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ممخص الدراسة 
التراث الشعبي تسجيؿ لمحياة الثقافية، الفكرية، االجتماعية كالسياسية لدل المجتمعات 
عبر سنيف طكيمة، يتضمف العديد مف العناصر منيا تمؾ المرتبطة بدكرة الحياة كالمتعمقة 

عادات كطقكس " بالعادات كالطقكس الشعبية الخاصة بالزكاج كىي مكضكع دراستنا المكسكمة بػ
، الذم تناكلناه بالدراسة ضمف "مقاربة أنثركبكلكجية لممجتمع المحمي بمدينة الشريعة - الزكاج

إطار منيجي مفاىيمي تضمف تساؤؿ رئيسي يتمثؿ في اإلشكالية، ككؿ ما يتعمؽ بيا مف 
كأيضا . أسباب اختيار المكضكع كأىميتو كأىدافو، مدخمو كمنيجو كالتقنيات المكظفة لمعالجتو

إضافة إلى . فضاءات البحث المتمثمة في الفضاء البشرم، الفضاء المكاني كالفضاء الزماني
اإلطار الميداني المدعـ بالتنظير، الذم احتكل عمى ثبلث فصكؿ فرضتيا معطيات الميداف 
كالتي قمنا بتحميميا كتفسيرىا كصكال إلى نتائج الدراسة التي أجبنا فييا عمى إشكالية البحث 

كتساؤالتيا، حيث كشفنا عمى العادات كالطقكس المرتبطة بالزكاج في مختمؼ مراحمو ككظائفيا 
 . المختمفة كدالالتيا الرمزية المتعمقة بيا

العادات، الطقوس، الزواج، المجتمع المحمي، المقدس، األسطورة، : الكممات المفتاحية
. التقاليد، الفضاء، طقوس العبور
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Résumé de l'étude 

 

Le patrimoine folklorique est un enregistrement de la vie culturelle et 

intellectuelle, sociale et politique des communautés depuis de nombreuses années, 

y compris de nombreux éléments, y compris ceux qui sont associés au cycle de vie 

et liées aux coutumes et rites du mariage folklorique spécial et fait l'objet de notre 

étude tagguées avec « les habitudes et les rituels du mariage - une approche 

anthropologique de la communauté locale en droit », qui nous avons abordé l'étude 

dans un cadre conceptuel systématique pour assurer une question majeure est le 

problème, et tout ce qui concerne les raisons du choix du sujet et de son 

importance et de ses objectifs, et son approche d'entrée et les techniques utilisées 

pour y faire face. Ainsi que les espaces de recherche de l'espace humain, de 

l'espace spatial et de l'espace temporel. En plus du cadre sur le terrain soutenu par 

voie endoscopique, qui contenait trois chapitres imposées par le champ de données 

que nous avons analysé et interprété l'accès aux résultats de l'étude Agena où la 

problématique de recherche et de ses questions, où nous avons dévoilé les 

coutumes et les rituels associés au mariage en différentes étapes et différentes 

fonctions et implications Avatar lié à eux. 

                               

 

Mots-clés: coutumes, rituels, mariage, communauté, sacré, mythe, espace,rites 

de passage           

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 عادات و طقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة

 

8 

 
Summary 

 

Popular Heritage The cultural, intellectual, social and political life of 

societies over many years includes many elements, including those 

related to the life cycle and customs and rituals of marriage, which are 

the subject of our study "Marriage customs and rituals - Anthropological 

approach to the community In the city of Sharia, "which we dealt with 

the study within the framework of a conceptual approach to ensure the 

main question is the problem, and all related to the reasons for the 

choice of the subject and its importance and objectives, input and 

methodology and techniques employed to address it. As well as the 

research spaces of human space, spatial space and temporal space. In 

addition to the field framework supported by endoscopy, which 

contained three chapters imposed by the field data, which we analyzed 

and interpreted to reach the results of the study, which we have on the 

problem of research and its questions, where we revealed the customs 

and rituals associated with marriage in different stages and functions and 

various implications Avatar related to them. 

 

 Keywords: customs, rituals, marriage, community, sacred, myth, space, 
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مقدمة 
الشعبي جزءا مف التراث اإلنساني، كمدخبل أساسيا لدراسة حضارة اإلنساف يمثؿ التراث 

كجزء مف الثقافة التي ترتبط باألنساؽ كالنظـ االجتماعية المكجكدة في المجتمع، كىك إبداع 
بشرم متميز يحكم بيف طياتو الجكانب المادية كالجكانب البلمادية المتضمنة لعناصر قيمية، 

تعد كميا جمالية، فكرية، ثقافية كاجتماعية ينتجيا اإلنساف عبر مسيرتو كتاريخو الطكيؿ، 
خصائص حضارية لمقيـ االجتماعية التي تحمؿ تراث األجداد كالتي يتطبع عمييا األفراد منذ 

 .نعكمة أظافرىـ مف خبلؿ تفاعميـ المباشر مع بيئتيـ
إف حديثنا عف المكركث الشعبي ىك حديث عف الثقافة التي  تعمؿ عمى تكيؼ اإلنساف 
مع بيئتو ك تساعده عمى إشباع حاجاتو كالتكافؽ مع جماعتو، كما تكفؿ في الكقت ذاتو كحدة 

 كالثقافي بيف أفراده، تمؾ الخاصية االجتماعيالمجتمع كبقاءه ألنيا تكفر لو خاصية التجانس 
كعميو فاستمرار نمط حياة اإلنسانية في المجتمع يعتمد . األساسية لكجكد التفاعؿ االجتماعي

عمى العبلقة التبادلية كالتساندية بيف النسؽ الثقافي بصفة عامة كما يحكيو مف عادات كتقاليد 
 .كبيف العبلقات االجتماعية التي يتككف منيا نمط الحياة  كمعايير كأعراؼ كغيرىا،كطقكس

عنصرا مف  كتشكؿ العادات كالتقاليد كالطقكس الممارسة في كؿ مناسبة، كمنيا الزكاج
مجتمع، إذ تعد تمؾ العادات كالطقكس أم عناصر الثقافة التي تشكؿ مادة ىامة لمرجعية 

التي يقـك بيا األفراد كيصركف عمى تتابعيا تتابعا محددا كمقننا في كثير مف األحياف كفي 
لثقافة تفاعميا مع كؿ ما يحيط بيا مف أفراد كفاعميف اجتماعييف مف العناصر اليامة المككنة 

، كتمثؿ العادات كالطقكس المرتبطة بالزكاج مكضكع دراستنا في مدينة الشريعة أم مجتمع
خصكصيتو التي تميزه عف  ك المحميبمثابة البصمة التي تعطي تفرد ىذا المجتمعكالية تبسة 

 . غيره
كالزكاج مف حيث شكمو عاـ، لكف تختمؼ عاداتو كطقكسو مف مجتمع آلخر، حتى 

كالزكاج مرحمة انتقالية في دكرة حياة الفرد . داخؿ المجتمع الكاحد باختبلؼ الزماف كالمكاف
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كيمثؿ مرحمة ىامة تحفؿ بالكثير مف العادات كالطقكس التي تعبر عف انتقالو مف كضع إلى 
. آخر كتتـ عممية االنتقاؿ ىاتو بصكرة رمزية تختمؼ أساليبيا مف ثقافة إلى أخرل

كالعادات ىي سمككات كأساليب اجتماعية يشترؾ فييا أفراد المجتمع الكاحد كيكتسبكنيا 
كتمارس سمطة عمى ىؤالء األفراد إذ . مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي مع بعضيـ البعض

. يؤدم عدـ االنصياع ليا باالستيجاف االجتماعي كعدـ الرضى
أما الطقكس فيي سمككات متنكعة تخضع لمغاية التي تمارس مف أجميا فتبعا لمطقكس 

كيتخذ  .المبلحظة نجدىا تستعمؿ في تصرفات تقرىا العادات االجتماعية لمجتمع البحث
العرس في منطقة الدراسة مدينة الشريعة طابعا خاصا يتجمى في مظاىر االحتفاالت 

المتعددة، التي تتجسد في مراحؿ الزكاج المختمفة مف خطبة كعقد قراف كزؼ العركس، كما 
. يرافقيا مف عادات كممارسات شعبية كعركض طقسية ذات دالالت رمزية عميقة

كنظرا ألىمية مكضكع الدراسة ارتأينا تناكؿ مراحؿ الزكاج منذ بدايتو حتى نيايتو إلبراز 
العادات كالممارسات كالطقكس كاالحتفاالت التي ترافؽ كؿ مرحمة، محاكلة منا لكشؼ 

عمى ىذا األساس . كظائفيا االجتماعية كالقيـ المتضمنة فييا كدالالتيا الرمزية المتعددة
: كلئلجابة عف تساؤالت البحث جاءت دراستنا في أربعة فصكؿ كما يمي

تمثؿ الفصؿ األكؿ في المقاربة المنيجية كالمفاىيمية لمدراسة كالتي أبرزنا فييا المدخؿ 
الذم اعتمدنا عميو في تفسير كتحميؿ معطيات الدراسة، معتمديف عمى المقاربة البنائية 
الكظيفية بالتكامؿ مع المنيج اإلثنكميثكدكلكجي بكسائمو كتقنياتو المتمثمة في المبلحظة 

بالمشاركة كالمقابمة، كاألدكات المساعدة المتمثمة في اإلخبارييف كالصكرة الفكتكغرافية حيث 
أتاحت لنا مجتمعة جمع المعمكمات بصكرة مكثفة كعممية ممنيجة بمنظكر أنثركبكلكجي مف 

مجتمع البحث، منطمقيف مف مفاىيـ أساسية مثمت قاعدة لو، كما عرضنا فيو بعض 
.   الدراسات السابقة

أما الفصكؿ الثبلثة البلحقة كانت كميا ميدانية نستدعي فييا التنظير متى دعت 
الحاجة إلى ذلؾ، حيث تناكلنا في الفصؿ الثاني الخطبة كعاداتيا تعرضنا فييا ألساليب 
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االختيار الزكاجي كأنماطو كالنظريات االجتماعية لمزكاج عمى المستكل النظرم كالميداني، ثـ 
مراحؿ الخطبة المتمثمة في خطبة مبدئية ثـ رسمية كما يرافقيا مف إجراءات كتقديـ خاتـ 

الخطبة كحفمتيا كما ينتج عنيا مف إلتزامات تتمثؿ في زيارات المناسبات كىداياىا، كختمنا 
. الفصؿ بالعقد المدني الذم يتبع مباشرة بالعرس

أما الفصؿ الثالث فجاء كصفا مكثفا لعادت العرس كطقكسو، حيث كنت أالحظ كأسجؿ 
كؿ ما يدكر في األعراس كأشارؾ في الكثير مف العادات كاالحتفاالت كالغناء كالرقص 

عطاء الباركؾ في احتفالية الحنة كتقديـ اليدايا لمعرائس كالعرساف، كأيضا مرافقة  كالزغاريد كا 
بعض العرائس لمحماـ لمبلحظة طقكسو عف كثب، كما أنني عايشت ىذه التجربة شخصيا 

خبلؿ دراستي الميدانية ىذه، حيث مكنتني مف الكشؼ عف بعض الطقكس التي تجرم 
. بصكر فردية كشخصية تخص العركس في حد ذاتيا

كتكقفنا في الفصؿ الرابع عند المراحؿ التحضيرية كالتكميمية لمعرس كما تحكيو مف 
ممارسات شعبية كعركض طقسية لبعض مظاىر االحتفاؿ كاإلطعاـ، الغناء كالرقص النسكم 

كالكقكؼ عمى رمزية ىذه العادات كالطقكس كرمكزىا . كالرجالي الفردم كالجماعي كالرحبية
كدالالتيا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية في مجتمع الدراسة، كالتي تعطي بعض التفرد 

. كالخصكصية لممنطقة
تعد دراستنا ىذه إسياما بسيطا لتكثيؽ بعض العناصر في الجكانب المادية كالجكانب 
البلمادية في منطقة الدراسة مدينة الشريعة كالية تبسة، كدعكة منا لمباحثيف لبللتفات إلى 
دراسة ما تزخر بو ىذه المنطقة مف تراث ثقافي أصيؿ الذم بدأت بكادر التغير تدخؿ إلى 

. عناصره كجكانبو المختمفة
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المالحظة، المسائمة، االستدالل، : تتميز الروح العممية بستة استعدادات ذىنية وىي المالحظة، المسائمة، االستدالل، : تتميز الروح العممية بستة استعدادات ذىنية وىي
لكل واحد من ىذه االستعدادات دور في ىذه . المنيج، التفتح الذىني وأخيرا الموضوعية لكل واحد من ىذه االستعدادات دور في ىذه . المنيج، التفتح الذىني وأخيرا الموضوعية
فإذا كانت المالحظة تسمح بالتحقق من . المحظة او تمك من لحظات إجراء البحث فإذا كانت المالحظة تسمح بالتحقق من . المحظة او تمك من لحظات إجراء البحث

ذا كان االستدالل ىو  ذا كان االستدالل ىو االفتراضات، فان المسائمة تساىم في تحديد موضوع البحث، وا  االفتراضات، فان المسائمة تساىم في تحديد موضوع البحث، وا 
األساس في صياغة مشكمة البحث، فان المنيج يتضمن اإلجراءات التي تيدف الى تنظيم األساس في صياغة مشكمة البحث، فان المنيج يتضمن اإلجراءات التي تيدف الى تنظيم 

البحث، وأخيرا، إذا كان التفتح الذىني يسمح باالبتعاد عن األفكار المسبقة، فإن البحث، وأخيرا، إذا كان التفتح الذىني يسمح باالبتعاد عن األفكار المسبقة، فإن 
. الموضوعية ستظل مثال أعمى ينتظر بموغو. الموضوعية ستظل مثال أعمى ينتظر بموغو
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تمييد الفصل 
مف أىـ األساسيات التي يعتمد عمييا الباحث النجاز بحثو التصميـ المنيجي، كىك 
نشاط عممي يحتاج إلى تحديد عقبلني كاعي يمـ فيو بمكضكع الدراسة كيستجيب لمتطمباتو 

يبدأ ىذا التخطيط بصياغة . المادية كآجالو الزمنية، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المسطرة
كمف ثـ تبني مدخؿ مبلئـ مف بيف البدائؿ المتاحة . اإلشكالية حكؿ المكضكع المثار

 .كاستخداـ أدكات كتقنيات تستجيب كتخدـ منيج البحث المستخدـ لمعالجة مشكمة البحث
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اإلطار المنيجي - 1
 اإلشكالية -1.1

الزكاج ظاىرة إنسانية تبلـز أم مجتمع بشرم، كال خبلؼ عمى كجكده في كؿ         
إال أف الخبلؼ األساسي . الفقيرة كالغنية، المتخمفة كالمتقدمة، المجتمعات القديمة كالحديثة

يكمف في كثير مف األمكر المرتبطة بالزكاج مثؿ طريقتو، كعدد الزكجات كالمراسـ كالطقكس 
.    1المتبعة في إجرائو

يعد الزكاج  مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا الفرد خبلؿ حياتو، أم أنو مرحمة انتقالية، 
 فاف جنب فاف الزكاج شعيرة مف شعائر المركر التي يتحتـ عمى األفراد فييا تحمؿ حسبك

أعباء كمسؤكليات عديدة كجديدة كفقا لممكانة االجتماعية الجديدة التي أصبح األفراد 
كتتميز ىذه المرحمة بعادات كطقكس كاحتفاالت عمى مراحؿ عدة، تبدأ باالختيار . يمتمككنيا

ك ىك اليـك الذم "  المسنكنة "كيـك "  الصباحة" الزكاجي ثـ الخطبة فالعقد ثـ العرس ثـ  يـك
يكتسي الحزاـ معنى قكيا في ربط العركسة . تتحـز فيو العركس بحزاـ خاص لو رمزية

 كىك ما يجرم 2.كيجسد ىذا الرمز في بعض نكاحي الببلد في حفؿ طقسي. بعائمتيا الجديدة
المراحؿ  تعدك. إذ يتـ التحزيـ مع بعض الطقكس الفريدة" الشريعة "  فعبل في منطقة الدراسة

في الزكاج في منطقة الدراسة كالتي تتبع بعض العادات المذككرة سابقا مراحؿ أساسية 
" الصؾ"أك " قصعة لفراڤ " كالطقكس اإلضافية في مراحؿ ما بعد إقامة حفمة العرس مثؿ

. كىي مراحؿ تتميز بيا منطقة الدراسة عف غيرىا مف مناطؽ الجزائر
 ،ما نبلحظو في ىذه العادات كالطقكس أنيا تعبر عف مظاىر تضامف كتبلحـ لممجتمع

عكس بعض العناصر الفمكمكرية التي تعمؿ عمى ثبات بعض الجكانب الثقافية كانتقاليا تكما 

                                                 
األنثركبكلكجيا ك قضايا اإلنساف المعاصر مدخؿ اجتماعي ك ثقافي، الدار الدكلية لبلستثمارات , عمى محمد المكاكم- 1

  .65، ص 2007، 1الثقافية، القاىرة، ط

. 42، ص 2007، دار القصبة لمنشر، الجزائر، 18فاطمة الزىراء قشي، الزكاج ك األسرة في قسنطينة في القرف -  2
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جيؿ إلى آخر، كالغناء الشعبي الذم تتميز بو احتفاالت الزكاج كخاصة حفمة العرس  مف
. الذم تككف فيو بعض األغاني الشعبية التي ال بد منيا كىي بمثابة افتتاح لحفؿ الزفاؼ

نتاج نسؿ، كلكنو يختمؼ مف  كالزكاج مف حيث شكمو عاـ أم أنو اقتراف الرجؿ بالمرأة كا 
حيث عاداتو كطقكسو التي ترافقو مف مجتمع إلى آخر حتى في المجتمعات المحمية ضمف 

السمات الثقافية كبكجو خاص العادات كالتقاليد كالعقائد  ككتتميز المبلمح. المجتمع الكبير
كالخرافات كاألساطير بقدرة ىائمة عمى االنتقاؿ عبر الزمف بؿ إف كثيرا منيا تحتفظ بكيانيا 

كقد يتعرض  (...) لعدة أجياؿ ال لشيء إال أنيا كجدت في كقت مف األكقات في المجتمع
كمع ذلؾ تستطيع بعض  (...) المجتمع كمو لبعض عكامؿ التغير بشكؿ مفاجئ أك بالتدريج
 1.السمات البقاء كاالستمرار مع احتفاظيا بصكرتيا األصمية

كالية تبسة بعادات كطقكس تمارس خبلؿ "  منطقة الشريعة" لذا يتفرد مجتمع الدراسة
الزكاج في مراحمو المختمفة، كىي عادات كطقكس تكارثتيا األجياؿ عف بعضيا عبر الزماف 
كبالرغـ مف اندثار كاختفاء بعضيا ككسائؿ كأدكات الزينة التقميدية كبعض أثاث العركس إال 

. أنيا بقيت محافظة عمى بعض الخصكصيات التي ال نجدىا حتى في المناطؽ المجاكرة 
           إف دراسة العادات كالطقكس الخاصة بالزكاج مف الدراسات اليامة في عمـ االجتماع

. كاألنثركبكلكجيا عمى حد سكاء لما ليذا المكضكع مف أىمية في تماسؾ كترابط أفراد المجتمع
فالطقكس الممارسة خبلؿ مراحؿ الزكاج المتعددة ىي سمككات مجتمعية عامة ال يمكف 
الخركج عنيا كعدـ االمتثاؿ ليا يكاجو باستنكار المجتمع كنبذه كرفضو، كتخضع ىذه 

فما يستحسنو مجتمع ما كيعتبره ضركريا كمف عاداتو . الطقكس كالعادات لثقافة كؿ مجتمع
كتعد ىذه . مف العار القياـ بو في الزكاج يستيجنو مجتمع آخر كيعتبره مف الغرائب أك

العادات كالطقكس ممزمة لؤلفراد كتمارس ضغطا عمييـ دكف شعكرىـ بأنيـ مكرىكف عمى 
كيمكف أف . يتمسككف بيا كيحافظكف عمييا إلى حد التطرؼ أحيانا لذا نرل الجميع. القياـ بيا

نممس ذلؾ مثبل مف خبلؿ ما ينجر عف الزكاج مف تكاليؼ باىظة كلكف إف كجيت مبلحظة 
                                                 

 . 33، ص 2008، 1فاتف محمد شريؼ، الثقافة ك الفمكمكر، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، ط-  1
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إلى أحد أطراؼ ىذا الزكاج بأنو ال حاجة لكؿ ىذا يككف رده مباشرة بأنو مف الضركرم بؿ 
مف البدييي  القياـ أك الخضكع لمثؿ ىذه العادات كيعتبر التخمي عنيا نذير شـؤ كفساد 

 .لؤلمكر كخركج عف إرادة المجتمع
 فاف العادة قكة معيارية تتطمب االمتثاؿ Radcliffe Brown حسب راد كميؼ براكف

  كما  يرل كركبر1.االجتماعي فيي تفرض بكاسطة عدـ الرضا االجتماعي عف خرقيا
Kroeber أف العادات عمياء ال ترل كأف الذيف يتبعكنيا ال يدرككف سبب قياميـ بيا إلى أف 

تبمى، كما أنيـ ال يشعركف بنظاـ المبادئ الذم يحكميا، أك بالتعارضات الجزئية المكجكدة 
كتظير .  كمستحسنة كمقبكلة اجتماعيامرغكبةكىي غالبا ما تتضمف معتقدا بأنيا  2داخميا

ف كانت بدائية كبسيطة فيي تحمؿ  ىذه العادات جميا في المناسبات عمى المؤل كحتى كا 
بصمات مجتمع معيف كتعبر عف شخصيتو فيي تعبر عف منطقة بعينيا كعف تراث تاريخي 

. معيف
أما الطقكس فتيدؼ إلى التخمص مف التكتر كاالضطرابات النفسية فيي تعمؿ عمى مد 

 في مكقؼ معيف الرمزيةالفرد بالراحة كالطمأنينة إذ أف الفرد مف خبلؿ القياـ ببعض الطقكس 
فالعركس مثبل أثناء . يشعر أنو قدـ شيئا ما لمتغمب عمى المشكمة أم أنو يتخمص مف مخاكفو

ثر إقياميا ببعض الطقكس عند دخكليا إلى بيت زكجيا كدىف أعمى العتبة بالدىاف فتشعر 
ىذا الطقس أنيا في أماف ألنيا تشعر بأنيا بالقياـ بيذا الطقس لف تغادر ىذا البيت أبدا إال 

فإنيا تتنبأ " شاة الحبلؿ "كبشكمف خبلؿ بعض الطقكس التي تمارس عند نحر اؿ. إلى القبر
 فإف الكبشبسعدىا الجيد أك السيئ كذلؾ مف خبلؿ مكقع ككضع المرآة التي تكضع في فـ 

كانت مقمكبة فستككف ىناؾ مشاكؿ كمنغصات في حياتيا، كاف كانت غير مقمكبة فستحظى 
فيذا دليؿ عمى فساد كبش كالكارثة إف انكسرت المرآة مف شدة تخبط اؿ. كىانئة بحياة سعيدة

األمكر كتبقى العركس كقريباتيا متكجسات مف ذلؾ دائما كيذكرنو في أحاديثيف في كؿ 
                                                 

 دراسة لمعادات ك التقاليد الشعبية، دار –مرفت العشماكم عثماف العشماكم،  دراسات في التراث الشعبي  دكرة الحياة -  1
  .22، ص 2011، 1المعرفة الجامعية لمدراسات ك النشر ك التكزيع، ط

  .23المرجع نفسو، ص - 2
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مناسبة، ككؿ ما يحصؿ مف سكء تفاىـ أك مشاكؿ فيما بعد بيف العائمتيف أك الخطيبيف يرد 
 .إلى تمؾ المرآة المكسكرة
 . ك. ؼك  M.Gluckman غمككماف. انتبو باحثكف مثؿ ـ، 1960كابتداء مف سنكات 

إلى أف الظكاىر الطقكسية تتجاكز بكثير  Beidleman  بيدلماف .أ. ك تV.Turner تكرنر
خذكا يبحثكف عف طاقاتيا التعبيرية كعف كظائؼ أالميمات التي لـ تزؿ محصكرة بيا، ؼ

 قنكات المؤسسات تجذ عفاجتماعية أك نفسانية كامنة فييا كعف انطكائيا عمى أبعاد كجدانية 
، إذف لكؿ ىذه األمكر دالالت عميقة كجذكر كربما أساطير في الماضي 1.الناظمة لممجتمع

 فالفرد خبلؿ زكاجو ينتقؿ إلى فئة ،تؤدم الطقكس كظيفة تغير مكانة الفرد كمركزهحيث 
. أخرل يؤدم فييا أدكار جديدة كيأخذ مكانة أخرل غير التي كاف يشغميا

تمارس خبلؿ الزكاج عادات كطقكس كثيرة ترتبط بكؿ مرحمة مف مراحمو كىي كثيرة 
كمتنكعة فيناؾ طقس الحنة حيث تعد الحناء ألغراض الزينة ك التجميؿ خاصة في مناسبات 

األفراح كاألعراس العربية لدرجة أف الحناء قد صارت جزءا مف التقاليد كالعادات المرتبطة 
 كلكف تنفرد ىذه 2.التي تسبؽ ليمة الزفاؼ- ليمة الحناء– بتمؾ المناسبات حيث يعرؼ الجميع

 حيث أف ،كأيضا طقس الحماـ الذم يحمؿ رمزية. الميمة في منطقة الشريعة بطقكس خاصة
يـك الحماـ ىك نقطة انطبلؽ لعممية معقدة عند الفتاة لمتحكؿ إلى امرأة كنستطيع القكؿ أف 

  .3الحياة الجنسية تبدأ عندنا بالحماـ

 ،كما تعد العذرية كغشاء البكارة كليمة الدخمة كما يتعمؽ بيا مف طقكس أخرل
 مف األمكر اليامة في منطقة الدراسة ،كالتصفيح الذم ىك بمثابة تحصيف لمفتاة مف الرجؿ

كجدير بالذكر . كالتي بقيت مف مكاضيع التابك التي ال تقبؿ النقاش حكليا في ىذه المنطقة

                                                 
بيار بكنت ك ميشاؿ إيزار، معجـ اإلثنكلكجيا كاألنثركبكلكجيا، ترجمة محمد الصمد، مجد المؤسسة الجامعية لمنشر - 1

  .632، ص 2006، 1كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط

، ص 2009، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، اإلسكندرية، "الثبات كالتغير" محمد عباس إبراىيـ، الثقافة الشعبية -  2
216   .

3- Radia Toualbi Taalibi, LE MARIAGE DES FILLES EN ALGERIE ( de l'imaginaire au réel ), OUNOUTHA, 

Alger, première édition, 2003, p 65 . 
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أف استمرار ىذه العادات كالطقكس ليا جذكر تدعميا ككظائؼ تقـك بيا كليا دالالت عميقة 
كأبعاد اجتماعية كاقتصادية كرمزية كربما ىذا ما يفسر استمرارىا كما أنيا تمثؿ خطابا في 

. حد ذاتيا
: مف خبلؿ ما سبؽ يمكف انطبلؽ ىذه الدراسة مف تساؤؿ رئيس ىك 

ما ىي عادات وطقوس الزواج ودالالتيا ووظائفيا المختمفة ؟ * 
: انطبلقا مف ىذا التساؤؿ الرئيس يمكف طرح تساؤالت فرعية لتغطية المكضكع كىي كالتالي

؟  ما ىي مراحل الزواج  -1
؟  ما ىي العادات والطقوس الخاصة بكل مرحمة - 2
المتبعة خالل مراحل  لمعادات والطقوسوالدالالت الرمزية ما ىي الوظائف المختمفة - 3

 ؟ الزواج
: أسباب اختيار المكضكع في أسباب عممية كعممية تتمثؿ فيما يمي كتتمثؿ

 تمثؿ العادات كالطقكس بصفة عامة كعادات الزكاج كطقكسو بصفة خاصة جزء مف -
 تستدعي  كالذم يعد مادة خاـ ال مثيؿ لنكعيتيا كتنكعيا منطقة الدراسةالتراث الثقافي في

 فالمنطقة بكر لمثؿ حكلياثركبكلكجية فغياب دراسات أالدراسة كالتنقيب عنيا، في ظؿ 
 .ىذه الدراسات

الشغؼ بالمكركث الثقافي الشعبي الذم جعؿ لدينا رغبة في التعريؼ بمنطقة الدراسة مف  -
 تفرد كتميزىا بعادات كطقكس تمارس خبلؿ احتفاالت الزكاج مماخبلؿ تراثيا األصيؿ الـ

 لـ تحظ باالىتماـ الكافي أك  ألف المنطقةيعطييا خصكصية ثقافية كتراث شعبي محمي
 . باألحرل التيميش

 مبلئمة المكضكع ألف يدرس مف طرؼ امرأة باحثة يتسنى ليا متابعة كؿ ما يجرم مف -
  ىناؾ طقكس سرية ك خاصة ال يمكف لمرجؿ الباث االطبلع عميياعادات كطقكس ألف

النساء ىف البلتي يمارسف كؿ الطقكس كما  ، الغالب تخص العنصر النسكمىي فيؼ
كيكجيف اآلخريف إلييا حتى تمؾ التي تخص الرجؿ كبصفة خاصة األـ أك القائـ عمى 
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بالتالي إمكانية التعرؼ عمى تمؾ الكظائؼ الكامنة ليذه . أمكر العركس أك العريس
 .العادات كالطقكس

 إتقاف الباحثة ليجة مجتمع الدراسة ألف عدـ فيـ بعض العبارات المتداكلة في مجتمع -
انتماء الباحثة إلى مجتمع الدراسة يسيؿ التعمؽ كما أف . البحث يشكؿ عائقا أماـ الباحث

 .في أدؽ التفاصيؿ التي تككف خبلؿ مراحؿ الزكاج
خاصة تمؾ المتعمقة ،  الخاصة بالمناسباتـ كتقاليدهـ بعاداتوتمسؾ أفراد منطقة الدراسة-

 . بالرغـ مف أنيـ يعيشكف في زمف التحضر كالرقمنةبالزكاج ألنو مف أىـ مراحؿ العمر

 :لدراسة مكضكع عادات الزكاج كطقكسو في منطقة الشريعة أىمية بحيث أنيا

 تعد ىذه الدراسة تكثيؽ لجزء مف التراث الشعبي كىك العادات كالطقكس الخاصة بالزكاج -
قبؿ أف تندثر نيائيا في ظؿ التغيرات الشاممة التي تشيدىا المجتمعات عمى جميع 

األصعدة باإلضافة إلى مكت كبار السف الذيف يحممكف ىذا التراث في ذاكرتيـ 
 .كممارساتيـ

احتكاء عادات الزكاج عمى الكثير مف الجكانب المادية كالجكانب البلمادية كالحمي - 
 .كالمباس، كالفنكف الشعبية ك اآلداب كفنكف المحاكاة كغيرىا

مدل تأثر أفراد المجتمع بيذه العادات كالطقكس كما تعكد عميو مف فائدة أك ضرر تبياف  -
 كمف ثـ عمى األطراؼ المعنييف بيذا الزكاج أم الزكج كالزكجة كعائبلتيـ كأقاربيـ

 .المجتمع
  لما كاف سائدا فيتعكس الكثير مجتمع الدراسة مما يجعؿ عاداتو كطقكسو بساطة -

أننا أماـ فرصة لمكشؼ عف أشكاؿ الممارسات الثقافية المحمية المتمظيرة في  الماضي أم
كما أف مثؿ ىذه المجتمعات ال تتقبؿ التغيير أك بعض عادات كطقكس الزكاج خاصة، 
ألنيا تمارس عمييا سمطة كبيرة ألنيا تتعمؽ في  التخمي عف طقكسيا كعاداتيا بسيكلة

   .أغمبيا بأمكر غيبية
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إف التأكيد عمى ممارسة عادات كطقكس الزكاج الخاصة بمنطقة الدراسة ليس فقط إعادة - 
إنتاج لممارسات جماعية بصكر عفكية، إنما ىي تأكيد عمى انتماء كىكية كتكاصؿ لؤلجياؿ 

. مع بعضيا البعض
تأتي أىمية ىذه الدراسة ضمف ما تسعى إليو الدراسات األنثركبكلكجية عامة كالبحكث - 

األكاديمية الجزائرية بصكرة خاصة حكؿ المكركث الشعبي الجزائرم في مناطؽ مختمفة الذم 
أصبح جمعو ضركرة ممحة كعاجمة قبؿ اندثاره مف خبلؿ الدراسات الميدانية في شتى أكجييا 

كأشكاليا سكاء كانت بحكث كدراسات فردية أك جماعية، كذلؾ باالعتماد عمى كبار السف 
كإخبارييف يمثمكف الذاكرة الشعبية كحمقة الكصؿ بيف جيؿ كآخر فيـ حممة التراث الشعبي لذا 
يجب المسارعة إلى اإلستفادة منيـ لتسجيؿ كؿ ما تحممو صدكرىـ مف تراث قبؿ مكتيـ الذم 

. يؤدم إلى ضياعو
: كتيدؼ دراستنا ىذه في جكىرىا إلى جممة مف األىداؼ نكجزىا فيما يمي 

التعرؼ عمى الجكانب الرمزية كاألبعاد كالكظائؼ المختمفة لبلحتفاالت الخاصة بالزكاج في - 
مختمؼ مراحمو كالبحث في معانييا كالكشؼ عف دالالتيا كىك اليدؼ الممح لؤلنثربكلكجيا 

. كعمـ ييتـ بدراسة اإلنساف
الكصؼ اإلثنكغرافي المكثؼ لمعادات كالطقكس الخاصة بنظاـ إجتماعي ىك الزكاج، لكف - 

ال نكتفي عند حدكد الكصؼ فقط، بؿ نتعداه إلى التحميؿ كالتفسير مف خبلؿ البحث في 
كككامف العادات كالطقكس كما تؤديو مف أدكار التبلحـ كالتضامف بيف أفراد المجتمع  كظائؼ

. كمف ثـ الحفاظ عمى بقائو كاستمراره
تككيف كعي جماعي كذاكرة ثقافية حكؿ منطقة الدراسة مدينة الشريعة تككف بمثابة انطبلقة - 

. لدراسات أنثركبكلكجية مستقبمية حكؿ مكاضيع عدة حكؿ المكركث الثقافي في المنطقة
التركيز عمى ممارسة كتكرار ىذه العادات في ىذه المناسبة لما ليا مف قيمة لدل أفراد - 

المجتمع كاستنباط القيـ العميا االجتماعية كالركحية كالدينية كالثقافية كاألخبلقية التي 
. تتضمنيا
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معرفة مختمؼ البنى خاصة الرمزية كاختراقيا لفيـ معانييا كالخصائص الكامنة في - 
المجتمع مف خبلؿ تجميات المقدس كمظاىر االحتفاالت كاألساطير المؤسسة لمطقكس 

كالعركض كالممارسات ذات الدالالت العميقة كىذا ما سيتيحو لنا العمؿ في ظؿ المدخؿ 
. البنائي الكظيفي كاستخداـ المنيج اإلثنكميثكدكلكجي

أما بالنسبة لمصعكبات فتتميز الدراسات الميدانية بصفة عامة بصعكبات منيا ما يتعمؽ 
بدخكؿ الباحث إلى مجتمع البحث كتقبؿ أفراده لو، كمنيا ما يخص البحث في ذاتو مف 

مراجع كمصادر لممعمكمات، كقد تعرضنا في بحثنا الميداني ىذا إلى بعض الصعكبات التي 
. ذلمتيا إرادتنا كرغبتنا الممحة في اإلحاطة بجميع جكانب المكضكع

بالنسبة لمنقطة األكلى لـ تشكؿ لنا عائقا ألننا ننتمي إلى مجتمع البحث كنعرؼ دقائؽ 
بالنسبة لممصادر فقد عانينا مف ندرة بعض . األمكر فيو كمتمكنيف مف الميجة المتداكلة

المراجع كأحيانا انعداميا في منطقة الدراسة كمكتبات جامعة الكالية مما اضطرنا إلى تكبد 
. عناء السفر كمشاقو إلى كاليات بعيدة جدا لمحصكؿ عمى ما نبغي

كما تعرضنا لبعض الصعكبات الخاصة بدخكؿ بعض الفضاءات، حيث تعذر عمينا 
الكلكج إلى بعض الفضاءات كحماـ العريس كأصدقائو، كالدخكؿ بصعكبة إلى بعض 

الرجالية الخاصة كالفضاء المخصص لمحجابة كأيضا صعكبة معايشة بعض  الفضاءات
الممارسات التي تجرم في الفضاءات العامة كالشارع مثؿ الرحبية كىذا بسبب الذىنية 
السائدة كالعادات المحافظة في المنطقة كالتي تقضي بالفصؿ التاـ في األعراس بيف 

.   فضاءات الرجاؿ كالنساء
انطبلقا مف أف البحث يجرم في إطار منيجية بحث تمتقي فييا المنظكرات الفكرية أك 

النظرية بالطريقة مف أجؿ إرشاد الباحث كتكجييو لتنفيذ خطة بحثو ابتداء مف صياغة 
فإف الباحث يجد نفسو أماـ التساؤؿ " اإلشكالية كتساؤالت الدراسة كانتياء بعرض التحميبلت،
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كنظرا لطبيعة المكضكع فإف بحثنا . 1"الخاص بالمقاربة التي يمكف أف تميز مكضكع بحثو
يندرج ضمف المقاربة البنائية الكظيفية، حيث ينطمؽ استخدامنا ليا كإطار مرجعي لمتفسير 
كالتحميؿ بناء عمى مقكالتيا كأفكارىا الرئيسية التي تنطمؽ منيا، كتتخذىا كقاعدة لمعالجة 
كتحميؿ القضايا المكاضيع المدركسة بصكرة كاقعية في مختمؼ البحكث سكاء النظرية أك 

بالعديد مف المفاىيـ المتداخمة كالمتكاممة التي نجدىا ميمة في  إذ نجدىا اىتمت. الميدانية
أنثركبكلكجية، حيث اىتمت البنائية الكظيفية بفكرة النسؽ  دراستنا ىذه كدراسة سكسيكلكجية

. االجتماعي كالبناء االجتماعي كأحيانا البنية االجتماعية كالكظيفية
 Talcottظيرت فكرة النسؽ االجتماعي لدل عالـ االجتماع األمريكي تالككت بارسكنز 

Parsons الذم أكد عمى الفكرة باعتبار المجتمع بناء نظاـ اجتماعي متككف مف مجمكعة 
أنساؽ اجتماعية متبادلة كظيفيا كالمؤثرة في مككنات البناء االجتماعي أك المجتمع ككظائفو 

بصكرة عامة كحسب األنثركبكلكجييف االجتماعييف فإف األنساؽ الرئيسية في بنية البناء 
اإلجتماعي في أربعة أنساؽ تتفرع عنيا مجمكعة مف النظـ كتتمثؿ في النسؽ االقتصادم، 

 .السياسي كالديني القرابي

يتجمى في ىذه األنساؽ مجمكعة أنظمة حيث يعـ النسؽ االقتصادم نظـ التبادؿ 
كالممكية كنظـ تقسيـ العمؿ، أما النسؽ السياسي فيحتكم عمى نظـ الزعامة كالسمطة كنظـ 

إضافة إلى النسؽ الديني الذم يضـ نظـ الزكاج كالمصاىرة كنظـ القرابة . الجزاء كالقانكف
مف ىنا نتبيف مكضكعنا كنظاـ اجتماعي يتفرع عف النسؽ القرابي أم أننا أكال . 2كالميراث

حددنا انتماء مكضكع بحثنا في مجمكع البناء االجتماعي الكمي، كمف ثـ كيفية دخكلو تحت 
 .ىذا اإلطار البنائي الكظيفي مف خبلؿ كاحدة مف مقكالتو كأفكاره

كما نجد فكرة األنساؽ أك البناءات االجتماعية في تحميبلت عمماء األنثركبكلكجيا أمثاؿ 
يفانز بريتشارد R.Brown   كراد كميؼ براكفMalinowskiمالينكفسكي   E.Pritchard كا 

                                                 
شارليف ىس بيبر كباتريشيا ليفي، البحكث الكيفية في العمـك االجتماعية، ترجمة ىناء الجكىرم، المركز القكمي لمترجمة، - 1

  .119، ص 2011، 1القاىرة، مصر، ط

 .177، ص 2011، 1رابح دركاش كعبد القادر خربيش، األنثركبكلكجيا العامة، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط- 2
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كآخركف انطبلقا مف فكرة أف لكؿ نسؽ يقـك بأداء كظيفة، حيث أف كؿ نسؽ ىك بناء يعمؿ 
كعميو يتعيف عمينا تعريؼ البناء االجتماعي كالكظيفة االجتماعية . عمى تحقيؽ كظيفة معينة

كمفيكميف أساسييف انطبلقا منيما دراسة كفيـ كتحميؿ المجتمع باعتباره مجمكعة بنيات 
كمنو يعرؼ البناء االجتماعي . اجتماعية تشبع كتحقؽ المتطمبات البلزمة لبقائو كاستمراره

 1"مجمكعة العبلقات االجتماعية التي تتكامؿ كتتسؽ مف خبلؿ األدكار االجتماعية " عمى أنو
 .2"الدكر الذم يساىـ بو الجزء في الكؿ" كتعرؼ الكظيفة االجتماعية بأنيا 

كما تندرج دراستنا ضمف ىذا اإلطار اعتبارا لتأكيد الدراسات األنثركبكلكجية عمى 
ضركرة دراسة الظكاىر في إطارىا كسياقيا الكمي أم ابتعادىا عف عزؿ النظـ االجتماعية 

عف سياقيا البنائي، ىذا مف أجؿ معرفة األدكار كالكظائؼ التي يؤدييا كؿ نظاـ مف 
كمنو قمنا بكصؼ كتحميؿ . 3األنظمة، كبالتالي معرفة طبيعة البناء االجتماعية لممجتمع ككؿ

العادات كالطقكس المتعمقة بالزكاج كأدكارىا ككظائفيا التي تؤدييا في المجتمع تبعا لرؤل 
. عمماء األنثركبكلكجيا خاصة مالينكفيسكي الذم اتخذ مفيـك الكظيفة عنده جانبيف

