحيث جتمع عالقات القرابة والنسب واجل

 . ٔاما اجملال احلرضي وشـبه احلرضيالتارخيي والثقايف من خالل التطبع والتنشـئة الاجامتعية

كذكل يسـمتدون هويهتم من العالقات الرمزية والاقتصادية، وهذا راجع لطبيعة البنية  فهم

، ٔالن العالقة اجملال التفاعيل والعمراين الاجامتعية وكذا النسـيج والنظام الاجامتعي مضن

 هويته الاجامتعية.وماكنة الفرد يه اليت حتدد الاجامتعية 

 ، فهناك تناقالتاجملاالت الاجامتعية ختتلف ابختالف الامنذج الثقافيةٕان دالةل الهدية يف  .12

ٔاي ٔانواع الهدااي ودالالهتا، واملناسـبات اليت تقدم فهيا عن اجملال احلرضي ٕاىل شـبه  للرموز
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و السريورة تمت  ، ومن الشـبه احلرضي ٕاىل شـبه البدو، ومن شـبه البدو ٕاىل البدواحلرضي

قابل  طبعت ية يف حد ذاهتا ٔالن الهد ، والعملية ال تمت ابلطريقة العكسـية.عىل هذا الرتتيب

مه الوحيدون والقادرون عىل ٕابراز بفعل أالفراد ٔالهنم  للتناقل من جمال اجامتعي الٓخر

  ٔاذواقهم.
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  خالصة الفصل

تبادل الهدااي كنظام اقتصادي لسد حاجياهتا ومن ٔاجل ٕان معظم اجملمتعات البدائية اكنت تعمتد        

من هجة، ٔاما من هجة اثنية تعترب الهدااي كدرع ووسـيةل سـياسـية حتول بني الرصاعات  املنفعة املادية

، فهـي تسـمتيل اخلصم خصوصا ٕاذا ردت بأحسن مهنا. ٔاما ثقافيا فهـي تعبري عن والزناعات مع االٓخر

 يف رمزيهتا وما حتمهل يف مضموهناوكذا ممارساهتم الثقافية خصوصا  ،الشعوب عادات وتقاليد ؤاعراف

  .ة تواصلالهدية لغف

ٕالرث أالنرتوبولويج والسوسـيولويج حول خالل قراءة امن  لعل من بني ما ميكن اسـتنتاجه     

  :يف النقاط التالية جيمل -الهدية– موضوع ادلراسة

 اكنت  ية الهداليت تناولت موضوع  و للوهةل أالوىل ٔان معظم ادلراسات السابقة ٕان املالحظ

 .الاقتصادية يف أالنرتوبولوجيةدراسات 

  ما مت  : فدراسة مارسـيل موس مل تكن ميدانية واعمتد فهيا عىلٔالجنبيةابلنسـبة لدلراسات ا

تدوينه وتوثيقه من ٔاحداث حول تكل اجملمتعات، مع بعض أالدةل املمكةل من االٓداب الرومانية 

املالحظة ابملشاركة مكهنج  وااسـتخدم ، ٔاما مالينوفسيك والبقيةاملبكرة والهندوسـية واجلرمانية

 لدلراسة، ٕاضافة ٕاىل ٔاهنا دراسات ٔاقميت حول قبائل بدائية تنمتي للمجمتعات القدمية.

 نسبيا ٔاي دراسات قدمية كذكل ما مزي ادلراسات أالجنبية ٔاهنا ٔاجريت منذ وقت طويل 

 إالرث أالنرتوبولويج. اضمهنت

 لظاهرة  صورة حقيقية مل تعطي -جامتعيةرمزية الهدية يف العالقات الا –دلراسة اجلزائرية ا

اهمتت ابجملال العمراين و المنوذج الثقايف و تأثريهام عىل ، ٔالهنا تبادل الهدااي يف جممتع ادلراسة

 الهتادي كظاهرة مسـتقةل.ٔاكرث من اهامتهما بعملية  يداهتمعلية تبادل ال
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  فقد اهمتت ابجلانب الاقتصادي ايل" علافامي خيص ادلراسة املغربية لصاحبهتا "نعمية بن عبد

 إالسالمية (ادلوةل العباسـية) إالرث العريب املكتوب حول احلضارة للظاهرة، كام ٔاهنا اعمتدت

 و مل تعمتد الوقائع امليدانية. مكتبية واثئقية فهـي بذكل دراسة نظرية

  تعترب جزء متصل قتصادية أالنشطة الاالهدااي يف اجملمتعات القدمية ٔان ٕان ما مزي ظاهرة تبادل

تسعى الضيافة، كام توجد عالقات تعاون وتضامن خيضع لتوجيه كرم اذلي  الاجامتعي لنظاماب

 . للعيس يف سالم وحتول دون الزناعات واحلروب

  املتبادةل بني أالفراد والقبائل يف اجملمتعات التقليدية ذات قمية متساوية  الهدااي والسلعاكنت

ابل الهدية بأخرى قٔاي تُ  وحسب ما مينحونه من قمية لتكل الاشـياء ،يف تصورمه تقريبا

 ٔابدا. تساوهيا يف القمية ٔاو ٔاكرث بقليل وال ميكن ٔان تكون ٔاقل قمية مهنا

  ٕتوجات زراعية ن الهدااي املتبادةل بني أالفراد يف عديد اجملمتعات اليت متت دراسـهتا تمتثل يف من ا

يصنعونه يدواي بأشـياء ومواد بسـيطة من ٔاسوار ، وكذا ما رٔاو ما يسـتخرجونه من البح

 .الاقتصادي م فهـي هدااي تعرب عن ٕاماكنيهتم ومسـتوامه، وعىل العمو وقالئد

ية ٔالن الظاهرة إالنسانية متغرية ٕاذ ما نسب  ادلراسات السابقة وتفسريات تبقى نتاجئ يف أالخري،     

ما يؤكده تعدد املقارابت والنظرايت اليت تفرس الظواهر  وهو ني،جمتع وزمن معينارتبطت مب 

  الاجامتعية.

  



  :اينالثـ فصلال               
  و أالنرتوبولوجية يف دراسة الهدية ـةمقارابت السوسـيولوجيالـ

                            
  : مقاربة الهبة ملارسـيل موسٔاوال                         

  : النظرية الوظيفية ملاليونفسيكاثنيا

  : نظرية الفعل الاجامتعي ملاكس فيرباثلثا      

  رٔاسامل الرمزي لبيار بورديو -: نظرية املامرسة العمليةرابعا                       

  : املقاربة التأويلية الرمزية للكيفورد غريتزخامسا            
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 علمية نظرايت موضوع ادلراسة ٔامهيته بنقل ما يناسب واقع اجملمتع املدروس، وليس بتبينيكتسب  "

  "يف نفس اجملال. معروفة بشهرهتا

  الباحثة  
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من  ٕالهيا، وتنبعث احلاجة الباحث من نظرية مما ال شك فيه ٔانه يف ٔاي دراسة البد ٔان ينطلق       

متعددة، وقد يصعب يف كثري من أالحيان  ال تعرب عن نفسها فهـي ساكنة، مركبة، فكرة ٔان احلقائق

تبسط وعليه جيب ٔان  ،مهنا سـتفادةوالاسـتعاملها وطريقة ا فهمها ٔاو توقع ظهورها ومعرفة مدى تأثريها

 كوهنا تساعد نظرية يفتبين تمكن ٔامهية  و 1.حىت ميكن فهمها واسـتخداهما بامنذج بسـيطة عهناويعرب 

ات يض من خالل طرح فر  للظاهرة املدروسة، وحتليالت تقدمي تفسرياتليسـتطيع  هطر الباحث وتأ 

  .ميدانيايمت التحقق منه ما قابةل لٕالثبات ٔاو النفي وهذا 

 ، جية يف تفسري ظاهرة تبادل الهداايأالنرتوبولو  بناءا عىل ما سـبق تتعدد املقارابت الاجامتعية و       

اليت تسامه يف  واخلصائص بني املنظرين السامتاختالف مرده ٕاىل  العيايش عنرصعىل رٔاي  فالتعدد

عرض ٔامه م لطبيعة السلوك إالنساين. وسـنحاول يف هذا الفصل اهتتفسري  تشكيل رؤامه حول

  رٔايناها مناسـبة لتفسري الظاهرة املدروسة.املقارابت اليت 

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
  .27ص ،2010، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، األنتروبولوجيا االقتصادية، سلوى السيد عبد القادر 1 
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  ملارسـيل موسة الهبة والالزتامات الثالثة وال: مقاربأ 

ُ  الشهرية Marcel Mauss موسمارسـيل  اكنت مقاةل         ) 1924-1923ٔالول مرة ( رشتاليت ن

حبث يف الهبة: شلك التبادل وعلته يف املعنونة بــ و  يف ٔاحد جمدلات احلوليات السوسـيولوجية،

 Essai sur le don: Forme et raison de l’échange dans les( اجملمتعات القدمية

sociétés archaiques(  :مصدر ٕالهام للكثري من املفكرين خصوصا الفرنسـيني مهنم ابتداء من

 )، ومن اجليل اجلديد فاكن بورديوLevi- Strauss) و ليفي سرتاوس (Dumezilدومزييل (

)Bourdieu) و دريدا (Derrida.1) وفوكو  

تبقى ٔاعامهل كغريه من الرواد و رواد مدرسة احلوليات الفرنسـية،  ن مارسـيل موس ٔاحد ٔامهإ        

والواحض ٔان طريقة تعاملهم مع اذلهنيات ٕامنا انطلقت  ،م الشديد السـتقراء العامل اذلهينهامتالموسومة اب

من رؤية مشولية/ لكية ال جتزئ احلوادث التارخيية وال الظواهر الثقافية املتصةل هبا عن ارتباطاهتا 

(البيئية/احلضارية) العامة اليت ٔاسهمت يف توليدها وصياغهتا، ولعل هذه املقاربة للمسائل اذلهنية ٕامنا 

بأطروحات أالثنولوجيني من هجة وعلامء النفس من هجة ٔاخرى، فضال عن ٔاطروحات يه نتاج تأثرمه 

بأن الظواهر الاجامتعية ليست جمزٔاة ٔالهنا تشلك الك  ل موس و متبناه الفكري اذلي يرىمارسـي

  ومساةٔل الهبة تدخل مضن حيثيات اذلهنية الثقافية، بوصفها مساةٔل تدخل يف حّزي  2معقدا ومتشعبا.

واملوقف والسلوك يف الوقت ذاته ٔالهنا تعّرب عن منظومة ثقافية اجامتعية مرتخسة يف الاسـتعداد 

  3الالوعي امجلعي.

                                                  
، دار 1، طاألنتروبولوجيا التاريخية: األسس والمجاالت في ضوء مدرسة الحوليات الفرنسيةجعفر جنم نصر،  1 
  .80، ص2013للطباعة والنشر، العراق،  وماا

  . 82، صمرجع نفسهال 2 
  .86، صنفسه رجعالم 3 
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:" مجموعة املواقف والسلوكيات اذلهنياتــ سب مدرسة احلوليات الفرنسـية فٕان املراد بحف         

 تعرب عن اجلوانب املعنوية والثقافية الظاهرة ٔاو املسـترتة مضن سـياقات الالوعي امجلعي. واليت مبوجهبا 

وامجلاعة مضن بيئاهتا الاجامتعية واملتجسدة يف املعتقدات ٔاو العمليات  إالنسانالالحسـية لتجربة 

ادلينية واملوروث الثقايف، فضال عن مجموعة التصورات العقلية ٕازاء بعض القضااي الوجودية الانسانية 

  1والبيئية املتعددة".

ية تتصف بكوهنا ظاهرة متس لك مؤسسات اجملمتع، الظاهرة اجملمتعية اللك  يتلخص فكر موس بأن      

وتغزو خمتلف جوانب حياة أالفراد الاجامتعية والثقافية والاقتصادية، وال ميكن تفسريها ٕاال يف ضوء 

، فهـي كام سـبق ؤان ذكران يف فصل سابق ظاهرة اجامتعية لكيةالهبة  ذهب ٕاىل اعتبارو  تاكمل اللك.

ذاته  اليشء املوهوب إبعادة الهدية)، وقبولها، والرد علهياتقدمي بني ثالثة الزتامات: العطاء ( ترابطامتثل 

سواء اكنت ٔاشـياء ٔاو  وهذه الالزتامات املرتابطة تدفع الهبات ٔاو مياثهل يف القمية ٔاو ٔاعىل منه قمية.

وهذا ما يضفي عىل عالقة  .هلتشلك امتداد ، ٔالهنا ٕاىل ماحنها أالصيل حنو العودة خدمات ٔاو ٔاشخاص

أالمالك عن ن وتعاون نظرا القتسام تنشأ عالقة تضام الواهب واملوهوب هل صفة الازدواجية، حبيث

 ٕاذ يصبح املوهوب هل مدين للواهب تقدميها كهدية. ٔاما من هجة ٔاخرى، تنشأ عالقة متايز وتبعيةطريق 

  2.ىل وقت الرد علهياإ 

ني متضادين هام السخاء وجتمع ب ،ٔاو تباعدا بني الواهب واملوهوب هلن لك هبة ختلق تقاراب إ       

وخسارة للمتلقي يف مقابل املاحن  ٔالهنا تعترب رضرا ابملاكنة والهيبة فهـي مرتبطة جوهراي والالزتام،

كسب والالزتام يف رد الهدية مبثلها ٔاو ٔاكرث مهنا قمية، سـي  للهدية؛ فالشعور ابلتبعية من قبل املتلقي

                                                  
  .79 ،78ص، ص سبق ذكره مرجعجعفر جنم نصر،  1 
  المرجع نفسه 2 
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أاليت  ل الشلكولع 1احن هيبة وماكنة اجامتعية كبرية، ابلتايل فهو ميارس عنفا رمزاي عىل املوهوب هل.امل

  مارسـيل موس. يف ضوء دراسة هديةسـيوحض أالشاكل اخملتلفة لل 

 

  
  2مارسـيل موس انطالقا منٔاشاكل الهدية  :02رمق  الشلك

ٔاقل وضوحا من نفس النوع مثل تكل اليت  تبادالتنرتوبولوجيون ٔان هناك ٔايضا قد ٔاوحض االٔ           

 Claude Levi-Strauss لكود ليفي سرتاوسما حاول الفرنيس  ؛فعل سبيل املثالختص الزواج، 

                                                  
، األنتروبولوجيا الرمزية: دراسة نقدية مقارنة لالتجاهات الحديثة في فهم الثقافة و تأويلها السيد حافظ األسود،1 

  ، ص؟.2001منشأة املعارف، اإلسكندرية، 
2 Pantaléo, les colliers soulava et bracelets mwali du circuit kula  monnaies et lien social 
, publiée en Juillet 2002 : http// :www.passerelleco.infoarticle.phpid_article=153. 
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، من ٔاجل فهم املراد من الودل من ابنة خاهلزواج البنت من ابن معهتا، و  ٕادراكه حول وجوب زواج

ونفهم من خالل   1 .القرابية والزجيات أكنساق من التحالفاتتكل القواعد عن طريق حتليل امجلاعات 

هذا ثل من بني الهدااي أالخرى، كام مي  ٔان تبادل النساء (الزوجات) ميثل الهدااي أالكرث قمية وشاأن ذكل

ك الاجامتعي بني أالفراد وابلتايل وضامن الامتس ،تقوية التحالف ٔالنه يعمل عىل كرث فاعليةالتبادل االٔ 

  .كلك اجملمتع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
، تر: حممد عبد تمدد آفاق النظرية الكالسيكية :النظرية المعاصرة في علم االجتماعرث واالس، السون وولف،  1 

  .492ص ، 2012عمان، ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، 1الكرمي احلوراين، ط 
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  ملاليونفسيكالوظيفية اثنيا: النظرية 

قد تلت اترخييا املدرسة التطورية و  الوظيفية ٔاو أالنرتوبولوجيا امليدانية، -تسمى ٔايضا البنائية        

ليك مئال  ياز، لتبدٔا يف الرتاجع مع هنايتهاليت همينت خالل بداية النصف الثاين للقرن التاسع عرش ابمت 

  نظرية ٔاو جسام نظاميا موحدا، "بصفته العرشين املشهد أالنرتوبولويج بداية القرنالتيار الوظيفي 

   همام اكن التباعد املهنجي بيهنم كبريا." مشرتكة لعدد من الباحثني ال جمرد ٕالهام ٔاو حتليالت

 ؤاكرث مشوليةمنظور ٔاكرث ٕاىل فهم الظواهر وصوال ٕاىل ٕاقامة الوظيفية  -هتدف البنائية       

كرة اجلوهرية يه النسق الاجامتعي اليت تعرب عن موقف مشويل (لكي) يف مواهجة موضوعية، فالف

، سلوك، فعل ٔاو معلية اجامتعية ٕاال بصفته عنرصا الظواهر الاجامتعية، ابلفعل ال ميكن فهم ٔاي عنرص

، ٕاضافة ٕاىل عىن يف الظواهر الاجامتعيةامل علق أالمر ابحملافظة عىل جانبيت ،ٔاو جزءا من نسق ٔاوسع

ريقة العامة اليت يعمل هبا ، والطمن العالقات الاجامتعية لبنيهتا املوضوعية اجلانب اذلايت ٕاخضاع

ٕاذن، تعاجل النظرية البنائية الوظيفية الظواهر والتصورات امجلعية عىل ٔاساس ٔاهنا تؤلف نسقا  1.النسق

الظواهر الرمزية تعاجل من منظور الوظيفة اليت تقوم هبا يف حفظ اجملمتع، وظيفيا متساندا، فالرموز ٔاو 

  وحتقيق توازنه و متاسكه الاجامتعي.
                                                  

يف اختيار كل منهما جملال جغرايف رادكليف براون و مالينوفسكي الباحثني الوظيفيني  يظهر االختالف املنهجي بني
ما يلتقيا فكرة جتزئة الثقافة أو مكونات البناء االجتماعي إىل وحدات صغرية ن يف رفضهما لوثقايف معينة لدراسته، إال أ

الذي تطلب منهما تطبيق منهج الدراسة احلقلية لوصف واقعها. ورمبا ميكن القول أنه إذا كان السؤال الرئيسي عند 
ص بنظام التبادل يف الثقافات كما سبق وأن ذكرنا يف الفصل اخلا  -مالينوفسكي عند دراسته لقبائل جزر الرتوبرياند

هو: كيف تعمل جمموعة من العادات والتقاليد والنظم االجتماعية لتشبع احلاجات البيولوجية والنفسية لألفراد.  -االنسانية
فإن رادكليف براون قد ركز حبوثه يف حزر األندمان حنو مسألة متاسك النظام االجتماعي، أي كيف ميكن احلفاظ على 

قصة األنتروبولوجيا: فصول حسني فهيم،  :رتابط بني مكونات الكيان أو البناء اخلاص مبجتمع معني؟.(أنظرالتضامن وال
  .)132، 131، ص ص 1986، عامل املعرفة، الكويت، في تاريخ علم اإلنسان

، دار املسرية، عمان، 1ط العياشي عنصر، ، تع: خطابات علم االجتماع في النظرية االجتماعيةجاك هارمان،  1 
  .79ص ، 2010
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الثقايف حيدد الامنذج املعيارية اليت توجه بدورها الوظيفية تيارا ثقافواي، فالنسق  -تعترب البنائية        

ليمت نقلها ٕاىل  النفسـية فصل اذلاتية عن ٔاصولها مضن النسق الاجامتعي. وهكذا يمت سلوك الفاعلني

جمال النسق الثقايف اذلي تقوم مناذجه بضبط معليات املأسسة (صياغة القواعد املؤسسة)، والتنشـئة، 

    1والاستبطان والتوجيه املعياري.

الاجتاه الوظيفي رواد ٔاحد  Bronislaw Malinowskiمالينوفسيك برونيسالف يعد         

اذلي هيدف ٕاىل فهم رؤية الفرد وعالقته ابحلياة ليتسـىن لنا ٔان  ،واملهمتني ابلعمل االثنوغرايفاحلديث 

ؤاكد ٔان ٔاية نظرية علمية جيب ٔان تبدٔا من املالحظة وتتجه حنوها، ؤاهنا  .هم وندرك رؤيته للعاملنف 

فٕان جيب ٔان تكون اسـتقرائية، ولتحقق من صدقها جيب ٔان تتعرض للتجارب العلمية، وعليه 

   2املالحظة وادلراسة امليدانية والاسـتقراء يه حماكت للتفكري العلمي.

ها من دراسـته لنظام الكوال يف جزر اليت صاغ  ،نظريته عن الثقافة وينطلق فكره بوجه عام حول     

  رئيسـيتني هام: من بدهييتنياحمليط الهادي 

الرغبات واحلاجات البيولوجية لك ثقافة برصف النظر عن مدى تقدهما ٔاو ختلفها جيب ٔان تشـبع  -

 لٕالنسان وبذكل توجد فرصة حقيقية لالسـتقرار ولتقدم اجملمتع.

  3الاجتاه الثقايف ما هو ٕاال تدعمي آيل وتلقايئ للفيسـيولوجيا البرشية. -

                                                  
  .79، ص سبق ذكره رجعمجاك هارمان،   1 
، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط البنائية الجديدة في علم االجتماع واالنتروبولوجيا،ربيع كردي،  2 

 .19، ص 2011
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 2،جالمعاصرأعالم الفكر االجتماعي واألنتروبولوجي الغربي حممود أبو زيد،  3 

  .131ص  ،2007القاهرة، 
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حبيث ال ميكن فهم الوظيفة ٔاو النشاط اجلزيئ اذلي يؤديه لك  ؛كيان لكي متاكمل ٔايهفالثقافة يف ر 

كام ٔان هذه املناشط  اذلي يدخل يف تكوينه. ٕاال يف ضوء عالقته ابلنشاط اللكي ،عنرص ثقايف

  بيةل واملؤسسات الاقتصادية...اخل.اكلعائةل والق  نظم اجامتعية املواقف والاجتاهات تنتظم يف شلكو 

ٔاو النشاط موضوع  حسب مالينوفسيك ال ميكن فهم فكرة الوظيفة بعيدا عن فائدة الظاهرة       

سة، فالسلوك البرشي ٔااي اكن يؤدي ابلرضورة ٕاىل ٕاشـباع بعض احلاجات اليت يشعر هبا ادلرا

اليت  تبعا لمنط الثقافة والنظم الاجامتعية ،وهذه الوظيفة التاكملية ختتلف من جممتع ٕاىل آخر إالنسان،

فالثقافة وحدة متاكمةل تتألف من عدد من النظم املسـتقةل اسـتقالال جزئيا، ولكن يقوم بيهنا تسود فيه، 

اذلين يشرتكون  الاجامتعي يف قوهل:" ٔانه مجموعة من الناس النظامؤاضاف معرفا  1نوع من التنسـيق. 

نون يف ذكل ويسـتعي اليت يعيشون فهيا،  ٔاداء معل اجامتعي معني يتعلق بناحية معينة ابلبيئةمعا يف 

بدراسة النظم وهذا يعين ٔانه و  2بأساليب فنية مرسومة كام خيضعون لفئة معينة من القواعد والقوانني".

تشمل للتنظمي الاجامتعي داخل الثقافة، ٔالن النظم ل ٕاىل صورة واحضة الاجامتعية نسـتطيع ٔان نص

  السلوك والقواعد اليت حتمكه.

الثقافة عند مالينوفسيك يه أالنساق املنتظمة للمناشط ٕان الوحدات احلقيقية اليت تكون       

، كام حول ٕاحدى هذه احلاجات أالساسـية ، اليت تعرف ابمس "النظم" اليت يرتكز لك مهناالانسانية

ٔاهنا تربط بشلك دامئ مجموعة من أالفراد اذلين يعملون ويتعاونون من ٔاجل ٕاشـباع هذه احلاجات 

 "رتبطة بتحقيق حاجة ٕانسانية معينة وجنده يف قوهل:جعل للك نظام من النظم وظيفة م لقد  3املعينة.

                                                  
، 159، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، د.ت، ص ص النظريات االجتماعية المعاصرةعديل أبو طاحون،  1 

160.  
  .163، ص نفسه رجعالم 2 
  .165، صسبق ذكره جعمر عديل أبو طاحون،  3 



دراسة الهدية يفالسوسـيولوجية و أالنرتوبولوجية  املقارابت                              الفصل الثـاين  
 

60 
 

، لكن 1، ولك يشء ولك معتقد يؤدي وظيفة حيوية مضن اللك املنظم"لك عادةيف ٔاي ثقافة فٕان بأن 

، ٔالن معظم ٔاو غري مبارشة ةبطريقة مبارش  ٔاغفل ٔانه إبماكن ٕاشـباع حاجات ٔاخرى يف نفس الوقت

   وتؤدي ٔاكرث من وظيفة يف احلياة الاجامتعية. للفرد الاجامتعية تشـبع ٔاكرث من حاجةالنظم 

يف دراسة الواقع اذلي خيضع  نتيجة انغامسه التارخيقد ٔامهل مالينوفسيك من املالحظ ٔان       

ابلفعل، فمل يكن  وحماوةل الكشف عن العالقات املتبادةل بني الظواهر املوجودة ،للمالحظة املبارشة

يف الوجود بعد ٔان  يسـتطيع ٔان يتصور ٔان بعض الظواهر الثقافية ٔاو الاجامتعية تسـتطيع ٔان تسـمتر

يسعى ٕاىل الكشف عن العالقات  ٕاىل ٔان العملالوظيفيون  اقتناعولعل هذا مرده ٕاىل   2ختتفي وظيفهتا.

بتارخي الظاهرة  كثريا هيمت، وال اليت جتمع عنارص وجزئيات الظاهرة كلك وعالقهتا ابلظواهر أالخرى

  ؤاداهئا لوظيفهتا.تكوين الظاهرة ٕاىل القوانني اليت حتمك مما يؤدي ٕاىل الوصول اليت يدرسها، 

مؤسس املدرسة البنائية،  Alfred Radcliffe-Brown ادلكيف براونٔالفرد ر وٕاذا انتقلنا ٕاىل        

بناء  اجامتعيا بنائيا وظيفيا، فامب ٔان جلسم إالنسانفاجته ٕاىل دراسة اجملمتع وتفسري ظواهره تفسريا 

بعضهم ببعض، ولك  أالفراد اذلين يرتبطون"يتكون من  وتركيب متاكمل، فٕان للمجمتع بناء اجامتعي

عن طريق عالقات اجامتعية مقررة"، كام يدخل الامتيز القامئ بني أالفراد  رواحد مهنم مامتسك مع االٓخ

  3والطبقات حبسب ٔادوارمه الاجامتعية.

الصورة من حيث هو حقيقة عينية موجودة ابلفعل ميكن مالحظهتا، وبني  ٕان المتيزي بني البناء      

 ٕاىل اسـمترار البناء الاجامتعي ، ميكن توضيحه ٕاذا نظرانالبنائية ابلشلك اذلي يصفه الباحث احلقيل

يشـبه اسـمترار البناء  خالل الزمن، فاسـمترار هذا البناء ليس اسـتاتيكيا، وٕامنا هو اسـمترار دينامييك

                                                  
1 Denys Cuche, La notion de culture dans les sciences sociales, casbah edition, Alger, 
1998, P33. 

  .19، ص مرجع سبق ذكرهربيع كردي،  2 
 .131 -130، ص مرجع سبق ذكرهحسني فهيم،  3 



دراسة الهدية يفالسوسـيولوجية و أالنرتوبولوجية  املقارابت                              الفصل الثـاين  
 

61 
 

فالاكئن العضوي يتجدد بناؤه ابسـمترار طيةل حياته، وكذكل احلياة الاجامتعية  1العضوي للجسم احلي.

  تتجدد ابسـمترار البناء الاجامتعي.

البنيوية القامئة عىل عالقة  ليفي سرتوسنود ٔان نشري يف هذا اجلزء، ٔاننا مل نتطرق ٕالسهامات      

  مهنج وليست نظرية. هلنسق الاجامتعي، ٔالن البنيوية عندقابل بني أالجزاء املكونة ل الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
  .131، ص سبق ذكره رجعمحسني فهيم،  1 
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  اثلثا: نظرية الفعل الاجامتعي ملاكس فيرب

 ) من احلياةMicroعىل املسـتوى أالصغر( احلاجة ٕاىل الرتكزيتؤكد نظرية الفعل عىل        

ٔاكرث  اذلي يسـتطيعون به التفاعل مع بعضهم البعض، وذكل الاجامتعية، خاصة عىل ٔاسلوب أالفراد

 عىل ٔاسلوب ) اذلي يشمل البناء اللكي لتأثريات اجملمتعMacroمن الرتكزي عىل املسـتوى االٔكرب(

ويه ٔاي نظرية الفعل تؤكد ٔانه ال جيب ٔان نفكر يف وجود اجملمتعات خارج نطاق تفاعل  أالفراد،

أالفراد، وابلنسـبة ملنظري نظرية الفعل الاجامتعي فٕان اجملمتعات يه يف الهناية نتيجة التفاعل إالنساين 

   1وليس سبهبا.

عىل خلفية  الاجامتعية أالساسـية مفاهميه بىن Max Weber فيربماكس ٔان جيب ٔان نشري ٕاىل       

  نظرته للواقعة الاجامتعية، اليت يرى ٔاهنا حتدث يف ٕاطار ثالث مسـتوايت خمتلفة يه:

النشاط ٔاو الفعل اذلي يقوم به فرد واحد، املسـتوى أالول فهو مسـتوى الفعل الفردي؛ ٔاي  .1

ٔاو البواعث وهنا سوف يسعى ٕاىل فهم املعىن املقصود اذلي ٔاراده الفاعل من هذا الفعل 

 الاكمنة خلف قيامه هبذا النشاط.

ياة بني فاعلني ٔاو ٔاكرث، يف ٕاطار احل  العالقة الاجامتعية اليت جتري ٔاما الثاين فهو مسـتوى .2

 الاجامتعية داخل جممتع ما.

 ٔاما الثالث وأالخري فيعىن مبسـتوى الرتابطات ٔاو النظام الاجامتعي، اذلي ينبغي ٔان يعكس .3

  2أالبعاد املعقدة ملسـتوايت الواقعة الاجامتعية داخل اجملمتع.

                                                  
، مصر العربية للنشر والتوزيع، 1ياسر اخلواجة، ط ، تر: حممد النظريات االجتماعية والممارسة البحثيةفيليب جونز،  1 

  .59، ص 2010القاهرة، 
  .المرجع نفسه 2 
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هام املوضوع احلقيقي لعمل  مبا ٔان فيرب اكن يعترب ٔان الفعل الاجامتعي ٔاو العالقة الاجامتعية        

 هنمضّ ذهب ٕاىل اعتبار ٔان إالنسان جسني شـباكت من املعاين نسجها بنفسه، وهذا ما الاجامتع، فقد 

الفعل الاجامتعي لك السلوك إالنساين عندما حياول الفاعل الفرد  :... يتضمنقوهلالفعل الاجامتعي يف 

وقد يتألف من تدخل  ٕاضفاء معىن ذايت هل، والفعل هبذا املعىن قد يكون علنيا، ٔاو مضنيا ٔاو ذاتيا،

املوقف. ويعترب الفعل  ٔاو ٕاذعان سليب يف ن ٕاجحام متعمد عن مثل هذا التدخليف املوقف، ٔاو م ٕاجيايب

اذلايت اذلي يضفيه عليه الفاعل الفرد/ الفاعلون واذلي يأخذ ابحلسـبان سلوك  اجامتعيا مبوجب املعىن

   1االٓخرين، وبذكل يتوجه يف مساره.

يه تكل املواقف االٓخرين، ٔالن معظم  لك يشء يفعهل الفرد يف حياته حيدث مضن تفاعل مع     

 ابهجعإ انلت ٔالهنا  يف عالقات تبادلية مع غريه، فعندما يسـتمل هدية ويقبلها يدخلجامتعية بطبيعهتا ٔالنه ا

اذلي خنتاره يف ضوء ذا هو الفعل الاجامتعي ه .قبال ويرجع سبب ذكل ٕاىل الهدية اليت قدهما هو

تفسري السلوك لالٓخرين ملا نعنيه، وهكذا يكون فعال اجامتعيا ٔاكرث من التفسري اذلي يؤدي ٕاىل الفعل 

  نفسه.

  2وجود ٔاربع ٔانواع للفعل الاجامتعي، ويه اكلتايل: فيرب يفرتض

: هو لك فعل انبع من التقدير العقيل، حبيث يدرك الفاعل عالقة الرتابط بني الفعل العقيل .1

 السبب والنتيجة.

: يشري ٕاىل فعل ٔاو سلوك مرتبط بقمية اجامتعية معينة، كقمية ٔاخالقية ٔاو الفعل العقالين القميي .2

 تعالمي دين ٔاو مذهب معني، وذكل بصورة عقالنية حمسوبة. 

                                                  
  .324، ص  مرجع سبق ذكرهرث واالس، ألسوف وولف،  1 
  .154، ص 2010، دار األمة، اجلزائر، 1، ط علم االجتماع: الرواد والنظرياتعامر مصباح،  2 
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: هو مجيع أالفعال اليت يكون الباعث املوجه لها انبع من العاطفة، سواء ٔااكنت الفعل العاطفي .3

 زي بعدم الثبات.عاطفة اجيابية ٔام سلبية، ويه ٔافعال غري موزونة تمت

  : هو لك فعل متليه التقاليد والعادات وتفرضه البيئة الاجامتعية بلك جممتع.الفعل التقليدي .4

 أالفعالٔان الاقتصاديني يقومون بدراسة  ٔاحد رواد عمل الاجامتع الاقتصاديوهو  فيربيرى         

ه ال ويؤكد ٔان 1اقتصادية ٔاو رغبات نفعية. مبصاحل اليت تساق أالفعالاخلالصة، ويه تكل  الاقتصادية

 خارجة عن مفهوم الفاعل، ٕاذ يقول بعبارة حمددة "مصاحل أالفراد كام يفهموهنا" توجد مصاحل موضوعية

 عدد من أالفراد ٕاذن فعندما يسكل ة،للمعاين يف بناء الظاهرة الاقتصادي وهنا يظهر ادلور الرئييس

فٕاهنم يكونون ٔامناطا جامعية من السلوك تتسم بدرجة ٔاعىل من  ،مرتبطا مبصلحهتم الفردية سلواك نفعيا

 2املعايري ٔاو القوانني ٔاو السلطة. عندما تكون هذه أالمناط امجلاعية مفروضة بفعل عام حيدث ،الثبات

  الاقتصادية. ملصاحلهبأفعال وسلواكت خمالفة  من يقوممن أالفراد  سـبق، ال ميكننا ٔان جند فانطالقا مما

رٔاينا ٔانه من الرضوري يف هذه النقطة ٔان نعرض التحليل السوسـيولويج املهم للمصلحة، اذلي         

يرى ٔان )، حيث 1908يف مؤلفه الرئييس "عمل الاجامتع" ( Georg Simmelجورج زمييل طرحه 

ٕاال من خالل كام وال ميكن للمصلحة ٔان تتحقق  الناس ليكونوا عالقات اجامتعية، تدفع املصاحل

اليت قد تكون ٕاما حسـية ٔاو معنوية، حلظية ٔام دامئة، واعية ٔاو تكل املصاحل جامتعية، العالقات الا

   3غائية. رحلية ٔامم غري واعية،

الارتباطات ويقصد هبا  وحةجامتعية، فأولها العالقات املفتيطرح فيرب نوعني من العالقات الاكام        

اليت يقبل فهيا الغرابء وغري أالقارب، ٔاو غري املنمتني ٕاىل طبقة اجامتعية معينة ٔاو طائفة دينية، وعادة ما 
                                                  

، دار اجلامعة اجلديدة، 1، ط االقتصادي: األصول االجتماعية للتنمية االقتصاديةعلم االجتماع حممد نبيل جامع،  1 
  .85، ص 2010اإلسكندرية، 

  .86، ص نفسه رجعالم 2 
  .92، ص المرجع نفسه 3 
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طفية بل الود والاحرتام املتبادل. بيامن اثنهيا فهـي ما ٔاطلق خالية من املنافع املادية املتبادةل والعا تكون

و املرتبطني بعالقات دموية أ  -قاربحملصور بني االٔ فهـي ذات الارتباط ا عليه العالقات املغلقة

بني ٔاحصاب ذوي املصاحل املتبادةل  ، ومبعىن ٔادق اليت تربطقة اقتصاديةطبٔاو املنمتني ٕاىل  -ملصاهرةاب

  1من ٔاجل ٕاشـباع حاجات ورغبات مادية ومعنوية.

العلامء البارزين يف الاجتاه ) من Talcott Parsons( اتلكوت ابرسونزيعترب من هجة اثنية،           

ٔاصغر وحدة يف التحليل  ية يف الفعل الاجامتعي اذلي ميثلنظر  البنايئ الوظيفي، وقد توصل ٕاىل صياغة

املوضوع وهام: البناء الاجامتعي، عىل الطريق حنو نظرية  حول هذا لسوسـيولويج للواقع، وهل مؤلفنيا

  فهوم البارسونزي ومما يتكون؟مفا هو الفعل الاجامتعي ابمل للفعل الاجامتعي ، 

ابرسونز ٕاىل ٔان الفعل الاجامتعي يتكون من ٔابنية ومعليات يقوم أالفراد من خاللها بتكوين يشري     

الفعل فاستنادا عىل رٔايه ٕاذن  2مقاصد ذات مغزى يف املسـتوى الرمزي ٔاو الثقايف ملا متثهل وتشري ٕاليه. 

 هو لك ٔانواع السلوك البرشي اليت حتركها وتوهجها املعاين اذلاتية اليت يطلقها الفرد/ الفاعل، الاجامتعي

   فردا ٔاو جامعة ٔاو تنظامي ٔاو حىت جممتعا. وميكن ٔان يكون

  3 ييل: كام يؤكد ٔان الفعل الاجامتعي ينطوي عىل ما

يمت فيه الفعل الاجامتعي من فاعلني ٔاو ٔاكرث، ويضع الفاعل يف اعتباره  يتكون املوقف اذلي -

 حضورمه عندما يؤدي الفعل.

 لك طرف من ٔاطراف الفعل هل فاعلية يؤثر هبا يف سلوك الفاعل بطريقة ٔاو بأخرى. -
                                                  

  .81ص ، 1999، دار الشروق، األردن، 3، ط البناء االجتماعي أنساقه ونظمهمعن خليل عمر،  1 
  .180، ص 1990طرابلس، ليبيا،  ، منشورات اجلامعة املفتوحة،1، ط االجتماعمبادئ علم علي احلوات،  2 
، ص 1998، مالطا، )ELGA(، د ط، منشورات ألقا النظرية االجتماعية: اتجاهات أساسيةعلي احلوات،  3  

136.  
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تشارك أالطراف املعنية اليت تسامه يف الفعل الاجامتعي يف ٔانساق معينة، متكهنا من ترقب  -

 فق ما زودت به من قمي ومعتقدات ومعايري ورموز.توقعات و 

بفضل هذه املشاركة والتوقعات والتأثري املتبادل، تصبح تكل املواقف الاجامتعية مامتثةل  -

ومتشاهبة وتسري ٔافعال الفاعلني وفق نسق املواقف، وتكون عىل نفس النحو يف مناسـبات 

 د املعياري وبفضل التواتر.البنية الاجامتعية عن طريق التوحمتفرقة، وبذكل تنشأ 

 ٔافعال أالفراد ليست عشوائية بل ٕاهنا تسري وفق ٔامناط منظمة ومقننة، بصورة ميكن القول ٔان      

    ميكن معها ٔان حتمل يف طياهتا عنرص التنبؤ مبقتضياهتا.
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  رٔاسامل الرمزي لبيار بورديو - املامرسة العملية نظريةرابعا: 

 Pierre و بورديبيار يس يف سوسـيولوجيا املوضوع الرئي متثل املامرسة الاجامتعية        

Bourdieuيف البحث  هذا املفهوم من املفاهمي الرئيسـية ٔاصبح ،جانب آخرين ، بفضهل ٕاىل

 املتنوعة واملالمئة لكشف طبيعة الظواهر الاجامتعية وإالنسانية، الاجامتعي، بسبب قدرهتا التفسريية

كام ميكن تفسري ظواهر السـياسة التباينات الاجامتعية والثقافية يف آن واحد،  حبيث ميكن تفسري

ٔان  . فقد حاول بورديو من خالل نظرية املامرسةالنظرية مصداقيهتا والاقتصاد وادلين... دون ٔان تفقد

الاجامتعي، والنظرة املوضوعية، ليتوصل ٕاىل ٔان العالقة بني  النظرة اذلاتية للعامل يقدم حال للفجوة بني

   1عالقة جدلية متداخةل ومتشابكة ومعقدة. اذلايت واملوضوعي

لتوضيح كيف تمتثل اذلات الفاعةل الرشوط املوضوعية البنيوية، فأنتج  ويف حماوةل من بورديو       

تكل الرشوط فأنتج مصطلح اجملال، ، وكيف تؤثر هذه اذلات يف Habitus(( الهابيتوسمصطلح 

صةل العالقة اجلدلية بني الهابيتوس واجملال، ٔاو يه نتاج تفاعل الهابيتوس تصبح املامرسة حم حبيث

  لكهنا فعل موجه من املايض، متثلآينليست جمرد فعل نشاط ٕانساين، و فاملامرسة الاجامتعية  2واجملال.

 طبيعة الفعل املالمئ يف حلظة الواقع املعيش وحتديديمي حمصةل خربات مكتسـبة ٔاو موروثة، تتضافر لتق 

                                                  
، 8العدد  ،"مابين الفعل والبناء االجتماعي: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديوأمحد موسى بدوي " 1 

  .11، ص 2009لبنان، خريف  إضافات،
  ليف أعماهذا املصطلح  من أعمال مارسيل موس، كما مت ذكروحاول إعادة توسيعه  الهابيتوسبورديو مفهوم  استلهم 

  أرسطو، ادموند هرسل، ماكس فيرب.
  .12، ص سبق ذكره مرجعأمحد موسى بدوي،  2 
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يصبح مبثابة القواعد املودلة ومبعىن آخر، فالهابيتوس اذلي يكتسـبه الفاعل يف اجملال/ احلقل  1املامرسة.

  للمامرسات.

تربط البناء الاجامتعي ابملامرسة  ةأكداة تفسريية وسـيط / احلقلمفهوم اجملاليقدم بورديو       

، فالبناء الاجامتعي ٕاذن الاجامتعية، وتتيح هل فهم العالقات والتفاعالت اليت تمت يف احلياة الاجامتعية

املسـتقةل نسبيا واملتجانسة بنائيا، واجملال الواحد يتوسط البناء العام  / احلقولهو مجموعة من اجملاالت

  عن اجملمتع اجلزائري. دراساته يسـتخدم مفهوم اجملال يف مع ٔان بورديو مل 2 واملامرسة.

، ٕاال ٔان ابلتنشـئة والتعلمي اذلي يكتسـبه أالفراد رٔاسامل نوعي خاص به / حقلٕان للك جمال     

  3من ٔانواع الرٔاسامل يه: بورديو ركز عىل ٔاربع ٔاشاكل

 ٔامناط التفكري ابكتساب  من خالل أالرسة، أالفراد بطريقتني ينتقل ٕاىل :الرٔاسامل الثقايف

 كذكل يمت انتقاهل عن طريق نظام التعلمي للسلوك. قامي حمددةالاسـتعدادات ونظم املعىن، و و

قمي وثقافة  ٕانتاج تسويغ وٕاعادة ٔالنه يعمل عىل اذلي يعتربه بورديو العائق الثقايف أالكرب،

    بوصفها الثقافة والقمي املوضوعية للمجمتع بأمكهل. الطبقة املسـيطرة

 ه ، وهذهو مجموعة الصالت اليت يعقدها الفرد داخل الشـبكة الاجامتعية :يالرٔاسامل الاجامتع

يه مفتاح الفوائد املادية والرمزية، وال بد هل ٔان ميتكل رٔاسامال اجامتعيا ميكنه من  أالخرية

استامثر العالقات الاجامتعية املتنوعة لزايدة الرٔاسامل اللكي اخلاص به مثل: عالقات اجلرية، 

 العمل، القرابة...اخل.

                                                  
، تر: أمحد حسان، دار مرييت للنشر باتجاه سوسيولوجيا انعكاسيةبعبارة أخرى: محاوالت بيار بورديو،  1 

  .33، ص 2002واملعلومات، القاهرة، 
  .15، ص مرجع سبق ذكرهأمحد موسى بدوي،  2
  .18، ص المرجع نفسه 3
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د عىل عدد املعارف دلى الفرد ٕاذا تناولنا رٔاس املال الاجامتعي مبقاربة بنيوية، فٕانه ال يعمت     

ٔان بناء  جميس كوملانفقط بل يعمتد ٔايضا عىل املوقع اذلي حيتهل يف شـبكة عالقاته. فريى 

عالقة يف قلب شـبكة ما يعترب استامثرا، فلك فاعل يفرتض ٔانه يلجأ ٕاىل استامثرات عالئقية 

فهو ابملقابل ينتظر  Bىل خدمة إ  Aتبعا ٕالسرتاتيجية قامئة عىل توقع عقالين. مثال، ٕاذا قدم 

عليه الزتام، وهذا الالزتام يشلك B ينتظر و Aٔان يرد هل ما يراه ماكفئا يف فرتة قادمة،  Bمن 

، ومبقدار ما حيتجز الفرد دينا من هذا النوع فهو بذكل حيتجز رٔاس مال  Aدينا حمتجزا لــ

ت ديوان غري مسددة اجامتعي سـميكنه من حتسني سعادته، ويف هذه احلاةل تصبح الالزتاما

  1وعليه فٕان رٔاس املال الاجامتعي مرتبط مبعايري املعامةل ابملثل اليت تتفوق يف قلب الشـبكة.

 ويمت التعبري عن هذه املاكنة ٔاو  : يشري ٕاىل درجات املاكنة اليت يكتسـهبا الفرد،الرٔاسامل الرمزي

اليت تعمل عىل ، تكل العالمات / حقلالقوة الرمزية من خالل عالمات المتيزي داخل لك جمال

من رٔاس كام يعترب مصطلح الرٔاسامل الرمزي مزية ٔاي نوع  ٕابراز وتأكيد املاكنة الاجامتعية.

فهو ميتكل قمية اسـتثنائية، حبيث يكون معرتفا به من  -اقتصادي ٔاو ثقايف ٔاو اجامتعي -املال

 2املمزية. قبل الفاعلني الاجامتعيني ويلقى مهنم ٕاقرارا واعرتافا بقميته

فٕان ماحن الهدية يضيف لنفسه رشفا اجامتعيا كبري وقوة  ،طبقا ملفهوم الرٔاسامل الرمزي     

رمزية، يف مقابل متلقي الهدية فرٔاسامهل الرمزي يتناقص ويصبح يف موقف املدين الواجب 

  الهدية.وهو  –عليه رد دينه 

                                                  
.عامل اجتماع أمريكي، من أوائل الذين طرحوا مفهوم رأس املال االجتماعي تبعا ملقاربة اقتصادية 
علم االجتماع من النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية: أعالم وتواريخ و  جان فرانسوا دورتيه، -فليب كابان 1 

  .329، ص  2010، سوريا، النشر و التوزيعدار الفرقد للطباعة و ، 1ط ، تر: إياس حسن، تيارات
النايا للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، ، تر: الزهرة ابراهيم، معجم بورديوشوفالييه ستيفان، شوفريي كريستيان،  2 

  .164، ص 2013
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 والثقايف والرمزي،  يرى ٔان الك من الرٔاسامل النوعي والاجامتعي :الرٔاسامل الاقتصادي

ٔانه دامئا توجد مصلحة اقتصادية مع الرٔاسامل الاقتصادي، يعين ذكل  معقدةيتداخل بصورة 

 1اكمنة داخل لك رٔاسامل نوعي.

 يعمتد بشلك وثيق ينطلق بيار بورديو يف نظريته من رؤية مفادها ٔان رٔاس املال الاجامتعي        

. يكون رٔاس عىل رٔاس املال الاقتصادي والثقايف، وهذان أالخريان مرتبطان ابٔالصل الاجامتعي بشدة

، حىت ٔانه ٔاقرب ٕاىل ٔان يكون حكرا عىل املال الاجامتعي هاما مبقدار الارتقاء يف الهرمية الاجامتعية

بتعبري آخر، ٕان دور شـبكة  2موقعهم املهمين.هذه الهرمية ويسمح هلم بتقوية اذلين يرتبعون يف ٔاعىل 

ٔاو للكيان الاجامتعي. وهذا ما يتفق ورٔاي فرانسوا  العالقات ليس سوى انعاكس للموقع الاقتصادي

بتحليل ٔاول حتقيق ٕاحصايئ كبري مت يف فرنسا يف بداية الامثنينيات، حول الشـباكت  هريان اذلي قام

ٔاو رٔاسامل العالقات تبدو مرتبطة ٕاىل  لٔاللفة الاجامتعية ةالشخصية واسـتخلص:" ٔان البنيات إالجاملي

من ٔان نمتكن وجنعل منه بعدا  ، ويه ٔاشد ارتباطا برٔاس املال الثقايفحد بعيد برٔاس املال الاقتصادي

  3مسـتقال للحياة الاجامتعية.

ابجلزائر ٔالمه املكثفة اليت قام هبا حول اجملمتع القبائيل  ورديو من خالل دراسـته امليدانيةيعرض ب       

اكجملمتعات  حديثةلك اجملمتعات سواء اكنت  أالفاكر اليت اشـهتر هبا، فعن التبادل يرى ٔانه موجود يف

ٔام اجملمتعات التقليدية اكجملمتع القبائيل عرب قنوات  ،اكلسوق قنوات اقتصاديةاذلي حيدث عرب  الغربية

الٓليات السوق وادلوافع  املمزينطق التبادل املادي التبادل الرمزي للهدااي ال خيضع مل ٕان  4 .رمزية

                                                  
  .16، ص مرجع سبق ذكرهأمحد موسى بدوي،  1 
  .324، ص مرجع سبق ذكره جان فرانسوا دورتيه، -فليب كابان 2
  .325، ص نفسه المرجع  3 
، األنتروبولوجيا الرمزية: دراسة نقدية مقارنة لالتجاهات الحديثة في فهم الثقافة و تأويلها السيد حافظ األسود، 4

 .71، ص2001، اإلسكندريةمنشأة املعارف، ، 1ط 
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عنارص متعددة ٔادوارا هامة، ومن بيهنا  ملنطق اجامتعي ثقايف رمزي تلعب فيهالاقتصادية، بل خيضع 

الم الهدية طبيعة العالقة بني أالشخاص، املناسـبات اليت تقدم فهيا الهدااي، الزمن الفاصل بني اسـت

  ووقت ردها.

يسـية لنظرية بورديو، عىل ٔانه ٔاحد املفاهمي الرئ  Habitus بيتوسسـبق ؤان ذكران مصطلح الها       

، وهو واذلي يعرفه عىل ٔانه عبارة عن بناء ذهين ومعريف ميكّن أالفراد من التعامل مع العامل الاجامتعي

وبواسطة التعلمي، مشالك رٔاسامل نوعي يسـتخدمه  منتج اترخيي يتشلك خالل التنشـئة الاجامتعية

. فهو حيمل (الهابيتوس) طاقة توليدية قادرة عىل ٕاعادة ٔاثناء املامرسات اخملتلفة الفرد بشلك ال ٕارادي

للفرد، اذلي يبدو كام لو اكن فالهابيتوس هبذا املعىن هو الاسـتعداد ٔاو امليل الاعتيادي  1التشكيل.

   وتنظمي ٔافعاهلم وممارساهتم. أالفراد وحياهتمطبيعيا ومزية لوجود 

، ومن مثة فهو ال ينفك يلكال من النظام الاجامتعي الرشف مبنطقة القبائل جزء ال يتجزأ ٕان         

عن النظام الطبيعي اذلي يشلك اخللفية الثقافية اليت يتغذى مهنا الرٔاسامل الاجامتعي، فالرشف 

تني، وهو اسـتعداد جوهري ميتلكه ي الطبيع ه ومادته مضن رابطة العرق وادلم جيد مضمونرٔاسامل رمزي 

وعودة ٕاىل  2بيهنم. متسقة مع منطق العالقات الاجامتعية وممارساهتم سلوكهمليجعلوا من  أالفراد

املاكنة املرموقة والعز واجلاه، وتأكيد  للمحافظة عىل هو وسـيةل بني أالفراد اديهتال امرسةمف موضوعنا

  عىل الامتسك والرابط الاجامتعي.الهرمية الاجامتعية، كام يعترب طريقة للحفاظ 

حاول التعريف حبقيقة ٔان اجلوانب الثقافية والرمزية والاجامتعية جيب قد  بورديو جند ٔانكام          

هذا ٔان بورديو قد نظر ٕاىل املوضوعات املادية ٔان حتظى بأولوية التحليل الاجامتعي، وقد جنم عن 

                                                  
، تر: إبراهيم فتحي، دار العامل الثالث، أسئلة علم االجتماع: حول الثقافة والسلطة والعنف الرمزيبيار بورديو،  1 

  .199، ص 1995القاهرة، 
  .73، ص مرجع سبق ذكرهالسيد حافظ األسود،  2 
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فالثقافة ال تنفصل عن الواقع الاجامتعي  مزي وليس ٕاىل ٔاسس مادية.والاقتصادية من منظور ثقايف ر 

وال عىل آليات السوق والاقتصاد، فكام ٔان الرثوة الاقتصادية حتتاج ٕاىل رٔاسامل مادي من ٔاجل ٔان 

، فنفس املنطلق ينطبق عىل الثقافة، فالكفاءة الثقافية يف ٔاشاكلها تتعامل بفاعلية مع النظام الاقتصادي

اخملتلفة واملتعددة تؤلف رٔاسامال ثقافيا رمزاي من خالل دخولها يف عالقات موضوعية وفاعةل مع نسق 

  1إالنتاج الاقتصادي.

ضموهنا ٔاهنا ال حتمل مؤاخريا، ذهب بورديو ٕاىل اعتبار ٔان للمفاهمي صفة ٕاجرائية، مبعىن       

 2يف ٕاطار اسـتخداهما يف الواقع، ويف ٕاطار نظام معني من العالقات.وتكتسب معناها ٕاال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
  .75، ص مرجع سبق ذكرهفظ األسود، احالسيد  1 
، مركز دراسات 1، ط سوسيولوجيا الثقافة: المفاهيم واإلشكاليات من الحداثة إلى العولمةعبد الغين عماد،  2 

  .99، ص 2006الوحدة العربية، بريوت، 
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  التأويلية الرمزية للكيفورد غريتز لنظريةامسا: اخ

احتلت الرموز حزيا كبريا من اهامتم الفالسفة والعلامء واملفكرين واملشـتغلني ابالنرتوبولوجيا؛        

يضا يف اهامتماته رد الاجامتعية والثقافية بل أ فليس فقط يف حياة ال احليوي ٕالدراكهم دلورها

عنرص همم  وز ٔابدعها اجملمتع وأالفراد متخذة يف ذكلالشخصية، وٕابداعاته الفكرية والفنية وأالدبية، فالرم

  .يف تشكيل وٕاعادة تشكيل هويهتم الثقافية

ن والاكئنات أالخرى، ٔالن إالنسان اكئن عاقل ٔاوجد البعد الرمزي فرقا جوهراي بني إالنسا      

كام تؤدي الرموز  دليه اسـتعدادات ٕالنتاج الرموز ومتثيل أالشـياء وأالفعال بطريقة رمزبة. ومفكر

تصال والثانية يه وظيفة املشاركة، وهام يتساندان يف ٔاوجه الفعل وظيفتني، فأالوىل يه وظيفة اال

    1الاجامتعي.

 وماكس فيرب ٔان مارسـيل موس ٔان نتحدث عن املقاربة التأويلية دون ٔان نذكرمن غري املعقول       

، وابلتايل اسـتطاع ٔان صياغته للنظرية التأويلية يف Clifford Geertz تزغري لكيفورد  يملهم اكان

تجسد يف نسقا ي يبلور قاعدة رئيسـية مفادها ٔان شـباكت املعاين يه اليت تشلك الثقافة، وجتعل مهنا 

ياة اذلاتية ويوجه السلوك املنقوةل اترخييا؛ وهذا النسق حسب رؤيته هو اذلي ينظم احل الرموز 

وقد سعى ، اذلين درسوا اجملمتع املغريبأالمريكيني الانرتوبولوجيني ٔامه  من غريتز يعتربٕاذ  اخلاريج.

انطالقا من هذا الاجتاه التأوييل ٕاىل فهم طبيعة النظام الاجامتعي املغريب، وضبط آليات تغريه 

   2متثالهتم الثقافية حول الوجود وحول عالقاهتم الاجامتعية. تصورات أالفراد و

احلياة الاجامتعية وأالنشطة الثقافية من حيث يه ظواهر ميكن دراسـهتا وفهمها تعاجل  التأويليةف ٕاذن   

  .اليت يصدرها أالفراد حولها عىل ٔاهنا حوار للمعاين، ٔاو نقاش يتعلق ابلرموز املتضمنة لتكل املعاين

                                                  
  171، ص سبق ذكره مرجععبد الغين عماد،  1 
  .113 ، ص2014أفريقيا الشرق، املغرب، األنتروبولوجيا من البنيوية إلى التأويلية، بيدة وآخرون، حممد ح 2 
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وادلالالت  عايناملاجملمتعات خمزتةل يف  ؤاننص  عىل ٔانه لك يشءالنظر ليدعو غريتز ٕاىل       

، من خالل ممارسة التأويل فهو املفتاح اذلي روج هل تيار ما بعد ، ويه مطروحة للتفكيكوالرموز

البنيات ف ،وتأويالهتم لهاوهيمت التحليل الرمزي مبعىن الظواهر الاجامتعية ودالالهتا عند أالفراد  احلداثة.

جمرد متثُّل للمامرسات الاجامتعية، بل ٕان السلوك الاجامتعي هو يف حد ذاته فعل ليست الرمزية 

  1رمزي.

عدة ٕاماكنيات، ويه الانتقال من النص ٕاىل آخر، ومثال ذكل تبادل  تتيح املقاربة الغريتزيية      

هام  ، وهاتني أالخريتني بني أالفراد حييلنا ٕاىل طبيعة العالقات الاجامتعية واملامرسات الثقافيةالهدااي

املوضوع اجملهري ٕاىل  . واثنيا هو الانتقال منوالثقايف للمجمتع املدروس الاجامتعيجزء من التنظمي 

ٕاىل ثقافة اجملمتعات  الواسعة، مفن ظاهرة تبادل الهدااي يف اجملمتع اجلزائري ول الانامتءات الثقافيةتنا

  2املقارنة.، بناء املوضوع بواسطة هاجس واثلثا العربية.املغاربية مث 

متزيت به املدرسة أالنرتوبولوجية اذلي  – يؤكد غريتز عىل اسـتخدام املهنج االثنوغرايف املكثف     

، اذلي يسعى ٕاىل الكشف عن رؤى املواطنني موضوع ادلراسة، مع توضيح كيفية -الاجنلوساكسونية

ليس جمرد ظواهر  تأثري أالبنية الثقافية املتخلفة عىل الفعل الاجامتعي، ذكل ٔالن ما يواهجه االثنوغرايف

واليت تتطلب نوعا خاصا من متفرقة، بل هو عدد كبري من أالبنية التصورية املعقدة املتداخةل فامي بيهنا، 

ومبا ٔان موضوع ادلراسة هو  3 الوصف االثنوغرايف املكثف وليس جمرد مجع وتصنيف للمعطيات.

فة واملوجه للفعل الاجامتعي، فٕانه يتطلب التحليل الوصفي التأوييل نسـيج املعاين والرموز املؤلفة للثقا

ث يبحث عنه يف تفاعالت أالفراد اذلي يبحث عن املعىن، ومن ٔاجل تفسري املعىن فٕان الباح
                                                  

  .95 -98 ، صمرجع سبق ذكرهحممد حبيدة وآخرون،  1 
  .96، ص (بتصرف)نفسه المرجع  2 
، على الساعة 25/08/2015" موقع أنرتوبوس، تصفح يوم والفلكلور ومناهج التحليل الرمزي األنتروبولوجيا؟، " 3 

21:50 ،http//: www.aranthropos.com   
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يفرضوا املعىن عىل أالفعال من يضيفوا ٔاو مه ، ٕاذ هؤالء عن طريق الهدية الاجامتعية فامي بيهنم

  .واملامرسات والتبادالت اليت جتري بيهنم

رضورة حتليل تصورات أالفراد وفهم الرموز املتضمنة  ٕان ما ذهب ٕاليه غريتز يف تأكيده عىل       

ٔان اختالف أالساطري "ٕاىل حيث ذهب ليفي سرتوس يف دراسـته لٔالسطورة  ، يؤكدهلتكل املعاين

اليت متس موضوع معني، سواء يف اجملمتع الواحد ٔاو بني اجملمتعات ال تعود ٕاىل الاختالف الوارد يف 

زمنة اليت حتىك فهيا، بل ٕاىل العقل، فلك أالساطري تكشف عن بنية البناء الاجامتعي للك جممتع، ٔاو االٔ 

 معلية فهم احلارض تبقى ٔان غريتز يثبت ٕاضافة ٕاىل ذكل  1."التفكري العام ٔاو العقل البرشي ذاته

  ، حيث ال تسـتقمي بدونه.مرتبطة مبعرفة املايض

يويل ٔامهية دلور اخليال عند أالنرتوبولويج، وللطبيعة  كام يتضح ٔان أالنرتوبولويج أالمرييك      

أالدبية للكتابة أالنرتوبولوجية. رمغ ٔان هذه أالخرية  اكنت حمل انتقاد هل، واذلي يظهر يف ترصحي 

حيث يرى " ...ٔان غريتز مييل ٕاىل ٔاسلوب الكتابة أالدبية الغاية يف التعقيد  منديب عبد الغينالباحث 

والتشبهيات، وكرثت امجلل الاعرتاضية وفتح أالقواس خصوصا يف حبوثه حول  وامليلء ابجملازات،

  2املعتقدات ادلينية".

  

  

  

  

                                                  
 .سبق ذكره مرجع"، األنرتوبولوجيا والفلكلور ومناهج التحليل الرمزي؟، " 1 
  .125ص  ،مرجع سبق ذكره ،مد حبيدة وآخرونحم 2 
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  خالصة الفصل

يعد تبين نظرية علمية لفهم وتفسري الظاهرة موضوع ادلراسة من أالمهية مبا اكن، ٔالهنا تؤطر      

الباحث اذلي عىل ضوء افرتاضاهتا يقوم بتحليل املعطيات امليدانية املتحصل علهيا، وابلتايل السري يف 

لبلوغ أالهداف املسطرة  املنحى الصحيح اذلي يساعده عىل حتديد املهنجية العلمية الصحيحة واملالمئة

         لدلراسة.

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  



  :الفصل الثالث
  إالطــــــــار املهنجي لدلراسة

                                     
  : املقاربة املهنجيةٔاوال                              

  : تقنيات ادلراسة احلقليةاثنيا    

  ةقلية تنظمي وحتليل املعطيات احل : كيفيااثلث                  
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  " من مل حيقق، ليس هل احلق يف الالكم"

تيس تونغ ماو      
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يعد وضع البحث يف ٕاطاره املهنجي مكسـبا يضفي للعمل صبغة علمية، ابلتايل الابتعاد عن لك       

ما هو معرفة عامية، من ٔاجل تعيني حدود صواب نتاجئه، سيسـتعرض هذا الفصل إالجراءات 

 يت اعمتدهتاقاربة املهنجية الاملتطرقت ٕاىل وصف  يثحب املهنجية اليت اتبعهتا الباحثة يف البحث، 

ؤاخريا كيفية حتليل ، يفية تسجيلهاك مجع املعطيات و  اتتقنيو  نتقل ٕاىل ادلراسة امليدانيةاسة، لت ادلر 

  .امليدانية للمعطيات
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  ٔاوال: املقاربة املهنجية

مت امجلع بني خصائص ادلراسـتني السوسـيولوجية وأالنرتوبولوجية، ٔاين اعمتدت ادلراسة احلقلية       

هذا الاجتاه  فرتة من الزمن، لوصف، حتليل وتفسري الظاهرة موضوع البحث. واملعايشة اليت تسـمتر

اذلي يمتوضع يف نسق املقارابت اجلامعة يف منحاها التحلييل و التفكييك للظاهرة الاجامتعية، من 

خالل تعدد التخصصات من ٕاثنوغرافيا، ٔاثنولوجيا، انرتوبولوجيا، اقتصاد، عمل اللسانيات، مسيولوجيا، 

لوجيا، اليت توظف ماكسـهبا املهنجية واملعرفية يف فهم أالحداث وتفاعالت خمتلف الفاعلني سوسـيو 

تطرح فكرة ٔان الثقايف ال ميكن ٔان  انرتوبولوجيا-ضف ٕاىل ذكل، ٔان السوسـيو 1موضوع ادلراسة.

يدرس مبعزل عن الاجامتعي،هذا اذلي يفتح آفاق املرور ٕاىل ختصصات ٔاخرى يف مقاربة الظاهرة 

  2عية.الاجامت

هذه املقاربة يف فهم ظاهرة تبادل الهدااي يف اجملمتع املدروس،  ميكن التساؤل عن كيفية تطبيق    

يقوم عىل فهم العالقات بني أالفراد والنظم الاجامتعية.   ففضال عىل ٔان التحليل السوسـيو انرتوبولويج

دام الباحثة للوصف االثنوغرايف ٕاذ يظهر اجلانب أالنرتوبولويج من الناحية املهنجية من خالل اسـتخ

عن طريقة املالحظة ابملشاركة، كام اسـتفادت من إالرث أالنرتوبولويج يف دراسة موضوع نظم 

التبادل ؤابعادها، ٕاضافة ٕاىل حماوةل فهم ظاهرة الهدية بوصفها ممارسة ذات ٕاطار مرجعي، ولها عالقة 

  بثقافة اجملمتع املدروس. 

                                           

، أطروحة دكنوراه علوم يف علم طقس الوعدة في الجزائر: مقاربة انتروبولوجية بمنطقة سبدوبوومشة اهلادي،  1
 . 28، ص 2015-2014االجتماع، جامعة وهران، 

2 Bouvier Pierre, « L’objet de la socio-anthropologie : crise, déstructuration, 
recomposition, perdurance», consulté le 07/02/ 2015, http://socio-
anthropomogie,revues.org/27. p 01. 
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املعطيات  مرحةل حتليل إالجابة عىل السؤال: ملاذا؟ اذلي سريافق ٔاما السوسـيولوجيا فتمكن يف

العالقات الاجامتعية التفاعالت و امليدانية هذا من الناحية املهنجية، ٔاما املوضوعية فهـي فهم طبيعة 

اليت تنطوي حتت ظاهرة تبادل الهدااي، والكشف عن تصورات ٔافراد اجملمتع للظاهرة املكونة عىل 

  لعقيل.  مسـتوى بناءمه ا

: ٕان اختيار املهنج يكون مقيدا Combessie Jean- Claudeكومبييس جون لكوديقول      

يعمتد عىل دراسة  تبين املهنج اذلي ، فاقتضت تساؤالت ؤاهداف ادلراسة ٕاىل1إبسرتاتيجية البحث"

ملهنج البنايئ املقاربة ابفاكن  الظاهرة كام توجد يف الواقع و هيمت بوصفها وصفا دقيقا و يعرب عهنا كيفيا.

فهم الظاهرة يف سـياقها اللكي وأالنساق الفرعية املكونة لها  ٕاىلالوظيفي اذلي حتاول الباحثة من خالهل 

ووظائفها، والكشف عن طبيعة العالقات الاجامتعية بني أالفراد ابعتبارها نظام اجامتعي، ومكون 

ز بطبيعة مسـمترة ودامئة رمغ التغري اذلي قد حيدث جزيئ للبناء الاجامتعي العام للمجمتع، اليت متتا

  استنادا ملا يراه الانرتوبولوجون الاجامتعني اذلين ينمتون للمدرسة الوظيفية. داخل عنارصها،

عتبار احلياة مضن نظام معني، عىل اىل ذكل ٔان الظاهرة الاجامتعية ترتبط بظواهر ٔاخرى ضف إ      

     2حبيث ٔان لك جزء من ٔاجزائه مرتبط مضن لك متاكمل. ،عالقاتالاجامتعية لٔالفراد يه نظام من ال

عىل العموم، فالباحثة تسعى من خالل تناولها السوسـيو انرتوبولويج للظاهرة موضوع ادلراسة، زايدة 

الوظيفي ٕاىل ٕاخضاع جمرايت البحث عرب مراحل الوصف، التحليل،  عىل الاعامتد عىل املهنج البنايئ

 الفهم واملقارنة. 
                                           

1 Combessie Jean- Claude, La méthode en sociologie, collection approche, ed casbah, 
Alger, 1998, p09. 

جملة إنسانيات، عدد خاص مبلتقى:  مكانة التحقيق الميداني في الدراسات األنتروبولوجية"،موالي احلاج مراد، " 2
 .2002أي مستقبل لألنرتوبولوجيا يف اجلزائر؟، اجلزائر، 
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  ثـانيا: تقنيات ادلراسة احلقلية

تعّد إالجنازات امليدانية يف خمتلف ادلراسات الاجامتعية ٔارضية رئيسـية لتحليل الواقع الاجامتعي،      

زي عادة البحث مت يتال راسة احلقليةالاعامتد عىل ادل أالمر بناءا عىل إالشاكلية اليت مت حتديدها فاقتض

دراسة الظاهرة بشلك موضوعي وعلمي و ابلتايل املسامهة يف حتقيق يج، من اجل انرتوبولو-السوسـيو

  ٔاهداف البحث املرجوة.

فاالنتقال ٕاىل امليدان هل سلطة تأسيسـية ليس الختبار املفاهمي فقط، بل ميكن ٔان تتجاوز ذكل ٕاىل   

من بيهنم اخلروج مبفاهمي جديدة، ويه أالمر اذلي ٔاشار ٕاليه العديد من الباحثني وعلامء الاجامتع، 

اذلي ٔاكد ٔان دراسـته اليت ٔاجراها حول اجملمتع اجلزائري مكنته من اخلروج  بيار بورديوالفرنيس 

ابلعديد من مفاهميه املؤسسة: "ٕان ٔاغلبية املفاهمي اليت ٔاطرت ٔاعاميل يف عمل اجامتع الرتبية وعمل 

  1ة اليت ٔاجنزهتا يف اجلزائر".الاجامتع الثقايف، ودلت من تعممي نتاجئ ٔاعاميل االثنولوجية والاجامتعي

 املالحظة غري املشاركة/ املبارشة .1

احلاجة املاسة ٕاىل مهنج علمي مدروس يف ابن خدلون لقد ٔادرك العرب منذ القدم من بيهنم         

البحث، فأدخلوا التجربة واملالحظة ومعدوا ٕاىل مسح أالشـياء ووضعها متهيدا الختبارها، ؤاكدوا عىل 

واملشاهدة، وبذكل فقد ذهبوا ٕاىل اعتبار املالحظة والتجريب ٔاسلوبني هممني يف البحث  ٔامهية املعاينة

حيث دعا ٕاىل وجوب دراسة الظواهر الاجامتعية عىل  ٕاميل دواكميوهو أالمر اذلي ٔاكده   2العلمي.

                                           

1  Bourdieu pierre, Choses dites, Ed minuit, Paris,1987, p34. 
: أسسه، أساليبه، مفاهيمه،  البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية وااللكترونيةعامر قنديلجي،  2

 .31، ص 2008، دار املسرية، عمان، 1، ط أدواته
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ٔاهنا ٔاشـياء، وجعل جل ذكل ٔاساسا تقوم عليه طريقته يف ادلراسة والبحث، ابعتبار ٔان الظواهر 

  جامتعية ٔاشـياء واليشء هو ما يقع حتت املالحظة.الا

ضف ٕاىل ذكل، ٔان نقطة البداية يف ٔاي عمل يه احلواس؛ حيث تقوم بنقل ما حيدث حولها من       

ظواهر طبيعية واجامتعية دون عناء، وعىل هذا أالساس تعترب املالحظة معلية ٔاولية يتصل فهيا 

علوم ٔان اعامتد املالحظة أكداة للبحث احلقيل ترجع ٕاىل الباحث ابلواقع اذلي يريد دراسـته. ومن امل

بداية القرن العرشين، وميثل حقبة ازدهرت فهيا ادلراسات االثنوغرافية من ٔامه ٔاعالهما برونيسالف 

  مالينوفسيك وٕايفانس بريتشارد.

فاكنت يف بداية أالمر جمرد مالحظات  ٔاما ابلنسـبة ملالحظات الباحثة حول موضوع ادلراسة      

بسـيطة غري مدونة، ٕاال ٔاهنا اكنت سببا يف ٕااثرة الشغف العلمي دلهيا لتجعل من الهدية يف اجملمتع احمليل 

لتصبح شـبكة  -وختضع لرشوطه وقواعده–اجلزائري موضوعا دلراسـهتا، ولتأخذ بعد ذكل الطابع العلمي 

ٔاداة مجلع املعطيات امليدانية، ٔالهنا ختص جممتع حبث مالحظات حقلية تتسم بدرجة من الصدق و 

معروفة خصائصه الثقافية والاجامتعية دلى الباحثة؛ حبمك الانامتء اجلغرايف اذلي اخزتل الكثري من 

  اجلهد والوقت.

نظرا ملرونة موضوع ادلراسة فمل تواجه تلكفا وصعوبة يف مالحظة الظاهرة، مفنذ اختيار املوضوع     

ت امليدانية تنساق ٕالهيا يف لك وقت ويف ٔاي ماكن(املنطقة)، ٔالن ظاهرة الهدية ال ترتبط بفئة واملعطيا

معينة ٔاو وقت وماكن معينني، واكنت  لك املالحظات مضنية، حبيث مقنا بتسجيلها ٕالكرتونيا عىل 

د اليومية حضور الباحثة ملناسـبات اجامتعية، ومعايشـهتا لتفاعالت أالفرا مدونة الهاتف النقال خالل

اذلين جيهلون طبيعة ما تقوم به، ابسـتثناء البعض اذلين اكنوا عىل دراية مبوضوع ادلراسة، وهدفها من 
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تسجيل املشاهدات هبذه الطريقة وعدم الترصحي هبا هو الابتعاد عن ٕااثرة الانتباه والتعجب من 

يت ال طائل مهنا من هجة التسجيل الوريق، تفاداي لتصنع أالفراد من هجة ولكرثة الاسـتفسارات ال

 -préالباحثة تعرضت لهكذا موقف يف بداايت ادلراسة ابلتحديد يف املرحةل الاسـتطالعية اثنية، ٔالن

enquête .  

 للظاهرة ابلنسـبة املشاهد ٔاو املتفرج دور الباحث فهيا يلعب ٔاين تظهر السمة املمزية لهذه أالداة     

  1فيه. الفعلية املشاركة دون معني اجامتعي موقف ٕاىل عوالاسـامت النظر سوى يتضمن وال احلدث، ٔاو

لكن جيب إالقرار عىل ٔان املالحظة غري املشاركة/املبارشة لوحدها مل تكن اكفية مجلع معطيات تريض 

الفضول حول الظاهرة، فاكنت الاسـتعانة بأدوات حبثية ٔاخرى ختص البحث الكيفي ووقع اختيار عىل 

 تقنية املقابةل. 

 شـبه املوهجة املقابةل .2

ٕان طبيعة املوضوع تظهر ٔان الانتقال ٕاىل امليدان مل يكن من ٔاجل تأكيد ٔاو نفي فرضيات، بل        

عاجلة موضوع مف، مبقاربة نوعيةادلراسة  ه مت تناولمبا ٔانو  هو اسـتقراء وتأويل ملا مت مجعه من مادة علمية.

ٔالننا بصدد  املقابةل تلزم الاعامتد عىليسـ  هدااي،متعلق ابلتفاعل بني أالفراد عن طريق تبادل ال 

ال ميس رشحية بعيهنا  -الهدية –مفوضوع ادلراسة  ،اسـتجواب جممتع حبث مامتيز بني متعلمني ؤاميني

فالباحثة من ، املقابةل ال تتطلب ٔان يكون املبحوث متعلام حىت جييب عىل أالسـئةلفويسـتثين ٔاخرى، 

تعترب موقف مواهجة بني  "تقوم بقراءة ورشح الغموض اذلي قد يكون واردا يف ٔاسـئةل ادلليل، ٔالهنا 

فردين ٔاي الباحث و املبحوث يرتكز عىل تفاعل لفظي بيهنام، فيه حياول الباحث استثارة بعض 

                                           

 األردن، ،األردنية اجلامعة ،واإلنسانية االجتماعية العلوم في العلمي البحث أساليب ،وآخرون غدزي غرابيه، 1
 . 34، ص1977
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السـتغاللها يف حبث  املعلومات ٔاو التعبريات دلى املبحوث، تدور حول خرباته و آرائه و معتقداته

مهيهتا يف فهم الظاهرة عن املقابةل وأ  جحيج جنيدويقول  1ٔااي اكنت طبيعة هذا البحث." -علمي

تصوراته ٕاىل للوصول  مضمون تفكري املبحوث، تثري الترصحيات العفوية اليت تدل عىل " ٔاهنااملدروسة:

   2ئية".ٕاحصامتثالته للعامل ولٔالشـياء اذلي ال ميكن ٔان ترتمجه ٔارقام  و

حبيث ٔاعدت حماور التساؤل  ، L’interview Semi Directifمت اختيار املقابةل شـبه املوهجة 

، مع بعض الصيغ أالولية القابةل للتعديل و إالضافة حسب نوع وظرف املبحوث وسـياق 3واحلوار 

 مع املبحوثني.ٕاجراء املقابةل، حبيث تقبل التقدمي والتأخري ٔاو الزايدة واحلذف حسب نوعية التفاعل 

ٕان مجع واسـتخدام ٔادايت املالحظة غري املشاركة ٔاو املبارشة واملقابةل هل فائدة علمية ومهنجية، وهو ما   

لبحث ٕاىل ٔان أالداتني تمكل ٔاحدهام أالخرى يف ا Geerجريو Beckerبيكرذهب ٕاليه لك من 

راء للعمليات الاجامتعية، وبدون وتقدم لنا نظرة ٔاكرث ث تقلل درجة تقنني املقابةلاحلقيل، فاملالحظة 

اسـتخدام بعض ٔانواع أالسـئةل املنظمة خالل املالحظة تصبح هذه الطريقة ذات فائدة حمدودة جدا 

  4ابلنسـبة الختبار حصة الفروض. 

املقابالت امليدانية هو احلصول عىل حتليالت ملدوانت اكتسبت عرب املالحظة  ٕان الهدف من

تذكر قول  الفردية اليت ختص ظاهرة الهدية يف جممتع البحث. وينبغيابملشاركة، جململ املامرسات 

: املعيار الاجامتعي يشء، واملامرسة يشء آخر، والتحليل الاجامتعي يشء اثلث. فال مالينوفسيك

                                           

املعرفة دار وطرائقه،  ،ومناهجه ،ومداخله ،البحث العلمي االجتماعي: لغتهعلي عبد الرازق جليب وآخرون،  1 
  .267، ص2005اجلامعية، اإلسكندرية، 

2 Hadjidj.d,«Enquêter sur son propre terrain. Terrain vécus, Terrain revécus, 
Anthropologie, n°5-6, Ed GRAEA, France, 2006, p29. )» 

 اخلاص بدليل املقابلة. 03أنظر امللحق رقم  3

 .158، ص ذكرهمرجع سبق خنبة من أعضاء هيئة التدريس،  4
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يكفي ٕاحصاء املعايري الاجامتعية، بل جيب ٕاضافة املامرسات وقياس ابتعادها عن املعايري، اذلي 

  1ع، وميثل مجموع املعايري واملامرسات والتباين بيهنا مادة البحث. يتصف غالبا بأنه شاس

ٔاما فامي خيص كيفية تسجيل املعطيات امليدانية، فاكنت املشاهدات مدونة بدفرت خاص بشـبكة     

املالحظات، اليت مل تكن مقيدة بوقت ٔاو ماكن معني؛ ٔالن الطبيعة املرنة لظاهرة تبادل الهدااي ال 

و بأماكن ٔاو ٔاوقات معينة؛ فاكنت الباحثة ٔايامن تذهب تقوم بتدوين مشاهداهتا، خصوصا ترتبط بأفراد أ 

عدة مناسـبات ومواقف متكررة متس الظاهرة املدروسة، ٔاما عن  ؤانه خالل ادلراسة مرت علهيا

  التسجيل الصويت مع املبحوثني هو اخليار املفضل لكن مت الرتاجع عنه لسـببني: املقابالت فاكن

حامتل احلصول عىل معلومات خاطئة ٔاو مظلةل، نظرا ملا يثريه التسجيل يف نفسـية ٔاولها، ا  .1

املبحوث من ريبة وخوف، ٔاو ملا يبديه املبحوث من تصنع؛ أالمر اذلي يؤدي يف الهناية ٕاىل طبع 

 موقف املقابةل بطابع رمسي غري طبيعي.

ذا راجع ٕاىل عدم تعرضهم ملثل هذه املبحوثني، وه اثنهيا، الرفض الرصحي من قبل الكثري من .2

 املواقف قبال، ضف ٕاىل ذكل هجلهم لطبيعة البحث العلمي وتقنياته. 

التسجيل الكتايب عىل هيئة ٕاجاابت عن أالسـئةل اليت رتبت كام جاءت يف  فاكن اخليار البديل هو

اء من املقابةل قب الانهتدليل املقابةل، كام ُاعمتدت اذلاكرة لتسجيل ابيق التفاصيل وانفعاالت املبحوث ع

اتحة فرصة ٔاوسع للمبحوث للحديث حبرية دون خوف ٔاو حرج ٔاو تردد، كام يتيح مبارشة، من ٔاجل إ 

  يف نفس الوقت الفرصة للرتكزي ومالحظة الاسـتجاابت الانفعالية للمبحوث. للباحثة 

 

                                           

، املؤسسة اجلامعية 1، تر: مصباح الصمد، ط ، اثنولوجيا انتروبولوجيابيار فارنييه –تولرا ، جان  -فيليب البورت 1
 .381، 380، ص ص 2004للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 
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ر وال حاجة ٕالجراء املعلومات ٔاصبحت تتكر  مقابةل، ٔالن 34وصل عدد املقابالت اليت ٔاجريت       

الهنايئ  اثنتان مهنا ٔالهنا ال حتتوي عىل معطيات جديدة قد تضاف، ليصبح العدد املزيد، وحذفت

تراوحت املدة الزمنية للمقابةل الواحدة من ساعتني ٕاىل ثالث ساعات، كام مقابةل. و  32للمقابالت 

معلومات جديدة، مفن املقابالت من  برمج لقاء اثين لبعض املبحوثني بغية تكرار املقابةل للحصول عىل

 اكنت فردية ؤاخرى مقابالت جامعية. 
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  اثلثا: كيفية تنظمي وحتليل املعطيات احلقلية

رمبا من املناسب قبل الرشوع يف رشح اخلطوات اليت اتبعت يف معلية التحليل ٔان نعرف ما هو       

املقصود ابلبياانت الكيفية؟ فهـي تكل البياانت اليت تكشف لنا عن اجلوانب اجلوهرية يف املواقف و 

و تأخذ  املوضوعات موضوع البحث الكيفي. و تشلك دامئا جوهر املادة اخلام يف البحث الاجامتعي،

فٕان معلية حتليل البياانت و أالفاكر تقوم ٔاساسا   1شلك اللكامت مبعىن اللغة يف صورة نص موسع.

عىل تصنيف هذه البياانت و جتزئة ٔافاكرها، فقسمت مرحةل تنظمي املعطيات امليدانية وحتليلها ٕاىل 

  خطوات ثالث لتسهيل العمل و جاءت اكلتايل:        

 و تصنيف البياانت. تنظمي و قراءة واختصار  .أ 

 حتليل هذه البياانت.   .ب

 اسـتخالص النتاجئ واخلروج ابسـتنتاجات.  .ج

ٔاول خطوة اكنت تنظمي املقابالت و ٕاعادة كتابهتا يف شلك نصوص حتمل مضهنا املالحظات اليت        

ع ٕاضافة ٕاىل شـبكة املالحظات اليت متت كتابهتا خالل املعايشة اليومية جملمتجسلت ٔاثناء املقابةل، 

مث تلهتا القراءة اجليدة لهذه املقابالت من ٔاجل التحليل املبديئ البحث قبل و ٔاثناء ادلراسة امليدانية، 

للك مقابةل، مث اختصار املعطيات و تصنيفها يف شلك بطاقات للك حمور، حتمل لك مهنا مجموعة 

ا من البطاقات و املعطيات املتحصل علهيا نبعد ذكل صنف  .ٕاجاابت املبحوثني للك سؤال عىل حد

ٕاىل عناوين كبرية تمتثل يف القضية الرئيسـية للك حمور و تضمنت لك مهنا مجموعة شـبكة املالحظات 

مث البدٔا يف حتليل هذه املعطيات معمتدين يف ذكل عىل  - شلكت القضااي اجلزئية للك حمور -عنارص

  لظاهرة املدروسة. اليت تناولت اإالطار النظري و ادلراسات السابقة 

                                           

  .479،478صص ، مرجع سبق ذكرهعلي عبد الرازق جبلي و آخرون،  1 
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ة يف نشاط التحليل تمتثل يف اسـتخالص النتاجئ ويه ٔارىق خطوة يف البحث خلطوة املوالئاما ا      

الاجامتعي العلمي. حفاولت الباحثة يف هذا اجلزء املقارنة بني النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا و بني ما توصلت 

ا. و مغزى ذكل ٔانه سـننتقل ٕاليه ادلراسات السابقة، و ابلتايل رصد الاختالف الوارد و تعليل لك هذ

، عطيات واملالحظات املسجةلامل  وصف وعرضمن إالجابة عن: كيف؟و ماذا؟ اليت تشملها معلية 

ؤاخريا الوصول ٕاىل مرحةل  النتاجئ. وتأويل حمور معلية تفسري تعدٕاىل مسـتوى إالجابة عن: ملاذا؟ اليت 

  كتابة البحث وٕاعداده يف صورته الهنائية، شامال شقيه النظري وامليداين/ احلقيل. 

واملعروف ٔايضا  Vancouverٔاسلوب فانكوفر ام الهتميش، فقد اسـتخدمنا ٔاما فامي خيص نظ     

لاكمةل للمرجع يف رمق تسلسيل آخر النص وتدون املعلومات ابطريقة الرتقمي، حبيث يأخذ لك مرجع 

  الهامش وتأيت: املؤلف، عنوان املرجع، الطبعة، دار النرش، البدل، سـنة النرش، الصفحة.
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  خـــــــالصة الفصل

يف أالخري، ٕان ممارسة البحث العلمي إالمربيقي تسـتدعي التقيد بقواعد، وٕاجراءات تكون ٕاطارا        

معرفيا ومهنجيا توجه الباحث و تؤطر مساره ٔاثناء قيامه ابدلراسة، وال يتأىت هذا ٕان ما جتاوز الباحث 

لطبيعة املوضوع و حتقيقا الزمنية، وفقا البرشية و املاكنية و  اتعيني حدودهب  راسة وذكلادل تجماال

  ٔالهدافه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الرابع:
  امليدانية وٕاجراءاهتا العملية جماالت ادلراسة

  
  ونوغرافيا منطقة قرص الشالةلاجملال املاكين: مٔاوال: 

 و أالثري اجملال اجلغرايف .1

 والتارخي السـيايس إالداريالانامتء  .2

 املكون البرشي واخلصوصية الثقافية .3

  املرافق اخلدماتية والتجهزيات العمومية .4

  اجملال الزميناثنيا:                  

  اجملال البرشياثلثا:                  

  إالجراءات العمليةرابعا:                  
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ادلراسة امليدانية، حبيث تناول اجلزء أالول مونوغرافيا منطقة قرص  يتضمن هذا الفصل حدود       

مهنا بوصف ورسد حمل ادلراسة احلقلية (اجملال املاكين) بأربع عنارص؛ خيتص لك  -تيارت -الشالةل

ليتبعه يف اجلزء الثاين إالطار الزمين اذلي اسـتغرقته الباحثة لدلراسة منذ اختيار  معلومات تعرف هبا،

املوضوع وحىت الصياغة الهنائية لٔالطروحة، ليليه التعريف مبجمتع البحث وجحمه، ؤاخريا إالجراءات 

  ٔاثناء ادلراسة. العملية اليت رافقت الباحثة
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  منطقة قرص الشالةلمونوغرافيا اجملال املاكين/ ٔاوال:

، اليت متثل اجملال - تيارت -اعمتدت الباحثة يف هذا اجلزء اخلاص مبونوغرافيا منطقة قرص الشالةل    

املاكين لدلراسة احلقلية عىل امللف الهنايئ ملراجعة دراسة التخطيط التوجهيـي للهتيئة والتعمري اخلاص 

 26العمراين والبناء لوالية تيارت بتارخي ، والصادر عن مديرية التخطيط  « P.D.A.U »ابدلائرة

من قبل مكتب ، وهذا أالخري هو اترخي املراجعة، ٕاال ٔان دراسة التخطيط ٔاجريت 2013سبمترب 

. ٕاضافة ٕاىل احلصول عىل ملف ٕاداري حول املنطقة يعود اترخيه ٕاىل  2008سـنة دراسات بتيارت 

الفرتة اليت ويه املقاطعة إالدارية للمدية، يف  حرر من طرف ٔاحد املوظفني الفرنسـيني 1952ديسمرب 

  داراي لوالية املدية.اكنت املنطقة اتبعة إ 

املشاهدات املسجةل  مل يكن اعامتد الباحثة مقترصا عىل املصادر الرمسية املذكور آنفا، بل اكنت     

نقص ادلراسات حول واذلاكرة الشعبية و رواايت املهمتني بتارخي املنطقة املالذ الثاين، وهذا راجع ٕاىل 

املنطقة وٕاهامل اجلانب التارخيي لها اذلي مل يمت تدوين جزء كبري منه، وهو اذلي يعترب ٕاراث شفواي اندثر 

  جزء كبري منه مبوت حامليه. 

  . النطاق اجلغرايف و أالثري1

 موقعها فلكيا وجغرافيا 1.1

متتاز مبناخ متوسطي حار  ،رشقا 2شامال وخط طول  35فلكيا تقع املنطقة بني خط عرض   

  جاف صيفا وابرد شـتاءا.
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جغرافيا، تنمتي ٕاىل نطاق الهضاب العليا وابلتحديد يف منطقة إالسـتبسـية للمغرب، اليت متتد من 

 عىل هضبة وارسـنيس " ضبطاملغرب أالقىص غراب ٕاىل غاية تونس رشقا، ، وابل 

OUARSENIS".5الاحندارات عن  ومعوما فٕان طبوغرافيا املنطقة مسطحة تقل فهيا ٕاال ٔان ،

بين هذا ال يعين ٔان درجة الاحندار متساوية القمية يف مجيع الاجتاهات، وتمتزي بتواجد سلسة جبال "

  م. 1220" جنواب، اليت يبلغ طولها حامد

  حدودها إالقلميية:

  حيدها من الشامل والية اجللفة. -

  من اجلنوب بدلية زماةل أالمري عبد القادر(تيارت). -

  الرشق بدلية رسقني (تيارت).من  -

 من الغرب بدلية الرشايقة (تيارت). -

  هتأاصل تسمي  2.1

هذا الامس اذلي يتكون من شقني قرص وشالل، ويعود ٔاصل هذه مدينة "قرص الشالةل"     

التسمية حسب ٕاحدى الرواايت املتداوةل عىل لسان ساكهنا، ٔان البدو الرحل واملسافرين القادمني 

اكنوا يعربون املنطقة مه من ٔاطلقوا علهيا هذا الامس"قرص الشالل"، نسـبة لتدفق من اجلنوب، اذلين 

  مياهها املنحدرة من شالالت اجلبل احملاذي لها اذلي جياوره قرص يعود ٔاصهل للعهد الروماين.
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كام ٔان ٔااثر القرص الروماين موجودة حلد اليوم ويعرف حمليا ابمس "القلعة"، ٕاضافة ٕاىل ٔااثر ٔاملانية 

مازالت شاهدة عىل التارخي العريق للمنطقة، ومن مّر هبا  1الوزقاريةرى جبانبه كساعة مشسـية مبنطقة ٔاخ

  خالل عهود سابقة.

ويف رواية اثنية ٔالحد املهمتني بتارخي املنطقة السـيد ب.ب، فٕان ٔاصل لكمة شالةل هو الفعل       

التشليل" ويرتبط هذا الفعل  بركة،فسموها شالةل نسـبة لــ " Rincerالعريب تشليل وابلالتينية 

بتشليل اخليل، اذلي اكن يقوم به الرحل وساكن املناطق اجملاورة يف ٔاحواض املياه اليت اكنت تزخر 

  هبا املنطقة، واليت الزالت لليوم متكل ثروة مائية ابطنية كبرية.

 يف الفرنسـية أالوىلالعسكرية للقيادة  ة،اترخي بناء ثكن1894تأسست عام املدينة قدمية نسبيا        

موقعها ، نسـبة المس القائد الفرنيس اذلي اكن فهيا. "Riebell "ٕاىل امسهاحيث غري ، فرتةكل الت

إالسرتاتيجي هو مفرتق طرق بني الشامل و اجلنوب جعلها نقطة جذب رئيسـية للشعوب الرحل، مفنذ 

  الساكن مبا يف ذكل املناطق احمليطة هبا.شهدت العامصة احلرضية للمدينة تدفق ٔاعداد كبرية من  1962

                                           

ذا االسم حسب ما جاء به البحرية هي حبرية حماذية لسفح احد اجلبال احمليطة باملدينة وتدعى جبال بن محاد، مسيت  1

العرب الفاحتون إىل مشال إفريقيا  ها(مهتم بتاريخ املنطقة)، راجع إىل الفرتة اليت هاجر في ن عودةبن ساعد بتصريح السيد 

: ما هذا؟ فقيل: إوز عراقية. رحل املنطقة ومروا على املنطقة، وحطوا رحاهلم بالبحرية أين كانت تسبح إوزهم، فسأل أحد

. (أنظر هلذه البحرية اومنذ ذلك احلني أصبح امس ،وزقاريةصبح لت ُخِفف نطقها بدمغ بعض األحرفوبتداول العبارة 

 اليت تظهر فيها املنطقة إبان تواجد االستعمار يف املنطقة) 04والصورة رقم  02م امللحق رق
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  المنط العمراين للمدينة 3.1

تمتزي املدينة بمنط معراين قدمي يتسم ابلهندسة املعامرية أالوروبية، ويتجسد ذكل يف البناايت         

اليت الزالت شاهدة ٕاىل اليوم، فرمغ قدم جدراهنا وتغري وظائفها تظهر فهيا التفاصيل أالوروبية يف 

لرشفات والنوافذ وأالبواب، ولعل ما ميزيها ٔايضا ضيق ٔازقهتا وذكل طلبا يف توفري الظل، شلك ا

ٕاضافة ٕاىل كرثة حمالهتا املتجاورة املتسمة بصغر مساحهتا وتنوع نشاطها: بيع اخلرض والفواكه، املواد 

ع احللوايت الغذائية، القامش ومسـتلزمات اخلياطة، حالقة الرجال، احلدادة، اخملابز، املقايه وبي

 التقليدية ٕاىل غري ذكل. 

لكن اليوم وبعد التوسع العمران يف املنطقة حصلت عدة تغريات مست شلك ووظائف البناايت       

القدمية؛ فالكنيسة حولت ٕاىل صيدلية وهناك مدرسـتني ابتدائيتني تغريات جذراي لتصبحا منازال اليوم. 

راقة املنطقة ضف ٕاىل ذكل، ٔان العديد من احملالت والسوق املغطاة واملقايه القدمية اليت حتيك ع

كام يفضل الساكن احملليون تسمية هذا اجلزء  الشالةل القدميةٔاغلقت، ؤاخرى غري ٔاحصاهبا نشاطهم، 

 .! من املدينة، ٔاصبح اليوم يغزوه السكون وخال عىل عروشه وأكنه همجور

ٕان ظهور المنط العمراين احلديث وتوسعه اسـتدعى اسـتقطاب الساكن، اذلي جعل من املدنية       

قسمة ٕاىل جزٔاين، ٔاوهلام القدمي اذلي اكن مركز املدينة حني تأسيسها كام ذكران آنفا يتسم ابلطابع م 

  أالورويب يف العمران، وآخر حديث النشأة يتسم ابلبناء العمودي وتوفر املرافق العمومية واخلدماتية.
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  . الانامتء إالداري والتارخي السـيايس2

 1الانامتء إالداري 2.1

، عن املنظمة 09-84الصادر عن الغرفة إالدارية جمللس النواب رمق  04/02/1884مبوجب املرسوم 

  إالقلميية يف اجلزائر، مت ٕانشاء ٔاربع حمافظات "البايكل" جاءت اكالٓيت:

 ابيكل اجلزائر العامصة .1

 ابيكل وهران .2

 ابيكل قسـنطينة .3

 ابيكل التيطري (الصحراء) .4

ي، اليت تعد واحدة من ٔاكرب املناطق إالدارية فهيا، اكنت قرص الشالةل تنمتي ٕاىل انحية التيطر       

حيث متتد من منطقة عني بوسـيف (املدية) رشقا ٕاىل ثنية احلد وتيسمسـيلت غراب، ومن الشامل 

  الرشايقة و زمزاش، عني وسارة، رسقني، زماةل أالمري عبد القادر.