يذىب الجانب األكؿ لمكظيفة حسبو إلى اعتبار الثقافة كياف كمي كظيفي متكامؿ أم 
أنو ال يمكننا فيـ أم جزء مف أم ثقافة إال في ضكء عبلقتو بالكؿ، كالجانب الثاني ىك 

. 4تحديد الكظيفة النيائية لكؿ الثقافات كتفسيرىا في المجتمعات
أما راد كميؼ براكف فقد اىتـ بدراسة المجتمع كنظر إليو عمى أنو أجزاء متداخمة كظيفيا 

حيث أف لؤلبنية االجتماعية في تساندىا آلداء كظائفيا المتداخمة تحافظ عمى البناء 
.  االجتماعي الكمي

كلـ يبتعد راد كميؼ براكف في تعريفو لمكظيفة عما جاء بو مالينكفسكي  حيث ينظر إلى 
الكظيفة كيعرفيا مف خبلؿ تركيزه عمى البناء االجتماعي كباختصار فيك يذىب إلى أف 

                                                 
، 2009حسف أبك حمكد، المدخؿ إلى عمـ االجتماع، دار المبلييف لمطباعة كالنشر كالترجمة كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، - 1
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 ففي مكضكعنا الزكاج 1"الكظيفة رابطة بيف البناء االجتماعي كعممية الحياة االجتماعية"
نجاب األطفاؿ، فإنو يؤدم كظائؼ اإلشباع  فضبل عمى أنو يعمؿ عمى تككيف أسرة كا 

العاطفي كالجنسي كتحقيؽ الرغبات كالمتطمبات الدينية كاألخبلقية، كما يعمؿ كيمكننا فيـ 
النظـ بصكرة كاضحة حيف نفيـ التداخؿ كالتساند القائـ بينيا، بمعنى أننا في دراستنا ىذه 
نفيـ العادات االجتماعية فيما كظيفيا حيف نعتبرىا كنراىا أجزاء مف مجمكع كمي في حياة 

كمنو تتجو دراستنا الميدانية ىذه اتجاىا . األفراد االجتماعية لمجماعة المحمية مكضكع الدراسة
كظيفيا ييتـ بتحميؿ ككيفية عمؿ العادات في الزكاج في اإلطار العاـ كاألكسع لممجتمع حيث 

تمعب العادات الممارسة دكرا في الضبط االجتماعي، حيث تعبر عما ىك مقبكؿ، كما ىك 
مرفكض ككمثاؿ عمى ذلؾ دكر العادات في الحفاظ عمى العبلقات القرابية كتكطيد أكاصرىا 
مما يؤدم االندماج كالتضامف االجتماعي كالعائمي كىك تضامف جمعي قائـ عمى تجانس 

. القيـ كالسمكؾ كالكالء لمجماعة القرابية كىك ما يحافظ عمى استمرار المجتمع
إذا تفحصنا مجتمع الدراسة نجد أف الزكاج فيو يحظى بالكثير مف الطقكس باعتباره 
مرحمة ميمة في حياة الفرد، في حيف تحظى بعض المراحؿ االنتقالية بتيميش أك طقكس 

مف بيف التفسيرات ىك أف ىذا االنتقاؿ ينطكم عمى تغيرات في المكانة كمشاركة الفرد . أقؿ
إذا الزكاج مف األحداث الميمة في . في المجتمع مف خبلؿ المسؤكليات الجديدة التي تناط بو

دكرة حياة الفرد الذم يصاحبو عدد ىائؿ مف الطقكس، بتعبير آخر ىناؾ تمركز لشعائر 
المركر حكؿ الزكاج أم أنو يأتي في المرتبة األكلى مف حيث األىمية الطقكسية، كنجد 

. اختبلؼ بيف الثقافات كالمجتمعات التي تزيد فييا الطقكس أك تنقص
ىناؾ مجتمعات ليا ميكؿ قكية تجاه التعمؽ بالطقكس مثؿ التي نجد فييا تنافس عمى 

يتجمى ىذا اإلىدار مثبل في . 2المكانة االجتماعية كالذم يتخذ صكرة إىدار كتدمير لمثركة
مجتمع البحث في كثرة الذبائح كالطعاـ المقدـ في كالئـ العرس مف أجؿ التفاخر كالتباىي 
كأيضا اليدايا كالباركؾ التي تتعمؽ بمركز الفرد كالتي تدخؿ كميا ضمف النسؽ االقتصادم 

كما نجد في مجتمع البحث قكة الشعكر باالعتماد عمى . كالذم يؤدم كظائؼ في البناء الكمي
أكضح أف العيف الشريرة مثبل " ىنا نجد أف راد كميؼ براكف. القكل الغيبية كاالعتقاد فييا

                                                 
إيكو ىكلتكرانس، قامكس مصطمحات اإلثنكلكجيا كالفمكمكر، ترجمة محمد الجكىرم كحسف الشامي، دار المعارؼ، - 1
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تعمؿ كميكانيـز يسمح باستمرار حدكث تكترات بيف الناس الذيف يشغمكف أدكارا اجتماعية 
.  كىي تفسيرات في ضكء المبادئ البنائية1"معينة دكف أف يتمزؽ البناء االجتماعي

نخمص في األخير أف لكؿ مكضكع بحث إطار نظرم يدعمو كيعطيو صفتو العممية 
كقد الزمت المقاربة البنائية الكظيفية بحثنا كامبل ببنى ليا كظائؼ التضامف . األكاديمية

كالترابط كتقكية الكالء كتدريس القيـ كالسمككات ككظائؼ نفسية عبلجية كأخرل تحصينية 
بالتعاكيذ كالرقى كالحركز كالثقاؼ كغيرىا، كقد أعطينا بعض الجكانب منيا كأمثمة عمى كيفية 

.  استخدامنا ليا كتبريرىا في آف كاحد
المنيجية  والتقنيات النماذج - 2.1

 الدراسة االستطالعية - 1.2.1
بما أف دراستنا ليذا المكضكع كيفي فإنو مف الضركرم القياـ بدراسة استطبلعية 

كخطكة تمييدية لمعرفة ميدانيا بدقة كالتعرؼ عمى مجمكعة اإلخبارييف كربط عبلقات كدية 
في ذىننا قبؿ اختياره " عادات كطقكس الزكاج"لقد تخمرت فكرة ىذا المكضكع . معيـ

 منذ الصغر، بحكـ أف احتفاالت ناكمكضكع ألطركحة الدكتكراه، ىذا ألنو كاف محؿ مبلحظات
الزكاج تتكرر دائما كبكثرة عند األقارب، الجيراف، األصدقاء كالمعارؼ، ككاف حضكرىا متاحا 

ذ كنا نشاىد الكثير  إك شريحة عمرية معينة،ألمجميع كليس حكرا عمى فئة اجتماعية خاصة 
 .مف العادات كالطقكس الظاىرة في حفبلت الخطكبة كعقد القراف كالزفاؼ

كانت مبلحظاتنا تمؾ متدرجة شيئا فشيئا حسب عمرنا، فما كاف ال يسمح لنا مشاىدتو 
 أصبح مسمكحا في مراحؿ عمرية - خاصة بعض الطقكس-ك الحضكر فيو في صغرناأ

الحقة، بؿ أصبحنا مشاركيف في بعض العادات كالطقكس، لكف كانت تمؾ المبلحظات 
كالمشاركات عفكية كبسيطة ككانت الكثير مف العادات كالطقكس الممارسة خبلؿ احتفاالت 

ذ كنا ال إالزكاج في شتى مراحمو تثير تساؤالتنا حكليا، بؿ استغرابنا في الكثير مف األحياف، 
ك القريبات خاصة بالنسبة لبعض أك الجدة أؿ الكالدة أنجد تفسيرات تشبع فضكلنا عندما نس

إضافة الى ذلؾ . ك مناقشتيا أك االستفسار عنيا أال سبيؿ لمسؤاؿ" تابك "الطقكس التي تعد 
مف ىنا جاء . منع الدخكؿ الى بعض الفضاءات الخاصة باالحتفاالت خاصة الرجالية منيا

اختيارنا ليذا المكضكع الذم كانت خطكتو األكلى القراءات المنكعة كالمكثفة كالجمع 

                                                 
  .173رابح دركاش كعبد القادر خربيش، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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، التي الببميكغرافي الذم انطمؽ مف تساؤؿ رئيس مبدئي فقمنا عمى إثره بالدراسة االستطبلعية
مع أطراؼ عدة مف أصحاب األعراس كمع بعض مف أتيحت  بعض المقاببلتأجرينا خبلليا 

كحضرنا بعض حفبلت . لنا الفرصة لمقائيـ كالحديث معيـ  كمع الكالدة كالكالد كالجدة كغيرىـ
 التقرب  االستطبلعيكاف اليدؼ مف ىذا العمؿ. خطكبة كزفاؼ لبعض الصديقات كالزميبلت

أكثر كالتعرؼ عمى مجتمع البحث في نكاحي كثيرة كالشيء الذم مكننا مف تحديد زكايا 
 كاف االستقرار عمى مفاىيـ لمدراسة كاتضاح السبيؿ إذالمكضكع المراد دراستو كبحثو، 

 بناء  الدراسة االستطبلعية عمىاتفالمنيجي الذم سمكناه لمعالجة مكضكع البحث، كما ساعد
 أيضامف األىداؼ اليامة ك. آلخرخطة مبدئية تميزت بالمركنة كقابمية التعديؿ مف حيف 

. بناء دليؿ مقابمة يتماشى كالمحاكر كالقضايا المعالجة في مكضكع البحثة ليذه الدراس
 الدراسة الميدانية- 2.2.1

بخصكص العمؿ الميداني كانت لنا أحاديث مطكلة أجريناىا مع كبار السف ألف ىؤالء 
ىـ حممة التراث القديـ، إذ كانت األسئمة مكجية إلى الشيكخ فيما يخص األدكار التي يقـك 
بيا الرجاؿ في مختمؼ مراحؿ الزكاج، كركزنا حكاراتنا مع العجائز مف النساء أكثر ألنيف 
معنيات أكثر مف الرجاؿ بشؤكف األعراس كتفاصيميا كعاداتيا كطقكسيا كىف البلئي كف 

ككانت مبلحظاتنا . مؤىبلت لمحديث كاإلخبار عف طقكس كعادات األعراس في الماضي
كعممنا الميداني مكثفا خاصة في فصؿ الصيؼ، بداية فصؿ الخريؼ كالربيع لكف لـ نحصر 

عممنا الميداني فقط خبلؿ مكاسـ األعراس لكف استمرت المقاببلت في مناسبات أخرل 
كاألعياد كسيرات رمضاف التي تتحدث فييا النسكة كثيرا عف ىاتو األمكر كأثناء كالدة 

القريبات كالصديقات كأثناء ترددنا عمى حماـ الحي أيف كنا نمتقي بعرائس أتيف لبلستعداد 
لزفافيف فكنا نجرم مقاببلت معيف كمع قريباتيف كصديقاتيف خاصة العازبات كالبلتي كاف 

ككاف حضكرنا متكررا في جميع أكقات السنة لنرل إف . ك سيتزكجف عف قريبأزفافيف حديثا 
 .كانت ىناؾ فركقات في الطقكس كالعادات

 خبلؿ فترة ىذه ناكما زادنا تشبعا بتفاصيؿ المكضكع زكاج إحدل األخكات مف أسرت
تسنت لنا المشاركة في تطبيؽ بعض إذ  حيث كنا بحؽ مبلحظيف مشاركيف، ،الدراسة

 خبلؿ فترةكس كما جعمنا مشاركيف مئة بالمئة في العادات كالطقكس الممارسة العادات كالطؽ
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ىذا البحث حيث كنا مكضكع تطبيؽ بعض العادات كالطقكس الخاصة بالعركس كتممسناىا 
. بأنفسنا
المنيج االثنوميثودولوجي - 3.2.1

إف األنثركبكلكجيا تخصص مفتكح عمى تخصصات العمـك االجتماعية خاصة عمـ 
االجتماع، مف ثـ جاءت المزاكجة بينيما كىك الشيء الذم فرض تعدد مناىج البحث كأدكاتو 

إف االشتغاؿ كالتمرس عمى مياديف . كمقارباتو لمعالجة المكاضيع المطركحة لمدراسة كالبحث
السسيك أنثركبكلكجيا يستدعي استحضار معارؼ كمناىج ك إجراءات كأدكات منيجية مكزعة 
عمى كبيف تخصصات متجاكرة في العمـك االجتماعية كاإلنسانية لممزاكجة بيف عمـ االجتماع 

كيستكجب ىذا التكليؼ االنفتاح عمى المقاربات الحديثة كمكاكبة حركة . كاألنثركبكلكجيا
تطكير الدراسات البحثية كتكظيفيا لمعرفة الكامف مف اإلرث المعرفي كالثقافي كاستجبلء 

عادة قراءة ما كصمنا منو كفؾ رمكز ما ىك راىني مف ظكاىر االمسككت عنو ك لبلمفكر فيو كا 
ضمف ىذا اإلطار كمف أجؿ  1.لمكقكؼ عمى ما ىك معيش كممارس في المجتمعات اإلنسانية

اإلحاطة بمكضكع الدراسة كاإللماـ بجميع جكانبو فقد فرض عمينا ىذا البحث استخداـ مناىج 
حد أركاف العمـ الذم ال يمكف االستغناء عنو ذلؾ أف أفالمنيج ىك . فرضتيا طبيعة المكضكع

كعرؼ . دقة النتائج المتكصؿ إلييا في مكضكع الدراسة مرتبطة أساسا بدقة المنيج المعتمد
مجمكعة مف القكاعد التي يتـ كضعيا بقصد الكصكؿ إلى الحقيقة في العمـ :" نوأالمنيج عمى 

 2" .جؿ اكتشاؼ الحقيقةأأك الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لممشكمة مف 
 ييتـ المنيج إذمف ىنا فرض المنيج اإلثنكمتكدكلكجي كجكده في سير عممية البحث، 

 يرل عدد مف 3.اإلثنكميتكدكلكجي في مجاؿ جمع البيانات االجتماعية بالدراسات الميدانية
دراؾ كفيـ أفراده لطبيعة ثركاد اإلثنكمي كدكلكجي أف العالـ يعتبر مكجكدا في حالة تعقؿ كا 

كمضمكف ىذا الكجكد، كخاصة التأكيد عمى الكجكد الكاقعي لمدركات الحقائؽ كاألشياء 
كدكلكجية ثكالظكاىر التي تكجد في العالـ الطبيعي كاالجتماعي، لذلؾ تيدؼ النظرية اإلثنكمي

                                                 

: سيك أنتركبكلكجية لتيفاست تحت شعارككرقة في إشكالية الممتقى المقدمة في الممتقى الثاني لؤلياـ الس، كسيمة بكرقي - 1
. 2010 ،جانفي 20- 18 ، الجزائر،سيك أنتركبكلكجيا في الجزائر التأسيس ك األفاؽ، تبسةكالس

 . 90، ص 2003صبلح الديف شركخ، منيجية البحث العممي، دار العمـك لمنشر ك التكزيع، الجزائر، -  2
  .133- 132، ص 2008، 1خالد حامد، مدخؿ إلى عمـ االجتماع، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، ط- 3
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مف الناحية المنيجية إلى جعؿ أفعاؿ كسمككات األفراد كطرؽ حدكثيا في مكاقؼ اجتماعية 
 .معينة قيد البحث كالدراسة كالتحميؿ كالتفسير كالتعميؿ

ظير ىذا االتجاه كمنيج كمنظكر فكرم في سينات القرف العشريف عمى يد ىاركلد جار 
 الذم يطرح جممة تساؤالت حكؿ الكاقع االجتماعي كالمعاني التي  Harold carfikelفينكؿ

كييتـ اآلخذيف بيذا المنيج . يضيفيا األفراد عمى سمككاتيـ كىي التي أسست ليذا المنيج
بالطريقة التي يتـ بيا تداكؿ المعاني في سياؽ اجتماعي معيف مف خبلؿ عمميات تفاعؿ 

 .األفراد فيما بينيـ
يرل المفكر اإلثنكميثكدكلكجي أنو يتـ خمؽ الحياة االجتماعية ثـ يعاد خمقيا بناء عمى 

كيعتمد . 1الفيـ الدقيؽ الذم يضيفو األفراد عمى السياقات االجتماعية لحياتيـ اليكمية
المبلحظة كالمبلحظة " أنصارىا عمى طرؽ بحثية لمقياـ بأعماليـ الميدانية التي تتمثؿ في

بالنسبة لؤلعماؿ الميدانية التي ىي أساس ىذا المنيج يؤكد . 2"بالمشاركة كالمقابمة
عمى ضرركرة أف يككف الباحث جزء مف العالـ الذم يدرسو أم أف  Garfinkelجارفينكؿ

، كىذه ىي الخاصية الميمة في البحكث 3يؤدم دكره كممارس أكثر منو كمبلحظ
. األنثركبكلكجية الميدانية

انطبلقا مف ىذا االىتماـ نجد أف تراث ىذا المنيج يتبلءـ مع البحكث الكيفية كالتي 
نحف بصدد القياـ بيا، حيث يتأكد لنا مف خبلؿ أساسيات كمبادئ اإلثنكميثكدكلكجيا أنيا 

تتكافؽ مع طريقتي المبلحظة كالمقابمة باعتبارىما أداتاف تحتبلف المرتبة األكلى في ممارسة 
إذا تسعى اإلثنكميثكدكلكجيا إلى فيـ األفراد مف الداخؿ مف . كتنفيذ البحكث الميدانية الكيفية

خبلؿ تصكراتيـ التي يككنكنيا عف طريؽ تفاعميـ مع اآلخريف، كمف خبلؿ المعاني التي 
يضفكنيا عمى أفعاليـ كسمككاتيـ بكصفيـ أشخاص يممككف أفكار كتصكرات خاصة تختمؼ 

                                                 
   .89شارليف ىس بيبركباتريشيا ليفي، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

    .89المرجع نفسو، ص - 2

محمد عبد الكريـ : رث كاالس ألسكف ككلؼ، النظرية المعاصرة في عمـ االجتماع تمدد آفاؽ النظرية الكبلسيكية، ترجمة- 3
   .457، ص 2012- 2011، 1الحكراني، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
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، أم التسميـ بأىمية السياؽ لفيـ األفعاؿ االجتماعية 1باختبلؼ ثقافاتيـ كبيئتيـ االجتماعية
كالسمككات في النسيج الكمي ألف األفراد يتصرفكف كفؽ ما ىك كظيفي كعممي بالنسبة ليـ في 

. حياتيـ العادية
نخمص في األخير إلى أف اإلثنكميثكدكلكجيا مف حيث ىي منيج يسعى إلى تكضيح 

الخصائص الكامنة في المجتمع مف خبلؿ اختراؽ األبنية كالتعمؽ فييا مف خبلؿ تحديد فيـ 
كىذا . األفراد ليا مف خبلؿ كيفية تفسير الفاعميف ليذه األبنية االجتماعية ككيفية تجمييا ليـ

ما سيكفره لنا المنيج مف خبلؿ تشريح لمعادات كالطقكس التي ترافؽ الزكاج كمحاكلة فيـ 
األفراد ليا كلتجمييا في حياتيـ ككيفية تفسيرىـ ليا مف خبلؿ األدكات البحثية المكالية التي 

 .         سيأتي ذكرىا
المالحظة بالمشاركة - 1.3.2.1

أما عف التقنيات كأدكات جمع البيانات فيي التي فرضت نفسيا نظرا لطبيعة المكضكع 
 لذا كانت األداة الرئيسية في دراستنا ىذه. المتناكؿ، ىذا لمكصكؿ إلى األىداؼ المرجكة منو

ك المعايشة ألنيا طريقة جمع معمكمات ترتبط بشكؿ كثيؽ بالعمؿ أالمبلحظة بالمشاركة 
فالمبلحظة في ميداف األنثركبكلكجيا تعتبر مف الخطكات اليامة . الحقمي أك البحث الميداني

لدراسة الظكاىر، بؿ يمكف اعتبارىا مف التقنيات األساسية لجمع البيانات التي بدكنيا لف 
 حيث يككف الباحث مشاركا في مختمؼ المناشط ،2تككف ليذه الدراسات فائدة كبيرة

كالمبلحظة بالمشاركة ىي المشاركة المنظمة . االجتماعية التي يقـك بيا مجتمع البحث
المقصكدة، حسب ما تسمح بو الظركؼ، في أنشطة حياتية كفي اىتمامات كمصالح 

                                                 
عمي عبد الرزاؽ جمبي، االتجاىات األساسية في نظرية عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، اإلسكندرية، - 1

  .390، ص 2011

دراسة مقارنة في منيج البحث العممي، : أنثركبكلكجي-منصكر مرقكمة، التاريخ عند مارؾ بمكؾ ك المنيج السكسيك- 2
الحكار الثقافي، مخبر حكار الحضارات، التنكع الثقافي ك فمسفة السمـ، كمية العمـ االجتماعية، جامعة عبد الحميد بف 

. 107، 2013باديس، عدد ربيع ك صيؼ 
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 يسعى الباحث مف خبلليا الى تأسيس نكع مف العبلقة العضكية 1مجمكعة مف األشخاص
. كالركابط المتينة بالمجمكعة التي يريد دراستيا مع إضفاء جك الحميمية عمى تمؾ العبلقات

ىنا يبيف جاف ككباف أف األلفة الثقافية كالمغكية تجعبلف مف المبلحظة بالمشاركة أداة 
فالميداف يتحكؿ إلى ذاكرة ... دائمة لمسمكؾ الفردم كالجماعي كخاصة الثقافة الشفيية

كيتحكؿ إلى نص يبيف كيفية تعامؿ اإلثنكلكجي مع العادات كالتقاليد في المجتمعات 
 المبلحظة بالمشاركة لمحصكؿ عمى أك كثيرا ما يعكؿ الباحث عمى المعايشة 2.المدركسة

المعمكمات، لكنيا ليست عممية ميسرة بؿ يمكف أف تتعرض لمقصكر بتأثير األفكار المسبقة 
لدل الباحث أك اتجاىاتو الخاصة بالنسبة لرؤية اآلخريف، أك ميمو إلى إضفاء تأكيبلت 

أك عدـ اىتمامو بالربط بيف ما يبلحظ كمابيف السياقات . متسرعة عمى كؿ ما يبلحظ
ىذا ما يؤكد عميو ليفي .المكانية كالزمانية التي تتـ في إطارىا الممارسات الطقكسية كالعادات

فالمكضكعية التي تيدؼ إلييا األنثركبكلكجيا ليا أبعاد "  ستركس حكؿ مكضكعية البحث
عميقة، ال تعني فقط االعتبلء فكؽ القيـ الخاصة بالمجتمع باستعماؿ طرؽ التفكير المناسبة 

فاألنثركبكلكجي ال يكتفي فقط باالحتراس . كالناجعة بالنسبة لممبلحظ، بؿ لمجمكع المبلحظيف
دخاؿ المصطمحات  (فكرية خاصة) مف تأثير عكاطفو، بؿ يساىـ في خمؽ كسائؿ جديدة كا 

. 3"ك الزمافأالداللية، سكاء بالنسبة لممكاف 
لذا فتعبير المبلحظة بالمشاركة يتضمف فكرتيف أقاـ عمييما بعض الباحثيف مكقؼ ذا 

طرفيف أحدىما يمثؿ االندماج في المشاركة كالثاني يمثؿ التركيز عمى المبلحظة، كالميـ ىنا 
أف ىذا التقابؿ بيف المشاركة الخالصة كبيف المبلحظة الخالصة يماثؿ التقابؿ بيف مكقفي 

االستغراؽ كاالنفصاؿ المذيف يشار إلييما في الدراسة الحقمية األنثركبكلكجية كعممية ضركرية 
 4.يقـك بيا الباحث حتى يتمكف مف فيـ ما حكلو كتسجيؿ مبلحظاتو كتحميبلتو عميو بعد ذلؾ

لفيـ ثقافة المجتمع ال بد " أنو:  قاؿإذ عف األىمية البالغة لممبلحظة Bouas كقد تكمـ بكاس

                                                 
ليمى الطكيؿ، بترا لمنشر ك :ناشمياز ك دافيد ناشمياز، طرائؽ البحث في العمـك االجتماعية، ترجمة-شاقا فرانكفكرت-  1

 .280، ص 2004، 1التكزيع، دمشؽ، سكريا، ط
2- Jean Copains , L'enquête Ethnographique de Terrain, ouvrage publie sous la direction de Francois Singly , 

NATHAN UNIVERSITE, 1998, pp 78 – 79 .   
1 -Levi- Strauss .C, Anthropologie Structurale, Plon, Pari, 1958, p 398.  

، دار المريخ "األنثركبكلكجيا"فتيحة محمد إبراىيـ كمصطفى حمدم لشنكاني، مدخؿ الى مناىج البحث في عمـ اإلنساف -  4
 .185، ص 1988لمنشر، الرياض، المممكة العربية السعكدية، 
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 مما تقدـ عرضو عف معنى المبلحظة ككيفية 1."مف العيش في المجتمع كمعرفة لغة األىالي
إجراءىا فقد تـ االعتماد عؿ ىذه األداة البحثية اليامة في كؿ مراحؿ البحث، حيث كانت 

في مدينة الشريعة مكثفة خبلؿ الدراسة "  عادات ك طقكس الزكاج" مبلحظاتنا في مكضكعنا
الميدانية، اذ كنا خبلليا ندكف كؿ ما نراه كنسمعو كنصكر أك نسجؿ المكاقؼ السريعة 

فبل تعني المبلحظة . كالمعقدة التي يصعب تدكينيا في الحاؿ أك استذكارىا فيما بعد
بالمعايشة فقط المبلحظة البصرية بؿ أيضا المبلحظة السمعية التي تعني اإلصغاء الى 

، كما تسنت لنا الفرص دائما 2التفاعبلت المفظية التي تحتاج الى المبلحظة، اإلصغاء كالفيـ
لمبلحظة العديد مف العادات كالتقاليد كالطقكس في المناسبة التي كنا نحضرىا مف خطبة أك 

ك القياـ بعادة معينة، كاف  أزفاؼ أك يـك الحزاـ، كطرح األسئمة بالتزامف مع ممارسة الطقس
ذلؾ مع الخطيبة كالخاطب، أك العركس كالعريس، الكالديف أك عائمتييما أك األقارب 

ك تزكجت أكالحضكر في المناسبة، خاصة فئة النساء كالفئة العمرية التي في سف الزكاج 
 .مع كبل الجنسيفك

المقابمة  - 2.3.2.1
ركبكلكجيكف في دراساتيـ ثىي أداة بحثية بالغة األىمية يعتمد عمييا الباحثكف األف

الميدانية، كالكاقع أنيا تتيح لمباحث االقتراب مف األفراد كالجماعات التي يتصؿ بيا أثناء 
 عمى المقابمة في شقييا الفردم كالجماعي كذلؾ حسب ما اعتمادنا ككاف .قيامو بدراستو

 فيناؾ نقاط في بحثنا تقتضي المقاببلت الفردية ألنيا تتعمؽ بأمكر تقتضيو الضركرة،
شخصية ال يستطيع المبحكث اإلدالء بمعمكماتو حكليا فمجأنا إلييا لرفع الحرج كالحصكؿ 
عمى معمكمات معمقة، صادقة كدقيقة  حيث يترؾ لممبحكث حرية التعبير عف آرائو كعف 

 .اتو بشكؿ فردمذ
 
 

                                                 
نخبة مف أعضاء ىيئة التدريس، طرؽ البحث كأدلة العمؿ الميداني في الدراسات األنثركبكلكجية، دار المعرفة -  1

 .15، ص 2005الجامعية، اإلسكندرية، 

قكيدر سيككؾ ك الزىرة قريصات، إشكالية المنيج في البحكث األنثركبكلجية، الحكار الثقافي، مخبر حكار الحضارات - 2
، ص 2014التنكع الثقافي ك فمسفة السمـ، كمية العمـ االجتماعية، جامعة عبد الحميد بف باديس، عدد خريؼ ك شتاء 

109 .
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 المقابمة الفردية- 1.2.3.2.1
تجرم المقابمة الفردية مع شخص كاحد، كىي تتيح لممفحكص الحرية في إبداء الرأم 

كتعد . 1كالتعبير بصدؽ عما يريد أف يقكؿ فبل يشعر باإلحراج لكجكد أشخاص آخريف معو
المقابمة الفردية أداة تسمح لممبحكث بالتعبير عف آرائو كتكجياتو كمعتقداتو كذاتو بحرية، 

حيث يميؿ بعض الناس كيرغبكف في إعطاء المعمكمات مشافية أكثر مف إعطائيا كتابة، 
كيمعب التفاعؿ الكدم أثره الكبير عمى . ربما يعكد ذلؾ إلى سيكلة األمر بالنسبة ليـ

استجابات المستفتيف مف خبلؿ المقابمة الشخصية، فالمقابؿ يشجع كيساعد المقابؿ كيقرأ 
قسمات كجيو مف تعبيرات كما في نغماتو، صكتو، كيحمؿ كيستكشؼ كيصؿ الى أغراضو 

 كيجدر أف تككف 2.سكاء كانت بحث أك تكجييا، أك عبلجا بمقدرا حسف استفادتو مف المقابمة
مكجية ألنيا األنسب ألف األسئمة ذات النيايات المفتكحة تتيح لمفرد اإلجابة  المقابمة غير

عطاء رأم  بخصكص كؿ ما يطرح عميو مف مكاضيع، ىذا ما يقكد الحكار في قبأريحية كا 
كثير مف األحياف الى اتجاىات جديدة يكتشؼ الباحث مف خبلليا أشياء مستترة ك خفية أك 

لقد كظفنا ىذا النكع في . ربما تغيب عف ذىنو أك تبدك بدييية لكنيا تعطي دالالت ذات فكائد
"... مقابمة بعض العرائس كسألناىف حكؿ بعض األمكر الشخصية، ففي المقابمة الجماعية 

 كاألسئمة الخاصة ببعض النقاط في 3."األشخاص يحجمكف عف البكح باألسرار أماـ اآلخريف
البحث التي ينظر إلييا مجتمع البحث أنيا مف مكاضيع الطابك كالعذرية كالكشؼ الطبي 

عمييا كالتصفيح كالنقاط الحساسة التي تتعمؽ بالعركس كالعريس كميمة الدخمة التي تعد محطة 
عند مناقشة " العيب"ميمة لمغاية في الزكاج، حيث ينظر إلييا رغـ أىميتيا تمؾ مف منظكر 

يعتذر بعض األفراد دقائقيا مع أطراؼ البحث اآلخريف، فعند طرحنا لبعض األسئمة الخاصة 
 .عف اإلجابة عنيا

 المقابمة الجماعية- 2.2.3.2.1
أما المقابمة الجماعية، فيي التي تحدث مع مجمكعة مف األشخاص حكؿ نفس 

 إنيا تغني الحكار ك تحفز - في حالة انسجاـ أفرادىا-المكضكع كمف مميزات ىذه األخيرة 
                                                 

إبراىيـ خميؿ أبراش، المنيج العممي ك تطبيقاتو في العمـك االجتماعية، دار الشركؽ لمنشر  التكزيع، عماف، األردف، - 1
 .2009،267، اإلصدار األكؿ، 1ط

 .136، ص 2010 ، 1حساف حبلؽ ، مقدمة في مناىج البحث العممي ، دار النيضة العربية ، بيركت ، لبناف، ط-  2
. 268إبراىيـ خميؿ أبراش، مرجع سبؽ ذكره، ص - 3
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     1...ك تمؾ،أالمبحكثيف عمى التذكر فيساعد كؿ شخص اآلخر في تكضيح ىذه النقطة 
كتتميز المقابمة الجماعية بإعطاء معمكمات ذات فائدة كبيرة لما يتميز بو مبدأ المشاركة 

حيث يمكف لممبحكثيف مساعدة بعضيـ عمى . الجماعية مف أثر عمى ما يطرح مف مكاضيع
 . تذكر المعمكمات أك مراجعتيا أك تكضيحيا أك تصحيحيا

كظفنا ىذه األداة في البحث لمعرفة العادات كالطقكس كالممارسات الشعبية كاالجتماعية 
المختمفة خاصة الجماعية منيا، كالتي تمارس خبلؿ مراحؿ الزكاج المختمفة سكاء أثناء 
الخطبة أك عقد القراف أك حفؿ الزفاؼ كما بعده، كتقصي كظائفيا كرمزيتيا كدالالتيا 
المختمفة لدل أفراد المجتمع كدكرىا في تماسكو كتعاضده كتتبع جذكر بعضيا كأسباب 

. استمرارىا
كجدير بالذكر أنو تككف لدينا رصيد مف المعمكمات حكؿ ىذه العادات كالطقكس 

الخاصة بالزكاج في كؿ مراحمو حتى قبؿ بداية ىذه الدراسة ذلؾ باعتبارنا فرد مف مجتمع 
الدراسة كىك األمر الذم سيؿ عمينا الكلكج إلى دقائؽ األمكر في ىذا المكضكع، حيث تعرفنا 

عف كثب كعف طريؽ زكاج بعض األقارب كاألصدقاء كالجيراف عف الكثير مف الطقكس 
كالعادات كلكف باختيارنا ليذا المكضكع كمكضكع  لمدراسة أخذ شكبل عمميا كأكاديميا مؤطرا 

. تأطيرا منيجيا
 دليل المقابمة- 3.2.3.2.1

تتضمف كؿ األسئمة التي يحتمؿ كإف دليؿ المقابمة أداة حتمية يرتكز عمييا البحث 
 المبحكثيف، كيحتكم أيضا كؿ ما نريد معرفتو تماشيا مع مشكمة البحث، مقابمةطرحيا أثناء 

قائمة عمى أساس التحميؿ المفيكمي الذم  كيحضر مف خبلؿ أسئمة كاعية فرعية كمفتكحة 
عمى الباحث أثناء المقابمة أف يككف  .2ق في المرحمة األكلى كالمرتبة بشكؿ معيفؤتـ إجرا

منصتا جيدا كمتحدثا ماىرا كمنيجيا متمرسا ألف ىناؾ بعض الناس الخجكليف أك المتكتميف 
أك االستفزازييف أحيانا أثناء إجراء المقاببلت لذا يجب أف تككف المناقشة  تحت سيطرة 

كما أف المقاببلت مرىكنة . الباحث مع التميز بالمركنة كعدـ ترؾ اآلخريف يحسكف بذلؾ
باألجكاء التي تحدث فييا كتتأثر بشخصية الباحث لذا عميو كضع مبحكثيو في أجكاء مريحة 

                                                 
 .268المرجع السابؽ، ص - 1

بكزيد صحراكم ك آخركف، دار : مكريس أنجرس، منيجية البحث العممي في العمـك اإلنسانية تدريبات عممية، ترجمة- 2
 .263ص .2006-2004القصبة لمنشر، الجزائر،
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فمف الطبيعي أف . يتضاءؿ فييا التصنع ليجرم الحكار بانسيابية كيككف شيقا كغير مفتعؿ
يتنكع دكر الباحث في إجراء الحكار بحسب نكع المبحكثيف فالبعض ال يجيد االسترساؿ في 

 كآخر يعطي إجابات 1.... المطمكبة  أفكاره كيحتاج أسئمة محفزة  لمتحدث في كؿ النقاط 
يجيب إجابات عامة، لكف ال يجب أف يكجو الباحث إجابات المبحكثيف بؿ كثالث قصيرة 
 بالقدر الذم يخدـ أىداؼ المقابمة عف طريؽ التنكيع في أسئمتو أك تكرارىا أك ـيساعده

تكضيحيا أك صياغتيا بأسمكب آخر أك تبسيطيا حسب مستكل المبحكث بمعنى عمى 
كعميو أيضا . الباحث أف يجعؿ دليؿ المقابمة مرنا يستجيب لنكع المبحكث الذم يتعامؿ معو

عدـ االكتفاء باإلجابات السطحية ك االنتقاؿ السريع مف مكضكع إلى آخر بؿ يعمؿ جاىدا 
 .لمحصكؿ عمى بيانات تفصيمية

لقد قمنا بإجراء المقاببلت المبرمجة سجمنا أثناءىا إجابات المبحكثيف استجابة كاعتمادا 
عمى دليؿ المقابمة الذم سمح لنا بتسجيؿ منظـ لممعمكمات كساعد عمى جمع بيانات ميمة 
كىادفة ك غطى النقاط كالقضايا المدرجة في مكضكع البحث، فميمتنا ليست تسجيؿ كؿ ما 

ك األشياء الغريبة التي تستدعي االىتماـ، لكف تسجيؿ المادة أك يعمؽ بذاكرتنا أيمفت انتباىنا 
فمف خبلؿ دليؿ المقابمة . العممية التي تساىـ في اإلجابة عمى تساؤالت مكضكع البحث

.  تعرفنا عمى اتجاىات كأراء المبحكثيف تجاه ما طرحناه مف نقاط لممناقشة تخص مكضكعنا
 : كاف دليؿ مقابمتنا مصمما كاآلتي

جاءت الصفحة األكلى متضمنة لمعمكمات تخص الجامعة التي ننتمي إلييا، كعنكاف 
البحث كاسـ األستاذ المشرؼ كالباحث كما أكردنا مبلحظة تخص الجانب األخبلقي لمبحث 

كىك المبدأ الياـ الذم يضعو كؿ باحث نصب عينيو كىك الحفاظ عمى سرية المعمكمات التي 
يحصؿ عمييا كاستخداميا إال ألغراض البحث بطريقة ال يفشي فييا أسرار الناس كال تثير 

. المشاكؿ في حياة المبحكثيف أك اإلخبارييف أك كؿ مف لو عبلقة بالبحث
كاحتكل دليؿ المقابمة فيما يأتي معمكمات أكلية خاصة بالمبحكثات كالمبحكثيف كبعض 

ثـ تأتي ثبلث محاكر تقابؿ الفصكؿ عمى التكالي كقد ضمناىا . المتغيرات المتعمقة بيـ
مجمكعة مف األسئمة تصب كميا في مكضكع البحث باعتباره عمبل ميدانيا خالصا نستدعي 

                                                 
 .191 فتيحة محمد إبراىيـ كمصطفى حمدم لشنكاني،  مرجع سبؽ ذكره، ص -1
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سؤاال كما ىك مبيف في  35فيو التراث النظرم مف حيف آلخر، كقد احتكل الدليؿ عمى 
 .(01)الممحؽ رقـ 

ن اإلخباريو- 3.3.2.1
لقد اعتمدت البحكث األنثركبكلكجية الميدانية عمى طرؽ ميمة لمحصكؿ عمى 

المعمكمات مف مجتمع البحث، كالتي اتخذتيا ركيزة لتحميبلتيا، مف ىذه الطرؽ الطريقة التي 
تعتمد عمى مف يأتكف باألخبار مف كبار السف كالعارفيف بالعادات كالتقاليد السائدة في مجتمع 

، كعمى الباحث األنثركبكلكجي أف يختار "اإلخبارييف "الدراسة كىـ مف يطمؽ عمييـ 
اإلخبارييف ممف يتكقع أف يككنكا عمى دراية كمعرفة جيدة بمجتمع البحث، كليـ خبرات كاسعة 

كال شؾ أف التركيز عمى عدد محدكد مف األشخاص الذيف يعتمد . حكؿ مكضكع البحث
 1.عمييـ في جمع المادة العممية يعتمد عمى ثقة الباحث في صدؽ كخبرة ىؤالء األشخاص

 مف غير الممكف أف يحمؿ شخص كاحد مف أفراد المجتمع المحمي كؿ ثقافة كتراث ألنو
 Ralph بمغ كال أكضح مما قالو رالؼ لنتكفأكلعمنا ال نجد بالنسبة ليذه النقطة . مجتمعو

Linton ... ": ال يمكف ألم فرد أف يمـ بالمجمكع الكمي لمحتكل ثقافة المجتمع الذم ينتمي
بسط أشكاؿ الثقافات نجد أف المحتكل الثقافي أغنى مف أف يستطيع عقؿ أحتى في . "إليو

كاحد بمفرده أف يستكعبو كامبل ك أف النماذج المتعمقة بتجزئة النشاطات كالتخصص فييا 
، كىذا 2"تمكف الفرد مف أداء كظيفتو أداء ناجحا دكف أف يمـ الماما كامبل بمحتكل الثقافة

شيء عادم ألنو مف المتكقع أف يقدـ اإلخبارييف معمكمات غير متطابقة  ىنا تكمف ميمة 
الباحث لمكشؼ كالتعرؼ عمى األسباب الكامنة ككراء تمؾ التفاكتات الثقافية أك الدينية أك 

بيذا الخصكص .  اإلجابات الدقيقة كالركايات المتطابقةإلىاالجتماعية كليس الكصكؿ 
اعتمدنا عمى بعض اإلخبارييف خاصة كبار السف مف رجاؿ كنساء الذيف عايشكا عادات 

فالباحث في دراستو لمكضاعات خاصة بثقافة . كطقكس الزكاج في مختمؼ مراحؿ حياتيـ
 اختيار إخبارييف ذكم خصائص معينة كذلؾ مف حيث أعمارىـ كأدكارىـ إلىالمجتمع يحتاج 

كمراكزىـ المينية كيمثؿ كبار السف مف رجاؿ كنساء أفضؿ اإلخبارييف لئلجابة عمى األسئمة 

                                                 
 .56، ص 2005محمد عبده محجكب، طرؽ كمناىج البحث السكسيك أثركبكلكجي، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، - 1

. 310، ص 2008، 5 ،القاىرة، ط ـ.غ.دمحمد الجكىرم ك عبد ا الخريجي، طرؽ البحث االجتماعي، - 2
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 فكقع اختيارنا عمى خمس مخبريف حيث زكدكنا برصيد معرفي 1التي تتعمؽ بالتراث الثقافي
ثرم حكؿ ماضي كحاضر الكثير مف العادات كالطقكس الفردية كالجماعية منيا، ألف 
مكانتيـ االجتماعية المعتبرة في المجتمع منحتيـ المشاركة كالقياـ بالعديد مف الطقكس 

كما سمحت لنا ىذه التقنية بمعرفة بعض العادات  .كالمشاركة في مختمؼ مراحؿ العرس
كالطقكس التي لـ تتح لنا الفرصة لمعايشتيا أك المشاركة فييا، إما لتعذر الدخكؿ كالتعمؽ في 

ك عند الرجكع كالبحث في أ" كحماـ العريس" بعض الفضاءات كالفضاءات الرجالية الخاصة 
.  ماضي كأبعاد  ىذه العادات كالطقكس

 التصوير الفوتوغرافي- 4.3.2.1
إلى جانب التقنيات السالفة الذكر استخدمنا تقنية التصكير الفكتكغرافي الذم يعد أداة 

كتعد . ميمة لتكثيؽ بعض المعمكمات التي ال يستطيع الباحث استرجاعيا بكؿ تفاصيميا
الصكرة بنكعييا الثابتة كالمتحركة مف أىـ أدكات استرجاع كتكثيؽ التفاصيؿ الدقيقة عف 

كتسمح الصكرة بحفظ المبلحظة حيث يشكؿ مجمكع اإلشارات المرئية كالسمعية . حادثة ما
مكقعيا في الفضاء، الحركات، : لمقطع مصكر مجمكعة معمكمات يصعب تدكينيا خطيا

 بالنسبة لنا ساعدتنا الصكر الممتقطة في إعادة إنتاج مكاقؼ معينة ،2الممس، اإليمائية، الخ
دقيقة كأحداث كترتيبات أخذت حيزا زمنيا طكيبل، كصكرت لنا بدقة بعض العادات كالطقكس 
المعقدة كالسرية أحيانا اذ اقتحمت آلة تصكيرنا بعض الفضاءات الممنكع الدخكؿ الييا مثؿ 

فكانت تمؾ الصكر بمثابة تكممة لما الحظناه بأعيننا، كقد اكتشفنا خبلؿ . غرفة العركسيف
حد باال حتى أبعض الصكر الممتقطة بعض األمكر الخفية كالميمشة التي ال يمقي ليا 

كما اعتمدنا عمى ىذه التقنية كعكلنا عمييا كثيرا في . الباحث لصعكبة إدراكيا بالعيف البشرية
بعض المكاقؼ كالفضاءات التي كاف مف الصعب بؿ المستحيؿ التقرب منيا كثيرا كالشارع 

تركزت .  الذم كاف فضاء لبعض الممارسات االحتفالية كضرب الباركد كمككب العركس
أىمية ىذه التقنية أيضا في التقاط صكر تتعمؽ بالثقافة المادية كالمبلبس، الحمي، األطعمة، 

 .فضاءات االحتفاالت كغيرىا
                                                 

، 2011، 2ـ، ط.غ.مفيكمو كأسسو المعرفية كالثقافية كالتقنية، د- محمد سعيدم، البحث الميداني في العمـك االجتماعية- 1
 .41ص 

، ص 2006، 1جييدة الكند، معيد الدراسات اإلستراتيجية، العراؽ، ط: جاف ككباف، المسح اإلثنكلكجي الميداني، ترجمة- 2
129. 
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يذكر محمد الجكىرم كعبد ا الخريجي انو مف الضركرم أف نزاكج بيف الصكرة 
 غير انو ميما بمغت 1الفكتكغرافية كالكممة المكتكبة عندما يتعمؽ األمر بجمع الثقافة المادية

دقة المبلحظة كببلغة التعبير ال يمكف أف ينقؿ الباحث الصكرة الحقيقية لمقارئ، لذا كجب 
. حضكر الصكرة كضركرة التعميؽ عمييا

فضاءات البحث - 3.1
 الفضاء البشري- 1.3.1

تعد الدراسة الميدانية أك الحقمية كسيمة ىامة لجمع المعمكمات عف كاقع ما كىي مف 
كالمجتمع المقصكد بالبحث ىك مجتمع مدينة الشريعة . خصكصيات الدراسات األنثركبكلكجية

كقد تـ اختيار ىذا المجتمع العتبارات عدة، أكليا انتماءنا ليذا المجتمع مما سيؿ عمينا 
التكاصؿ مع أفراده لمعرفتنا بعاداتيـ كتقاليدىـ كأسمكب الحكار معيـ كما ىك مسمكح كما ىك 
مفركض لدييـ، ككذا االشتراؾ في نفس الميجة كىذا ما سيؿ التعرؼ عمى بعض المفردات 

 .الغير متداكلة في مناطؽ أخرل ىذا مف جية 
مف جية أخرل صفة بساطة ىذا المجتمع مقارنة بمجتمعات أخرل قطعت أشكاطا كبيرة 
في التمدف، حيث أنو مازاؿ يحافظ عمى الكثير مف سمات المجتمعات البسيطة التي لـ تندثر 

فييا بعض الممارسات االجتماعية كالثقافية كالعادات كالتقاليد كىذا ما سمح بتكفير ميداف 
. خصب كثرم

يعد بحثنا مف البحكث النكعية الكيفية التي تضع في المركز األكؿ منطؽ الفيـ العميؽ 
. لممعاني التي يضفييا األفراد عمى أكضاعيـ، كبالتالي فنحف ال نيدؼ إلى صياغة تعميمات

يتمثؿ المكجو . كيخضع اختيار كتحديد حجـ العينة في البحكث الكيفية إلى مكجييف أساسييف
األكؿ كاألساسي حسب مكريس أنجرس في التحديد الدقيؽ لمشكمة البحث، كالمكجو الثاني 

.  2لتحديد حجـ العينة يقـك عمى مبدأ التشبع بالمصادر
لذا فكثيرا ما ييتـ الباحثكف الكيفيكف بإختيار العينات العمدية معتمديف عمى نكع 

 إلى اختيار العينات العمدية التي Pattonكقد أشار . اإلشكاؿ المطركح كطريقة معالجتو

                                                 
. 317محمد الجكىرم ك عبد ا الخريجي، مرجع ساؽ ذكره، ص - 1
 .319مكريس أنجرس، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
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، فالباحث في مثؿ ىاتو البحكث الكيفية كفي 1يمكف استخداميا في أم دراسة كيفية معينة
  2"ال ييدؼ إلى عينة تككف ممثمة لمجميكر الكبير" حالة اختياره لمعينة العمدية

 باحثة كيفية متميزة ليا نظرة ثاقبة في Janice Morceتعد الباحثة جانيس مكرس 
اختر عينة متماسكة، كمما زاد تماسؾ العينة، :" اختيار العينة في البحكث النكعية إذ تقكؿ

يتضمف ىذا اإلجراء استعماؿ عينة متماسكة  (...)كصمنا إلى لحظة التشبع بصكرة أسره 
 بأقؿ قدر ممكف مف –، كعينة يشترؾ أفرادىا (أم مككنة مف أفراد ليـ ثقافة كاحدة)ثقافيا 

، أم أف الباحث النكعي في بحثو 3"في الخصائص التي تحدد مكضكع البحث- االختبلؼ
الميداني يحاكؿ اختيار أكلئؾ الذم يشترككف في معتقداتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ كطقكسيـ 

. كىذا متاح لنا ألف مجتمع بحثنا يشكؿ مجتمع متجانس في ثقافتو
كألف مقاببلت البحث الميداني تتطمب أكقات طكيمة فإف تقنية المقابمة بالنسبة لمبحث 

، كمنيا العينة العمدية التي 4"تؤدم بصفة عامة إلى القياـ بمعاينة غير احتمالية " النكعي 
قمنا باستخداميا كالتي ال نسعى مف خبلليا إلى تعميـ النتائج، ألننا في مكضكعنا عادات 
كطقكس الزكاج نيدؼ إلى البحث عف المعاني كالدالالت الرمزية كالكظائؼ المختمفة ليذه 
العادات كالطقكس في مجتمع محمي ذك حدكد معينة ال تتسـ بالشساعة، كاستجابة لنكع 

المكضكع الذم يخص الجنسيف ألف العادات كالطقكس الممارسة في الزكاج منيا ما يخص 
الرجؿ كمنو ما يخص المرأة  كمنيا ما تقـك بو المرأة كمنيا ما يقـك بو الرجؿ، فقد تنكع 

المبحكثيف كاإلخبارييف بيف الذككر كاإلناث إنطبلقا مف السف التي تسمح بالزكاج فما فكؽ، 
ألف األفراد يصبحكف كاعيف بتمؾ العادات كالطقكس بشكؿ كاضح حينما تطبؽ عمييـ 

كيقكمكف بيا في زكاجيـ ثـ يدرككف أبعادىا كمرامييا كمعانييا شيئا فشيئا بتقدميـ في العمر 
.  الكتسابيـ الخبرة

كىك نفس . مف ىنا كانت المعمكمات التي تحصمنا عمييا ثرية مدعمة مف الجيتيف
الشيء بالنسبة لئلخبارييف حيث ركزنا في اختيارىـ عمى تقدميـ في السف إلعطائنا صكرة 

كاضحة عما كاف يمارس مف عادات كطقكس في الماضي فكمما كاف الرجكع أبعد إلى 
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الماضي أمكننا معرفة بعض الككامف كالدالالت كالقيـ المضمرة أك المتضمنة في تمؾ 
العادات كالطقكس أما بالنسبة لعدد المبحكثات ك المبحكثيف فمـ يكف متساكيا ألف أغمبية 

العادات كالطقكس الممارسة في الزكاج تخص المرأة كىي التي تشرؼ عمى القياـ بيا كعمى 
أما بالنسبة لعددىـ اإلجمالي لممبحكثات . ممارستيا، كىك نفس الشيء بالنسبة لئلخبارييف

كالمبحكثيف فقد اكتفينا عندما كصمنا إلى نقطة التشبع حيث باتت المعمكمات متكررة 
كفي رأم مكريس أنجرس أننا نصدر ىذا . كمتشابية إلى حد التطابؽ كال تضيؼ جديدا لبحثنا

عندما ندرؾ في لحظة معينة أننا نستطيع أف نتكقع ما نسمعو أك نبلحظو أك نسجمو، " الحكـ
لذلؾ ينبغي عمينا التكقؼ عف زيادة حجـ العينة كعف . انطبلقا مما رأيناه، سمعناه أك سجمناه

 . 1"جمع المعطيات

كالجدير بالذكر أننا نكعنا مقاببلتنا حكؿ الطقكس كالعادات الممارسة حسب مراحؿ 
.   الزكاج المختمفة مف خطبة كزفاؼ ككؿ المراحؿ السابقة عنيما كالبلحقة ليما

 الفضاء المكاني  - 2.3.1
يمثؿ الفضاء المكاني المحيط الجغرافي الذم تتـ فيو الدراسة، كمف مبادئ الدراسات 
األنثربكلكجية أف تجرم في المجتمعات المحمية الصغيرة المحدكدة لتسييؿ تحديد معالمو 

ككشؼ ترابط نظمو المختمفة كالكعي بالعبلقات القائمة كالمتبادلة بيف أفرادىا كمدل تأثيرىا 
كيتمثؿ الفضاء المكاني في ىذا البحث المجاؿ الجغرافي . عمى البناء االجتماعي بأكممو

 كعممنا في دراستنا ىذه ضمف حدكد المدينة .كىي إحدل بمديات كالية تبسة  لمدينة الشريعة 
كلـ نتجاكزىا، ىذا مف أجؿ الكفاء باآلجاؿ الزمنية لمبحث، كحتى تككف متطمباتو المادية 

 .  كالمعرفية كمستمزماتو كضركراتو الميدانية في متناكؿ الباحث كتحت سيطرتو
 الفضاء الزماني -3.3.1

يمثؿ الفضاء الزماني الكقت الذم استغرقو ىذا البحث منذ بدايتو إلى نيايتو كقد امتد 
 بدءا بالبحث الببميكغرافي ثـ الدراسة االستطبلعية 2017 إلى غاية 2013إطاره الزماني مف 

كباعتبارنا فاعميف ننتمي إلى مكاف . لى غاية إنجاز المذكرة ككتابتياإثـ الدراسة الميدانية 
كمجتمع الدراسة فقد ساعدنا ذلؾ عمى اإلحاطة بكؿ حيثيات المكضكع كتفاصيمو، حيث تأتى 
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 ذلؾ مف خبلؿ االحتكاؾ الدائـ كالمباشر بمجتمع الدراسة مف أسر أقارب، جيراف، أصدقاء
 .كمعارؼ أقامت حفبلت خطكبة كعقد قراف كزفاؼ ألبنائيا

لذا كاف اختيارنا ليذا المكضكع مؤسس عمى معرفة سابقة كقاعدة مبلحظات خاصة 
فكاف ىذا حافزا لمبدء بالخطكة األكلى المتمثمة في اإلعداد الببميكغرافي، . بمجتمع البحث

 مف بعيد ككؿ ما كقع تحت أكحيث قمنا بمطالعة كؿ ما لو صمة بمكضكعنا مف قريب 
كبمجرد  مكافقة المجنة العممية عمى مكضكعنا أصبحت عممية البحث مكثفة ثـ تميزت . أيدينا

بالتنقيب كالتمحيص لكؿ ما لو عبلقة مباشرة بالمكضكع ، بالمكازاة مع ذلؾ كانت الدراسة 
لى الضبط النيائي لئلشكالية كطرح تساؤالت الدراسة بصفة إاالستطبلعية التي كانت ترمي 

جؿ متابعة البحث كالبدء في العمؿ الميداني المكثؼ الذم أأدؽ ككضع خطة أكلية مف 
.  استغرؽ جيدا مضاعفا ككقتا طكيبل

المفاىيمي اإلطار - 2
 األساسيةالمفاىيم - 1.2

 Les Coutumes: العادات- 1.1.2
 مجمكعة مف السمككات كيخضعكف ليا خضكعا آليا دكف أم سمطة ممزمة الناسيتبع 

كيقابميا في " العادات"تسير عمى تنفيذىا، تتمثؿ ىذه السمككات الممزمة في ما يطمؽ عميو
 تشير إلى األساليب customلفظة " إذ أف coutumes كفي الفرنسية customsاالنجميزية 

كالعادة مصدرىا التعكد كاالعتياد كالتقميد، فالعادة تقميد يكتسب  1."المعترؼ بيا لمتفكير كالعمؿ
كالعادة ىي ما يجرم في مجتمع معيف، . اجتماعيا، يتحقؽ اجتماعيا كيتكارث اجتماعيا

تخالؼ الدأب أك االحتذاء الفردم بككنيا سمككا .  استنادا إلى منظكمة قيمية، ضمنية نسبيا
إال أنيا تعتبر مف . يصعب تمييزىا مف التراث المتعيف في فكر قيمي. جتماعيا إجماعيا،

 2.مقكمات التراث، مف مكركثات المجتمع كأكلياتو المتكارثة اجتماعيا
مف المفاىيـ الرئيسية كالمحكرية في الدراسات اإلثنكلكجية أك " العادة"يعد مصطمح 

دراسات الحياة الشعبية، لذلؾ نجد جداال قائما حكؿ أىميتيا يتضح ىذا األمر مف خبلؿ 
كنكرد فيما " العادة"الدراسات ذات المدل الكاسع التي قدمت الكثير مف التعريفات لمصطمح
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يمي مجمكعة مف تمؾ التعريفات لبعض عمماء األنثركبكلكجيا كالميتميف بالفمككر كالحياة 
    . الشعبية

إف العادة ىي أسمكب مقنف مف أساليب السمكؾ يتـ فرضو تقميديا : "يقكؿ مالينكفسكي
كيقكؿ سابير .  ىنا إشارة كتخصيص لممجتمع المحمي بعينو1"عمى أفراد المجتمع المحمي

Sapir:  " تستخدـ كممة عادة لمداللة عمى مجمكع األنماط السمككية التي يحمميا التراث
كذلؾ عمى خبلؼ أكجو النشاط الشخصي لمفرد التي تتصؼ بمزيد مف . كتعيش في الجماعة

 أما في ىذا التعريؼ فيناؾ إشارة إلى أىمية التراث لدل الجماعة بمعنى أف 2."العشكائية
العادات تكمف في تمؾ السمككات التي ال تأتي عبثا أك عشكائيا، كالتي تخص جماعة مف 

األفراد أك األشخاص كىك ما يطمؽ عمييا أحيانا العادات االجتماعية كىذا ما يؤيده التعريؼ 
التراث الثقافي كأشكاؿ السمكؾ المعتادة داخؿ " العادة االجتماعية تعني "  :التالي القائؿ بأف

 كقايس Geiger كيؤكد عمماء اإلثنكلكجيا المحدثيف أمثاؿ جايجر 3"جماعة اجتماعية معينة
Weiss كفيكماف Wickmann عمى أىمية عكامؿ التراث في تككيف كترسيخ العادات حيث 

مف خبلؿ التراث في - أسمكب في السمكؾ يعده الناس" نجد جايجر يعرؼ العادة بأنيا
 حيث أكضح أف السمكؾ Riehl كىذا ما أكد عميو ريؿ 4" صحيحا أك ممزما-المجتمع المحمي

يتحكؿ إلى عادات عندما تنمك كتتكسع كتستمر عبر األجياؿ كتصبح ممزمة لؤلفراد، ىذا ما 
لسمكؾ الجمعي التي تنتقؿ ؿ أنماط " العادات ىيفيؤكده كيؤيده التعريؼ المكالي الذم مفاده أ

 األجياؿ  إعتراؼ درجةإلىلى جيؿ كتستمر فترة طكيمة حتى تثبت كتستقر كتصؿ إمف جيؿ 
في ىذا . 5" العادة تقـك مقاـ القانكف في المجتمعأف نجد األحيافالمتعاقبة بيا كفي بعض 

 القانكف كأنياف العادة تمارس ضغطا عمى الناس لئلمتثاؿ ليا كأعتراؼ صريح ب إالتعريؼ
ف العادة كالقانكف كؿ أف يرل راد كميؼ براكف شأفي ىذا اؿ. لكنيما يختمفاف في نكع الجزاء

منيما يعد معيارا، لكف يختمفاف في نكع الجزاء المرتبط بيذا المعيار، فالعادة تفرض بكاسطة 
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ما القانكف فيفرض عف طريؽ القسر  أك مخالفتيا،أعدـ الرضا االجتماعي عف خرقيا 
 عرؼ الكثير مف الدارسيف العادة كقكة معيارية كظاىرة االجتماعي الذم ينتج عف خرؽ

كيميز فيكماف . تتطمب اإلمتثاؿ االجتماعي كما أنيا ترتبط بمفيـك آخر ىك التراث التاريخي
أم  )أف العادة اجتماعية ذات طبيعة معيارية تستمد سمطتيا رأسيا:" العادة عف التقميد إذ يقكؿ

متطمبات سمككية ...العادات :"  إفThouless كيقكؿ تكلس 1(."أم اجتماعيا) كأفقيا (تاريخيا
تعيش عمى ميؿ الفرد ألف يمتثؿ ألنكاع السمكؾ الشائعة عند الجماعة، ككذلؾ عمى ضغط 

قاعدة لمسمكؾ االجتماعي، "  كما تعرؼ العادات عمى أنيا 2."الرفض الجماعي لمف يخالفيا
تشير الى تصرفات الناس التي تعكدكا عمييا كالتي تعد كجزء ىاـ مف دستكر األمة، كىي 
مدكنة في صدكر أفرادىا، كتتمثؿ في المغة كاألنماط الرمزية األخرل التي تعبر عف أفكار 

 3....الفرد كمعتقداتو كأنكاع السمكؾ كآداب المائدة  األزياء كالكبلـ كطرؽ التحية كاالستقباؿ
كتصنؼ العادات إلى أربعة أنكاع، ذلؾ حسب ما تؤديو أك ترمي إليو في كؿ مجتمع 

: كيمكف ىنا التحدث عف أربعة أنكاع ىي
 كتظير في مناسبات معينة مثؿ عادات 4 عادات خاصة ببعض المناسبات االجتماعية•

. االحتفاؿ بالزكاج كالخطكبة كالعادات الخاصة بالكالدة
كىي تمؾ التي ترمي إلى سبلمة المجتمع كسعادة أفراده فيي تسيؿ 5 عادات سميمة كمفيدة •

إشباع حاجاتيـ كتحقؽ رغباتيـ كتمثؿ حاضر كماضي ذلؾ المجتمع، كىي عادات شائعة 
كتجد احتراما ليا كىي حاضرة حتى في ركتيف حياتنا اليكمية مثؿ طرؽ استقباؿ الضيكؼ 

. كالترحيب بيـ كطرؽ تقديـ األكؿ كغيرىا
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 ألنيا تتردد في أكقات معينة فإذا حاف كقتيا سادت بيف الناس كانتشرت 1 عادات دكرية•
كىي تمؾ العادات التي نجدىا في األعياد كاالحتفاؿ بالمكالد الدينية كعاشكراء كمحـر كمكالد 

. األنبياء
 كىي تمؾ العادات التي يأخذ بيا بعض أفراد المجتمع كىي غير 2 عادات ضارة كشاذة•

نافعة تعكد عمى صاحبيا بأنو خارج عف االجتماع كمثؿ ىذه العادات اإلدماف عمى الخمكر 
. كتعاطي المخدرات

: كتتميز العادات بصفات كخصائص كىي 
أم أنيا تنشأ في المجتمع مف خبلؿ عيش الناس مع بعضيـ البعض فيي مستمدة :  تمقائية•

تكجد بناءا عف غريزة اجتماعية ىي الكراثة " فيي . مف الماضي كتسير حياتيـ في الحاضر
 في أم زماف كفي أم مكاف 3"االجتماعية كىي حالة فطرية مف حاالت المجتمع االنساني

. كىي سمطة في حد ذاتيا ألنيا تمثؿ إرادة الناس
أم أنيا متكارثة كمحفكظة كتتردد تقريبا بنفس الطريقة رغـ تطكرىا البطيء :  غير مكتكبة•

. جدا بحكـ بعض العادات الفردية كرغـ ىذا تبدك في عمكميا ثابتة كصعبة التجدد
أم ليا سمطتيا عمى األفراد فكؿ كاحد يشعر أنو مضطر لئلذعاف ليا لما ليا مف     :  ممزمة•
بأنيا المدبر األساسي لحياة  (Baconباككف  )القداسة في نفكسيـ ألنيا تمثؿ قكة يصفيا " 

         4."الناس
  5..."قكة أعظـ مف الطبيعة" بأنيا  ( Lockeلكؾ  ) كيقكؿ عنيا 

نجد أف العادات تجتذب الناس إلييا ألنيا تسيؿ كتحدد منطؽ ترابط األفراد :  مرغكب فييا•
. كالتعامؿ مع بعضيـ البعض

.  تتعمؽ باألفعاؿ كاألعماؿ كال تتعمؽ بالمعتقدات•
 تتميز العادات بصفة القدـ بمعنى أنيا ضاربة بجذكرىا في الماضي كىذا ما يعطيو •

. احتراميا

                                                 
. 33المرجع السابؽ، ص  فادية عمر الجكالني- 1

-
. 33المرجع نفسو ، ص  2
 .34المرجع نفسو، ص - 3

 .34فادية عمر الجكالني، مرجع سبؽ ذكره، ص  - 4

  .34المرجع نفسو، ص - 5
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 تتصؼ بالعمكمية ألنيا تتعمؽ بكؿ أفراد المجتمع كال تقتصر عمى طبقات أك بيئات معينة •
. بؿ ىي عامة عند كؿ أفراد المجتمع الكاحد

: مف خبلؿ كؿ ما تقدـ مف مفاىيـ كخصائص لمعادات نقدـ المفيـك اإلجرائي التالي
العادات ىي سمككات يتبعيا أفراد المجتمع الكاحد كيخضعكف ليا خضكعا آلي دكف سمطة 

. ممزمة تسير عمى تنفيذىا
  Les Rites:الطقوس- 2.1.2

لقد تناكؿ مصطمح الطقس الكثير مف العمـك كالتخصصات، كىك مف المكاضيع اليامة 
في العمـك االجتماعية فالدراسات الميتمة بالطقكس التي تعكد مجمميا الى عمـك مختمفة مثؿ  

ذ يختمؼ إاألنثركبكلكجيا الدينية أك عمـ االجتماع أك عمـ النفس تقدـ تعريفات متقاربة لمطقس 
ستخداماتو باختبلؼ المقاربات كاالختصاصات العممية لكف تشترؾ في الخطكط افي مفيكمو ك

. الخطكط الكبرل، كفي ما يمي عرض لبعض تعريفات لمطقس
، "القرآف كالسنة" لـ ترد كممة طقس في المعاجـ العربية القديمة كال في النصكص الدينية

ككردت كممة . كلـ يذكرىا ابف منظكر في لساف العرب، كلـ ييتـ بيا الزبيدم في تاج العركس
. طقس في القرآف كما في ىذه المعاجـ بألفاظ قريبة منيا مثؿ الشعائر كالمناسؾ

كتعني عادات مجتمع  " Rite" أما في المغتيف الفرنسية كاالنجميزية فكممة طقس تقابؿ
عمى كؿ اإلحتفاالت المرتبطة بمعتقدات متصمة بالمكرائي أكثر مف " معيف كتقاليده كما تدؿ

 1دالالتيا عمى مجرد عادات اجتماعية كىي أنماط مف العمؿ المتكرر في نكع مف الثبات
" كتعني عيد كمصطمح "fête"كىناؾ مصطمحات تقترب مف الطقس مثؿ مصطمح

céremonie "  الذم يعكد أصمو أك يشير الى طقكس مدنية عامة فيي ذات أصؿ دنيكم، أما
rituel2 تنطكم كميا تحت المجاؿ الديني، أم الممارسات ذات الصبغة الدينية 

، كىي عبارة تعني عادات كتقاليد Ritusإف كممة طقس تشتؽ مف الكممة البلتينية 
مجتمع معيف كما تيني كؿ أنكاع اإلحتفاالت التي تستدعي معتقدات تككف خارج اإلطار 

                                                 
زيارة الرقاني - الممارسة االحتفالية لدل المجتمعات القصكرية بالجنكب الغربي الجزائرم- ثياقة لصديؽ، المقدس كالقبيمة- 1

نمكذجا، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك في عمـ االجتماع، قسـ عمـ االجتماع، كمية العمـك االجتماعية، جامعة 
. 88- 87، ص ص 2014كىراف، الجزائر، 

. 88المرجع نفسو، ص - 2
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الطقس يندرج في الحياة "كجاء في معجـ اإلثنكلكجيا كاألنثركبكلكجيا أف  1.التجريبي
 كمف ىذه الظركؼ كالمناسبات 2.االجتماعية بعكدة الظركؼ التي تستدعي إعادة القياـ بو

كيتفؽ األنثركبكلكجيكف بصفة عامة . الزكاج، الميبلد كالكفاة عمى سبيؿ الذكر ال الحصر
 الدقيؽ لصكرة الفعؿ االشتراطالطقكس أفعاؿ متكررة محددة كقد يتفاكت التحديد مف "عمى أف 

 يعبر الطقس عف إذا 3."كتتابعو الى طمب اختيار الفعؿ مف نطاؽ محدكد مف األفعاؿ
ك أ األفراد كتكريس ديمكمتيا مف خبلؿ ممارساتو سكاء عف طريؽ األحداثاستمرارية 
 . الجماعات 

يعرؼ عمماء األنثربكلكجيا الطقكس بأنيا مجمكعة حركات سمككية متكررة يتفؽ عمييا 
أبناء المجتمع كتككف عمى أنكاع كأشكاؿ مختمفة تتناسب كالغاية التي دفعت الفاعؿ 

 . 4االجتماعي أك الجماعة لمقياـ بيا
كيقـك الطقس عمى مبدأيف أساسييف كىما المرجعية الدينية الماكرائية كمبدأ التكرار 

ىك كؿ عمؿ يمكف أف يككف " بقكلو الطقس  J.Cazenneuv كالثبات ىذا ما يؤيده كازكنكؼ 
جماعيا أك فرديا، كلكنو يظؿ دائما كفيا لعدد مف القكاعد التي تككف تحديدا ما يتضمنو مف 

  5."نظاـ طقسي
مف ىنا نجد أف النظاـ الطقسي يعتمد بالدرجة األكلى عمى المعتقد ثـ التكرار كالثبات 

كيؤكد عمماء االجتماع عمى صفة التكرار ألنيا الصفة األكلية . المذاف يضمناف فعالية الطقس
كظيفة االسترجاع الجماعية المستذكر ألصكؿ األسطكرة "التي يضطمع بيا الطقس كىي 

بالنسبة ليذه النقطة نجد فراس السكاح يؤكد ىذه .  أم أف لؤلسطكرة عبلقة بالطقس6."كالديف
العبلقة كيذىب الى أف العركة الكثقى التي تجمع الطقس باألسطكرة جعؿ الباحثيف يتأممكف 

ك أف أفي طبيعة الصمة بيف االثنيف كأصميا كيتساءؿ ما إذا كانت األسطكرة تنشأ مف الطقس 
. الطقس ينشأ عف األسطكرة  أـ أنيما تبدياف مختمفاف لظاىرة كاحدة

                                                 
ص . 1988كجيو البعيني، منشكرات عكيدات، بيركت، لبناف، : نكر الديف طكالبي، الديف ك الطقكس كالتغيرات، ترجمة- 1

34. 

 .631بيار بكنت ك ميشاؿ ايزار، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2

. 146عبد اليادم الجكىرم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 3
4
- Martine Segalen, Rites et Rituels Contemporains, Edition Nathan, Paris, 1998, p 08.  

. 88ثياقة الصديؽ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 5
 .89المرجع نفسو، ص- 6
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في ىذا الشأف ظيرت نظرية األصؿ الطقسي لؤلسطكرة كالتي ساىـ في صياغتيا 
باحثيف متأثريف بمعطيات األنثركبكلكجيا، كممخص ىذه النظرية ىك أف األسطكرة ناتج عف 

فالطقكس المؤسسة منذ زمف مغرؽ في القدـ . نكاتج الطقس األسبؽ عمييا في تاريخ الديف
 إجراءات غامضة ال يعرؼ الممارسكف إلىتفقد بمركر األياـ معناىا كغاياتيا كتتحكؿ 

 لكي تكضح أصؿ الطقس كمعناه، األسطكرةىنا تأتي ككالقيمكف عمييا مدلكالتيا كمضامينيا، 
 مف ىنا يتجمى لنا كبكضكح تحييف ،1كتقدـ تبريرا مقنعا لتمؾ اإلجراءات التي تتناقميا األجياؿ

األساطير في الطقكس، بمعنى آخر أف الطقس يميؿ الى التكرار كتكريس ديمكمة الحدث 
إعادة خمؽ كتحييف لماض غامض غالبا، " االجتماعي أك األسطكرم الذم أكجده فيك إذف 
 2. نو فعؿ دينيألكنو يأخذ معناه عند المذيف يستخدمكنو عمى 

مف خبلؿ ىذا القكؿ يبدك أف التكرار ىك أساس الفعؿ الطقسي سكاء كاف السمكؾ 
ك جماعي، كما نفيـ أف فعالية الطقس تندرج في سياؽ خارج اإلطار أالطقسي فردم 

جؿ أكسيمة في التعبير مف " التجريبي كىذا ما ذىب إليو لينيارد الذم حدد الطقس بأنو
 أف الطقكس Van Der Lew كيرل فاف در لك 3.االنخراط في عالـ خارج اإلطار التجريبي

ىي أساطير تتحرؾ : "... ىي أكال إحياء كتحييف لتجربة مقدسة مف الطقكس، كما يقكؿ
األسطكرة ىي مؤسسة الفعؿ المقدس، فيي تسبقو كتضمف بقاءه  كالقياـ بأم عمؿ ىك  (ألف)

 بمعنى أف الطقس تجربة تكرارية لؤلسطكرة كمنو ضماف الشرعية 4"تجديد لمتجربة األكلى
 .االجتماعية لمطقكس

 Le Mariage : الزواج- 3.1.2
ليس ىناؾ تعريؼ شامؿ جامع لكؿ أنماط الزكاج اإلنساف، ألف الزكاج نظاـ اجتماعي 

قد يككف لو معاني مختمفة لمغاية باختبلؼ الثقافات كمع ذلؾ يمكف تعريؼ الزكاج تعريفا 
كتتككف بيف فرديف أك أكثر . كاسعا عمى أنو عبلقة جنسية تفرض عمييا جزاءات اجتماعية

نجاب األطفاؿ، كقد  مف الجنسيف، كمف المتكقع استمرارىا عبر الزماف مف أجؿ الحمؿ كا 
تتضمف الجزاءات االجتماعية في معظـ الثقافات كجكد العبلقات الثابتة المستقرة كمعنى ذلؾ 

                                                 
 .91ثياقة الصديؽ، مرجع سبؽ ذكره، ص- 1

 .34نكر الديف طكالبي، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
. 35المرجع نفسو، ص - 3
 .35المرجع نفسو، ص - 4
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أف الزكاج ليس ىك الحياة الجنسية كما أنو يستبعد العبلقات مع الساقطات أك الداعرات أك 
 1.أية عبلقة جنسية أخرل ال يكافؽ عمييا العرؼ أك القانكف أك الديف

لكف إذا نظرنا إلى الزكاج مف الناحية االجتماعية تجد عناصر أخرل الى جانب أفكار 
الجنس كاألبكة، إذ يحظى الزكاج بطابع المكافقة االجتماعي كذلؾ عندما يتـ الزكاج يصبح 
عقدا قانكنيا ألنو يحدد العبلقة بيف الزكج كالزكجة كبيف اآلباء كاألطفاؿ كما يجب أف يتـ 

الحالة  عمى المؤل كبطريقة تتسـ بالرزانة ك الكقار قد يككف أحيانا سرا مقدسا كيناؿ في ىذه
كقد يككف في أحياف أخرل كمف ثـ يجب في ىذه الحالة أف يناؿ العناية أك  البركة الدينية

 2.الرعاية الطبية مف السحر
يختمؼ مفيـك الزكاج اختبلفا كبيرا بيف المجتمعات اإلنسانية كحسب الثقافة السائدة في 
كؿ مجتمع، فيك ظاىرة معقدة كمتشابكة تستمد خصائصيا كميزاتيا مف عادات كتقاليد تمؾ 

الزكاج ظاىرة اجتماعية "...ذ يقكؿ أفإ عدناف أحمد مسمـ المجتمعات، ىذا ما يؤكده تعريؼ
  ختبلؼ صكره كعناصره كنظمو، بدرجة كاضحة تصؿ الى درجةا إلىمعقدة، كيرجع ذلؾ 

ذ أنو يعد مف أىـ المظاىر االجتماعية التي تؤّثر بشكؿ مباشر في بناء الحياة إ 3.التناقض
في أم مجتمع، كىك مف الممارسات األكثر عرضة لسيطرة التقاليد كالطقكس، ما يجعمو 

حد عمى مخالفتيا فيي تتجاكز إرادة أيخضع لمجمكعة مف الممارسات الطقسية التي ال يتجرأ 
  .كيتخذ ىذا الزكاج أبعاده الثقافية كالرمزية في مجتمعاتنا العربية. األفراد

كما يعد الزكاج  مرحمة مف المراحؿ التي يمر بيا الفرد خبلؿ حياتو، أم أنو مرحمة 
انتقالية، كبتعبير فاف جنب فاف الزكاج شعيرة مف شعائر المركر التي يتحتـ عمى األفراد فييا 
تحمؿ أعباء كمسؤكليات عديدة كجديدة كفقا لممكانة االجتماعية الجديدة التي أصبح األفراد 

ذ يقكؿ إيمتمككنيا، كيدعـ ىذا الرأم تعريؼ ميشيؿ ماف في مكسكعة العمـك االجتماعية 
يقـك فيو رجؿ كامرأة، ليس ليما صمة ببعضيما  Rite de passage" طقس عبكر"أكال :"بأنو

: كىك ثانيا.  كالبدء في تككيف أسرتييما الخاصة الناسمةfamilyبمغادرة أسرتييما األصميتيف 
عبلقة يككف مف المتكقع الى ما بعد الفترة الزمنية الضركرية لئلنجاب، بجانب ىذا يعتبر 

                                                 
. 113عبد اليادم الجكىرم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
 .114،المرجع نفسو، ص -2

 .16، ص 2011، 1رابح دركاش، عمـ اجتماع العائمة، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط -3
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 مف بالمرأة كالزكاج مف حيث شكمو العاـ ىك اقتراف الرجؿ ،1 بمثابة عقد قانكنيأيضاالزكاج 
الزكاج : "ذ يقكؿإجؿ النسؿ، ىذا ما يؤكده معجـ عمـ االجتماع المعاصر لمعف خميؿ العمر أ

 كيجمع المختصكف في العمـك اإلنسانية عمى 2."ظاىرة ثقافية تؤكد مشركعية الذرية كالتناسؿ
لكف يككف ىذا ، 3اتحاد بيف رجؿ كامرأة يمثؿ نمط حياة أغمبية سكاف العالـ"أف الزكاج ىك 

االتحاد كاالجتماع بيف المرأة كالرجؿ كفؽ ضكابط كمراسيـ تختمؼ حسب المجتمعات 
 .كالثقافات

أف ىناؾ معايير تفسر " الزكاج كالعبلقات األسرية " كتقكؿ سناء الخكلي في كتابيا 
 أك  sacred phenomenonظاىرة مقدسة " الزكاج كىك حسب المعيار اإلجتماعي التقميدم 

نظاـ اليي مقدس خمقو ا كأكدتو الشرائع السماكية كالكتب المقدسة كأساس لمحياة 
نفيـ مف ىذا التعريؼ أف تطمعات كرغبات الفرد تككف في المرتبة الثانية بعد . 4اإلنسانية

 .تحقيؽ متطمبات األسرة كتنفيذ األكامر اإلليية
  عبلقة جنسية مقررة" أخيرا يعرؼ قامكس عمـ االجتماع الزكاج بصفة عامة عمى أنو 

 أكثر ينتمياف الى جنسيف مختمفيف، كيتكقع أف تستمر لمدة أطكؿ أكجتماعيا بيف شخصيف إ
نجاب األطفاؿ  إذا الزكاج ىك نظاـ اجتماعي ،5...مف الكقت الذم تتطمبو عممية حمؿ كا 

نجاب األطفاؿ،  كىك رابطة  يخضع لممعايير االجتماعية كيتميز باالستمرارية كالدكاـ كا 
ككسيمة ثقافية ميمة تتميز باالستمرارية ك تضمف بقاء الجماعات االنسانية كال يمكف آلم مف 
الطرفيف العبث بيا أك حميا بسيكلة تبعا لرغباتيـ أك مصالحيـ ألف ىذه الرابطة ال تعني فقط 

الزكجيف بؿ تتجاكزىما الى إقامة أكاصر دائمة بيف األسرتيف المتصاىرتيف في أغمب 
لكنو يختمؼ في طقكسو كعاداتو مف مجتمع الى آخر، فما يستحب المجتمعات البشرية، 

 .  في مجتمع آخر أك منبكذاالقياـ بو في مجتمع ما، يككف مكركىا
                                                 

عادؿ مختار اليكارم ك سعد عبد العزيز مصمكح، دار المعرفة : ميشيؿ ماف، مكسكعة العمـك االجتماعية، ترجمة- 1
. 416- 415، ص ص 1999الجامعية، األزاريطة، 

، ص 2006، اإلصدار الثاني، 1معف خميؿ العمر، معجـ عمـ االجتماع المعاصر، دار الشركؽ، عماف، األردف، ط -2
288 .

 .16، ص2010، 1ىادية العبكد البيمكؿ، االختيار لمزكاج مقاييسو ك استراتيجياتو، دار محمد عمي لمنشر، تكنس، ط - 3

- 56، ص ص 1983سناء الخكلي، الزكاج ك العبلقات األسرية، دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر، اإلسكندرية، - 4
57 .