اليوم معروفة بتسميات تضم البدلية اخملتلطة الشالةل تسع عروش "دواوير" اليت ٔاصبحت      

  ٔاخرى:

  

                                           

1 L’administrateur, Monographie de la commune-mixte de chellala, arrondissement de 
Médéa, département d’Alger, Riebell, 22 décembre 1952. 
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  امس املنطقة حاليا  دوار / عرش

  زماةل أالمري عبد القادر  ملقان

  رسقني  سوايق بن معروف

  مخيس مليعدات  اكف النرس

  عني وسارة  رحامن

  حد الصحاري  زمزاش

De Foucault  رشايقة  

  حايس فدول  زانخرة

La rocade  سـيدي لعجال  

  بن حامد  بن حامد

  

اتبعة ملقاطعة املدية، ومل تصبح مقر  1905ديسمرب  26ٔاصبحت "قرص الشالةل" بدلية يف       

ويه تضم ٔاربع بدلايت: قرص الشالةل، الرشايقة، رسقني، زماةل أالمري عبد  1975ادلائرة ٕاال يف سـنة 

كام تبعد عن  ،ٕاحدى دوائر والية تيارت الواقعة ابجلنوب الرشيق لها ٔاحضت 1975اترخي عد القادر. وب

 هكتار.13429و ترتبع عىل مساحة قدرها  ،لكم 120الوالية بـ 

  اترخيــها السـيايس 2.2

تعترب مدينة قرص الشالةل ٕاحدى معامل الثورة التحريرية اليت سامهت بقسط وفري يف نسج         

 - ) رمحه هللا2000-1919( سعد دحلبخيوط احلرية، عن طريق خشصيات فاكن ابهنا البار اجملاهد 
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واكن ممن شارك  -رمحه هللا -ابن خدةاذلي اكن صوت اجلزائر، حيث اكن وزير خارجية يف حكومة 

  ، مث اكن ٔاول سفري للجزائر يف املغرب. ٕافيان يف مفاوضات

 1بقرص الشالةل 1945افريل  18ٔاحداث 

ذلي نفته فرنسا ٕاىل منطقة قرص ا مصايل احلاجالشخص الثاين اذلي اتصل امسه ابملدينة هو       

حاليا، حّول زعمي احلركة  اتزولت" املعروف بــ المبزيالشالةل يف ٔاربعينيات القرن املايض. مفن جسن "

ٕاىل املنطقة حتت إالقامة اجلربية، ليجعل مهنا مركزا لنشاط سـيايس وطين،  مصايل احلاجالوطنية 

يارات سـياسـية خمتلفة، ابسـتثناء احلزب حيث اكن يسـتقبل العديد من الشخصيات التابعة لت 

  الشـيوعي اجلزائري اذلي رفض الاخنراط يف حركة ٔاحباب البيان واحلرية.

، أالمر اذلي حرك 1945افريل  07اكنت ٔاول تظاهرة شعبية مبنطقة قرص الشالةل يوم        

 18ٔانه ويف يوم سلطات الاحتالل املركزية لتشديد الرقابة عىل ٔاعضاء حزب الشعب اجلزائري، ٕاال 

افريل عرفت املنطقة نشاطا سـياسـيا كثيفا، حيث قصدها مسّريي ٕادارات البدلايت اخملتلطة، قادة و 

ابشاغات جاءوا من مناطق الهضاب ابٔالغواط، بسكرة، ٔافلو، تيارت، بلعباس، سعيدة واملدية، من 

لغليان يف ٔاوجه، حيث ٔاجل انتخاب اجمللس وصادف هذا التجمع السـيايس يوم سوق ابملدينة واكن ا
                                           

، على الساعة 26/10/2015وأحد أبناء املنطقة، أجريت يوم سنة)، جماهد  93ع (م.مقابلة مع املبحوث  1

قد مت عرض أحداثها يف فلم وثائقي متثيلي يف  و ومبساعدة الدكتور بن سامل (دكتور يف تاريخ جبامعة اجللفة) .13:10

 إحدى القنوات التلفزيونية اخلاصة.
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ٔاعطت السلطات ممثةل يف احلامك العام أالمر إبلقاء القبض عىل ٔاربع مسؤولني حمليني حلزب الشعب 

اجلزائري، من املقربني ملصايل احلاج ومه: منارصي محمد، سعد دحلب، زيتوين عيل، عبد الرمحن محمد. 

ذ السلطات الفرنسـية لوعودها مبنح واكنت مطالهبم تمتثل يف تنفي بسبب اقتحاهمم لالجامتع وذكل

  الاسـتقالل التام للجزائر، عقب احلرب العاملية لثانية وانتصار احللفاء فهيا. 

قوات الرشطة من ٕالقاء القبض عىل  تجمع بقوة يف الطريق الرئييس منعلكن الشعب اذلي اكنت م 

ل انئب وايل اجلزائر، اذلي عندما علمت السلطات الفرنسـية هبذا المترد قررت ٕارسا املناضلني امخلس،

، حيث اعتربت هذه املواهجة حتداي لكبار ممثيل السـيادة واهجه سد برشي من ساكن املنطقة

  الفرنسـية. ليكتب يف الصحف الفرنسـية صباح اليوم املوايل ابلبند العريض "فرنسا هتان ٔامام املٔال". 

بعد يومني، حارصت السلطات الفرنسـية املنطقة مبختلف ٔاهجزة جيشها، كام ٔالقت القبض عىل  

  املشتبه هبم، وعن مصايل احلاج فنفته ٕاىل الكونغوا "برازافيل".

بقرص  1945انطالقا من رٔاي بعض املؤرخني، فقد شلكت انتفاضة الثامن عرش من افريل       

رب، ليٌعلن عن مظاهرات دموية يف الفاحت والثامن من شهر ماي الشالةل رشارة الاشـتعال ٔالحداث ٔاك

شهدت ٔابشع اجلرامئ امجلاعية اليت ارتكبت يف حق الشعب اجلزائري يف قاملة و سطيف  1945

  وخراطة، ٕاضافة ٕاىل محالت اعتقال واسعة عىل اكمل الرتاب الوطين.
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  1معركة بوشواط بقرص الشالةل

ع معركة بوشواط يف منطقة موجودة بني بدلية قرص الشالةل اترخي وقو  1956ماي  16اكن      

اليت اسـمترت الٔكرث من سـتة ساعات، وتزامن يس مصطفى ووبدلية زماةل أالمري عبد القادر، بزعامة 

سـنة، هذه مل تكن صدفة بل غاية يف رد اعتبار  113وقوعها يف نفس اترخي سقوط زماةل أالمري بعد 

  رية احلديثة ورائد املقاومة"أالمري عبد القادر".وانتقام ملؤسس ادلوةل اجلزائ

تعترب هذه املعركة من ٔامه املعارك ضد فرنسا، ذلكل ُدونت يف نصب تذاكري مبتحف اجملاهد       

عن ٔاسفه لصمت بن سامل ٔامحد ابلعامصة. ولقد ٔاعرب ابن املنطقة والباحث يف التارخي أالسـتاذ 

  وين أالحداث اليت صنعت اترخي املنطقة. السلطات احمللية خاصة عن الاهامتم بتد

ابختصار، فقد ُعرِفت املنطقة برموزها التارخيية، وشهدت لقاءات مضت قادة احلركة الوطنية       

بتنوع مشارهبا وٕايديولوجياهتا وتركيبهتا مثل: مصايل احلاج والبشري إالبراهميي،و فرحات عباس. ؤاجنبت 

دحلب، واملناضل موالي مرابح، حاج بن نعامن محمد ابن سعيد،  وطنيني كبار ٔامثال ادلبلومايس سعد

واندلعت عىل ٔارضها معارك بطولية حتتاج ٕاىل التدوين والتأليف حىت ال تنىس، معركة البطام، 

 بوشواط وغريها شاهدة عىل التضحية يف سبيل السـيادة الوطنية.            

                                           

النشرة اإلخبارية، القناة روبورتاج ، ة تيارتمعركة بوشواط شاهد على التاريخ الثوري في منطقعبد العزيز عليم،  1

 .2011/ 02/ 18اجلزائرية الثالثة، 
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ٔاكدت ٔان معظم ما كتب حول املنطقة اكن ابللغة ٕان ترصحيات املهمتني بتارخي املنطقة، قد       

الفرنسـية من تقارير ورشائط واثئقية مصورة، جهل موجود ابملكتبة الوطنية ومركز التوثيق الفرنسـيني، 

فاملعمرين من ابحثني وعسكريني مه من قام بتدوين اترخيها، ٕاضافة ٕاىل ٔان هناك خمطوطات ونسخ 

شخاص ابملنطقة، غري ٔاهنم خيفوهنا ويرفضون تسلميها ويصل قدمية جدا مازالت موجودة عند بعض االٔ 

  .!! أالمر هبم ٕاىل حد ٕاناكر وجودها ٔالسـباب ال يعرفها غريمه

  . املكون البرشي واخلصوصية الثقافية3

 املكون البرشي 3.1

اذلي قام  2008نسمة، واكن هذا يف آخر تعداد وطين يف  52753بلغ عدد ساكن املنطقة           

  . ONSبه ادليوان الوطين لٕالحصاء 

، ٔالن اخللفية الثقافية جمال ادلراسة ابٔالمهية مبا اكن لمنطقةالثقافية ل صوصية اخليعد التعرف عىل      

وهو ما ذهب ٕاليه  تصورات و اجتاهات أالفراد.والاجامتعية تسامه بطريقة ٔاو بأخرى يف التأثري عىل 

 Ralph رالف لينتونو  Margeret Mead مرغريت ميدبعض أالنرتوبولوجيون من ٔامثال 

Linton  اذلين ركزوا يف دراساهتم عىل اخلصوصية الثقافية ملا لها من دور يف تشكيل بعض الامنذج ،
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فيتضح من خالل املعطيات امليدانية ٔان  1والتصورات دلى أالفراد، وتؤثر عىل مواقفهم وسلواكهتم.

  ساكن املنطقة ينقسمون ٕاىل قسمني من حيث أالصل الاجامتعي:

ي يرتمج الوحدة القرابية اليت تربطهم ببعض؛ حبيث ٔان انتقاهلم من من هجة ذو أالصل الريفي اذل  -

منطقة أالصل ٕاىل منطقة اسـتقرارمه احلالية ٕامنا اكن انتقاال قرابيا ٔاو عائليا، يتبعه سبب ٔامه هو 

النشاط الرعوي اذلي اكنوا يزاولونه واذلي فرض علهيم الرتحال والاسـتقرار يف املناطق الغنية 

لوحدة القرابية بأهنا تقوم عىل الاكتفاء اذلايت النسـيب، واحلفاظ عىل العادات، ابلالٔك. وتعرف ا

التقاليد، وقمي التعاون ويوحد الشعور امجلعي بيهنم، كام تقوم العالقات الاجامتعية بيهنم عىل 

 ٔاساس القرابة والانامتء ٕاىل نفس العشرية ٔاو القرية. 

اذلين يعرفون ابلزنعة الفردية حبيث يظهر لك  ٔاما من هجة اثنية، الساكن ذو أالصل احلرضي  -

فرد مشغول بنفسه، وعالقاته مع غريه من أالفراد تمتثل يف لقاءات رسيعة ومناسـبات حمددة، مما 

  يوحض نوعية العالقات الاجامتعية يف هذا الوسط.

  اخلصوصية الثقافية 3.2

نشاطهم كام ذكران آنفا يعرف ، و اليدتتسم املنطقة بطابعها احملافظ ومتسك ساكهنا ابلعادات و التق      

أالواين بنبتة احللفاء  صناعة: التقليدية مثلاحلرفية و والصناعات  -يف ضوايح املنطقة -ابٔالعامل الرعوية

 امن شهر ماي يف لك سـنة عيد العارش ويقام لها بتارخي ،ي تشـهتر به املنطقةالزرايب اذل ونسـيج

                                           

جملة إنسانيات، عدد خاص مبلتقى: أي  مكانة التحقيق الميداني في الدراسات األنتروبولوجية"،موالي احلاج مراد، " 1
 .2002يف اجلزائر؟، اجلزائر،  لألنثروبولوجيامستقبل 
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التعلمي  اليت تسـند ٕالهيا هممة والصناعات التقليدية ابلبدلية،عىل مسـتوى وحدة الزرايب  للزربية

واحملافظة عىل هذه احلرفة من الزوال، ٕاال ٔان هذا اجلانب يعرف تقهقرا مع مرور الزمن وعزوفا صارخا 

عن مزاولهتا، وهذا ما ٔادى ٕاىل غلق فرع الزرايب لتعاونية الفالحية واخلدمات الاجامتعية ابلبدلية، 

هذا راجع لكون هذه أالنشطة مكتسـبات فردية  من احلرفيات عىل مزاوةل هذه احلرفة،وتوقف كثري 

جيب العمل عىل تدعميها ماداي ومعنواي، واحلفاظ علهيا يأيت من خالل ٕاقامة ورشات معل جتمع بني لك 

  هذه أالنشطة حملاوةل نرشها وإالشهار مبنتوجاهتا. 

الوالية وقرهبا من والييت اجللفة واملدية، نسـتطيع ٔان منزي حبمك البعد اجلغرايف للمنطقة عن مقر       

عدة مظاهر وعادات وتقاليد يظهر فهيا التأثر والانامتء لهاتني الواليتني، يف الطبخ واللباس وتقاليد 

  بعض املناسـبات، ومن مظاهر اخلصوصية الثقافية للمنطقة ما ييل:

اللهجة احمللية لساكهنا اخملتلفة متاما عن ٕان ٔاول ما يالحظه الزائر ملنطقة قرص الشالةل هو  -

ساكن الوالية، واليت متيل ٕاىل لهجة ساكن الواليتني املذكورتني آنفا، ٔاين يستبدلون حرف 

مقرف، فهـي بذكل  -الغني حبرف القاف مثال ذكل: غدوة (غدا) ــ قدوة، ُمغرف (ملعقة)

 ختتلف لك الاختالف مع لهجة ساكن مقر الوالية وضواحهيا.

ترش لبس اللحفاية (عاممة الرٔاس)، القشابية والربنوس بني الكهول والشـيوخ من رجال ين  -

املنطقة، ويه نوع من أاللبسة الوبرية والصوفية املنسوجة يدواي، اليت تشلك ٕاراث ثقافيا 

 وحرفة تقليدية ميارسها ويسرتزق مهنا الرجال والنساء عىل حد السواء. 
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، غري ٔانه ومع مظاهر التغري اليت مزيت املنطقة 1س احلايكٔاما يف الوسط النسوي فميزيهن لب -

عرب مرور الزمن، نلمس تراجعا ٕاذ ٔاصبح يقترص لبسه عىل الكبريات يف السن فقط، لكن يف 

السـنوات أالخرية نالحظ عزوف ٕان مل نقل انداثر ارتداء هذا النوع من اللباس يف الوسط 

ية حسب ترصحي ٕاحدى املبحواثت، ٕاضافة ٕاىل النسوي، واستبداهل ابجلالبية ٔالهنا ٔاكرث معل 

 ارتداءه عند النساء املزتوجات. "لعجار" اذلي يُالحظ انتشار

الروبة من هجة ٔاخرى تتأنق نساء املنطقة يف املناسـبات الاجامتعية اكلزواج ابلفسـتان الناييل " -

ى "، اذلي يتبعه حيل ذو راحئة طيبة مصنوع من املسك ؤانواع من الطيب يدعالعريب

" وتتوسط هذا العقد شلك يد "اخلُمسة"، اليت حتمل معتقد شعيب يمتثل يف ٕابعاد ّخساب"

العني عن العروس. ٕاضافة ٕاىل اسـتعامل ٔادوات الزينة ويه: السواك، الكحل العريب املصنوع 

 يدواي يف البيت، احلناء.

عدد من شعراءها  من بني الفنون التعبريية اليت متزي املنطقة، يه الشعر الشعيب اذلي يتقنه -

زيتوين والشاعر  احلاج سفيان محمداذلي تويف معظمهم، من ٔاشهرمه الشاعران رمحهام هللا 

                                           

باللون  من قماش "النيلة"يض، والنوع الثاين يصنع " ويكون باللون األبFina فيناخياط بقماش متوسط السمك امسه " 1
ألنه يغطي كامل  وهذا النوع من األزياء يلبس خصيصا عند اخلروج من املنزل  ،ويسمى "حايك ملرّمى" الذهيب املصفر

قطعة قماش يف شكل مثلث توضع على األنف وتغطي  - "لعجارلبس " جسم املرأة من رأسها إىل رجليها. وعادة ما يتبعه
ذا املظهر النساء الغنيات،   -الوجنتني تظهر فيها  بربطة من قماش احلايك على الوجه "لعجار" أو يستغىن عنوخترج 

 .وتتميز به النساء الكبريات يف السن "بوعوينةإحدى العينني فقط وتدعى حمليا "
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خليفي صاحب القصيدة املشهورة "قليب تفكر عرابن رحاةل" اليت غناها  عيىس بن عالل

 وعىل ذكر هذا أالخري اذلي عاش لسـنوات يف املنطقة ٔاين اكن يشـتغل هبا كنجار.امحد، 

لرقص اذلي يعترب فن وشلك من ٔاشاكل التعبري الفين، اذلي يتجىل يف رقصة السعداوي ٔاما ا -

(الناييل) اذلي يؤدهيا الرجال والنساء. وكذا املورواثت الشفهية من ٔامثال ؤالغاز وحاكايت. 

ومن اجلانب الرتفهيـي، تعرف املنطقة ٔالواان من أاللعاب الشعبية ولعل ٔاشهرها لعبة 

 اليت ٔاوجد لها ساكن املنطقة ماكن خاصا جيمتعون به للعهبا.  1"ڤالسـي"

ٕاضافة ٕاىل ذكل، يعترب فن الطبخ من ٔامه عنارص تراثنا اليت جتمع بني املادي وغري املادي،  -

اذلي تنقهل اجلدات وأالهمات للفتيات الشاابت، وما يشمهل الطبخ يف املنطقة هو طريقة 

طهـي املأكوالت التقليدية مثل: الكسكس "طعام"، ختزين املنتوجات وتصبريها، وٕاعداد و 

" (يف الغرب يسمونه الربكوكس ويف الرشق يدعى املردوداملطلوع (خزب ادلار)، طبق "

" يعرف يف مناطق ٔاخرى من الوطن بــ الشخشوخة مع برزقانالعيش)، ٕاضافة ٕاىل ٔالكة "

مثل:  ا بأسامهئا احمللية، نذكرهكام يشمل الطبخ صناعة احللوايت التقليدية بعض التغريات،

الروينة (مقح مطحون ، الكعبوش ورفيس، )املذكّر( املسمن ٔاو املدلوك، البغرير، املبسس

 اخل.املقروط...وتضاف هل بعض التوابل)، 

                                           

، وتلعب وفق قواعد خاصة بني أفراد مكونني حلقة. وجيتمع ة أعواد مصنوعة من القصبتلعبة سيستخدم يف هذه ال 1
 .  ةڤويسمونه بالصة السيا "ڤالسي"هؤالء يف مكان معروف عند أهل املنطقة خاص بالعيب 
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  والتجهزيات العمومية اخلدماتيةاملرافق  .4

  :التعلميية املرافق 4.1

 15من مؤسسات التعلمي مبختلف ٔاطواره، حبيث يقدر عدد الابتدائيات بــ  29تضم املنطقة      

. ولك هذه املؤسسات موزعة  4متوسطات، ٔاما الثانوايت فهـي  9مؤسسة، ٔاما املتوسطة فعددها 

  عرب أالحياء والتجمعات السكنية الرئيسـية للمنطقة.

دد من املرتبصني يف ختصصات خمتلفة اكخلياطة واحلالقة ويوجد مركز للتكوين املهين يؤطر ع       

والطبخ لٕالانث، و املياكنيك والنجارة والبناء لذلكور، ؤاخرى جتمع بني اجلنسني اكلرتبص للحصول 

  عىل شهادة التقين سايم يف إالعالم االٓيل.

ياه والبيئة املتواجد يف كام مت ٕاجناز وتدشني املعهد الوطين املتخصص يف التكوين املهين ملهن امل        

املوافق – 2014جانفي  26املدخل الغريب للمدينة، اذلي فتح ٔابوابه ٔامام الطلبة املرتبصني منذ أالحد 

من قبل السـيد بدوي نور ادلين وزير التكوين والتعلمي املهنيني، حبيث بلغ  -هـ1435ربيع أالول  24

النظافة، معاجلة املياه، تسـيري اخملزوانت، مرتبص موزعني عرب سـتة ختصصات: احمليط و  180عددمه 

اسـبة وتسـيري. وترتاوح مدة الرتب اسـتغالل وصيانة ٔانظمة التطهري، شـباكت أالنظمة املعلوماتية، حم
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-شهر أكقىص حد، زد عىل ذكل ٔان املعهد يضمن إالقامة وإالطعام للمرتبصني  30شهرا ٕاىل  12من 

  1رسير. 60تتسع ٕاىل  -ٔاي تكوين ٕاقايم

اتبعة للجامعة املركزية  - الاكئنة مبدخل البدلية –ٕاضافة ٕاىل ما سـبق، فاملنطقة معززة مبلحقة         

ابن خدلون مبقر الوالية (تيارت) اكنت متثل معهد وطين يف ختصيص الري والزراعة، لتتعزز امللحقة 

اكنت يف  ) بتخصصات جديدة، اليت2016 – 2015اجلامعية يف ادلخول اجلامعي للسـنة اجلارية (

منصب بيداغويج يف  250وقت سابق مشلوةل النشاط ؤاغلقت ملدة عامني. مشلت التخصصات 

منصب يف ميدان اللغة وأالدب العريب انقسمت بني ختصصني هام: دراسات  100املاسرت، من بيهنا 

وم منصب يف ختصص ماسرت عل 60نقدية و دراسات لغوية. ٔاما العلوم الاقتصادية والتجارية حفصدت 

منصب يف ماسرت اترخي حديث  50اقتصادية. وابلنسـبة للعلوم الاجامتعية وإالنسانية فمت فتح 

  2منصب يف ختصص قانون عقاري. 40ومعارص، ٔاما احلقوق والعلوم السـياسـية فمت فتح 

 300ٔاما خبصوص مسـتوى الليسانس؛ مفن املتوقع ٔان يتجاوز عدد الطلبة يف السـنة أالوىل        

علوم اقتصادية. ضف ٕاىل  50يف لك من أالدب العريب والعلوم الانسانية، و 90ني بعدد طالب موزع

طالب. وتبع ذكل توسـيع  550ذكل ميدان العلوم الطبيعية وختصصاهتا، ليصل العدد مكرحةل ٔاوىل ٕاىل 

. يف إالقامة اجلامعية ذكور+ ٕاانث "سعد دحلب"، وتوفري النقل اجلامعي اذلي اكن مشلوال قبل عامني
                                           

يف  املعهد الوطين املتخصص، 11:04على الساعة ، 15/02/2016، يوم  (ع.ق) مقابلة مع السيد مدير املعهد 1
 ، قصر الشاللة.ينالتكو 

ملحقة قصر  10:45على الساعة ، 23/01/2016مقابلة مع السيد مدير ملحقة قصر الشاللة (و. أ)، يوم  2
 الشاللة.
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 - 2015من هجة ٔاخرى حظيت املنطقة مبرشوع قيد الاجناز يرتقب اسـتالمه هناية السـنة اجلارية (

  1مقعد جديد. 1000) لزايدة املقاعد البيداغوجية حبيث ستتعزز امللحقة بــ 2016

  مرافق الشـباب والرايضة 4.2

الرايضية والتظاهرات حتتوي املنطقة عىل مؤسسات ومرافق للرتفيه وممارسة خمتلف أالنشطة       

  الثقافية ، تمتثل يف:

 دار الشـباب (مركز املدينة)، ٕاضافة ٕاىل دار الشـباب محمد بوضياف. .1

 .2013مكتبة املطالعة العمومية اليت مت افتتاهحا سـنة  .2

 قاعة الرايضة املتعددة الاختصاصات. .3

امللعب البدلي اجلديد، وهناك ملعب قدمي هممش وغري صاحل وال حيتوي عىل ٔابسط  .4

 التجهزيات. 

 مسـبح شـبه ٔاومليب حديث النشأة. .5

من خالل شـبكة املالحظات املسجةل وترصحيات بعض املبحوثني، جترٔات الباحثة لتقيمي واقع       

ضف ٕاىل ذكل كرثة ٔاعطاهبا، وعدم اهامتم املرافق الرايضية يف املنطقة، اليت تعاين هتميش رمغ نقصها 

 السلطات احمللية حبضور وتشجيع التظاهرات وادلورات الرايضية. 

                                           

 .مقابلة مع السيد مدير امللحقة، مرجع سبق ذكره 1
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  املرافق الاقتصادية 4.3

تعترب املنطقة فقرية من الناحية الاقتصادية النعدام املنشآت الصناعية، ومتتاز بكوهنا منطقة        

ور غري صاحلة للزراعة، ٕاضافة ٕاىل الهتميش الواحض رعوية تعرف برتبية املوايش، ومعظم ٔاراضهيا ب

  لقطاع الزراعة وعدم وجود تشجيع من طرف السلطات احمللية ٔالجل اسـتصالح أالرايض.

من هجة ٔاخرى، تعرف املنطقة حركة جتارية حمتشمة حيث مت افتتاح مركز جتاري دامئ منذ ٔاربع        

دينة وفسح هلم اجملال لالستامثر هبا، مما جشع عىل سـنوات، اذلي ٔادى ٕاىل اسـتقطاب جتار من خارج امل

زايدة ظهور حمالت جتارية تليب خمتلف احتياجات ساكن املنطقة، واملناطق اجملاورة لها اذلين جذبوا 

  بسبب ذكل.

ٕاضافة ٕاىل ذكل، يوجد سوق ٔاسـبوعي يعرف حمليا بــ"سوق امجلعة" اذلي يعرف نشاطا        

ذ الصباح الباكر واىل غاية ما قبل الظهر، وتعرض خالهل سلع متنوعة من اقتصاداي لك يوم مجعة، من

خرض وفواكه، اللحوم وادلواجن، أالاثث، املالبس وأالحذية، المتور، املواد الغذائية، أاللبسة 

الصوفية، أالفرشة وأالغطية، املوايش... علام ٔان جتار لك نوع من هذه السلع هل جمال خمصص يف 

خري خيضع لتنظمي وتقسـمي اثبت يف عرض السلع ال يتغري وميكن للزائر ٔان يالحظ السوق، فهذا االٔ 

  ذكل.

  قطاع اخلدمات 4.4

تتوفر املنطقة عىل اخلدمات الصحية، وتتوزع املؤسسات الاستشفائية عرب اجلهات أالربع        

  فيوجد:
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راء العمليات املستشفى املركزي"اجلياليل بونعامة" مبدخل املدينة، يمت عىل مسـتواه ٕاج  .1

اجلراحية وٕاقامة املرىض(الرجال والنساء وأالطفال)، وحيوي قسم الوالدات ومصلحة حفظ 

 اجلثث، قسم أالشعة وخمرب التحاليل.

املؤسسة اجلوارية للصحة العمومية بوسط املدينة اليت حتوي الاسـتعجاالت، وغريها من   .2

 أالقسام (أالشعة، التحاليل الطبية، طب أالسـنان، الطب العام).

يوجد مسـتوصفان يوفران خدمات الطب العام، طب أالسـنان والاسـتعجاالت البسـيطة  .3

 واحلقن.

  النقل واملواصالت  5.4

يعربها طريقان والئيان  املدينة اذلي جيعلها مفرتق طرق بني الشامل واجلنوب، ونظرا ملوقع       

  يف اجتاه مقر والية تيارت.  77يف اجتاه العامصة، ٔاما الطريق الواليئ الثاين فيحمل رمق  137أالول رمق 

نقل مع كبرية، حبيث جتمعها خطوط  من انحية املواصالت نسـتطيع القول ٔان املدينة ال تعيش عزةل    

خمتلف الوالايت عىل رٔاسهم مقر الوالية تيارت وبدلايهتا الواقعة يف الطريق الواصل بيهنام، ٕاضافة ٕاىل 

  والية تيسمسـيلت، البليدة، اجلزائر العامصة، املدية وضواحهيا، اجللفة وعني وسارة.
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  اثنيا: اجملال الزماين

املوضوع وحىت الصياغة الهنائية لها، ٔاي  يارامتد السقف الزمين اذلي اسـتغرقته ادلراسة منذ اخت     

ٕاىل غاية ديسمرب  2014يف جانبهيا النظري وامليداين/احلقيل ابلفرتة الزمنية اليت بدٔات من مارس 

  ، وقد قسمت ٕاىل مخس مراحل جاءت اكلتايل:2017

اليت تلت اختيار  ،مرحةل البحث الواثئقي و مجع املعطيات النظرية حول موضوع ادلراسة .1

وقامت الباحثة خاللها بقراءات من ٔاجل فهم ٔاكرث ملوضوع  هناية شهر فيفري،وضوع منذ ملا

 ادلراسة وبناءه، وصياغة ٔاسـئةل إالشاكلية.

 املرحةل الثانية، مت ترتيب وتصنيف املعلومات من ٔاجل حترير الفصول النظرية لدلراسة. يف .2

 Pré-enquêteأالويل للميداناثلث مرحةل اكنت صياغة ٔاسـئةل دليل املقابةل، مث الزنول  .3

 وذكل من ٔاجل اختبار ٔاسـئةل دليل املقابةل، وبداية التحضري للرشوع يف ادلراسة امليدانية.

رابع مرحةل متثلت يف الرشوع مجلع املعطيات امليدانية؛ بزايرة مجموعة من املؤسسات اليت ميكن  .4

غري ٔانه وجب التنويه يف هذا ٔان جتد هبا الباحثة ضالهتا، و حتديد مواعيد وٕاجراء مقابالت، 

املقام ٕاىل ٔان املعطيات امليدانية رشعت الباحثة يف تسجيلها منذ اختيار املوضوع، بفضل 

 املشاهدات اليت مت تسجيلها عن طريق املالحظة املبارشة. 

  آخر مرحةل اكنت تنظمي وحتليل املعطيات امليدانية وحترير اجلانب امليداين لدلراسة.  .5

ذهاب وٕاايب  هذه املراحل مجيعها تمكل بعضها بعضا ومل تكن هبذا احلزم والرتتيب، فاكنغري ٔان      

بني النظري والتطبيقي من ٔاجل التصحيح وسد الثغرات. وختلل مرحةل البحث انشغال الباحثة إبعداد 
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 وحترير املقال اخلاص ابملناقشة لتقدميه للنرش يف جمةل علمية حممكة، ٕاىل جانب هذا اكنت هناك

مشاراكت يف عدد من امللتقيات العلمية سواء عىل مسـتوى جامعة مسـتغامن ٔاو جامعات الوطن 

والسفر للحضور  أالخرى، مما فرض ابلرضورة مضاعفة اجلهد واسـتزناف الوقت لتحضري املداخالت

  واملشاركة.  
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 اثلثا: اجملال البرشي

ث، مفا ميزي جمال ادلراسة ٔان املدينة جتمع خليط يعد اجملال البرشي احمليط أالساس حلركة الباح      

من ٔاصول الساكنة مه العرب اذلين ميثلون أالغلبية، ليأيت يف املرتبة الثانية أالمازيغ املمثلون يف 

، ولعل هذا اذلي ميزي 1اذلين يسكنوهنا منذ تأسيس املدينة -حسب اللهجة احمللية للمنطقة –"لقبايل"

مكسـبا يضفي لدلراسة متزيا خاصا، ومن هجة  تنوع يف تركيبة ساكهنا،مما يعترباملنطقة جمال ادلراسة من 

 ساكن مدينةبني من  ٔاخرى ٔاكرث متثيال للمجمتع املدروس اللكي، وما ميزي هو ٔان ٔافراده مت اختيارمه

قرص الشالةل بطريقة عشوائية، ٔاين تضمن الامتيز و الاختالف من حيث السن و اجلنس واملسـتوى 

  2مبحوث. 32، واملهنة (العامل، و العاطل عنه) وأالصل الاجامتعي، حبيث بلغ عدد املبحوثني التعلميي

اذلي نتفق  محدوش رشـيد"اجتنبت الباحثة اسـتعامل العينة ٔالنه و حسب رٔاي الربوفيسور "      

معه فرنى ٔان موضوع تبادل الهدااي والعالقات الاجامتعية ٕاذا ما اعتربانهام كفئة سوسـيولوجية، فهـي 

ٔاوال و قبل لك يشء تندرجا مضن أالبعاد السوسـيولوجية الكيفية حىت و ٕان ٔاردان بناء عينات، فال 

رض للجداول البسـيطة اليت متثل ميكن ٔالي عينة ٔان حتتوي هذه الفئة ( تبادل الهدااي). وفامي سـيأيت ع

  توزيع املبحوثني حسب متغريات اجلنس، السن ، املسـتوى التعلميي والفئة املهنية. 

                                           

هذا التباين يف سكان املنطقة مل يذكره أي إحصاء أو وثيقة رمسية، لكن االنتماء اجلغرايف للباحثة ساعد على مالحظة  1
ا املنطقةتصرحيات بعض املثقفني والباحثني يف تاريخ ذلك، إضافة إىل   .من سكا

 حيتوي على جدول ميثل بيانات ختص املبحوثني. 03أنظر امللحق رقم  2
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  املبحوثني حسب اجلنس جدول يوحض توزيع .1

  النسـبة املئوية  التكرارات  اجلنس

   62،65  21  ٔانىث
   37،34  11  ذكر
  100  32  اجملموع

 11و ، 62،65ٔانىث بنسـبة  21فردا توزعوا بني  32من خالل اجلدول يبلغ عدد املبحوثني      

 ، وهذا ما يبني ٔان العنرص أالنثوي اكن ٔاكرث من نصف مجموع املبحوثني.  37،34بنسـبة  ذكر

 جدول توزيع املبحوثني حسب السن: .2

  النسـبة املئوية  التكرارات  السن

20 – 28  08  25   

29 – 37  08  25   
38 – 46  07  87،21   
47 – 55  03  37،9   
56 – 64  04  5،12   
   25،6  02  مفا فوق 65

   100  32  اجملموع
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و يه نفس نسـبة   25سـنة قد بلغت نسبهتا  28 – 20املالحظ ٔان الفئة العمرية مابني      

من املبحوثني   50سـنة، وهذا ما يشري ٕاىل ٔان  37 – 29املبحوثني اذلي يرتاوح سـهنم ما بني 

سـنة و  46 -38عند الفئة العمرية   87،21سـنة، يف حني بلغت نسـبة  37ٕاىل  20سـهنم ما بني 

37،9  5،12سـنة، ونسـبة  55 -47يه نسـبة املبحوثني اذلين سـهنم   64 – 56للفئة العمرية 

 ا فوق.سـنة مف 65اكنت لصاحل املبحوثني اذلين بلغ سـهنم  25،6سـنة ٕاال ٔان أالقل نسـبة بــ 

 جدول توزيع املبحوثني حسب املسـتوى التعلميي: .3

  النسـبة املئوية  التكرارت  املسـتوى التعلميي

    37،9  03  بدون مسـتوى
   37،9  03  ابتدايئ
   75،18  06  متوسط
   25،31  10  اثنوي
   25،31  10  جامعي
   100  32  اجملموع

  

يتضح من خالل اجلدول ٔاعاله ٔان جل املبحوثني مسـتوامه التعلميي مرتفع نوعا ما فاكن وهذا ما        

للك من املسـتوين الثانوي   25،31اليت توزعت بتساوي بنسـبة  5،62تأكده النسـبة املئوية 
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 37،9للمبحوثني ذوي املسـتوى املتوسط، وتأيت أكقل نسـبة  75،18واجلامعي، لتلهيا نسـبة 

من املبحوثني يف املسـتوى الابتدايئ ومتاثلها لذلين بدون مسـتوى. للك  

 توزيع املبحوثني حسب الفئة املهنية: .4

  النسـبة املئوية  التكرارات  الفئة املهنية

   25،6  02  طلبة
   37،34  11  موظفون
   5،12  04  همن حرة
   62،40  13  بدون معل
   25،6  02  متقاعدين
   100  32  اجملموع

  

من خالل نتاجئ اجلدول نسـتنتج ٔان ٔاعىل نسـبتني اكنتا لفئيت املبحوثني بدون معل بــ        

62،40  تكرار(اثنان رجال)، وفئة املوظفني بــ  13امرٔاة ماكثة ابلبيت من ٔاصل  11واكنت

37،34  5،12لتلهيم يف املرتبة الثانية فئة املهن احلرة بنسـبة  ، 25،6مث نسـبة   للك من فئة

  الطلبة واملتقاعدين.
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  :توزيع املبحوثني حسب احلاةل العائلية .5

  النسـبة املئوية  عدد التكرارات  احلاةل العائلية

   28,12  09  ٔاعزب (ة)

   59,37  19  مزتوج (ة)

   3,12  01  مطلق (ة)

   9,37  03  ٔارمل (ة)

   100  32  اجملموع

  

 59,37نسـبة ا ميثل املبحوثني مزتوجني مبمن خالل نتاجئ اجلدول فٕان ٔاكرث من نصف عدد       

 28,12ليأيت يف املرتبة الثانية العزاب بنسـبة ،9,37 وتليه فئة أالرامل بــ ؤاخريا املطلقني بــ 

3,12 .  
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  رابعا: إالجراءات العملية

البحث يف ترافق الباحث ٔاثناء ٕاجنازه لبحثه مجموعة من املراحل، تبدٔا منذ ميهل واجتاهه الختيار     

موضوع ما ٕاىل غاية الصياغة الهنائية لدلراسة، وهو نفس ما مرت به الباحثة يف ادلراسة بني ٔايديمك؛ ٕاذ 

من املراحل أالوىل املهمة واملوالية بعد  يعترب البحث البيبليوغرايف/الواثئقي والزنول أالويل للميدان

اجلامعية ومراكز البحث واملكتبات موضوع ادلراسة، مفن خالل زايرة الباحثة للمكتبات  اختيار

اخلاصة، وكذكل املكتبات إاللكرتونية مت احلصول عىل مجموعة من الكتب، املقاالت واحملارضات، 

ملتقيات، جمالت وحصف، حصص تلفزيونية، رشائط واثئقية...وغريها، حتمل معلومات ختدم املوضوع 

ت الاجامتعية، الثقافة اجلزائرية، ٕاضافة ٕاىل ٕاحصاء واخلاصة ابجملمتع اجلزائري وبنائه الاجامتعي، العالقا

ادلراسات السابقة اليت تناولت الهدية كظاهرة لدلراسة، واملقارابت النظرية السوسـيولوجية و 

الاسـتعانة مبجموعة من  الظاهرة املطروحة، ٕاضافة ٕاىل ذكل متت أالنرتوبولوجية اليت تأطر دراسة

  ملهنجي ٕالعداد الرسائل اجلامعية. الكتب واملقاالت اليت ختص ادلليل ا

لك ما مت مجعه من مادة علمية يشلك قاعدة البياانت اليت انطلقت مهنا ادلراسة، اليت مكنت من      

اسـتخراج ٔافاكر القسم النظري وصياغة دليل املقابةل من هجة، ومن هجة ٔاخرى توجيه املالحظة يف 

تلقى  امليدان حبيث قامت الباحثة بدراسة اسـتطالعية زارت خاللها بعض املؤسسات، اليت ميكن ٔان

 ية ومرفولوجيهتا بوجه عام، متوهجةثقاف - هبا ضالهتا للتعرف عىل اترخي املنطقة وخصوصيهتا السوسـيو

ومؤسسة التعمري والهتيئة احلرضية  -ملحقة قرص الشالةل - بذكل ٕاىل زايرة لك من مكتبة املطالعة
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قة لرتتيب لقاءات )، كام قامت ابلبحث عن أالشخاص املهمتني بتارخي املنطPDAUالتابعة للمنطقة(

  معهم.

ٕان ما شلك مثرة بناء موضوع هذه ادلراسة هو تظافر واجامتع عدة عنارص، من هجة؛املالحظة      

ادلامئة للواقع الاجامتعي، ولك ما مت مجعه من معطيات كيفية خالل البحث الاسـتكشايف، ومن هجة 

مجعت حول املوضوع، لالسـتفادة  ٔاخرى حتليل لك ما مت الاطالع عليه من ٔادبيات ودراسات السابقة

  مهنا نظراي واعامتدها ٔاثناء تفسري وحتليل النتاجئ احلقلية.

انطالقا مما مىض ذكره، تالىش الغموض اذلي اكن يكتنف الباحثة حول املوضوع، ليتشلك دلهيا     

معل وفق اذلي وجه البحث امليداين يف حقل ادلراسة، من خالل وضع خطة  إالطار املعريف واملهنجي

 جدول زمين حىت ال يضيع اجلهد والوقت.

 

 

 

  

  



  الفصل اخلامس:
  : دراسة ٕاثنوغرافيةالهدية يف منطقة قرص الشالةل

  
   تصورات أالفراد حول مفهوم الهدية  ٔاوال:                        

  ومناسـبات تبادلها طبيعة الهديةاثنيا: 

  : ٔاطراف التبادلاثلثا                        

  يةٔاسـباب تبادل الهدرابعا:                         

  الهدية يف جممتع البحث بني الثابت واملتغريخامسا:                         

  اختيار الهدية العوامل املتحمكة يفسادسا:                         
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املعلومات االثنوغرافية احلامسة ال تتشلك من املالحظات  ٔانافرتاضات (غريتز) يه  ٕان ٔامه       

من  ٔاشـياءفأالفعال  ،والتعامل معها من خالل مرحش التفسري ٕاىل ٔافعال أالفرادحيث ينظر  أالولية،

فراد قدر ومن مث فان االثنوغرايف ال هيمت مبا يفعهل االٔ  ،نقل املعىن ٕاىلوعالمات هتدف  إالنسانصنع 

 1.لهيا ٔالفعال بعضهم البعضإ وابلتفسريات اليت يتوصلون  ،اهامتمه مبعىن ما يفعلونه

 

 للكيفورد غريتز

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                  

  .89، ص2008، تر: تراجي فتحي، عامل املعرفة، الكويت، االنثروبولوجيالثقافة التفسير كوبر، آدم   1 
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يف هذا الفصل بوصف الظاهرة موضوع ادلراسة يف جممتع البحث، وذكل بتناول طبيعة  تقوم الباحثة   

مع التعريف هبذه أالخرية، اليت صنفت انطالقا مما مت مجعه من  الهدااي املتبادةل وربطها مبناسـباهتا

معطيات ميدانية ٕاىل ٔاربع حماور تندرج مضن لك حمور مجموعة من املناسـبات، لتنتقل ٕاىل التعريف 

ا ووضعها بني بأطراف التبادل وطبيعة الروابط الاجامتعية اليت تربطهم ببعض، مث ٔاسـباب تبادله

  متغريي الثابت واملتحول،  ؤاخريا العوامل املتحمكة يف اختيارها.
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 ٔاوال: تصورات أالفراد حول مفهوم الهدية

رٔاينا ٔانه من املفروض ٔان نعرج عىل التعريف السوسـيولويج للتصور الاجامتعي قبل الانتقال    

يعترب التصور الاجامتعي من بني املواضيع اليت و ٕاىل فهم تصورات جممتع البحث حول الهدية وتبادلها، 

حظيت ابهامتم كبري من طرف علامء النفس وعلامء الاجامتع خاصة، واذلي ٔاخذ من ٔاطر متباينة، مما 

 :نيتعريفل عرض نتٔادى ٕاىل تباين تعريفاته، ويف هذا إالطار س 

  " Emile Durkheim: تعريف ٕاميل دوراكمي  - أ 

ويضيف ٔان ٕانتاج ، ابيق الظواهر يف الطبيعة بسبب مزياهتا اخلاصةهو ظواهر تمتزي عن        

التصورات ال يكون بسبب بعض أالفاكر اليت تشغل انتباه أالفراد، ولكهنا بقااي حلياتنا املاضية، ٕاهنا 

ميول حتركنا دون وعي، وبتعبري آخر ٕاهنا لك ما شلك سامتنا  عادات مكتسـبة، ٔاحاكم مسـبقة،

  1أالخالقية.

  " Moscovici: موسكوفييستعريف   -ب

نظام القمي واملبادئ واملامرسات املرتبطة بأشـياء معينة سواء مظاهر ٔاو ٔابعاد خاصة  يشلك      

كام  اسـتقرار ٕاطار احلياة اخلاصة ابٔالفراد وامجلاعات،سـمترار و جامتعي، واليت تسمح ابابلوسط الا

  2تشلك ٔايضا ٔاداة لتوجيه ٕادراكنا وكذا بناء اسـتجاابتنا.

                                                  
 20جامعة  التصور االجتماعي للعذرية عند الطالبة اجلامعية، مذكرة ماجستري يف علم النفس االجتماعي، ،غانم ابتسام 1 

  .7، ص 2009اجلزائر، ، 1955 أوت

 . 8، ص نفس املرجع 2 
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تعريف  اناعمتد بغية رفع او  ،جامتعيمفهوم التصور الاهناك تباين بني الباحثني حول ٔان يتضح      

املوجودة جامتعي هو عبارة عن حمتوايت التفكري التصور الا": ٔان جامتعي مؤداه يتضح يفللتصور الا

يسـتقهيا اليت  معني، وضوعمه حول ومعتقدات هوآراء همعارف عىل مسـتوى البناء العقيل للفرد، وتشمل

، ائلاملس بعضفراد نظرة موحدة ل الٔ خيلق ل مما، تهجامع  ومعايري بقمي هطارتبخالل تنشئته الاجامتعية وا

 1 ."ذكلاملتعلقة بواملامرسات خالل تفاعالهتم الاجامتعية يف مجةل املواقف والسلوكيات  ويظهر ذكل

كثريا من التصورات وأالفاكر عن طريق التنشـئة يكتسب الفرد خالل احلياة يف بيئته الاجامتعية      

الاجامتعية، ٕاضافة ٕاىل ما تزوده به ثقافة اجملمتع اذلي ينمتي ٕاليه.فيقوم أالنرتوبولوجيون بتحليل الظواهر 

 2بذكل عىل ٔاساس التصور اذلي يتشاركون فيه. الاجامتعية، ليصلوا ٕاىل ٔان أالفراد يقومون

ويمت ذكل عرب حتليل  ة ابملعاين واملفاهمي اليت متثلها الهدية عند أالفرادإالحاط ٕاذن ٔاصبح  من املهم ٔاوال

الترصحيات الصادرة عهنم، الكتشاف مدى تأثري التنشـئة الاجامتعية والبيئة الثقافية والاجامتعية عىل 

  تصورات أالفراد حول الظاهرة املدروسة.

ملفهوم الهدية، فهـي ترتبط ابٔالشـياء جممتع البحث من تصور مادي يف حتديدمه  ينطلق ٔافراد      

 وال وجود لهدااي معنوية. امللموسة حسب اعتقادمه،

  )03".. يك تقولييل هدية جتي يف ابيل حاجة مغلف وفوقها وردة هه..." ( املقابةل رمق 

ادلين إالساليم ٔاحد مقومات الهوية اجلزائرية، ذلكل هو ٔاحد العوامل  من هجة ٔاخرى يعترب      

مرده لكون  واملوهجة لسلوك أالفراد، ٕاضافة ٕاىل كونه مصدرا ٔالفعاهلم. فتبادل أالفراد للهدااي املؤثرة

  واسـتدلوا ابحلديث حيث قال:" هتادوا حتابوا". ذكلعىل  حثّنا �الرسول
                                                  

  . ذكرهرجع سبق م، (بتصرف)ابتسام غامن 1
  نفس املرجع. 2 
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  )32" (املقابةل رمق -يقصد الهدية-"... ايك الرسول وصاان عىل هاذ اليشء

اعتبار الهدية واجب اجامتعي، يفرضه النظام الاجامتعي الثقايف كام ذهب ٔافراد جممتع البحث ٕاىل 

  نتيجة للضبط الاجامتعي للجامعة. جملمتعهم، ويدينون به وميارسونه خالل تفاعالهتم

  )09" (املقابةل رمق! "ها لواجبة الزم نديرها، وال متسلكيش من هدرهتم

فراد جممتع البحث، اليت يتعني دفعها مبوجب تتخذ الهدية مفهوم الغرامة والرضيبة يف تصور أ ٔايضا      

العالقة الاجامتعية القامئة بني املهدي واملتلقي. خصوصا ٕاذ ما تعلق أالمر ابملناسـبات الاجامتعية اليت 

  ال مفر مهنا بسبب تلقي ادلعوة حلضورها واليت ال تدع جماال لتحجج.