. 256، ص 2006محمد عاطؼ غيث، قامكس عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، - 5
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    Communauté :المجتمع المحمي- 4.1.2

كىك في  غمكض خاصة في الكقت الحالي،" المجتمع المحمي"يشكب ىذا المصطمح 
   1."مجمكعة أفراد يقطنكف في منطقة جغرافية معمكمة األبعاد" إلى يشيرأبسط معانيو 

يركز ىذا التعريؼ عمى البعد الجغرافي، لكف نجد أف مفيـك المجتمع المحمي أستخدـ 
التاسع عشر لممقارنة بيف المجتمعات الريفية كالمجتمعات الحضرية في إطار  في القرف

المقارنات الثنائية التي استخدميا عمماء االجتماع، سكاء كاف ذلؾ بشكؿ ضمني أك صريح ، 
الذم ميز بيف المجتمع المحمي كالمجتمع  Ferdinand Toner مف أمثاؿ ىؤالء فرديناند تكنير
 مع المجتمع الريفي مف حيث الرباط الدمكم قنكع معيف يتشاب" العاـ فكصؼ األكؿ عمى أنو

  لكف باتت ىذه التصنيفات غير مأخكذ بيا ألف 2".كاإلحساس باالنتماء ككبح الذات الفردية
ىناؾ تكاصؿ لمريؼ مع الحضر، كما ذىب آخركف إلى أف مفيـك المجتمع المحمي يشير 

ىك "إلى نكع البناء االجتماعي فيطرحكف ىذا التعريؼ الذم مفاده أف المجتمع المحمي 
مجمكعة مف العبلقات االجتماعية التي تقع كميا، أك معظميا، في إطار حدكد مساحة مف 

 لمبناء االجتماعي باعتباره نسيج wink كىك تعريؼ يتكافؽ مع رؤية كينؾ 3".األرض المحمية
 العبلقات التي تربط أفراد مجتمع معيف، كالمقصكد بيذا أف ىناؾ اتساؽ في الحياة مف

االجتماعية داخؿ المجتمع أيف يتصرؼ أعضاءه كينظمكف أنشطتيـ كفقا لقكاعد متفؽ عمييا 
كضمف قيـ متعارؼ عمييا لتجنب التناقض كالصراع كضماف االستمرار كالديمكمة، كيتضمف 
ىذا البناء أنساؽ فرعية كالنسؽ القرابي كالنسؽ السياسي كالنسؽ االقتصادم ككؿ السمككات 

 .االجتماعية في إطار نسؽ يمثؿ النظـ االجتماعية كالزكاج كالعائمة عمى سبيؿ المثاؿ
 أف  مصطمح المجتمع المحمي يشير إلى منطقة  عمىغير أننا نجد الكثيريف يتفقكف

 :محمية محددة ذات طابع خاص بيا، كنجد تعريؼ بارسكنز يتفؽ مع ىذا الرأم إذ يقكؿ
المجتمع المحمي ىك تجمع الفاعميف في منطقة محددة، بصكرة تتيح ظيكر األنشطة اليكمية "

" إضافة إلى ىذا التعريؼ الذم ينص عمى أف المجتمع المحمي عبارة عف 4."المشتركة
مجمكعة مف الناس، يقيمكف في منطقة جغرافية محددة، كيشترككف معا في األنشطة 
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السياسية كاالقتصادية، كيككنكف فيما بينيـ كحدة اجتماعية ذات حكـ ذاتي، تسكدىا قيـ عامة 
  1"كيشعركف باالنتماء نحكىا، كأمثمة المجتمع المحمي، المدينة، كالمدينة الصغيرة، كالقرية
يفيد ىذاف التعريفاف أف ىناؾ تفاعؿ بيف األفراد في إطار نظامي محمي يقدـ كؿ 
الخدمات الضركرية ليـ ضمف رقعة جغرافية محمية معمكمة، لكف بالرغـ مف ذلؾ ليس 

بالضركرة أف يمثؿ كياف سياسي مستقؿ بمعنى أف المجتمع المحمي ليس بالضركرة كحدة 
 .مستقمة ذاتيا كما جاء في التعريؼ األخير

ينظر البعض مف الدارسيف كالمنظريف إلى المجتمع المحمي نظرة بيكلكجية أكثر منيا 
 الذم يقابؿ بيف المجتمع المحمي كالمجتمع عمى E.C Hugesإجتماعية كثقافية أمثاؿ ىيكجز 

عكامؿ المنافسة كالتكافؿ، كتقسيـ العمؿ الذم يحصؿ عف طريقيا المجتمع المحمي " أساس
 كيناقش آخركف المجتمع المحمي كيحممكنو تحميبل ثقافيا اجتماعيا خالصا 2."عمى تدعيـ البيئة

المجتمع المحمي ىك تجمع ألشخاص تنشأ " الذم يذىب إلى أف B.E Mercerمثؿ ميرسر 
 كظيفية، كيعيشكف في منطقة جغرافية محمية خبلؿ فترة مف الزمف، كما تبينيـ صبل

رككف في ثقافة عامة، كيكحد بينيـ البناء االجتماعي، كيظيركف كعيا بذاتيـ المستقمة تيش
  3."كجماعة

ف إعطاء تعريفات لممجتمع المحمي لكف عادلكه عفي حيف ابتعد البعض اآلخر 
بمرادفات مثؿ المجتمع، الجماعة، النسؽ االجتماعي كالتنظيـ االجتماعي، مف بيف ىؤكالء 

 الذم يستخدـ مصطمح المجتمع المحمي كمرادؼ لمنسؽ االجتماعي أك R.Nisbet نسبت
المجتمع كيضيؼ خاصية الشعكر باالنتماء بيف أفراد ذلؾ المجتمع إذف رغـ عدـ استقرار 

بيف الدراسات المختمفة إال أف الدراسات التي خصتو كانت ذات  ىذا المصطمح كتأرجحو
 في الكقت 4."تطكر الدراسات المنيجية التي تستعمؿ المبلحظة بالمعايشة"أىمية كبيرة في 

مجمكعة أفراد يقطنكف منطقة " الراىف أصبح مصطمح المجتمع المحمي يستخدـ عمى أنو
 كما تركز الدراسات االجتماعية 5."جغرافية متضمنة القكة المعيارية في تكجيو سمكؾ األفراد
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عادة ما يككف مشحكنا "حاليا كبيذا الخصكص عمى مفيـك خاص لممجتمع المحمي كىك 
 كما 2"شكؿ مف أشكاؿ التنظيـ االجتماعية   " ، كغالبا ما يشير بشكؿ عاـ إلى1" بالقيمة

 التركيز عمى المناطؽ الريفية أك عمى الجماعات الحضرية ذات تنحكا ىذه الدراسات إلى
       . المحميةفةالص

ركزكا عمى مفيـك المجتمع أغمب العمماء مف خبلؿ التعريفات السابقة نصؿ إلى أف 
المحمي مف خبلؿ ثبلث محكات أساسية ىي المكقع المحمي، العبلقات االجتماعية كاالشتراؾ 

 .في ثقافة كاحدة
المجتمع المحمي ىك : كمنو نصؿ إلى التعريؼ اإلجرائي التالي الذم نقكؿ فيو أف

 يشترككف في ثقافتيـ  يتمكقعكف في مجاؿ جغرافي معيف كمحدد،جماعات مف الناس
كعاداتيـ كتقاليدىـ كيخضعكف لنفس القكاعد كالقيـ كيربط بينيـ نسيج مف العبلقات 

 .االجتماعية مف أجؿ ضماف االستمرار كالبقاء
 المفاىيم الفرعية- 2.2

    Le Sacret: المقدس- 1.2.2
. لـ يتفؽ الباحثيف عمى مفيـك المقدس نظرا لمتساؤالت الكثيرة التي يثيرىا ىذا المصطمح
فيـ يتساءلكف إف كاف بإمكانيـ تعريؼ المقدس بذاتو أم باستقبللية عف باقي المصطمحات 

التي تبدك قريبة منو أك أنو يجب تعريفو في عبلقتو مع مفاىيـ أخرل كالطاىر كالمدنس 
كالمحـر كالنجس كغيرىا مف المفاىيـ كىؿ لممقدس عبلقة بالديف أـ ال، لكنيـ أجمعكا بصفة 

عامة عمى أف المقدس يتمثؿ في كؿ ما يدعك إلى االحتراـ كيبعث الرىبة كىك غالبا ما يرتبط 
 .بالديف

انطبلقا مف ىذا نجد أف ىذا المصطمح يستخدـ لئلشارة إلى كؿ ما يخضع لحماية 
  Howard Pierre، كنجد أف رأم ىكارد بير 3الديف الذم ال يمكف انتياكو أك الخركج عميو

  4"ديني أك ركحاني أك إليي أك كنسي" مؤيدا ليذا االستخداـ إذ يحصر المقدس فيما ىك
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فالديف نظاـ مكحد .  مصطمح مقدس بمصطمح مدنسDurkheimكيقابؿ دكركايـ 
.                                   لممعتقدات كالممارسات المتعمقة باألشياء المقدسة التي يتعيف تجنبيا كتحريميا

كالمقدس في رأيو ىك . كاعتبر دكركايـ فكرة مقدس سمة أساسية لتعريؼ الظاىرة الدينية
، كذىب إلى أف صفة القداسة تنبع مف المجتمع نفسو،  الشيء الذم يتجنب كيكقر كيحتـر

كتصنؼ كؿ المعتقدات الدينية عمى أنيا مقدسة أك . 1كأنما تعبير عف التضامف الجمعي
دنيكية كيتضمف المقدس ظكاىر تفكؽ الطبيعة ألنيا سامية كخارجة عف حدكد الزمف 

 كتأسست فكرة دكركايـ عمى أف المقدس ال يمتقي بالمدنس كأنو في كجكد األكؿ 2كاألحداث
 .ينتفي الثاني

 بعبارة أخرل أنو بقدر ما يحيؿ المقدس داخؿ سياؽ تعارضو مع المدنس، إلى ما ىك 
، لكف نجد مصطمح مقدس 3، فإف المدنس يحيؿ إلى ما ىك دنس كنجسPurطاىر كخالص 
األشياء التي تحظى باالحتراـ كالتقدير كالقبكؿ كيعيب انتياكيا، كلكف ليس " يشير أيضا إلى 

مف الضركرم أف تككف ذات طبيعة دينية، فيناؾ ممارسات كعادات كأماكف تكتسب طبيعة 
األشياء " كتعرؼ األشياء المقدسة عمى أنيا. 4دينية مقدسة دكف أف تككف ليا صمة بالديف

تمؾ التي تنطبؽ عمييا ىذه " ، كاألشياء المدنسة بأنيا 5"التي تقـك النكاىي بحمايتيا كعزليا
. 6"النكاىي كالتي يجب أف تبقى بعيدة عف األشياء األكلى 

يشير المقدس إلى السمات الثقافية أك مظاىر الثقافة التي تعبر عمى نحك رمزم عف 
كقد تككف ىذه السمات الثقافية مادية أك ال . قيـ ثقافية ميمة تبعث الرىبة الشديدة كاالحتراـ

مادية لكنيا تكصؼ بأنيا مقدسة كال يمكف لمجماعة أف يكجيكا أم نقد ليا ألف المقدس 
مرتبط دائما بالديف عمى عكس بعض األفكار كالمكضكعات التي تعد مقدسة، لكف ال ترتبط 

بالديف مثؿ ما ىك الحاؿ عندنا في منطقة الدراسة عتبة الدار التي تعتبر مكاف أك مجاؿ 
. مقدس كأفراد المجتمع ىـ الذيف أعطكىا صفة القداسة كمكاف
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إف المقدس لـ يعد يحؿ بشكؿ مكضكعي في الككف، بؿ خاصية ثابتة أك عابرة لبعض 
 إف المقدس 1.األشياء، كاألدكات المستعممة في الشعائر كالطقكس كبعض األزمنة كاألياـ

قكة داخمية غامضة ال يمكف تعريفيا بذاتيا بؿ فقط في   Roger Cailloisكايكا .حسب ر
 فالمقدس في رأيو مشكؿ مف طاقات كقكل، في حيف الدنيكم مشكؿ مف 2.عبلقتيا بالدنيكم

 3.مكاد كأشياء كىما ضركرياف معا الستمرار كتطكر الحياة
كيتميز المقدس بميزتيف فيك مخيؼ يستدعي الحذر كمرغكب فيو يستدعي الجسارة 

نيائو كتنظـ . كيحاكؿ المقدس تيديـ الدنيكم كبالمقابؿ يعمؿ األخير عمى إضعاؼ المقدس كا 
الطقكس عبلقة المقدس بالدنيكم ألف الطقكس تكشؼ الكيفية التي يشرؼ بيا نظاـ العالـ 

عمى تكزيع المقدس باعتبار أف المقدس ينشطر إلى مقدس احتراـ يحيؿ عمى نظرية 
كبفضؿ المحرمات تصاف القكاعد كالممنكعات . المحرمات، كمقدس يحيؿ عمى نظرية الحفؿ

 كىذا ما يظير في 4.بينما مقدس االنتياؾ ييدر كييدر ففي الحفؿ مثبل ال تكجد سمطة أخرل
في احتفاالت العرس أيف نجد اإلسراؼ كالتبذير في المصاريؼ كاألكؿ كالشرب كمظاىر 

. ينتيؾ حرمة المقدس (دنيكم )أخرل كالباركد كانتياؾ الضكابط األخبلقية ألف الطقس 
كعندما تثار مسألة عبلقة المقدس بالرمزم أم إضفاء المعاني عمى المكجكدات فتتحكؿ ىذه 

لذا ظمت الرمكز صفة المقدس المفضمة، كتتجسد الحمكلة . األخيرة إلى مكجكدات رمزية
، كيمكننا الخركج بيذه 5الرمزية لممقدس في الكثير مف األشكاؿ كاألفعاؿ مثؿ الطقكس

الخبلصة البسيطة التي نجد فييا عبلقة الديف بالمقدس كالطقس مف خبلؿ التعريؼ التالي 
منظكمة متماسكة مف العقائد كالطقكس المتعمقة بأشياء مقدسة، أم بأشياء " لمديف الذم ىك

.  6مفصكلة، محرمة، كأف ىذه العقائد كالطقكس تؤلؼ بيف قمكب أتباعيا جميعا
كما يعرؼ عمماء االجتماع الديف باإلشارة إلى المقدس كليس عمى أساس اإليماف بإلو 

التي  (كالشعائر مثبل)الديف مجمكعة مف المعتقدات كالرمكز كالممارسات " أك آلية كيركف أف
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تنيض عمى فكرة المقدس، كالتي تكحد بيف المؤمنيف بيذه المعتقدات في مجتمع ديني 
إذ نجد أف كؿ ثقافة تنقسـ إلى مجاليف األكؿ ىك المجاؿ المقدس الذم ال يحظى . 1اجتماعي

في دراستو باتفاؽ مف قبؿ عمماء األنثركبكلكجيا ألف البعض يرل أف المقدس مرتبط بصكرة 
كمية بالديف في حيف يركز البعض اآلخر عمى الطقكس التي تؤدم محتكل رمزم مرتبط 

.  بتصكرات المجتمع في فضاءات المجاؿ الدنيكم
   L' espace : الفضاء- 2.2.2

يرتبط مصطمح الفضاء بالزماف فيما ظاىرتاف طبيعيتاف، كممارستاف اجتماعيتاف 
كتعرفنا المعاني المتعددة لمفضاء بأشياء عدة عف الثقافة . كفكرتاف كمزيتاف في آف كاحد

نما إلى . كتغيرىا كاختبلفيا ككاف الفضاء يشير ليس فقط إلى االمتداد أك المسافة بالتحديد كا 
ككاف أقدـ المعاني لكممة فضاء في المغة االنجميزية يعني . فاصؿ إذ يقاؿ فسحة مف الزمف

  2.ما نطمقو عميو اآلف الزماف
نحف : " ككتب ستكدارد قائبل. كفي القرف التاسع عشر، أخذ الفضاء بعدا طبيعيا متميزا

 مف ىنا بدأ 3".مككنكف بحيث ال نستطيع أف ندرؾ بعض المكضكعات إال إذا إحتمت فضاء
ظيكر فكرة اقتراف الجسد كالذات كالفضاء، كمف ثـ ظير مفيـ الفضاء الخاص كالفضاء العاـ 

. الذم تأسس حديثا
كبعد الحرب العالمية الثانية ظيرت تغيرات مثيرة حكؿ كيفية إيجاد معاني في الحياة 

إذ أصبح . االجتماعية، كالكيفية التي يضـ بيا كؿ مجتمع ككيؼ يشيد فضاءاتو كيديرىا
العمماء في العمـك االجتماعية يميزكف بيف الفضاء كالمكاف لتفسير العبلقات المتغيرة في 
العالـ إذ أعيد تصكر المجتمع كالفضاء باعتبارىما كيانيف يتكافقاف عمى بعضيما ماديا 

  4.كيحميما الحراؾ العالمي كاستراتيجيات السيطرة
إف الفضاء منتكج اجتماعي كليس مجاؿ لو حدكد ىندسية كىك فضاء كظيفي يمارس 

إف السكف يرتبط بمفيـك تممؾ . فيو الفرد حياتو بكؿ ما يحممو مف تمثبلت نحك ذلؾ الفضاء

                                                 
  .640جكردف مارشاؿ، مكسكعة عمـ االجتماع ، ص - 1

لكرانس غركسبيرغ كميغاف مكريس، مفاتيح اصطبلحية جديدة معجـ مصطمحات الثقافة كالمجتمع، - طكني بنيت- 2
  .352، ص 2010، 1سعيد الغانمي، المنظمة العربية لمترجمة، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط: ترجمة

                             .533المرجع نفسو، ص - 3

   .536-535لكرانس غركسبيرغ كميغاف مكريس، مرجع سبؽ ذكره، ص - بنيت- طكني- 4
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الفضاء االجتماعي الذم ينفتح فيو اإلنساف عمى الممكف كالخياؿ كليس مف خبلؿ ما يرسمو 
. 1المكاف مف حدكد

لمفضاءات أدكار كظفية جد ميمة فيي تعزز العبلقات االجتماعية أك تدمرىا، ذلؾ مف 
خبلؿ االنسجاـ كالتكافؽ في االنتساب لتمؾ الفضاءات ألنيا فضاءات لمتكاصؿ كالتفاعؿ 

فالعائمة تتفاعؿ كتتكاصؿ . كالتعايش كينطبؽ ىنا عمى الفضاءات سكاء الخاصة أك العمكمية
في فضاء السكف كاألفراد يتفاعمكف كيتعايشكف في فضاءات عمكمية كالسكؽ كالشارع 

.  كالمقيى كغيرىا
   Les Traditions    التقاليد-3.2.2

لكؿ شعب عاداتو كتقاليده التي تطبع حياتو االجتماعية بطابع خاص كمتميز عف باقي 
كيقكل سمطاف ىذه العادات كالتقاليد عند الناس حتى تصبح ليا قكة القاعدة الكاجب . الشعكب

ما ىك حاصؿ في مجتمع البحث الذم يحتـر كيبجؿ العادات كالتقاليد ككأنيا  إتباعيا، ىذا
. مبادئ دينية بؿ تراىـ في بعض األحياف تحكميـ العادة كالتقاليد

إف لفظ التقميد مقارب لمفظ العادة في مدلكليا العاـ ألف أصؿ لفظ التقاليد في الكضع 
كىذا الطرؼ قد يكف الجد . اقتباس فعؿ ما، أك عادة ما، أك مظير ما مف طرؼ آخر"المغكم

، . بالقياس إلى الحفيد كقد يككف األب بالقياس إلى اإلبف كما قد يككف المسكد أك المحكـك
كنجد أف الناس إذا تبنكا تقميدا معنيا أصبح شيئا مألكفا شائعا . بالنسبة لمسيد أك الحاكـ

كمتعبا في أفعاؿ كسمككات أفراد المجتمع، فبل يسأؿ الناس العاديكف عف أصكليا األكلى، كال 
. 2يثيركف البحث حكؿ جذكرىا الخفية

كما يعرؼ التقميد بأنو عرؼ يرتكز عمى الركتيف، كالكاقع أف كؿ تقميد يمؿ إلى تميز 
، مع أنيا ال تكتسب أبدا طابعا "غابرا"بعض التصرفات التي يشرعيا ماض غالبا ما يككف

إلزاميا كعادة ما يقابؿ عدـ االلتزاـ بيا بامتعاض كانزعاج عائديف إلى عبلمات االستنكار 

                                                 
باشا محمد، إشكالية العمارة في الجزائر مف أزمة إبداع إلى إبداع األزمة، الحكار الثقافي، مخبر حكار الحضارات، - 1

  .166، ص 2013التنكع الثقافي كفمسفة السمـ، كمية العمـك االجتماعية جامعة عبد الحميد بف باديس، عدد خريؼ كشتاء 

عبد المالؾ مرتاض، أصالة الشخصية الجزائرية، مجمة األصالة، مجمة ثقافية تصدرىا كزارة التعميـ األصمي كالشؤكف - 2
  .214، ص 1972، 8الدينية، الجزائر، العدد 
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 كنعطي أمثمة ىنا عمى بعض التقاليد فمثبل التقاليد 1.التي يبدييا أكلئؾ الذيف يخضعكف ليا
.   الخاصة بالمبلبس كاألزياء التقاليد الخاصة بالمطبخ

كيطمؽ مصطمح التقاليد عمى أنماط السمكؾ المقننة التي تنتجيا الجماعة، كتعمؿ عمى 
 كما يطمؽ 2.تدعيـ تماسكيا، ككعييا بذاتيا، كما تحظى بالقبكؿ مف جانب األعضاء

مصطمح التقاليد عمى عناصر الثقافة التي تنتقؿ مف جيؿ إلى آخر، بمعنى أنيا عبارة عف 
قكاعد السمكؾ الخاصة بجماعة أك طائفة معينة كالتي يتناقميا الخمؼ عف السمؼ جيبل بعد 

. 3جيؿ
نما ىك مسيرة تتشكؿ  إف التقميد ليس فقط ماضيا ال يقكل عميو العقؿ كالتفكير كا 

إنما تتعمؽ بالحكايات أك الممارسات، بالخرافات أك . بكاسطتيا تجربة حية كقابمة لمتكيؼ
. 4بالطقكس التي تعيد لكؿ كاحد منا كلكؿ مجتمع إحياء حكادث مصير ال يتبدؿ

كتتشكؿ التقاليد عبر إعادة إنتاجيا كترسيخيا كتعمميا مف خبلؿ المبلحظة كىي 
خاضعة لعممية التطكر كاالنفتاح كاإلثراء، فيي تتطكر في مضمكنيا كتتغير عبر الزمف 

كتتميز التقاليد بأنيا مقدسة منف طرؼ الناس الذيف . كتخضع لمممارسة كاالمتثاؿ االجتماعي
يركف أنو مف غير الممكف التخمي عنيا، كيؤكد كؿ مجتمع عمى أىمية مسايرة التقاليد ألنيا 

تتحكـ في تكجيو سمكؾ األفراد داخؿ المجتمع كىذا ما نممسو في مجتمع البحث الخاص 
كالجدير بالذكر كالمبلحظ أنو تكجد . بدراستنا إذ يخضع ليا الناس بصكرة آلية دكف كعي

. سيادة لمتقاليد في المجتمعات البسيطة أكثر منيا في المجتمعات الحضرية أك المتطكرة كثيرا
   Mythe: األسطورة-4.2.2

لقد عرفت كؿ الشعكب االسطكرة كاشتركت فييا، إنيا التراث اإلنساني عمى مر الزماف 
إنيا تحكي آالـ . متداد المكاف، فييا يمتقي اإلنساف باإلنساف مف خبلؿ تشابييا في العالـاك

لقد انحصرت األسطكرة في البدء في ألكاف األدب، لكنيا أصبحت . كآماؿ الشعكب كاألمـ

                                                 
  .386بيار بكنت كميشاؿ إيزار، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  .415محمد عاطؼ غيث، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2

  .428أحمد زكي بدكم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 3

بكريكك، المعجـ النقدم لعمـ االجتماع، ترجمة سميـ حداد، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر . بكدكف ك ؼ. ر- 4
  .197-196، ص ص 2007، 2كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
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- قديما كحديثا- ميدانا لمدراسة في العمـك الحديثة كاألنثركبكلكجيا كعمـ النفس ألنيا شكمت
 .مصدرا خصبا لدراسة المجتمعات، كمعرفة رؤيتيا لمككف كاإلنساف عمى حد سكاء

عطاء مفيـك ليا، فمنيـ مف رأل  لقد ذىب العمماء مذاىب شتى في تعريؼ األسطكرة كا 
 .1"حكايات القدماء في الديف"  أنيا

كيعرفيا معجـ عمـ  2.التاريخ في صكرة متنكرة"كمنيـ مف قاؿ أف األسطكرة ىي  
ركاية لممقدس اك لمديني الذم يتضمف " االجتماع المعاصر لمعف خميؿ العمر عمى أنيا

نطبلقا مف ىذه التعريفات يبدك أف كؿ عالـ مف إ 3.مجمكعة خبرات كتعرض الشعكر الجمعي
 .العمماء اختار نكعا مف األساطير، كمنو لـ يضع تعريفا جامعا لكؿ األساطير

في القرف الثامف عشر، ظير العديد مف العمماء الذيف فسركا األسطكرة في ضكء عمـ 
 الذيف Herbert Spincer كىربرت سبنسرMax Mullerمف أمثاؿ ىؤالء ماكس ممر. االجتماع

رأيا أف األساطير ىي مرآة عاكسة لنفسية أكلئؾ الذيف ألفكىا حيث كانكا عاجزيف عف التعبير 
. عف أنفسيـ

كبالنسبة لعصرنا فقد اختار العمماء أغمبية العناصر في األساطير كأطمقكا عمييا اسـ 
فمنيـ مف رأل تغمب عنصر ديني فنسبيا الى الديف، كجعميا قسما "العنصر الغالب فييا 

نما "ليست كىما كال كذبا" كقد اعتبر ميرسيا إلياد أف األسطكرة 4".ميما في دراسة األدياف ، كا 
كاف يعانييا اإلنساف البدائي، اإلنساف الديني، الذم يعيش في المجتمعات " تجربة كجكدية"ىي

 ليذا فاألسطكرة في نظره ترمز الى كاقع مقدس يدرؾ اإلنساف عالـ ،5"التقميدية كالشرقية
 .الغيب مف خبللو

كاألسطكرة كما يراىا محمد عبد المعيد خاف ىي عبارة عف تفسير عبلقة اإلنساف 
بالكائنات، كىذا التفسير ىك آراء اإلنساف فيما يشاىده حكلو في حالة البداكة، فاألسطكرة 

 .6مصدر أفكار األكليف مميمة الشعر كاألدب عند الجاىميف
                                                 

، 1993 ،4ط  لمطباعة كالنشر  التكزيع، لبناف، الحداثة كالخرافات عند العرب، دار األساطيرمحمد عبد المعيد خاف، - 1
 .16ص 

  .17محمد عبد المعيد خاف، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
 17المرجع نفسو، ص - 3

 .18 المرجع نفسو، ص -4

. 11، ص 1986، 3خميؿ أحمد خميؿ، مضمكف األسطكرة في الفكر العربي، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، بيركت، ط - 5
. 20مرجع سبؽ ذكره، ص   محمد عبد المعيد خاف،-6
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ليا مدلكؿ ... أف األسطكرة مثؿ المغة" كقد بيف لفي ستركس متأثرا بالمقارنة المسانية
 (...الزكاج،) ثقافي كحضارم يمكننا مف تفسير مجمكع القيـ األخبلقية كالمعارؼ كالقكاعد

كأنماط السمكؾ كالمحرمات كالمنتجات الفكرية كالمنجزات المادية، فاألسطكرة كفؽ ىذا 
 فاألسطكرة نظاـ رمزم يعبر عف مشاغؿ 1"التصكر ليا صمة كطيدة بجانب جميع حيكاتنا

مف ىنا ازداد االىتماـ بدراستيا ألنيا مكجكدة في كؿ . اإلنساف بمفرده أك ضمف جماعتو
المجتمعات بحيث أنيا تكفر معطيات عف تصكر المجمكعة لممجتمع ككيؼ يككف 

  2...كلمؤسساتو كاحتفاالتو كطقكسو كمحرماتو كنظاـ قيمو
مف خبلؿ ىذه الجكلة حكؿ العديد مف اآلراء كاألفكار كالدراسات يتبيف لنا أىمية 
األسطكرة، فيي تدؿ عمى ماضي اإلنساف كتفكيره كتأممو لمظاىر الطبيعة التي حكلو، 

جماال عمى كيفية إدراكو كتصكره لمعالـ الذم يحيط بو فاألسطكرة تمثؿ فضاء لمذاكرة .  كا 
كالتاريخ كالمصدر الكحيد الذم تستقى منو المعمكمات بخصكص التفاعبلت بيف أكلى درجات 

 3.التراث اإلنساني كالعمـ الخارجي كالخبلصة أف األسطكرة ىي مستكدع الرمزية كالخياؿ
 تمثؿ شكبل مف أشكاؿ النشاط الفكرم البشرم فإنيا دكف شؾ األسطكرةكباعتباره أف 

كتتبدل األساطير في . عمى صمة كثيقة بعقائد األمـ كالشعكب كبأديانيا كبتاريخيا الممتد
أنكاع متعددة مف السنف ضمف المكتكب في الحكايات، كالممارسات الطقكسية، كالنصكص 

كما جعؿ . المقدسة، ككتب التاريخ ك األدب، كضمف المعيش في الشعائر كالطقكس كالعادات
األساطير تكتسب أىمية جعمت الباحثيف كالمفكريف ينزعكف لدراستيا كسبر أغكارىا كتحميميا 

ذ أف أداتيا الرمز كمكلدىا الفكر البشرم كالخياؿ كالكجداف  إىك اتصاليا بكظائؼ رمزية،
 .اإلنساني
 
 

                                                 
 ماىية االسطكرة في العيد الجديد كالقراف الكريـ ، مؤسسة مؤمنكف ببل حدكد –محمد إدريس، األسطكرة كالنص المقدس - 1

. 02ت، ص .لمدراسات كاألبحاث، قسـ الدراسات الدينية، المممكة المغربية، د
، ص 2005محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، دار الفرابي، لبناف، طبعة جديدة منقحة،  - 2

43.  
عبد الرحماف بكزيدة، أعماؿ المركز الكطني لمبحكث في عصكر ما قبؿ التاريخ كعمـ اإلنساف كالتاريخ، سمسمة جديدة - 3

  .08، ص 2003بعنكاف الجزائرم ك أسطكرتو المخياؿ االجتماعي كآليات التماىي، العدد األكؿ ، الجزائر، 
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 Les Rites de Passage (االنتقال)طقوس العبور - 5.2.2
الطقكس التي : لكي يصنؼ نكعيف مف الطقكس. استخدـ ىذا المصطمح فاف جنب

تصاحب انتقاؿ أك مركر الفرد مف مكانة اجتماعية معينة إلى مكانة أخرل خبلؿ حياتو، 
كيقسـ فاف   1.كالطقكس التي تشير إلى فترات معينة خبلؿ مركر الزمف مثؿ بدء العاـ الجديد

طقكس االنفصاؿ كالطقكس اليامشية : جنب طقكس المركر إلى ثبلثة مراحؿ أك أنكاع كىي
كطقكس التجميع، كتختمؼ ىذه األنكاع في درجة كضكحيا حسب المجاالت التي تككف فييا 

طقكس التجميع تبدك كاضحة "أما . فمثبل طقكس االنفصاؿ تبدك أكثر كضكحا في حالة الكفاة
 2."في احتفاالت الزكاج بينيا تشكؿ الطقكس اليامشية قسما ىاما في فترة الخطكبة كالحمؿ

إذف التغير في المكانة يككف مصحكبا بطقكس مصاحبة لتمؾ التغيرات، كالمبلحظ أف الكثير 
مف الطقكس تسير بنفس نمط طقكس التكريس التي تتضمف ثبلث مراحؿ كىي مرحمة 

كتركز عمى رمزية طقكس . االنفصاؿ كالدخكؿ أك الكقكؼ بالعتبة ثـ االندماج الجديد
 .االنتقاؿ

كيشير مصطمح طقكس المركر إلى مجمكعة شعائر اك طقكس تميز عممية االنتقاؿ 
األساسية في حياة الفرد مف مرحمة إلى مرحمة أخرل، كمف كظائفيا الجكىرية تكفير الدعـ 

 3.العاطفي لمفرد كتأكيد التزامو بكاجباتو كتحديد حقكقو
أما كطقكس الدخكؿ فتشير الى اإلجراءات التمييدية التي تنطكم عادة عمى مراسـ 

احتفالية كطقكس شعائرية كتنتيي بدخكؿ المرء كعضك في جماعة كانتمائو إلى فئة اجتماعية 
، مك ييا تناط بو مسؤكليات كالتزامات جديدة كما يتمتع بامتيازات تشير إلى ككنو قد 4معينة

. أصبح عضكا كامؿ العضكية كراشدا في الجماعة  التي أصبح ينتمي إلييا
 الدراسات السابقة- 3

 الدراسات حكؿ ىذا المكضكع قمنا باالطبلع عمى بعض األدبيات يخصفيما 
السكسيكلكجية كاألنثركبكلكجية كاألبحاث التي أجريت حكلو فقد قرأنا العديد مف الكتب التي 

مف الدراسات التي أجريت حكؿ الزكاج كطقكسو كعاداتو عند . تكممت عف مكضكع الزكاج
                                                 

  . 302، ص 2006، 1ط ػ عدناف أبك مصمح، معجـ عمـ االجتماع، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،  1

 .357ػ محمد عاطؼ غيث، مرجع سبؽ ذكره، ص  2

 .357المرجع نفسو، ص -  3

. 357 ، ص المرجع نفسو- 4
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"  مكسكعة تاريخ الزكاج"الشعكب تمؾ التي قاـ بيا كيستر مارؾ كىي في شكؿ كتاب بعنكاف 
حيث كصؼ فيو العديد مف الطقكس كالعادات الممارسة خبلؿ مراحؿ الزكاج لدل العديد مف 

القبائؿ كمف مكاضيعو الميمة العذرية ككانت فيو إشارة إلى بعض الطقكس في الجزائر 
كتمثؿ ىذه الدراسة مرجعا ىاما لكؿ باحث في مكضكع عادات الزكاج كطقكسو اذ يقكؿ في 

أصؿ الزكاج : بصكرة عامة، بالمكاضيع التالية, سكؼ احصر دراستي"... مستيؿ كتابو ىذا 
العبلقات الجنسية قبؿ الزكاج كحؽ السيد،  (...)كاألمكر المرتبطة بو، مثؿ الدكرة الجنسية 

عارة النساء كمبادلتيف، كاألعياد التي تباح خبلليا المشاعية ك سف  (...) كالبغاء المقدس، كا 
 .1"الزكاج، كالعفة الجنسية التي تبلمس العزكبة كبعض تقاليد الزكاج معا

لمباحثة " "La Famme Chaouia de L'Auresمف الدراسات اليامة أيضا كتاب بعنكاف 
 كالذم خصت بو دراسة منطقة القبائؿ الكبرل كمنطقة Mathea Gaudry ماتيا قكدرم 

األكراس حيث تناكلت بعض مراسيـ الزكاج كقد جمعت قدرا كبيرا مف المعمكمات حكؿ 
 .مختمؼ العادات كالتقاليد بيذه المنطقة كىذا مع بداية القرف العشريف

جدير بالذكر أف جؿ الدراسات الفمكمكرية أجريت خبلؿ الفترة االستعمارية لذا كجدت 
تمؾ المعارؼ أسيرة ظكاىر االحتبلؿ كالسيطرة عمى اآلخر كالنظرة الدكنية التي تقـز اآلخريف 
كتصغرىـ أما الدراسات الخاصة بالجزائر فيي قميمة جدا حيث أنيا كانت إما دراسات خاصة 

ما أبحاث ركزت عمى الزكاج كظاىرة ديمغرافية كاجتماعية أك تناكلتو  بمناطؽ معينة، كا 
 تفاصيؿ العادات كالتقاليد إلىبالدراسة في حقبة تاريخية معينة، كلـ يتطرؽ العديد منيا 

 .كالطقكس الخاصة بالزكاج كمراحمو
لكف مف خبلؿ البحث الحثيث كالتنقيب المستمر عثرنا عمى بعض الدراسات كاألبحاث 
التي تممسنا فييا عبلقة مع مكضكع بحثنا مثؿ بحث الدكتكرة قشيكش نصيرة في شكؿ كتاب 

، إذ كرس لكصؼ مراحؿ الزفاؼ "الزفاؼ في تممساف دراسة فنية أنثركبكلكجية"مكسـك بػ
 الخطبة كشركطيا إلىكعاداتو كتقاليده في مدينة تممساف كتطرقت في الفصكؿ الثبلثة لكتابيا 

كاالحتفاؿ بالزفاؼ كمظاىر التشابو كاالختبلؼ بيف الريؼ كالمدينة، كختمتيا ببعض الطقكس 

                                                 
ادكارد كستر مارؾ ،تاريخ مكسكعة الزكاج، الجزء األكؿ، ترجمة مصباح الصمد، المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر -  1

  .26 – 25، ص 2001، 1كالتكزيع، ط



                                                            الفصل األول                                         عادات و طقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة

  

54 

كطقكس دخكؿ "  فؾ الربيط"ك "كربط الحناء"الممارسة مف طرؼ أىؿ العركس كأىؿ العريس 
 . بيت الزكجية كغيرىاإلىالعركس 

بنفس التكجو نجد بحث لنيؿ شيادة الماجستير تخصص مدف، ثقافات كمجتمع يحمؿ 
مكنكغرافية الزكاج في المدف الكبرل ػػػػػ دراسة ميدانية لظاىرة االحتفاؿ بالزكاج في "عنكاف

يكشؼ ىذا البحث عف الممارسات كالطقكس المختمفة المتعمقة باالحتفاؿ ". مدينة كىراف
بالزكاج عبر مراحمو المختمفة في مدينة كىراف، كالتغيرات التي طرأت عمى مراسيـ الزكاج في 

جميع النكاحي سكاء كانت اجتماعية أك احتفالية أك طقكسية، ككقفت عمى تمثبلت األفراد 
 .لتمؾ المراسيـ

الزكاج "أما دراسة المؤرخة كالباحثة فاطمة الزىراء قشي في شكؿ كتاب يحمؿ عنكاف 
، كالتي كاف ميدانيا سجبلت عدلية تحكم عقكد كثيرة "18كاألسرة في قسنطينة في القرف 

كمتعددة سجمت أماـ قاضي المحكمة المالكية بقسنطينة، كالتي تـ العثكر عمييا إلى جانب 
كشفت ىذه الدراسة بالرغـ مف . دفاتر فرنسية قديمة جدا في دىاليز قصر العدالة

اختصاصيا بحقبة تاريخية معينة كماضية، عمى عناصر ميمة حكؿ الصداؽ كمككناتو في 
قسنطينة في الحقبة السالفة الذكر كما قبميا، نتبيف مف خبلليا مرجعيات بعض العادات 
 إلىكالتقاليد الخاصة مثبل بالصداؽ كتشابو بعضيا في الكثير مف مناطؽ الكطف كاستمرارىا 

 .يكمنا ىذا
كما نستشؼ بعض العناصر كالجزئيات الخاصة بالمرأة كمراحؿ حياتيا بحكميا ركف 
أساسي كمحرؾ لمكاضيع مثؿ الزكاج كالجنس في عمؿ لمباحث مباركة لحسف، كىك بحث 

، إذ اىتـ فييا بدراسة بعض شؤكف المرأة "الجنس كثقافة الجسد " افكلنيؿ شيادة الدكتكراه بعف
التي تميزىا في بعض مراحؿ حياتيا قبؿ كبعد الزكاج كالمباس، كبعض المحطات األخرل 

 .مف مراحؿ الزفاؼ كميمة الدخمة التي تمثؿ نقطة ىامة في بحثنا
دراسة تحميمية انطبلقا مف المسح "تغير نمكذج الزكاج في الجزائر"أما بالنسبة لبحث 

، (2002) كالمسح الجزئي حكؿ صحة األسرة (1992) الكطني حكؿ صحة الطفؿ كاألـ
فقد تناكؿ الزكاج كتحميمو مف حيث ىك ظاىرة  .كالذم ىك عبارة عف رسالة ماجستير

 الفرؽ بيف سف الزكجيف إلىديمغرافية مف ناحية الحالة الزكاجية كسف الزكاج كمتكسطو 
 . ارتفاع سف الزكاج كحصرىا في مؤشرات تدؿ عميياإلىكأيضا األسباب المؤدية 
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كما تضمنت ىذه الدراسة فصبل عف الزكاج الداخمي في الدكؿ العربية كالجزائر كأسباب 
استمرار ىذا النكع مف الزكاج، كعنيت بالجزائر بصفة خاصة إذ خمص البحث في ىذه 

بالرغـ . الجزئية إلى أف معدالت ىذا النكع مف الزكاج تمثؿ نسبة ىامة مف مجمكع الزيجات
كقد . مف التغيرات التي تعرفيا سكاء المجتمعات العربية أك المجتمع الجزائرم بكجو خاص

 الظركؼ االقتصادية الصعبة كاألزمة التي يعيشيا الشباب إلىأرجعت الباحثة استمراره 
الجزائرم اليـك كالمتمثمة في قمة فرص العمؿ كانخفاض مستكل الدخؿ كأزمة السكف الخانقة، 
ككميا أسس ميمة كأساسية مف أجؿ بناء أسرة مستقرة فالزكاج الداخمي يعد أقؿ تكمفة بالنسبة 
لمكثير مف العائبلت حيث ترل أسرة الفتاة التي تتزكج مف قريبيا كاجب تسييؿ أمكر الزكاج 
مف مير كتكاليؼ العرس خاصة فيما يتعمؽ بسكف المقبميف عمى الزكاج، ففي حالة عجز 

، يمجأ  الرجؿ بعد الزكاج عف تكفير ىذا المطمب الضركرم، الذم يعد مف أكليات الزكاج اليـك
 السكف مع عائمتو الكبيرة كىك األمر الذم قد يصعب تحقيقو في حالة االرتباط بزكجة إلى

مف خارج الدائرة القرابية، كما أف الذىنية الجزائرية عمكما تكرس كتدعـ فكرة أف الزكاج 
 .الداخمي ضماف استقرار كاستمرار األسرة

دراسة ميدانية "  الزكاج المختمط كإستراتيجية لميجرة الخارجية"أما الدراسة المعنكنة بػ
 ، بمكتب األجانب لكاليتي معسكر كغميزاف، فقد عنيت في جزء منيا بالزكاج مف حيث المفيـك

. الدكافع كاالختيار لمزكاج بصفة عامة
نظاـ الزكاج في الريؼ الجزائرم "         إضافة إلى ىذيف البحثيف فإف البحث المعنكف بػ

دراسة ميدانية بمزرعة حجاج بشير قسنطينة اىتـ بتغير نظاـ الزكاج في " بيف الثبات كالتغير
الريؼ الجزائرم تبعا لمتغيرات التي تحدث في المجتمع، كاىتمت أساسا باختبار صحة 

نظريات الزكاج الخاصة بطرؽ االختيار لمزكاج كمعرفة الديناميات المحركة ليذه الظاىرة في 
المجتمع الجزائرم كأكد الميداف حسب الباحثة أف ىناؾ عبلقة بيف تمؾ النظريات كالكاقع، 

كأضافت أف ىناؾ تكقعات كبيرة لحدكث تغيرات أسرع كأكبر مف تمؾ التي كجدتيا كتكصمت 
إلييا بحكـ أف الفرد كالمجتمع في سعي دائـ إلى مكاكبة كؿ ما ىك جديد كيعمؿ دائما عمى 

بمنظكر مكاز تقريبا يسمط باحث آخر في بحثو . تطكير مؤسسة الزكاج في كؿ زماف كمكاف
حالة بمدية سيدم  في الجزائر  لظاىرة الزكاجية لتطكرالعكامؿ المفسرة" الذم يحمؿ عنكاف

مف الجانب الديمغرافي " الضكء عمى ظاىرة الزكاجية تسمط كىي رسالة ماجستير بمعباس
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كاالجتماعي، محاكال تحديد مفاىيميا كتغيراتيا كعكامؿ تطكرىا، إذ تعد العامؿ األساسي 
. كالمحرؾ لمخصكبة في المجتمع الجزائرم، كبالتالي تغير بنية األسرة ككظائفيا

         بالرغـ مف أف بعض الدراسات السالؼ ذكرىا تناكلت مكضكع الزكاج مف جكانب 
متنكعة كبمقاربات مختمفة فمنيا ما كاف ذك تكجو اجتماعي كأخرل ذات تكجو ديمغرافي، 