  )19قابةل رمق ".. يك جيو لعراس جيوان لربوسـيات ( يقصد هبا غرامة)"(امل

يف مقابل ما تقدم يعطي املبحوثون معىن آخر للهدية يمتثل يف ٔاهنا منح اليشء بدون مقابل (جماين) 

  من ٔاجل تلبية حاجات نفسـية لالك الطرفني(املهدي واملهدى ٕاليه)، كام ترصح ٔاحد املبحواثت:

.."pour moi 11ةل رمق لواحد خلاطر يسوى عندي وابش نّفرحو" (املقاب مندها الهدية(  

 ٕاذن تؤثر البيئة الاجامتعية والثقافية للفرد عىل تصوراته لٔالشـياء والظواهر وهذا ما ينعكس عىل      

رسية وما تزرعه من قمي اجامتعية وثقافية ودينية ٔاكيد سـيحدد توهجات سلواكته وممارساته، فالتنشـئة االٔ 

الفرد حنو الهدية وممارسـهتا كظاهرة اجامتعية، وهذا ما يعكسه الاختالف الواحض لتصورات املبحوثني 

حول مفهوم الهدية كام سـبق ذكره، ٕاال ٔان القامس املشرتك بيهنم هو ٔان الهدية يه يشء ملموس 

يف شلكها املعنوي الرمزي، فاملهم ٔان يرى ابلعني اجملردة،ومت التغيب التام للهدية ابختالف طبيعته 

ن تصورمه ليشء لوجود هدا النوع من الهدااي او الٔ  وهلام هجل املبحوثنيرجاع ذكل الحامتلني أ وميكن إ 

  ي ماداي.ذو قمية ال يكون ٕاال ٕاذا اكن ملموسا أ 
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  اثنيا: طبيعة الهدااي ومناسـبات تبادلها

يف هذا اجلزء سـتقف الباحثة عند املناسـبات اليت يمت خاللها تبادل الهدااي، ومل هتمت بلك تفاصيل       

املتبادةل، ومن  العادات والطقوس املصاحبة للمناسـبة، بقدر الاهامتم ابجلزء اخلاص فقط بطبيعة الهدااي

اور ٔاو مجموعات:مناسـبات حم ٔاجل عرض املعطيات بطريقة منظمة قامت بتقسـمي املناسـبات ٕاىل ٔاربع

  دينية ، مناسـبات اجامتعية، عادات وممارسات ثقافية، جمامالت يومية، فقد جاءت اكالٓيت:

 املناسـبات ادلينية: .1

كام يفضل املبحوثني  تعّود ٔاهل املنطقة عىل الاحتفال ابملناسـبات ادلينية ٔاو املوامس و "لعواشري"      

عىل ٔارض  حلضارات تعاقبت تداخلت وامزتجت بعادات وممارساتوٕاحياءها يعرف طقوسا  تسميهتا،

اجلزائر ودايانهتا، كام ارتبطت ابلتقاليد املتوارثة ٔالجيال ابملنطقة. ؤاخذت الطابع إالساليم ٔالهنا ترتبط 

والثقايف  يف معظمها بأشهر التقومي الهجري، ٕاضافة لكوهنا متس خشصيات خمدلة يف التارخي إالساليم

مناسـبات تعرب عن الهوية الثقافية ٔالفراد اجملمتع بعنارصها، وقد متثلت يف سـبع مناسـبات من حيث يه 

  1 ويه:

 ٔاول حمرم: 1.1

لقد اختلفت االٓراء حول اعتبار حمرم هو ٔاول ٔاشهر السـنة الهجرية، ٕاال ٔان الصحيح والثابت ٔان      

نَّ ِعَدَة ا ِٕ
لّشهُوِر ِعْنَد هللا ِاثْنَا َعَرشَ َشهًْرا يف عدد أالشهر هو اثنا عرش شهرا كام جاء يف قوهل تعاىل:" ا

                                                  
تبادل اهلدايا وتعزيز الرابطة االجتماعية: املناسبات الدينية أمنوذجا" العدد الثاين عشر، جملة الفكر  عباس الزهرة " 1 

  .264- 257 ، ص2017املتوسطي، تلمسان (اجلزائر)، جانفي 
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َماَواِت وْاالَْٔرَض..." كتاب هللاِ  ويه شهور هاللية يعمتدها املسلمون يف صياهمم وجحهم  1يَْوَم َخلََق السَّ

ؤاعيادمه وسائر ٔامورمه، ويه: حمرم، صفر،ربيع أالول، ربيع الثاين، جامد أالوىل، جامد الثانية، رجب، 

ان، شوال، ذو القعدة، ذو احلجة.غري ٔان بن العريب ذكر يف كتابه ٔانه مل يكن يف اجلاهلية شعبان، رمض

وال يف إالسالم ما يدل عىل ٔان حمرم هو ٔاول ٔاشهر السـنة، فقبال اكنوا يؤرخون احلول (العام) بربطه 

هذا مما  حبادثة او معركة وقعت يف تكل الفرتة مثل عام الفيل. لكن ورد يف ٔاشعار العرب ما خيالف

يدل عىل ٔان السـنة تبدٔا مبحرم ويوجد ذكل يف بعض ٔاشعار اجلاهلية، وهو ما ٔاخذ به اخلليفة معر بن 

  2اخلطاب وجعلها بداية الهجرة.

و انطالقا من ترصحيات ٔافراد  وحفاظا عىل طبيعة ؤاهداف ادلراسة بعيدا عن القضااي ادلينية     

-مي الهجري وبداية سـنة جديدة حيتفل هبا ساكن املنطقة جممتع البحث، فٕان حمرم هو ٔاول ٔاشهر التقو

عىل غرار اجملمتع اجلزائري وإالساليم، ويتسم هذا الاحتفال جبو من الروحية والفرحة -جممتع البحث

، 3حتّرض رابت البيوت يف هذا اليوم عشاء ممزي يكون من مشـتقات القمح: كسكس، رشـته ٔاين

طبق منه كهدية للجريان املقربني اذلين جتمع بيهنم عالقة محمية، واىل رق ابدلجاج، ليمت ٕارسال م ويرافقها

  بيت اجلد واجلدة ٕان وجدا.

  )22"... نبعثو طبيس طعام ابدلجاج جلرياان يل مدارسيهنم (عىل عالقة هبم)" (املقابةل رمق 

                                                  
   .36 اآلية رقم التوبة، سورة 1 
، 19:29، على 13/07/2016عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حصة فتوى، قناة زدين علما، شوهد يوم:  2 

https://www.youtube.com/watch?v=X-F110ZFUUO 
ا تأيت يف شكل خيوط متوسطة الطول و هي نوع من املعجنات  3  تطهى عن طريق التبخري مثل الكسكس، و يشتهر 

  (املدية، البليدة، العاصمة). سكان مناطق الوسط اجلزائري
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  عاشوراء:  2.1

 من نيحيتفل به املبحوثاليوم بعاشوراء ٔالنه يصادف اليوم العارش من شهر حمرم، ٔاين مسي هذا       

ٔاهل املنطقة مكناسـبة دينية سعيدة يصوموهنا مع خمالفة سـنة النصارى والهيود، فيصومون التاسع 

.غري ٔان الاعتقاد السائد عند الشـيعة  �والعارش ٔاو العارش واحلادي عرشا اقتداءا بسـنة نبينا محمد 

قتل  احلسني بن عيل بن ٔايب طالبٔان تسعة من ٔاهل بيت احلسني قتلوا يوم التاسع من حمرم،والسـيد 

يوم العارش منه ٔاي يوم عاشوراء، فهـي تغطي عىل السبب احلقيقي اذلي من ٔاجهل يمت ٕاحياء اذلكرى 

د ترخست منذ انتشار دعوة الفاطميني ابملغرب يف إالسالم وحىت قبهل، وال شك ٔان هذه العادة ق

 1حتت تأثري املذهبية. أالوسط
عادات تمتثل يف القيام بتكحيل أالعني وقص جزء من  الاحتفال بعاشوراء يف جممتع البحث يصاحب

عادة متفق علهيا عند ساكن املنطقة ويه طبق  شعر الفتيات، كام يمت ٕاعداد ولمية عشاء ممزية يبدو ٔاهنا

الكسكس ابملرق وادلجاج ٔاو اللحم، ٕاضافة ٕاىل بعض احللوايت واملكرسات اليت يمت توزيعها عىل 

ٔاطفال العائةل.يف هذا اليوم وبعد غروب الشمس يمت تبادل نوع من الهدااي العينية تمتثل يف ٔاطباق 

  واثت:الكسكس بني اجلريان وحىت مع أالقارب القريبني يف السكن، وهذا حسب ترصحي ٕاحدى املبح

لقراب لينا كامي طفليت (ٔاخت الزوج) طبيس طعام  La famille"... يف عاشوراء نبعثو للجريان و 

  )26(املقابةل رمق  وطرف حلم"

                                                  
متطالباتها الوظيفية في منطقة بني سنوس في النصف األول من القرن  البنيات األسرية وحممد محداوي،  1 

  .427، ص 2005، دكتوراه دولة، جامعة السانيا، وهران، جوان العشرين: قرى العزايل نموذجا
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  ودل النبوي الرشيف:امل 3.1

ٕان املطلع عىل ما كتبه العلامء واملؤرخون فامي خيص بداايت الاحتفال ابملودل النبوي، فيجد       

ٔاو  1ابلقرن الرابع واالٓخرون ابلقرن السادس. ففي القرن الرابع ظهر بنو عبيدالبعض قد ٔارخ هل 

اذلين ٔاسسوا ادلوةل الفاطمية يف مرص والشام بعد انفصاهلم  -�نسـبة لفاطمة بنت محمد –الفاطميون 

عن اخلالفة العباسـية، ٕاال ٔان تسـيريمه لشؤون ادلوةل مل يكن يريض ٔاهل البالد، هذا أالخري اذلي 

خلوف والريبة دلهيم من سقوط احلمك. مما اسـتدعامه ٕاىل حماوةل التأثري العاطفي واسـامتةل القلوب ودل ا

ٕاىل  بدافع سـيايس (تثبيت احلمك ) املعز دلين هللا العبيديوذكل إبحداث احتفاالت، فدعى احلامك 

ٕاضافة ٕاىل مواليد ٔاخرى  ،هـ362عام  قريباكن  هذا  هثويتوقع ٔان ٕاحدا، �الاحتفال مبودل النيب 

  2، الاحتفال ابلهجرة، رٔاس السـنة الهجرية.لسالةل آل البيت

عن طريف يف بداية القرن السابع انتقل الاحتفال ابملودل النبوي من مرص ٕاىل ٔاهل ٕاربل يف العراق، 

(تويف سـنة  ٔابو سعيد كوكربيه)، ٔاين احتفل به املكل 750ٔاحد الصوفيني يدعى معر املال (تويف 

ه) ٔاحسن احتفال من ٕانفاق للصدقات ؤاوجه الرب وإالحسان، واكن ذكل يف زمن السلطان 620

  3الاحتفال به ٕاىل سائر البالد العربية. صالح ادلين أاليويب. مث انترش

املبحوثني من ساكن املنطقة ويف هنار يوم الاحتفال ابملودل النبوي الرشيف  جرت العادة عند    

عرش ربيع أالول، ٔان حترض النساء نوع من احللوايت التقليدية اليت تقدم يف املصادف لليوم الثاين 

                                                  
  بن ميمون القداح امللحد اجملوسي.يذكر العلماء أن بنو عبيد هم من ذرية عبد اهللا  1 
، دار 1، طاألول إلى عصر فاروق األول اإلسالمتاريخ االحتفال بالمولد النبوي في عصر حسن السندويب،  2 

  .26، ص 1948االستقامة، القاهرة، 
  .26، ص المرجع نفسهحسن السندويب،  3 
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ٕاضافة ٕاىل ذكل الكعبوش، املسمن،  -تعرف كذكل ابملقنتة ٔاو التقنتة–"طمينةنفاس املرٔاة وتدعى "

السفنج... وترسل كهدية للجريان وتسمى "نفاس الرسول"، ٔاي نفاس السـيدة آمنة مبناسـبة والدهتا 

  .�مي للرسول الكر

يف هذه املناسـبة املمزية ٔاين يعّرب املسلمون عن حهبم ما ميزي هذه املناسـبة عىل غرار املناسـبات      

ادلينية املذكورة آنفا، هو رشاء مشوع خاصة هبذه املناسـبة بعدد ٔافراد أالرسة ويضيفون واحدة ينسـبوهنا 

ج، ٕاضافة ٕاىل توفري مجموعة من للرسول، ٔاّما رابت البيوت فتقمن بتحضري الكسكس ابملرق وادلجا

ٕاىل اجلريان القريبني، واىل  اخلاصة بسهرة هذه الليةل، اليت يرسل مهنا احللوايت واملكرسات والفواكه

  أالم (اجلدة)، أالخت املزتوجة ٕان اكنت قريبة يف السكن، كام جاء يف ترصحي ٕاحدى املبحواثت:

يت وملّا (ٔايم) يسكنوا قراب ليا ولبعض " دامين يف امليلود نبعث طبيس طعام وشوية حلوة خل

  )04(املقابةل رمق  جرياين..."

ٔاما عن وقت تسلمي الهدااي العينية اخلاصة هبذه املناسـبة فعن طبق الكسكس يكون بعد غروب 

الشمس ٔالنّه ٔاعد لوجبة العشاء، ٔاما عن حلوايت وفواكه السهرة فترتك ٕاىل صباح اليوم املوايل، ٔالن 

السهرة ويف وقت متأخر مما يتعذر ٕارسالها وختص فقط بيت اجلد، ٔاو ملن يسـبق  توزيعها يمت يف

  ويرسل طبق حلوايته، فيضطر الفرد للمبادةل ابملثل.

  شهر شعبان:  ٔاواخر  4.1

عادة متوارثة عند ساكن املنطقة حترض خاللها رابت البيوت ٔاي نوع من ٔانواع  الشعبانية      

ويتبادلها اجلريان فامي بيهنم كهدااي يف شلك حصون حتمل نوع من احللوايت احللوايت التقليدية اخلاصة، 

تعود ٔاهل املنطقة عىل هذه املامرسة  التالية: الكعبوش، رفيس،بغرير، سفنج، مسمن ابلعسل. معوما
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يف أالايم أالخرية من شهر شعبان وذكل ابتدءا من اليوم السابع والعرشين وقبل ثالث ٔاايم عن دخول 

  ان، ويه ٔاايم توديع لالٔلك يغتمنوهنا قبل دخول شهر رمضان.رمض شهر

  )10"... نديروا يف الشعبانية بغرير وال كعبوش ونبعثوا منو للجريان وخلاليت" (املقابةل رمق 

  رمضان:  5.1

رمضان شهر فضيل ؤاايمه لكها براكت، وتكرث فيه ٔاعامل اخلري والصدقات وتظهر معها ٔامسى       

هذا  -فل الاجامتعي، وميزي جممتع البحث ممارسة رمغ تراجعها يف بعض أالوساطصور التضامن والتاك

ٕاال ٔاّهنا القت اسـتحسان ومازالت حمافظة عىل  -حسب ترصحيات املبحوثني واملالحظات املسجةل

من وجبة إالفطار اخلاصة ابلعائةل يمت  جزء متثل ويه هدية عينية"اذلواقة"اسـمترارها، ٔاال ويه عادة 

  بني بعض اجلريان قبل ٔاذان املغرب.تبادلها 

  )01" عدان زوج جاراتنا دامين يف رمضان نبعثوهلم ويبعثولنا لفطور..." (املقابةل رمق 

ٕاضافة ٕاىل ذكل، توجد هدية من نوع آخر ويه ادلعوة لٕالفطار عىل وجبة عادة ما تكون ممزية، وتمت 

  .بني أالهل وأالصدقاء وأالحباب واجلريان خالل ٔاايم الشهر

ويسمى حمليا  اليومني اخلامس عرش من شهر رمضان جرت العادة عند ٔافراد جممتع البحث يف      

ٔان ٌحيث أالطفال اذلين يصومون ٔالول مرة عىل صيام هذين السابع والعرشين،  واليوم"النصفية"

عشاء  اليومني، ابتغاء لٔالجر وتعودا واسـتعدادا لصيام شهر رمضان عند البلوغ فتحرض رابت البيوت

  ممزيا ويرسل منه للجريان.

وابلتحديد يف ليةل السابع والعرشين يعلن عن قمية زاكة الفطر، ليمت  ٔاما يف ٔاواخر شهر رمضان      

الثقافية املبتدعة للفرد، بل مرجعها  ٕاخراهجا للمحتاجني، وال تدخل زاكة الفطر يف نطاق املامرسات
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ليلها كام جاء يف احلديث الصحيح حيث فرض رسول هللا ادلين إالساليم ويه بذكل ممارسة دينية. ود

زاكة الفطر من رمضان:"صاعًا من متر ٔاو صاعًا من شعري...". فهـي واجبة عىل لك رب ٔارسة ومن  �

مه يف ٕاعالته بغض النظر عن سـنه وجنسه ومسـتواه الاقتصادي، ويف جممتع البحث يقوم املبحوثني 

  ق التضامن الاجامتعي.إبخراج زاكة الفطر نقدا من ٔاجل حتقي

"ويه هدية ملزمة رشعا، جيب تقدميها للفقراء من الفطرةغري ٔان هذه الزاكة تدعي يف جممتع البحث بــ"

ٔاجل تصحيح ٔاخطاء وهفوات الصيام. ومتنح عادة ٔالفراد تربط بيهنم وبني املاحن عالقة معينة قد تكون 

قرابة ٔاو جرية ٔاو صداقة معال بــ 'أالقربون ٔاوىل ابملعروف'، وتكون معروفة ظروفهم املادية، فليس 

  تولت مجعية املسجد مجعها وتوزيعها.  لشخص غريب ٔان يأخذها ٕاال ٕاذا

  )22" مند الفطرة لواحد نعرفو قليل و معندوش..." (املقابةل رمق 

  عيد الفطر:  6.1

مع هناية شهر رمضان وثبوت رؤية هالل شوال حيتفل ٔافراد جممتع البحث عىل غرار لك ٔافراد       

رمضان يقوم رب أالرسة ابقتناء مالبس  وإالساليم بعيد الفطر. يف أالايم أالخرية من اجملمتع اجلزائري

العيد ٔالطفاهل وزوجته وتعترب ٔاول هدية حيصولون علهيا يف هذه املناسـبة (العيد)، ففي صباح يوم 

لتبادل الهدااي العينية بني اجلريان  العيد ؤاثناء ٔاداء صالته وخالل التكبري والهتليل، تقوم حركة نشطة

أالقارب واملعارف، وتمتثل هذه الهدية يف طبق من احللوايت اليت ٔاوال مث تنتقل يف ابيق الهنار ٕاىل 

دٔابت النساء عىل حتضريها يف املزنل ٔاو رشاءها جاهزة قبل ٔاايم من العيد، اليت تتجاذب بني التقليدي 

  واملعارص: املقروط، رشاك، مسمن، بقالوة..اخل. 

 )29" (املقابةل رمق la familleور روحوا "... هنار العيد نتبادلوا حنا واجلريان لقاطو، ومن بعد الفط
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بعد صالة العيد يبدٔا تبادل الهتاين بني أالفراد بقول:" حص عيدمك تعاود وتزيد". هذه الهتنئة اليت       

تدخل يف ٕاطار الهدااي املعنوية اليت يطلق علهيا يف جممتع البحث "ٔاتقبال"، واليت حتمل كذكل يف 

  لعافية للمتلقي ليعيد الاحتفال به يف السـنة املقبةل.مضموهنا دعاء مبوفور الصحة وا

يف جممتع البحث حيصل الكبار عىل هدييت الهتنئة وطبق احللوى، ٔاما أالطفال فيحصلون من       

" ويه هدية متثل مبلغ من املال تعود الكبار وتبدٔا ابالآبء ٔاوال تَْعْريِيفةطرف الكبار عىل ما يسمى بـــ"

ٔالطفال يوم العيد من ٔاجل ٕادخال الفرح والرسور ٕاىل قلوهبم، وترتاوح قميهتا مابني عىل تقدميها نقدا ل

دج، وتزيد وتنقص قميهتا حسب سن الطفل. مفا يقابل التعرييفة يف غالبية ادلول 200دج ٕاىل  20

  .العربية إالسالمية هو العيدية

ين العطاء، ويرجع اترخي هذه العادة " يف اللغة العربية يعود ٕاىل لفظة عيد وتعالعيديةٕان اشـتقاق لكمة "

ٕاىل عرص املامليك ٔاين اكن السلطان اململويك يقدم راتبا لٔالتباع من اجلنود وأالمراء ومن يعملون معه، 

" وبعد ذكل مت حتريفها ٕاىل لكمة العيدية. اجلامكيةامس " - ٔاي الراتب -وهذا مبناسـبة العيد ويطلق عليه 

صل عىل طبق من ادلاننري اذلهبية وآخرون يقدم هلم طبق من وتتفاوت حسب الراتب، مفهنم من حي

ادلاننري الفضية، واىل جانب هذا اكنت تقدم هلم ٔاشهـى ؤاطيب املأكوالت الفاخرة. ٔاما يف العرص 

العامثين، ٔاخذت العيدية عدة ٔاشاكل ٔاخرى فاكنت تقدم يف شلك نقود وهدااي لٔالطفال، واسـمتر هذا 

  1التقليد ٕاىل العرص احلديث.

                                                  
، 21/01/2016فال يف العيد"، تصفح يوم: صاحل غريب "العيدية يف قطر تراث شعيب يضفي البهجة على األط 1 

http://www.al-sharq.com/news/details/355087#.VstohFP4ufU  
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ٕاذ رجعنا ٕاىل ثقافة اجملمتع اجلزائري اذلي حيتوي عنارص عدة من الثقافة العامثنية اليت ورهثا أالجيال، 

وورثوها بعدمه نتيجة احتاككهم ابٔالتراك اذلين عاشوا عىل ٔارضنا، فٕاننا حامت سرنجع ٔاصل هذه العادة 

   اجلزائر.املمثةل يف العيدية ٕاىل تكل احلقبة من الزمن ٔاين عاش العامثنيون يف

 عيد أالحضى: 7.1

لعل ما ميزي ٔاجواء عيد الفطر من فرح وهبجة يف جممتع البحث هو نفسه ما نالحظه يف يوم عيد       

" (عيد الفطر)، عيد الصغري" يف مقابل "عيد الكبريأالحضى، ٔاو كام يطلق عليه يف جممتع البحث بــ "

وٕاهناء مناسك احلج. ومسي عيد الكبري  حيتفل به يف العارش من ذي احلجة ٔاي بعد الوقوف بعرفة

القرتانه بطقس أالحضية اذلي يربط بني اخلالق (هللا) واخمللوق (إالنسان)، ٔالن الفرد يدفع ٔاكرث للتقرب 

 من هللا ابملقارنة مع قمية زاكة عيد الفطر.

همي عليه رجوعا ٕاىل كرونولوجيا املناسـبة فقد بدٔا الاحتفال بعيد أالحضى يف زمن سـيدان ٕابرا     

السالم، ٔاين صدق الرؤية عندما رٔاى يف املنام ٔان هللا سـبحانه وتعاىل ٔامره بذحب ابنه ٕاسامعيل، ويف 

اللحظة اليت مه بذحب ابنه ٔابدهل هللا بكبش عظمي. ومنذ ذكل احلني ٔاصبح املسلمون ميارسوهنا كسـنة 

  ٕاحياءا لهذه اذلكرى.

وم العيد وحيصل أالطفال عىل "التعرييفة"،غري ٔان املتغري يتبادل ٔافراد جممتع البحث الهتنئة يف ي      

ٔالنه يوم حنر لٔالحضية وما تلزمه السـنة بتوزيع جزء مهنا، يقدم للجريان وأالهل  نوع الهدية العينية هو

وأالصدقاء اذلين مل يضحوا قطعة من حلم أالحضية ال حيدد وزهنا، ٕاضافة ٕاىل جزء من ٔاحشاءها 

 لهدية ٔان تكون العالقة قامئة وعىل اتصال ابملهدي.واملشرتط يف املسـتمل ل 
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 املناسـبات الاجامتعية: .2

ٔان  عرف إالنسان املناسـبات وأالحداث الاجامتعية منذ فرتة مبكرة، عكس الاعتقاد السائد      

إالنسان ما قبل التارخي مل حتمك سلوكه وترصفاته قيود اجامتعية، خفالل قرون طويةل خلت عّربت 

عادات وتقاليد ثقافية،دينية وحسرية، مل يكن ابٕالماكن  لنقوش والرسوم اجلدارية عن وجودالكتاابت وا

القضاء علهيا ٔاو التخيل عهنا بسهوةل. مفنذ والدة إالنسان ٕاىل وفاته حيتفل بعدة مناسـبات ترتبط لك 

ييل سـنأيت عىل  مهنا مبرحةل من مراحل حياته، ؤاخرى وافدة ٕاليه واليت تبناها من ثقافات مغايرة. وفامي

املناسـبات الاجامتعية وما يمت خاللها من تبادل للهدااي،اليت جاءت عىل لسان املبحوثني وما  ذكر

  جسلناه مضن شـبكة مالحظاتنا.

  الوالدة: .1

والدة فرد جديد يف العائةل لهو من أالخبار السارة واملفرحة، فعندما تضع املرٔاة مولودها وترجع     

ٔاين سـمتكث عندمه بعد الوضع،جرت  ٔاو بيت ٔاهلها ٔاو ٔاهل زوهجا مزنلهابه من املستشفى ٕاىل 

حترض  –"الكعبوشتسمى" إبعداد حلوى تقليدية العادة يف املنطقة ٔان تقوم ٕاحدى نساء العائةل

لرتسل يف شلك كرة متوسطة احلجم ٕاىل اجلريان، أالقارب  -ابلسميد احملمص والمتر والزبدة

اجلديد  ٕاخبارية ذات دالةل رمزية حتمل خرب وضع احلامل ملولودها القريبني يف السكن، ويه هدية

  يف العائةل. كام ٔاهنا عادة متوارثة عند ٔافراد جممتع البحث يف هذه مناسـبة.

" النفاس" ٔاو أالم الواضعة يف اسـتقبال هدااي تدعى "النافسبعد انتشار خرب الوضع تبدٔا "       

 -"بزبدة العربثل يف: الكسكس ابلمتر والبيض، كعبوش "تكون يف شلك ٔاطباق ٔالالكت تقليدية تمت 

وقهوة ابلتوابل احلارة(فلفل اسود، قرفة، ورق الغار)، املردود  -يه زبدة يمت اسـتخراهجا من لنب البقر
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(الربكوكس) والقهوة، بغرير وشاي. وتساعد هذه أالطباق حسب ترصحيات املبحوثني النافس عىل 

  شفاءها ٔالهنا ذات قمية غذائية لغناها ابلسعرات احلرارية. اسرتداد عافيهتا، وترسع يف 

دج ٕاىل 200ٕاضافة ٕاىل الهدية العينية اليت تقدم للواضعة يضاف ٕالهيا مبلغا من املال ترتاوح قميته 

دج، يوضع حتت رٔاس املولود ٔاو يف يد أالم ٔالهنام املعنيان هبذه الهدااي. وهناك من يفضل جلب 1000

مايل تكون خاصة ابملولود تشمل مالبس، غطاء ٔاو مفرش، رسير صغري، حقيبة  هدية بدال من مبلغ

  للوازم املولود، مجموعة منتجات نظافة وعناية لٔالطفال.

حيىض املولود هبدية ممزية ٕاذ ما محل امس خشص معني مسي ابمسه، وهذا ترباك به ٔاو رغبة يف  كام 

  ٕاحدى املبحواثت:الاقتداء بأخالقه وسريته احلسـنة وهذا ما رصحت به 

  )26"السمى يعدي وال يردي" (املقابةل رمق 

من العائةل ٔاو أالصدقاء واملعارف، ويسـمتر املولود  وميكن ٔان يكون من محل املولود امسه فردا 

  بدون مناسـبة حىت يكرب. ابسـتقبال الهدااي من طرفه مبناسـبة ٔاو

مجيع  ويمت دعوة ٔاو "السـبوع"تقام العقيقة  عرشة ٔاايم عىل الوضع  ٕاىلبعد مرور ٔاسـبوع 

ذكل من ٔاجل الاجامتع عىل ولمية تسمى و النساء اللوايت زران أالم الواضعة وقدمنا لها هدااي، 

ذحبت من ٔاجل هذه املناسـبة  ق الكسكس مبرق اخلضار وحلم الشاة اليت"القصعة" ويه ٔاطبا

ة ٔاخرى فالعقيقة من السنن ومن هج ،رد عىل هداايمه اليت مت اسـتالهما قبالخصيصا، فهذا مبثابة 

  والواجبة للمولود.املطلوبة 

  الطعام ونعرضوا الناس وخنرجوه صدقة...""... عندان يف السـبوع نتاع النافس نذحبوا ونديروا 

  )20(املقابةل رمق 
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عندما يصل الطفل سـتة ٔاشهر عندما يتعمل اجللوس  عن ٔامازيغ املنطقة "لقبايل"فنجدمه حيتفلون       

حلفةل  يقوموان ٕاثرها بدعوة أالهل وأالقارب من النساءلقعاد، ـ هذه املناسـبة ب مساعدة وتسمىدون 

مع القهوة والشاي. يف مقابل هذا، متنح املدعوات تكرم ضيافهتن ابحللوايت والسفنج  تقام بعد الظهر

 - دج 400ما بني ٔام الطفل مبلغا من املال كهدية تدعى "الباروك"فرحا هبذه املناسـبة، تنحرص قميهتا 

  دج.1000

 اخلتان: .2

إالساليم،  يعترب طقس اخلتان ممارسة طبية دينية واجامتعية وثقافية فهو شعار الانامتء لدلين     

فوائده الصحية املتعلقة بطهارة اجلسد وحاميته من أالمراض التناسلية خاصة، فهو حيمل  ٕاضافة ٕاىل

ٔابعاد اجامتعية وثقافية كبناء اذلكورة، ٔالن شعور الفرد بفحولته عن طريق اختبار قدرته عىل حتمل أالمل، 

  هو رشط انضاممه ٕاىل عامل الرجال وتوليه السلطة.  

املصاحبة خلتان ٔابناء اخللفاء من بذخ ورصف لٔالموال واملغاالة  ةوصف املؤرخون املظاهر الاحتفالي

يف الاحتفال، كــ "إالعذار اذلنويب" اذلي يرضب به املغاربة املثل ٔالنه يشـبه منط احتفال الروم 

والفرس بأعيادمه. وهذا دليل عىل ٔامهية اليت حيتلها اخلتان والامتثال لسـنة ٕاعالنه، فيجرى بطريقة 

ٔاجواء حمبة، ومل يكن الودل حضية بقدر ما يكون مركز الاحتفال، يتلقى الهتاين احتفالية وسط 

  1ويسـتقبل الهدااي وتقام عىل رشفه الوالمئ افتخارا بدخوهل عامل الفحوةل.

                                                  
، 2007، بريوت، اإلسالمي، دار املدار 1، ط : دراسة جندريةاإلسالميةاالختالف في الثقافة العربية أمال قرامي،  1 

  .84ص 
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يسمى اخلتان يف جممتع البحث بــ "ْطهَاَرة" وختص أالطفال اذلكور اذلي يبلغ معرمه مخسة سـنوات ٔاو 

  ل سن المتدرس اذلي حيدد قانونيا بسـتة سـنوات.ٔاقل، ٔاي وجب ختتيهنم قب

" ويمت دعوة لك أالهل وأالقارب وأالصدقاء "Djيف املايض القريب اكن يقام حفل حناء كبري حيييه     

ويمت ٕاثره تقدمي ولمية غداء ٔاو عشاء، مصحوبة حبلوايت ومرشوابت ساخنة وابردة. لكن صعوبة 

 بيت يف صغري احتفال يقامالظروف املعيشـية وكرثة تاكليفها جعلت من هذا الطقس مناسـبة عادية 

الهتنئة وتقدم هلم حلوايت  اجل من وأالصدقاء واجلريان العائةل ٔافراد حيرضه املناسـبة هبذه اخملتون

 ما قميهتا نقدية ترتاوح هداايهل ٔاو ٔالمه  وتقدم املوايل اليوم صباح يف ليخنت الصيب ترافقها قهوة وشاي،

ومصاريف  حراجلتفادي االٕ  ال يعلن عهنا تأيت يف بعض أالحيان رسا و دج.1000–دج200 بني

، ويف ٔاحايني ٔاخرى خالل مناسـبات دينية معينة ترباك هبا لقدسيهتا املهنئنيتسببه زايرات الضيافة اليت 

  ادلينية لكيةل اخلامس عرش وليةل السابع والعرشون من شهر رمضان، يف مودل النبوي الرشيف.

  

  

  

  

  

  الزواج .3

ٕان الزواج ظاهرة اجامتعية وثقافية ذات طابع ٕانساين، حتمل عادات وممارسات وتقاليد متزي        

الزواج اجلزائري عن غريه، فالرثاء والتنوع الثقايف للك هجة من هجات الوطن متثل ثقافة فرعية 
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عادات  الاحتفال مبناسـبة الزواج وما يرتبط هبا من خصوصا ٕاذ ما تعلق أالمر مبظاهر لوحدها،

جممتع البحث يف رتبط ي واذلي تبادل الهداايب  وما هيمنا يف هذه املناسـبة هو اجلزء اخلاصوممارسات، 

ناسـبة واحدة ممتثةل يف مل  قواعد يكرسها القانون العريف تشلكمتسلسةل نسبيا، و مبراحل فرعية 

  فتكون اكالٓيت: .،الزواج

 فرتة التعارف والعالقات العاطفية 

، ومن بني قات الاجامتعية اليت تنشأ بني اجلنسني و خيتلف أالساس اذلي بنيت عليهتتعدد العال     

 العالقة العاطفية اليت تنشأ بني الشاب والفتاة، ويه عالقة تطول ٔاو تقرص حبيث تكل العالقات توجد

مع التغري  تقوم عىل ٔاساس احلب والتجاذب العاطفي وقد تلكل يف أالخري ابلزواج، خصوصا

زاد من وعي الوادلين و اذلي الثقايف اذلي مس اجملمتع عامة و نظام الزواج خاصة،  - عيالاجامت

 الشـباب يؤكد حيثالشـباب معا، حيث ٔاصبح من الرضوري ٔان يقوم الزواج بناءا عىل رضا الطرفني 

  1عىل وجوب التعارف و اللقاء و احلب قبل الزواج.

يف هذه املرحةل حياول الك الطرفان التقرب من االٓخر والتعبري عن مشاعره اجتاهه، ووسـيلهتم يف    

  ذكل الهدااي وهذا ما جاء عىل لسان ٔاحد املبحوثني:

  )19ليل نشتهيا (حنهبا) راح تفهم حواجي بال منقوهلم.." (املقابةل رمق  cadeaux"... ابلنسـبة ليا يك مند 

، ومن ة بني احلبيبنيتواصلي تشلك ٔامه وسـيةل هديةحيات املبحوثني وجدان ٔان ال ن خالل ترص مف      

  بني الهدااي املتبادةل بني ٔاطراف العالقة العاطفية:

                                                  
وكان عنوان" تصورات الشباب للشريكة املستقبلية" ب املوسومة 2012سنة  أجريناهااليت يدانية املدراسة المن بني نتائج  1 

  . العائلي استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة املاسرت يف علم االجتماعهذا 
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الهدااي املعنوية وتمتثل فريسائل احلب القصرية اليت ترسل عرب الهاتف النقال، ٔاو عرب مواقع  -

ابلنسـبة للهتنئة املكتوبة وتكل اليت تأيت يف ايرب) هذا ڤالتواصل الاجامتعي (فيس بوك، ساكيب، 

شلك فيديو، ٔاو ميكن ٔان تكون ابملشافهة عرب ماكملة هاتفية. وتتضمن هذه الهدااي املعنوية لكامت 

 وعبارات حتمل وتعرب عن ٔاحاسيس ومشاعر احلب بني املتحابني (الفتاة والشاب).

 قلب، ورود.عطور رجالية ونسائية، خوامت فضية، دىم عىل شلك دب ٔاو  -

 "يوم "الشوفة  

عد يوم التعارف ٔاو الزايرة أالوىل ٔالهل العريس اجتاه مزنل العروس، وعادة متكون النسوة هن ي    

حيملن ٔالهل العروس مجموعة من فواكه  حبيثحمور اللقاء للتعرف عىل العروس ؤاهلها من النساء، 

من  ةحلوايت زائد حناء وصابون وقطعوكرد لهديهتم يقدم ٔاهل العروس هلم  ،املومس وعلبة حلوايت

  ".طرف كتانيسمى" القامش

سـيتسـىن للطرفني السؤال عن عائةل ومسعة االٓخر، وبعدها ٕان متت املوافقة  الزايرة أالوىل بعد     

 قابلاحلق للشاب بأن ي ، يف املايض القريب مل يكندد موعد الرؤية الرشعيةحي حيهنا عىل ٕامتام املراسـمي

إبماكنه رؤيهتا يف  يكتفي مبعرفة مواصفاهتا من حديث ٔامه ٔاو ٔاخته مث تطور أالمر ؤاصبحالفتاة، بل 

 1ه.لكن مع مرور الزمن  تفطن االآبء ٕاىل رضورة منحه هذا احلق يف رؤية من سـتكون زوجت ،الصورة

ٕاذ و  -ليةيعين من الناحية الشلكية وامجلا-ٔاين يمت اللقاء بني العروس والعريس للحديث والقبول املبديئ

                                                  
، مذكرة ماسرت يف علم تصورات الشباب للشريكة المستقبلية: دراسة ميدانية بمنطقة قصر الشاللةعباس الزهرة،  1 

  .68، ص 2012- 2011عبد احلميد بن باديس، مستغامن،  االجتماع، جامعة
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وحيدد يف جممتع البحث بقمية  تمتثل يف مبلغ مايل حسب اسـتطاعته ما ٔاجعب هبا، مينحها هدية

  دج أكدىن قمية.1000

دج ٕاذا جعبا تو، ولك واحد عىل حساب 1000"... هنار الشوفة يك يروح الراجل يشوف ملرا يعطهيا 

  )17مقدوروا" (املقابةل رمق 

رمزا للقبول املبديئ ابلنسـبة للرجل، ورضا هذا أالخري هو رضا لك ٕاذن يعترب منح هذه الهدية      

ٔافراد عائلته، ذلكل مجيع من رافق الشاب لبيت ٔاهل الفتاة مينحها مبلغا من املال كهدية تعبريا عن 

  ذكل.

دج وزاد مديل شـيخي وجعوزي، وخاوتو زوج 2000"... ٔاان هنار اليل جا راجيل شفتو عطاين 

  )06.." (املقابةل رمق وسلفيت(زوجته ٔاخيه)

  الفاحتةاخلطوبة و يوم  

لوجود ذهنيات عند  ليست مقبوةل عند امجليع، -ٔاي الرؤية الرشعية–لكن اخلطوة املذكورة آنفا       

بعض أالرس مه يعتربوهنا حمافظة عىل حرمة الفتاة خصوصا ٕاذ مل حيدث القبول بيهنا وبني الشاب، ٔاما 

وحتديد همر العروس اذلي  ،يلتقي رجال العائلتني ٔاين يمت االتفاق عىل رشوطهام يف حاةل الرضا والقبول

". ٕاضافة ٕاىل هدية رمزية يف الرشطابتفاق أالطراف ويعرف يف جممتع البحث بــ " يعترب هدية ٕاكراما لها

دج يوزع كصدقة، من ٔاجل ادلعاء 10000قميته ال تتجاوز  1"الزغريدةشلك مبلغ مايل يدعى "

                                                  
تعترب الزغاريد طقس مجاعي تتحد فيه جهود النساء لذلك تأخذ الطابع النسوي، ويرجع أصل التسمية كما بني ذلك  1 

ا نوع من الصياح الطقوسي، كانت تقوم به نساء اإلغريق يف املعابد. تسمى أيضا يف مناطق أخرى من  هيرودوت أ
العادات االجتماعية والتقاليد في الوسط الحضري بين التقليد فايزة،  اسعدغرب العريب بــ اليويو ، التولويل. (أنظر:امل

  ).273، ص 2012يف علم االجتماع، جامعة وهران،  دكتوراه، أطروحة والحداثة
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ني بدوام السعادة والهناء، وٕاعالن الزواج الرشعي برفع ٔاصوات الزغاريد كوسـيةل اشهارية للعروس

  وٕاخبارية وتعبريا عن الفرح.

يف مقابل هذا يوجد عند املبحوثني ذو أالصل أالمازيغي نفس الهدية الرمزية وتعرف       

لرجال مبلغا ماليا، ويقوم "، ٔاين يقوم وادل العروس بفرش عاممة ويضع ٔاهل العريس من اثعاممتبــ"

دج تعطى لٕالمام اذلي 200وادل العروس بأخذ مبلغ يعادل مثن السوق للغرام الواحد من اذلهب زائد 

  سـيعلن الزواج بقراءة الفاحتة، وذكل املبلغ مينح للعروس لتترصف به ٔالنه همرها.

ٔاهل العروس ٔاين يعلن الزواج  بعد القبول والرضا بني العروسني ؤاهلهام يأيت يوم الفاحتة يف بيت     

وهو مبثابة هدية رمزية دليل عىل النية يف الارتباط. ،ويل العروسنقدا ل /الرشط1رـهـ امل  ادليين ويقدم

املهر مثنا للخدمات اجلنسـية  غري ٔان أالنرتوبولويج ليفي شرتاوس يف دراسـته لزواج ٔابناء العم اعترب

  .! واملزنلية اليت تقدهما املرٔاة للرجل

يكرم ٔاهل العروس بدورمه ضيوفهم بطبق الكسكس واللحم واملرق ٕاضافة للمرشوابت والفواكه،      

متع ليأيت بعد هذا الطبق ادلمس واذلي يكون عادة يف الغذاء حسب العرف السائد بني ساكن جم 

، الشاي واحللوايت املعسةل. ويعترب حسن الضيافة من ٔاحسن الهدااي اليت ميكن احلصول البحث

  املبحوثني:حسب ترصحيات  ، وما يقدم من مألك ومرشب ما هو ٕاال تعبري عن ذكللهياع

  )15".. حنا املهم يرحبوا بينا ويقدروان..." (املقابةل رمق 

                                                  
اجملتمع العريب اإلسالمي إىل الزوجة أو  ه:"اإلتاوة املالية والعينة اليت يدفعها الرجل يفبأنّ  إحسان محمد الحسنيعرفه  1 

ا، لضمان موافقتها على الزواج منه ويتم حتديد قيمته من خالل اتفاق بني الزوجني أو أسرتيهما"(راجع:إحسان  إىل أسر
، دار وائل للنشر، 1، ط علم اجتماع المرأة: دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصرحممد احلسن، 

  .139، ص 2008األردن، 



نوغرافيةنطقة قرص الشالةل: دراسة ٕاث يف م  ةالهدي                                       امسالفصل اخل  

 

145 

 

 فطور العروسة والعريس 

فطور العروس هو هدية عينية تقدم للعروس بعد ٕاعالن الزواج الرشعي، وهو عادة متداوةل بني      

ٔافراد جممتع البحث (النساء فقط)يف هذه املناسـبة الاجامتعية، ويسـمتر تقدمي الفطور ٕاىل غاية ما قبل 

وش، بغرير، وترفق الزفاف. وتتباين هذه الهدااي العينية بني حلوايت تقليدية خاصة ابملنطقة: كعب

مبرشوابت ساخنة ويه القهوة ٔاو الشاي، مع تفضيل هذا أالخري ٔالنه مرشوب يرتبط يف اخمليال 

  امجلعي ٔالفراد جممتع البحث ابملسامرة والضيافة،فهو يقدم للضيف العزيز حسب ترصحياهتم.

  )22"... لتاي (الشاي) ندوه شـّىن خري من القهوة" (املقابةل رمق 

ت ٔاخرى تتسم ابملعارصة: مسكوتشة(الكعك أالسفنجي الفرنيس)، وتشمل ٔايضا وحلواي      

احللوايت اجلاهزة اليت تشرتى من اخملابز ٔاو حمالت بيع احللوايت، فهتدى ابملرافقة مع مرشوابت غازية 

 ٔاو عصري. ويعمتد هذا النوع من الهدااي النساء العامالت النشغاالهتن ومسؤولياهتن اليومية اليت تتحن

  لهن الوقت ٔالجل حتضري حلوايت ابلبيت. وهو ما جاء عىل لسان ٕاحداهن:

ونفوت بيه  jusنرشي حاجة من برا ونزيد معاها  alors" ٔاان خدامة ومعديش وقت ابش نطيب 

  )11الواجبة" (املقابةل رمق 

لكن يف  يف املايض القريب دلى جممتع البحث مل يكن يقدم للعريس "لفطور" مبناسـبة عقد قرانه،     

الوقت احلايل ٔاصبح حيصل عىل ذكل وبنفس طبيعة الهدية، غري ٔان أالقارب مه املعنيون بتقدمي ذكل 

 وهذا يبقى ٔامرا اختياراي فقط وليس ٕالزاما.

 "النفقة"او "املهيبة" 
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 –"النفقة" ٔاو"املهيبة" ٔاو"حق العروس" يه تسميات للهدية اليت يقدهما ٔاهل العريس للعروس      

"، وتضم مناسـبة الاحتفال لعواشرييف املوامس ادلينية ٔاو ما يطلق علهيا حمليا " - ا اخلطيبةونقصد هن

ابملودل النبوي الرشيف، العيدين، عاشوراء. وتأيت هذه الهدااي يف شلك فواكه وحلوايت مضاف ٕالهيا 

يد ٔاو ميكن حلم ٔاو دجاج. ٔاما العيدين فيختلف أالمر فبإالضافة ٕاىل ما ذكر يقدم للعروس مالبس الع 

دج، ويرجع ذكل لكون أالذواق ختتلف 20000-دج10000تعوضها مببلغ مايل ترتاوح قميته ما بني 

وميكن ٔان ال تُعجب العروس ابلهدية، ٔاو ميكن ٔان تسـتغل هذا املبلغ يف رشاء مسـتلزمات ٔاخرى 

  حتتاهجا غري املالبس.

 "ادلعوة حلضور احلفل" العرضة 

ٔاو ادلعوة حلضور  العرضة والالحقة ممارسة تسمى يف جممتع البحث تفصل بني املراحل السابقة    

احلناء و اليت تكون من مسؤولية النساء،حيث تنتقلن بيت بيوت أالقارب واجلريان وأالصدقاء  حفل

واملعارف ليخربهنم عن موعد الاحتفال، وعند خروهجن يقدم لهن كيس سكر. هذا أالخري يعترب 

تعترب ممارسة وطقس موروث ذو دالةل رمزية وطقوسـية ٕاذ يعترب فأل خري ٕاكعانة، ومن هجة اثنية 

  للعروسني، وحيمل متنيات احلياة السعيدة والهنية بني العروس ؤاهل زوهجا.

  )08" هللا يطيب العرشة بيناتمك وتدخل عليمك (تقصد العروس) يك سكرة" (املقابةل 

  )01"العرضة سـنة والهبلول ما يدىن" (املقابةل رمق 

هو مثل شعيب حميل رصحت به ٕاحدى املبحواثت لتؤكد رضورة تلقي دعوة ٔالن هذا أالخري      

عائلته  رشط ٔاسايس حلضور احلفل، ودامئا ما تكون دعوة شفهية سواء مبارشة من صاحب احلفل ٔاو
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بة يف حبضورمه ٕاىل املزنل ٔاو عرب ماكملة هاتفية، ٔالن ٔافراد جممتع البحث ال يعمتدون ادلعوات املكتو 

  شلك بطاقات.

ٕان طقس "العرضة" يقرتن ابملناسـبات اليت حتتاج ٕاىل دعوة مثل املناسـبات الاجامتعية       

اكلزواج، وذكل لوجود مناسـبات ٔاخرى ال حتتاج ٕاىل دعوة كزايرة املريض وتقدمي واجب العزاء يف 

 وفاة. 

  حفةل احلناء  

احلناء ؤاول عادة واليت تعترب كهدية معنوية يه  بعد املراحل السابقة يأيت ادلور لتنظمي حفل      

"اليت تكون مسؤولية النساء ٔاين تقمن بزايرة العرضةادلعوة حلضور الاحتفال،تسمى يف جممتع البحث "

أالفراد املعنيني ابدلعوة، ٕالخبارهن شفهيا بنوع الاحتفال(احلناء) وصاحبه (العروس) ويوم الاحتفال، 

مع هتنئهتم عند خروهجن من املزنل، ٔاوال ٕاكعانة واثنيا يه طقس  كريف مقابل ذكل يقدم لهن الس

  موروث ذو دالةل ثقافية وطقوسـية ويعترب فأل خري للعروسني، ليطيب العيش بيهنام. 

، فبالنسـبة للعريس يقمي مأدبة غداء ٔاو عشاء عىل حد السواء حيتفل به العريس والعروس حفل احلناء 

لالٔكرب سـنا فقط من الرجال اكٔالعامم وأالخوال  -اللغة العربية الصدقةو يرادفها يف  –تسمى "معروف"

، وذكل البتغاء اكنهتم الاجامتعية وسـهنممل تقديرا وطاب واجلريان ؤاصدقاء الوادل، ٔاين يمت ٕاكراهمم مبا ذلّ 

، ليقمي العريس حفةل عادة ما تكون غنائية للعريس عواهتم ابلسعادة واذلرية الصاحلةدلرضا هللا و

ٔالصدقائه ومعارفه ؤاقاربه ملن مه ٔاقرب منه يف السن، واليت حتتوي عشاء وحلوايت متبوعة مبرشوابت 

ْ ساخنة وابردة. والضيوف بدورمه يقدمون هدااي نقدية تسمى  فقد تكون مبالغ  صيفة" ٔاو "التاوسة""ن

ٔاثناء هذه املامرسة ، ومن بني السلواكت اليت متارس دج ؤاكرث50000دج ٕاىل 1000نقدية تقدر مابني 
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ٔان مجموعة من الرفاق يقومون جبمع ما جاؤوا به من مبالغ، ليصبح مبلغ حمرتم يقدم للشخص  -النصيفة-

 اذلي تسببه هذه املامرسة لٕالحراج ، وهذا تفاداي1"الّرباحاملسؤول عىل إالعالن عن الهدااي ويسمى "

  بني املدعويني.

ٔاجل معرفة هدية لك فرد لردها يف مناسـبة مماثةل، ٔالنه عادة  رمغ ٔان البعض يتعمد اسـتدعاء الّرباح من

تضع املدعووين  ابلفيديو لتفادي النسـيان مع الوقت، غري ٔان هذه عادة(الّرباح) ما يكون احلفل مصور

  يف موقف حرج فيضاعفوا يف املبالغ املهداة ولو تطلب أالمر ٔان يقرتض مبلغا من معارفه احلارضين. 

مع ٔاطراف  مسـبقا  طبيعة الهديةيكون متفق عىل امللموسة يف حاالت كثريةة املادي هداايال  ٔاما     

  ييل: معينة، وميكن حرصها من خالل مالحظاتنا املسجةل وترسحيات املبحوثني يف ما

 أالهجزة الكهرومزنلية وتشمل ثالجة، مكيف هوايئ، تلفاز، مدفئة غاز. -

 ، مزهرايت.مثل:ساعات ولوحات حائطية نة، ٔادوات ادليكور والزي طقم ٔاواين طبخ وتقدميأ  -

 أالاثث: غرفة نوم، صالون، طاوةل صالون. -

 أالفرشة، أالغطية، أاللبسة. -

  ٕاحداها اخلوامت، أالقراط، عقد، ٔاساور. اذلهبية وتكونيشء من احليل  -

                                                  
حسب التقليد املغاريب هو من حيّول التعاقدات اجلماعية والفردية إىل أخبار عامة، ويكون هلذا النقل وظيفتان أوهلا  1 

تسجيل احلدث وثانيها إعطاء هذه املعلومة شرعية سوسيورمزية. وجند الربّاح يف اجملاالت الطقوسية إذ يبقى حمضر للمعلومة 
ايل باخلصوص، ألنه يندرج ضمن اهلرمية الّرمزية ألسياد اخلطاب ويف آخر صف للفاعلني ومنشط اجتماعات احتف

املرخصني للكالم الشعري بعد القّوال واملّداح، كما تنخرط التربحية ضمن منطق التبادل  أي تبادل مادي باهلدايا أو معنوي 
التبادل الطقسي احلاج ملياين ، خالد بن فافة " بالرمز، وهي إحدى التظاهرات اللغوية الرمزية قوية املعاين. (أنظر:

، إنسانيات، اجلزائر، 46" العدد والتمظهر االجتماعي: البّراح واإلهداءات في المجال الحضري بالغرب الجزائري
  )http://insaniyat.revues.org/1062، 15/05/2017. تصفح يوم 2009
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ٔاما ابلنسـبة للعروس فأالمر خيتلف فليس هناك تقسـمي حسب السن، وحيرض هذه احلفةل         

ٕاضافة ٕاىل مدعوهيا من جانب العروس، ٔاهل العريس اذلين حيملون لها مجموعة من الهدااي تدعي يف 

سة تتنوع "، ويه عبارة عن حقيبة حتمل مجموعة من أاللب احلنة " ٔاو "طبقاحلنة جممتع البحث بــ "فلزية

بني تكل اخملصصة للمزنل ؤاخرى للخروج اكحلجاب وامخلار، ٔاحذية، زي خاص ابلسهرات وأالعراس 

ولواحقه من حذاء وحقيبة، زائد مواد التجميل والعطور، ضف ٕاىل ذكل  مثل املنصورية والقفطان

ط فيه وقفازين " حتمل مشوع مزينة وعلبة حناء وٕاانء لتخلطبق احلنةسةل عادة ما تباع جاهزة تدعى "

دج 2000مزينني، كام تقدم ٔام العريس ٔاو ٔاخته الكربى هدية نقدية ٕاضافية ويه مبلغ مايل يرتاوح بني 

 laدج ابمس النساء الاليئ متثلن ٔاهل العريس ومه "احلناية"، كام حيرض احلناية كعكة كبرية 6000ٕاىل 

pièce montée .وخامت من ذهب  

، ٔاين يوضع منديل التاوسة مه كذكل يقدمون هداايمه يف طقس ٔاما ٔاهل العروس و مدعووها      

به عقدة حتمل ٕاسورة من ذهب وقد وضع فوق طاوةل تتوسط ماكن احلفل، ويُنادى لصاحبة أالحبال 

الصوتية القوية لرتفع عىل مسامع احلضور قمية الهدية وامس صاحهبا ودرجة قرابته من العروس، فقد 

بالنسـبة دج 2000دج ٕاىل 500سب ترصحيات املبحوثني ما بني تكون الهدية نقدية ترتاوح ح 

 ٔاو تكون هداايدج، 10000دج ٕاىل 1000ٔاما أالهل وأالقارب فقميهتا تبدٔا من ، لٔالصدقاء وأالحباب

ختص لوازم العروس تقدم مبثابة ٕاعانة لها تأيت يف شلك غطاء رسير ٔاو بطانية، ٔاشـياء لدليكور كساعة 

حيان يُتعمد ٕاحراج املدعوات للحفل السرتجاع نفس قمية الهدية املقدمة ويف بعض االٔ حائطية...اخل، 

  مسـبقا هلم او ملضاعفة قميهتا.
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يقدم ٔاهل العروس للك املدعوين مبا فهيم ٔاهل العريس، مجموعة حلوايت  يف مقابل ذكل      

كعكة، ويف ومرشوابت ساخنة ويه القهوة والشاي ؤاخرى ابردة اكلعصري واملرشوب الغازي يرافق ال

  هناية احلفل تقدم ٔام العروس جزء من الكعكة وحلوايت ٔالم العريس كهدية.

وقبل  وجب التنويه هنا للوقت اذلي تقام فيه هذه احلفةل وهو فرتة الظهرية ٕاىل ما بعد العرص      

 نظرا للتاكليف اليت ،لكن .، غري ٔانه ويف املايض القريب اكنت تقام مأدبة غداء ٔاو عشاءاملغرب

  ٔاصبحت ترهق الطرفني ٔاصبحت تقترص عىل حفةل بسـيطة ولوقت قصري.

بعد الاحتفال بطقس احلناء يبقى يوم الزفاف اكٓخر مرحةل، ويقع عىل عاتق ٔاهل العريس تاكليف       

التحضري حلفةل الزفاف، وتشمل مصاريف احللوايت و املرشوابت ومواد غذائية خمتلفة وكذكل ما 

ء من حلم شاه وكيس كسكس وخرض. غري ٔانّه ميكن لفاتورة هذه التاكليف ٔان تعلق مهنا بوجبة العشا

تكون منخفضة، وذكل بسبب الهدااي املقدمة من أالقارب وأالصدقاء أكن يتكفل ٔاحد أالقارب ٔاو 

  أالصدقاء مبصاريف احللوايت، برشاء شاة، رشاء املرشوابت...كام جاء يف ترصحيات املبحوثني:

  )17 واحد من حصايب جابيل يل يقدر علهيا، قاع عاونوين" (املقابةل رمق "... ٔاان يف عريس، لك

  )01" يف عرس خواي الصغري، خيت خدمتلوا لقاطو من عندها برا " (املقابةل رمق

 :يوم العرس ٔاو الزفاف  

آخر مراسـمي الزواج وهو اليوم اذلي تنتقل فيه العروس ٕاىل بيت زوهجا، ٔاين يمت اسـتقبالها       

مبوكب من السـيارات املزينة يف جو من الفرحة والصخب، وحسب مالحظاتنا وترصحيات املبحوثني 

ن بيت فٕان موكب السـيارات يذهب خالل الفرتة املسائية عادة ما تكون بعد صالة العرص، هذا ٕاذا اك
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ٔاهل العروس يف نفس املنطقة ٔاو املناطق اجملاورة، ٔاما يف حاةل ما ٕاذا اكنت املسافة ٔابعد فٕانه ينطلق 

  من الصباح الباكر خصوصا يف أالايم احلارة.

ويمت " فتحسن ضيافهتم، يكربوا بهيميلقى ٔاهل العروس عادة معامةل خاصة وحسب اللهجة احمللية "

". واصلني" ويرد الضيوف "قربوا، مرحبا بيمكبارات الرتحيب احمللية "اسـتقباهلم عند مدخل البيت بع 

وبعد فرتة  -القهوة والشاي –يقدم هلم احللوايت واملرشوابت الساخنة بعد دخوهلم وجلوسهم بقليل ف 

من املسامرة والاحتفال وابلضبط بعد املغرب ٕاىل العشاء، حيني وقت وجبة العشاء فيدخلون غرفة 

فيقدم هلم طبق الكسكس واملرق، حلم، مرشابت ابردة وفاكهة، وكتقدير وللرفع  خاصة من ٔاجل ذكل

ويه عادة مت توارهثا "الفلكةيسمى ابللهجة احمللية "من ماكنهتم يقدم هلم حلم حوض الشاه اكمال كهدية، 

. سؤال يطرح نفسه هنا: ملاذا حلم احلوض؟ ببساطة ٔالنه ٔاكرث عن أالجداد ابلنسـبة لساكن املنطقة

جزاء الشاه امتالءا ابللحم، والعرف السائد حسب ترصحيات املبحوثني ٔان الضيف يمت تكرميه عن أ 

  طريق توفري عنرص اللحم يف الوجبة املقدمة هل، السـامي ٕان اكنت قطعة حلم كبرية.

ٕان حسن الضيافة وحده يعترب هدية ملا ميزيها من اسـتقبال حار بوجوه بشوشة ومرسورة، ترفع       

ٔاهل العروس مما يبعث عىل الراحة ويشعرون ٕاثرها بأنّه مرحب بوجودمه، وهذا ما جاء عىل  من شأن

  لسان ٕاحدى املبحواثت يف قولها:

  "... يك يضحكوا يف وجوهنا ادلنيا وما فهيا، حنا ماان حنوسوا ال عىل مالكة ال رشاب..."

  )29(املقابةل رمق  

لف جممتع البحث ممارسـهتا ويه "التاوسة" وقت عادة أ  م مراسـمي الضيافة حينيمتاد العشاء وإ بع     

ين يوضع منديل ابيض اللون يف "النصيفة"يف حفةل احلناء للعريس،أ اليت سـبق وان ذكرانها ابمس 
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صينية متوسطني املاكن ويسـتعينون بذات أالحبال الصوتية القوية ليسـتطيع احلضور سامع قمية الهدية 

" عادة عائةل العريس من ٔاخواته ونساء ٕاخوته التاوسةفتفتح " من هجة و ٕالحراهجن من هجة ٔاخرى،

دج،مث تتقدم ابيق املدعوات 20000 –دج 5000وتكون املبالغ املقدمة ذات قمية مرتفعة ترتاوح مابني 

دج. وننوه هنا ٔان ٔاهل العروس ومرافقاهتا ٕاىل بيت 3000–دج 500ٔاين تنحرص قمية هداايمه مابني 

  ا الطقس.العريس غري معنيات هبذ

 :اليوم املوايل لليةل العرس  

هو اليوم أالول للعروس يف بيت زوهجا ككنة لتكل العائةل، ويف صباح هذا اليوم يقام احتفال       

 "،تبابيعاليت تسمى بــ " صغري تقوم ٕاثره ٔام العروس بعرض الهدااي اليت جلبهتا ابنهتا من بيت ٔابهيا

، اليت يكون البعض من هذه أالطباق قد توزيعها عىل احلضوروتمتثل يف ٔاطباق احللوايت املتنوعة ل 

و  اسـتلمته العروس كهدية من طرف قريباهتا وصديقاهتا ملساعدهتا والتخفيف من مصاريف الزفاف،

مجموعة من العطور واحلناء والصابون ويكون عددها زوجيا أكن يكون عرشة ٔاو عرشون من لك 

ا واملال ختتلف حسب جنس املتلقي للهدية فبالنسـبة للرجال جلبهتا لعائةل زوهج ٔاخرىصنف، وهدااي 

فإالخوة غالبا ما تقدم هلم قارورة عطر وفوطة  - ونقصد هبم ٔاب وٕاخوة العريس فقط ٔالهنم املعنيني–

حامم صغرية، ٔاما وادل العريس فهديته ممزية تمتثل يف جسادة وعباءة. ٔاما النساء فهن ٔام العريس ؤاخواته 

 - مقاسها ثالث ٔامتار –قطعة مقاشممزية تمتثل يف بالنسـبة ٔالم العريس فهديهتا وزوجات ٕاخوته، ف 

  .  خاص ابلبيت ، والبقية فهديهتن فساتني عاديةوخامر

 (الزايرة أالوىل ٕاىل بيت أالهل) ٔاسـبوع بعد الزفاف 
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املومس جرت العادة يف جممتع البحث ٔانتحمل العروس من بيت زوهجا هدااي تمتثل يف: فواكه       

الساككر وبسكويت) يف  وطبق من احللوايت، ٕاضافة ٕاىل طبق "اخمللط"( هو خليط من املكرسات و

زايرة رد زايرة ٕاىل بيت ٔاهلها ترافقها ٔام العريس "جعوزهتا"بعد مرور سـبع ٔاايم عىل زواهجا وتدعى "

ادة ٔالف ٔافراد جممتع البحث "،ومرافقة امحلاة لكنهتا يف الزايرة أالوىل ٔالهلها بعد الزفاف تعترب عالسـبوع

ممارسـهتا، دلرجة ٔانه ال ميكن جتاوزها ٔالهنا دخلت يف ٕاطار املقدس يف الثقافة احمللية جملمتع البحث، وال 

جمال النهتاكه. ٔاين تقيض العروس تكل الليةل يف بيت ٔاهلها جبانب عائلهتا، ويف صباح اليوم التايل 

ة. املؤكد حسب ما جسلناه خالل معايشة جممتع البحث ٔان تسـتعد مع ٔام زوهجا للعودة ٕاىل بيت الزوجي

العروس لن تعود فارغة الوفاض بل تعود هبدااي يف شلك صينية من احللوى وفواكه، ٕاضافة ٕاىل 

  صابون وحناء تقدم محلاهتا. ويظهر ذكل يف ترصحي املبحوثة:

ي معاها جعوزهتا خلاطر "حنا عدان يف عوايدان تروح لعروسة ترد السـبوع بعد سامنة من لعرس، وتد

خملط. وجتيب معاها اثين"  platعدان عيب كبري تروح وحدها، وتدي معاها لقاطو والفاكهة، و

  )31(املقابةل رمق 

  العريس والعروس.- ٔاكيد ٔان مكية وقمية هذه الهدااي تقف عند املسـتوى املعييش لعائةل الطرفني

 دعوة للعروسني عىل مأدبة 

الل وصفنا ملراحل الاحتفال ابلزواج يف املنطقة من خالل ترصحيات ٕان ما مت تناوهل خ      

املبحوثني، وتطرقنا للك العادات واملامرسات وطقوس العبور مل يكن جملرد الوصف االثنوغرايف وفقط، 

لكن قد يثري بعض الغموض يف مواضع ٔاين وصفنا حسن الضيافة وما يقدم ٔالهل العروس يف يوم 

يف تعريفنا ملفهوم الهدية قلنا ٔاهنا تتضمن فعل العطاء دون مقابل، غري ٔان قبول الزفاف، ففي البداية و
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دخول ٔاهل الفتاة يف عالقة املصاهرة مع ٔاهل الشاب هو ٔاكرب هدية متنح هلم، ذلكل يف لك مرة حياول 

الطرفان ٔان يقدما أالفضل من ضيافة وهدااي للطرف االٓخر، من ٔاجل تقوية ٔاوارص هذه العالقة 

  . ٔاين تتحقق فرضية موس حول الالزتام بقبول الهدية مث وجوب الرد علهيا.مسـتقبال

، اذلي توصل ٕاىل نوع من ليفي شرتاوس ال ميكن ٔان نتحدث عن الزواج والتبادل دون ذكر فكر 

نظام التبادل القامئ عىل املعامةل ابملثل، فالزواج من املناسـبات اليت يمت خاللها تبادل النساء بني 

غراض/ ٔاهداف سـياسـية واقتصادية واجامتعية. وهذا المنط مل يظهر يف جممتع البحث القبائل الٔ 

  املدروس ومل يرصح به املبحوثني.

 النجاحات والهتاين .4

يعترب النجاح يف ادلراسة من املناسـبات الاجامتعية اليت يتلقى عىل ٕاثرها أالفراد الهتنئة بذكل،      

سـبة يقترص عىل ثالث شهادات حسب ترصحيات املبحوثني ويه: علام ٔان الهدااي املقدمة يف هذه املنا

)، شهادة التعلمي الثانوي  BEM)، شهادة التعلمي املتوسط ( Cinquièmeشهادة التعلمي إالبتدايئ (

)BAC.(  

يكون إالعالن عن نتاجئ النجاح يف الشهادات املذكورة سالفا مع هناية السـنة ادلراسـية وبداية      

عطةل الصيف، ٔاين حيصل حاميل شهادة التعلمي الابتدايئ واملتوسط عىل هدااي من ٔاولياءمه ٔاوال وغالبا 

ني يف: لوح ما يكون متفق علهيا سابقا وتكون رشطا للنجاح، وتنحرص حسب ترصحيات املبحوث

)، رحةل سـياحية للبحر ٔاو ملاكن XBOXٕالكرتوين، دراجة هوائية، هجاز لٔاللعاب الالكرتونية (

حبيث تقف طبيعة الهدااي ووظيفهتا الرتفهيية عىل فرتة العطةل اليت تسمح للطفل  خيتاره الطفل.

  ابسـتعاملها، بعيدا عن احامتل انشغاهل عن دراسـته.
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"ابلرباكة عليمك"، حاملني معهم  الهتنئة عبارةوتلقي  سـتقبال املهنئني يف بيهتاتبدٔا عائةل الناحج اب      

 ٔاطباق من احللوايت مزنلية الصنع ٔاو تكل اليت تشرتى من احملالت واخملابز جاهزة، وهدااي مادية ٔاو

 ٔاخرى يف شلك مبالغ مالية، ٕاذ ختتلف الهدااي وتقف قميهتا عىل قمية الاجناز العلمي احملصل عليه

  حبيث:

 دج.500دج ٕاىل  200: ترتاوح قمية الهدية املالية ما بني شهادة التعلمي الابتدايئ -

مبا ٔاهنا مسـتوى ٔاعىل من سابقهتا فريتفع سقف املبالغ املقدمة وينحرص شهادة التعلمي املتوسط: - 

 دج.2000دج ٕاىل  400بني 

امتحان مصريي، فارتفاع قمية ويه امتحان هناية مرحةل الثانوي ويقال عنه  شهادة الباكلوراي: - 

دج ٕاىل 1000الهدية من ٔامهية النجاح يف هذه الشهادة حبيث ترتاوح املبالغ املقدمة ما بني 

دج، ٕاضافة ٕاىل هدااي ٔاخرى تمتثل يف هجاز مكبيوتر، هاتف نقال، بطانية، عطور  3500

املهدى ٕاليه (الناحج) ). ولكها ٔاشـياء حيتاهجا Drapومسـتلزمات امحلام، حقيبة سفر، ٔاغطية (

يف هذه املرحةل الانتقالية من حياته ادلراسـية وحىت الاجامتعية، ٔاين ينتقل ٕاىل اجلامعة للعيش 

  بسكن مسـتقل بعيد عن عائلته ويشعر معها ابملسؤولية اذلاتية.

شاء ع  اجلديد يف حهيم إبرسال وجبة يقدم اجلريان الهتنئة للساكنف  ،ٔاما عن الانتقال لسكن جديد     

ويه ممارسة رمزية حتمل دالةل الرتحيب به بيهنم من ، " الضيفةتسمى "  حسب ٔافراد عائلته ٔاو غداء

هجة، ومن هجة ٔاخرى يه تقامس لعناء التنقل وما يتبعه من تنظيف للبيت وترتيب لٔالاثث، اذلي ال 

  جيد معه القاطن اجلديد وقت للطبخ لعدم هتيئة املطبخ وبسبب أالشغال. 
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مرور فرتة من الزمن ويسـتقر اجلار اجلديد يقوم مبا يسمى ب"رد الضيفة" ويه قيام ٔاهل بيته  بعد     

بتحضرية وجبة غداء ٔاو عشاء يدعى فهيا اجلريان عىل ٔاطباق الكسكس واللحم واملرق وهذا مبثابة 

حلارض شكر وتقدير هلم وفرصة للتعارف واكن هذا يف املايض القريب، ٕاال ٔان أالمر تغري يف الوقت ا

  جامتع.ٕاىل بيته بعيدا عن ٔاي اؤاصبحت هذه الولمية ترسل أكطباق للك جار 

جديدة ٔاو الرتقية يف  الهتاين مشافهة مبارشة ٔاو عرب الهاتف عند احلصول عىل وظيفة كذكل تقدم    

 ٔاو حدث جديد حيصل مع الفرد.، رشاء سـيارة ٔاو ٔاي يشء ٔاخرى قدمية

  احلج والعمرة: .5

ٔاول هدية ميكن تقدميها يف الركن أالخري من ٔاراكن إالسالم يف ٔارسة ما هو ٔان يتحمل ٔاحد أالبناء       

سواء اكنت جح ٔاو معرة، ٔاو ميكن ٔان  -ٔاو لكهم نفقات التسجيل والسفر لوادلهيم ٔالداء هذه الفريضة

البقاع املقدسة  ٕاىلتكون هدية من مؤسسة العمل ٔاو يتكفل الفرد بنفقاهتا بنفسه.فقبل ٔان يتجه الفرد 

وقبل توديعه يطلبون  يقوم بزايرة ٔاقاربه ومعارفه ؤاصدقاءه لطلب التسامح ونسـيان ٔاي ضغينة بيهنم

  دج.1000منه ادلعاء لقضاء احلواجئ، فهناك من مينحه مبلغ مايل ال يقل عن 

ملادية تمتثل بعد هناية مناسك احلج وقبل العودة ٕاىل ٔارض الوطن حيرض احلاج معه هدااي، فعن ا      

يف ماء زمز املبارك وخبور وحناء، حيل وطرابيش، مسابيح، جسادات صالة... ٔاما الهدية املعنوية اليت 

ينتظرها امجليع يه ادلعاء يف املاكن الطاهر اذلي زاره،  ابملقابل جيد يف يوم العودة موكب السـتقباهل يف 

قى هتانهيم بعبارة"جح مقبول وذنب مغفور ٕان شاء املطار والبيت يضم ٔافراد عائلته وجريانه ؤاحبابه، يتل

  هللا" ويه ٔاول هدية معنوية يتلقاها.
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يف نفس يوم العودة تبدٔا عائةل احلاج ابسـتقبال الضيوف القادمني لهتنئة احلاج والاطمئنان عىل     

حصته ٔاي "حيمدولو"، فتحمل النساء مهنم ٔاطباق من احللوايت وحيمل الرجال مجموعة من املواد 

ة ٔاو كغ مفا ٔاكرث وشاة قد تكون حي25الغذائية ( سكر، قهوة، شاي، زيت..) و كيس كسكس بوزن 

  مذبوحة.

  املرض: .6

  )17يرصح ٔاحد املبحوثني فيقول:" عياةل (زايرة) املريض واجب" (املقابةل رمق 

انطالقا من هذا، يرى ٔافراد جممتع البحث ٔانه من الواجب زايرة املرىض من أالهل واجلريان      

هو يف املستشفى واملعارف وال تسـتدعي املعامةل ابملثل ويكون ذكل عىل مرحلتني، ٔاي زايرة املريض و 

محملني هبدية يف شلك فواكه وحليب، او ايغورت (زابدي) ٕان اكن املريض قادرا عىل االٔلك، ويف 

فرتة نقاها وجسمه ضعيف حيتاج ٕاىل طاقه من خالل ما يزوده به أاللك اجليد بسعرات حرارية، ٔاما 

  دون محل يشء. يف حاةل عدم اسـتطاعته عىل االٔلك فيكتفي الفرد بزايرته والاطمئنان عليه

ٔاما املرحةل الثانية فتكون عند خروج املريض وتوهجه من املستشفى اذلي اكن يرقد به ٕاىل بيته،      

  هيرع ٕاىل زايرته أالقارب واجلريان واملعارف ليتفقدوه ويمتنوا هل الشفاء فيقولون:

  ) 26"خليتكل الراحة وريب يزنل الشفا" ( املقابةل رمق 

  دج وهذا ٕاعانة عىل مصاريف العالج.2000 -دج 200ومينحونه مبلغا من املال حترص قميته ما بني  

  الوفـاة: .7

وٕامنا هناك قسم لٔالحزان، مفهام تباينت مفاهمي املوت يف  يف الواقع ليست احلياة لكها ٔافراح       

هناية دورة حياة الفرد ومن  ت هوفاملو  الهناية يبقى املعىن واحد، هو ٔانه هناية لك يح يف هذا الوجود.
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لتخفيف عن  ٔاكرث املناسـبات احلزينة واملأساوية اليت حتتاج ٕاىل مساعدة مادية، ومساندة معنوية خاصة

  أالمل الوجداين والتعبري عن التضامن.

ة حلظة الوفا الفقيد املعزين يف املزنل ملدة ثالثة ٔاايم، ففي عائةل تسـتقبل يف اليوم أالول للوفاة     

السـتقبال املعزين وجلب  حيرض اجلريان وأالقارب للمواساة املعنوية، وتقدمي املساعدة يف ترتيب املزنل

ما ينقص من ٔاواين وغريها، مع املساعدة يف طهـي وتقدمي الوجبات. فاحلصول عىل مساعدة سواء 

مادية ٔاو يف شلك هجد عضيل هو هدية يف صيغة تضامن وتاكفل اجامتعي، ٔالن تسمية هدية يف 

عتربوهنا مساندة وواجب يف اخمليال امجلعي ترتبط ابملناسـبات السعيدة فقط، ٔاما املناسـبات احلزينة في 

  مقابل ذكل، يشعر معها املتلقي اباللزتام أالخاليق لرد امجليل (الهدية). 

".. ٔاان يك مات بوي (ٔايب) اجلريان جاوان ومن بعد الفايم اليل يسكنوا قراب لينا، عاونوان ورفدوا 

  )26معاان ومننساش خريمه.."(املقابةل رمق 

عشاء اليوم أالول للوفاة  بتحضري وتقدمي وجبة غذاء ٔاو انمن هجة ٔاخرى، يتكفل اجلري      

والتخفيف عهنم  لٔالشخاص اذلين يأتون لتقدمي التعازي، ويه تعبري عن املشاركة امحلمية ٔالهل الفقيد

يف مصاهبم. كام تبدٔا عائةل الفقيد ابسـتالم مكيات من املواد الغذائية املمتثةل يف: سكر، قهوة، طامطم 

ها من املواد الغذائية الالزمة للطبخ، ٕاضافة ٕاىل الكسكس اجلاف واللحم اذلي مصربة، زيت وغري 

  يكون شاة مذبوحة او عىل قيد احلياة، وهذا تضامنا ومساعدة هلم. 

بعد دفن امليت وابلضبط بعد العشاء، يقدم ٔاهل امليت حلوى تقليدية حملية"ملسمن ابلعسل" 

يف مجمع الرجال"الُطلبة" ومه مجموعة من  َحيرض مصحوب ابلشاي يسمى عشا امليت للمعزين، ٔاين

حفظة كتاب هللا يقومون بقراءة سور من القرآن الكرمي وخيمتون ابدلعاء للفقيد ابلرمحة واملغفرة، ويقدم 
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وتشجيع  للميت صدقة يكتب ٔاجرها هلم رجل من عائةل امليت مبلغ مايل رمزي ال حيددون قميته، وهذه

 الكرمي. هلم عىل حفظ وحتفيظ القرآن

يف اليوم الثاين بعد دفن امليت، يبدٔا اجلريان وأالهل واملعارف إبعادة زايرة ٔاهل الفقيد خالل      

محملني هبدااي عينية تسمى يف هذه املناسـبة بــ "التصبرية"، وتمتثل يف حلوايت مرافقة مبرشوابت  الهنار

ذه املناسـبة: املسمن ابلعسل، بغرير، ابردة او حارة ومن بني احللوايت املتعارف عىل تقدميها يف ه

  مسكوتشة. ٔاما املرشوابت: الشاي، قهوة ٔاو مرشوابت غازية او عصائر.

ٕان التصبرية ال تقدم من اجل االٔلك وفقط بل تعترب تضامنا اجامتعيا، فهـي نوع من اجملامةل عند الزايرة 

وهذه املامرسة  مي الضيافة"،ؤاوفر عنمك عناء تقد وأكن حاملها يقول:" جئت ٔالجمتع بمك و ٔاؤنسمك

والوقوف ٕاىل جانهبم مبيلء الفراغ، اذلي ميكن ٔان يؤثر ٔاكرث عىل  تتجىل يف مواساة أالرسة معنواي

  خالل أالايم أالوىل من هذا املصاب. نفسيهتم ٕان بقوا مبفردمه

  عادات وممارسات ثقافية .3

  رٔاس السـنة الفالحية: 3 .1

ملناسـبة الاحتفال برٔاس  " يه لكها تسمياتحاكوزةٔاو"" ٕاخيف ٔاوساكس"،"ٔاانير" ،"يناير"      

السـنة الفالحية اجلديدة، اذلي يصادف اليوم أالول من السـنة اليوليوسـية واليوم الثالث عرش من 

 1السـنة الغريغورية .

ذات أالصل الفاليح، ٕاذ يعترب شهر "يناير" رمز للفالحة واخلصوبة، ٔالنه مومس  فهذه الرواية      

هناية احلرث ومنتصف مومس أالمطار والثلوج، وهو ما جيعل أالفراد حيتفلون به تمينا وتفاؤال مبجيء 

                                                  
  .414، ص مرجع سبق ذكرهحممد محداوي،  1 
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وٕاندماجه يف أالمازيغي القدمي بأرضه سـنة خرضاء، حيث تشري الطقوس ٕاىل مدى ارتباط إالنسان 

ٔاو ما يسمى يف اللغة احمللية "العوةل" وبداية  الطبيعة، فبداية العام تشلك هناية وخامتة للمؤونة املاضية

التحضري للمحصول القادم. فهذا املومس اذلي يفصل بني زمنني طبيعيني، زمن الربد وزمن الاعتدال 

يض ودخول الليايل خبروج الليايل الب اذلي يصادف بداية جتديد الطبيعة دلورهتا ٔاو ما يعرف 

السود، ٕاذ يعرف ٔانه ومع دخول الليايل السود تصبح الرتبة صاحلة للبذر، لهذا يبدٔا أالفراد بهتيئة 

  1ومبارشة أالعامل الفالحية اللامتس أالسـباب اليت يعتقد ٔاهنا جتلب اخلري ووفرة احملاصيل.احلقول 

حتفال ابالنتصار اذلي حققه القائد الأاما الرواية الثانية ذات أالصل التارخيي، ٔاين يرتبط     

"شيشـناق" اذلي حمكت ٔارسته مرص ملدة قرنني من الزمن، غري ٔان الرواايت ختتلف يف  أالمازيغي

اذلي صّد  فأالوىل تذهب ٕاىل ٔانه قائد ٔامازيغي جزائري ٔاصل "شيشـناق" وكيفية وصوهل للحمك.

ن)، ٔاين هزم فرعون مرص رمسيس جهوما قام به الفراعنة قرب مدينة بين سـنوس (والية تلمسا

ق م،  715قبل امليالد حىت  950عام اكن ذكل ني حمكها قرابة القرنالثالث واسـتوىل علهيا و 

  من خالل: اذلي حيسب أالمازيغيوبداية للتقومي  والاحتفال هو تذكري هبذا النرص العظمي

وابلرجوع ٕاىل للمصادر التارخيية ال جند ٔاثر ٕاىل السـنة أالمازيغية اجلديدة،  2969=  2019+950

ينحدر  يف خيال ٔاحصاهبا. ٔاما الرواية الثانية فتقودان ٕاىل ٔان "شيشـناق" قائد مرصيلهذه الرواية ٕاال 

ول ٔامازيغية ليبية، ٔاي ترجع ٔاصوهل ٕاىل ٔارسة مرصية من مدينة ٕاهناسـيا وهو اجلد اخلامس من ٔاص

 واحات الصحراء الغربية املرصية (واحة سـيوة)، وذلكل عرفت للفرعون "شيشـنق" من ٕاحدى

                                                  
، االحتفاليات العائلية يف اجملتمع التبسي: طقوس وممارسات، جامعة تلمسان، "باحث يف األنرتوبولوجيا" عمرمطرف  1 

  .21:23، على الساعة 10/12/2018مقابلة يف يوم 
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الصحراء الغربية املرصية  املرصي القدمي ابمس أالرسة الليبية، نظرا ملقربة ٔارسته دلى املهمتني ابلتارخي

  1من احلدود الليبية حيث اكنت القبائل الرعوية يف تكل املنطقة حتمل نفس الامس.

مؤسسا و  ق" توىل حمك مرصااملرصي "شيشـن لقد اسـتطاع الفرعون تقول املصادر التارخيية     

بشلك تسلسيل وسلمي ان من الزم ق م، اليت حمكت قرنني 950أالرسة الثانية والعرشين يف عام 

وهناك رواية اثلثة تشـبه الرواية  .الرابعة والعرشين' وأالرسةدون ٔاي حرب 'أالرسة الثالثة والعرشين، 

مرصاي خالصا وال عالقة هل ابٔالصول الليبية ٔاو  ٔان "شيشـناق" اكن قائدا عسكراي الثانية ٕاال ٔاهنا جتزم

، هذا غريها، كام يتجىل ذكل مما نقهل التارخي واملؤرخون ومما ميكن مالحظته يف النقوش املرصية القدمية

فرعوين اليت اخنرطت يف السكل ادليين ال وظيفة الكهانة عن ٔارستهورث  ابٕالضافة ٕاىل تكوينه، ٕاذ ٔانه

يتحدثون عنه بوصفه مرصاي بلك معىن اللكمة، بل ٔان ٔاسالفه اكنوا  فاملؤرخون ملا فوق مخسة ٔاجيال.

 2حيضون بعدة مناصب سـياسـية وعسكرية ودينية يف فرتة حمك السالةل السابقة عىل حمك ساللته.

بــ  يدخل مضن ما يسمىاذلي  ويف الثاين عرش من شهر يناير/جانفي من لك سـنة ميالدية، 

عيد العرب والناطقني حيتفل هبذا ال  ،"لعام"العواشري" عند ٔافراد جممتع البحث ويطلق عليه "

  ، عىل غرار ساكن املغرب العريب ٔاو شامل ٕافريقيا.ابٔالمازيغية يف املنطقة املدروسة

اهر حيتفل املبحوثني العرب هبذه املناسـبة عىل غرار ٔامازيغ املنطقة (لقبايل)، حبيث تنطلق مظ     

اجلافة واملكرسات  الاحتفال بأسـبوع قبل هذا اليوم، فتكتض أالسواق بأنواع الفواكه واخلرض والفواكه

" ويه خمللطمن زبيب والتني اجملفف ولوز وجوز وفول سوداين، ٕاضافة ٕاىل حتضري التجار ما يسمى "

                                                  
  .مرجع سبق ذكرهمطرف عمر،  1 

  .مرجع سبق ذكرهمطرف عمر،  2 
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ام مهنا بأسعار كومة كبرية مشلكة من حلوايت وشكوالطة ومكرسات وبسكويت ومتر،ويكون الكيلوغر 

  معقوةل ليحتفل امجليع.

فامي بيهنم بعبارة "يدخل علينا  -هدية معنوية -ٔافراد جممتع البحث يف هذه املناسـبة، الهتاين يتبادل     

وختتلف العائالت يف حتضري وجبة عشاء  .ابلصحة والعافية" ٔاو بلّهجة أالمازيغية "ٔاسقاس ٔامقاس"

 –أالمحر(ٔاي حيتوي عىل طامطم) وادلجاج، وطبق الرشـتة هذا اليوم بني طبق الكسكس ابملرق 

ابملرق أالبيض وادلجاج، هذا العشاء املمزي واخلاص هبذه املناسـبة يمت تبادل  -ويه نوع من املعجنات

  اكلهدية عينية بني اجلريان وأالقارب القريبني يف السكن. طبق منه

  )09ونرشوا خمللط ذلراري" (املقابةل رمق  " يف العام نديروا عشاان طعام ابجلاج ومندوا للجريان،

جرت العادة ٔان تقوم رابت البيوت يف عشاء هذه املناسـبة ابسـتعامل الكسكس اذلي مت كام     

ٕاعداده يف نفس اليوم، وذكل العتقاد مهنن ٔان معلية "فتيل الكسكس"يف ذكل اليوم سـتجلب اخلري 

  طوال العام حسب ما رصحت به ٕاحدى املبحواثت:

  )02تل الطعام (الكسكس) ابش ميتقطعش عليا اخلري" (املقابةل رمق " نف 

  التويزة:  3 .2

تعترب التويزة ممارسة ثقافية واجامتعية واقتصادية متتاز حبضور قوي خاصة يف اجملمتع الريفي       

. فهـي مصطلح شعيب يعين التعاون واملساعدةالتقليدي، ٔالهنا شاعت وظهرت يف امليدان الفاليح 

العائةل، –كتةل برشية واثنية وثقافية واجامتعية وجغرافية واحدة عددا من أالفراد ينمتون ٕاىل  ومتثل
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يسارعون ٕاىل مساعدة من هو يف حاجة لها من ٔاجل حتقيق رغبة معايشة خاصة  -القبيةل، القرية

  1لوحده.وخشصية قد جعز عن حتقيقها منفردا 

ولك ما ميلكه من  تمتثل يف جمهود عضيليف شلك مساعدة يقدهما الفرد لغريه هدية يه  التويزةٕان     

ا ميكن ٔان ة يصبح ملزما إبعادة ردها حاال مف، ٕاال ٔان املتلقي لهذه الهديوسائل لسد حاجة طرف آخر

يقابلها ٕاال مأدبة غداء جيسدها طبق الكسكس مع حلم ومرق، متبوع مبرشوب ابرد مث فنجان من 

الساخنة وحلوايت غالبا ما تكون تقليدية. وتشمل ٔاعامل البناء ، معلية احلصاد اليدوي يف القهوة 

ح الوسط الرجايل. ٔاما الوسط النسوي فتشمل معلية"فتيل" الكسكس، غسل الصوف، غسل القم

  وغربلته بعد طحنه، طهـي الوالمئ لالحتفاالت، ٔاعامل النسـيج.

 ةوانبعٔاساسا عىل اجملانية  ةقامئ ـيوالتضامن الاجامتعي، فه  التعاون صور ٔامسى عتربت  امرسةامل ههذ  

  والعالقات الانسانية. من قوة الروابط الاجامتعية

  الضيافة 3 .3

يف اسـتقبال الزوار القادمني ٕاىل بيهتم  الضيافة تعبري عن ممارسة ٔاو سلوك ينهتجه أالفراد     

فيحمل الزوار الزايرات مبناسـبة ٔاو بدوهنا.واسـتضافهتم للتعبري عن الرتحيب والقبول، وقد ترتبط هذه 

  معهم هدية قد تأخذ شلك حلوايت، مجموعة من فاكهة املومس، مرشوابت ابردة ٔاو ساخنة.

  "..يك روحو نضيفوا عند واحد ندوا معاان فاكيه..."

 )30 مق(املقابةل ر

                                                  
 أطروحة، دراسة في مظاهر الثقافة الشعبية في الجزائرألنتروبولوجيا بين النظرية والتطبيق حممد السعيدي، ا 1 

 .109، ص 2007-2006بكر بلقايد، تلمسان،  أيبدكتوراه، جامعة 
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الزايرة، فٕان اكن يف الفرتة ليقابلهم ٔاهل البيت بكرم ضيافهتم تبعا للظرف الزمين اذلي اكنت فيه        

الصباحية ٔاو املسائية فتقدم القهوة ٔاو الشاي مع احللوايت، ٔاما ٕاذا حان وقت الغداء ٔاو العشاء فأالمر 

الفاكهة  ٕاىلٕاضافة  خيتلف، لتحل عىل مائدة الضيوف ولمية قد تنوعت بني املاحل واحللو من أالالكت

"خامر" ٔاو  كيس تمتثل يف عطر، صابون معطر، حناء، وقبل مغادرهتم متنح هلم هدااي يف واملرشوابت.

ا ٔاي ٔاو جزء مهن ةجممتع من هدااي كون لك ما ذكرانهتفميكن ٔان  ،"طرف كتان" طبق حلوايت

حسب ٕاماكنيات املهدي، علام ٔان مكية الهدية تأيت بعدد املهدى ٕالهيم عىل سبيل املثال ٕان اكن خشصني 

 فقاروريت عطر، علبيت حناء وهكذا.

  رٔاس السـنة مليالدية 3 .4

الليةل  تفل هبذه املناسـبة يف، حي rivionsالكريسامس، عيد ميالد املسـيح عيىس عليه السالم,       

يف التقومي الغريغوري، حتت وقع احلفالت  من شهر ديسمرب من السـنة امليالدية الواحد والثالثني

ة من الليل وختتلف متر ٕاىل ساعات متأخر لعاب النارية، وتسـ ملوسـيقية والغنائية اليت ميزيها ٕاطالق لالٔ ا

فادلول والبدلان  خرى بسبب اختالف العادات والتوقيت للك بدل من مناطق العامل.من منطقة ٕاىل أ 

بتداءا من بدخول السـنة امليالدية اجلديدة ا اليت تدين ابدلاينة املسـيحية تبدٔا التحضريات والاحتفال

ادلول العربية فهناك من حيتفل به ال سـامي البدلان اليت  أالسـبوع أالخري لشهر ديسمرب، ٔاما خبصوص

  ديسمرب. 31ديب، تونس...اخل وذكل إبقامة حفالت يف يوم  مثل: تعمتد السـياحة كقطاع منتج

املناسـبة يف جممتع البحث فهو غري معلن لطبيعة اجملمتع إالساليم  حتفال هبذهالأاما عن واقع     

ال ٔان هناك تبادل للهدااي بني أالفراد وخنص ابذلكر ذوي املسـتوى خصوصا ؤانه عيد خاص ابملسـيح، إ 

 رسائل قصرية عرب الهاتف ٔاو مواقع التواصل الاجامتعئاو  ماكملاتوتكون ٔاكرثها يف شلك  التعلميي
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طريف العالقة ااي املادية فيتبادلها ، بيامن الهد، سـناب شات، ساكيب...)امييل(فيس بوك، تويرت، 

، ساعات يد، يف الوسط الشـبايب وتأيت يف هيئة عطور، ورود، دىم يف شلك دب العاطفية

  جموهرات فضية.

جانفي يوم عطةل رمسية مدفوعة أالجر لعامل املؤسسات احلكومية يف اجملمتع  1ٔايضا يعترب اترخي 

 اجلزائري.

 عيد امليالد 3 .5

ال ٔاتفق مع ما يسمونه عيد امليالد ٔالهنا ترمجة خاطئة وال تعرب عن طبيعة املناسـبة حقيقة، ٔالن        

الفرد يف نفس اترخي ميالده من لك سـنة يتذكر يوم خرج لهذا العامل اذلي يعيش فيه ومنحت هل حياة 

  امليالد.  جديدة، فهـي ذكرى ٔاكرث مهنا عيد! ذلكل ٔافضل ٔان ٔاقول ذكرى يوم امليالد بدال من عيد

حيتفل أالفراد يف جممتع البحث بذكرى ميالدمه برشاء الكعكة اخلاصة هبذه املناسـبة من حمل بيع         

هبا إبقامة حفةل صغرية تضم ٔافراد أالرسة فقط، ٔاو ميكن  الاحتفالاحللوايت ٔاو صنعها يف املزنل، ويمت 

ٔان تكون حفةل تضم بعض أالهل وأالصدقاء خصوصا ٕاذا اكنت املناسـبة ختص ٔاحد أالطفال، ٔاين 

تقدم احللوايت والقهوة والشاي لتخمت احلفةل بغناء ٔانشودة املناسـبة املعروفة ابٔالحد اللغات (العربية ٔاو 

ة) وٕاطفاء الشموع اليت تزين الكعكة وتدل عىل السن اذلي بلغه، مث تقطع الفرنسـية، ٔاو الاجنلزيي

  لتوزع عىل احلضور برفقة مرشوب ابرد.

 Joyeuxجيمتع شالكن من الهدية يف هذه املناسـبة، فأوهلام الهتنئة مع ذكر الامس بقول:"    

anniversaire..."  ادية حسب السن احلصول عىل هدية م ٕاىلٔاو "عيد ميالد سعيد..." ، ٕاضافة

فٕان اكن طفل سـيحصل عىل ٔالعاب و دىم. وٕان اكن ممتدرسا حيصل عىل لوح و ٔالعاب ٕالكرتونية، 
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دراجة هوائية، مبلغ من املال مينح لٔالم خوفا من سوء الترصف به، وٕان اكن شااب ٔاو ٔاكرب سـنا فتكون 

وتتضمن هذه  .الهدية يف شلك، عطر، جموهرات، مالبس، هاتف نقال، كتاب قرآن،رواية...ٕاخل

املناسـبة ابذلات عنرص املفاجأة فميكن ٔان يرتب لهذه املناسـبة مسـبقا دون ٔان ينتبه صاحهبا، ويفاجئ 

  ابهامتم من حوهل من ٔاهل ٔاو ٔاصدقاء، وهذا الفعل حبد ذاته يعترب هدية.