كمجمكعة ثالثة تاريخية إال أننا استفدنا مف كؿ ىذه الدراسات في تكجيو بحثنا كتككيف قاعدة 
عممية كثركة معرفية جيدة لبلنطبلؽ في تأطير مكضكعنا، إذ اطمعنا مف خبلليا عمى مفاىيـ، 
رؤل، قراءات كطركحات متنكعة كمرجعيات مفسرة لعناصر متشابية بمقاربات مختمفة، مف 

تمؾ الدراسات ما يتقاطع مع دراستنا في بعض أجزائيا كمنيا ما يتشابو معيا في بعض 
  .جزئياتيا أك خطكطيا العريضة
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  خالصة الفصل
إف اعتماد األنثركبكلكجيا عمى العمؿ الميداني في دراسة المكاضيع الخاصة 

بالمجتمعات المحمية، يتطمب الخركج مف التقكقع المنيجي كالتحرر مف قيكد المناىج التقميدية 
إلى رحاب اإلستحداثات المنيجية كالتعدد األدكاتي في جمع المعمكمات، كالتركيز عمى 

الجكانب الكيفية لكصؼ العادات كالطقكس المتعمقة بالزكاج في مدينة الشريعة كالكشؼ عمى 
فاقتضت . دالالتيا كجكانبيا الرمزية، كىك مف المكاضيع التي لـ تتناكليا أفبلـ البحاثة بعد

الضركرة المنيجية استخداـ مقاربة منيجية كمفاىيمية تخدـ اإلشكالية المطركحة كتحقؽ 
. األىداؼ المرجكة مف الدراسة كتمي متطمباتيا كتجيب عمى تساؤالتيا
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 تمييد الفصل
        الزكاج ظاىرة حضارية متعددة المراسيـ كالصكر، كىك نظاـ اجتماعي في تفاعؿ 
ديناميكي مستمر مع القكل الحضارية كاالجتماعية، مف أىـ مقدماتو الخطبة كىي مرحمة 
تمييدية كتحضيرية كرابطة بيف المرأة كخاطبيا يتيح تكثيؽ كتكطيد العبلقات بيف أسرتييما 
كتنتج الخطبة في مجتمع البحث عمى االختيار الزكاجي الذاتي أك الكالدم، حيث يحدد 

كتستتبع الخطبة بعقد مدني . األفراد اختياراتيـ تبعا لمقيكد االجتماعية التي يفرضيا المجتمع
يعطي الشرعية القانكنية لمعبلقة بيف المرأة كخاطبيا كتحمؿ الخطبة في طياتيا بعض مف 

. الجكانب الطقكسية كالرمزية كالعادات االجتماعية
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األسس التمييدية لمخطبة -1
طرق اختيار الزوجة  -1.1

الزكاج نظاـ عالمي ككاحد مف أىـ النظـ االجتماعية التي أكالىا الدارسكف في مجاؿ 
األنثركبكلكجيا اىتماما كبيرا كأفردكا دراسات خاصة بو ناقشكا فييا كؿ المسائؿ المرتبطة بو، 

بحكـ أنو رابطة بيف شخصيف تؤدم إلى تككيف أسر كمنو مجتمع كمجتمعات بشرية فيك 
الضامف الستمرار الجنس البشرم كبقائو كلمزكاج أىداؼ كفكائد منكطة بو كىي تحقيؽ 

 عمييا اإلنساف، كتحقيؽ الحاجات االجتماعية تبعا جبؿالحاجات االنسانية الطبيعية التي 
. لمقكلة اإلنساف اجتماعي بطبعو

كلكي . كالزكاج مشرع في كؿ األدياف السماكية كىك مف أرقى أشكاؿ العبلقات االنسانية
لى ركية كحسف اختيار لمطرفيف، كعدـ  يككف ناجحا فيك يحتاج إلى نضج عقمي كبدني كا 

االستعجاؿ كالتسرع في اتخاذ القرار سكاء فيما يخص الكقت المناسب لو أك الشخص المراد 
كقرار الفرد لمزكاج في مجتمعاتنا العربية، كنخص مجتمع البحث مجتمع مدينة . االرتباط بو

نما ىك قرار يخص  الشريعة، ليس قرارا شخصيا متعمقا بالشخص الذم يريد الزكاج فقط كا 
األسرة كميا حتى يستفيد الفرد المقبؿ عمى الزكاج مف نصائح اآلخريف مف أصدقاء كأقارب 
كخبرة كالديو كآراء ذكم التجارب السابقة عنو، حتى يتـ اختيار الشريؾ األصمح كاألفضؿ 
الستمرار عبلقة الزكاج، كمنو اتفؽ مجتمع الدراسة عمى معايير كطرؽ خاصة في اختيار 
الزكجة كدرجت التقاليد كالعادات عمى أف الزكج كأىمو ىـ مف يختاركف، كلمفتاة كأىميا حؽ 

. القبكؿ أك الرفض
إف الزكاج مشركع حياة الفرد سكاء في مجتمع الدراسة مدينة الشريعة أك في أم مجتمع 

كفي عرؼ عمماء االجتماع، فيذا المشركع يشمؿ بصفة عامة عمى مرحمتيف أساسيتيف . آخر
كتعد المرحمة األكلى أال كىي الخطبة حسب رأينا المرحمة المؤسسة . ىما الخطبة كالعرس

لمزكاج الصحيح كالناجح مف نظرة عممية ألف فييا يقع االختيار الذم تترتب عميو النتائج 
. البلحقة فيما بعد

كمف خبلؿ دراستنا الميدانية لمجتمع البحث لدينا تبيف أف عممية االختيار ىاتو تأخذ 
طرؽ كأساليب مختمفة يسير عمييا أفراد مجتمع الدراسة في عممية االختيار كيعرؼ االختيار 

الطريقة التي يغير بيا الفرد كضعو مف أعزب إلى متزكج، كىك ليس عممية " لمزكاج بأنو
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كىك سمكؾ اجتماعي يتضمف . اجتماعية حديثة العيد، بؿ حدث في التاريخ اإلنساني كمو
، لكف جرت العادة في مدينة الشريعة أف يككف 1"فردا ينتقي مف بعض عدد مف المعركضيف

الرجؿ ىك المبادر في عممية االختيار كتساىـ المرأة في ىذه المسألة بصكرة ضئيمة، فالحقيقة 
أف ىذا االختيار يقع عمى كاىؿ كؿ أفراد األسرة سكاء المعني بالزكاج أك كالديو أك إخكانو 

كأخكاتو كأحيانا تتكسع ىذه الدائرة لتشمؿ األعماـ كاألخكاؿ كالجد كالجدة كغيرىـ مف 
المقربيف، كال يتحدد برغبة الفرديف كحدىما، ىذا كفقا لمعايير كعادات كتقاليد المجتمع التي 

االختيار : كقد رصدنا طريقتيف لبلختيار في مجتمع الدراسة كىما .درج عمييا في ىذا الشأف
. الكالدم كاالختيار الذاتي أك الشخصي

 االختيار الوالدي- 1.1.1
كانت ىذه الطريقة سائدة قديما لكنيا مازالت تمارس في مجتمع الدراسة كيطمؽ عميو 
البعض االختيار الزكاجي المقرر أك المقيد كفي ىذا النكع مف االختيار يسيطر اآلباء عمى 

عممية االختيار مف منطمؽ أف األبناء ال يعرفكف مصمحتيـ كأنيـ ناقصي الخبرة، كربما 
أنا كي جيت نزكز كلدم قتمكا " (01)يتعرضكف لعمميات الخداع كما قالت لنا المبحكثة رقـ 

.  2"خمي أنا لي نخيرلؾ المرا لي تكاتيؾ بنات الكقت يتمسكنكا حتى يتمكنكا
كمعنى قكؿ المبحكثة أف بنات ىاتو األياـ أك ىذا العصر يظيرف الطيبة كالطاعة 

لمشباب في فترة التعارؼ إذا كاف ىك مف تعرؼ عمييا كتدفعو بيذا األسمكب لئلقباؿ عمييا 
ليتزكجيا كثـ تبدأ شيئا فشيئا بعد الزكاج في التكشير عمى أنيابيا كتظير عمى حقيقتيا، 

لذا فيي األعرؼ . فتككف التصادمات كالمشاكؿ التي ال تنتيي مع ىذا النكع مف الزكجات
كاألقدر عمى كشؼ حقيقتيا مف خبلؿ تبادؿ الحديث معيا، كنجد األميات في مجتمع 

الدراسة يركزف اختيارىف عمى رزانة كطيبة كعقؿ الفتاة كحذقيا في أداء الكاجبات المنزلية 
كقدرتيا عمى تحمؿ المسؤكليات الزكجية، كغالبا ما تختبرىا في ىذا المجاؿ عند مكعد 
في . الشكفة إذ تتقصد األـ فتح باب الحكار مع المعنية بالزكاج لمتعرؼ عمى  ىاتو األمكر

أنو عندما ذىبت لترل إحدل الفتيات لتخطبيا البنيا  (02)ىذا الشأف أخبرتنا المبحكثة رقـ 
كي مشيت نشكؼ "رافقتيا لفترة قصيرة إلى المطبخ كأخذت تراقبيا عند إعداد القيكة كقالت لنا 

                                                 
عبد القادر القصير، األسرة المتغيرة  في مجتمع المدنية العربية دراسة في عمـ االجتماع الحضرم كاألسرم، دار - 1

  .121، ص 1999، 1النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، ط
. 09:00، عمى الساعة 2015 مارس 20، يـك (01)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 2
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الطفمة لي قالي عمييا الشايب راىي بنت صاحبك كتصمح تككف مرا لكلدنا درتميا بمعاني 
لتميا قيكة قبيمة باردة ڤكقمت لييا أبنيتي إديني لبيت الماء كمف ثـ عقبت عمى الككزينة ك

كثقيمة شكية، أنا راني عندم الطانسيك ديريمي قيكة تككف خفيفة كسخكنة، كحمفت عمييا 
ديرىالي ىي باش تككف مف قسـ كلدم، كقعدت نراقب فييا كنشكؼ في الككزينة نتاعيـ 

 كمعنى ىذا أف ىذه المبحكثة كىي كالدة الشاب 1."الخاطر المرا شكفيميا عمى نظافة ككزينتيا
عدادىا  تعمدت الذىاب إلى المطبخ لمراقبة الفتاة التي تريد خطبتيا لتعرؼ كيفية تصرفيا كا 
لمقيكة كرؤية ترتيب المطبخ كنظافتو ألف ىاتو األشياء تدؿ عمى حذؽ المرأة كحسف تدبيرىا 

أما مف جانب اآلباء فيسعى الكثيريف إلى معرفة أصؿ الفتاة كما يتعمؽ بكالدييا . ألمكر بيتيا
خكتيا كتطبيؽ المثؿ القائؿ كىك مثؿ يخص " الثمث مف الخاؿ حاصؿ" كأخكاليا كأعماميا كا 

مجتمع الدراسة، كمعناه أنو عمى الشخص معرفة إخكة الفتاة ألف ذريتيا سترث الثمث مف 
صفاتيـ كفي نظرىـ الصفات األخبلقية بصكرة خاصة، في ىذا الشأف قاؿ المبحكث رقـ 

يا بنيتي كاحد كي يجي يخطب لكلدك يشكؼ لخكاليا ك خيكتيا كاف ىكما ناس مبلح " (03)
 كنجد ىذه 2."كرجاؿ كالد المرا يجك كيفيـ، كاف ىكما مايصمحكش كالدىا يجك مايصمحكش

الفئة مف اآلباء محككميف بذىنية مف غير الممكف أف تتغير ألننا ناقشناىـ في األمر كثيرا 
. لكنيـ أبدكا سخرية مف آرائنا كآراء المحيطيف بيـ ألف التجارب في رأييـ أثبتت قناعاتيـ

فقاؿ لنا بأنو عندما ينكم تزكيج أبنائو عميو السؤاؿ عف أـ  (04)كسألنا المبحكث رقـ
أنا كي نحب نزكز كالدم نبعث لشككف يسقسي عمى أميا الخاطر الطفمة :" العركس فقاؿ

 كىك في ذلؾ يستشيد 3"تجي ألميا في طبايعيا يا إما عاقمة كرزينة كال كاعرة كخرنانة 
:" كأردؼ قائبل" إقمب البرمة عمى فميا تطمع البنت ألميا " بالمثؿ القائؿ في مجتمع الدراسة 

بمعنى أنو يتبع حكمة الكبار ". ما خمكا لكبار كنتاع بكرم ما قالكا ماشنا نعرفكا خير منيـ 
كالعقبلء مف األجياؿ السابقة كبأنيـ ترككا أمثمة كحكـ في كؿ شأف كمنيـ شأف اختيار 

. الزكجة
        أما بالنسبة لمفتاة كاختيارىا فكما أسمفنا ففي ىذا األسمكب تككف إما قابمة أك رافضة 

أما إذا رفضت . ليذا الخاطب، فإذا قبمت فبل إشكاؿ يطرح في حالة إعجاب أىؿ الرجؿ بيا
                                                 

  .10:00، عمى الساعة 2015 مارس 27، يـك (02)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 1
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ألنو لـ تجر العادات بأف يتكمـ األب في شأف زكاج ابنتو معيا مباشرة . فتحاكؿ أميا إقناعيا
. أبدا، كفي ىذه الحالة ال تجد الفتاة ميربا آخر سكل المكافقة كأف ترضى بنصيبيا

       كيعمؿ إحساف محمد الحسف سيادة ىذا األسمكب في بعض المجتمعات كما ىك كاقع 
في مجتمع الدراسة إلى افتقار األبناء كالبنات إلى الخبرة كضعؼ التجربة كمحدكديتيا كبعدىا 
عف العقبلنية كحسف التصرؼ، كفي المقابؿ اتساع خبرة الكالديف أك أكلياء األمر كنضجيـ 

دراكيـ  كجدير بالذكر أنو في بعض العائبلت التي تؤمف بيذا االختيار كفي حالة 1ككعييـ كا 
الجد، الجدة، العـ، الخاؿ، العمة أك : كفاة الكالديف أك أحدىما يقـك أحد المقربيف بدكرىما كىـ

. الخالة
  أف قاعدة الزكاج المقرر تكجد في األبنية األكلية لمقرابة Levie straussكيرل ليفي ستركس 

كىي ترتبط بتفضيؿ الزكاج مف أشخاص تقـك بينيما ركابط الدـ مثؿ الزكاج مف األقارب، 
، كقد انتشر ىذا النكع مف االختيار في 2كخاصة أبناء العمكمة كالخؤكلة المتقاطعة

المجتمعات العربية التقميدية، لكنو مازاؿ سائدا في مجتمع الدراسة لدل بعض العائبلت التي 
تعتبر الزكاج شأنا عائميا تراعى فيو مصالح األسرة كطمكحاتيا كمفيكميا حكؿ الماؿ كالجماؿ 
كالمركز االجتماعي كاألخبلؽ كالعادات المتكارثة، كال تعطي أىمية إلى الصبلت كالعبلقات 
التي قد تربط بيف المقبميف عمى الزكاج كسعادتيـ الشخصية ألنيا ترل أف التفاىـ كالحب 

. يأتي مع العشرة
االختيار الذاتي أو الشخصي - 2.1.1

        يبلحظ كجكد نمط آخر في عممية اختيار الشريؾ عند االقداـ عمى الزكاج كىك 
كيتضمف . الثاني المبلحظ كالمعاش في منطقة الدراسة ، كىك األسمكب3االختيار الفردم الحر

رادتو" ىذا االختيار أف   كفي ىذا األسمكب 4"ينتقي الشخص شريكتو بمقاييسو، كرغباتو، كا 
يعطي الفرد لنفسو حرية اختيار شريكة حياتو لكف يككف ىذا في االطار المسمكح بو في ظؿ 
العادات كالتقاليد المعمكؿ بيا في منطقة الدراسة، إذ نجد بعض الشباب يتحممكف مسؤكلية 

                                                 
  .127عبد القادر القصير، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  .142فاتف محمد شريؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2

، 1نصيرة قشيكش، الزفاؼ في تممساف دراسة فنية أنثركبكلكجية، دار ابف بطكطة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط- 3
  .13، ص 2014

  .13المرجع نفسو، ص - 4



 ثاني    الفصل ال                                                    عادات و طقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة  

 

64 

اختيار زكجاتيـ بأنفسيـ، باعتبار أف الزكاج مسؤكلية شخصية تيـ في الدرجة األكلى 
المقبميف عمى الزكاج كأف ىذا االختيار يضمف ليـ السعادة كالبعد عف المشاكؿ كالمنغصات 

فقد يرل األبناء أنو باختيارىـ الفردم لمشريؾ كالمبني عمى العاطفة . الزكجية في المستقبؿ
 كالحظنا مف خبلؿ دراستنا 1.المتبادلة سكؼ يضمنكف التكازف في حياتيـ الزكجية المقبمة

الميدانية أف ما ساعد عمى انتشار ىذا النمط عند العائبلت كاألسر ىك استطاعة أبنائيا 
الحصكؿ عمى كظائؼ قارة تمكنيـ مف تحمؿ مصاريؼ الزكاج مف أكلو إلى آخره كالقدرة 

:" لدينا إذ قاؿ (01)عمى التكفؿ بعكائميـ ماديا في المستقبؿ، كىذا ما أفادنا بو اإلخبارم رقـ
الشباب تاع تك يخدمكا عمى ركاحيـ كعندىـ الشيرية لي يجممكا منيا باش يصرفكا عمى 
عرسيـ مف المكؿ حتى لخر كيقدركا يعيشكا ركاحيـ كعيبلتيـ مف بعد كزيد راىـ قارييف 

عبله يخيركا لمرا كحدىـ كما يدخمكش كالدييـ كمالييـ، كالكالديف ماذابييـ  ىذاؾ كفاىميف
يتينكا مف المسؤكلية ىذم، بصح ماشكا معناه يجيب المرا منيف ما قاداه الـز تككف فييا 

 2."شركط مقبكلة كرضاية الكالديف
كتعميقا كتفسيرا لمعنى كبلـ اإلخبارم أف ما ساعد عمى ظيكر كانتشار أسمكب االختيار 
الشخصي ىك الظركؼ االقتصادية الجيدة عند الشاب إذ أنو يمتمؾ مصدر مالي قار يساعده 

عالة أسرتو . عمى القياـ بتكاليؼ الزكاج كالقدرة عمى االستمرار في العيش بعد ذلؾ كا 
باإلضافة إلى عنصر آخر ىك تعمـ الشباب كأيضا الفتيات إذ أنيـ أصبحكا اليـك يفيمكف 
كيعرفكف الكثير عف األمكر المرتبطة بالزكاج مف عديد النكاحي كىذا ما يساعدىـ  عمى 

دراكيا ف كاف لمفرد حرية االختيار فيذا . عممية االختيار كا  لكف يضيؼ اإلخبارم أنو حتى كا 
ال ينفي تقيده كخضكعو لمقكاعد كالمعايير التي يفرضيا المجتمع، كعميو مراعاة البيئة 

الزكاج نظاـ يحقؽ أىدافا اجتماعية كثقافية " االجتماعية كالثقافية كعادات المجتمع ألف
، ىذا مع عدـ إسقاط سمطة العائمة أك 3"كاقتصادية بجانب األىداؼ الخاصة أك الشخصية
فقد تأكدنا مف خبلؿ دراستنا الميدانية أف . األسرة كعدـ إغفاؿ رأم الكالديف بصكرة خاصة

األبناء ال يقدمكف عمى الزكاج إال بعد المكافقة الصريحة مف طرؼ العائمة خاصة الكالديف 
كاإلخكة الكبار، إلى درجة التضحية كالتنازؿ عف اختيارىـ في حالة عدـ المكافقة، ىذا طمبا 

                                                 
 .13نصيرة قشيكش المرجع السابؽ، ص - 1
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لرضاىـ ألف ظيكر العائمة مظير المكافقة مف األمكر الضركرية كالمسائؿ الحيكية جدا في 
ف كانت  المراحؿ البلحقة، إذ أف الزكاج ال يتـ أصبل في حالة عدـ مكافقة الكالديف، كا 

مكافقتيما بتحفظ، فمف األكيد ظيكر المشاكؿ كالمنغصات، كاختبلؽ المشاكؿ عمى أتفو 
األسباب في مراحؿ الخطبة كالزفاؼ كغيرىا، كبصكرة خاصة األـ التي تعد العقؿ المدبر لكؿ 

أمكر نجاح أك فساد العرس ألنيا المسؤكؿ األكؿ كالمباشر في كؿ عمميات التجييز لكؿ 
. مراحؿ الزكاج كىي اآلمر الناىي حتى في بعض المسائؿ التي تتعمؽ بالرجاؿ

الكاحد الـز عميو يدم مكافقة كالديو " (05)بخصكص ىاتو النقطة قاؿ لنا المبحكث رقـ
، أنا اخترت كاحدة نحبيا بصح الكالدة كي شافتيا La faireكيككنكا راضييف عميو كال تخسر 

ما كافقتش عمييا ألسباب في نفسيا، مف بعد الخطبة كلت ديرلي في المشاكؿ، كتتسبب باش 
تغضب مالي العركس حتى يبطمكا بالذراع، تصكرم حتى كي ندك ىدية في العيد كال في أم 
مناسبة تنقص منيا كال تشرم ىي براييا الحاجة إلي ما تعجبش العركس، كفي كؿ مرة ديرلي 

مف منطمؽ ىذا الكبلـ . 1"المشاكؿ حتى تكصمنا لطريؽ مسدكدة كعايبنا بعضانا كتفارقننا
ف كافقا تحت أم ظرؼ أك ضغط فإنيما يختمقاف المشاكؿ  يتضح لنا جميا أف الكالديف حتى كا 

. لمتفريؽ بيف الطرفيف ككما قمنا األـ بصفة خاصة في مجتمع الدراسة
        مف خبلؿ ما تقدـ نصؿ إلى أف االختيار لمزكاج في مجتمع الدراسة مدينة الشريعة 
ف اتجو بصكرة ما كبدرجة معينة إلى اإلختيار الشخصي كالذاتي العتبارات التغيير  حتى كا 
الحاصمة في المجتمع عمى جميع المستكيات إال أف سمطة كرغبة الكالديف ال يمكف تجاىميا 

كال الخركج عنيا، ألف ليا دكر كبير كأثر فعاؿ في اتخاذ قرار الزكاج بالنسبة لمشاب أك 
إف لـ " كنستشيد ىنا بقكؿ آالف جرار في بحثو حكؿ إختيار الشريؾ كالذم يقكؿ فيو. الشابة

تعد األسرة تقرر عممية الزكاج بطريقة تسمطية كمطمقة، تبقى األسرة دائما ىي التي تييء 
    2...ليذا االختيار

فضاءات ومناسبات التعارف واالختيار  - 3.1.1 
نعني بفضاءات التعارؼ ىنا األماكف أك المناسبات التي يككف فيو تعارؼ الشاب 
كالفتاة مباشرة، أك الفضاءات التي تتعرؼ فييا أـ العريس عمى العركس أك تعارؼ أحد 
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  .22ىادية العبكد البيمكؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
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أقربائيا أك أسرتيا عمييا كىذا متعمؽ مباشرة بالعنصر األكؿ كىك األسمكب، أم أف الفضاء 
ىذا طبعا بالنسبة . سكاء كاف عاما أك خاصا أك معنكيا فيك يحدد بحسب عممية االختيار

لمجتمع البحث، إذ نجد أف االختيار لمزكاج في األسمكب الشخصي عادة ما يككف عف طريؽ 
كيمثؿ ىذيف األخيريف الفضائيف . الدراسة أك العمؿ المذاف يمثبلف فضائيف اللتقاء الجنسيف

الكحيديف لمتعارؼ المباشر بيف الشاب كالفتاة، لكف تككف العبلقات بصكرة سطحية جدا 
كيككف التعامؿ بصكرة متحفظة تبعا لمعادات المعركفة في المجتمع كالذىنية السائدة كمف 

أم أف الجميع يعرفكف بعضيـ فيذا مف ىذا العرش كيعرؼ بقية " الكؿ نعرفك بعضانا"منطمؽ
العركش األخرل كصفاتيا العامة كالطباع التي تطبعيـ في غالبيتيـ، لذا نجد الشاب في 

بنت العرش الفبلني أك "الكثير مف األحياف ال يرل داع إلى معرفة الفتاة بصكرة معمقة ألنيا 
ىذا ما يتردد عمى ألسنة الشباب كما يدكر في " أخت فبلنة أك أف أىميا مناسبيف عائمة فبلف

أذىانيـ أم أنو لدييـ صكرة مسبقة عمى الفتاة التي تعرفكا عمييا مف خبلؿ محيطيا كلقبيا 
. فنجدىـ ال يترددكف كثيرا في الشركع في قرار التعرؼ عمى أىميا مباشرة كخطبتيا. العائمي

كما يحكـ ىؤالء الشباب عمى الفتاة مف خبلؿ سمككيا في محيط دراستيا كسمككاتيا في 
أما بالنسبة لمفضاءات األخرل في مجتمع الدراسة فينكب عف العريس . عمميا كانضباطيا

كالداه أك إخكتو أك أخكاتو أك أحد أقاربو في عممية االختيار كالتي تككف عف طريؽ الصدفة 
أك عف طريؽ البحث المخطط بعد إعبلف الشاب عف رغبتو في الزكاج كخاصة بعد إلحاح 

    .مف كالدتو التي تحب أف تراه متزكجا كلو أكالد قبؿ أف تمكت
  :تككف عممية االنتقاء محصكرة في   
 الزواج من األقارب •

تقدـ في ذلؾ بنات العـ كالخاؿ كالعمة كالخالة كالمقربيف جدا مف العريس كأىمو ككؿ 
بنت           " مف يحمؿ نفس لقب عائمة العريس أك كما يقاؿ في مجتمع الدراسة مدينة الشريعة

La famille "عممية ىذا االختيار عمى العادات كالتقاليد كالمدعـ باألمثمة الشعبية كتستند 
لينا، ك" ناڤمڤزيتنا في د" كما يدعـ كيفسر اإلقباؿ عمى ". مف فمي طاحت في كمي" أم منا كا 

ىذا الزكاج مف األقارب ىك استمرار الركابط األسرية بيف األقارب حيث أف العريس تككف لو 
. فرص االحتكاؾ باألقارب فيفضؿ الزكاج بمف يعرفيا ىك كأىمو
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استمرار عادات كقيـ اجتماعية متكارثة ترل في الزكجة القريبة بصمة الرحـ أك الدـ زكجة - 
. مثالية
. معرفة أصميا كفصميا- 
. لدل تمؾ األسر (العقمية)االشتراؾ في نفس الطبائع كالعادات كالتقاليد كالذىنية - 

كيفسر عمماء االجتماع أف نظاـ الزكاج . كىذه النقاط تحصمنا عمييا مف خبلؿ مجتمع البحث
مف أبناء العمكمة كاف سائدا في األسرة العربية إلى عيد قريب كخاصة في القرل الزراعية 

كالبكادم كالمجتمعات البسيطة التي الزالت تحافظ عمى ىذا النظاـ لكف بدرجات متفاكتة إذ     
يشير الحد األقصى إلى ضركرة زكاج البنت مف إبف عميا، بينما يشير الحد األدنى إلى " 

كيحظى الزكاج .  يقابؿ معنى العشيرة في مجتمع الدراسة العرش1."زكاج البنت داخؿ العشيرة
كنجد . بيف أفراد العائمة بالمكافقة مف الجميع ثـ يمي ىذا الزكاج مف نفس العرش كما قمنا

األميات يحبذف ىذا النكع مف الزيجات، ألنو يحافظ عمى سيطرة الحماة عمى العركس، 
كيعزز مكانة الرجاؿ كسمطتيـ في العائمة، كبالنسبة لمعركس فزكاجيا مف ابف عميا يقكم 

إذا فالمبلحظ كالمستخمص مف ىذا الزكاج ىك تقكية . عبلقتيا بأىميا كيشعرىا بحمايتيـ
الركابط العائمية كضماف الحماية كتعزيز المركز كالمكانة بالنسبة لكؿ مف العائمتيف 

فالزكاج مف . المتصاىرتيف سكاء النساء فييا أك الرجاؿ كبصكرة خاصة العركس كالعريس
ابنة العمة أيضا يقكم الركابط العاطفية لمعركس التي تشعر أنيا ستعيش في حمى خاليا، 

 مكانة قكية تككف فييا مدلمة كلف تمارس عمييا الحماة سمطتيا، كما يشعر تمنحياكأف قرابتيا 
    2.العريس بزكاجو مف أقارب كالده بالرضا كارتباطو عاطفيا بيـ مما يقكم عبلقاتو األبكية

        يدخؿ في الزكاج مف األقارب الزكاج مف أبناء الخؤكلة كنجد ىذا النكع سائد في 
كقد أشار ليفي ستركس إلى أنو في المجتمعات األبكية . العائبلت ذات االرتباط بعائمة األـ

تككف السمطة بيد األب كيمثؿ الخاؿ مصدر الحناف البف أختو كىك بمثابة أمو، كالعكس في 
    3.المجتمعات األمكمية إذ تككف السمطة في يد الخاؿ كمصدر الحناف كالرفؽ ىك األب

                                                 
فصؿ دراسي أكؿ، كمية اآلداب، - زينب إبراىيـ العزبي، برنامج دراسة المجتمع عمـ االجتماع العائمي المستكل األكؿ- 1

  .88ت، ص .قسـ عمـ االجتماع، جامعة بنيا، د

محمد عبده محجكب كفاتف محمد شريؼ، الثقافة كالمجتمع البدكم، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، - 2
   .242-241، ص ص 2006، 1مصر، ط

  . 250المرجع نفسو، ص - 3
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 عبلقة الخاؿ بابف أختو عبلقة بنائية ليا Radcliffe brown اعتبر راد كميؼ براكفكقد 
كفي مجتمع الدراسة يفضؿ ىذا النكع مف الزكاج مف . 1أىمية كبيرة في البناء االجتماعي

 كما تككف إلتزامات كتكاليؼ الزكاج ميسرة كقيادتومنظكر أف القريب تسيؿ السيطرة عميو 
. كعناية الكنة بأىؿ زكجيا خاصة األـ كاألب عند كبرىما ستككف مضمكنة

فضاءات الجيران  •
حيث نجد الجارات خاصة العجائز كالنساء المتزكجات المتكسطات في العمر يزرف 

بعضيف البعض في البيكت في مناسبات الكالدة كالسبكع  كالختاف أك سيرات رمضاف 
كاألعراس أك حتى في المناسبات السيئة كتعرض أحد األفراد لحادث أك مكت أك فجيعة تمـ 

بأحد الجيراف حيث يتسنى لؤلـ أك األخت أك الجدة مشاىدة كمعاينة بنات الجيراف إحدل 
 دكف مكاعيد الفتياتقريباتيف في تمؾ المناسبات ألنيا فضاءات لؤلحاديث النسكية كلرؤية 

محددة حيث تجرم فييا التصرفات كالسمككات بعفكية كتمقائية، فيككف األفراد صكر حقيقية 
عف بعضيـ البعض، ىذا كمو محكـك بعادات كتقاليد الناس في مجتمع الدراسة حيث مازاؿ 

كحتى في الحاالت النادرة التي ال يسمح . الجيراف يتبادلكف الزيارات كتفقد بعضيـ البعض
فييا رب األسرة بتمؾ الزيارات تتخاطب النسكة كالفتيات مف فكؽ أسطح البنايات كيطممف عمى 

بعضيف كيتبادلف أطراؼ الحديث خمسة عف الرجاؿ فيصادؼ أف تعجب أـ أك جدة بابنة 
كىذا ما استقيناه مف ميداف دراستنا الذم . جارتيا أك صديقة بصديقتيا التي ىي جارتيا

 .مازالت فيو بعض الطرؽ التقميدية في تكاصؿ الناس مع بعضيـ البعض
 فضاء الحمام •

ككاف . ىك فضاء لمقاء النساء مف جميع الطبقات كالشرائح االجتماعية كالفئات العمرية
في نظر جميع النساء مرادفا لمقاء كتبادؿ األخبار كفضبل عف تمبية حاجة الجسـ مف نظافة 
كاسترخاء، تمارس المترددات عمى الحماـ متع أخرل كمنيا الفضكؿ في معرفة أخبار الناس 

  2.كالتجسس عمى األخريات أك االلتقاء بالصديقات أك انتقاء فتاة لمزكاج
 

                                                 
 .250محمد عبده محجكب كفاتف محمد شريؼ، المرجع السابؽ، ص - 1

، ص 2007حضرية يكسفي، دار النشر، دحمب، الجزائر، : فضيمة كريـ، الحمامات مكجز تاريخ الحمامات، ترجمة- 2
63   .  
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كتتكفر مدينة الشريعة عمى حمامات عمكمية كثيرة ترتادىا النساء مف أجؿ أغراض         
كثيرة مثؿ االستحماـ كاالسترخاء، شراء السكاؾ كالمكباف كالقرنفؿ كبعض الحاجيات التي ال 

تككؿ ميمة شرائيا لمرجاؿ، كأيضا شراء المبلبس إذ تتكاجد بالحمامات نساء يطمؽ 
كىف يمتيف البيع داخؿ الحماـ حيث تككف ىناؾ أجزاء مخصصة ليف " الدالالت"عمييف

داخؿ فضاء الحماـ مقابؿ أجرة يدفعنيا لصاحبتو، حيث يقمف ىف أيضا بجانب مينتيف 
بمراقبة المترددات عمى الحماـ عسى تقع أعينيف عمى فتاة تصمح لمزكاج كىذا ألف إحدل 
قريباتيا أك صديقاتيا أكصتيا بذلؾ، حيث تككف ىي عينيا ىناؾ كألف أـ العريس أعطتيا 

بعض المكاصفات مركزة عمى الجماؿ كخمك الفتاة مف العيكب كقد تقـك األـ أك األخت بانتقاء 
. العركس مف بيف الفتيات البلتي عثرت عمييف ىناؾ عف طريؽ الصدفة أك التعمد

قاعات الحالقة والخياطة  •
مف المتعارؼ عميو في مجتمع البحث أف الكثيرات يترددف عمى قاعات الحبلقة بصكرة 

خاصة المتزكجات . متكررة خاصة في أكقات المناسبات لغرض قص الشعر كصبغو كالتبرج
أك المقببلت عمى الزكاج، ىناؾ تمتقي النسكة أيضا كقد ترافؽ األـ إبنتيا أك بناتيا أك الجدة 
حفيداتيا أك أخت الزكج زكجة أخييا مف أجؿ تمؾ األغراض، كىناؾ قد تتعارؼ النساء عمى 

. بعضيف فتعجب إحداىف بفتاة أثناء فترات االنتظار فيتبادلف الحديث كثيرا كيبدأ التعارؼ
        كما تتردد النساء أيضا عمى الخياطات لخياطة جيازىف أك مبلبس لؤلعراس 

كالمناسبات كاألعياد كبحكـ عادات المجتمع فالفتاة الغير متزكجة عادة ترافقيا أميا أك أختيا 
المتزكجة أك جدتيا إلى الخياطة، كىناؾ تككف أيضا فرص لمتعارؼ كلقاء فتيات في سف 

 الزكاج، كقد حضرنا حتى لبعض األميات البلتي إلتقيف صدفة كخبلؿ فترة االنتظار تجاذبف 

أطراؼ الحديث عف بناتيف فقررف التعرؼ عمى بعض لعمو يككف نصيب إلحدل بناتيف في 
. أبناء األخرل

نضيؼ ىنا أف األعراس ىي مناسبات مشتركة كميمة عمى خبلؼ المناسبات األخرل 
بيف كؿ الفضاءات ألنيا تتعرؼ فييا أـ الشاب الراغب في الزكاج عمى كؿ األنكاع مف 

الفتيات فقد يككف عرس عند األقارب كيصادؼ أف تمتقي بفتيات مف األقارب لكف ال تعرفيف 
كقد تمتقي في نفس العرس عمى بنات الجيراف أك األحباب كاألصدقاء كقد يككف فضاء 

الحماـ أك قاعات الحبلقة أك الخياطة في حد ذاتيا فضاءات لمناسبات األعراس، حبلقة 
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العركس كمرافقاتيا كقريباتيا كصديقاتيا أك الذاىبات إلى األعراس البلتي يسعيف إلى التبرج 
 .كالزينة كممارسة طقكس الحماـ كغيرىا

كتقكدنا معالجة أسمكب االختيار لمزكاج كفضاءاتو كمناسباتو كالتي استقيناىا مف ميداف 
 نظرية مف الحيف إلى اآلخر كمف خبلؿ المعمكمات المجمعة مف باستدعاءاتالدراسة مدعما 

أدكات المكظفة في الدراسة إلى ربطيا بعنصر تفسير االختيار لمزكاج بصكرة نظرية كتطبيقية 
 .مباشرة مف ميداف كمجتمع الدراسة

   النظريات االجتماعية والثقافية لمزواج عمى المستوى النظري والميداني-4.1.1 
قدـ عمماء النفس كعمماء االجتماع أسس عديدة تقـك عمييا عمميات االختيار لمزكاج 
تعني كؿ أسرة عند اتخاذ أبنائيا قرار الزكاج بعممية االختيار كثيرا كتنصب عمييا اىتماما 

 عف فنتجت في مجتمع الدراسة، إذ تسعى األسرة أف تككف عممية االختيار دقيقة، كبيرا
البدائؿ كالكسائؿ كالقرارات كاالستشارات المتعددة لضماف ىذه العممية كاتخاذ القرار النيائي 
. في تحصيؿ الزكجة المناسبة، كلضماف زكاج ناجح يجب أف تككف عممية االختيار صائبة

فتككف ألفراد األسرة عادات كقيكد اجتماعية تسير عمييا في ىذا االختيار كتخضع 
 .كحرص العمماء عمى تفسير أساليب االختيار نفسيا كاجتماعيا كثقافيا كنظركا لذلؾ.ليا

 كبحكـ نكع مكضكعنا كانتمائو إلى تخصص عمـ اإلنساف ركزنا عمى النظريات 
. االجتماعية كالثقافية كتناكلنا ما يشرؾ مع ما كجدناه في الجانب الميداني

   نظرية التجانس•
تركز ىذه النظرية عمى أف االختيار السميـ لمشريؾ في الزكاج يتـ عمى أساس مف 

بأنو ميؿ الناس " التشابو كالتجانس بيف الطرفيف، كيطمؽ عميو أيضا الزكاج التجانسي كيعرؼ
 كيتمحكر ىذا التشابو 1شعكريا كال شعكريا الختيار شريؾ تتشابو خصائصو مع خصائصيـ

كالتجانس حكؿ الخصائص االجتماعية العامة مف ديف، لغة، مستكل تعميمي كاقتصادم، 
ميارات كغيرىا، كأيضا الخصائص كالسمات الجسمية العامة مف طكؿ كلكف بشرة كغيرىا 

. مف الصفات الجسمية لدل الفرد

                                                 
، ص 2003، 1عبد الرؤكؼ الضبع، عمـ االجتماع العائمي، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية، مصر، ط- 1

26.  
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        كقد قابمنا العديد مف الحاالت التي أجرينا معيا مقاببلت، تعرفنا فييا عمى الطرفيف 
فكجدنا أف الطرفيف ينتمياف إلى بيئة اجتماعية ال نقكؿ نفسيا لكف نقكؿ مشتركة في الكثير 

كقد عمقت إحدل المبحكثات عمى " الطيكر عمى أشكاليا تقع" مف الخصائص كما يقكؿ المثؿ
قالكا : " قائمةأنو قصير القامةاستغراب أىميا كأقاربيا كصديقاتيا عمى اختيارىا لزكجيا بحكـ 

". لتميـ يشبيني ياسر في الطبايع كالثقافةڤكاش عجبؾ في ىذا الراجؿ 
 نظرية التجاور المكاني     •

كمفادىا أف الناس يحبكف كيتزكجكف فقط ممف تسمح الفرصة بالتكاصؿ كاالختبلط بيـ، 
كيتمثؿ ىؤالء الناس في دائرة المعارؼ مف جيراف، أصدقاء، دراسة كعمؿ كىذا ما كجدناه في 
أسمكب االختيار الشخصي إذ كاف فضاء العمؿ كالدراسة مكاف لبلختبلط كالتعارؼ، كانعداـ 

 .كغيرىا مف المرافؽ أماكف أخرل لتبلقي الجنسيف كالنكادم، دكر السينما، دكر الشباب
كأكدت البحكث الراىنة حكؿ ىذه النظرية أف الميؿ في الزكاج مف الذم يجمعيـ نفس النطاؽ 
الجغرافي يزداد كيقكل في المجتمعات المحمية كبيف ذكم التعميـ المنخفض كالميف البسيطة 

لكف كجدنا . كنحف ىنا ال نيدؼ إلى إثبات صحة ىذه النظرية مف عدميا. كالدخؿ المتكاضع
أنيا تساىـ كبقدر كبير في زكاج أبناء كبنات مدينة الشريعة مف بعضيـ البعض إذف يؤدم 

التقارب في السكف أك المنطقة الجغرافية إلى تطكير العبلقات كزيادة فرص المقاءات 
كما استقيناه أيضا . االجتماعية العفكية كغير المخططة بيف المعارؼ كالغرباء عمى حد سكاء

مف ربط ىذه النظرية بالكاقع أف ىناؾ تكافؤ في المستكل الطبقي في الزيجات إذ لـ نجد 
. فكارؽ كبيرة مبلحظة بالنسبة لؤلسر المتصاىرة

 نظرية القيمة           •
لذا نجده يختار شريكة حياتو مف .  ىذه النظرية عمى النسؽ القيمي لدل الفردترتكز

أكلئؾ الذيف يقبمكف قيمو األساسية، ألف نسؽ القيـ يختمؼ مف شخص إلى آخر، كما نجده 
كتتجمى قيمة . شديد األىمية مف قيـ لدل شخص، ال يقؿ أىمية كبيرة بالنسبة لشخص آخر

النسؽ في صكر كردكد فعؿ عاطفية كاضحة إذ نجد الشاب يعزؼ عف فتاة ال تقبؿ قيمو أك 
. ال تتشارؾ معو فييا بؿ قد يياجميا بصكرة معينة
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الذم يربط بيف نظريتي " ككمز"كاستخدـ مفيـك القيمة لفيـ االختيار لمزكاج عمى يد 
التجانس كالقيمة حيث يرل أف القيـ مكتسبة بالخبرة االجتماعية لذا فأكلئؾ المتشابييف في 