خلصوصية  عتقادمه ٔاهنا ال متتعرتف وال حيتفل هبذه املناسـبة، اليوجد مضن جممتع البحث من ال ي     

اجملمتع بصةل ويعتقد هبا املسـيحيون، يف مقابل ذكل يعلل من حيتفل هبا عىل ٔاهنا مناسـبة تسامه يف 

تصليح وتعزيز الروابط بني أالهل وأالصدقاء ٔالهنا سبب الجامتعهم،  ومن هجة ٔاخرى فاالحتفال هبا ال 

 وال يهنك حرمته. إالساليملدلين  ييسء

  1 عيد احلب 3 .6

عيد احلب ٕاىل أالعياد الرومانية يف احلضارة إالغريقية، ملا يزيد عن سـبعة عرش قران  تعود قصة      

للحب إاللهـي. ٔاين اكن الرومان يقدمون  ٔاين اكنوا يعبدون الطبيعة، ذلكل هو تعبري عن املفهوم الوثين

جبناحني حامال قوس  القرابني والهدااي يف منتصف شهر فرباير ٕالهل احلب، اذلي حيمل شلك طفل

  "كيوبيد".بيده يسمونه 

من الثالث عرش وحىت  ونتفلٔاهنم اكنوا حي العرص الروماين كام ذكر املؤرخون عرف ٔايضا يف      

وهو ما يعتربه املؤرخون ٔاساسًا لـ عيد احلب مع اختالف  "بعيد التخصيب"اخلامس عرش من فرباير 

يف الشوارع مث يقومون ” عرااي”ن خروج الرجالطريقة الاحتفال عن عيد احلب اليت اكنت تتضم

                                                  
 6اململكة العربية السعودية، د ت، ص، ، دار ابن خزميةعيد الحب:قصته، شعائره، حكمهبن حممد احلقيل،  إبراهيم 1 

– 9.  
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برضب النساء عىل ظهورهن ابسـتخدام جدل املاعز والالكب، من ٔاجل زايدة خصوبهتم وقدرهتن عىل 

  ب.إالجناب.. واكن ادلافع لالحتفال هو احل

هذا الامس اذلي  فالنتنيهناك عدة رواايت حول قصة هذا العيد، غري ٔاهنا ارتبطت ابلقديس      

التصق ابثنني من قداىم حضااي الكنيسة، فالرواية أالوىل تقول ٔان القديس فالنتني اذلي تويف يف روما 

م،بسبب الاضطهاد اذلي مورس عليه من قبل إالمرباطور لكوديوس الثاين، ٕاثر متسكه 296سـنة 

س فالنتني م ليتخذ منه اترخي خيدل ذكرى القدي296فرباير  14ورفضه للوثنية، ؤاعدم يف  ابملسـيحية

ادلاعية ٕاىل احلب والسالم اذلي حضى بنفسه من ٔاجل المتسك بدينه، وبنيت فامي بعد كنيسة يف نفس 

  م.350املاكن اذلي تويف به سـنة 

ٔاما الرواية الثانية تقول، ٔان إالمرباطور لكوديوس الثاين وٕاثر حمكه للرومان يف القرن الثالث       

الزواج ٔالنه رٔاى ٔانه سيشغلهم عن احلرب، ويقلل من كفاءهتم  ميالدي، ٔاصدر قرار مينع اجلنود من

وعزميهتم، هذا القرار اذلي رفضه القديس فالنتني ومعد عىل تزوجي اجلنود رسا، ليكشف ٔامره 

كام تضيف رواايت ٔان القديس فالنتني كتب ٔاّول بطاقة عيد حب  إالمرباطور ويزج به يف السجن.

 فالنتني"، واكنت البنة السجان اليت قيل ٔانه ٔاغرم هبا، ليمت تنفيذ بنفسه ووقعها بعبارة"من اخمللص كل

م. ومن يوهما ٔاصبح هذا التارخي مرتبط مبفهوم احلب والوفاء للقديس  269فرباير  14حمك إالعدام يف 

  فالنتني اذلي مات يف سبيل رعاية احملبني وتزوجيهم.

ٔالنّه يرمز للمحبة  يف عيد احلب  لباس أالفرادوحىت عىل أالمحر عىل الهدااي وغالفها يغلب اللون     

هناك اعتقاد سائد دلى ٔافراد جممتع البحث يف ٔان هذا اليوم هو خمصص ملن جتمعهم  والرومانسـية،
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عالقة حب من ذكر ؤانىث، سواء يف ٕاطار عالقة عاطفية ٔاو عالقة زوجية وأكن احلب خلق لهؤالء 

  آخر يكن هل الود والاحرتام.فقط! يف حني ميكن ٔالي فرد ٔان هيدي طرف 

يتبادل أالفراد مضن العالقة العاطفية و الزوجية رسائل قصرية ٔاو ماكملات عرب الهاتف ٔاو ٕاحدى      

، كام يسـتلمون هدااي ويه: رومانيسوسائل التواصل الاجامتعي عبارات احلب واملشاعر يف جو 

نقشت علهيا ٔاسامهئم، عطور...  امتشوكوالطة، دىم عىل هيئة قلب ٔامحر ٔاو حيمل قلب، ورود، خو 

الهدية املادية والرد علهيا يف آن واحد عكس املناسـبات املذكورة سابقا، ٔالنه لكام  اسـتالم. ويكون خلا

  بني طرفهيا. وجحم احلب واملشاعر اليت جتمع اكن الرد آنيا يرمز ذكل عىل قوة العالقة

  عيد املرٔاة 3 .7

حتتفل نساء اجلزائر عىل غرار بدلان كثرية حول العامل بيوهمن العاملي، ٔالنه يوم يعرتف بوجودها       

وإبجنازاهتا دون متيزي عنرصي من حيث: االثنية، اللغة، الثقافة، البيئة الاقتصادية ٔاو السـياسـية. وجاء 

ياك الشاملية ومناطق من هذا اليوم مع ظهور ٔانشطة احلركة العاملية يف مطلع القرن العرشين يف ٔامر 

يوم عاملي  عىل ٕاقرار الثامن مارس 1977وقد صادقت امجلعية العامة لٔالمم املتحدة يف  القارة أالوربية.

للمرٔاة، لتصبح فكرة منح املرٔاة حقوقها ورفع ٔاشاكل المتيزي عهنا مقبوةل، بل مالزمة للسمل والسالم 

فهذا اليوم هو فرصة متاحة   1ي حتتفل به لك نساء العامل.العامليني لتعترب بداية الاحتفال به كيوم عامل

للتأمل يف التقدم احملرز وادلعوة للتغيري، ودفع اجلهود اليت بذلهتا وتبذلها املرٔاة وما تضطلع به من ٔادوار 

 يف صنع اترخي وريق جممتعها.

                                                  
 23:56على الساعة  02/05/2015وقع الرمسي لألمم املتحدة، صفح يوم امل 1

http://www.un.org/ar/events/womensday/history.shtml  
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غلن هبا، فتكون حتصل النساء العامالت يف مثل هذا اليوم عىل هدااي من املؤسسات اليت يشـت     

يقام خاللها حفل صغري يتلقني ٕاثره هتنئة شفهية "عيد سعيد  ٔاولها عطةل لنصف يوم (الفرتة املسائية)

لك عام واننت خبري".ٕاضافة ٕاىل اسـتالهمن هدااي ترتاوح بني قارورة عطر، ٔاشـياء لزينة البيت مثل: 

  ى املبحواثت العامالت:ٕاطار صور، مزهرية، طقم ٔاواين،ٔاو بطانية. وهذا ما رصحت به ٕاحد

  )11"...حنا خلدمات حنسوا رواحنا نسا غري ابلاكدوات نتاع اخلدمة هههه..." (املقابةل رمق 

كام تتلقى النساء املزتوجات هتنئة شفوية ٔاو مادية من طرف ٔازواهجن ؤابناءهن تمتثل يف عبارة        

ااي مادية تكون يف شلك وردة ٔاو " ، وتسـتمل بعضهن هدBonne fêteابللغة الفرنسـية فيقولون: "

  قارورة عطر او علبة شكوالطة وفقا لترصحي ٕاحدى املبحواثت:

 )04يف عيد املرٔاة" (املقابةل رمق   chocolat"... اان راجيل جابيل ابطة (علبة) 

  عيد أالم 3 .8

بآسـيا، حيث  Phrygia فرجييا تقول أالسطورة ٔان اترخي الاحتفال بيوم تكرميا لٔالم ٕاىل شعب      

ٔام للك االٓلهات أالخرى، ففي لك عام يمت تكرميها. مث جاء اليواننيون  سـيبيبلاكنوا يعتقدون ٔان االٓلهة 

يوم اخلامس عرش  هيالرايوابملثل عند الرومانيون، ٔاين حيتفلون مبهرجان  رهيابتقديسهم لالٓلهة أالم 

هو جلب الهدااي ووضعها يف املعبد مارس ويسـمتر ملدة ثالث ٔاايم، وما  اكن ميزي هذا الاحتفال 

أالم املقدسة. لكن مبجيء املسـيحية ٔاصبح الاحتفال يرتبط ابلكنيسة أالم يف  ماجنا ماترٕالسعاد 

 1للكنيسة اليت ينمتون ٕالهيا. أالحد الرابع من الصوم الكبري عند أالقباط، ويقوم هؤالء برشاء الهدااي

                                                  
1  Mother’s Day, site consulté le:01/08/2015, http://www.nwhp.org/#3. 
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اليت اكنت شديدة الارتباط  اآن جارفسأالمريكية  غري ٔان فكرة جعل يوم عيد أالم اكنت لالٓنسة

بوادلهتا، وبعد وفاة هذه أالخرية بسـنتني بدٔات اآن محةل واسعة مشلت رجال أالعامل، الوزراء، رجال 

الكونغرس، ٕالعالن يوم عيد أالم ٕاجازة رمسية يف الوالايت أالمريكية ٔالهنا اكنت متكل شعور بأن 

يف حياهتم، واكنت تأمل بأن تزيد هذه املناسـبة من تقوية الروابط  أالطفال ال يقدرون فضل أالهمات

  1العائلية املفقودة.

ٔاي يف الواحد  - يكون الاحتفال به يف جل البدلان العربية لكبنان ومرص اليوم أالول من فصل الربيع 

  والعرشين مارس، ٔاو يف أالحد أالول من شهر ماي.

بحث عىل الهتنئة شفاهة بقول" لك عام ؤانت خبري"، والواحض تقترص هدااي عيد أالم يف جممتع ال      

لهذه املناسـبة، ٔاين ميكن لٔالم  ٔان أالفراد ذوي املسـتوى التعلميي والثقايف العايل مه من يعريون اهامتم

لبيت ، فسـتان ل  يف جممتع البحث ٔان حتصل عىل هدية من طرف ٔابناهئا تمتثل يف قارورة عطر،

  كعكة احتفاال ابملناسـبة."خامر" ٔاي غطاء رٔاس، 

  هدااي السفر/التذاكر 3 .9

منا ال حيب السفر خصوصا ٕاذا اكن يسـتدعي ذكل ركوب وسـيةل نقل اكلطائرة والسفينة،  من       

، أالصدقاء عىل طلب ٔاشـياء ؤاغراض من أالقاربٔافراد أالرسة،  حلول موعد السفر يعمد فقبل

من سفره هذا، وعادة ما تكون ٔادوية طبية، مواد  املسافر ليحرضها معه من ذكل البدل قبل عودته

  جتميل وعطور، مالبس، هواتف ذكية، ٔالواح ؤالعاب الكرتونية، ٔاحذية.

                                                  
، على 26/05/2015" تصفح يوم: عيد األم: نبذة تاريخيةحممد صاحل املنجد " 1

21:24،http://ar.islamway.net/article/177  
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 ، وجتيهبم يل"... عندي خاليت تسكن يف فرنسا دامين يك تكون جايه للبالد نوصهيا عىل صواحل 

  )22يل من عندها..." (املقابةل رمق  اكين حواجي جتيهبم

فأالفراد يتوقعون  أالشـياء مهنا ما يطلب كهدية سفر جماان ومهنا ما يدفع مثنه عند اسـتالمه،هذه   

هدية للتذاكر من املسافر لبدل ثقافته غري ثقافة بدلمه، واملسافر بدوره حيرض معه هدااي ٔالشخاص 

كل ذعرف به ي ممأاو غريها  وتكون صور وجمسامت مصغرة للمعامل أالثرية ،مقربني من أالهل وأالصدقاء

من هجة، ومن هجة ٔاخرى حسب طبيعة العالقة  البالد، ٔاو ٔاشـياء حسب جنس وسن املهدى ٕاليه

 .تهزياني يأيت لك هذا وفقا ملو  مهب هاليت جتمع

  الهدااي احلامةل للحظ: 3 .10

هناك كذكل من الهدااي اليت تقدم دون مناسـبة ويف ٔاي وقت وميكن ٔان تكون ٔاي يشء تقدم       

". ويه ممارسة رمزية حتمل معها ٔامنيات املهدي porte bonheurاحلظ للمهدى ٕاليه"من اجل جلب 

ابلسعادة واحلظ للمهدى ٕاليه، كام ٔاهنا ال متنح ٔالي ٔاحد ٕاال ٕاذا اكنت عالقته قوية ابملهدى ٕاليه، وهنا 

  تظهر شدة العالقة الاجامتعية اليت جتمع بني طريف الهتادي.ويرصح ٔاحد البحوثني:

 porteعندو ربع سـنني مزالت داسو (حمتفظ به)  port cléوحد  l’intime" عطاين صاحيب 

bonheur "..  

  )16(مقابةل رمق 

، فبعض أالفراد يربطون السـئيففي مقابل أالشـياء اجلالبة للحظ السعيد هناك اجلالبة للحظ      

  مهل ذكل اليشء ٔاو مباحنه.اذلي حي يف مواقف معينة بيشء منح هلم، فيعتقدون النحس السـئيحظهم 

  "... اكين وحد اجلراير اي حفيظ اي سـتار مهنم..."
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 )25 (املقابةل رمق

املاورائيات، ورمغ عمل أالفراد  عامل الطبيعة و ٕاىلفكرة روح احلظ اليت حتملها أالشـياء تنمتي ٕان      

ن هذا النوع ٕالمياهنم مببدٔا يف هبذه املعلومة اخلرافية أالسطورية وعدم حصهتا ٕاال ٔاهنم يتبادلون هدااي م

بأي يشء يرتبط بشخص غايل ويذكر به، من هذا  الاحتفاظخريا جتدوه"، وحب  تفاءلوا" احلياةهذه 

   من ميلكها. ٕاىلاملنطلق ينبع ٕامياهنم بفكرة روح احلظ اليت تسكن أالشـياء وتنتقل 

  هدااي ٔاخرى:  3 .11

ميكن ٔان تأذي مسـتلمها، حتمل ضغائن و  هدااي بدا لنا من خالل املعطيات احلقلية ٔان هناك       

عين ون ،نواايه اخلبيثة سعكين لٕالنسان وتهذه الوظيفة اليت تنبع من اجلانب الشـيطا لتؤديهنا متنح الٔ 

  .وغريها أيت يف شلك ٔالك، مالبس، عطروت والشعوذة السحرٔاعامل  من خاللهاهنا الهدااي اليت متارس 

خلدمة ٔاو  تكرما وليس ٕالزاما من ٔاجل شكر خشص، بعد ٕاسداءه من هجة ٔاخرى، متنح الهدية      

تسهيهل لقضاء مصلحة يف احلدود اليت يسمح هبا الرشع والقانون، ٔاو مساندته ومساعدته املادية 

وتكون الهدية مادية كدعوة لتناول وجبة ٔاو ملموسة مبا يناسب سـنه واهامتماته، او مقابةل  واملعنوية،

  خدماته. ابملثل أكن يعرض عليه

يقابل ذكل، تقدمي للهدية لكن يف حاالت مغايرة تسمل خفية قبل قضاء احلاجة، هنا حتمل الهدية       

مسمى "الرشوة" اليت  لكها تقع حتت" القهوة"، "تشيبة" ، "ملح ليد" ،بعدا آخر وتأخذ عدة تسميات

  ٔاصبحت تسمل يف شلك هدية غري مرشوعة من ٔاجل قضاء مصلحة.
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 هذهكون وت أالشخاص، ٕارضاء ٔاو نزاعات تسوية ٔاجل هدية منفيوجد تقدم  ٕاىل مإاضافة      

 هذه ٔالن احللوايت، من ونوع فاكهة معه حامال لالٓخر، املتخاصامن الطرفان ٔاحد زايرة يه الهدية

 منه مصنوع ٔاو مشـتق هو ما و السكر ٔان يرى اذلي الشعيب ابملعتقد الرتباطها خري فأل تعترب أالخرية

 للمحبة. جالب

  )03رمق (املقابةل خري" وفأل العيش تطيب حلوة "حاجة

 تبادلها تدعى"اذلواقة"ويه هدية عينية يف شلك طبق من االٔلك، يمت عادة توجد يف جممتع البحث     

عند  وخصوصا ٕان اكن تقليداي أ  ممزي طبق طبخ عند او اليوم وجبات ٕاحدى يف سواء بني اجلريان

ٔاي يمت تبادل جزء من ٕاحدى الوجبات لك يوم ٔاو  يومية امرسةهذه املحلوايت، فقد تكون  صنع

  مبناسـبات معينة اكملوامس ادلينية مثال. ظرفية يعين عند الاحتفال

 املامرسات اليومية: امالت واجمل .4

ٔان يتبادلها أالفراد خالل  تدخل الهدااي املتبادةل دون مناسـبة مضن دائرة اجملامالت، اليت ميكن      

اليومية، فليس لها وقت وال مناسـبة معينة فميكن ٔان متنح يف ٔاي حلظة لبساطهتا ولقاءاهتم تفاعالهتم 

  ولهذا ٔاطلقنا علهيا لفظة "جمامالت".

  التحية والابتسامة: 4 .1

يف لك يوم يتبادل أالفراد التحية والابتسامة اللتان تعدا هدااي معنوية، مينحها الفرد ملن يشاء       

ويف ٔاي وقت وماكن. وال يشرتط ٔان جتمع بني الطرفني عالقة اجامتعية بعيهنا، فالتحية سلوك يويم 

  ساليم ٔالهنا من ٔاخالق املسلمني.يكفهل ادلين االٕ  ذو تأصيل رشعي
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 الوجنتني لرجايل يرافق التحية املصاحفة ابٔاليدي، ٔاما الوسط النسايئ فريافقها تقبيل الوسط ايف     

  .الم"تسويعرف بـ "ال 

 ادلعاء واللكمة الطيبة (النصيحة) 4 .2

ادلعاء و "دعاوي اخلري" من الهدااي املعنوية اليت يسـتحب احلصول علهيا، وميكن ٔان يقدم الفرد         

سـنا من ٔاجل كسب رضامه  اليت حيصل علهيا أالشخاص االٔكرب املساعداتخدمات ٔالجلها كتكل 

  دعواهتم لتيسري أالمور وسداد اخلطى. والامتس

النصيحة ٔاو اللكمة الطيبة ٔايضا من بني الهدااي املعنوية اليت ميكن ٔان هتدى للفرد، وتكون  كام تعد    

إالرشاد ٔاو التوضيح ٔاو اقرتاح  مشافهة بني طرفني حول مساةٔل/موضوع معني، يشمل التوجيه ٔاو

 حلول ملشلك معني.

  تقدمي دعوة 4  .3

دفع مثن فنجان القهوة، اجلريدة، لتناول وجبة مع تأيت اجملامالت اليومية يف هيئة دعوة للمقهـى       

فراد من االٔ  يف املطعم ٔاو يف البيت، فنجدلعشاء. ابلنسـبة للغداء والعشاء ميكن ٔان يكون الغداء ٔاو ا

ٔاصدقاهئم ٕاىل الغداء ٔاو العشاء جمامةل ودون ٕاخطار مسـبق خصوصا ٕاذا زارومه  البحث بدعوةجممتع 

يف البيت ٔاو اكنوا يف ماكن قريب منه واقرتن تواجدمه بوقت تناول الوجبة. ويقوم هبذه ادلعوات رجال 

  ونساء، عىل اختالف مسـتوامه الاجامتعي والثقايف.

النقل ابحلافةل ٔاو ٔاجرة التاكيس، ٔاما ٕاذا اكن مالاك لسـيارة فٕانّه  تسديد تذكرةمن اجملامالت ٔايضا،      

  سـيعرض عليه نقهل للوصول ٕاىل وهجته.
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  اثلثا: ٔاطراف التبادل

تعرف العالقة الاجامتعية بأهنا صورة من صور التفاعل الاجامتعي بني طرفني ٔاو ٔاكرث، حبيث    

سلبا ٔاو ٕاجيااب عىل حمك لك مهنام لالٓخر، ومن تكون دلى لك طرف صورة عن االٓخر واليت تؤثر 

وانطالقا  1الصداقة والروابط أالرسية والقرابة وزماةل العمل واملعارف وأالصدقاء. :صور هذه العالقات

من هذا، ركزان يف هذا اجلزء عىل تصنيف العالقات الاجامتعية ٕاىل ٔاربع متثلت يف عالقات القرابة، 

رية/ اجلوار، حيث معدان من خالل دراسـهتا ٕاىل توضيح املعايرياليت تتحمك الصداقة، العمل/ الزماةل، اجل

يف جممتع البحث، سيساعدان يف توضيح أالسس اليت  -ٔاي شـبكة العالقات الاجامتعية -يف بناءها

تهنض عىل ٔاساسها ظاهرة تبادل الهدااي بني أالفراد.  غري ٔان اختياران جملموعة العالقات املذكورة آنفا مل 

يت من فراغ، وٕامنا اسـتقيناه من الشواهد احلقلية و املقابالت أالمربيقية ٔالفراد جممتع البحث من خالل يأ 

  تفاعلهم. 

                                                  
  .27، ص  2004، دار الشروق للنشر والتوزيع، عّمان، مقدمة علم االجتماعإبراهيم عثمان،  1
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 رباقاالٔ   .1

وترصحيات املبحوثني ٔان عالقات القرابة اكنت نطاقا  ٕان ما توصلنا ٕاليه من خالل املعايشة       

الاجامتعية اليت تعمتد عىل الروابط ادلموية، وال تعين يف عمل لتبادل الهدااي، ونعين ابلقرابة هنا العالقة 

ٔاي ٔاهنا   1أالنرتوبولوجيا وعمل الاجامتع عالقات العائةل والزواج فقط، وٕامنا ٔايضا عالقات املصاهرة.

  تضم ثالث مسـتوايت:

بناء يتبادل ٔافراد أالرسة الواحدة الهدااي فامي بيهنم، حبيث هناك تبادل بني الزوجني، بني االٔ  - 1

 والوادلين، ؤاخريا بني أالبناء فامي بيهنم.

 ٔالخوال ويسـمتر يف خط ٔافقي.تبادل حيدث بني أالقارب ابدلم: بني أالعامم وبني ا - 2

 تبادل للهدااي بني أالقارب ابملصاهرة: ٔاي بني عائليت الزوجني. - 3

ٔان احمليط العائيل  ، ٔايساس الالزتامات القرابيةأ  عىل ني أالفرادب ظاهرة تبادل الهدااي قومت      

ٔالن  مبسـتوايته الثالث يف املقام أالول، ؤاولويته هذه مردها ٕاىل اعتبارات ترتبط بتنشئته الاجامتعية

 وثقافهتا. ولعلها الفرد يف اجملمتع اجلزائري، يعرف إبنامتءه لعائلته مث قبيلته اليت تشلك كتةل واحدة لها قميها

اجلزائرية  يف تعريفهام لٔالرسة R.DESCLOITRESوبري ديلكوترر و العيد دبزي الفكرة اليت عرب عهنا 

يه جامعة مزنلية تدعى" العائةل " مكونة من « التقليدية والعالقة اليت جتمع بني ٔافرادها يف قوهلام

                                                  
العائلة والقرابة والزواج: دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في فكر إحسان حممد احلسن،  1 

  .19، ص 1982الطليعة، بريوت، ، دار المجتمع العربي
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اقتصادية قامئة عىل عالقات الالزتام من تبعية و  -اذلين يشلكون وحدة اجامتعية ،أالقارب القريبني

 قات الزتام واعامتد متبادل.ٕاذن يه عال1»تعاون

 اجلريان .2

تنشأ عالقات اجلرية بني أالرس اليت تشرتك يف أالصل الاجامتعي واجلغرايف، وتكل اليت تتقارب        

يف منط العيش والعادات والتقاليد،هذا الاشرتاك املامتيز اذلي عىل ٔاساسه يتكون هذا النوع من 

املتجاورين، هو سبب تبادهلم للهدااي فاذلين يشرتكون يف ٔاصل ريفي العالقات الاجامتعية بني أالفراد 

فغالبا ما حيدث بيهنم جتاذب، وحمركهم يف ذكل العصبية اليت حتدث  و ينمتون ٕاىل عرش/قبيةل واحدة

  عهنا ابن خدلون، اليت يزنع ٕالهيا أالفراد ومتثل ٕاحدى صور الامتسك والتاكفل الاجامتعي.

  "-هللا يرمحه -ان وخواي ودران لعشا مع لعايةل نتاع جاران انييل مات لنا"... ّرشكت (اشرتكت) أ 

  )30(املقابةل رمق 

اجلرية عادة ٔاهنا تقوم عىل ٔاساس أاللفة والتضامن والتعاون، لكهنا ليست قاعدة  ٕان ما ميزي عالقات    

  عزال.اثبتة يصح تعمميها، بل ميكن ٔان تقوم العالقات بني اجلريان عىل السطحية والان

  )09"... معندي حىت خلطة ابجلريان، ما روح هلم ما جيوين.." (املقابةل رمق 

ٕان تقدمي الهدية يف الوسط العائيل يقرتن ابملاكنة واملركز الاجامتعي للفرد، فبالنسـبة للجنسني (اذلكر 

ٔاي  وأالنىث) يْنتظر مهنام تقدمي هدااي خصوصا يف املناسـبات الاجامتعية، ٕاذ اكان صاحيب دخل

عامالن، غري ٔان أالمر خيتلف ابلنسـبة للمرٔاة فبغض النظر عن كوهنا غري عامةل وال متكل ماال، ٕاال ٔاهنا 

                                                  
1 DESCLOITRES Robert, DEBZI Laid, «Système de parenté et structure  
familiales en Algérie», in Annuaire de nord, Paris, CNRS, 1963.p29. 
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ملزمة بذكل عندما تزتوج وتتغري ماكنهتا يف اجملمتع من آنسة حتت والية ٔابهيا لعائلهتا ٕاىل سـيدة ابمس 

  ن الهدااي.زوج ومسؤوةل عهنا، ويكون يف هذا املقام الزوج املسؤول عن دفع مث

 )12" ميل تزوجت وليت نوجب" (املقابةل رمق

 واملعارفأالصدقاء  .3

حديد مفهوم دراسة لتيف   L. Lamy اليمو  J. Maisonneuve مزونيفطرحت لك من       

ٔاما  ول خيص احلوار والتواصل، والثاين متعلق ابلتعاون والتساند،فاالٔ ثالث مواضيع كربى:  الصداقة

  1الثالث فيخص الوفاء وأالمانة؛ مبعىن تضع هذه ادلراسة معاين الصداقة لرغبة يف التواصل.

وميكن ، اد وعىل ٔاساسها يمت تبادل الهديةبني أالفر ٕاحدى ٔانواع العالقة اليت تربط الصداقة متثل     

   بني أالفراد. اجامتعيا مقدسة ٕاذ ٔان الصداقة رابطة شدة ترابطها العالقات القرابية، ٔان تفوق

 الزتامأاي ٔان تبادلها مع صديق يصبح  الهدية تعمل عىل توسعة شـبكة العالقات الاجامتعية       

ونقصد ٔارسة –اجامتعيا مع لك ٔافراد ٔارسته، حفدوث ٔاي مناسـبة ٔاو حدث اكن ٔالحد ٔافرادها 

  سـيضطر الفرد ٕاثرها ٕاىل التبادل وختتلف الهدية حسب احلدث.  -الصديق

 ٔالهنا مساندة اجامتعية يف الوسط الرجايل ابلهدااي النقدية الصداقة يف ممارسة الهديةترتبط     

تتنوع حبسب طبيعة  معني من الهدااي بل الوسط النسوي فال ترتبط بنوع ، ٔاماواخلدمات مثل التويزة

  املناسـبة.

  لزماةلقة اعال .4

                                                  
  .164، ص مرجع سبق ذكرهنورية سواملية،  1 
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وسط مؤسسايت  ، ٔالهنا تنشأ يفوتأخذ الطابع الرمسي يف العملعالقة الزماةل بني أالفراد  تنشأ        

أيت وفق تدرج هريم للسلطة ٔالهنا ت الاحرتام املتبادل تضبطه قواعد وقوانني، فيغلب عىل هذه العالقة

ٕاما عالقة سطحية تقترص عىل اجملال ادلاخيل للمؤسسة وخارج ٔاسوارها  وقد تكون والوظيفة،

تتعداه ٕاىل قرابة عن ٔاو  تتالىش، ٔاو ميكن ٔان تصبح ٔاكرث شدة وترابط وتتطور لتصبح عالقة صداقة

  طريق املصاهرة والزواج.

  )16 ومن بعد تزوجنا" (املقابةل رمق دخلت تقري معااي "... ٔاان مريت تعرفت علهيا يف اخلدمة

يتبادل العامل فامي بيهنم الهدااي تكون يف هيئة جمامالت اكدلعوة لتناول قهوة ٔاو غداء يف مطعم     

 تتطور عالقة الزماةل لتبتعد عن ، ؤاحياانا ٔاو عطفأاو بني العامل و رؤساهئم تودد ،املؤسسة ٔاو خارهجا

  عائالهتم. من الزمالء ليتعداه ٕاىلينتقل التبادل ف  السطحية وتصبح ٔاكرث شدة،

  رابعا: ٔاسـباب تبادل الهدااي

يمت من  ،العملية اليت تمتزي بتنظمي اجامتعي ة بوصفهإاحدى الظواهر الاجامتعيتركز ادلراسة عىل      

مدفوعني حبوافز  ،يقوموا هبا ٔانميارسون اختيارًا بني بدائل خمتلفة ميكن  ومه خالهل رؤية املتفاعلني

مور، شـياء واالٔ مقدرة عىل تقيمي االٔ  فرادلالٔ  ٔانيه  هناجممتعية. والقاعدة  ضوابطمعينة ولكن حتت ظل 

"إالنسان مدين ابلطبع". وفامي ابن خدلونيزنع ٕالهيا البرش بطبعهم عىل حد تعبري  جامتعيةالاو املشاركة 

  يأيت رصد ٔالمه أالسـباب اليت تدفع ابٔالفراد ٕاىل تبادل الهدية:

ريق التنشـئة الاجامتعية وإالرث الالمادي يعد السبب الهدية مكوروث ثقايف مكتسب عن ط -

أالول لتبادلها بني أالفراد، فهـي عادة مألوفة يف كثري من املناسـبات ادلينية والاجامتعية وحىت 

 الثقافية.
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تقدمي هدية يعين ٕابداء الرغبة يف ٕانشاء عالقة جديدة مع الطرف املسـتمل لها، ويتعلق ذكل ابلفرد  -

 تبادل للهدااي.اذلي مل يسـبق معه 

ٕان تقدمي هدية لفرد ذو ماكنة اجامتعية وحيتل مركز ذو نفوذ، هو متهيد للرغبة يف قضاء مصلحة  -

التعامل مع  ٕاىلتدفعهم الرغبة يف سبيل حتقيق مصاحلهم  فرادفاالٔ ٔاو هدية شكر بعد قضاءها.

 ضوابط جممتعية. نظمها، وهذه الرغبة يزيدها وجود حوافز متنوعة مادية وغري مادية وت االٓخرين

ممارسة العنف الرمزي عىل أالخر عن طريق تقدمي الهدية، من خالل التبايه والتفاخر بقميهتا مما  -

 للمتلقي. يودل ٕاحراجا

 ومساعدة يف ٕاطار التضامن الاجامتعي. متنح الهدية ٕاكعانة -

تقع عنده  مناسـبة ٔاين ميكن ملاحنها ٔان يسـتعيد قميهتا يف وقت الحق، ٔاي يف تقدم الهدية كسلفة -

  مسـتقبال.

  بني الثبات والتغري ةخامسا: الهدي

سـنحاول يف هذا اجلزء موضعة الظاهرة بني متغريي الثابت واملتحول، ذكل من خالل الوقوف     

عىل العديد من املؤرشات اليت تعكس منطية، وثبات العديد من املظاهر واملامرسات والتصورات 

  املتعلقة مبامرسة الهدية.

 الهدية وقميهتا:طبيعة  .1

ٕان الطبيعة وفصولها أالربعة تفرض علينا ظروف مناخية، تتحمك يف إالنتاج الفاليح ؤانشطة       

غريه، وتتعداه ٕاىل نشاطات أالفراد وممارساهتم، هكذا هو احلال ابلنسـبة لطبيعة الهدااي العينية اليت 
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يف طبيعة ومدة صالحية هذا ختص املأكوالت واحللوايت، فالظروف املناخية للك فصل تتحمك 

  !يف املنطقة  الصنف من الهدااي، وتتعداه ٕاىل مدى مالءمهتا لالٔلك حسب درجة حرارة اجلو

اعمتد ٔافراد جممتع البحث احللوايت املعّسةل واليت حتتوي عىل دهن واملرشوابت الباردة اكلعصائر       

واملرشوابت الغازية يف الفصل احلار، ٔاما الفصل البارد فُتعمتد احللوايت اجلافة ٔالهنا تدوم طويال، 

مبرشوابت  ترافقاكدلهن وتصبح قاسـية بفعل الربودة، كام  عكس تكل اليت حتتوي عىل مواد تتصلب

 وقت من تسـتغرقه ملا التقليدية واحللوايت االٔالكت بعض تبادل كام تراجعساخنة اكلشاي والقهوة. 

 اليت يكتسـهيا الوقت ابلنسـبة ٔامهية و املعارصة احلياة يف احلاصل التغري حبمك حتضريها، يف وهجد

  لٔالفراد.

طيفة، حنبل... تقدم كهدية ڤ يف املايض القريب اكنت ٔاعامل النسـيج املصنوعة يدواي  اكلزرايب،     

مثينة يف جممتع البحث نظرا لقميهتا الرمزية املعربة عن الرتاث الثقايف، ومن هجة اثنية وأالمه هو الوقت 

سـتعاملها وابلتايل مل تعد معمتدة، ا  واجلهد املبذولني ٕالجنازها، ٕاال ٔان هذه الهدااي يف الوقت احلايل تراجع

 الصناعية العرصية بشـىت أاللوان والتصاممي اليت غزت أالسواق اجلزائرية السجداتوذكل بسبب 

  وهذا حسب ترصحي ٕاحدى املبحواثت:

ماكنش ليفرشها وال لتدهيا (تقصد العروس)  démodéراها ماكنش والت  1لقيام"... الزربية نتاع 

  )09(املقابةل رمق  معاها"

  )26خلاطر اكنت عزيزة وتتعب موالهتا ابش ختدهما" (املقابةل رمق  cadeau"...الزربية اكنوا ميدوها 

                                                  
هو تسمية لنوعية اخليوط املصنوعة من الصوف يدويا بعد مرورها بعملية "لبشيم" بآلة "القرداش وهي عبارة عن لوحتان  1 

ا أسنان حديدية يوضع الصوف بينهما وميرر باجلهتني" مث عملية "الغزل" مث تلون بصبغها وجتفيفها  فرديتان بشكل مربع 
  م يف نسج الزرايب وتوابعها. يدويا أيضا، وبعدها تكون جاهزة لالستخدا
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يف السابق الهدااي اليت اكن حيرضها احلاج ٔالههل وزواره يشرتهيا من مكة املكرمة قبل عودته،         

وثني واملالحظات املسجةل، فالهدااي تشرتهيا ٕاال ٔان املتغري يف الوقت احلايل وحسب ترصحيات املبح

  عائةل احلاج من اجلزائر قبل وصوهل، وهذا راجع لسـببني:

 ارتفاع مصاريف احلج يقلل من مزيانية احلاج ويتحمك يف جمال رصفها. -

حتديد وزن أالمتعة للك فرد من طرف رشكة اخلطوط اجلوية حال دون رشاء عدد كبري من  -

  الهدااي.

 مناسـباهتا .2

املناسـبات ادلينية والاجامتعية اليت يشرتك يف الاحتفال هبا وتبادل الهدااي ٕاثرها ٔافراد  ٕاىلٕاضافة       

 ميكن ال ممارسات سابقا، ٔاحض اليوم الاحتفال ببعض املناسـبات جممتع البحث اليت ٔاتينا عىل ذكرها

الثقايف، ذكل يف معلية تقليد ببغاوية السـامي تكل الوافدة ٕالينا عن طريق مبدٔا تبين التنوع عهنا،  التخيل

وهذا ما المتسـناه من ترصحيات املبحوثني، ففي غياب ٔاسـباب الاحتفال  دومنا تربيرات ٔاحياان

مبناسـبات وتوفرها يف ٔاخرى متبناة من جممتعات ختتلف ثقافهتا واجملمتع املدروس، تتنوع هذه املناسـبات 

املرٔاة، عيد أالم، عيد امليالد. ٔاما عن املامرسات  وتشمل: رٔاس السـنة امليالدية، عيد احلب، عيد

 فهناك: الهدااي احلامةل للحظ، وهدااي التذاكر (السفر).

 وقت تسلميها: .3

املعارف  أالصدقاء ٔاو اكن أالفراد يذهبون مبناسـبة ٔاو بدوهنا لزايرة طرف اثين قد يكون أالهل ٔاو     

الثقايف اذلي مست اجملمتع اجلزائري عامة - عيدون ٕاخبارمه مسـبقا، لكن ومع موجات التغري الاجامت

وجممتع البحث خاصة، حتولت الزايرة املفاجئة ٕاىل زايرة مرتبة يسـبقها ٕاخطار بذكل عادة ما يكون 
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هاتفيا، ولعل هذا التغيري يف ترتيبات تسلمي الهدية مرده ٔان الزايرة املفاجئة ٔاصبحت تسبب ٕاحراجا 

   حرضي بدليل:للطرفني، ويعتربها الكثري سلوك غري

.." ! "... عيب  ندخل عىل وحدة بال منقوللها بيل راين جاية، بالك كشام تكون عندها حاجة

  )01(املقابةل رمق 

بسبب بعد املسافة وكرثة  أالفراد تسلمي الهدية يد بيد ويكون ذكليف بعض احلاالت يتعذر عىل      

الانشغاالت اليت قد حتيل دون تسلميها، فيلجأ الفرد يف هذه احلاةل ٕاىل ٕارسال قمية الهدية نقدا عرب 

 .حواةل بريدية او احلساب اجلاري، ٔالهنا ٔاهنا وسـيةل ٔارسع ؤامضن

خلاطر ميقدروش  CCPقبل عريس رسلويل درامه يف و   "... اكين بزاف حصايب ملوجب معامه

 )15جيو خدامني" (املقابةل رمق 

   نطاق تبادلها: .4

لعل ٕان التغري اذلي مس ظاهرة تبادل الهدااي تداعياته تنطلق من التغري داخل الوسط أالرسي، و     

 ٔافرادها بني عالقاتال مضمون عىل ذكل انعكس نووية، ٕاىل ممتدة من طهامن  ولوحت ةرس االٔ  بناء تغري

 ،والقرابية ادلموية الروابط مسـتوى عىل ضعف ليصيهبا العصبية،و  والتاكفل التعاون هازي مي اكن اليت

 هذه ،اخلاصة املصلحة حتمكها كام ،اكنةوامل رادلو  ٔاساس عىل القامئة الروابط ٔاو العالقات حملها وحيل

  الفردانية الاجامتعية اليت طالت عالقات أالفراد فامي بيهنم ضيقت نطاق تفاعلهم.

"... بكري يك اكن لكبري حيمك كنا متعاونني وعايشني لباس، بصح دك لك واحد راه حيب يعيش 

  )05وحدوا" ( املقابةل رمق 
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اكنت الهدااي املتبادةل داخل النطاق أالرسي والقرايب يف مناسـبات معينة يف املايض تنضبط        

 عي والثقايف احلاصل يف اجملمتعالاجامتوتتأسس عىل قمي التعاون والتضامن، مث بفعل مصاحبات التغري 

تغريت لتصبح خاضعة لقمي الفردانية والتعاقد املؤسس عىل املصاحل الشخصية واملادية، واملتنوعة لتنوع 

  بيئة أالفراد وعالقاهتم.

  ا: العوامل املتحمكة يف اختيار الهديةدسسا

عدة عوامل، ومن خالل ترصحيات املبحوثني ٕان معلية اختيار الهدية ليس ابٔالمر الهني بل تتحمك فهيا    

  واملالحظات املسجةل، حاولنا وضع املعايري/العوامل اليت عىل ٔاساسها يمت اختيار أالفراد للهدااي:

 اجلنس والسن .1

يعترب عاميل اجلنس والسن من املتغريات اليت تتحمك يف نوع الهدية، فالهدااي اخلاصة ابلنساء      

واد التجميل، ال ميكن تقدميها ٕاىل الرجل اذلي تالمئه ٔادوات احلالقة، فهناك املمتثةل يف فساتني و م

هدااي خاصة يعرف هبا لك جنس عىل حد، ضف ٕاىل ذكل ٔان للك جنس احتياجاته اليت خيتلف فهيا 

  عن االٓخر.

كذكل يتعلق أالمر ابلسن، مفن غري املنطقي ٔان هندي شابة دمية لكعبة، وطفةل يف سن اخلامسة      

اسـتدالال عىل ذكل  و نلمس تطبيق هذا املعيار يف اختيار الهدية يف جممتع البحث، ونأخذ! يارةسـ 

 مناسـبة النجاح يف ادلراسة مكثال، ٔاين تُمنح الوادلة مبلغ من املال من طرف املهنئني كهدية جناح ابهنا،

فعدم ٔاهلية الطفل واكامتل بلوغه سينعكس يف  ا للطفل ٔالنه ال حيسن الترصف هبا،ٕاال ٔاهنا ال تعطه

  نوعية الهدااي اليت سيسـتقبلها.
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 احتياجات املهدى ٕاليه .2

يمت اختيار الهدية بناءا عىل احتياجات و ميوالت املهدى ٕاليه وذكل ابلنظر ٕاىل مسـتواه التعلميي،     

واملقبل عىل الزواج  ،مسـتواه الاقتصادي، فاملمتدرس حيتاج ٕاىل كتب ٔاو هجاز مكبيوتر ٔاو لوح ذيك

حيتاج ٕاىل مبالغ مالية ملساعدته يف مصاريف الزفاف، ٔاو جتهزيات خاصة بتأثيث املزنل أكدوات 

لدليكور ٔاو ٔاهجزة كهرومزنلية اكلتلفزيون. ومن رشع يف بناء ٔاو ترممي مزنل حيتاج ٕاىل يد عامةل ملساعدته 

  يزة".فهنديه هجد عضيل ٔاو ما يعرف يف جممتع البحث بــ "التو 

رجوعا ٕاىل احلاةل الصحية للفرد فٕاهنا تتحمك يف اختيار الهدية اليت ليست دامئا مادية، فإالنسان    

املريض اذلي ال يسـتطيع االٔلك فالهدية أالمثل هل يه زايرته وادلعاء هل ابلشفاء. وحىت املرىض يف فرتة 

ينات والعنارص نقاهة فتقترص عىل فاكهة املومس واحلليب والعصري، من ٔاجل مده ابلفيتام 

 الغذائية.واملريض ابلسكري ال هنديه شكوالطة مراعاة حلالته الصحية.

 الاجامتعية املناسـبة ونوع العالقة .3

من خالل ادلراسة امليدانية تبني لنا ٔان نوع العالقة اليت تربط بني املهدي واملهدى ٕاليه تتحمك يف       

ٔالن رابط احلب الغرائزي للزوجة ليس هو احلب فتختلف هدية الزوجة عن أالم  نوع الهدية، اختيار

  الفطري لٔالم اذلي تفرضه رابطة ادلم.

زد عىل ذكل فاملناسـبات ختتلف كام ذكران سابقا، ٕاذن الهدااي ختتلف فللك مناسـبة هدية خاصة 

هبا وال ميكن تقدميها يف غريها من املناسـبات، فال هندي مالبس ٔاطفال كهتنئة عند احلصول عىل 

ٔاو هندي مواد تنظيف مثال لعروس مبناسـبة زواهجا. فليست املناسـبة وحدها من تتحمك يف وظيفة، 
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اختيار الهدية بل املعتقدات الشعبية اخلاصة هبا كذكل، عىل سبيل املثال: ال هندي يشء ذو لون 

  ٔاسود للعروس ٔالنه يعترب فأل رش ونذير شؤم. 

اد مضن تبادالهتم للهدية فهـي ٕاحدى ٔاسس هذا ٔاما ابلنسـبة لطبيعة العالقة الاجامتعية بني أالفر 

التبادل، ٔالن املامرسة ذاهتا تعرب عن طبيعة الرابط الاجامتعي بني هؤالء، وعند ٔافراد جممتع البحث 

ختتلف أالولوايت من فرد ٕاىل آخر يف ممارسة الهدية، ذكل حسب شدة العالقة بني املهدي واملتلقي، 

م يف ٔاعىل درجة، وآخر يصنف عالقة الصداقة، واثلث يضع فهناك من يصنف القرابة ورابطة ادل

 اجلرية.

 املسـتوى الاقتصادي: .4

ٕان املسـتوى الاقتصادي يشلك منعرجا يقف عنده الفرد ليضع نقطة نظام، فٕاّما ٔان يترصف 

بسخاء ٔاو يتحمك يف نفقاته حسب مزيانيته املالية، وال يقترص عىل مسـتوى طرف واحد بل يشمل 

ٕاليه، مفن انحية املهدي ال يسـتطيع تلكيف نفسه ٔاكرث من قدرته ٕان مل يكن قد حدث املهدي واملهدى 

تبادل للهدااي من قبل، ٔاما ٕاذا صار العكس مفضطر ٔان يرد الهدية مبثلها ٔاو ما يعادلها، ولو فاق أالمر 

  مزيانيته ؤاضطر ٕاىل التدين كترصحي ٕاحدى املبحواثت:

  )14طر هوما موجبني معااي" (املقابةل رمق "... مرات جىت نسلف ابش روح للعرس خلا

من انحية ٔاخرى، فٕان املهدى ٕاليه ٕاذ ماكن من ذوي املاكنة الاجامتعية فوجب ٔان تكون يف 

  املسـتوى، ٔالن ادلور واملاكنة حيددان نوع العالقة وابلتايل طبيعة الهدية.

  )09"... ندي حاجة حتمر الوجه مايش حنشم بهيا" (املقابةل رمق 
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  امجلايل والفين للهدية: اجلانب .5

يضفي اجلانب امجلايل والفين لشلك الهدية وتقدميها ملسة خاصة تدل عىل ذوق صاحهبا، فتحمل 

ومات غالبا ما تكون ورودا يف ٔاكياس كرتونية خاصة ابلهدااي، ٔاو يمت تغليفها بغالف وريق عليه رس

الهتنئة ما عدا امس املهدي، خوفا من و املالحظ ٔانه ال يكتب فوق الهدية ٔاي نوع من عبارات وقلواب، 

حدوث خطأ ٔاو خلط بني الهدااي املقدمة من طرف الغري، خالل املناسـبات اليت تكون يف قالب 

  احتفايل اكلزواج، عيد امليالد، النجاحات.

يف بعض أالحيان يغيب عنرص املفاجأة للهدية، ذكل ٔانه يمت االتفاق علهيا مسـبقا بني املهدي واملتلقي 

ظر تسلميها فقط، اكليت تكون يف شلك ٔاهجزة كهرومزنلية، ٔافرشة ؤاواين. وتأيت يف قالب ٕاعانة وينت

  ومساعدة مادية.

ٔاما ابلنسـبة لطريقة تقدمي الهدية وتسلميها فتكون يد بيد، بغض النظر عن نوع الهدية واملسافة      

بدله فريسلها مع خشص يثق به،  املقطوعة، حىت تكل اليت يرسلها املسافر وٕان تعذر عليه اجمليء ٕاىل

ليسلمها ٕاىل املرسل ٕاليه كعائلته مثال يد بيد. فأالمر مستبعد ٕان مل نقل ملغى ٕارسال هدية عن طريق 

ويرجع ذكل حسب ترصحيات املبحوثني لنقص  الربيد فال وجود ملثل هذه الثقافة يف جممتع البحث،

  .! -واملواصالتالربيد -الثقة يف اخلدمات اليت تقدهما هذه املؤسسة



  : الفصل السادس
  الظاهرة اللكية :الهدية

  
  وأالعراف والتقاليد الثقافية ممارسة الهدية مكنظومة من العاداتٔاوال:              

  الثقافية الهدية والهويةاثنيا:                

  الهدية والتعاقد الاجامتعياثلثا:                

  الهدية يف حبهثا عن دالالت ورموزرابعا:                

  ممارسة الهدية: ٕاعادة ٕانتاج خامسا               
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  ."... ٕان الظواهر الاجامتعية ليست جمزٔاة لكوهنا تشلك الك معقدا ومتشعبا"

 مارسـيل مو س1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
اجلامعية ، املؤسسة 1، تر: مصباح الصمد، ط ، اثنولوجيا انتروبولوجيابيار فارنييه - تولرا، جان -فيليب البورت 1 

 .38، ص2004للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان، 
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وجب علينا ٕاعادة النظر يف دراسة اسـمترار ظاهرة الهدية وتبادلها بني أالفراد، من منظور        

موضوعي يتجرد من اذلاتية، وهذا بربطه ابملعطيات الثقافية والاجامتعية اليت سامهت يف تشلك هذه 

من خالل  هياالنتاجئ املتوصل ٕال تأويل وتفسريحاولت الباحثة يف جممتع البحث. ويف هذا اجلزء الظاهرة 

انطالقا من واقع هذه الظاهرة مبنطقة  لنظر يف مقاربة تدرس الهديةعادة اادلراسة احلقلية، وذكل ابٕ 

  قرص الشالةل.
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 الثقافية مكنظومة من العادات وأالعراف والتقاليد ةالهدي ممارسةٔاوال: 

  عتقدات الشعبيةالعادات وامل  .1

متزيه عن بقية اجملمتعات وتظهر فهيا هويته ويسعى ٕاىل نقلها وغرسها ٕان للك جممتع ثقافته اليت         

لهوية  دلى ٔافراده، من خالل التنشـئة الاجامتعية والثقافية اليت يه مجموعة من املفاهمي واملعارف املمثةل

سامته  اجملمتع، وتراثه مبا يتضمنه من قمي ؤاعراف وتقاليد، فالثقافة نتاج تفاعل إالنسان مع بيئته وتعطيه

غري ٔان الثقافة ختتلف من ٕاقلمي الٓخر متاما كام ختتلف من عرص ٕاىل 1اخلاصة وتكّون اجتاهاته وسلوكه. 