بيئاتيـ أك خمفياتيـ االجتماعية يتشابيكف في حكميـ عمى مالو قيمة لدييـ مثؿ االنتماء إلى 
 كىذا ما يفسر اختيار األسر 1نفس الطائفة الدينية الذيف نجدىـ متجانسيف في آرائيـ الدينية

لبعضيا البعض، حيث كجدنا أف االختيار سكاء كاف شخصي أك أسرم يركز عمى ىذا 
الجانب فمثبل كجدنا أسر ركزت في اختيارىا عمى الجانب الديني، كأخرل عمى المكانة 

كننتيي . االجتماعية، كفئة ثالثة عمى الجاه إلى غير ذلؾ، كىذا في نفس المكاف الجغرافي
ىنا إلى ربط ىاتو النظريات الثبلثة مع بعضيا إذ نجدىا أنيا تتبلقى باعتبار أف التجاكر 
المكاني أكجو التجانس كقد يككف سببا في التجانس حيث أف أفراد البيئة الكاحدة يتجانسكف 

كمف خبلؿ ىذا العرض الميداني المدعـ .كيتشابيكف كثيرا كتعد القيـ مف مظاىر ىذا التجانس
. بالنظرم ننتقؿ إلى معايير كأسس اختيار الزكجة

معايير اختيار الزوجة             - 2.1
يعتبر الزكاج في مجتمع الدراسة مدينة الشريعة شأنا عائميا يخص الفرد المقبؿ عمى 

خكتو كأخكاتو ككالديو كأيضا بعض األقارب المقربيف حيث تركز األسرة عمى بعض . الزكاج كا 
الصفات التي ترغب أف تككف في الزكجة مثؿ الجماؿ كاألخبلؽ، كالقرابة كصغر السف 

مسترشدة في ذلؾ بالعادات كالتقاليد السارية في المجتمع، كلكؿ مجتمع مفاىيـ حكؿ ىذه 
الصفات كالمعايير كالقكاعد التي تراىا مؤسسة لزكاج لكف تختمؼ الصفات كالخكاص 

المطمكبة ألنيا تخضع لشخصية الفرد كتكقعات الذيف يتخذكف القرار، كىي صفات رئيسية 
. 2كمتغيرة

كمف خبلؿ دراستنا الميدانية كجدنا سيطرة كسيادة بعض المعايير التي تركز عمييا أسر 
:  تفصيؿ لياممجتمع الدراسة، فيما يؿ

األخالق و التربية والسمعة الحسنة    - 1.2.1
يركز الراغب في الزكاج عمى صفات معينة حسب ميكلو كرغباتو الفردية كتنشئتو أك 

إذ تختمؼ الدكافع في . حسب اتجاىات األسرة باعتبارىا طرؼ أساسي في عممية االختيار

                                                 
  .27عبد الرؤكؼ الضبع، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  .  159سناء الخكلي، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
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مرحمة اختيار الشريؾ باختبلؼ االتجاىات الفردية فبعض الرجاؿ يؤثركف األخبلؽ، 
كيضعكنيا في المقاـ األكؿ، كيستفاد مف بحثنا الميداني أف األسر كاألفراد في مجتمع الدراسة 
يركزكف كثيرا عمى األخبلؽ كالتربية الحسنة لمفتاة باعتبار أف صفة األخبلؽ الكريمة تتأتى 
مف تديف الفتاة كتطبيقيا لتعاليـ الديف التي تحث المرأة عمى حفظ زكجيا في عرضو كمالو 

كاتفؽ المبحكثيف مف . كأكالده كقد أكصى اإلسبلـ عمى الديف كأساس لعبلقة زكجية ناجحة
الرجاؿ خاصة عمى ىذه النقطة كأكدكا عمييا كعبركا عف آرائيـ بخصكص ذلؾ بأف المرأة 
المتدينة ىي غطاء كستر لمرجؿ كمساعدة لو في كؿ األحكاؿ كالظركؼ ألنيا كاعية بقيمة 
ذلؾ، كتتمثؿ األخبلؽ كالتربية الحسنة في اليدكء كالطاعة كالكداعة كيقاؿ عنيا في مجتمع 

بمعنى أنيا مطيعة ال تخالؼ رأيا ألحد خاصة " المرا العاقمة، ال تيش، ال تنش" الدراسة
فقيمة الرجؿ في مجتمع الدراسة . الرجاؿ سكاء كانكا إخكانيا أك أبكىا أك أعماميا أك أخكاليا

الراجؿ " كبيرة كمميزة كيتفكؽ عمى المرأة ميما كانت كيككف أعمى شأنا منيا كما يقكؿ المثؿ
بمعنى أف لمرجؿ قيمة أعمى مف المرأة ميما كانت متفكقة عميو " مقدر كلك كاف طاجيف مجبر

لذا يجب عمى المرأة أف تطيعو طاعة . في المستكل الثقافي التعميمي أك ذكاء أك غير ذلؾ
عمياء حتى كلك لـ يكف رأيو سديدا أك يظمميا أك يقصر عمييا، أك بعضيا فيجب أف تأخذ 

ف خالفتو كناقشتو فبل تعتبر إمرأة  صالحة المرا " كعبر أحد المبحكثيف بقكلو. برأيو كتتبعو، كا 
كتنشأ الفتاة " الصالحة ىي التي كي تقكليا كحمة تقكؿ كحمة ككي تقكليا بيضاء تقكؿ بيضاء

عمى ىاتو األفكار التي تغرسيا فييا كالدتيا كمحيطيا الذم تعيش فيو، فتكبر كىي خاضعة 
راجؿ كرايك " ال تحس بأم دكنية بؿ عمى العكس تحب أف يقاؿ عف تحكـ زكجيا فييا بأنو

ذا كانت المرأة ذات شخصية قكية كتناقش كتعترض خاصة زكجيا فإف ذلؾ يعد " مف راسك كا 
كبعض األلفاظ الغير " رايك مف راس مرتك" كيقاؿ عنو في مجتمع البحث 1منقصة في حقو

. الئقة التي لـ أحبذ ذكرىا
األصل الطيب والحسب    - 2.2.1

كىي مف الصفات التي ترفع مف شأنيا . األصؿ الطيب أم المنبت الحسف لمفتاة
، كنفيـ مف ىنا ربط "بنت فبلف بنت أصؿ" كتشجع الناس عمى انتقائيا زكجة ألبنائيـ إذ يقاؿ

                                                 
فكزية دياب، القيـ كالعادات االجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات االجتماعية، دار النيضة العربية لمطباعة - 1

  .258، ص 1980كالنشر، بيركت، 



 ثاني    الفصل ال                                                    عادات و طقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة  

 

74 

الفتاة بأجدادىا كأىميا الذيف يككنكف معركفيف بالعراقة كالصفات الطيبة المرغكب فييا، ألف 
المرأة كما تقكؿ فكزية ذياب مادامت تحمؿ صفات أىميا المعركفيف بالعراقة كالسبللة الجيدة 

، كىي التي تجعميا متمسكة بشرفيا كدينيا 1فيي ال بد أف تحمؿ صفاتيـ الحسنة تمؾ
كتككف زكجة كفية كمخمصة ال تتخمى عف زكجيا . كتصكف عرضيا كتحفظ نفسيا مف الزلؿ

كما يؤكد أفراد مجتمع . إذا مرض أك عجز أك أصابتو الحاجة، فيي دائما معو ال عميو
الدراسة عمى أف الرجؿ يتفاخر دائما بأصؿ مف يصاىره كبمكانتو بيف األسر كالعائبلت 

كما يفضؿ الزكاج بالفتاة التي ليا إخكة كثيريف كرجاؿ " أنا مناسب فبلف بف فبلف:" فيقكؿ
ذكم مكانة في المجتمع مما يزيد في مكانة العريس حيث يصبح الناس يقدركنو أكثر 

أم أف ىذه الصفة . كيحسبكف لو ألؼ حساب كيقدمكف لو  الخدمات، كيخدمكف مصالحو
أساسيا االختيار العقبلني مف أجؿ المصمحة كالمنفعة كىذا ما عبرت عنو نصيرة قشيكش 
عمى ضكء نظرية التبادؿ أك االختيار العقبلني الذم تتمخص فكرتو في أف العبلقات بيف 
الناس تيدؼ في المقاـ األكؿ إلى الحصكؿ عمى المنفعة، كىي بذلؾ تركز كتؤكد عمى 

اإلجراءات العقبلنية التي يتبعكنيا في تقرير أفعاليـ فالشخص يختار ما يجمب لو أكبر قدر 
  لذا يمعب معيار األصؿ كالحسب دكرا ثانيا في اختيار الفتاة 2ممكف مف اإلشباع كالمنفعة

لمزكاج في مجتمع الدراسة الذم ييتـ بو أصؿ الفتاة يؤدم إلى تكريثيا لصفاتيا كصفات 
أىميا ألكالدىا ك لخصاليـ كطبائعيـ كما أف الماؿ يكسب الزكج كجاىة اجتماعية جيدة ك 

كما تحرص العائبلت عمى الحفاظ عمى . يمنحو رمزا كسمطة كىيبة ضمف بيئتو االجتماعية
مكانتيا االقتصادية كمستكاىا المادم إذ تختار الفتاة مف عائمة تكافئ عائمة العريس ماديا في 
أغمب األحياف، إذ أنو نادرا ما يرتبط ثرم بفتاة فقيرة، فاالعتبارات االقتصادية ذات أىمية في 

. مجتمع الدراسة
     الجمال- 3.2.1

يمثؿ الجماؿ صفة مستحبة في الفتاة المراد خطبتيا كىي قكة تجذب الرجؿ لممرأة فيقبؿ 
كما أف كسامة الرجؿ تجذب المرأة ألف اإلنساف بطبعو . عمييا الرجاؿ باختبلؼ المجتمعات
كالجماؿ بالنسبة لمرجؿ يريح قمبو كيسر ناظريو كيكمؿ . خمقو ا محبا لمجماؿ في كؿ شيء

                                                 
  .260فكزية دياب ، مرجع سبؽ ذكره ، ص - 1
  .19نصيرة قشيكش، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
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كتحمؿ صفة الجماؿ في طياتيا معاني كثيرة، تختمؼ حسب الميكؿ كاألذكاؽ . سعادتو
كالمدارؾ الشخصية، فمفيـك الجماؿ مفيـك مجرد يخضع لتصكرات كتمثبلت الجماعات 

كىك كؿ ما يكحي عمى ... سمة كؿ شيء جميؿ" كيعرؼ الجماؿ عمى أنو. اإلنساني
      1..."اإلعجاب كالمتعة كالقكة كالكماؿ كالنبؿ

األكؿ متعمؽ بالباطف الرمزم البلمادم كالثاني متعمؽ : كينقسـ الجماؿ إلى مستكييف
كيتجمى األكؿ في جماؿ الركح كالنفس كالعقؿ كالخصاؿ الحميدة . بالمادم البلرمزم

كاألخبلؽ الطيبة كالمبادئ ذات العبلقة بالخير كالحؽ، كيتمظير الجماؿ الظاىرم في كؿ ما 
. 2تراه العيف مف صفات مادية حسية

أما في دراستنا الميدانية فمف خبلؿ مبلحظاتنا كاتصالنا بشباب مقبميف عمى الزكاج 
كأميات يبحثف عف زكجات ألبنائيف نستطيع القكؿ أف جميـ يبحثكف عف الجماؿ الطبيعي 
الغير صارخ كالبعيد عف صالكنات التجميؿ كأدكات الزينة المختمفة التي كثرت في أيامنا 

فقد قالت اإلخبارية . كما أكد الجميع عمى جماؿ األخبلؽ بالمكازاة مع الجماؿ الظاىرم. ىذه
. 3"الزيف ما بنى ساس"ك" الزيف زيف لفعايؿ " (02)رقـ

كمف خبلؿ مقاببلتنا كحكاراتنا مع أفراد مجتمع البحث ركزكا عمى الصفات التي إف 
كانت عند الفتاة تعد جميمة، كىي امتبلء الجسـ أم أف تككف المرأة سمينة كأف تككف بشرتيا 
بيضاء كما يفضمكف العركس ذات الشعر الطكيؿ األسكد أك األشقر كذات القامة المعتدلة 

كفي كصؼ العركس الجميمة . كالعيكف الكاسعة الخضراء أك الزرقاء كالبعض يفضؿ العسمية
، أم أف مجتمع الدراسة يركز كثيرا "أف عيناىا كالغزاؿ كفميا كالخاتـ كأنفيا مسركب" يقكلكف

. عمى جماؿ كبياء الكجو
 
 
 

                                                 
التمثبلت كالممارسات مقاربة سكسيك أنثركبكلكجية حكؿ التزيف كممارسات : بف عبد ا زىية، الجماؿ كالجسد األنثكم- 1

العناية بالجسد، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص اليكية كالتغير االجتماعي ، قسـ عمـ االجتماع ،كمية العمـك 
  . 16، ص 2005-2004االنسانية، جامعة كىراف، الجزائر، 

 .19-18بف عبد ا زىية، مرجع سابؽ، ص ص - 2

  .13:30، عمى الساعة 2015 أفريؿ 13، يـك (02)مقابمة مع اإلخبارية رقـ- 3
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البكارة    - 4.2.1 
نعني بالبكارة ىنا المرأة التي لـ يسبؽ ليا الزكاج كيرتبط مفيـك المرأة البكر بالعذرية، 

كمحافظة الفتاة عمى  حيث تعد الفتاة العذراء ذات قيمة كالعذرية ىي رمز العفة كالطيارة
كتفضيؿ الرجاؿ لمعذرية قديـ جدا، كىك نابع . كشرؼ عائمتيا كالتي تتأكد ليمة الدخمة شرفيا

مف شعكر يقارب الغيرة تجاه النساء المكاتي سبؽ ليف إقامة عبلقات مع رجاؿ آخريف، كجزئيا 
كيعد . 1"مف تقدير غريزم لمعفة األنثكية، إف نمكذج الرجؿ المفضؿ ىك العذراء، ال المتحررة

معيار البكارة شرط أساسي في مجتمع البحث إذ ال يتزكج الرجؿ األعزب مف أرممة أك مطمقة 
ف حصؿ ذلؾ مع أحدىـ ينظر إليو الناس ككأنو ارتكب جريمة كيعكد ىذا التفضيؿ . إطبلقا كا 

لمزكاج بالبكر إلى اعتبارات ىي أف المرأة غالبا ما تحب الزكج األكؿ في حياتيا كتألفو، أما 
إف سبؽ ليا كأف تزكجت فقد ال تأمف مف كاف غير شبيو بزكجيا األكؿ، كقد ينفر الزكج 
أيضا مف المرأة التي كانت في ذمة رجؿ آخر كتنقص محبتو ليا فبل تككف بينيما ألفة 

كنستطيع القكؿ أف ذلؾ يعكد مف العكامؿ النفسية ألف الرجؿ يحب دائما التممؾ كاالستحكاذ 
. عمى األشياء خاصة المرأة التي تككف زكجتو حتى في تفكيرىا

نستنتج مما سبؽ أف البكارة بمفيكمييا شرط أساسي كمفركض إلتماـ عممية االختيار 
كنتطرؽ . لمزكاج، كتعد العذرية مقدسة في كؿ الثقافات كعند الغالبية العظمى مف المجتمعات

. بالتفصيؿ ليذا المعيار في الفصكؿ البلحقة
صغر السن - 5.2.1

يرادؼ صغر السف الزكاج المبكر كىك ذك قيمة عالية في المعتقد الشعبي، كىك عصمة 
 لدل الفتاة كىك 2مف الزلؿ كصيانة لمشباب كالفتاة كيحقؽ اإلشباع الجنسي تحقيقا مشركعا

مف الصفات المرغكبة في الخطيبة في منطقة الدراسة مدينة الشريعة، إذ نجد أغمبية الشباب 
يشترطكف ىذا المقياس مف منظكر أف الفتاة الصغيرة السف يمكنيا أف تنقاد كراء زكجيا 
بسيكلة فيككف ىك اآلمر الناىي، كما يككف ألىمو خاصة األـ نصيب في السيطرة عمييا 

كجدير بالذكر أف صغر سف الفتاة ال يشترط . كتعميميا كتدريبيا عمى طباع أسرتيا الجديدة
فقط إذا كاف الخاطب شابا أك أعزبا لكف ضركرم حتى بالنسبة لمف يعيدكف الزكاج مف أجؿ 

                                                 
  .145إدكارد كسترمارؾ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

، ص 2007سامية حسف الساعاتي، المرأة كالمجتمع المعاصر، دار قباء الحديثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، - 2
171.  
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إنجاب األكالد، أك المطمقيف كحتى كبار السف الميسكريف الذيف يسيطر عمييـ ىاجس 
استمتاعيـ بحياتيـ مف جديد كتبرير أف في زكاجيـ األكؿ أك حيف كانكا صغارا فرض عمييـ 

أىميـ زكجاتيـ كأنيـ لـ يختاركىـ بأنفسيـ، كحاف الكقت لكؿ كاحد منيـ ماداـ مستقبل في 
كبره أف يختار زكجتو حسب مزاجو كميكلو كرغباتو كبمكاصفات يحبيا ىك كمنيا صغر سف 

كتتمثؿ ىذه الشريحة في مجتمع البحث . مف يريدىا زكجة ثانية أك بعد كفاة زكجتو األكلى
. خاصة في المجاىديف ذكم الركاتب الجيدة كالمتقاعديف األغنياء

كالمبررات المقدمة الختيار الفتاة الصغيرة السف ىك أنو يسيؿ اندماجيا كانسجاميا مع 
. أسرة زكجيا، بؿ ربما يفكؽ انتماءىا ألسرتيا األكلى مف منطمؽ السيطرة عمى عكاطفيا
كتحمؿ فكزية دياب تمسؾ بعض المجتمعات بصفة صغر سف الخطيبة بأف ذلؾ يسيؿ 

كىي شخصية رئيسية في  )السيطرة عمييا، فكمما كانت الزكجة صغيرة السف تمكنت حماتيا
، كتضيؼ مبررات تتعمؽ بحقائؽ الحياة النفسية لدل الفرد، 1"أف تضعيا تحت طكعيا (األسرة

       2.إذ أف مركنة الشخص كقابميتو لمتكيؼ، كقدرتو عمى تغيير سمككو تتناسب طرديا مع سنو
       كأفراد مجتمع الدراسة مقتنعيف بأف صغر السف ضماف لخصب المرأة ك إنجابيا ألكالد 
كثر، كضماف أيضا لخمكىا مف األمراض كقدرتيا عمى القياـ بمسؤكلياتيا المختمفة عمى أكمؿ 

كاش يدير :" أنيا تسبؽ ىذه الصفة عمى الجماؿ قائمة (06)كقالت لنا المبحكثة رقـ. كجو
أم أنو ينظر لممرأة الكبيرة . 3"دڤد ڤالراجؿ بالمرا الكبيرة ال تقدر تكلد ياسر ال تقدر تخدمك 

في السف أنيا ال تستطيع إنجاب الكثير مف األكالد كال تستطيع خدمة زكجيا كأسرتيا بصكرة 
كننكه أف الفتاة حتى سف الخامسة كالعشريف مقبكلة لكف إف تجاكز سنيا ذلؾ تقؿ . جيدة

فرصيا في االختيار، أما التي تجاكزت الثبلثيف في مجتمع الدراسة  تكصؼ ببعض العبارات 
إلى غير ذلؾ مف األكصاؼ كالنعكت التي تكرس النظرة الدكنية ليا " بايرة، عزكز، شارفة" كػ

مف طرؼ الشاب منذ صغره، فينشأ كىك رافض لمبدأ أف تككف عركسو كبيرة السف كقد أكد 
لنا بعض مف المبحكثيف أنيـ التقكا بفتيات تجاكزف الثبلثيف ككصفكىف بأنيف كف مف خيرة 

الفتيات لكف عمرىف جعميـ يتراجعكف عف خطبتيف فحتى إف رضي الخاطب فأسرتو خاصة 
كا " كالدتو لف ترضى بذلؾ، انطبلقا مف المبررات المذككرة سابقا، كقد أخبرنا المبحكث قائبل

                                                 
  .259فكزية دياب، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  . 260المرجع نفسو، ص - 2

  .18:00، عمى الساعة 2015 مام 02، يـك (06)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 3
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كاينة طفمة تخدـ معايا عجبتني ياسر في أخبلقيا كتربيتيا كحبيت نخطبيا بصح بصراحة 
كمفاد كبلـ "  سنة، قادرة ما تكلدش38كي عرفت عمرىا بطمت، كاش ندير بكحدة عمرىا 

المبحكث أنو عدؿ عف خطبة الفتاة بسبب سنيا، كحكـ عمييا بأنيا في الغالب ال تستطيع 
اإلنجاب، كمثؿ ىذه اآلراء كاألفكار كثيرة لدل األفراد في مجتمع البحث كتسيطر عمى 

كىناؾ حاالت نادرة كشاذة فقط بالنسبة لمف . تصكراتيـ لمستقبميـ المتكقؼ عمى اختياراتيـ
. يتزكج بفتاة كبيرة السف، كالشاذ ال يقاس عميو

الزواج وأنماطو  - 3.1
يتفاكت تفضيؿ نكع معيف مف الزكاج مف مجتمع إلى مجتمع آخر تبعا لكضع كمكانة 

األسر القيكد االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية المتكارثة عبر الزمف، كقد أطمؽ عمماء 
عندما تتكفر كتسكد ىذه القيكد كىناؾ معايير " الزكاج المفضؿ" األنثركبكلكجيا اسـ أك عبارة 

كاتفؽ . كعادات كتقاليد كاتجاىات فردية كجماعية تحدد الزكاج المفضؿ مف مجتمع آلخر
. األنثركبكلكجيكف عمكما عمى كجكد نكعيف مف الزكاج ىما الزكاج الداخمي كالزكاج الخارجي

الزواج الداخمي -1.3.1
تمتمؾ كؿ المجتمعات اإلنسانية نظما اجتماعية تحدد قكاعد كمقاييس معينة لؤلفراد 

كاألحكاـ . الذيف ىـ مقبميف ك راغبيف في الزكاج أك االقتراف بشريؾ لتشكيؿ مؤسسة الزكاج
التي تمـز الفرد عمى الزكاج مف داخؿ جماعتو ك ممتو يطمؽ عميو الزكاج الداخمي، في حيف 

بمعنى . 1يطمؽ الزكاج الخارجي حيف تمـز الجماعة الفرد بالزكاج مف خارج جماعتو كممتو
آخر ك كما يقكؿ معف خميؿ العمر في معجـ عمـ االجتماع المعاصر أف قانكف الزكاج 

الداخمي يسمح بالزكاج ضمف جماعة معينة مبنية عمى العبلقة القرابية ػػػػػ الدمكية القبمية أك 
  2.الطبقية أك الدينية

يعد الزكاج مف األقارب خاصة أبناء العمكمة زكاج داخمي ألنو يقع ضمف حدكد كحدة 
اجتماعية معينة ىي جماعة القرابة الدمكية، كقد ساد ىذا النكع في المجتمعات العربية 
. التقميدية منذ عيكد بعيدة، كعد الزكاج مف بنت العـ زكاج مثالي ألنو داخؿ إطار العائمة

كيؤدم ىذا النكع مف الزكاج إلى الحفاظ عمى تجانس الجماعة، ك كاف منتشرا في الجماعات 

                                                 
  . 122، ص 1988، 1إحساف محمد الحسف، المدخؿ إلى عمـ االجتماع، دار الطميعة لمطباعة ك النشر، بيركت، ط- 1

  .212معف خميؿ العمر، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
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اإلنسانية خاصة العربية، كما ىك الشأف في األسرة الجزائرية إذ أنو معمكؿ بو حتى اليـك في 
 ك يتنكع الزكاج داخؿ مجتمع البحث بيف زكاج داخمي ك خارجي بدرجات 1بعض المناطؽ

متفاكتة ضمف نفس المجتمع، فالبعض يفضؿ الزكاج مف األقارب ألنو بذلؾ يضمف معرفتو 
ألصؿ الفتاة كنسبيا كال يكمؼ نفسو عناء البحث عف أصكليا التي قد يقع فييا لبس أك تأخذ 

كما يزيد ذلؾ مف تقكية صبلت الرحـ ك التكافؿ ك التضامف ك المحافظة عمى . كقتا لمتقصي
. اسـ العائمة

جرت العادة في مجتمع البحث أف الفتاة إذا تقدـ لخطبتيا رجؿ ليس مف أقاربيا، فإف 
كالدىا يدعك كؿ أقربائو خاصة أبناء أخيو كأبناء أخكاؿ الفتاة كآباءىـ الستشارتيـ في ىذا 
. الزكاج ألف العادات تقضي بأف يعرض كالد الفتاة عمى ىؤالء الزكاج مف ابنتو إال إذا أبكا

ذا كاف غير محبذ لذلؾ فانو يختمؽ األعذار حتى ال يخمؽ العداكة بينو ك بيف أقاربو الذيف  كا 
ككثيرا ما . يركف أنيـ أحؽ بالفتاة مف غيرىـ كيقدـ في ذلؾ دائما أبناء العمكمة كالخؤكلة

كقعت مشاكؿ كشجارات ليذا السبب، ككانت النتيجة مقاطعة أسر كعائبلت اإلخكة كاألخكات 
.      لبعضيـ البعض عمى امتداد سنيف طكيمة

الزواج الخارجي - 2.3.1
. 2ىك الزكاج الذم تمـز الجماعة فيو الفرد بالزكاج مف خارج جماعتو كممتو

 أف ىذا النظاـ نشأ مكمبل لعمميات التبادؿ E.L .Straussؿ ليفي ستركس . كيرل ؾ
الزكاج خارج مجاؿ األقارب " كما يقصد بو. 3المستمرة لمسمع بيف مجمكعتيف أك قبيمتيف

كالنسب الكاحد، كيعني أيضا الزكاج مف خارج المحرمات النسبية أم تحريـ الزكاج بيف 
بمعنى أنو يحـر عمى الفرد الزكاج مف أعضاء جماعتو بسبب . 4"المحاـر أك مف ذكم القربى

قيكد التحريـ التي تحـر مثبل زكاج اإلخكة كاألخكات مف بعضيـ البعض كغيرىا مف أنكاع 
. التحريـ

 
                                                 

راضي لبرش،  نظاـ الزكاج في الريؼ الجزائرم بيف الثابت ك المتغير، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، تخصص - 1
عمـ االجتماع العائمي، قسـ عمـ االجتماع، كمية العمـك اإلسبلمية كالعمـك االنسانية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 

  . 95، ص 2002الجزائر، 

  .122إحساف محمد الحسف، مرجع سبؽ ذكره، ص- 2
3
- Levi-Strauss, Les structures elémentaires de la parenté, Paris, 1949,P      

  .61، ص 2003، 1معف خميؿ العمر، عمـ اجتماع األسرة، دار الشركؽ، عماف، ط- 4
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إف الزكاج في أصمو عبارة عف عبلقة خارجية، فالزكاج في كؿ المجتمعات يقـك عمى 
ف . أساس اختيار الشريؾ مف خارج أعضاء األسرة فالزكاج بالضركرة عبلقة إكسكجامية كا 

نسبية تبعا لمجماعة التي يختار _ كانت تمؾ اإلكسكجامية أك االغترابية كما يقكؿ البعض
مف ىنا فإف الزكاج الخارجي ييدؼ إلى تكسيع نطاؽ الدائرة . منيا الرجؿ شريكتو أك زكجتو

القرابية كدعـ كحداتيا عف طريؽ تشابؾ العبلقات االجتماعية التي تنتج عف عبلقات 
. 1المصاىرة

كقد تناكؿ العديد مف الباحثيف كالعمماء نشأة ىذا النكع مف الزكاج كمنيـ ىربرت سبنسر 
Herbert Spencer الذم يرل أف ىذا الزكاج بدأ بسبب الحرب إذ كانت الجماعات المتحاربة 

أما ماكيناف فذىب إلى أف الزكاج الخارجي نشأ . تخطؼ النساء مف الجماعات المتجاكرة
بسبب قتؿ البنات في  بعض القبائؿ، فكاف أصحابيا مضطريف إلى إيجاد نساء مف خارج 

كيفسر كستر مارؾ نشأة الزكاج االغترابي بسبب تربية أبناء العشيرة الكاحدة ذككرا . القبيمة
ناثا في بيت كاحد فيكثر بذلؾ اختبلطيـ ببعضيـ، ىذا ما يجعميـ ينفركف مف بعضيـ  كا 

. كتضعؼ رغبتيـ الجنسية تجاه بعضيـ، فيتجو األفراد إلى المصاىرة خارج عشيرتيـ
نجد إلى جانب الزكاج الداخمي في مجتمع البحث الزكاج الخارجي الذم يراه البعض 
ميما لتطكير العبلقات االجتماعية كتكسيعيا، كيدعـ التعاكف بيف الجماعات المتصاىرة في 

كيراه البعض . المناسبات المتعددة كاألعراس كحفبلت الختاف، كالمآدب االجتماعية المختمفة
اآلخر ضماف لنسؿ جيد كذرية سميمة كخالية مف األمراض كالعاىات ألنيـ خبركا ذلؾ 

بأنفسيـ مف خبلؿ مقارنة الزكاج الداخمي بالخارجي إذ أف األسر التي زاد الزكاج فييا مف 
بعضيـ البعض لعدة أجياؿ يتسـ أفرادىا بكثرة العقـ كنمك غير جيد لؤلطفاؿ كبنية جسدية 

 (03)ضعيفة كحتى الصفات كالسمات الجسمية الظاىرة غير جيدة كقد أفادنا اإلخبارم رقـ
الفامي الفكالنية يزكزك ياسر مف بعضاىـ كما يحبكش البراني يدخؿ في كسطيـ كما " قائبل

يخرجكش بناتيـ لبرا، كمع الكقت ظيرت فييـ آفات كأمراض كالجيؿ لي يركح فييـ خير مف 
 معنى كبلمو أف عائمة تحمؿ لقب معيف كاف 2."الجيؿ لي يجي، حتى في الزم كلك خايبيف

                                                 
  .234محمد عبده محجكب كفاتف محمد شريؼ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
 .، سبؽ ذكرىا01مقابمة مع اإلخبارم رقـ - 2
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أفرادىا منذ عدة سنيف يتزكجكف مف بعضيـ لعدة أجياؿ فكثرت فييـ األمراض كأنو الجيؿ 
. الذم يذىب يأتي بعده جيؿ أسكء حتى في الخصائص الجمالية

إف القكاعد المتعمقة بمسائؿ التحريـ، أك اإلباحة تساعد عمى بقاء كاستمرار البناء 
كتعزل كراىة الزكاج القائـ عمى . القرابي كتماسكو بحكـ أنو نسؽ مف العبلقات المنظمة

القرابة إلى تعريض البناء القرابي إلى الخطر الذم يدفع إلى تفادم ذلؾ النكع مف الزكاج 
باحة كتفضيؿ الزكاج الذم يساعد عمى تقكية كتجديد العبلقات كالنظاـ القائميف  كمحاربتو كا 

  1.في مجتمع معيف
 الخطبة المبدئية- 2 
 مرحمة البحث عن العروس - 1.2 

عطائيـ  يسعى الكالداف منذ نضكج ابنيما كبمكغو سف الزكاج إلى إقناعو بالزكاج كا 
كبعد إعبلف االبف عف رغبتو في الزكاج . مكافقتو لبدء البحث عف عركس مناسبة لو

كاالستقرار، تبدأ مرحمة الخطبة المبدئية التي تمر بمراحؿ تتكالى متسارعة أك متباطئة حسب 
 يقـك االبف باإلعبلف عف رغبتو في الزكاج بالتحدث إلى أمو حياء مف أبيو كأيضا  .الظركؼ

احتراما لو كخكفا مف ردة فعمو ألف الشاب قد يقترح فتاة يعرفيا لكف ال يحبذىا كالده أك ال 
يحبذ المصاىرة مع عائمتيا، أك قد يككف ىك االبف األصغر أك األكسط بيف إخكتو في العائمة 

إلى غير ذلؾ مف المكانع التي يتعمؿ بيا الكالد، إذ ال يحبذ عادة زكاج االبف األصغر أك 
األكسط قبؿ إخكتو الذيف ىـ أكبر منو حتى ال يتعرضكا لمقيؿ كالقاؿ كال تتناكليـ ألسنة 

أف األخير  (يشكؾ)السكء، ألف مف تزكج قبؿ أخيو الذم يكبره في مجتمع الدراسة فبل بد
" يعاني مف عيكب أك عمة منعتو مف الزكاج، لذا يحرص الكالداف عمى تزكيج أبنائيـ بالترتيب

عمى حسب مجتمع الدراسة كمنظكرىـ إلى " كؿ كاحد كدالتك الكبير كبير كالصغير صغير
فقد يؤدم زكاج االبف األصغر قبؿ األكبر إلى . ىذا األمر سكاء كاف األبناء ذككرا أك إناثا

إعراض األسر عنو مستقببل لبلعتقادات كالظنكف التي يمصقكنيا بو إلى حد الطعف في 
كما قد يؤدم أيضا زكاج البنت الصغرل قبؿ أختيا أك . رجكلتو في بعض األحياف كالظركؼ

المجتمع متاعنا شكاؾ كاف كحدة : " (01)أخكاتيا إلى عدـ زكاجيف كما تقكؿ اإلخبارية رقـ 
مدت بنتيا الصغيرة قبؿ الكبيرة يشكك فييا كيقكلكا أبصر كاش بييا كيبطمكا الناس يخطبكىا، 
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بكرم عنا عيب ياسر كماشك ممكف خبلص كقريب يقكلكا حراـ . كتك تبدلت شكية الحالة
، كما أفادتنا اإلخبارية كالميداف أف ىذه النظرة تغيرت قميبل، لكف 1"لخاطر العباد كانكا جاىميف

مازالت بعض العائبلت متمسكة بيذا الشرط الذم ال تتنازؿ عنو، إذ أف كؿ خطبة الفتاة 
الصغرل أمر مرفكض حتى تتزكج مف ىف أكبر منيا، كينطبؽ ذلؾ أيضا عمى األبناء 

لذا تسعى األسرة دائما بالتقيد بيذا الشرط حتى ال تعرض أبناءىا كبناتيا لعدـ الزكاج . الذككر
. أك تأخره

سكاء كاف االختيار شخصي أك أسرم فاف األـ ىي مف تتكلى فتح المكضكع مع األب، 
ففي حالة أف الشاب كقع اختياره عمى فتاة مسبقا فإنو يعمف ذلؾ دائما بتحفظ كحذر خاصة 

ذا لـ يختر أم فتاة فإنو يككؿ األمر  "برانية" إذا كانت خارج نطاؽ العائمة أم أنيا ، كا 
مف ثـ تخبر أفراد األسرة أك العائمة الكبيرة مف . لؤلسرة، فتقـك األـ بإخبار الكالد في الحالتيف

فيككف النقاش كالتشاكر كتطرح . أعماـ كأخكاؿ كالجد كالجدة كغيرىـ مف األقارب المقربيف
االقتراحات كالبدائؿ بيف أفراد األسرة كالشاب المقبؿ عمى الزكاج، كتقدـ القريبات عف 

. البعيدات، كبيذا تبدأ مرحمة البحث عف عركس مناسبة
كما أسمفنا في العناصر السابقة أف عممية البحث تبدأ مف القريب إلى البعيد مكانيا 

كفي فضاءات  (...بنات األقارب، بنات المعارؼ، األصدقاء )كعبلئقيا (الحي، الجيراف)
كالحماـ كعند بيكت الجيراف كالخياطة كقاعات الحبلقة كمناسبات كاألعراس كحفبلت 

الخطكبة كالختاف كالمآدب االجتماعية المتنكعة كنجاح األكالد كالبنات كحفبلت التخرج ، 
ككالدة النساء كحتى في المناسبات الغير سارة كالكفاة كالحكادث كالمرض، إذ يتسنى ألفراد 

كىي . األسرة التعرؼ مف خبلليا عمى فتيات ال يعرفكنيـ أك لتكطيد العبلقة كزيادة التعارؼ
الفضاءات كالمناسبات األساسية لكف قد تككف حتى في فضاءات أخرل أيف يمتقي الناس 

. صدفة كما عند الطبيب أك المساجد حيث تتردد كبيرات السف خاصة عمييا
أما في الماضي فقد كانت ميمة البحث ىاتو تككؿ إلى امرأة عارفة محنكة كحكيمة 

سكاء مف داخؿ العائمة أك خارجيا، إذ كانت ىي مف تدؿ أىؿ العريس عمى فتيات في سف 
الزكاج ألنيا تعرؼ الجميع في األحياء خاصة المتقاربة، كحتى إف لـ تكف تعرؼ بعض 
العائبلت فأـ العريس ترسميا لتتقصى عف العديد مف البنات كتأتييا بأخبارىف خاصة إذا 
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كانت خارج الكسط القرابي، فيقع انتقاء كاحدة لمتعرؼ عمييا عف قرب كمف طرؼ أسرة 
كقديما تعرؼ ىذه المرأة في بعض المجتمعات بالخاطبة كىي امرأة تككف . العريس مباشرة

عمى اتصاؿ بعدد كبير مف العائبلت كتقـك بتعريؼ الشاب الراغب في الزكاج كأسرتو عمى 
.    1عديد مف الفتيات الختيار كاحدة منيف

تعارف العائمتين - 2.2
إف تحديد األسرة أك الشاب لعركس المستقبؿ غير كاؼ إلقداميـ عمى خطبتيا مباشرة، 
بؿ يجب التأكد مف تمؾ الصفات كالخصائص التي يبحثكف عنيا، كيككف ذلؾ بتعرؼ أمو أك 

 بعد أف تتعرؼ األـ أك إحدل أفراد األسرة النساء منيف 2.إحدل قريباتو مباشرة عمى الفتاة
طبعا عمى إحدل الفتيات حتى إف كانت مف األقرباء تبدأ مرحمة تعارؼ عائمة العريس عمى 

فإف كانت مف األقرباء قد ال تفصح أـ العريس عف نيتيا لمخطبة . الفتاة كعائمتيا عف قرب
كتقـك بجس النبض كالتعرؼ أكثر عمى الفتاة دكف عمميا كأسرتيا حتى تككف عمى طبيعتيا 
ألف ىناؾ دائما تحفظ في التصرفات كالسمككات حتى مف طرؼ الفتيات المقربات حسب 
مجتمع الدراسة ألف الفتاة ال تجمس مع الكبار كتتبادؿ أطراؼ الحديث كالحكار معيـ في 

الزيارات العائمية مف منطمؽ العيب كاالحتراـ، كيتسنى ذلؾ ألـ العريس كبناتيا بحكـ القرابة 
أما إف كانت الفتاة ليست مف األقارب فإف أـ العريس تزكر . إذ ال ينظر إلى الزيارة باستغراب

عائمة الفتاة برفقة كاحدة مف بناتيا أك مع كالدتيا أك إحدل أخكاتيا لتفحص الفتاة جيدا 
كالتعرؼ عف كثب كمبدئيا عمييا كعمى عائمتيا كطبائعيـ كمستكاىـ االجتماعي كاالقتصادم 
مف خبلؿ السؤاؿ عف كؿ أفراد األسرة كاحدا كاحدا كمعاينة البيت كأثاثو كلباس البنات في 

كتعد ىذه فرصة لفحص الفتاة المراد خطبتيا جيدا إذ تجمسيا أـ العريس . العائمة كغيرىا
بجانبيا لتفحصيا بدءا مف طكؿ قامتيا إذ تطمب منيا القياـ كتنظر إف كانت ترتدم حذاء ذك 

كعب عالي أـ ال ثـ تنظر إلى جسميا عمكما فيؿ ىي سمينة أـ نحيفة كشعرىا كلكنو 
كأسنانيا كتتأكد مف مشيتيا عميا تعاني مف عرج أك عيب ما، كتتأكد أيضا مف نظرىا 

كبمجرد تفحصيا جيدا تفتح معيا باب الحكار لتعرؼ مف أم نكع مف الفتيات ىؿ ىي حاذقة 
                                                 

 مع دراسة ميدانية لمجالية المبنانية اإلسبلمية بمدينة ديربكرف األمريكية، دار –عاطؼ كصفي، األنثركبكلكجيا الثقافية - 1
  . 215ت، ص .النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، د

ليمى صباغ، المرأة في التاريخ العربي في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، منشكرات كزارة الثقافة ك اإلرشاد القكمي، دمشؽ، - 2
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كمسؤكلة كمؤدبة كذات عقؿ راجح أـ رعناء كغير مؤدبة إلى غير ذلؾ مف الخصائص 
كالصفات التي تستطيع مف الجمسة األكلى مع الفتاة معرفتيا بصفة عامة ثـ تتبادؿ أطراؼ 
الحديث مع أـ الفتاة كتفصح عف نية أسرتيا في خطبة ابنتيـ، لكف يجب التريث كالتعرؼ 

كتعكد األـ حاممة كؿ األخبار عف الفتاة كعائمتيا كتقـك . أكثر كالسؤاؿ عف بعضيـ البعض
بكصفيا بدقة لبناتيا كالشاب يسترؽ السمع مف بعيد ك تتقصد األـ إسماعو ثـ تحكي لزكجيا 

فترغبيـ لئلقداـ عمى خطبتيا أك تنفرىـ كتبعدىـ عنيا مف خبلؿ كبلميا عف الفتاة كأىميا 
الناس يشكفكا : "إذ قالت (03)كطبائعيـ خاصة كالدة الفتاة ىذا ما أكدتو لنا اإلخبارية رقـ

ياسر لؤلـ ال خاطر بنتيا تجي كيفيا ككيما يقكؿ المثؿ إقمب البرمة عمى فميا تطمع البنت 
ك يبدأ رجاؿ العائمتيف في التعارؼ عمى أسماء . ، كتتعدد الزيارات مرتيف أك ثبلثة1"لميا

كميف بعضيـ البعض كأماكف عمميـ كيتبادلكف الحكار كتركز كؿ مف العائمتيف عف أصؿ 
كالجدير بالذكر أف ىذه الخطكة تجرم سكاء . كفصؿ العائمة األخرل كمعرفة المقربيف منيـ