آخر، فللك جممتع ثقافة ممتزية خاصة به وما ميزيها يه العادات والتقاليد الشعبية اليت تعد من حقائق 

  2.د عىل ممارسـهتا ٔاو القيام هباالوجود الاجامتعي، وتشمل املامرسات و السلواكت اليت ٔالف أالفرا

هتا اخملتلفة حسب سـياقات ترامكت اترخييا من التجربة اليومية، إان لظاهرة تبادل الهدااي مرجعي      

اليت تعود جذورها ٕاىل البداية أالوىل لنشأة إالنسان ونقلهتا أالساطري وأالمثال الشعبية، وحىت بعض 

أالحداث التارخيية اليت اكن لها نصيب يف اذلاكرة امجلاعية، ويه اليت شلكت منوذجا منطيا تلقاه الفرد 

ه الاجامتعي واذلي يقود ترصفاته، حبيث نشأ عليه وانطبع به سلوكه حفدد نظرته (تصوره) يف حميط

  للظواهر. 

ابلرجوع ٕاىل العصور السابقة، ٔاين شلكت الهدااي والقرابني اليت اكنت تقدم  لعل هذا ميكن استشفاؤه

وهذا ما طبع  ة.ٔاِلف أالفراد تبادلها يف مناسـبات معينة ٔاو بدون مناسـب لالٓلهة طقوسا وممارسات

العرب فاكنوا وال يزالوا يقومون مبامرسة النظم التبادلية عىل ٔاساس  الثقافات الغربية قدميا، ٔاما عن

                                                  
  .25، ص 2003، دار الفكر العريب، القاهرة، التربية وثقافة التكنولوجياعلي أمحد مدكور،  1 
للدراسات ، املؤسسة اجلامعية 1، تر: مصباح الصمد، طواالنتروبولوجيامعجم االثنولوجيا بونت بيار، إيزار ميتشال،  2 

  .386، ص 2006والنشر والتوزيع، بريوت، 
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العرف والعادة دون ٔان يكونوا ابلرضورة ملمني ابملبادئ اليت تتحمك فهيا، ٔاو مبدى انتشار ٔاو تطبيق 

رائد البنيوية الفرنسـية  شرتاوس - ود ليفيلكولهذا السبب ٔاطلق  1هذه املبادئ يف اجملمتعات أالخرى؛

  عىل هذه النظم لفظة "الامنذج الالواعية" يف اجملمتع.

ٕان تداخل ظاهرة الهدية يف جممتع البحث مع عادات وتقاليد الثقافة احمللية، حبيث تعد لك واحدة       

 تبادل الهدااي منتوج ثقايف نعترب ٔان ممارسة امتداد لٔالخرى يف كثري من املناسـبات، هذا اذلي جعلنا

يتجسد يف كوهنا عادة اجامتعية ٔالف أالفراد ممارسـهتا خالل تفاعالهتم، مفهنا من  ،ومتوارث مكتسب

يرتبط مبناسـبات دينية، اجامتعية ٔاو ما اكنت وليدة الثقافة املتوارثة عرب أالجيال، اليت يكون مصدرها 

  ير.أالساطري ٔاو اخلرافات يف بعض أالحيان مثل ينّا

لقد ٔاضفت ظاهرة تبادل الهدااي يف جممتع البحث رشعية الثبات والاسـمترار، حيامن اقرتنت بتقاليد       

رمغ  وعادات اجامتعية يف مناسـبات ٔاخذت معه طابع إاللزام، وحظيت ابحرتام وخضوع أالفراد لها

  حدوث تغري يف بعض مضاميهنا كنا قد ٔاسلفنا ذكرها يف فصل سابق. 

ة الهدية يف ٔاكرث من مناسـبة ٔاخذت طابع أاللفة والسلوك املعهود، هذا ما جعل مهنا جزءا ٕاذن مفامرس

 "لورين ابريز"ٔاشارت وهذا ما ٔاكدته ادلراسات السابقة ٔاين  للجامعة. والثقايف من التنظمي الاجامتعي

شعائري مثل نه يوجد نظام نقدي هبذا الريف كام يوجد تبادل أ ب ،يف دراسـهتا ابلريف اليوغساليف

                                                  
، ماي/ 38-37، العدد 6" جملة الفكر العريب، السنة نشأة األنتروبولوجيا واالجتماع وتطورهافؤاد إسحق اخلوري"  1 

  .36، بريوت، ص 1985جوان 
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واملساعدة بني رابت البيوت يف املهام  ،تبادل املعونة ،الوفيات ،هدااي شعائر املرور والتعميد واخلطوبة

  1.إالنتاجية وتبادل اخلدمات والبضائع

يف مقابل ذكل تعمل الثقافة عىل ٕاعداد الفرد من خالل معلية التنشـئة للعيش يف ٕاطار النظام     

، واجلغرايف منطقة ٔاصهل الاجامتعي بعيدا عنتبني لنا ٔانه رمغ نشأة الفرد و متع، الاجامتعي الثقايف للمج 

 هذا المتسك ابلعادات والتقاليدتصوراته وممارساته،ذكل ٔان  تبقى متأصةل يف هو تقاليد هٕاال ٔان عادات

و تكون أالرسة مسؤوةل عىل نقهل. ففي  ،من خالل إالرث الثقايف اذلي يتوارث عرب أالجيال يكون

فأالمازيغ ٔاو  .2تكون أالم يه املسؤوةل عن نقل هذا إالرث و خاصة اللغةمثال الثقافة أالمازيغية 

هجة احمللية ملنطقة ادلراسة والقاطنني هبا منذ زمن بعيد مل يغري يف عاداهتم املتعلقة مبامرسة ل "لقبايل" ابل 

 يف منطقة أالصل الثقايف واجلغرايف الهدية وال يف مناسـباهتا، فهـي نفس ما مت توارثه منذ ٔاجيال وميارس

لوزيعة" مثال يف مناسـبة عاشوراء ٔاين يسامه مجيع ٔابناء القرية "بالد لقبايل"، ونأيت عىل ذكر " ٔاي

اليت تقمي هذا الطقس وحىت املقميني خارهجا مببالغ مالية لرشاء الثريان وذحبها وتوزيع محلها. وهذا ما 

، وهو ما يدفعنا ٕاىل تأكيد ٔان الهدية عادة ري الزمان واختالف املاكنرمغ تغ يؤكد متسكهم إبرهثم الثقايف

  ا.اجامتعية وجزء ينمتي ٕاىل املوروث الثقايف ملامرسـهي

  ابلهدية املعتقدات الشعبية املرتبطة

مياكنزيمات ثبات واسـمترار الهدية يف جممتع البحث هو انصهارها بعادات وتقاليد بعض  ٕان من        

ومما ال شك فيه ٔاهنا قد ارتبطت مبعتقدات شعبية ٔاكدهتا مالحظاتنا املسجةل وترصحيات املناسـبات، 
                                                  

  .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 1 

2  Camille Lacoste- Dujardin, Des mères contre les femmes: Maternité et patriarcat 
au Maghreb, éditions la Découverte, Paris, 1996, P 171. 
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املبحوثني، فهناك من الهدااي املنبوذة والغري مسـتحب تقدميها يف مناسـبات معينة وتفسريمه يتعلق 

يه " دون تقدمي تربير ذلكل، وهذا ما نطلق عل مش مليحٕالمياهنم مبعتقد ما، ويشريون ذلكل بعبارة "

، ٔاو بتفسريات جاءت  -ري فلسفياملاورائية بتعب –املعتقد الشعيب اذلي يرتبط بتأويالت الهوتية

اليت توفرت يف نفس النتاجئ ابٔالسـباب  يربطون وهذا ما جيعل أالفراد دفة وحصول واقعة معينة،اصم

معناها  الوقت، معوما يه معتقدات متوارثة عن أالجداد وأالسالف جمهول يف كثري من أالحيان

  ومصدرها.

تتعلق املعتقدات الشعبية حول الهدية بلوهنا ووظيفهتا، فهناك من املرشوابت ذات اللون       

أالسود ال يسـتحسن البعض تقدميها ٔالنه لون اكٓبة وحزن، يشمزئ منه الكثريون وهو رمز للنحس 

مناسـبة حزن ويه والرش وال يبعث عىل التفاؤل، فالقهوة تقدم كهدية ابملرافقة مع حلوى يف 

، ويسـتحسن عدم تقدميها يف مناسـبة الفرح  -كام سـبق وذكران يف فصل سابق–الوفاة"التصبرية"

  كفطور العروس واخلتان.

يفضل تقدمي الشاي بدال من القهوة بسبب لونه الفاحت وملاكنته التارخيية واقرتانه يف مقابل ذكل       

يقدمون  أالوربيون الشاي ٕاىل شامل ٕافريقيا، ٔاين اكنواابلهدية. ففي مطلع القرن الثامن عرش ٔادخل 

الشاي كهدية للسلطان ٕاسامعيل مكل املغرب وحاشيته،ومع بداية القرن التاسع عرش ظل حكرا يف 

البالط ويف ٔاوساط علية القوم، ملا اكن السلطان هيديه لكرباء القبائل وشـيوخ الزوااي قصد ٕالغاء 

ٕالبطال املقاومة وترسـيخ روابط التبعية. كام ٔان حتضري الشاي  ضااحلواجز وتيسري التواصل، بل ؤاي

  1يسـتلزم ٔاوصافا حمددة مثل الوقار والاتزان وأالانقة.

                                                  
  http://ribatalkoutoub.com/?p=912، 2012يوليو  17حممد حبيدة "زمن االتاي" جملة رباط الكتب،  1 
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من هجة اثنية، هناك معتقد يتعلق بوظيفة الهدية ٔاين يتوقف اختيار الهدية عىل مبدٔا ٔاال تكون     

سة ومواد التنظيف ال ميكن ٔان تقدم وظيفهتا جالبة للنحس ٔاو نذير شؤم، عىل سبيل املثال املكن 

ويصيهبا حنس عىل  كهدية عرس ٔالن وظيفهتا ٔاي الكنس والتنظيف يؤدي ٕاىل ذهاب حظ العروس

  :حد تعبري ٕاحدى املبحواثت

  )09(املقابةل رمق  " يتصلح (يكنس) زهرها"    

وعليه نؤكد ٔان جزء من سلوك وممارسة أالفراد للهدية يكون مصدره يشء خارج عن ذواهتم،       

قائال: " ٔان اجملمتع يوجد عىل حنو  ٕاميل دوراكميويف هذه الصورة االٔكرث موضوعية جاءت وهجة نظر 

ارس مسـتقل عن ٔاعضائه أالفراد كبناء من التقاليد والعادات واملعتقدات، بعبارة ٔاخرى كوسط منظم مي

 1قوة قهرية عىل الفرد".

 :الهدية واملقدس .2

اليت تتصل مبفردة مقدس يف لغات  Sakrasإالجنلزيية ٕاىل أالصل اليوانين  Sacreترجع لكمة       

واذلي يعود ٕاىل اللغات الهندٔاوربية  Sakٔاوربية عدة، ويرجع الباحثون هذه املفردة اليواننية ٕاىل اجلذر 

القدمية، وهو يعين يف اللغة السومرية والعربية التكرمي والتبجيل املنبثق من خوف إالنسان الساعي 

  ٕاذ ما يفهم هو ٔان املقدس ينمتي ٕاىل نظام خاص حمرتم ال يقبل انهتاكه.  2لٔالمان.

لتشري ٕاىل تكل الصفة اليت  وبولوجيا،وردت مفردة مقدس يف ٔادبيات عمل إالنسان ٔاو أالنرت       

يطلقها اجملمتع عىل ٔاشـياء ؤاماكن ؤاعامل يعتربها واجبة الاحرتام، فيقمي لها الطقوس... ٔالهنا ترمز ٕاىل 

القمي أالساسـية للمجمتع، ذلا فهـي مصونة من العبث والتخريب. ويف الوقت نفسه خيتلف حول 
                                                  

، ص 1984، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصيةعلي عبد الرزاق جلىب،  1 
12.  

  . 164، ص 1994، دار الفكر، بريوت، 1، ط معجم المصطلحات الدينيةخليل أمحد خليل،  2 
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 1وغري مقدس ابختالف امجلاعات وما تتواضع عليه. أالشـياء وأالماكن وأالعامل ٕاىل مقدس، تصنيف

وهذا ما قصدانه يف دراستنا وهو ٕاضفاء أالفراد لصفة القدسـية عىل ممارسة الهدية، هذا املقدس 

الاسـمترار يف احلفاظ عىل ممارسـهتا وعدم التخيل عهنا  الاجامتعي للمامرسة اذلي اسـتنتجناه من خالل

  مبرور الوقت.

لظاهرة عرب املالحظة ابملعايشة واسـتجواب املبحوثني جعلنا جنزم عىل ٔان ظاهرة ٕان تتبعنا ل       

" ٕان مصطلح العيب يف ! تبادل الهدااي تأخذ بعد قدايس يف جممتع البحث "عيب روح يداي فارغني

الثقافة احمللية واجلزائرية بصفة عامة يقودان للحديث عن ما هو منبوذ ومكروه واخلارج عن عرف 

فعدم توفر الهدية دلى فرد معني يف مناسـبة  حمرم عرفا،وال ميكن ٔالي فرد ٔان يقوم مبا هو امجلاعة، 

معينة جيعهل خيتفي كحل ٔاول، لكن هناك بديل اثين يضطر الفرد معه ٕاىل التدين واقرتاض قمية الهدية 

  ليحقق العرف اذلي يدعو ٕاىل وجوب محل الهدية واذلي تكرسه املامرسة.

هناك من العطاءات/ الهدااي يفرضها ادلين إالساليم فهـي مقدس ديين كزاكة الفطر، الصدقة، ومهنا ما 

واملتفق عليه بني الباحثني الاجامتعيني تعارف أالفراد عىل ممارسـته ليأخذ شلك عرف اجامتعي ثقايف، 

دي عىل قانون ؤاي حماوةل للخروج عن ٕاطاره يعترب تع مقدس،وحىت الانرتوبولوجيني ٔان العرف 

  امجلاعة وخروج عن طاعهتم.

ترتبط قدسـية ممارسة الهدية من قدسـية املناسـبة كيوم النحر (عيد أالحضى) هو طقس ديين       

مقدس، ٕاذ تظهر فيه العناية إاللهية واحلمكة الرابنية، وحيمل دالالت رمزية للتقرب من هللا، ويقابهل 

البدائية. فتوزيع جزء من حلم أالحضية (هدية) يعد ممارسة مقدسة، القرابني املقدمة لالٓلهة يف اجملمتعات 

                                                  
  .837، صمرجع سبق ذكره شاكر مصطفى سليم، 1 
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سينال غضب امجلاعة وابلتايل ادليين والاجامتعي  وٕان عزف عهنا ٔاحد أالفراد فهو انهتاك للمقدس

  تضعف عالقاته معهم.

 كام توجد هدااي مقدسة تكتسب هذه الصفة من املاكن اذلي جلبت منه، ونعين هبا هدااي احلج      

والعمرة اليت جيلهبا احلاج من مكة املنورة ذكل املاكن املقدس تمتثل يف: ماء زمزم الطاهر، خبور 

املدينة، وحبات المتر الطيبة، جسادات الصالة، وما يظهر ذكل هو تعامل أالفراد مع هذه الهدااي 

  حبيث يمت الاحتفاظ هبا ملدة طويةل وذكل ترباك هبا.

اذلي مينحها كتكل الشموع وادلاننري واخليوط  إالنسانسيهتا من قدسـية ٔايضا هناك هدااي قد        

الصوفية واحلناء والبخور وجزء من غطاء رضحي الويل اليت مينحها "املرابط" ٔاو "ادلرويش"و "املقدم" 

وال  ٔاين يقوم أالفراد ابالحتفاظ هبا ترباك. امللكف ابسـتقبال زوار مقام الويل الصاحل) (وهو الشخص

بل أالفراد من جعلوا من هؤالء خشصيات مكرمة  هنا ٔان الطبيعة يه من منحهتم صفة القداسة،نعين 

  واجب احرتاهما وتقديسها اجامتعيا وليس تقديسا دينيا اذلي يقصد به عبادهتا.

يف اجلزء أالول من هذا املبحث، ٔاين توصلنا ٕاىل ٔان الهدية تدخل مضن عادات  انطالقا مما تقدم     

جممتع البحث، فهـي بذكل وليدة الثقافة احمللية لٔالفراد املبحوثني. هذا إالرث الثقايف اذلي ميثل وتقاليد 

ٔاحد مقومات الثقافة اللكية، وفكرة العزوف عنه يه خروج عن القانون العريف للجامعة اذلي يودل 

راد فهـي ٕاذا تدخل خسط هذه أالخرية، ٕاذ ابعتبار العادات والتقاليد قواعد اثبتة وحمرتمة من طرف أالف

تأيت يف صورة عادة ثقافية اجامتعية يف عديد ، وعليه فالهدية مقدسة عرفا ما دامت يف ٕاطار املقدس

  املناسـبات.

للسحر  ٔان موس غري ٔانه خيتلف عام توصلنا هل، ٔاين رٔاى وصفة القدسـية يه كذكل ما ٔاكده سابقا    

، لٔالماكن احملركة الروحية القوة تكل "املاان" فكرةب عنه عرب ما هو و مفعول يف وجود الهبة واسـمترارها
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ة فلسفيذو صيغة  تفسريال  هذا بقدسيهتا عنده. اخلاص اجلزء هو وهذا ٔالشـياء، لٔالشخاصل

كتفى بنقل توهجات وتفسريات ساكن ا ويؤكد ٔان موس جعز عن تفسري هذه الفكرة و ميتافزييقية،

  فقط دون تأويل ٔاو كشف عن دالالت تصوراهتم وتفسرياهتم هذه. القبائل لها

  ين للهديةاكبعد الزمال  .3

اليت تقدم خالل زمن معني ٕاذ انقىض ينهتـي  للبعد الزماين ٔامهية يف تبادل الهدية بني أالفراد         

بعد دورها ووظيفهتا، مثل النفاس جيب ٔان يكون خالل مخسة عرش يوم أالوىل بعد الوضع، ٔالن 

هذه املدة تامتثل أالم ابلشفاء ووظيفة الهدية العينية املمتثةل يف طبق النفاس يه املسامهة يف تعجيل 

  شفاء أالم الواضعة نظرا لغناه ابلعنارص الغذائية املقوية واملساعدة عىل ذكل.

هجة ٔاخرى فهل اعتبارات ٔاخرى تتعلق من هجة ابٔالفراد ومن  ٔاما ٕاذا تعلق أالمر بوقت تسلميها،     

ابلهدية، مفساةٔل إالزعاج والزايرة املفاجأة تربك املهدي يف اختيار وقت تسلمي الهدية، غري ٔان هناك من 

اليت متكل وقت تسلمي/ تقدمي حمدد ومتعارف عليه بني ٔافراد  -تكون يف شلك ٔالك–الهدااي العينية 

بة الوالدة "النفاس" مثال. ٔاما جممتع البحث فيكون يف الفرتة الصباحية ٕاىل ما قبل الظهر يف مناسـ 

املناسـبات ادلينية فتسمل يف نفس اليوم اكملودل النبوي وعاشوراء و حمرم، ٔاما ابلنسـبة للعيدين الفطر 

  وأالحضى فميكن منحها خالل ثالثة ٔاايم فقط.

دامئا ما تكون املناسـبات السعيدة مرتبة وخمطط لها يف حني املناسـبات احلزينة فيغلب علهيا     

 عند وقوع وفاةيكون غري حمرض لها اجامتعي  فالهدااي اليت تأخذ شلك مساعدات وتضامنلفجائية، ا

ٔالهنا حدث يقع جفأة، بيامن مناسـبات أالفراح اكلزواج واخلتان عىل سبيل املثال يكون مسطر لها 

  ومعروف موعد الاحتفال هبا، وتعطي للفرد فرصة لتدبر قمية الهدية والختيارها.
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كام يظهر البعد الزماين للهدية عندما ترتبط بفرتة زمنية معينة وبعد جتاوزها تتوقف الهدية،         

ويظهر يف هدااي "النفقة"ٔاو "املهيبة"اليت تتوقف ابنتقال العروس للعيش يف بيت زوهجا بعد الزفاف، 

  لتنتقل بذكل من طابع الهتادي ٕاىل ٕالزامية نفقهتا وٕاعالهتا.

 يف طبيعة الهدية سيتحمك بعد املسافة بني ماكن املهدي واملتلقيد املاكين للهدية، ف ٔاما عن البع      

رصح به املبحوثني، ونقصد ابملاكن البعيد ٔان يكون لك من طريف ما و  حسب ما الحظته الباحثة

ةل نقل خاصة ٔاو العلمية التبادلية مبدينة خمتلفة، هذا اذلي يسـتلزم عىل الفرد التنقل ابسـتخدام وسـي

حتمل الهدااي العينية املطهوة مهنا املمتثةل يف  يف هذه احلاةل الطرف االٓخر، معومية للوصول ٕاىل

الكسكس، املردود (الربكوكس) ٕاىل املهدى ٕاليه نيئة ٔاي جتمع مكوانهتا أالساسـية فعىل سبيل املثال 

مكية من ، حبات بيض، ٔاو مسن، مكية من الكسكس اجلاف الينء الكسكس مثال حتمل: علبة زبدة

  تفاداي لتغري حالهتا خالل التنقل يف حاةل طهوها.وهذا  العنب اجملفف.

ٕاذن فالهدية تتسم ابدلورية والسـنوية يف املناسـبات ادلينية والثقافية، وهذا يرتبط ابٕالحياء     

املناسـبات حتفال هبذه املناسـبات اليت يتبادل خاللها أالفراد الهدااي، وتتسم ابلظرفية يف الالسـنوي ل

  ٔالهنا مناسـبات ٔاو وقائع ال تتكرر بصفة منتظمة. الاجامتعية واجملامالت

  الهدية والنوع .4

ٔاننا ٕاذ انطلقنا Maryline Strathirine  ماريلني سرتاثرينتعتقد عاملة أالنرتوبولوجيا الربيطانية      

املاحن نفسه نظرا ٔالن من الشخص وليس اليشء يف موضوع الهبة، فٕان اليشء املمنوح سـيحمل جنس 

                                                  
    االجتماعية يف جامعة كامربيدج. أجنزت عدة دراسات  األنرتوبولوجيا، تدرس 1941ناسة بريطانية ولدت سنة إعاملة

ا على النوع (اجلندر) وتقنيات غينيا الجديدةو بابوسميدانية حول شعوب   وامللكية الفكرية.( اإلجناب، وتنصب دراسا
  .)9مرجع سبق ذكره، ص يونس الوكيلي وآخرون، أنظر: 
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جزءا من املاحن ينفصل عنه ويرتبط هبذا اليشء.وكيفام اكن احلال، فٕان موضعة الشخص وجندره 

هذا الانطالق نبين ما من و  1وخشصنة اليشء وجندرته تظل تتودل عرب ٔانواع واسعة من الهبات.

ٕاذ ما ربطناها بنوع/جنس  توصلنا ٕاليه يف عرضنا للمعطيات امليدانية، ٔاين وجدان ٔان الهدية جمندرة

  املهدي واملهدى ٕاليه.

ٔاي ٔاهنن  حتمل بعض الهدااي وخصوصا الهدااي العينية اجلنس أالنثوي ٔالهنا من اختصاص النساء،      

ملسؤوليهتن يف حتضريها. ومن هجة اثنية، ٔالهنا تقدم مضن الفضاء ادلاخيل  ويتبادلهنا نظرا من حيملهنا

نثوي يف جممتع البحث ويطلق عليه "العايةل ٔاو ادلار" اذلي ال يسـتطيع الرجال للمزنل اخلاص ابجملال االٔ 

  اقتحامه وجتاوزه.

كام توجد هدااي ختتص فهيا النساء دون الرجال لوجود مناسـبات جتمتع خاللها النساء فقط وهن        

قبائل تروبراين من تقدم الهدية، ذكل ما ٔاغفهل مالينوفسيك حني ركز يف دراسـته لنظام الكوال عند 

قامت هبا أالنرتوبولوجية  1976عىل املبادالت بني الرجال دون النساء. لتأيت دراسة حديثة يف 

حيث توصلت ٕاىل ٔانه "ليست شـباكت التبادل وأالشـياء  Annette Weiner ٔاانت وايرن أالمريكية

املتبادةل مقترصة عىل جنس واحد، ويه تسهم يف التحديد الاجامتعي لذلكورة وأالنوثة، فالنساء ٔايضا 

  2لهن مبادالهتن".

فالتباين والاختالف بني اجلنسني يف ممارسة الهدية ٕامنا هو من صنع أالفراد، ٔالن النظام  ٕاذن     

والاجامتعي يفرز الامتيز النوعي بني أالفراد عىل مسـتوى العالقات و الوظيفة و املاكنة، لتطبع  الثقايف

ٕاضافة ٕاىل العوامل الاقتصادية اليت يتعني فهيا عىل  سلوكهم وترصفاهتم عىل هذا أالساس،وتوجه 
                                                  

  .10، ص ، مرجع سبق ذكرهيونس الوكيلي وآخرون 1 
، املؤسسة اجلامعية 1، تر: مصباح الصمد، ط ، اثنولوجيا انتروبولوجيابيار فارنييه - تولرا، جان -ب البورتفيلي 2 

  .303، ص 2004للدراسات و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان، 
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لواحد ما بني الفرد الرجل كام املرٔاة ٔان يقود معلية تبادل الهدااي، ٕاذ ٔاننا وجدان متايز داخل اجلنس ا

  أالجري وغري أالجري.
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 الثقافية اثنيا: الهدية والهوية

ٕان ظاهرة تبادل الهدااي ختتلف من جممتع ٕاىل آخر وذكل الختالف ثقافة اجملمتعات يف عنارصها       

فهيا هويته ويسعى ٕاىل نقلها للك جممتع ثقافته اليت متزيه عن بقية اجملمتعات وتظهر أالساسـية املكونة لها، ف

وغرسها دلى ٔافراده من خالل الرتبية والتنشـئة الاجامتعية. والثقافة يه مجموعة من املفاهمي واملعارف 

اليت متثل هوية اجملمتع وتراثه مبا يتضمنه من قمي ؤاعراف وتقاليد، ويه نتاج تفاعل إالنسان مع بيئته، 

  1سلوكه.وتعطيه سامته اخلاصة وتكّون اجتاهاته و 

 مرتبطا يكون ٔان جيب الثقايف حياً  الرتاث يظل ليك، اجملمتعرب الثقافة ٔاصال ورافدا يف ذات تعتكام      

، فالفرد يسـمتد قميه ومعتقداته جيل ٕاىل جيل من ويُورث ابسـمترار ٕابداعه يعاد و احمليل مبجمتعه

  موضع اعرتاف واحرتام عنده.وتصوراته كام يضبط سلوكه من خالهل، ولك ما يكتسـبه الفرد يصبح 

 الهدية واخلصوصية ادلينية .1

 :حيث قال لف القلوب،عىل ترشيع لك ما ِمن شأنه ٔان يؤ  � رص النيبح سـنة نبويةالهدية       

ُّوا"  اب  مهناالقليل والكثري  ويقبل . أاللباين يف أالدب املفرد، وماكل، وحصحه البخاري رواه "َهتَاُدوا َحتَ

َىلَّ ِذَراٌع ٔاو كراع ول:" ويرغب فهيا، واكن يق بويثي ِٕ
َىل ُكَراعٍ الََٔجْبُت، َولَْو أُْهِدَى ا ِٕ

لَْو ُدِعيُت ا

   2.ملغمن والبقر العاري من اللحالكراع: مسـتدق الساق من ا و ،)البخاري رواه  ("لََقِبلُْت 

 � هللا عنه ـ قال: قال رسول هللايض ـ ر عبد هللا بن معرن النيب ٕاىل ماكفأة املُهِْدي، فعكام دعاان  

من سألمك اب فأعطوه، ومن دعامك فأجيبوه، ومن ٔاهدى لمك فاكفئوه، فٕان مل جتدوا ما تاكفئوه  :"
                                                  

  .25، ص مرجع سبق ذكرهعلي أمحد مدكور،  1 
، 12:09، على الساعة 2017/ 26/01موقع إسالم ويب، تصفح يوم  2

http://articles.islamweb.net/Media/index.php?page=article&lang=A&id=184111  
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حتمل الهدااي بعدا دينيا يف بعض املناسـبات ٕاال ٔاهنا حتوي اجلانب   1 ).ٔامحد رواه ("فادعوا هل

  ٔالفراد وتزيد يف توثيق الروابط وتقويهتا. الاجامتعي، ٔالهنا تسامه يف ترتيب زايرات بني ا

حقيقة ٔاننا تبنينا طرح مارسـيل موس حول الهبة اليت درسها يف اجملمتعات البدائية القدمية، حيث     

رٔاى ٔان ظاهرة تبادل الهدااي تبدو يف ظاهرها اختيارية لكهنا يف جوهرها ملزمة، والالزتام أالخاليق 

ٔان  -نقصد جممتع ادلراسةو –والتبعية يه من يكسـباها هذه الصفة، ٕاال ٔان ما توصلنا هل يف جممتعنا احمليل 

هناك نوع من الهدااي يكتسب صفة إاللزامية ومرجعيهتا يف ذكل يعود خلصوصية اجملمتع اذلي يدين 

ابدلاينة إالسالمية، اليت تلزمه الفرد بتقدمي هدااي يه يف ظاهرها ومضموهنا ملزمة مبوجب ادلين 

  إالساليم اذلي ينظم حياة أالفراد.

 فرد اذلي يمتتع مبسـتوى اقتصادي حسن لغريه من احملتاجني، ويه مسـتحبةفالصدقة هدية يقدهما ال

يبتغى مهنا  و �يف الكتاب والسـنة يف العديد من ٔاحاديث النيب  ادلين إالساليم وحث علهيا

  مقابل معنوي يمتثل يف دعاء من املتلقي ؤاجر من هللا.

يتبادلها اجلريان بدون مناسـبة، ويه " واقةاذلسـبق وان ذكران يف الفصل السابق بوجود هدية تدعى"

من الهدااي ذات الصبغة ادلينية ٔالن النيب عليه الصالة والسالم دع ٕالهيا ٔاين قال:" اي نَساء املسلامت 

ِقَرنَّ جارٌة جلارهتا ولو ِفْرِسَن شاة" و الِفْرِسن هو موضع احلافر. واملراد منه ٔانه وهمام قلت قمية 2ال َحتْ

  تبادلها، ٔالهنا بداللهتا الرمزية وليست بقميهتا املادية.الهدية مفن املسـتحب 

                                                  
  .سبق ذكرهجع مر موقع إسالم ويب،  1 

  .68، ص 1997، دار ماجد عسريي، جدة، 1، ط فقه األخالق والمعامالت مع المؤمنينمصطفى العدوى،  2 
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 الهدية واللغة .2

 وم السائد قبل مبارشة البناء، ولهذاتقتيض لك ٕاعادة تعريف رصد الثغرات اليت حيمتلها املفه       

بوصفها هل ميكننا قراءة الهدية سـنتبىن سؤالا لمينحنا اجملال املعريف ملناقشة عالقة الهدية ابللغة ونصه: 

  نصا مفتوحا؟

اذلي  Le donلقد اكن ملارسـيل موس وزمالءه اذلين درسوا الهدية تصور معني حول مفهوهما       

سرتفض هذا املصطلح لتداخهل  ترمج عىل ٔانه الهبة يف اللغة العربية، ٕاال ٔان خصوصية اجملمتع إالسالمية

ن الهبة يف إالسالم نظام ديين يسمح مع مفاهمي ٔاخرى اكلعطية والهدية والصدقة، ولسبب آخره هو أ 

ابنتقال أالمالك من فرد الٓخر، وفق رشوط ؤاراكن يقرها وحيمكها ادلين إالساليم. لكن ٔامر الرتمجة 

يه ليس الهبة ابملفهوم من مسؤولية الباحث (املرتمج)، فعند قراءتنا لعمل موس سنتأكد ٔان ما اكن يعن 

تأويل النص هو توظيف وليس نقل، لكن معظم املرتمجني ساليم، بل ٔابعد من ذكل ٔالن ادليين االٕ 

حذوا حذو أالوائل ومن سـبقومه دون ٔان يشككوا يف حصة الرتمجة/النقل، فذاتية املرتمج وانامتءه 

  ادليين وإاليديولويج هام عامالن مؤثران عىل تأويهل للنص.

ٔامع  وحسب رٔاينا نهالٔ  مرادف للكمة "املنح" " ٔالنهعطاءاسـتخدام مصطلح " الباحثة فضلت    

حتليلنا للمعطيات أالمربيقية املتحصل عليه من ٔافراد جممتع البحث، ذلكل ينبغي  وهذا ما ٔاكده ؤامشل،

  ٕاعادة صياغة مفهوم للهدية لكن انطالقا من واقع ممارسة أالفراد لها.

فالهدية يه: ممارسة من ادلراسة احلالية  انطالقا ، وهذاصياغة مفهوم للهديةل الباحثة يف حماوةل من      

أخذ ٔاكرث من شلك كواجب اجامتعي، عادة ت وفق قواعد اثبتة ومتفق علهيا، بني طرفني قامئة تبادلية

  طقس شعائري، ممارسة رمزية، معلية اقتصادية. ثقافية،

  ومعانهيا مسميات الهدااي
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العادية و تفيد يف تفسري احلقائق، وختتلف من تعد املفاهمي و املصطلحات ذات ٔامهية يف حياتنا       

عرض يف هذا اجلزء . سـن-ة يف العقل تشري ٕاىل معىن حمددفهـي فكر -فرد الٓخر مبوجب اختالف املعاين

ة امليدانية و ترصحيات عايشومن خالل امل ،دالالهتالفك  اوةلجاء ذكرها يف حم اليت مسميات الهدااي

  تالية:ال  ٔاو املبحوثني خلصنا ٕاىل أاللفاظ

املباركة ابليشء مبعىن جيعل هللا فيه بركة، ويه هدية جتمع بني  لفظة يقصد هبا :الباروك .1

 الهتنئة الشفوية "ابلرباكة عليك" وهدية مادية متثل مبلغ مايل ختتلف قميته حسب املناسـبة.

 حديثاتسمى الهدية هبذا الامس نسـبة للمناسـبة اليت ترتبط ابملرٔاة الواضعة ملولودها النفاس:  .2

ٔاي املرٔاة النافس، ويه هدية عينية تأيت يف شلك ٔالك دامئا، وقد سـبق لنا يف فصل سابق 

 قد ذكران نوع وطبيعة هذا أاللك ووظيفته. 

زيغية ٔالهنا ُذكرت يف دراسة تقد الباحثة ٔان ٔاصل لكمة "اتوسة" هو اللغة أالماتع  :التاوسة .3

يقيا واجلزائر، وال يسعنا ٕاال ٔان نذكر املعىن حول اجملمتع القبائيل يف شامل ٕافر  ٔاجراها بورديو

ختيارية تقام يف الاحتفاالت اخلاصة ها من خالل ممارسـهتا، فهـي عادة ااذلي مينحه أالفراد ل 

ٔاين جيمع صاحب وختص الوسط الرجايل كام النسايئ،  -حفل احلناء وليةل الزفاف –ابلزواج 

 ٕاعالن قمية الهدية وصاحهبا والعالقة اليت الاحتفال عن طريقها الهدااي كام يعمل الّرباح عىل

  جتمعه وصاحب الاحتفال.

هو طبق من احللوايت التقليدية خصوصا املعسةل مهنا مع ٕابريق شاي هتدي  فطور العروس:  .4

للعروس بعد اعالن الزواج الرشعي، فهو طقس رمزي يشري ٕاىل تقامس مشاعر الفرح 

 قوة الروابط الاجامتعية اليت جتمع بيهنم.والسعادة مع العروس وعائلهتا، ويعرب عن 
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: مشـتقة من صرب وصّرب. ويه هدية عينية ترتبط ابلوظيفة اليت تتوخها عندما تقدم التصبرية  .5

يف املناسـبة احملزنة ونقصد هنا الوفاة، فهـي جمامةل حتمل ٕاىل ٔاهل الفقيد ملواساهتم خالل 

 أالسـبوع أالول بعد الوفاة.

من قبةل، من فعل تقبيل ويه لكمة من اللغة  .بفتح القاف وتشديد الباء: مصدرها قَبّل قبالت ال  .6

العربية وليست لهجة حملية. فيقوم أالفراد بتقبيل بعضهم البعض تزامنا مع تقدمي الهتنئة الشفوية 

 ابلعيد، غري ٔان الرجال ترافق هذا الفعل املصاحفة ابليد.

رضيبة تدفع نقدا، ويه هدية ملزمة عىل االآبء : من التعريفة ويقصد هبا اجلباية ٔاو الالتعرييفة .7

قبل االٓخرين اجتاه ٔابناءمه الصغار يف يوم العيد. وجاءت هبذا الامس لطبيعهتا أالوىل اليت 

 ظهرت هبا  كام تقدمنا به يف فصل سابق.

: مشـتقة من ذاق، ذوق ٔاي يذوق االٔلك بأخذه نصيبا منه. ويه هدية عينية تكون اذلواقة .8

 دم بدون مناسـبة، وتدخل يف نطاق اجملامالت اليومية لٔالفراد.يف شلك ٔالك تق

: جاءت من نفقة مصدر ٕانفاق ، ويه ملزمة للرجل عىل املرٔاة حني خطبهتا وٕاعالن ةڤالُنفْ   .9

زواهجام الرشعي ٔاي "الفاحتة" كام يسمى يف جممتع البحث، ٔالهنا بذكل خترج من ٕاعاةل ٔابهيا 

 يوجب عليه نفقة زوجته. ومسؤوليته لتحمل امس زوهجا، وهو ما

: هدية مسـتحبة رشعا مبوجب إالسالم فقد ٔامر هبا هللا ورسوهل الكرمي، الصدقة (املعروف) .10

 فتجمع بني املادي واملعنوي اذلي متثل الابتسامة آخره.

لفظة قريبة من "ٔازر" و "تأزى" القوم ٔاي تدانوا، تساعدوا وتآزروا، يف اللهجة احمللية  التويزة:  .11

"تّوز" يقرتب ويرتادف دالليا ورمزاي من "ٔازى و ٔازر" ولكهم يعنون املؤازرة وتقوية الفعل 
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لمساعدة وتكون يف شلك هجد عضيل يبذهل الفرد (املهدي) ل  1الصف واملساعدة والتضامن.

 ، وحتضري الوالمئ.ليه) أكعامل البناء، الفالحةمن هو يف حاجته (املهدى إ 

بع جلهاز العروس ٔالهنا تشرتهيا من همرها، ويعىن به مجموعة اع ، ما اكن ات: مفرد تبّ تبابيعال  .12

 الهدااي اليت تأخذها العروس معها يف ليةل زفافها لعائةل العريس.

حيملها ٔاهل العريس لها ليةل احلناء، وتضم  يه حقيبة حتوي هدااي للعروس: الفالزية ٔاو الْطبق .13

يسمى بــ "طبق احلنة" وهو سةل مالبس، مواد جتميل، ٔاحذية وحقيبة يد. ٕاضافة ٕاىل ما 

 مزينة حتمل الشموع وحناء وٕاانء خللطها وقفاز، قاليب سكر عىل شلك خمروط.

هدية عينية تشمل وجبة غداء او عشاء وغالبا ما تكون طبق كسكس ابللحم  الِضيفة: .14

يت يف واملرق، متنح للجار اجلديد ٕالكرامه وملساعدته ٔالنه ويف أالايم أالوىل لالنتقال يكون الب 

 حاةل فوىض ال تسمح لٔالفراد بطهـي وجباهتم، لعدم هتيئته بصفة لكية.  

15. Sevenireيه الهدااي اليت ميكن ٔان حيتفظ هبا الفرد ملدة طويةل، وهذا املراد : / هدااي التذاكر

الهدااي بوجود مناسـبة معينة فميكن لٔالفراد تبادلها يف لك وقت  مهنا. وال يرتبط هذا النوع من

ويف ٔاي ماكن، فقد تكون تكل اليت جيلهبا املسافر من سفره ٔاو ٔاشـياء خاصة والمثينة من 

 خشص عزيز.–الناحية املعنوية وميكن ٔان متنح لشخص حيمل ماكنة خاصة دليه 

16. Porte bonheurدون مناسـبة وذكل الرتباطها يه ٔاشـياء يمت ٕاهداءها ب :/ حامةل احلظ

مبعتقد ٔاهنا هدااي حامةل للحظ وهو ما جيعل أالفراد (املهدى ٕالهيم) حيتفظون هبا ويؤمنون 

 بروح احلظ اليت حتملها.

                                                  
 أطروحة، في مظاهر الثقافة الشعبية في الجزائراألنتروبولوجيا بين النظرية والتطبيق دراسة حممد السعيدي،  1 

  .109ص . 2007-2006بكر بلقايد، تلمسان،  أيبدكتوراه، جامعة 
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يعمتد ٔافراد البحث الهتنئة ابملشافهة يف لك من املناسـبات ادلينية والاجامتعية، ٔاي : الهتنئة  .17

ٔاو ذكل اذلي يكون عرب االتصال ابلهاتف. فاملنطوق ذو خالل االتصال املبارش عند الالتقاء 

  ٔامهية ٕاذ ما قارانه ابملكتوب الغري معمتد عند ٔافراد جممتع البحث.

 التبين الثقايف والاسـتتباع احلضاري .3

يتجسد جزء كبري من سلواكت وممارسات أالفراد يف املوروث الشعيب ٔاو الثقافة الشعبية اليت      

 خملتلف اثبتا املرجعي بعض الباحثني ٔان إالطار لهذا يعترب نية وأالحداث،تشلكت عرب احلقب الزم 

 يعترب ال هذا ٔان غري أالفراد، حياة وتطبع الثقافة تشلك اليت الاجامتعية واملامرسات السلوك، ٔامناط

ه هذ ة،أالصعد مجيع وعىل الانسانية اجملمتعات يف احلاصل والتطور التغري بسبب اثبتة يةبدأ  صياغة

  للمجمتع.تأقلمت مع النظام العام  يتالالروافد 

 بعض يف تغيري حلقها ٔانه غري، مهنا بلك اخلاصةة تسميال  وال مناسـباهتا ال تفقد مل الهدية ٔان حقيقة     

ٔاين انتقل الفرد معها  جديدة من ثقافة االٓخر، ممارسات و مناسـبات تبين يف تنع أالفرادمي  مضاميهنا، ومل

 تربط اليت التكنولوجية الوسائط سـهتالكية اليت تنقلهامفعول به، وذكل نتيجة للثقافة الا ٕاىلمن فاعل 

  تلكفة. ؤاقل وقت ٔارسع يف ابلعامل الفرد

ٔامام هذا الاسـتتباع احلضاري يف تبين الاحتفال مبناسـبات اجملمتع الغريب، هناك مناسـبات ال       

يعرتف هبا اجملمتع احمليل ٔالهنا منتوج ثقايف دخيل وليس ٔاصيل يف ثقافته، عىل سبيل املثال عيد املرٔاة 

اكئن هل وجود ممتزي. لهذا اذلي جاء نتيجة حركة اجامتعية ثقافية غربية تدعو ٕاىل الاعرتاف ابملرٔاة ك

يه من تدعو لالعرتاف به مكناسـبة حيتفل هبا، مبنحهم عطةل يف  سبب جند ٔان مؤسسات ادلوةلال 

مارس من لك سـنة) وٕاقامة حفالت وتوزيع هدااي عىل العامالت، يف 8ذكل اليوم مدفوعة أالجر (

  هامتما.متع البحث ال يعري هذه املناسـبة امقابل العديد من ٔافراد جم 
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يشري التغري الثقايف ٕاىل التحول اذلي يكون ٔاساسه ابتاكرا جديدا، مفا جاء به عرص تكنولوجيات     

ت، ساكيب... وما نسـتغرام، سـناب شاونية اكلفيس بوك، تويرت،ڤايرب، ااالتصال من مواقع الكرت 

واقع التواصل خترصت اجلهد والوقت، من رسائل الكرتونية وماكملات الفيديو عرب محتمهل من ممزيات ا

  يف مناسـبات معينة. يت متثل الهدية الشائعة وأالمثلالاجامتعي والرسائل القصرية عرب الهواتف النقاةل ال

سابقا اكن لظاهرة تبادل الهدااي وظيفة اجامتعية يف كوهنا تعزز الروابط الاجامتعية من خالل     

ئل االتصال وتكنولوجياته و التفتح الثقايف مل الزايرات للهتنئة ٔاو لتسلمي هدااي، ٔاما يف زمن حتمكه وسا

يصبح لهذه الوظيفة ٔاثر ٔاو ابٔالحرى تغريت وظائفها، فأصبحت ماكملات الهاتف النقال ورسائهل 

النصية القصرية تفي ابلغرض وختزتل اجلهد والوقت، فبدل ٔان يتكبد عناء التنقل يكتفي مباكملة هاتفية 

  ادلينية كعيدي الفطر وأالحضى.وتظهر خاصة يف الهتنئة ابملناسـبات 

  

  

  

  

 والتعاقد الاجامتعي  اثلثا: الهدية

 والتضامن الاجامتعي الروابط الاجامتعية .1

عادة ما تكون الهدية سببا يف ٕاشاعة الود واحملبة والتقارب بني أالفراد، فتبادلها يسـتوجب          

الزايرة من ٔاجل تسلميها، فهـي تدفع بطريقة غري مبارشة ٕاىل تواصل أالرحام وتقوية العالقات القرابية 

مثال، تدفع اخلاصة بعيدي الفطر وأالحضى  فالعيديةوالاجامتعية، خصوصا يف املناسـبات ادلينية 
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أالطفال ٕاىل زايرة أالهل وأالحباب من ٔاجل احلصول علهيا، وابلتايل سزترع فهيم حب صةل الرمح 

والزايرة وتعودمه عىل ذكل. وهذا السلوك إالجيايب اذلي يكتسـبه أالفراد منذ صغرمه هو آلية فعاةل 

  السـمتراره وابلتايل تقوية الروابط الاجامتعية مسـتقبال.

كام ٔان الزايرات العائلية بني أالفراد تسامه يف التخفيف من شدة التوتر والرصاعات اليت تصيب     

العالقات القرابية، ومن شأهنا ٔان تضعف الروابط الاجامتعية، فالهدية كام توصل ٕاليه الباحثني 

 القبائل ٕان اسـمتر الغربيني اذلين درسوا اجملمتعات التقليدية يه وسـيةل للحفاظ عىل السالم وأالمن بني

  تبادلها بيهنم.    

حنن نرى ٔان السمة أالساسـية اليت متزي ظاهرة تبادل الهدااي يه ٔاهنا فعل اجامتعي مرتبط        

فهـي قانون اجامتعي ميثل ٕاجراء  ابمجلاعة، متوارثة ومنبثقة عن قواعد ٔارساها النظام الاجامتعي للمنطقة.

محلاية شـبكة العالقات الاجامتعية، ويشرتط ٔان تكون العالقة قامئة بني أالفراد حبيث تتوفر  دفاعي

أالدوار الاجامتعية اليت حيتلها ٔاطراف العالقة الاجامتعية، ويتجسد ذكل يف تفاعالهتم خالل تبادهلم 

ٔالن التبادل للهدااي، فالعزوف عن هذه أالخرية سـيحدث خلل يف حياة أالفراد وتتوقف تفاعالهتم، 

  ٔاساس احلياة كام ذكران سابقا وبدونه ال تسـمتر ال ٔاخالقيا وال اجامتعيا وال ماداي.