. ىذا ما ىك حاصؿ في مجتمع البحث حاليا. كاف االختيار مف طرؼ العريس أك أىمو
كىي أـ - أما في الماضي فكانت عممية فحص الفتاة صارمة إذ كانت تعاينيا امرأة

تتميز بالذكاء كالجرأة الكبيرة كالخبرة كالمعرفة بأمكر النساء كحيميف - العريس أك إحدل جداتو
بداء ما ليس فييف أك إخفاء ما فييف مف عيكب، إذ تعمد إلى اختبار نظرىا  في التمكيو كا 
فتعطييا إبرة ذات فتحة صغيرة كتطمب منيا إدخاؿ الخيط في اإلبرة، ثـ تعطييا حبة مف 

المكسرات الصمبة لكسرىا لمتأكد مف سبلمة كصحة أسنانيا، ثـ تشد قميبل شعرىا لترل لعمو 
غير أصمي كتتحسس جسميا كتتأكد مف نيدييا كتتأمؿ جماؿ كجييا كمبلمحو لتكشؼ أم 

بعد أف تتعرؼ أـ العريس عمى الفتاة كتعمف ىي كأفراد . عيكب في عينييا أك أنفيا أك فميا
العائمة عف إعجابيـ بيا كيصرحكف بنية التقدـ لخطبة الفتاة،  يقـك كالد الفتاة بإخبار إخكتو 
كأخكاؿ الفتاة كالمقربيف منيا لعؿ أحدىـ يريد خطبتيا البنو ىذا إذا كاف العريس خارج نطاؽ 
العائمة أم ليس مف األقارب، فإف تقدـ أحدىـ ككافقت الفتاة أيضا يعتذر لمعائمة التي جاءت 

كتعرفت عمى الفتاة كيقكؿ ليـ أنو ال نصيب لكـ عندنا، فقد طمبيا ابف عميا أك ابف خاليا أك 
. قريب ليا
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الشوفة      - 3.2
تعتبر ىذه الخطكة ميمة إلتماـ المراحؿ البلحقة كىي قاعدة لمخطبة الرسمية، فيي 

ففي مجتمع البحث يحدد يـك مع . تأكيد عمى عـز أىؿ العريس عمى اتخاذ القرار النيائي
أىؿ العركس كيككف بأسبكعيف عمى األقؿ ليستعد أىؿ الفتاة الستقباؿ العريس كأىمو كبعض 

ف كاف  مرافقييـ، كتككف ىذه لمقاء العريس مع العركس كرؤيتيا في بيت أىميا حتى كا 
االختيار شخصي، إذ تسمح العائبلت برؤية الخطيبة دكف حجاب حتى ال يبقى لدل العريس 

أم استفسارات كحتى يككف مقتنعا بعركسو ال مجبرا أك مترددا، لكف يككف لباسيا محتشما 
غير فاتف كغير متبرجة كثيرا حتى يراىا أىؿ العريس كميـ عمى طبيعتيا كما يمكف لكالده أك 

. أعمامو الكبار كأخكالو أيضا رؤية الفتاة لبعض دقائؽ لمتأكد مف اختيار ابنيـ أك النساء
في ىذه الخطكة يبدأ كالد العريس أك مف ينكب عنو أحيانا عـ أك خاؿ العريس في فتح 
مكضكع الخطبة فيتجو بكبلمو لكالد الفتاة كيعمف عف رغبتيـ في خطبة إبنتو كيقـك بتقديـ إبنو 

لمحضكر إذ يككف أيضا مع كالد الفتاة إخكتيا، بعض أعماميا كأخكاليا كالجديف كيمكف 
كىك نفس الشيء بالنسبة لمعريس الذم يجمب . اقتصار الحضكر عمى احد األعماـ كاألخكاؿ

معو إخكتو كمقربيو مف أخكاؿ كأعماـ ككؿ مف يمـز حضكره كالصير،  كال ننسى جانب 
النساء فاألـ تحضر معيا بناتيا كأخكاتيا كأخكات زكجيا كبعض عماتيا أك خاالتيا كالجدات 
كغيرىف مف النساء البلتي جرت العادات عمى حضكرىف في مثؿ ىذه المرحمة حيث تحضر 
الكبيرات بحكـ خبرتيف في الحياة لتمييز األكضاع جيدا كاإلتياف بالتفاصيؿ الدقيقة عمى كؿ 

جينا راغبيف خاطبيف بنت الحسب كالنسب " فيقكؿ كالد العريس. شيء يخص تمؾ العائمة
 فيرد عميو كالد الفتاة 1"بنتكـ فبلنة البننا فبلف الحاضر معنا كنتمنكا نمقكا الرضا كالقبكؿ

كيبدأ النقاش كالحكار حكؿ الخطكط العريضة ". كاف كتب المكتكب راىي ليكـ: "قائبل
كالشركط الخاصة بكؿ منيما كتتمثؿ في الشركط المادية مف ذىب كمبمغ الصداؽ كالصكؼ 

كالشركط الغير مادية كإتماـ الفتاة دراستيا أك اشتراط أف تعمؿ كأيضا مف . كالكسكة كغيرىا
جية العريس الذم يشترط عمى العركس عدـ العمؿ أك السكف مع أىمو إلى غير ذلؾ مف 

الشركط التي تعمف أماـ الطرفيف حتى إف كاف الخاطب يعرؼ الفتاة كمتفؽ معيا، ذلؾ حتى 
يككف الحضكر شيكدا عمى الطرفيف كحتى ال يتراجع كاحد منيما، ففي بعض األحياف يتراجع 
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العريس عف بعض األمكر المتفؽ عمييا كعمؿ الزكجة، لذا تطرح كؿ الشركط بكضكح كعمنا 
. لتفادم المشاكؿ فيما بعد، ألف الحضكر يعدكف بمثابة الضامنيف لمجانبيف

في ىذه الخطكة تحسـ معظـ األمكر بيف العائمتيف، لكف يبقى رد أىؿ العركس عمى 
القبكؿ مؤجبل كليس في تمؾ المحظة أك نفس الجمسة كىذا مف تقاليد كعادات مجتمع الدراسة، 

فحتى لك كاف كالد الفتاة كعائمتو قابميف ليذا الزكاج كالجميع مكافؽ،  فالعادات تقضي بأف 
يعطى كالد الفتاة كأىميا فرصة لمتفكير كالرد في أقرب كقت، ىذا مف أجؿ تعزيز الفتاة كالرفع 

بعد مدة . مف شأنيا كحتى ال يقكؿ أىؿ العريس أف أىميا لـ يصدقكا أف كجدكا ليا عريسا
تقدر بأسبكعيف عمى األكثر يعمف كالد الفتاة عف مكافقة العائمة عف إعطائيـ الفتاة، كينتظر 

. مف أىؿ العريس التقدـ رسميا إلعبلف الخطكبة الرسمية
كجرت العادة أف يعطي الشاب المتقدـ لمخطبة عند رؤية عركسو المستقبمية أف يعطييا مبمغا 

ماليا عند مغادرتو كعربكف محبة ربما أك كثمف إللقاء نظرة عمييا؟ 
الخطبة الرسمية                            - 3

كالخطبة مكجكدة . تعتبر الخطبة الفترة التمييدية التي تسبؽ القراف كأكلى مراحؿ الزكاج
ف اختمفت أشكاليا كطرؽ تنفيذىا، فنادرا ما يحدث الزكاج دكف  في كؿ المجتمعات حتى كا 

كىي طريقة ليتعرؼ كيؤكد فييا أىؿ الشاب عمى جدية العبلقة كحدكث الزكاج، فيي . خطبة
طريقة نابعة مف عادات كؿ مجتمع ليتعرؼ خبلليا الخاطب عمى خطيبتو كيتقرب منيا 

. ليكسب كدىا كاحتراميا كثقتيا كلتأنس بو الخطيبة كتشعر بحمايتو كأنو سندىا في المستقبؿ
كتحظى . كتعد الخطبة مرحمة يستكشؼ فييا الرجؿ ك المرأة شخصية بعضيما البعض

الخطبة في مجتمع الدراسة بأىمية ألف العائبلت ال تقبؿ أم عبلقات لبناتيا خارج ىذا 
" كتعرؼ الخطبة بصفة عامة بأنيا. اإلطار، فيي الكسيمة الكحيدة لتعارؼ الشاب كالفتاة

طمب الرجؿ يد امرأة لو شرعا ليقترف بيا، فإذا أجيب بالمكافقة تمت الخطبة بينيما، كىي عند 
المسمميف كعد بالزكاج، كيكثؽ ىذا الكعد بقراءة الفاتحة، كىي ليست عقدا تترتب عميو آثار 

، نحاكؿ أف نحمؿ ىذا التعريؼ في ضكء ما يجرم في مجتمع البحث 1كالتزامات قانكنية
: باعتباره مجتمعا مسمما بالدرجة األكلى فنجد أف الخطبة عبارة عف

.  طمب الرجؿ يد المرأة كيككف مف أىميا ال مف نفسيا•

                                                 
  .140عبد القادر القصير ، مرجع، سبؽ ذكره، ص - 1
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 أف تككف لممرأة المطمكبة لمزكاج غير محرمة عميو بصفة مؤقتة أك دائمة كليست محجكزة •
. ألم رجؿ آخر

 ال يترتب عمى الخطبة التزامات قانكنية غير أنيا ليا تبعات اجتماعية كبيرة لمف يعدؿ •
. عنيا في مجتمع البحث

كالخطبة في مجتمع الدراسة ليست مجرد عيد لبلرتباط بيف شخصيف، بؿ ىي الطريقة التي 
تفضي إلى الزكاج، كرغـ خمكىا مف االلتزامات القانكنية كالمدنية إال أنيا تحمؿ في طياتيا 

فالفرد في ىذه المرحمة يعمؿ عمى . جكانب دينية كجكانب شعائرية طقكسية كجانب رمزم
تييئة نفسو ليدخؿ في التفاعؿ في نسؽ عبلقات جديد لـ يتـ اندماجو بعد معيا كلـ يتـ أخذ 

 مرحمة ىامشية، Van Gennepك تعد مرحمة الخطبة في نظر فاف جنب . مكانتو فييا بعد
لكنيا تؤسس لركابط اجتماعية ىامة بيف العائمتيف مف ىذا المنطمؽ نجد مجتمع البحث ييتـ 

: كثيرا بيذه المرحمة ألنيا تؤدم كظائؼ كتشبع حاجات نكجزىا فيما يمي
 ىي مرحمة انتقالية مف المراىقة إلى النضج كالتي ترتبط بالزكاج الذم تترتب عميو التزامات •

. كمسؤكليات اجتماعية، أم االنتقاؿ مف االلتزامات الفردية إلى االلتزامات الجماعية
 ىي فرصة الختبار مدل تفاىـ كانسجاـ الخاطب كالخطيبة، كزيادة قكة العبلقة بينيما •

. إلتماـ مشركع الزكاج أك العدكؿ عنو
.  كما تعد فرصة لمتخطيط لمزكاج•

لمخطبة الرسمية نكعاف يمارساف في مجتمع الدراسة يتضمف كؿ نكع منيما خطكات تقـك بيا 
العائمتيف كتجرم خبلليما ممارسات اجتماعية كطقكس دينية كينبع ىذاف النكعاف مف طريقة 

. العقد الخاصة بالجماعة التي تحضر مع كالد العريس
التينية  - 1.3

التينية في منطقة الدراسة مدينة الشريعة ىي عبارة عف النكع األكؿ مف الخطكبة 
الرسمية، لكنيا تختمؼ في طريقة إجرائيا كخطكاتيا كالتزاماتيا كاالحتفاؿ بيا سكاء في بيت 
العركس أك العريس فما يككف الزما في النكع الثاني يككف غير ضركرم في التينية كالتي 

أطمقنا عمييا عقد الجماعة المؤجؿ كىي تسمية خاصة فقط ببحثنا كنحف الذيف كضعناىا كما 
كىذا ما " عقد الجماعة الفكرم" كضعنا التسمية الثانية أك المفيـك الذم يأتي فيما بعد كىك

. كجدناه مف خبلؿ دراستنا الميدانية
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إعالن االرتباط و االتفاق عمى الشروط و المير - 1.1.3
يعد ىذا النكع مف الخطكبة أم التينية أيضا ميما ألنيا خطكة اتخذتيا العائمتيف الرتباط 

الشاب كالفتاة بطريقة تأخذ الشرعية االجتماعية كليس الدينية، ألف فييا يستطيع الخاطب 
كالخطيبة رؤية بعضيما في حضكر العائمة ليتعرؼ كؿ منيما عمى اآلخر كعمى شخصيتو 

. كطبائعو
كبما أف ىذه الخطبة تقع خارج المحكمة سكاء حضرتيا جماعة مف األىؿ أك رجاؿ 

الديف فإنو يمكف ألحد الخطيبيف أك كمييما التراجع عنيا، كيعاد فييا ما قدـ مف مير كىدايا 
 كتختمؼ ىذه الخطبة عمى النكع 1عينية غير مستيمكة إلى العريس، كال يعاد ما أكؿ كما لبس

إذ يحضر لبيت العركس كالده كمف ينكب عف األعماـ كأيضا . األكؿ في غياب جماعة العقد
خكتو كال يحضر كبار العائمة أك ذكم الشأف فييا كيككف العدد  كاحد أك اثناف مف األخكاؿ كا 
قميؿ، كال يأخذ االحتفاؿ طابع اليالة كالفرجة الكبيرة، كيقتصر أيضا عند النساء مف جية 

نفس الشيء بالنسبة ألىؿ . العريس عمى كالدتو كأربع أك خمسة مف النساء مف أقاربو
العركس إذ تدعك فقط بعض الصديقات كالعمات كالخاالت كيحضر إخكتيا كبعض أعماميا 

فييا يتـ االتفاؽ عمى الشركط كالمير بصفة نيائية كال يقدـ المير أثناء ىذه . كأخكاليا
تقدـ القيكة كبعض الحمكيات ألىؿ العريس كيككف كقت ىذه التينية عادة في المساء . الجمسة

. ألنو ليس مف الضركرم تحضير كجبة غداء ليـ
كيتكمـ باسـ العريس كالده أك أحد أقاربو كيذكر كالد العركس بأنيـ اليـك حضركا مف 
أجؿ التينية كالتي تتمثؿ في لبس الفتاة لخاتـ الخطبة كاإلعبلف عف ارتباطيا حتى ال يتقدـ 

. لخطبتيا أحد
خاتم التينية  - 2.1.3

تعكس مظاىر االحتفاؿ بالخطبة الكثير مف مظاىر االندماج كاالرتباط كالتضامف 
كيرتبط بالخطبة رمزاف يتمتعاف بتراث تاريخي طكيؿ األكؿ خاص بطريقة اإلعبلف ." العائمي

، كلمخطبة كظيفة كىدؼ ىما إعبلف المجتمع باقتراف 2"عف الخطبة كالثاني ىك خاتـ الخطبة

                                                 
  .43، ص 2000، 1عطا ا الزاقكت، العادات كالتقاليد في جبؿ العرب، دار عبلء الديف لمنشر كالتكزيع، دمشؽ، ط- 1
فاركؽ أحمد مصطفى كمرفت العشماكم، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع، - 2

  .66، ص 2013اإلسكندرية، مصر، 
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فرديف برباط الزكجية، كألف ىذا االرتباط الزكاجي ميـ بالنسبة لممجتمع لذا كانت ضركرة 
. كحتمية اإلعبلف عنو

انظر قد جعمتؾ عمى :" إف استخداـ الخاتـ قديـ ففي سفر التككيف يقكؿ فرعكف ليكسؼ
 مف الظاىر أف استخداـ 1."أرض مصر، كخمع فرعكف خاتمو مف يده كجعمو في يد يكسؼ

الخاتـ في عقد الخطبة كاف مستخدما منذ زمف بعيد كربما جاء مف عادات قديمة، حيث كاف 
ك يرمز الخاتـ إلى االتحاد ك بالرغـ مف . الخاتـ يستخدـ كتعيد في اتفاقات ىامة أك مقدسة

عدـ تحديد زمف ألصؿ استخداـ خاتـ الزكاج إال أف التسجيبلت تظير في األدب الفرعكني، 
، ككما ىك معركؼ 2"كالفكرة متسقة مع العقائد المصرية القديمة في أف الحمقة تمثؿ األصبدية

فخاتـ الخطكبة يككف دائما عمى شكؿ حمقة ال بداية كال نياية لو فيك رمز الخمكد أم استمرار 
.  العبلقة بيف الزكجيف الى نياية حياتيما

في مجتمع البحث الخاتـ ىك رمز اجتماعي يشير إلى المكانة الجديدة التي أصبح كؿ 
مف العريس كالعركس يحتبلنيا، كفي نظر أىؿ العركس كأقربائيا فإنو كمما كاف الخاتـ غاليا 

كمما كانت مكانة العركس عند العريس كأىمو كبيرة كمميزة ك كأنيا كفقت أك كفقت عائمتيا في  
كنجد الفتاة خاصة تحرص عمى ارتداء الخاتـ في مرحمة . اختيار العائمة المناسبة ليا

الخطكبة ألنو يعطييا شعكرا بأنيا عمى ذمة رجؿ كىك مسؤكؿ عنيا، كفي بعض األحياف 
. لتكيد الحاسدات

أنا مف نيار لي ىنيت نمبس الخاتـ خاصة كي نخرج باش :" (07)كتقكؿ المبحكثة رقـ
 كتحرص عمى 3."ما يطمع في حتى كاحد لخاطر كي يشكؼ الخاتـ يفيـ راني مرت راجؿ

لبسو أيضا حتى ال تتعرض لممضايقات مف طرؼ الرجاؿ المتصيديف لمفتيات مف أجؿ 
الزكاج كحتى ال تضع نفسيا في إحراج، كما يحرص العريس أيضا عمى لبس الخاتـ ككأنو 

. يتفاخر أماـ أصحابو أنو أصبح رجبل ناضجا كعف قريب سيصبح متزكجا كرب أسرة
كتبدك مظاىر التضامف العائمي في مجتمع البحث مف خبلؿ حضكر رجاؿ العائمة مف 

عطاء قيمة لمعريس كالعركس كما تبدك مظاىر . الطرفيف كتعبير عمى المكانة االجتماعية كا 
فتزداد الزينة كيككف . االحتفاؿ في منزؿ العركس بصكرة أكبر مما ىك عميو في منزؿ العريس

                                                 
  . 184مرفت العشماكم عثماف العشماكم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
  .184المرجع نفسو، ص - 2
  .11:00، عمى الساعة 2016 جكيمية 11: (07)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 3
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كتييأ قاعة جمكس كبيرة كفاخرة الستقباؿ أىؿ العريس مف الرجاؿ أما . البيت مرتبا جيدا
. النساء فيكف مع العركس في قاعة أيضا كبيرة كمفركشة بأحسف الزرابي كأفخر المفركشات
كتتكجو العركس يـك التينية إلى الحبلقة لتقـك بتزيينيا كتختار ليا تسريحة جميمة تناسبيا 
. كتناسب الفستاف الذم ترتديو كىك فستاف عادة ما يككف مخصص لمخطبة تكتريو العركس

في حدكد الساعة الثانية بعد الزكاؿ يصؿ أىؿ العريس فتتعالى زغاريد نسائيـ 
المرافقات ليـ عند الدخكؿ كيتكجيف مباشرة إلى قاعة العركس حيث تتربع عمى أريكة أنيقة 

يتجاذب الرجاؿ أطراؼ الحديث . ككراءىا خمفية جميمة مزينة، كمحاطة بأخكاتيا ككالدتيا
لبعض الكقت كالنساء في االنتظار ثـ يستأذف أخ العركس في دخكؿ العريس ليمبس عركسو 
الخاتـ، كلمحاضرات حرية الحضكر أك الخركج مف القاعة، لكف جرت العادة أف ال يحضر 

سكل األخكات الغير متزكجات ككالدة العركس أك عماتيا كخاالتيا الكبيرات في السف ألنو ال 
يسمح لمصغيرات التكشؼ عمى الغرباء، فالعريس إلى ىذه المحظة مازاؿ غريبا عف أفراد 

يمبس العريس الخاتـ لعركسو مع انطبلؽ الزغاريد كاألغاني ثـ . العائمة اآلخريف مف النساء
يقطعاف قالب الحمكل مع أخذ الصكر التذكارية معا كمع الكالدتيف ثـ تكزع إحدل أخكات 

كتكزع المشركبات . العريس قالب الحمكل عمى الحاضرات مع االحتفاظ بنصفو لحممو معيـ
كتقـك أـ العريس بكضع القميؿ مف الحنة في . كالقيكة كالحمكيات عمى الجميع بما فييـ الرجاؿ

". سنة" اليد اليمنى لمعركس ككما يقاؿ في مجتمع البحث
فال التينية والجياز المقدم     - 3.1.3

بيف كالد الفتاة كأىمو أك " االتفاؽ الشفكم" تعني كممة تينية في منطقة الدراسة الشريعة
بمعنى أف كالد الفتاة أعطى كممة نيائية عمى " إعطاء الكممة"كما يقاؿ في أماكف أخرل 

.         مكافقتو عمى تزكيج إبنتو لطالبيا
بمجرد مغادرة أىؿ العريس تقـك كالدة العركس كالحاضرات بإعداد عشاء عائمي يتمثؿ 

ك يمكف أف يدعك كالد . كالسمطة كالفكاكو كالمشركبات الغازية (الجارم)في الكسكسي كالشربة
. العركس اثناف أك ثبلثة مف أصدقائو أك جيرانو المقربيف إضافة إلى الحاضريف معو سابقا

كتخصص إحدل أخكات العركس كقتا لرؤية الجياز الذم أحضره العريس لعركسو كىك 
: في العادة يتككف مف
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يكضع فييا مبلبس داخمية كؿ شي منو كاحد بمعنى فكالرة :  حقيبة متكسطة الحجـ كفاخرة•
، (فستاف )كاحدة، منشفة كاحدة لمكجو، عمبة مناديؿ اليد كاحدة، قندكرة كاحدة (محرمة رأس)

.  صنداؿ كاحد كلباس لمخركج يتمثؿ في حجاب كحقيبة يد كحذاء
مصنكعة مف جريد النخيؿ أك ماشابو تككف مممكءة بالعطكر كأدكات الزينة  (سمة ) سابة•

. كالتبرج كالحنة
الخ ... طبؽ مممكء بالمكسرات كالحمكل كالشامية كحمكة الحمقـك •

.   كما يحضر أىؿ العريس كمية معتبرة مف الفكاكو
أما في بيت العريس فبمجرد كصكليـ تطمؽ كالدتو كالمرافقات ليا الزغاريد إلعبلـ 

عبلف خطبة ابنيا، كيضعكف بعض األشرطة المسجمة الخاصة بالغناء كيحضر . الجيراف كا 
كال يقـك العريس كأىمو بدعكة الناس إال مف . عشاء عائمي أيضا مثؿ الذم في بيت العركس

لمعريس في ىذه الحالة " ليمة الحنة" حضر كحده لمتينئة خاصة الجيراف، ألنو ال تقاـ حفمة
. (التينية)

العقد - 2.3
عقد الجماعة الفوري - 1.2.3

قراءة الفاتحة مع " بالفكرية"كىك النكع الثاني مف أنكاع إتماـ الخطبة الرسمية، كيقصد 
كتقديـ مبمغ الصداؽ كامبل أثناء " شاة الحبلؿ" ذبح الكبش أك كما تسمى في مجتمع البحث 

في المساء بالنسبة لمعركس في بيتيا كلمعريس " بطقس الحنة"العقد كفكرا دكف تأجيؿ ثـ القياـ 
بجماعة األشخاص الذم يحضرىـ كالد العريس معو مف " جماعة" كارتبطت كممة. في بيتو

. إخكتو كأصياره ككجياء عائمتو الكبيرة ككبار السف مقابؿ جماعة تحضر مع كالد العركس
كيشترط في ىذا العقد المرتبط أساسا بحضكر ىاتو الجماعة أف تجرم كؿ خطكاتو في نفس 
اليـك كىك رغـ عدـ تكثيقو مدنيا ممـز كتترتب عميو كاجبات كالتزامات ألف الجماعة حضرت 

كأجرت العقد فينظر إليو بإجرائو أف الفتاة أصبحت زكجة رسميا، حيث أنو إذا عدؿ عف ىاتو 
كجكىر ىذا العقد ىك ذبح . الخطبة أك تـ فسخيا تعد المرأة في نظر مجتمع الدراسة مطمقة

إذ ينظر إلى ذلؾ الكبش عمى أنو رمز شرعية ىذا الزكاج كرمز قداسة ىذا " شاة الحبلؿ"
كقد جرت العادة أف تككف الخطبة بنكعييا في أياـ معينة مف األسبكع ىي االثنيف . العقد
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كالخميس عادة الختصاصيا بالبركة دكف بقية أياـ األسبكع، كيككف كقت عقد الجماعة عادة 
. قبؿ كقت الغداء، حتى يترككا متسعا مف الكقت ليتغذل كؿ الحضكر عند أىؿ العركس

العقد المدني - 2.2.3
لعقد الزكاج أركاف شرعية ذات أىمية ألنو عقد يمثؿ أقدس العبلقات اإلنسانية، كىك ما 

تحقيقا لمرحمة كالمكدة كالمساكنة لقكلو  (ص)يجمع بيف رجؿ كامرأة عمى شرع ا كلسنة نبيو
 كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا كجعؿ بينكـ مكدة  ﴿:عز كجؿ

  1﴾كرحمة إف في ذلؾ آليات لقـك يعقمكف
جرت العادة أف يككف العقد المدني في منطقة الدراسة مدينة الشريعة كحسب مجتمع 
البحث في يـك االثنيف أك الخميس تيمنا بيما إذ يعتقد الناس أف ىذيف اليكميف اختصا دكف 

. بقية األياـ بالبركة كالسعادة كحسف الحظ كالتكفيؽ
كيطمؽ عمـ االجتماع كاألنثركبكلكجيا عمى مرحمة عقد القراف مرحمة التعاقد كالزكاج 

كالطقكس التي تصحب عقد . 2التي تبدأ بعقد الزكاج بصفة رسمية كتعد بدء الحياة الزكجية
إذ أنو يقضي أف تحضر العركس كالعريس كالشاىديف . الزكاج عمى درجة كبيرة مف األىمية

أماـ الييئة الرسمية لتكثيؽ العقد المدني أم أف ىذا العقد ال يعتبر خاص فقط بشخصيف، بؿ 
. ىك عقد تترتب عميو مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات الدينية كالمدنية كاالجتماعية

 إلى أف الزكاج يأخذ شكمو القانكني Wester Markفي ىذا الشأف يذىب كستر مارؾ 
كالجزاء الديني مف خبلؿ عممية االشيار التي تتـ في العقد إذ أف أعضاء المجتمع يصبحكف 

شيكدا عمى ىذا التعاقد ألف الزكجاف يعمناف بميابة كقداسة عف ارتباط كؿ كاحد منيما 
. 3باآلخر

كيعد تكثيؽ الزكاج مف العادات المصرية القديمة كقد عثر عمماء اآلثار عمى أقدـ كثيقة 
ـ . ؽ550ـ كالتي تتفؽ مع نص آخر يعكد إلى سنة . ؽ950لعقد الزكاج يعكد تاريخيا إلى 

          4.كىي عقكد مدنية مكتكبة مثؿ بقية العقكد

                                                 
، اآلية - 1   . 21القرآف الكريـ، سكرة الرـك

 .71فاركؽ أحمد مصطفى كمرفت العشماكم،مرجع سبؽ ذكره، ص  -2
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بالرجكع إلى مجتمع البحث فإف العادات كالتقاليد كجدنا أف أغمب العائبلت تفضؿ أف 
يتـ ىذا العقد قبؿ مدة قصيرة قبؿ العرس ال تتعدل ىذه المدة الشيريف في الحاالت التي 

تطكؿ فييا الخطبة أما إذا كانت فترة الخطبة قصيرة فإف ىذه المدة ال تتعدل األسبكعيف، ىذا 
.   حتى ال عد الفتاة مطمقة في حالة تراجع الخاطب عف الزكاج

المرا تتخطب بالكممة كدير التينية كما :" (08)في ىذا المقاـ قالت لنا المبحكثة رقـ 
الزمش يتسرعكا مالييا كيديركا العقد الرسمي لخاطر المرا تكلي مطمقة إذا بطمت عمى 

أم أف مرحمة التينية ىي مرحمة دراسة كتعرؼ الخطيب عمى خطيبتو كىي فترة . 1"الراجؿ
تخطيط لمشركع الزكاج الذم قد يمغى كىذه الحاالت نادرة في مجتمع الدراسة ألف أفراده 

أم الكعد الذم قطع أماـ أفراد العائمتيف أك ما يسمى " لمكممة" يرتبطكف كيعطكف قيمة أكثر 
". التينية"في منطقة الدراسة بػ 

القانكف تك صعيب كيحكـ لمصمحة المرا بصح نحنا : " (09)كقاؿ لنا المبحكث رقـ 
ىنا تحكمنا العادات كالتقاليد حتى كلك الراجؿ ىك لي بطؿ عمى المرا بعد العقد نتاع البمدية، 
مالييا ما يديركش اإلجراءات القانكنية كما يتبعكىاش، نقصد أنك حتى لك كاف عندىا حقكؽ 
يسبمك فييا لخاطر كيما تعرفي مجتمعنا ما يرحمش كفي حالة كيما ىذم مالي المرا يحكسك 

. 2"غير يسترك بنتيـ، كما ينشركش عمييا اسـ مطمقة
ما يفيدنا المبحكث بو ىنا ىك سمطاف العادات كالتقاليد التي تجعؿ المرء يخضع كيسير 
عمييا إلى درجة التخمي عف حقكقو أحيانا، فكصـ الفتاة بالمطمقة في منطقة الدراسة، ليس 
باألمر الييف عمى أسرتيا تحممو ألف لو تبعات كبيرة، لذا تمجأ العائمة في مثؿ ىذه الحالة 

إلى عدـ المطالبة بحقكؽ ابنتيا حتى ال يسمع الناس بيا كيبقى األمر في طي الكتماف حتى 
يتقدـ ليا خطاب آخريف عميا تظفر بكاحد عندما يتعرؼ عف العائمة عف قرب، أما السماع 
عنيا مف بعيد فيك أمر غير مستحب كمنفر ألف األغمبية ال يقدمكف عمى الزكاج مف فتاة 
تخمى عنيا خطيبيا حتى كلك كاف ظمما كتعسفا في حقيا، ألف األفكار المسبقة كاألحكاـ 
الجائرة تمتصؽ دائما بالفتاة كىذا راجع إلى ذىنية مجتمع الدراسة التي تكرس دائما النظرة 

. الدكنية لممرأة خاصة في مكضكع الزكاج

                                                 
 .                   09:30، عمى الساعة 2016 أكت 10يـك : (08)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1

 .10:30 أكت، عمى الساعة 15يـك : (09)مقابمة مع المبحكث رقـ - 2



 ثاني    الفصل ال                                                    عادات و طقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة  

 

94 

بصفة عامة فإف فسخ الخطبة سكاء بعد العقد المدني أك قبمو يعد مف أمكر العيب 
كيؤثر بدرجة كبيرة عمى مستقبؿ الفتاة ألف الرجاؿ يعزفكف عنيا باعتبار أنيا كانت عمى ذمة 
رجؿ آخر، فكأنيـ يعتبركنيا ممكية خاصة ال يمكف انتقاليا إلى آخر كىذا راجع إلى األفكار 

باإلضافة . التي يككنكنيا نحك تمؾ الفتاة إذ تصبح غير مكثكقة كغير جديرة بأف ينظر إلييا
إلى الذىنية التي يحمميا الكبار في العائمة سكاء الكالديف أك اإلخكة أك غيرىـ فحسب مجتمع 
البحث ىناؾ استنكار كبير عند إقداـ العازب خاصة عمى فتاة فسخت خطبتيا أك عقدىا لما 

. 1يمحؽ بيا مف أقكاؿ كشائعات
بعد تحديد مكعد العقد، جرت العادة في مجتمع البحث أف يذىب العريس إلى بيت 
العركس ليأخذىا إلى دار البمدية مف أجؿ تكثيؽ عقد الزكاج بصفة رسمية أماـ المكظؼ 

المختص كالمكمؼ قانكنا بتحرير عقد الزكاج، كيككف برفقة العركسيف كالدىا أك كلييا كالشيكد 
بعد إتماـ العقد . كبعض المقربيف سكاء مف األصدقاء أك العائمة لكف تمنع مرافقتو النساء

يبارؾ الحضكر لمعريس مع التمنيات بالتكفيؽ في الحياة الزكجية كالذرية الصالحة، لكف 
.  المباركة تككف لمعركس فقط في البيت مف طرؼ أخكاتيا

زيارة الخطيبة وىداياىا في المناسبات - 3.3
بعد الخطبة يستطيع الخاطب كأىمو زيارة الخطيبة كأىميا لبلطمئناف عمييـ كتكطيد 

العبلقات بينيـ، كمف أجؿ تعرؼ كتعكد الخطيبيف عمى بعضيما البعض ألنيما سيصبحاف 
. زكجيف بعد فترة قصرت أك طالت

" بالزيارات التفقدية" كتسمي نصيرة قشيكش في دراستيا لمزفاؼ في تممساف تمؾ الزيارات
كىي مأخكذة مف تفقد يتفقد أم تذكر يتذكر كمعناه إعطاء ذكرل، إعطاء " التفقيدة"أك 
  كتربط ىذه الزيارات كتككف حتمية في المناسبات خاصة إذا طالت الفترة بيف 2."ىدية

الخطبة كالزفاؼ إذ يصادؼ أف تمر مناسبة كالخطيبة الزالت في بيت أبييا، إذ مف الكاجب 
زيارتيا كأخذ بعض اليدايا ليا حسب ما تقتضيو المناسبة كما تمميو عادات مجتمع البحث، 

رأس " ك"المكلد النبكم الشريؼ"ك" العيد الكبير"ك" العيد الصغير"كتتمثؿ ىذه المناسبات في
، كالكاقع أف ىذه الزيارات "السابع كالعشركف مف رمضاف"ك" عاشكراء"ك" السنة اليجرية

                                                 
  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 1
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المصحكبة باليدايا ال تقتصر عمى مدينة الشريعة أك عمى المجتمع الجزائرم فقط بؿ تشمؿ 
مكجكدة أيضا بالمجتمع المغربي " التفقيدة" اذ أف ىذه الزيارات أك.كؿ المجتمعات العربية

الذم يمـز الخاطب بأف يبقى عمى اتصاؿ 
 دائـ بخطيبتو لتأكيد حبو ليا كتعمقو بيا حتى إف لـ يكف يمتقي بيا فيك يعبر عف ذلؾ 

ففي مصر عمى سبيؿ الذكر ال الحصر نجد أف . 1بإرساؿ األقمشة كالحمي في المناسبات
عاداتيـ تمـز الخاطب بأف ال يدخؿ بيت خطيبتو كىك ال يحمؿ ليا شيئا، بؿ يتحتـ عميو 

 كما يعمؿ مجتمع 2"بعد السبلـ تفتيش األكماـ" إحضار ىدية كمف أمثمتيـ في ىذا الشأف 
لما لميدية مف أثر في النفكس فيي " تيادكا تحابكا" البحث في الشريعة بتطبيؽ القكؿ المأثكر 

تعبير عف المحبة كالقرب العاطفي بيف المتياديف كعمى المجامبلت االجتماعية بيف األفراد 
. كالجماعات

ذا كانت الفتاة كأىميا . كتككف اليدايا إما ىدايا نقدية أك عينية كذلؾ بحسب المناسبة كا 
ميسكرم الحاؿ كغير محتاجة إلى نقكد لتكممة شراء جيازىا فإنيا تفضؿ اليدايا العينية لتبقى 

ذا كانت محتاجة إلى تكممة جيازىا فإنيا . ذكرل مف زكجيا كلممناسبة التي أىداىا ليا فييا كا 
تفضؿ أف تككف ىدايا المناسبات في أغمبيا نقدية حتى تستطيع استغبلليا ك شراء ما 

يذىب " العيد الصغير"ينقصيا، ك تككف الى جانبيا بعض اليدايا الرمزية ففي عيد الفطر 
العريس مع كالدتو الى بيت خطيبتو في اليـك األكؿ كىـ يحممكف ليا مف الحمكيات التي 

حضركىا في البيت مع بعض الفكاكو، كبعض اليدايا الخاصة بالخطيبة كىي لباس لمخركج 
حسب ما تعكدت عميو كىك عمكما حجاب، خمار، حذاء ك حقيبة يد كيحرص العريس أف 
تككف متماشية مع ذكقيا كمع المكضة كما يمكف أف يعطييا مبمغ مف الماؿ كذلؾ حسب 

كقد تطمب منو الخطيبة ثمف المباس . قدرتو أك يضيؼ عمى المباس قطعة ذىبية أك ما شاء
ك يمكف أف يككف المباس ليس . نقدا ألنيا تحتاج النقكد  لتشترم فيما بعد المباس الذم يعجبيا

كما يحضر العريس العطر ك بعض أدكات . لمخركج بؿ ىك لباس لمبيت حسب المكسـ
. التجميؿ أحيانا

                                                 
  .40المرجع نفسو ، ص - 1
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أما في عيد األضحى، فتتمثؿ اليدايا في المحـ ك الفكاكو كلباس كعطكر لمخطيبة أك 
ذا كاف لمخاطب قدرة فيستطيع إحضار أشياء أخرل كاألقمشة، كاإلكسسكارات . مبمغ مالي كا 
كعادة ما يتشاكر الخاطب ككالدتو في شراء اليدايا كبمساعدة أخكاتو حتى تككف اليدايا 

أما في السابع كالعشركف مف رمضاف . مسايرة لممكضة كلذكؽ الخطيبة كمستكاىا االجتماعي
يقـك أىؿ الخطيبة بدعكة أىؿ العريس كالده، كالدتو، كبعض إخكتو لتناكؿ كجبة الفطكر 

عندىـ فتحمؿ الكالدة معيا ىدية بسيطة تتمثؿ في حمكيات كعطر كبخكر كعنبر، كيمكف أف 
يرسؿ ليا الخطيب مبمغ مالي لمذىاب الى الحبلقة كشراء الحناء كنقشيا كبعض أدكات الزينة 

كفي ىذا اليـك تقـك العركس بإعداد . مف أجؿ تحضير نفسيا لمعيد لتككف في أبيى حمة
الفطكر بمساعدة أختيا أك أخكاتيا لتثبت ميارتيا في الطبخ كاستقباؿ الضيكؼ كتراقبيا أـ 

العريس دكف أف تظير ليا ذلؾ كتحرص أف تذىب باكرا إلى أىؿ الخطيبة لتعايف ذلؾ جيدا 
. فيككف الذىاب مساء قبؿ اإلفطار بأربع أك خمس ساعات

كال تقتصر دعكة  أىؿ العريس عمى ليمة السابع كالعشركف مف رمضاف لكف كمما دعت 
الحاجة إلى ذلؾ قامكا بدعكتيـ، فمثبل إذا أقامكا أم مناسبات عرس، ختاف إلى غير ذلؾ 
لكف دائما تككف كالدة العريس ككالده ىما المدعكاف الرئيسياف، كقمما يدعى الخاطب بؿ ىك 

أما في عيد المكلد النبكم الشريؼ . مف يقتنص الفرص كيخمؽ األسباب لزيارة خطيبتو
كعاشكراء، يرسؿ الخاطب بعض الحمكيات كالشامية كحمكة الحمقـك كبعض المكسرات فضبل 

.  عف ىدية بسيطة خاصة بخطيبتو باإلضافة إلى الشمكع كالحنة كالبخكر كالعنبر
ىذا إضافة إلى بعض المناسبات األخرل كنجاح أحد أفراد العائمة في نيؿ شيادة أك 

أما أىؿ العريس فيقكمكف بدعكة أىؿ العركس إال في . الحصكؿ عمى كظيفة أك حج أحدىـ
. مناسبة كبيرة كالعرس أك ختاف أك حج، كيككف المدعكييف كالد ككالدة الخطيبة فقط

ىذه ىي أىـ االلتزامات التي يقـك بيا الخاطب كأىمو تجاه خطيبتو كأىميا، كىي 
التزامات ككاجبات أممتيا العادات في مجتمع البحث منذ كقت بعيد، كىي التي يتكقعيا 

فإذا حدث أف قصر الخاطب في القياـ بيذه . الجميع منو مف أقرباء كجيراف كأصدقاء
أما إذا كفى بتمؾ االلتزامات كالكاجبات كقاـ بدكره مع . االلتزامات تيتز صكرتو عند الناس

خطيبتو كأىميا فيعد كريما، شيما كيعرؼ ىك كأىمو األصكؿ كأف خطيبتو تساكم عنده الكثير 
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عطائيا قيمة أماـ الناس، فتطمئف العائمة ليذا الخاطب  رضائيا كا  ألنو يسعى إلسعادىا كا 
. كتتكسـ فيو الخير كالصبلح

في ىذا الصدد استقينا بعض المعمكمات حكؿ ىدايا العركس في الماضي فقالت لنا 
يا حسرة عمى بكرم نحنا بكرم ماكانش الشركط متاع ىا الكقت كأصبل  :"(04)اإلخبارية رقـ 

المرا كي يخطبكىا ما تقعدش في دار بييا أكثر مف شير كال شيريف كفي لعكامات لخريف 
ندكرة في العيد الصغير مع شكية ڤظيرت شكية شركط متاع األعياد بصح كانكا الناس يدك 

قاطك مخدـك كخبلص كفي العيد الكبير يدك شكية لحـ كقندكرة بسيطة كخبلص بصح تك 
. 1"قريب عمركا الفاليزات مف عند العريس كاحد ما يجي يعرس حتى يتعرل كيصبح مدياف

مما سبؽ نفيـ أف تغالي بعض العائبلت في ىدايا المناسبات إذ نجد بعض العائبلت 
تشترط ىدايا ثمينة كتطمب بنفسيا أنكاع معينة لمخطيبة كأحيانا تثقؿ كاىؿ الخطيب كأىمو 

فيتسرب إلييـ االنزعاج كالتذمر كربما تسبب نكعية ىذه اليدايا التي يحضرىا الخاطب إذا لـ 
. تكف غالية كفاخرة إلى نشكب مشاكؿ بينو كبيف خطيبتو