بلك أالحوال ليس عىل الفرد ٔان يرد عىل الهدية آنيا، ٔاي يف املناسـبة أالقرب ٕامنا يسـتطيع ٔان       

ليل. ويف حاةل ٔاخرى، يؤخر ردها ٕاىل الوقت اذلي تتوفر دليه قمية الهدية املسـتلمة ٔاو ٔاكرث مهنا بق 

سـيضطر املسـتمل ٕاىل التدين من ٔاجل رد الهدية وتفادي التأخري، اذلي من شأنه ٔان يؤدي ٕاىل حدوث 

  توتر يف العالقة بينه وبني املسـتمل.

ٔان تكون  ٔاين يشرتط ،لتأكيد مواقفهم حول ما يدلون به يوظف املبحوثون عدة ٔامثال شعبية     

  املبادةل ومعها العالقة.وٕاال تنهتـي  املعامةل ابملثل



 الهدية الظاهرة اللكية                                                                  سادس  الفصل ال 

 

212 

  )01(املقابةل رمق  "من عندي ومن عندك تطبع ومن عند واحد تتقطع"

  )03(املقابةل رمق  " دير كامي دار جارك وال حول ابب دارك"

يف ٔان اجملمتعات العضوية قامئة عىل الروابط  F.Tonniesفرديناند تونزيونستشهد بقول       

الاجامتعية احلقيقية املمتثةل يف روابط العائةل والقرابة، ٔاما اجملمتع اجلديد املعرب عىل إالرادة املفكر فهيا 

والعقالنية، هو جممتع آيل تسوده الفردانية والعالقات الباردة وممتزي ابلروابط اجلافة، ٔالهنا قامئة عىل 

وقد اجمتع دلى مبحوثينا يف ما خيص الظاهرة املدروسة ٔان التضامن  1املادية والفردية.املصلحة 

  عي بقسميه قد وجد يف جممتع البحث.الاجامت

الهدية تعاقد بني أالفراد يوهجه الزتام ٔاخاليق انجت عن عالقة اجامتعية توجب الرد عىل الهدية، ف     

لزتام جيعل من الفرد حتت قوة جربية متارس سلطهتا ٕاذن فهـي ليست ممارسة تفاعلية عادية، ٔالن الا

  عليه ليتشلك معها ما يسميه بورديو العنف الرمزي.

يعترب التضامن الاجامتعي ٔاساس وحدة امجلاعة واسـمتراريهتا، مبعىن ٔان الهدية تزيد يف متاسك      

وابلتايل توقف التضامن  الروابط الاجامتعية، كام ميكن لها ٔان تضعفها ٕاذ ما توقف الرد عىل الهدية

  والتاكفل، لتنهتـي بتفرقة وحدة امجلاعة "جمانيش مرنوحلوش".

احلاجة ٕاىل الاجامتع ابٔالهل وأالصدقاء وجتديد روح العالقة يه من جتعل أالفراد ينظمون الاحتفال 

ة مبناسـبات مثل ٔاعياد امليالد، ويعود سبب هذه احلاجة امللحة لالجامتع ٕاىل مشاغل وظروف احليا

الاجامتعية املعارصة املرتبطة ابلعمل، اليت سامهت يف انعزال أالفراد وابلتايل أالرس عن بعضها، وقلّت 

  واليت احتل الهاتف والوسائط التكنولوجية حملها. زايراهتم لبعضهم البعض

                                                  
، أطروحة الرابط االجتماعي الحضري: دراسة سوسيوأنتروبولوجية للعالقات االجتماعية بين الجيرانسواملية نورية،  1 

  .45، ص 2015دكتوراه يف علم األنرتوبولوجيا، جامعة وهران، 
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ل ما يؤثر عىل ممارسة تباد ٕان جحم أالرسة يضفي ابلرضورة التوزيع الهريم للسلطة هبا، وهذا      

الهدااي بني أالفراد، فأالرسة النووية عادة ما يكون الرجل/الزوج صاحب السلطة ابلرشاكة مع زوجته، 

وابالتفاق ٔاو بدونه يقدمون الهدااي لغريمه ويسـتقبلون الضيوف يف مزنهلم ودعوة من يشاءون ٕاليه، غري 

اخل البيت، وتقع ٔان ما جنده يف أالرسة املمتدة خيتلف عن ذكل وتبقى أالم صاحبة السلطة د

اسـتقبال ودعوة الضيوف ٕاىل املزنل، وحىت يف طبيعة  (زوجة الابن) يف استشارهتا من ِقبل الكنة

  الضيافة املقدمة هلم من مألك ومرشب.

ال ينبين منح الهدية ٔاساسا عىل وجود روابط اجامتعية، ٔاي ليس ابلرضورة ٔان جتمع بني طريف        

معني، بل ميكن ٔان متنح لفرد ال جتمع بينه وبني املهدي ٔاي عالقة كتقدمي الهتادي عالقة اجامتعية 

  الصدقة والزاكة.

جيب ٕاعادة النظر يف ذكل احلمك املطلق اذلي تداولته ادلراسات السابقة لتبادل الهدااي والقائل        

، بل ميكن للتأخر او ٔان الهدية وسـيةل لتقوية أالوارص والعالقات الاجامتعية بني أالفراد وحتافظ علهيا

الهدية ٔان يؤدي ٕاىل قطع العالقة، يف حني ٔاهنا وسـيةل ٕالحلاق الرضر ابلطرف االٓخر  عدم الرد عىل

ونعين به املهدى ٕاليه، وهذا ما كنا قد تقدمنا به يف فصل سابق حني وصفنا الهدااي اليت حتمل ضغائن 

  ؤاعامل الشعوذة اليت تسبب أالذى ملسـتلمها.

أالمازيغ للهدية فيه نوع من الاختالف مع غريمه من "عرب" املنطقة ليس فامي خيص مفامرسة      

املناسـبات ولكن يف طبيعة الهدية وقميهتا، فهـي ترتبط بدرجة القرابة ٔالن العصبية للعالقات ادلموية 

  تعتيل سمل أالولوايت عندمه، فدامئا ما ترتفع قمية الهدية بني أالقارب وتراعى قميهتا.

ٕان الواجب ما ينبغي فعهل، فهو الزتام ٔاخاليق يؤدي تركه ٕاىل نتيجة غري مسـتحبة، وقد يصل       

، ٕاذ يقدمه عىل ٔانه:" ٔامر جازم حيملنا عىل طاعته احرتاما هل دون اكنط ٕاىل درجة إالطالق عىل رٔاي
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يانه و آخر عدم ويأيت الواجب نوعان مهنا ما يكون للفرد حرية الاختيار يف ٕات  1اعتبار ملنفعة ٔاو ذّلة".

  القيام به.

  : املنفعة وادلينالهدية .2

توصل ادلارسون لظاهرة تبادل الهدااي ٕاىل كوهنا وسـيةل تواصلية تسامه يف تقوية العالقات       

ما توصلنا ٕاليه من خالل معايشتنا ٔالفراد جممتع  ، لكن تبقى نتيجة نسبية بدليل2الاجامتعية بني أالفراد

يف املشاحنات وحمل نزاع بني أالفراد، ٕاذا ما اكنت دون املتوقع ومل  تبادلها سبباالبحث، حبيث يكون 

يف  (كوال) الـ الهدااي تبادل لنظم مالينوفسيك تفسريب  ارتبطوهذا ما  يطبق خاللها مبدٔا التعامل ابملثل.

 امتيازات و واجبات مجموعة من تطورت لكها الاجامتعية اتقالعال ٔان يرى ٕاذ الرتوبرايند، جزر

 .ابملثل املقابةل مبدأ  ٕاىل مستندة

تقودان دراسة طبيعة التبادل و ٔامناطه وعالقاته، مبارشة ٕاىل لب التنظمي الاجامتعي والثقايف؛        

ٔالهنام يؤثران عىل أالداء والتنظمي الاقتصادي خاصة يف أالنساق اليت ال تعمتد عىل السوق، وعىل ذكل 

دالتون دية فقط كجزء من العالقات الاجامتعية، وهذا حسب ما جاء به ميكن فهم العالقات الاقتصا

Dalton.3  فالنظام الاقتصادي البدايئ اكن يعترب الهدااي تبادال لسلع ذات قمية اقتصادية. وابلرجوع

ٕاىل جممتع البحث فميكن ٔان نلمس نفس اليشء، يف تبادل أالفراد لهدااي ذات قمية ونعين هبا الهدااي 

                                                  
  .209، ص 1983، اهليئة العامة لشؤون املطابع، القاهرة، المعجم الفلسفيمذكور،  إبراهيم 1 
 يف دراستها املعنونة بــ "رمزية اهلدية يف العالقات االجتماعية يف اجلزائر"، إىل أن اهلدية عويسي خيرةتوصلت الباحثة  2

يار وهذا تساهم يف تقوية وتغذية وحىت ذات هوية تواصلية  يف ترقيع العالقات االجتماعية اليت قد تعرضت إىل متزق أو ا
  األمر معروف منذ القدمي ومل يتغري أبدا.

  .39، ص2010دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ، األنتروبولوجيا االقتصاديةسلوى السيد عبد القادر،   3
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املادية/امللموسة اكٔالهجزة الكهرومزنلية، ال تقترص الهدااي ذات القمية الاقتصادية عىل احملسوس، بل 

  تتعداه ٕاىل الهدااي النقدية اليت تكون يف شلك مبالغ مالية تتأرحج قميهتا بني الاخنفاض والصعود.

ناسـبات تمتثل يف النقود واملواد ٔالهنا متثل ٕاعاانت مادية يف كثري من امل  ،اقتصاداي االهدية تأخذ بعد     

فهذا العطاء ليس جماين، ويه تظهر الرؤية املنفعية اليت تغذي دورة تبادل الهدااي  الغذائية وأالطعمة.

ٔاو الالزتامات الثالث عىل حد تعبري موس"منح، قبول، رد " اليت تعترب رشوط قيام واسـمترار 

 فعل ردة هو بل ذايت، دافع عن انبع الهدية تقدمي لفع أالحوال لك يف يسالروابط الاجامتعية. ٕاذن ل 

  مصلحة. ٔاو خبدمة تتعلق سابقة السـتجابة

سـمينعه من مواهجة الطرف االٓخر ونعين به املهدى ٕاليه،  ٕاضافة ٕاىل ٔان عدم امتالك الفرد لهدية      

الفرد هذا أالخري اذلي ميارس عنفا رمزاي عليه خصوصا ٕان سـبق ذكل قبول لهدية، فيشعر معه 

املسـتمل مدينا للمهدي ويضطر يف كثري من احلاالت ٕاىل  ابلتبعية اجتاهه ؤانه حتت سلطته، ليصبح

حماوةل تأمني قمية الهدية بشـىت الطرق من بيهنا الاقرتاض، التدين، الرهن. ويف حاةل ٔاخرى عدم تلبية 

ال سـامي عىل مسـتوى الفرد دلعوة مناسـبة معينة سـيضعه حامت يف موقف اسـهتجان مع ٔافراد جامعته 

ادلائرة القرابية، ٔاين يصبح شاذ عن قميهم وعاداهتم ؤاعرافهم اليت عكفوا عىل توريهثا واحملافظة علهيا 

  عرب ٔاجيال.

يقترص عىل لك ما هو اجامتعي وعالئقي  -نظام الهبة–يف اجملمتعات البدائية اكن ٔاساس املبادالت     

ويف الوقت نفسه بشلك ٕالزايم. هذه النتيجة تشرتك مع ما مت بعيدا عن املنفعة الاقتصادية والرحب، 

التوصل هل يف دراستنا يف شقها الثاين فقط ٔاي ٔاهنا تتسم بصفة إاللزامية، ٕاال ٔان ترفعها عن املنفعة غري 

يفسد  وارد بدليل ٔان الهدية يعتربها ٔافراد جممتع البحث دين ورضيبة، ؤان عدم تبادلها ميكن ٔان
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عية بيهنم، ويرجع ذكل لتغري الوضع الاقتصادي للفرد وتوهجه حنو الفردانية يف العالقات الاجامت

   العالقات الاجامتعية جعل ممارساته ذات بعد منفعي ٔاكرث.

ٕان دور شـبكة العالقات ليس سوى انعاكس للموقع الاقتصادي ٔاو للكيان الاجامتعي، وهذا        

حبيث:" ٔان البنيات إالجاملية لٔاللفة  François Hiranفرانسوا هريان الرٔاي هو ٔايضا رٔاي 

الاجامتعية ٔاو رٔاسامل العالقات، تبدو مرتبطة ٕاىل حد اكف برٔاس املال الاقتصادي ويه ٔاشد ارتباطا 

حدى ويظهر ذكل يف إ  1 بعدا مسـتقال للحياة الاجامتعية"رٔاس املال الثقايف من ٔان نمتكن من جنعهلب

رة) عىل جال واجبة" ، ٕاذ يصبح اجملمتع براغاميت قامئ عىل (ٕاسو  الترصحيات:"..خطره رهنت حديديت

  إالحساس ابلتبعية اجتاه املهدي.و  املادايت،

من رشوط البوتالتش ٔان الهبة ال تعاد يف حيهنا بل يقتيض ٔان ينتظر مرور بعض الوقت، ومن يعيد 

ٔان الهبة عندما تعاد الهبة يف حيهنا ينظر ٕاليه كام لو اكن قد ٔاساء أالدب يف حق الواهب، فضال عن 

يف حيهنا يبدو أالمر كام لو اكن لعبة مقايضة، وتفقد بذكل الهدية مضمون النبل فهيا ويظهر املمنوح 

تذمر أالفراد من كرثة املناسـبات يف فرتة واحدة ٔاو خالل فرتات فرمغ   2وأكنّه خيىش ثقل ادلين عليه.

من ابب الواجب وإاللزام، خصوصا ٕاذا سـبق هذا متقاربة، مما يثقل اكهلهم وجيربمه عىل تقدمي هدااي 

  اسـتالم لهدية ٔاين يعتربوهنا رضيبة جيب تسديدها.

ٕان ما يفند ما توصلنا ٕاليه هو وجود ممارسة شاهدانها ورصح هبا املبحوثني، ويه التسجيل      

لرد علهيا ابملثل ين حيرضون املناسـبة، من ٔاجل تسجيل قمية الهدية لالكتايب ٔاو عرب الفيديو لٔالفراد اذل

                                                  
، تر: إياس حسن، النظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية علم االجتماع: منفيليب كابان، جان فرانسوا دورتيه،  1 
  .325، ص 2010، دار الفرقد، سوريا، 1ط
  .63، ص مرجع سبق ذكرهيونس الوكيلي وآخرون،  2 
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شعورا سلبيا دلى البعض، وهذا ما دفع  مسـتقبال. غري ٔان التسجيل الكتايب مبارشة ٔامام املهدي يودل

الكثريين ٕاىل تفضيل تسجيل الفيديو اذلي يبدو يف ظاهره تسجيل لذلكرى ٕاال ٔان وظيفته اخلفية يه 

سجيل لك التحراكت واملامرسات اليت معرفة أالفراد اذلين لبوا ادلعوة وطبيعة هداايمه، ٕاضافة ٕاىل ت 

 ميكن ٔان يقوم هبا املدعوين وال ينتبه ٕاليه ٔافراد أالرسة املقمية للحفةل.

  

  

  

  

  

  رابعا: الهدية يف حبهثا عن دالالت و رموز

ٕان ما ميزي إالنسان ويعطيه خصوصية وجودية هو القدرة اليت ميلكها عىل عقل أالشـياء وٕانشاء       

اين، فالعيش ابلرموز وتوظيفها فعالية ٕانسانية بلك امتياز هبا يعيش الفرد ويؤثث الرموز وشـبكة املع

وجوده، ويبين عامله املادي واملعنوي ويريس نظام أالشـياء والعالقات بينه وبني االٓخرين من أالفراد. 

ومما  ودالةل أالشـياء والعالقات ال تدرك ٕاال من خالل اسـتعامالهتا ومما تتضمنه من معىن يف حياهتم

" فٕان اجملمتعات سواء احلديثة مهنا ٔاو بيار ٔانصار:تتخذه من دالةل يف متخيلهم امجلعي، وكام قال 

التقليدية ٔاو تكل املسّماة بال كتابة، تنتج دوما متخيالت لتعيش هبا وتبين من خاللها رموزها وصورها 

  1عايريها اخلاصة.عن نفسها وأالشـياء والعامل، وبواسطهتا حتدد ٔانظمة عيشها امجلاعي وم

                                                  
1  Ansart, Pierre Idéologie, Conflits et pouvoir, Paris, PUF, 1977, P21. 
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نظرا ٕاىل ٔان أالفعال الانسانية تنقل معاين فٕانه ميكن قراءهتا ٕاىل حد كبري ابلطريقة نفسها اليت نقرٔا     

الثقافة نظاما من امرسات تمتثل يف مضموهنا الرمزي، ٕاذ تعترب هبا النصوص املكتوبة، فأمهية أالفعال وامل

رمزية، بواسطهتا يتواصل البرش ويطورون معرفهتم عن التصورات املوروثة اليت يعرب عهنا بأشاكل 

تمكن ٔامهية الرمز يف وظيفته للحفاظ عىل البناء الاجامتعي، وليس يف و  احلياة ومواقفهم من احلياة.

املعاين وادلالالت اليت حيملها، كام ٔان املعاين تكون ذات ٔامهية بقدر ما تقوم به من وظائف يف الامتسك 

  الاجامتعي.

ظاهرها ٕاال ٔاهنا حتتوي ٔابعادا ورموزا ذات دالالت نت ظاهرة تبادل الهدااي بسـيطة يف ٕاذا اك        

معيقة، تسـمتد معناها ووظيفهتا من ٕاجامع أالفراد اذلين يسـتخدموهنا دلالالت معينة، فالرموز كام يقول 

و ٕامياءة تنقل عن :" متثيل ملعىن من املعاين ٔاو قمية من القمي، والرمز عالمة خارجية أ Mikverميكفر

طريق التداعي، ٔاو اتصال حيدث بني أالشخاص سواء عن طريق اللغة ٔاو عن طريق آخر 

  .1غريها...ومن النادر ٔان يعيش اجملمتع من دون رموز"

قبل لك يشء يه تبادل ولك تبادل هو رمزي، فتبادل  لكود ليفي شرتاوسالهدية حسب ف      

 يف اسـمترار للعالقة الاجامتعية القامئة، وهذا ما يظهر يف الهدااي هو تبادل رمزي للمشاعر يسامه

اسـتخدام املبحوثني ٔاللفاظ: تفكرين، جيت يف ابلو، حمقرتنيش، عندي بالصة يف قلهبا. ٕاذن فالهدية 

  يف رمزيهتا وليس يف قميهتا املادية.

النقدية اليت مينحها ميكن للهدية ٔان ترمز ٕاىل القبول يف ادلخول يف عالقة جديدة، كتكل الهدية    

اخلاطب للفتاة يف الرؤية الرشعية، ويه دليل عىل ٕاجعابه ابلفتاة وبيان رغبته يف الزواج هبا. ويه عادة 

  وممارسة متفق عىل داللهتا يف امجلاعة ٔالن هذه الهدية متنح عند الرضا والقبول.

                                                  
  .11، ص1984اإلسكندرية، ، مؤسسة الشهاب، اللغة والمجتمعأمحد ماهر البقري،  1 
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ٕاسامعيل، غري ٔان هذا  كنا قد ذكران يف فصل سابق ٔان الشاي اكن يقدم كهدية للسلطان املغريب

أالخري اكن هيديه بدوره لشـيوخ القبائل والزوااي قصد ٕالغاء احلواجز وتيسري التواصل، بل أالبعد من 

 1ذكل ٕالبطال املقاومة وترسـيخ روابط التبعية.

إالنسان اكئن رمزي بطبعه، ٔابدع الرموز وتشلك يف صورهتا واسـتطاع عربها ٔان يشـيد مملكته       

اسعة عرب تقاطعات الزمان واملاكن، حيث جسل الرمز حضوره يف خمتلف الفنون والعلوم الفكرية الو 

الانسانية اذلي ٔاصبح ٔاداة مهنجية وظفت بفعالية يف تفسري نشأة التنظاميت الاجامتعية أالوىل، 

  2ودراسة العقائد ادلينية وحتليل النظم احلضارية عرب التارخي إالنساين.

ا خاصا يف نفسـية مسـتلمها مما يودل دليه شعوًرا ابلفرح، ويزيد تأثريها بنوع ترتك الهدية وقع        

العالقة اليت تربط املهدي ابملهدى ٕاليه، وابلتايل تلبية حلاجاته النفسـية كام ذكر سابقا مالينوفسيك يف 

تكررت كثريا عند املبحوثني عبارات "تفكرين"،"رفدو غري ٔانه  دراسة لساكن احمليط الهادي.

ليس ابلرضورة ٔان الهدية تعكس ذكل الشعور الاجيايب، بل ٕاذ  "،"حمقرونيش"،"ما طيحش بيا"بيا

حيث  ميكن ٔان تزرع ذكل الشعور السليب يف نفسـية املهدى ٕاليه "خلاطر الناس ختدم ابلوجوه".

ٔاين تقول:" الرمز هو دامئا نتاج املتطلبات  Courte labouineكورت لبوين  يذهب يف نفس املنحى

  3النفسـية مضن حميط مادي واجامتعي". - العضوية

  
                                                  

، 09/05/2016" رباط الكتب، تصفح يوم: زمن األتايحممد حبيدة " 1
http://ribatalkoutoub.com/?p=912  

من الرمز والعنف إلى ممارسة العنف الرمزي: قراءة في الوظيفة البيداغوجية للعنف الرمزي في علي أسعد وطفة " 2
   .26، س 2009، شتاء 104اجتماعية، العدد ، جملة شؤون "التربية المدرسية

، مؤسسة اجلامعة للدراسات 1، تر: مصباح الصمد، طاألنتروبولوجيا: رموزها وأساطيرها وأنساقهاجيلبري دوران،  3
  .21، ص 2006والنشر والتوزيع، لبنان، 
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  خامسا: ٕاعادة ٕانتاج ممارسة الهدية

يفرس الفرد ٔافعاهل ويوهجها انطالقا من ثقافة جممتعه، وتتخذ تكل أالفعال شلك البنية الاجامتعية       

ومن مث حيتل نسق الثقافة والقمي ماكنة جوهرية يف مجموعة اليت تعرب عن شـبكة العالقات القامئة. 

ٔانساق الفعل الاجامتعي، ويتكون من مجموعة القمي وأالفاكر التوجهيات اليت تشلك الرموز أالساسـية 

  1اليت تتحمك يف سلوكيات الفاعل حسب طبيعة الفعل.

عىل ٔاهنا:" تشلك  القمي الاجامتعيةيف كتابه اجملمتع العريب يف القرن العرشين  حلمي براكتيعرف ٔاين  

مصدرا للمقاييس واملعايري والوسائل والغاايت وأالهداف ؤاشاكل الترصف املفضةل، وتعىن بتنظمي 

العالقات الاجامتعية وتدعو لالمتثال املناقيب، وتسوغ الواقع او حترض عىل تغيريه، وتتنوع بسبب 

 ما بيهنا او تتناقض وتتغري بتغري أالحوال تعدد مصادرها وتوهجاهتا ومرامهيا، فقد تتاكمل يف

 تصوراتنا و فالقمي مصدر ٔاعرافنا الاجامتعية وعاداتنا الثقافية فتعمل عىل توجيه ٕاذن 2والعالقات.

  متثالتنا للظواهر وأالشـياء كام تتحمك يف ممارساتنا ؤافعالنا.

                                                  
  .111، ص2010رية، عمان، ، دار املس1ط، التغير االجتماعي والثقافيحممد اجلوهري، علي ليلة، علياء شكري،  1 
، مركز دراسات 1، ط المجتمع العربي في القرن العشرين: بحث في تغير األحوال والعالقاتحليم بركات،  2 

  .637، ص 2000 الوحدة العربية، بريوت،
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بري ل ورد العطاء، ٔاو عىل حد تع االلزتامات الثالث اليت ذكرها مارسـيل موس، ٔاي العطاء والقبو ف     

غري ٔان توفر هذه أالخرية يؤدي ٕاىل ٕاعادة ٕانتاج الظاهرة بصيغهتا املادية،  ليفي شرتاوس املعامةل ابملثل،

  لكن يتبعه الزتام ٔاخاليق وٕاعادة ٕانتاج للقمي ومعايري السلوك املقبول من كرم للضيافة، تضامن اجامتعي.

 فكرة ٕاعادة إالنتاج العائيل اليت حتدث عهنا "بيار بورديو"، هذا ٕان دل عىل يشء فٕامنا يدل عىل

فٕاسرتاتيجيات ٕاعادة إالنتاج ال تقوم عىل مبدٔا إالرادة الواعية و العقالنية و ٕامنا عىل اسـتعدادات امللكة 

habitus .1اليت هتدف بصفة تلقائية ٕاىل ٕاعادة ٕانتاج ظروف ٕاعادة إالنتاج اخلاصة هبا  

ٕان ٕاعادة إالنتاج ال تكون عىل مسـتوى املامرسة ٔاي تبادل الهدااي، ٕامنا يشمل ٕاعادة ٕانتاج نوع     

هناك رغبة مضنية حتاول احملافظة عىل العالقات الاجامتعية، ات اليت جتمع أالفراد فامي بيهنم، ف العالق

 وتظهر رمزيهتا يف السعي ٕاىل اسـمترار تبادل الهدية بني أالفراد.

 ٔان ميكن ال العائلية-الاجامتعية املسـتوايت خمتلف يف أالخاليق الالزتام مبدأ  وجودكام ٔان        

 عن تعرب اليت أالخالقية للقمي وتوريثٕانتاج  ٕاعادةٕاىل  يتعداه بل فقط، العطاء رد و ابلعطاء خنزتهل

 قدميا العرب هبا عرف اليت الشـمي ٔاكرث من واملروة السؤدد الكرم، فالضيافة، وامجلاعة، أالرسة رشف

 يه ومبادلهتا الهدية تقدمي ٔان ونعترب القبائل. بني ورشفهم هيبهتم من جزء تعد ٔالهنا ذكل ولزالت،

 للك اجلامعة ٔالهنا القمي، من النظام هذا عىل احملافظة يف كبري وبشلك سامهت اليت املامرسات ٕاحدى

  التبادل. ٔاسـباب عن النظر بغض ٕانتاهجا وٕاعادة كريست وتعيد الصفات تكل

عندما حتدث عن ٔامهية الرشف والنظام القميي يف  مصطفى بوتفنوشت ٔاكدهاويه الفكرة اليت        

ظاهرة الاندماج مع نظام القمي و الرشف العائيل املسـمتد من نظام قمي الوسط الاجامتعي، ٕان  "قوهل:

                                                  
 ،وهران ،مركز البحث يف األنرتوبولوجيا االجتماعية والثقافية "إستراتيجيات الزواج لدى اإلطارات "العياشي عنصر  1 

  .4، ص2000 ،اجلزائر
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ن الروابط الاجامتعية يف اجملمتع اجلزائري ترتكز ذإ  1."لكها تقدم تفسًريا ٔاحسن لاللزتام أالخاليق

قمي  ٔاي ٔان ،2عىل النظام املعياري للقمي، واذلي يعطي معىن لسلوك الفاعل عدي الهواريحسب 

   فامي بيهنم. عالقات أالفرادلٔالفراد يه من توجه  احلفاظ علهيا بنقلهاامجلاعة اليت تعمل عىل 

متارس سلطهتا يف يف الفضاء ادلاخيل للبيت، و  السلطةاملمتدة تعترب أالم صاحبة  يف العائةل

تقسـمي العمل املزنيل وتوزيع املهام  عىل بناهتا وزوجات ٔابناءها، مفن مظاهرها اجملال النسوي وذكل

وتواجد الكنة مضن العائةل املمتدة سيتحمك يف ممارسـهتا للهدية  والوظائف بيهنن يف البيت وخارجه،

شلك دعوات ملأدبة عشاء ٔاو غداء، فرشاكة اجملال بغض النظر عن وخاصة تكل اليت تكون يف 

يف ترصفاته وال ميكن ٔان يصدر مثل  الاسـتقاللية املادية جتعل الفرد مقيدا يف ممارساته وغري مسـتقل

مر ال(ٔام الزوج). يف مقابل ذكل فاالٔ ذلكل اجمل هذه املامرسة دون عمل ٔاو موافقة صاحب السلطة

وهذه أالخرية مساةٔل هممة ابلنسـبة للفرد  سـتقاللية يف اجملال.وية ٔاين تتوفر الايف أالرسة النو  خيتلف

يعتربها أالفراد رضورة اجامتعية تفرضها متغريات  بطبيعة البرش اجملبوةل عىل احلرية، ومن انحية ٔاخرى

  ويه ما يعرب عهنا ابلتوجه حنو الفردانية والنووية. العرص

  

  

                                                  
، ترمجة دمري حممد، اجلزائر: ديوان املطبوعات العائلة الجزائرية : التطور و الخصائص الحديثةمصطفى بوتفنوشت،  1 

  .279، ص 1984اجلامعية، 
2 Addi Lahouari, Les mutations de la société algérienne : famille et lien social dans 
l’Algérie contemporaine, la découverte, Paris, 1999, P29. 
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تفنده الثقافة  الهدية ممارسة وشلك من ٔاشاكل السلوك إالنساين اذلي حتمكه قواعد وفق نظام      

 مسـمتدةناسـبات مب  هاط ارتبال خترج ممارسـهتا عن إالطار العام للهوية الثقافية احمللية الاحمللية للمجمتع، ف

املنطقة اليت مرت هبا  احلضاراتمن التارخي وادلاينة إالسالمية، وكذا بعادات وخشصيات خدلها اترخي 

خرافية نظرا الرتباط و  ضف ٕاىل ذكل تداخلها وامزتاهجا بدايانت ومعتقدات ٔاسطورية .كلك اجلزائرو 

اذلين يعملون عىل ٕاحياهئا واحلفاظ أالفراد ابملوروث الشفهـي والعادات والتقاليد املتوارثة عرب ٔاجيال، 

من ثقافات ٔاخرى  ، ويف ٔاحيان ٔاخرى ترتبط مبناسـبات وافدهعلهيا ٔاثناء الاحتفال مبختلف املناسـبات

  قد ترتبط بأحداث عاملية.مغايرة، كام 

اقتصادية، ذات قمية لسلع و  ٔالهنا تبادل للمنافع تعترب الهدية جزءا من العملية التبادلية الكربىٔايضا      

وهذا هو نفس ما توصل ٕاليه الانرتوبولوجون  – لكامت بني أالفرادغة والللو  وخلدمات، ملبالغ مالية

روابط وال الانسانية عالقاتوالهدية ترتبط ابل ،ونظام السوق ، غري ٔان التبادل ارتبط ابالقتصاد-قبال

واسـمترارها هو شلك من ٔاشاكل التضامن  ،تبادلها هو ٔاساس التفاعل الاجامتعيف الاجامتعية، 

 الاجامتعي، اذلي يعزز الروابط الاجامتعية بني أالفراد سواء ٔااكنت عالقات قرابية ٔاو جرية ٔاو صداقة.

ٕان ما ميزي الهدية من منظور ٔاخاليق اقتصادي هو احتواءها عىل ثالثة ٔاشاكل منطقية ٔاخالقية،      

ٔاين اسـتنتج ٔان الهبة ٔاو الهدية تنترش بأشاكل  طفى النحالمصوهذا ابالتفاق مع الباحث املغريب 

وتعبريات متعددة، ومن مث إبماكن الفاعلني توظيف عدة ٔاشاكل من الربهان أالخاليق ابلنسـبة للك 

بأن شالك واحدا مهنا فقط ينمتي ٕاىل مبدٔا  للكود ليفي سرتوسوضعية معينة، غري انه يؤكد خالفا 

  1شاكل الثالث ٔاسامء: الشـيوعية والتبادل، والرتاتبية.التبادل، ؤاطلق عىل هذه االٔ 

  
                                                  

، تر: مصطفى النحال، للعالقات االقتصادية: مقاربة من منظور مارسيل موس األخالقيةدافيد غرانبري، األسس  1 
  .05، ص 2016مارس  12مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث، الرباط، 
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ادلراسة امليدانية اليت مقنا هبا، متكنا من الوصول ٕاىل مجموعة من  وحتليل معطيات ن خالل عرضمف      

ٔالهداف اليت سطرانها يف النتاجئ، و اليت مكنتنا من إالجابة عىل تساؤالت مشلكتنا البحثية، و بلوغ ا

  و خلصنا ٕاىل ما ييل: نادراست بداية 

دة ثقافية، ممارسة اجامتعية، فعل رمزي، وسـيةل تواصل بوصفها عا ٔاكرث من صورةالهدية تأخذ  -

 .وبناء للروابط الاجامتعية

ابلوصف، وتوزعت بني هدااي مادية اختلف شلك الهدية خالل املناسـبات اليت مت تناولها  -

جيمعون عىل الوجود املادي للهدية اذلي يعرب عن  -أالفرادغري ٔان  خدمات.و  هدااي معنويةو 

 طبيعهتا فعال.

ٔاو من  ،من املناسـبة وطقوسهاالقدسـية صفة وتكتسب  ،ة اجامتعيا ٔاي عرفاالهدية مقدس -

 ٔاو من طبيعة املاكن اليت جلبت منه. ،ماحنها

 نفستبادلها ب ٔالفراد ٕان للهدية بعدا اترخييا لوجود هدااي مل تتغري مبرور الزمن، وقد عهد ا -

 . مناسـباهتا طبيعهتا وبنفس

 سـنوية ٔاو ظرفية ٔاو يومية. ٔان تكونٕاما  تتسم ابدلورية يت حيتفل هبا أالفراداملناسـبات ال -

لكام اكنت  وتزداد م تتحمك يف تقدمي الهدية وقميهتا،ٕان نوع العالقة اليت تربط أالفراد ببعضه -

 العالقات ٔاكرث تالمح وشدة.

يتوقع أالفراد هدااي ذات قمية تأكيد الهرمية الاجامتعية، ل  أالفراد هو وسـيةلتبادالت الهدية بني  -

 .مرتفعة من قبل ذوي املسـتوى الاقتصادي اجليد
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تعترب الهدية ظاهرة اجامتعية تكون يف شلك عالقة اجامتعية تربط أالفراد فامي بيهنم من خالل  -

للحفاظ عىل الامتسك والرابط  اء وتدعوا ٕاىل التضامن الاجامتعي، كام تعترب وسـيةلأالشـي

 الاجامتعي.

توجد هذه وليك  ،الهدية وسـيةل ٕالنشاء عالقات جديدة، والسـمترار ٔاو انقطاع عالقات قدمية -

  .العالقات البد من تبادلها

 ٕان التفكري النفعي الاقتصادي ينافس اجلانب العالئقي الاجامتعي عند تبادل أالفراد للهدية. -

اقتصادية تتجىل يف كون أالفراد يتبادلون املنافع وأالشـياء ذات قمية حتمل الهدية صبغة  -
 اقتصادية.

 وابلتايل فهـي منتوج ثقايف يمت اكتسابه وتوريثه عرب أالجيال. اجامتعية الهدية طقوس وعادات  -

، وللهدية تأصيل إالساليمادلين معامةل مفعظم عاداتنا الاجامتعية والثقافية مسـمتدة من ادلين  -

 .كفهل قمي ٔاخالقيةرشعي ت

 يوهجه الزمن. "، رد العطاءسـتالماملنح، الا"الهدية نظام تبادل بني أالفراد يشمل  -

الهدية يه فعل ٔاو سلوك عقالين قميي تقليدي عاطفي، يسري وفق قواعد وحيمل عنرص  -

 ، ٔاي يدرك سبب تبادلها وما ينتج عن ذكل.التنبؤ

، وللهدية عدة فللك ممارسة ٔاو عادة وظيفة حيوية يف اجملمتع انطالقا من مبدٔا الوظيفية  -

    .وسبب تبادلها مناسـباهتاطبيعهتا و  وظائف ختتلف ابختالف

  الهدية ممارسة رمزية يقوم هبا أالفراد مبناسـبة وبدون مناسـبة وحتمل دالالت وقمي اجامتعية. -
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  .2006مؤسسة اجلامعة لدلراسات والنرش والتوزيع، لبنان، 



 امئة املراجعـق
 

231 
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 .2009أالردن، 
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جمةل ٕانسانيات،  ،راسات أالنرتوبولوجية"ماكنة التحقيق امليداين يف ادلموالي احلاج مراد، "  .101

 .2002عدد خاص مبلتقى: ٔاي مسـتقبل لٔالنرتوبولوجيا يف اجلزائر؟، اجلزائر، 
  الانرتنتمراجع :  
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  ٔارستكٔاصل اجلغرايف، و ماكن نشأتك، حدثين عن نفسك.  

 و ٔاذكر بعض من هذه العادات.املتوارثة عىل السلف ابلنسـبة كل؟ العادات و التقاليد  ما ٔامهية 

 ؟ ٕاحصاء عدد من الهدااي اليت يمت تبادلها يف أالوساط اليت تعرفها هل ميكنك 

  ،لهداايا قدميت فهيا كرثاملناسـبات اليت يما يه يف رٔايك. 

  هدية تناسـهبا؟هل ترى بأن للك مناسـبة  

  ابلتفصيل و ربطها مبناسـباهتا؟هل ميكنك ذكرها 

  اخلاصة بلك مناسـبة اسام خاصا؟ ميكنك ذكر ٔاسامء هذه الهدااي ابلتفصيل. حتمل الهدااي هل 

  الطرق اليت تسمل هبا الهدية؟يه ما 

  هل دامئا الهدية يه أالشـياء املادية وامللموسة، ٔاو ممكن ٔان تكون يشء آخر؟  

 الشك ٔان الهدااي التقليدية ختتلف عن هدااي الوقت الراهن، يف رٔايك ٔاين يمكن  ي زمنيإاذا تتبعت مع

 ؟الاختالف

 ميكنك ذكر الهدااي التقليدية اليت تعرفها ابلتفصيل؟ 

  ؟ما رٔايك يف ذكلو  تفاحة" ما ذا تفهم من ذكل؟يقول املثل "جحرة من عند احلبيب 

 ،و فامي سـتفكر؟ يثري اهامتمك؟سـ ما هو أالمر اذلي  عند تلقيك لهدية 

 اجلزائري؟ ما عالقة تبادل الهدااي ابلعادات و التقاليد يف اجملمتع 

 و ملاذا؟ ٔايف لك أالحوال نرد عىل الهدية؟ 
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  هل تغريت وظيفهتا يف الوقت احلايل؟يف رٔايك، هل ٔاصبحت الهدية تأخذ ٔاشاكل ٔاخرى؟ و 

 قدم كل؟ و ملاذا؟ة كل، ما يه الهدية اليت تفضل ٔان تُ ابلنسـب 

  ؟ و ملاذا؟ٔان متنحها تسـتطيعالهدية اليت ما يه 

 هل هناك ٔاشـياء ال ميكن تقدميها كهدية؟ و ملاذا؟ 

  تراها دخيةل عىل جممتعنا مل يكن هناك مناسـبات كثرية يمت خاللها تبادل الهدااي بني أالفراد، هل توجد مناسـبات

  و ما رٔايك يف ذكل؟ا وجود يف املايض؟ له

  هللا رسوليقول �ابُوا«:  ؟الرشيف ماذا تفهم من احلديث» َهتَاُدوا َحتَ

 ابلعالقات الاجامتعية بني أالفراد؟ ماذا ميكن للهدية ٔان تفعل 

  ٔذكل كيف ؟تؤدي دور غري اذلي قدمت من ٔاجهلة ٔان ميكن للهديا. 

  تبادل الهدااي يضمن اسـمترار العالقات الاجامتعية؟ و ملاذا؟هل 

  اعتذرت عن دعوة ملناسـبة ما بسبب عدم توفر هدية لتقدميها؟ ٔانهل سـبق و 

 لنتخيل ٔانك ذاهب لرشاء هدية لشخص ما، فعىل ٔاي ٔاساس سـتقوم ابنتقاهئا؟ 

 هل سـبق كل و ٔان تبادلت الهدااي بغري مناسـبة؟ 

  و ما  ؟ٔاي ال يبادكل الهتادي –ٔانت متنحه هدااي و هو ال يقابكل ابملثل كيف سـيكون موقفك من خشص

 مصري هذه العالقة؟

  ؟ و ملاذا؟عالقة معينةام ال ترتبطان برمغ ٔانكسـبق و ٔان قدمت هدية لشخص هل 
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 املبحوثني ومعلومات ختصادلراسة امليدانية مقابالت عدد جدول ميثل  : 40لحق رمق امل

رمق 
  احلاةل العائلية  نوع النشاط املهين  املسـتوى التعلميي  السن  اجلنس  املقابةل

  مزتوجة  حرفية  متوسط  37  ٔانىث  01
  مزتوجة  ماكثة ابلبيت  ابتدايئ  45  ٔانىث  02
  مزتوجة  عامةل  ابتدايئ  54  ٔانىث  03
  مزتوجة  ماكثة ابلبيت  اثنوي  31  ٔانىث  04
  ٔارمةل  ماكثة ابلبيت  دون مسـتوى  72  ٔانىث  05
  مزتوجة  ماكثة ابلبيت  اثنوي  45  ٔانىث  06
  مزتوجة  ماكثة ابلبيت  متوسط  40  ٔانىث  07
  مزتوجة  ماكثة ابلبيت  اثنوي  26  ٔانىث  08
  ٔارمةل  مربية موايش  دون مسـتوى  64  ٔانىث  09
  عزابء  ٔاخصائية نفسـية  جامعي  25  ٔانىث  10
  عزابء  موظفة  جامعي  36  ٔانىث  11
  مزتوجة  ماكثة ابلبيت  اثنوي  37  ٔانىث  12
  ٔاعزب  سكل أالمن  اثنوي  26  ذكر  13
  ٔاعزب  دون معل  جامعي  27  ذكر  14
  مزتوج  عون ٔامن  متوسط  49  ذكر  15
  مزتوج  ٔاسـتاذ جامعي  جامعي  52  ذكر  16
  مزتوج  متقاعد شهادة مسـتوى نظام فرنيس  63  ذكر  17
  مزتوج  ال يشء  دون مسـتوى  94  ذكر  18
  مطلق  اتجر  اثنوي  42  ذكر  19
  مزتوجة  ابلبيتماكثة   ابتدايئ  59  ٔانىث  20
  عزابء  دون معل  جامعي  24  ٔانىث  21
  مزتوجة  موظفة  جامعي  34  ٔانىث  22
  مزتوجة  عقود ما قبل التشفيل  جامعي  31  ٔانىث  23
  عزابء  ماكثة ابلبيت  اثنوي  25  ٔانىث  24
  عزابء  طالبة  جامعي  23  ٔانىث  25
  ٔارمةل  متقاعدة  متوسط  63  ٔانىث  26
  مزتوجة  ماكثة ابلبيت  متوسط  40  ٔانىث  27



254 
 

  عزابء  حرفية  اثنوي  38  ٔانىث  28
  مزتوج  موظف إبدارة  جامعي  29  ذكر  29
  مزتوج  ممرض  اثنوي  28  ذكر  30
  مزتوج  عون ٔامن  متوسط  43  ذكر  31
  ٔاعزب  طالب  جامعي  20  ذكر  32
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  :املقابالت ٔاثناءالشعبية اليت اسـتعملها املبحوثني  أالمثال : 05امللحق رمق 

 .لو من عرشةانضيل من بالصة نوضيل  -

 يل الك جاجات الناس يسمن جاجاتو. -

 من الالكب (ٔاكرممك هللا). جلواب، ويل جا جماب يسـتاهل حتريشها يسـتاهليل جا وجاب  -

 قطع.من عندي ومن عندك تتطبع ومن عند واحد تت -

 يل بقى يف عادته بقا يف سعادته. -

 .اجلار قبل ادلار -

 ٔاان غنية وحنب لهدية. -

 كامي دار جارك وال حول ابب دارك.دير  -

  يل عايش يف الرش يكرب عليه. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الملخص:
للبحث يف املوضوع دف الدراسة إىل البحث يف موضوع اهلدية اليت تشكل ظاهرة اجتماعية متارسها األسرة اجلزائرية، وقد اعتمدت الباحثة الدراسة احلقلية 

الظاهرة الكلية على حد تعبري منطلقة من مفارقات ربطت فيها بني ما هو اجتماعي، وما هو ثقايف، وما هو رمزي وما هو منفعي اقتصادي، الذي شكل 
الظاهرة بشكل  مارسيل موس. أين استخدمت تقنييت املالحظة غري املشاركة/املباشرة واملقابلة الشبه موجهة اللتان تسمحان جبمع املعطيات، من اجل دراسة

راءات املنهج البنيوي الوظيفي ممزوج مبقاربة مجعت بني موضوعي وعلمي و بالتايل املسامهة يف حتقيق أهداف البحث املرجوة، وذلك باالعتماد على تطبيق إج
ة كمجال خصائص الدراسة االثنوغرافية و السوسيولوجية، فقد جعلت الدراسة أضيق نطاقا عن طريق حتديد اجملال املكاين، واختريت منطقة قصر الشالل

إىل  2014ر، وكان ذلك يف الفرتة الزمنية املمتدة من مارس ذك  11أنثى و 21مفردة (أسر) تضمنت  32للبحث احلقلي من والية تيارت، لتشمل 
  اليت مشلت مجيع مراحل الدراسة؛ منذ اختيار املوضوع إىل الصياغة النهائية لألطروحة. 2016ديسمرب 

إىل ذلك ارتباطها مبنظومة القيم  لتتوصل الباحثة يف األخري إىل اعتبار اهلدية ظاهرة كلية تدخل يف إطار التبادل االجتماعي التفاعلي لألفراد، ضف    
ا عملية تبادل لألفكار وأمناط السلوك بني األفراد، ا ليت مينحها هؤالء معىن والعادات والتقاليد اليت تشكل جزء من هوية اجملتمع احمللي، بل تتعداه إىل كو

  ة، فعل رمزي، وسيلة تواصل وبناء للروابط االجتماعية.وداللة رمزية. هلذا تأخذ اهلدية أكثر من شكل بوصفها عادة ثقافية، ممارسة اجتماعي
عي، عادة، املنفعة، دالالت الكلمات املفتاحية: اهلدية، تبادل، الرابطة االجتماعية، العالقات االجتماعية، املناسبات، الثقافة، العائلة اجلزائرية، فعل اجتما

  .رمزية
Le résumé : 
      Le but de cette etude est évalue le theme du don comme un phénomène social, pratiqué par la famille algérienne, le chercheur a 
adopté l'étude de terrain dans le cadre de paradoxes liés entre ce qui est social, ce qui est culturel, ce qui est symbolique et ce qui est 
économique.  
     La méthode suivie est faite les deux techniques d'observation directe et d'interview semi-directe permettant la collecte des données 
ont été utilisées pour étudier objectivement et scientifiquement le phénomène, l'application de l'approche fonctionnelle structurelle 
associée aux caractéristiques de l'étude ethnographique et sociologique, L'étude a été sélectionnée la ville de "ksar chellala" comme 
champ de recherche dans la wilaya de Tiaret, pour inclure 32 familles(21 femmes et 11 hommes) entre la durée de mois de mars 2014 
jusqu’en décembre 2016, Étapes d'étude et finaliser la thèse. 
     Le chercheur considère le don comme un fait global dans le cadre de l'échange social interactif des individus, en plus de leurs 
relations au système de valeurs, coutumes et traditions qui font partie de l'identité culturelle, mais aussi d'échange d'idées entre 
individus. Symbolisme. Car ce don prend plus de forme comme habitude culturelle, pratique sociale, un fait symbolique, comme 
moyen de communication et de construction de liens sociaux. 
Les mots-clés: le don, l’échange, le lien social, Les ocrât, culture, famille algérienne, signification symboliques, économique, fait 
social. 
Abstract: 
    The purpose of this study is to evaluate the theme of the gift, as a social phenomenon practiced by the Algerian family, the researcher 
adopted the field study in the context of paradoxes linked between what is social, what is cultural, what is symbolic and what is 
economic. 
    The method followed by the two direct observations and semi-direct interview techniques allowing the collection of the data was 
used to study objectively and scientifically the phenomenon, the application of the structural functional approach associated with the 
characteristics of the study. ethnographic and sociological, The study was selected the area "Ksar chellala" as a field of research in the 
wilaya of Tiaret, to include 32 families (21 woman and 11 men) between the duration of the month March 2014 until December 2016, 
Steps of study and finalize the thesis. 
     The researcher views the gift as a global fact within the framework of the interactive social exchange of individuals, in addition to 
their relation to the system of values, customs and traditions that are part of cultural identity, but also of the exchange of ideas between 
individuals. Symbolism. For this gift takes more form as cultural habit, social practice, a symbolic fact, as a means of communication 
and building social bonds. 
 Keywords: gift, exchange, social association, social relations, events, culture, Algerian family, social act, habit, utility, symbolic 
connotations. 
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