                                                 
  .21:00، عمى الساعة 2016 سبتمر 18: (04)مقابمة مع اإلخبارية رقـ - 1
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خالصة الفصل  
        يمثؿ الزكاج أرقى أشكاؿ العبلقات اإلنسانية كأعقدىا كىك رباط أبدم غايتو الدكاـ 

كاالستمرار يحتاج كما رأينا إلى مقدمات أىميا الخطبة التي تتطمب ركية ككعي كنضج عقمي 
لى حسف اختيار ينبني عمى مقاييس منطقية كمكضكعية، لكف الذم تكصمنا إليو  كجسدم، كا 

مف خبلؿ عممنا الميداني ىك تكارث المقاييس كالمعايير كالشركط التي عمى أساسيا يتـ 
االختيار الزكاجي حيث يخضع لسمطة العادات كالتقاليد المتعارؼ عمييا في منطقة الدراسة، 
كىك خاضع إلى درجة كبيرة لسمطة العائمة بحكـ أف عبلقات القرابة الزالت قكية كتمعب دكرا 

عتبارات  ميما في مسألة االختيار لمزكاج، كما أف األخير يخضع لظركؼ إقتصادية كا 
. إجتماعية كالبيئة المحيطة
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الفصل تمييد 
تشمؿ المرحمة البلحقة بعد الخطبة في العرس كمراحمو المختمفة المتمثمة في يـك         

الكبش، يـك العقد كيـك المركاح، كالتي يتجمى فييا الجانب الديني المتمثؿ في طقس قراءة 
أما الجانب . الفاتحة الذم يعد في مجتمع البحث عقدا يعطي الزكاج ىيبتو كقداستو

، كالتي تعد جزءا مف النسؽ االجتماعي،  االجتماعي فيتجمى في االحتفاالت المرافقة لكؿ يـك
كىي مف األمكر المتعارؼ عمييا في كؿ المجتمعات لكف تتخذ خصكصية مميزة في مجتمع 
البحث مف خبلؿ اختبلؼ صكره كأشكالو، كيشكؿ االحتفاؿ بالزفاؼ في جؿ مراحمو اىتماما 
بالدرجة األكلى حيث تييمف فيو أـ العريس كأـ العركس عمى مجريات األمكر كتتخذ العركس 

.  مركز الصدارة كاالىتماـ
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الحمام العام و دوره - 1
 نبذة عن الحمام  -1.1

تترجـ إلى المغة الفرنسية بعبارة حماـ مكريسكي، كىك ما يركز "إف كممة حماـ 
خصكصا عمى ككنيا ممارسة أندلسية، في حيف أف ترجمتيا إلى لغات أخرل تتحدث عف 

  1".حماـ البخار باعتبار القاعة الساخنة تفرز بخارا طفيفا يمؤل الفضاء كمو
لقد كاف الحماـ قديما مكاف لبلسترخاء، كشغؿ عمى امتداد قركف حيزا ميما في الحياة اليكمية 

لمسكاف في شماؿ إفريقيا، حيث كاف فضاء لمنظافة كالطير مف الدنس كالنجاسة، كبظيكر 
اإلسبلـ كانتشار الحضارة اإلسبلمية انتشرت الحمامات إذ أصبح الحماـ يستجيب لشركط 

إذا أصبح دكره مكازيا لدكر المسجد إذ ال يمكف أداء الصبلة . الحياة اليكمية كالطقكس الدينية
. 2دكف مراعاة شركط النظافة ألف الماء في الديف اإلسبلمي ىك رمز لمحياة كالطير المطمؽ

فيك فضبل عف اعتباره فضاء لبلستحماـ كطمب الراحة كاالسترخاء، أصبح لو كظيفة ركحية، 
باإلضافة كاف يؤدم دكرا ىاما في المنظكمة االجتماعية فيك مكاف اللتقاء الناس كفضاء 

. لمتعة الجسـ كالركح
إف نمكذج الحمامات األكلى كاف عبارة عف حجارة ساخنة تمقى في الماء البارد ثـ 
. تطكرت في عيد الفراعنة الذيف استبدلكا نمكذج القاعة الجماعية الكاحدة بحجرات صغيرة

كاتبع اإلغريؽ نفس النمكذج ك كانت نساءىـ يعشقف الحمامات ككف يضفف العطكر 
. لحماماتيف مف أجؿ العناية بالبشرة كالعبلج مف بعض األمراض

كمف الحمامات المشيكرة مكقع قرقكاف بتكنس كالذم كاف يحكم مغاسؿ فردية رائعة 
ك فيما يمي صكرة ليذا . 3التصميـ مازالت آثارىا شاىدة عمى ركعتيا كجماليا كدقة ىندستيا

: المكقع

                                                 
  .33فضيمة كريـ، مرجع سابؽ، ص - 1

  .18- 17المرجع نفسو، ص ص - 2

  . 10المرجع نفسو ، ص-  3
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 1مكقع قرقكاف بتكنس: (01)صكرة رقـ

كبنى الركماف في كؿ ببلد حمكا بيا حمامات جماعية كانت تستخدـ لمتدليؾ كالعناية 
ك نظرا لتكاجد الركماف المطكؿ في الجزائر كتكفر كؿ أرجائيا عمى . بالجسـ كالبشرة خاصة

أصبحت " ثركة مائية ىائمة، فقد انتشرت الحمامات التي كانت ممكيتيا تعكد إلى الدكلة ك
 إذ كاف الركماف ييتمكف كثيرا 2".الحمامات مكانا يجمع بيف مؤل الفراغ كمتعة االستحماـ

باالستحماـ كيعكد ذلؾ إلى تقاليدىـ القديمة جدا كالعائدة في أصكليا األكلى إلى عيكد 

                                                 
 11فضيمة كريـ، مرجع سبؽ ذكره ، ص- 1

  .15المرجع نفسو، ص - 2
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الكثنية، التي اقترنت بعادات خاصة، حيث كاف الماء يمثؿ في معتقداتيـ رمز الطير 
. ك لشغؼ الركماف بالحمامات جسدكىا حتى في لكحاتيـ. كيستخدـ لحماية المنازؿ

. كتبرز الصكرة التالية فسيفساء ركمانية تصكر اآللية فينكس داخؿ حماميا

 
 1فسيفساء ركمانية تصكر اآللية فينكس داخؿ حماميا: (02)صكرة رقـ 

. كما بنى الركماف حمامات فاخرة في عنابة كضكاحييا لتميزىا بمنابع المياه الساخنة
حماـ الصالحيف كحماـ زايد كحماـ  " كتكجد بسكؽ أىراس ك سكيكدة حمامات عدة منيا 

أشير الحمامات حماـ الممكة "  كيكجد بغرب الجزائر كبالضبط في كىراف2"تاسة كحماـ النبايؿ
 الذم يبعد عف قسنطينة بحكالي 3"في الشرؽ المطؿ عمى مرسى الكبير ك حماـ المسخكطيف

ثمانيف كيمكمتر، يستخدـ لعبلج الركماتيـز كاألمراض الجمدية كالتئاـ الجركح نظرا لخصائص 
. مياىو
 
 

                                                 
  .12فضيمة كريـ، مرجع سبؽ ذكره ، ص - 1

  . 36المرجع نفسو ، ص -  2

  .36المرجع نفسو، ص - 3
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دور الحمام ووظائفو االجتماعية - 2.1
الزيارة األسبكعية لمحماـ ىي تقميد يتصؿ بمنافع النظافة كالعناية بالبشرة كاسترخاء 

راحتو مف أتعاب األسبكع كاألعماؿ الشاقة كجرت العادة بالذىاب في كقت  عضبلت الجسـ كا 
مبكر ألف المرأة تقضي فيو كقتا طكيبل ليس فقط لبلستحماـ لكف لتتبادؿ أطراؼ الحديث 

. كالحكايات كسماع أخبار األقارب كالمعارؼ كالجيراف
فالحماـ النسائي ىك مكاف حميمي ترفييي كتنفيسي مغمؽ عمى جنس كاحد، العبلقة مع 
الرجاؿ ممنكعة فقييا كعرفيا في ىذا الفضاء فيك منشأة معمارية تكرس العزؿ بيف الجنسيف 

  1.حسب المعايير الثقافية كاالجتماعية
أنو يسكد االعتقاد أف بعض األياـ حسب " James Atkinsonيقكؿ جيمس أتكينسف 

كيمثؿ الحماـ لممرأة  (...)تككف أنسب مف غيرىا لتكجو المرأة إلى الحماـالتقاليد اإلسبلمية 
الفارسية متعة ال تكصؼ تقضي فيو ساعات مع نساء أخريات، يتبادلف الحكايات كيتزيف، 

ككانت النساء تجمسف  في حمقات يتداكلف  (...)كيتناكلف ما لذ كطاب، كيصبغف شعكرىف
" ، كىك قفاز مصنكع مف الحمفاء، يشبو(نكره)عمى حؾ ظيكر بعضيف البعض بكاسطة

ك بعد االنتياء مف االستحماـ، كف يتقاسمف ما أحضرنو مف فكاكو . الجزائرية" الكاسة
   2..."كمشركبات

كاف الحماـ مكانا محببا أيضا لمرجاؿ، إذ يخضعكف لعمميات التدليؾ مف أيادم مدلكيف 
ك يتعزز ىذا الشعكر بالراحة . محترفيف مما يجعميـ يشعركف براحة في أجساميـ ك نفسياتيـ

كاالسترخاء عندما يتناكؿ كأسا مف الشام الساخف أك القيكة التي يعدىا أحدىـ داخؿ الحماـ 
. ليبيعيا لمزبائف، كفي كثير مف األحياف ينامكف لفترة قصيرة قبؿ ارتداء مبلبسيـ لبلنصراؼ

كالمكانة التي احتميا الحماـ العاـ في الفضاء المديني أساسية كليا أىمية لتعدد 
الكظائؼ التي كانت ترتبط بكجكده إذا كاف يتـ في أرجائو التباسط في أمكر عائمية أك مينية 

                                                 
شاكر لعيبي، العمارة الذككرية فف البناء كالمعايير االجتماعية كاألخبلقية في العالـ العربي، رياض الريس لمكتب كالنشر، - 1

  . 186، ص 2007، 1بيركت، لبناف، ط

  .42فضيمة كريـ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
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أك تبادؿ أحاديث فردية أك إخكانية أك تصفية حسابات عالقة أك المباشرة بالكبلـ عف زيجات 
. 1كنقؿ خبريات" طؽ حنؾ"مدبرة أك مجرد 

لقد ظؿ الحماـ محافظا عمى دكره االجتماعي بالرغـ مف بعده عف الفخامة في أيامنا 
ىذه حيث أنو لـ يفقد مكانتو كخصائصو النافعة التي أبقت عمى كجكدىا كتأصميا في عادات 

كتقاليد ببلدنا خاصة في بعض المناطؽ كمنطقة الدراسة مدينة الشريعة، حيث بقي فييا 
الحماـ يستغؿ كمكاف لتمبية حاجة الجسـ لمنظافة، ك كفضاء عاـ لـ يفقد سحره في استقطاب 

النساء إليو لمتركيح عف أنفسيف كاالستمتاع بسماع أخبار األقارب كالجيراف كاألحباب ك 
. اقتساـ األفراح كالذىاب مع العركس يـك حماـ عرسيا

 حمام العرس ودالالتو الرمزية - 2
 الحالقة و العناية بجسد العروس- 1.2

قبؿ عدة أياـ مف مكعد الزفاؼ يقـك كؿ مف العريس كالعركس بالكثير مف االستعدادات 
العامة كالخاصة لمتعبير عف الفرحة كالبيجة كالسركر كضماف حياة زكجية سعيدة ال تنغصيا 

كتحرص العركس بصكرة خاصة عمى العناية كاالىتماـ بنفسيا مف حيث مأكميا . النقائص
كمشربيا كتعطي أىمية خاصة لجسدىا لتبدك أجمؿ عركس رآىا الناس كليبقى جماليا حديث 

.         النسكة لمدة كبيرة مف الكقت
تمثؿ عممية تزييف العركس قبؿ الزفاؼ محكرا ىاما لمعديد مف الممارسات التي تحتؿ 
مكانة ىامة بيف العديد مف خطكات االستعداد لمعرس، إذ تبدأ عناية العركس بجسدىا عناية 

فائقة ألنو سفير جماليا، كنجد أف لكؿ ثقافة عادات لمتعامؿ مع األجساد خاصة جسد 
. العركس الذم يعتبر محكر كؿ شيء في العرس

كاف مارسيؿ مكس مف األكائؿ الذيف اكتشفكا ارتباط الجسد بالثقافة ذلؾ مف خبلؿ 
الدراسات األنثركبكلكجية كاإلثنكلكجية التي قاـ بيا حكؿ الجماعات شبو البدائية إذ مف خبلؿ 

معايشتو ليا كالمبلحظات التي دكنيا حكليا اكتشؼ الكثير عنيا كعف اىتماميا بالجسد 
 مف 2...كطرؽ استعماؿ مكاد التنظيؼ كالتطيير كاستعماؿ الماكياج، الكشـ، الكصـ، المباس)

                                                 
نادر سراج، الحمامات العامة في المكركث الثقافي العربي األمثاؿ كاألغاني الشعبية نمكذجا، أعماؿ ندكة النصكص - 1

 20المطبكعة كدكرىا في صكف المكركث الثقافي كتكظيفو في خدمة المجتمع، الدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت، لبناف، 
  .77، ص 2010أفريؿ 

  .24زىية بف ىبد ا، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
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ىنا نتكصؿ أف لكؿ مجتمع عاداتو ك ثقافتو في التعامؿ مع الجسد مف ناحية العناية بو ك 
.  تزيينو

كيؤكد دافيد لك بركتكف أف المفيـك الحديث لمجسد جاء نتيجة تحكؿ نظاـ المجتمعات 
مف نظاـ جماعي  إلى فرداني يركز اىتمامو عمى الجسد كأيضا الظركؼ التي غيرت 

ىك نتاج تراجع التقاليد  (...)الجسد في المفيـك الحديث:" العبلقات كأعادت تشكيميا فيقكؿ
فالجسد يترجـ تمحكر الفرد حكؿ نفسو في نطاؽ تجربتو . الشعبية كظيكر النزاعات الفردية

  نستخمص مف ىذا الكبلـ أنو في الماضي لـ تكف النزعة الفردية طاغية 1."كمعرفتو باألمكر
عمى المجتمعات فكاف اىتماـ األفراد بالجسد أقؿ مف اليـك حيث أصبح التركيز عمى الجسد 

بصكرة ممفتة لؤلنظار كنجد أف ثقافة مجتمعاتنا العربية بما فييـ مجتمع الدراسة يؤيد ىذا 
الزيؼ كاختبلؽ صكرة غير طبيعية لجسد المرأة حتى يستمتع بيا الرجؿ كتككف زكجتو خاصة 

. عركسو، محط أنظار كحديث الناس مف الناحية الجمالية كاألناقة
حتى إف كانت كؿ إمرأة ترتدم ما يكافؽ ظركفيا :" كنجد سيمكف دم بكفكار يقكؿ
تدخؿ في تزييؼ  (...)فصبغات الشعر كالمكياج. (...)االجتماعية، فيناؾ تحايؿ عمى الغير
كحتى المرأة األقؿ استعماال لذلؾ تظير لمعياف  (...)صكرة المرأة، تزييؼ كجييا كجسميا

 ك بالرغـ مف قناعة 2."، حيث يتمظير شخصيا دكف كجكدىا الحقيقي(...)كمكحة أك تمثاؿ
الرجؿ في مجتمع البحث بأف جماؿ المرأة ىك جماؿ ركحيا كنفسيا كأخبلقيا كأف الجماؿ 
الظاىرم خاصة المصطنع ال يعكس الصكرة الحقيقية ليا إال أنو يسعى كيأمؿ بؿ كيحث 
عركسو أف تبدك جميمة أماـ الناس خاصة أقاربو، حيث يقـك بتزكيدىا بالماؿ الكافي الذم 

ك أكؿ . تستخدمو لتصفيؼ الشعر كالصبغة كالحماـ كغيرىا مف األمكر المرتبطة بزينة الجسد
لصبغ " الحفافة"ما تعمد إليو العركس قبؿ بضعة أياـ مف زفافيا ىك الذىاب إلى الحبلقة 

ك كما جرت العادة فالعركس تغير شعرىا إلى المكف البني الفاتح الذم . شعرىا كتغيير لكنو
ك . (Les mechesدارت )تتخممو خصبلت صفراء تميؿ إلى البياض إذ يقاؿ أف العركس 

نممس في مجتمع البحث عناية خاصة بجمالية الشعر الرتباطو بجماؿ المرأة، حيث يجب أف 
يككف طكيبل منسدال كبالنظر إلى ما يكحي إليو مف جكانب جمالية إغرائية فقد ارتبط بدالالت 
رمزية تحيؿ إلى ما ىك أخبلقي قيمي يتجسد في عدـ قص المرأة شعرىا ألف ذلؾ يتنافى مع 

                                                 
1
- David le Breton: La sociologie du corps, Editions PUF, Paris,1997,p 29.  

2
- Simone de Beauvoir: Le deuxieme sexe, Editions Gallimara, Paris,1949, p 120.  
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التي " بالحفافة" ثـ تنتقؿ العركس بالعناية بكجييا لكحدىا أك باالستعانة 1معايير جماؿ األنثى
تضع ليا ماسكات عصرية كخمطات تقميدية مف أجؿ نظارة الكجو كيككف ذلؾ عمى عدة 

. جمسات سكاء في بيتيا أك في قاعة الحبلقة كحسب قدرة العركس المادية
مف كامؿ الجسد إذ تقـك إحدل قريبات العركس " نزع الشعر" تمي ىذه العمميات عممية 

بتنظيؼ جسـ العركس بإزالة الشعر مف كؿ األماكف في " الحفافة"أك صديقاتيا كأحيانا 
جسدىا، يمي ذلؾ حماـ تنظؼ فيو العركس نفسيا جيدا كتسترخي خبللو، حتى تتفرغ لحماـ 

. العرس الذم يمي ىذا الحماـ ك في الغالب يككف في اليـك المكالي
حمام العروس - 2.2

يحدد مكعد حماـ العركس يكميف قبؿ الزفاؼ، فتبدأ االستعدادات ليذا اليـك بفترة، حيث 
كتقـك كالدتيا بدعكة قريباتيا مف عمات . تحضر العركس مبلبسيا كاألدكات الخاصة بالحماـ

كخاالت كبنات العمات كالخاالت كاألعماـ كاألخكاؿ، كبنات الجيراف المقربات كصديقات 
العركس كبعض المعارؼ المقربيف، كيؤكد خاصة عمى حضكر العازبات لمرافقة العركس في 

. الحماـ في كؿ خطكة تقـك بيا حياءا مف كبيرات السف، كلكي يككف الفأؿ ليف فيما بعد
أما أخك العركس أك عريسيا فيقـك بالتفاكض مع أصحاب حماـ الحي الذم تسكف فيو 

، ىذا إذا كاف ميسكر الحاؿ ألنو ىك مف يدفع تكاليؼ  العركس لحجزه بكاممو لنصؼ يـك
الحجز باإلضافة إلى أجرة حماـ العركس ككؿ مف يرافقيا كلكاـز تستخدـ في الحماـ مف 

الخ، أما إذا كاف كضعو المادم ال يسمح بكراء الحماـ ...غسكؿ لمشعر كصابكف كعطر
كحجزه بكاممو فإنو يرسؿ مبمغ أقؿ كأجرة حماـ العركس كمرافقاتيا كبعض أدكات االستحماـ، 

كتتشارؾ العركس كمرافقاتيا الحماـ مع نساء أخريات كىف زبكنات الحماـ كتأتي بعض 
. النسكة لمفرجة كرؤية العركس ك ليس لبلستحماـ في ذلؾ اليـك

مالبس وأدوات الحمام   - 1.2.2
لما كاف حماـ الزكاج يكتسي أىمية كبيرة في حياة العركس في منطقة الدراسة مدينة 

الشريعة، فإف التحضير لو يككف بعناية كبفترة قبؿ حمكؿ مكعده حتى تككف العركس عمى أتـ 
االستعداد لو، فتشترم الثياب كتجيز أدكات الحماـ المتككنة مف مبلبس لمذىاب كالعكدة 

                                                 
  .85، ص 2011، 1خمكد السباعي، الجسد األنثكم كىكية الجندر، جداكؿ لمنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط- 1
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فيما يمي . كأخرل تمبسيا بعد االستحماـ كأدكات الزينة كالحمي كأدكات االستحماـ كغيرىا
: بعض التفصيؿ ليا

جميؿ  (ندكرةڤ) مبلبس خارجية كداخمية تحمميا في حقيبة كبيرة كفاخرة كتتمثؿ في فستاف•
يككف ذك لكف فاتح ك جذاب ك غالبا ما يككف كردم أك أخضر أك بنفسجي ألنيا ألكاف ترمز 

إلى الحب كالصفاء كالسعادة، كألبسة داخمية تككف بنفس لكف الفستاف أك تناسبو، كحذاء 
. ك تحضر لقدكميا إلى الحماـ كالعكدة إلى البيت عباءة أك حجاب. يتماشى مع الفستاف

 الحمي كتككف ضمف حقيبة صغيرة الحجـ كتابعة لمحقيبة الكبيرة كتحكم كؿ الحمي الذىبية •
. كالفضية لمعركس

أيضا أكاني ال غنى عنيا "  أدكات الزينة بكؿ أنكاعيا كالسكاؾ كالكحؿ كالبخكر كالعنبر ك•
المطرزة كالمحبس ك الطاسة "أثكاب الحماـ " خبلؿ االستحماـ الطقسي كالفكطة كغيرىا مف

. 1"المستعممة في نضح الماء عمى الجسد في الحماـ كعمبة الصابكف كالعطكر
 تنزع ثيابيا فىي قطعة قماش مخططة ذات لكف كردم تضعيا العركس بمجرد أ: الفكطة •

. لتدخؿ لبلستحماـ مف أجؿ السترة كتككف طكيمة تحت الركبة
تككف ثبلث مناشؼ منفردة اثنتاف لمجسـ ككاحدة أصغر منيما : الرأس مناشؼ الجسد ك  •

لمرأس تككف ذات لكف كردم أيضا كأحيانا تككف العركس قد حاكت منشفة خاصة لمرأس مف 
تستخدـ لتجفيؼ الشعر ليا طرفاف يمؼ فييما الشعر الطكيؿ " الممكل" الصكؼ الرفيع تسمى

. عادة ثـ تمكل حكؿ الرأس
. كمرتفعا قميبلمف حيث شكمو صنداؿ تنتعمو لمدخكؿ إلى غرؼ الحماـ كيككف مميزا   •
كما تأخذ معيا عدة خاصة ، الكاسة أدكات االستحماـ مف صابكف كغسكؿ الشعر كالجسـ ك •

  لتجمس عميو أثناء االستحماـك طاسة كعمبة صابكف كأمشاط كفراشك دلك تتمثؿ في كرسي 
تتعمد العركس  ك" الدنتاؿ" يطمؽ عميو مزينة بنكع مف القماش كؿ ىذه األدكات تكف .كمرآة

أف تككف ىذه العدة بيضاء أك كردية تتناسب مع لباس الدخكؿ كنجد أحيانا بعض العائبلت 
 .الطاسة المصنكعيف مف النحاس مازالت تحتفظ بالدلك ك

 
 

                                                 
1
- Aissa CHENOUF, Les Juifs d’Algerie 2000 ans d’existance,Editions eL Maarifa, Alger, 2004, p 187. 
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طقوس الدخول والخروج - 2.2.2
في يـك حماـ العركس تتجمع أغمب المرافقات في بيتيا في الصباح، كيترافقف إلى 

الحماـ كقد جرت العادة أف يذىبف راجبلت ال في السيارات، ككاف ذلؾ بمثابة إعبلف لمناس 
كقد رافقنا ثبلثة عرائس أثناء دراستنا الميدانية فضبل عما كاف . ة مراسيـ العرسدامعمى ب

قبميا كعف تجربتنا الخاصة، حيث بمجرد كصكلنا إلى الحماـ تعالت الزغاريد معمنة عف قدـك 
كالحظنا أثناء سيرنا النساء كىف يطممف مف النكافذ كالشرفات كأحيانا كانت . ككصكؿ العركس

إذا فطقكس الحماـ تبدأ منذ خركج العركس مف . بعض العجائز ترشنا بالماء كتزغرد، كتبارؾ
بيتيا كىي بمثابة احتفاؿ اجتماعي متكامؿ يجرم كفؽ العادات كالتقاليد التي تكافؽ عمييا 

. مجتمع البحث
بعد االستقباؿ الحار كالحفاكة مف صاحبة الحماـ، تدخؿ النساء كتشرع العركس في نزع 

كحسب . ثيابيا كاستبداليا بفكطة الحماـ كتنتعؿ صنداليا المميز البراؽ الذم تنفرد بو العرائس
المعتقدات فاف دخكؿ مكاف االستحماـ يمـز الفرد بعدـ الدخكؿ كحده كتكخي الحذر مف الجف 
المكجكد في الحماـ لذا كانت العركس ال تدخؿ كحدىا، كيككف دخكليا مصاحبا بقراءة بعض 

كبعد ىذه الطقكس تدخؿ .  الجف كاألركاح الشريرة حتى ال تمسيا بسكءإلبعاداألدعية 
لتعطي لجسميا دلكا خفيفا كتنظفو جيدا ثـ تتعاكف " البيت السخكنة"العركس كمرافقاتيا إلى 

عمييا رفيقاتيا العازبات في جك تممؤه ضحكاتيف كقيقياتيف فنجد كاحدة تغسؿ شعرىا 
بالغسكؿ كاألخرل تشطؼ بالماء كثالثة تنظؼ رجبلىا كنجدىف مع العركس يضعف السكاؾ 

 بيضاء تحيط بيما المثة األسناففي أفكاىيف حتى تنظؼ األسناف جيدا كتحمر المثة، فتبدك 
  إف استعماؿ السكاؾ عادة تتميز بيا نساء منطقة الدراسة كمما ذىبف إلى الحماـ.الحمراء

. كىي عادة تدخؿ في العناية بالجسد كتجميمو
بمجرد االنتياء مف االستحماـ تقـك صديقات العركس بمؼ جسميا كشعرىا في 

متجيات إلى قاعة فسيحة لبلستراحة كقد جيزت كىف يحممف الشمكع يخرجف ثـ  ،المناشؼ
بعد أف . لرؤيتيابالزينة كالزرابي كيكضع لمعركس أريكة تكضع بطريقة تعطي الفرصة لمجميع 

تمبس العركس ثيابيا الجديدة بمساعدة صديقاتيا تتزيف كتضع العطر كتمبس حمييا كتجمس 
فالحماـ فضاء نسكم خالص تحتاج إليو . عمى األريكة كالممكة بعدما أتمت طقس االستحماـ

زالة الشعر  المرأة لتتفرغ لجسدىا كالعناية بو مف خبلؿ ما يكفره مف خدمات كترطيب الجسـ كا 
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مف بعض المناطؽ كما أنو مجاؿ لتحقيؽ الطيارة كاالغتساؿ كفضاء لبلسترخاء يعيد لمجسـ 
 بعد أف تمبس جميع مرافقات العركس ثيابيف يجمسف كتبدأ ،1حيكيتو كنشاطو كيييئو لمحب

طبلؽ الزغاريد كتتفرغ ثبلثة أك أربعة مف النساء لتكزيع الحمكيات  بعضيف بالغناء كالرقص كا 
بعد انتياء  .خذ الصكر التذكارية مع العركستؤ، ك"الشام بالكككاك"كالمكسرات كالقيكة ك

 .طقكس الحماـ كاالحتفاؿ الجماعي تعكد العركس إلى البيت لتكاصؿ استعدادات أخرل
الطقوس التطييرية لالستحمام ورمزيتيا - 3.2.2

ارتبطت الطقكس التطييرية في الحماـ بالماء الذم ىك مصدر الحياة كرمز الخصب 
كالطيارة ممارسة دينية طقكسية يمتـز فييا الفرد أك الجماعة بالتخمص مف النجاسة . كالتجدد

كالدنس كلمماء مكانة مركزية في رمزية األلكىة المؤنثة فيي ال تنجب الحياة فقط بؿ كتغذييا 
، كيأتي الماء ضركرة الزمة 2مف حيث أف كؿ الكائنات تنمك كتحافظ عمى بقائيا بالمياه

لمعزائـ كالرقى كإحدل الكسائؿ الطقسية التي تمارس طمبا لبلستشفاء انطبلقا مف رمزيتو 
 إذا ىك مكاف إلزالة النجاسة كالعبكر إلى الطيارة 3كعبلقتو بالخمؽ كمبدأ الحياة  كالتبرؾ بو

كالحماـ مكاف يكحي باإلثارة  الجنسية كىك تحضير لمفعؿ . مف أجؿ االستعداد لمعبادة
ىناؾ ترابط بيف التطير ك . الجنسي فيك في نفس الكقت مقدمة كخاتمة األعماؿ الجنسية

كما يتمثؿ دكره في تخفيؼ التكترات الجسدية كالنفسية الناجمة عف الفعؿ . الجنسانية
. 4الجنسي، فيك لعبة التكيؼ مع الركحي

إذف مف ىنا يتحدد دكر الطيارة كيتضح جميا احتكاء الغسؿ عمى معنى ميتافيزيقي فيك 
أسمكب لمتغمب عمى القمؽ كاالضطرابات بحيث يقـك بامتصاص القكل الغامضة المكاكبة 
لمجماع كالحيض كالكالدة، كيمكف لئلنساف بالتالي معاكدة التحكـ في جسده كالسيطرة عميو 

كتأتي عممية الذىاب إلى الحماـ لمطيارة لمعاكدة إخضاع تمؾ القكل لمسيطرة كالتقنيف 

                                                 
  . 102-101خمكد السباعي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص - 1

صكفية السحيرم بف حتيرة، الجسد كالمجتمع دراسة أنثركبكلكجية لبعض االعتقادات كالتصكرات حكؿ الجسد، دار محمد - 2
  .193، ص 2008، 1عمي لمنشر، تكنس، ط

  .194صكفية السحيرم بف حتيرة ،مرجع سبؽ ذكره، ص - 3

   . 197المرجع نفسو، ص - 4
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 أم أف اإلنساف كىك في حالة انشغاؿ بنظافة جسده كالعناية بو يتخمص مف التكتر 1كاإلدماج
. كالقمؽ فيعكد إليو تكازنو الداخمي

كالطيارة الطقكسية استعادة لمشيء المفقكد كلحالة القداسة، كقد لعب الحماـ دكرا ىاما 
. في ىذه العممية لذلؾ يتمتع الحماـ بمكانة خاصة تتعدل القكاعد الصحية كالشعائرية

مف خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف الطقكس التطييرية في الحماـ ليا دالالت ك رمزية ترتبط 
باستعماؿ الماء الذم يعد مصدر الخصب كالنماء كتجدد الحياة كرمز الخمكد لدل كؿ 

. المجتمعات االنسانية كفي كؿ الثقافات كالديانات
يوم الكبش - 3

إعدادات العروس بعد الحمام - 1.3
 (كيفية إعداد السخاب)السخاب - 1.1.3

في إطار االىتماـ بتجميؿ جسد المرأة عامة كاىتماـ العركس بجماليا كتزييف جسدىا 
كما . خاصة فقد استخدمت الحمي بمختمؼ أنكاعيا كأشكاليا كعبر العصكر لغرض الزينة

الناس ألغراض عقائدية أك سحرية أك تعبيرا عف المكانة االجتماعية، حيث كانكا لبسيا م
يعتقدكف في قدرتيا عمى حمايتيـ مف المرض كرد العيف كما كانكا يضعكف أثناء أداء 
الطقكس الدينية، كفي المناسبات االجتماعية تعبيرا عف عمك المكانة كالغنى كأيضا عف 

لذا اختصت كؿ منطقة بأنكاع كأشكاؿ مف الحمي . االنتماء المكاني أك الجغرافي لمبسيا
مف بيف ىذه الحمي السخاب الذم يكجد في منطقة . القديمة كالحديثة أك التقميدية كالعصرية

زينة كحمي نساء - أبزيـ"القبائؿ كاألكراس كالميزاب كما أشارت إليو كسيمة تامزالي في كتابيا 
كيذكر ماثيا فكدرم أف ىذه القبلدة قديمة جدا ككانت نساء األكراس يمبسنيا إلى ". الجزائر

كتعد منطقة . الخصر لكنيا حسب مبلحظاتو بدأ السخاب في االنقراض بسبب المكضة
.  الدراسة مدينة الشريعة التي لـ ينقرض بيا السخاب بالرغـ مف التغيرات التي أدخمت عميو
السخاب عقد تقميدم يصنع مف عجينة سكداء أك بنية تتككف مف مكاد أىميا القرنفؿ 

 ثـ تشكؿ العجينة المحضرة عمى شكؿ مثمثات صغيرة 2كالعنبر كالمسؾ كما يسمى بالقمحة
. تثقب في كسطيا ثـ تترؾ لتجؼ بعد المدة الكافية لتصبح صمبة ترصؼ في خيكط رفيعة

                                                 
  .197صكفية السحيرم بف حتيرة، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  .21، ص 2015ناىد بكخالفة، تراثيات حضارة تبسة، دار النشر المؤسسة الصحفية بالمسيمة، المسيمة، - 2
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كشكؿ المثمث كاف متداكال في الماضي، أما في الحاضر فقد أضيفت أشكاؿ أخرل لحبات 
." 1السخاب كىي شكؿ النخمة كاليـر

في الماضي كاف السخاب يحضر قبؿ الزفاؼ بعدة أياـ، ككانت أـ العركس تعده 
في  (03)البنتيا بالتعاكف مع قريباتيا كجاراتيا كصديقاتيا كىذا ما أفادتنا بو اإلخبارية رقـ 

 كىذا ما يؤيده رأم 2السخاب بكرم ىك زينة المرا كالعركس ببل بيو ما تسماش عركس:" قكليا
كالذم أكرد تفسيرا إلحدل النساء يخص ىذه " الحياة النسكية في ميزاب" ـ قكاشكف في كتابو.أ

باعتبار أف ىذه القبلدة القديمة تخص  "امرأة ال تممؾ سخابا ليست إمرأة:" القبلدة في قكليا
الـز كؿ أـ تحضر السخاب :" قائمة (10)كتضيؼ المبحكثة رقـ . القبائؿ كاألكراس كميزاب

لبنتيا مع فاميمتيا كحباباتيا كجاراتيا، كنا كي تقرب الطفمة تعرس نجممك في بيت بييا 
كنحضركا الحبات متاع السخاب مع بعضانا كنحنا نغنك كنزغرتك كمف بعد نكممك تحضر لينا 
أـ العركس الطمينة فاؿ متاع السخاب بعد ثبلثة كال أربع أياـ عمى حساب الجك سخكف كال 
بارد تشيح الحبات متاع السخاب تخبييـ أـ العركس حتى لنيار الرككب تجبدىـ كتعرض 

، تفيدنا اإلخبارية في كبلميا أف عممية 3"العزريات الكؿ متاع الدكار باش يعمركه مع العركس
صنع كتحضير السخاب ىك عمؿ تعاكني ككاجب جماعي تمميو األعراؼ كالتقاليد عمى 

لكف حاليا تككؿ . األقارب كالجيراف كتقـك بو النساء بتمقائية مع الشعكر بالسعادة كالمتعة
ميمة صنع السخاب إلى إحدل الخبيرات كىف في الغالب عجائز أك نساء تكارثنيا عف 

.    أمياتيف أك جداتيف، كأصبحف يمتيف ىذه الحرفة ليسترزقف منيا
ترصؼ في خيكط رفيعة كمتينة جدا عمى شكؿ  (سخاب القمحة)كانت حبات السخاب 

" أك" الخمسة" قبلدة يتخمميا المرجاف كبعض القطع الفضية في الكسط كالجكانب كىي
. التي تفصؿ بيف أجزاء السخاب" المحاقف"كما كاف يطمؽ عمييا في الماضي ك " المشطة

أما تحضير السخاب حاليا في منطقة الدراسة فأدخمت عميو بعض التغييرات حيث 
أصبحت ىناؾ بدائؿ لمقطع التي يتشكؿ منيا إذ أصبح مف الممكف أف تككف القطع فضية 
خالصة كقد تككف مغطكسة في الذىب كمف كانت ميسكرة الحاؿ فإنيا تعمد إلى أف تككف 

تمؾ القطع مف الذىب الخالص، كما تغيرت بعض أشكاؿ القطع المستخدمة في السخاب فما 
                                                 

  .مادة إثنكاغرفية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المبلحظة بالمعايشة- 1

  .، سبؽ ذكرىا(03)مقابمة مع اإلخبارية رقـ - 2

.  11:30، عمى الساعة 2016 أكت 20، (10)مقابمة مع المبحكثة -  3
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عكض " الحسؾ"ك" الخمسة"عكض " اإلجاصة"ىك سائد حاليا في مجتمع البحث ىك 
بالنسبة لعممية تحضيره فيككف بعد الحماـ مباشرة إذ . 1كالجكىر عكض المرجاف" المحاقف"

تجتمع كؿ الفتيات البلتي رافقف العركس إلى الحماـ في بيتيا فتسمـ ليف األـ ذلؾ السخاب 
برة كتككف  المجيز مبدئيا إلعادة تحضيره فيتقابمف كتسمـ كؿ كاحدة خيطا متينا كرفيعا كا 

كالجكىر " حسكة"خمسة خيطاف لرصؼ الحبات تتداكؿ عمييا الفتيات كبيف كؿ جزء تكضع 
: ، تستخدـ الخمسة اعتقادا مف أنيا ترد العيف إذ يقاؿ"إجاصة" كأحيانا " خمسة" كفي كسطو

. 2"خمسة في عينيف الحسكد"
الذم " سخاب القرنفؿ" إلى جانب سخاب القمحة يحضر سخاب آخر يطمؽ عميو

إذ تعتمد أـ العركس قبؿ يكميف مف يـك الحماـ إلى كضع . تصاحبو أيضا بعض الطقكس
دخاؿ اإلبرة  كمية معتبرة مف القرنفؿ في الحميب فيتشربيا القرنفؿ كينتفخ لتسيؿ عممية ثقبو كا 

في ىذا المقاـ . في حباتو مف أجؿ رصفو في خيكط كتزيينو ببعض القطع الفضية أيضا
سخاب القرنفؿ مميح ياسر لخاطر ريحتك ما تركحش خبلص :" (11)تقكؿ لنا المبحكثة رقـ 

نرنخك القرنفؿ في الحميب لخاطر الحميب فاؿ مميح كباش تجي حياة العركس كالعريس 
، بعد االنتياء مف تعمير السخاب "يعني مكانش المشاكؿ" صافية حميب" كلك ڤصافية كيما ف

تتناكؿ الفتيات العصيدة التي تككف أـ العركس قد حضرتيا، يمؼ السخاب في فكالرة خضراء 
. كيكضع في جياز العركس لتمبسو فقط بداية مف يـك الحزاـ كليس قبؿ

بكرم السخاب في ببلصة الريحة تاع تكا المرا كي تعرس الـز تككف ديما ريحتيا "
مميحة كمعطرة باش تجبد راجميا تمبسك العركس حتى تكمؿ عاميا الميـ حتى تجيب 
كلك فبلنة ڤصغيرىا لكؿ تنحيو غير كي ترقد كالـز تمبسكا في المناسبات كال يعايركىا النساء م

كساعة ساعة دير كعبة كال زكز في فميا لمسكس لخاطر ناس بكرم كمش . جت ببل سخاب
كأما تك كايف بعض البنات ما يحبكش يديركه . عندىـ عزيز شككف يشرم القرنفؿ يا حسرة

  ما ذكرتو اإلخبارية ىنا عف سخاب القرنفؿ ميـ جدا إذ تطرقت لكظائفو 3"كلك ماتت مكدتكڤم
أف " فيك مف جية يستعمؿ إلثارة الرجؿ كجذبو إلى المرأة لرائحتو الطيبة تقكؿ كسيمة تامزالي

ىذه القبلدة كيقصد بيا السخاب تمثؿ أداة لئلغراء نظرا لرائحتيا القكية كالحمكة فيي ذات 
                                                 

  . مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المبلحظة بالمعايشة- 1

  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المبلحظة بالمعايشة- 2

 .13:00، عمى الساعة 2016 أكت 25، (11)مقابمة مع اإلخبارية - 3
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كما أنيا تحمؿ في ذات الكقت اليد أك الخمسة التي . 1قيمة كبيرة لقدرتيا عمى فتنة الرجاؿ
كأيضا كظيفة عبلجية كىي تسكيف آالـ الضرس عندما يسكس ألف . يتعكذ بيا مف العيف

كما أف العركس يجب أف ال . الناس كانكا ال يقبمكف عمى األطباء خاصة أطباء األسناف
تشتكي مف أية عمة خاصة عندما تككف في عاميا األكؿ أك الثاني كأف األـ تحسبت ليذه 

. الطكارئ كىيأت ليا الحؿ المناسب
الفحص الطبي وشيادة العذرية      - 2.1.3

لقد كانت اختبارات العذرية عمى مر العصكر كثيرة كمتنكعة كمعظميا مترسخة في 
الخرافة، كقد بقي القميؿ في الكقت الحالي، فمثبل في بريطانيا كاف االعتقاد السائد بأف المرأة 

أما في ىنغاريا فاف الدليؿ . العذراء ىي التي تستطيع النظر مباشرة إلى الشمس رغـ حدتيا
عمى أف الفتاة عذراء ىك قدرتيا عمى السير خبلؿ سرب مف النحؿ دكف أف تمسع، فاعتقادىـ 

. ىك أف المرأة العذراء طاىرة كالنحؿ ال يمس المرأة الطاىرة باعتبار العذراء طاىرة
كما حيكت أيضا حكليا بعض القصص كاالعتقادات في منطقة الدراسة مدينة الشريعة 
إذ كانت الفتاة المشككؾ في أمر عذريتيا تعرض عمى امرأة عارفة لتفحصيا لكف ليس في 
جيازىا التناسمي بؿ مف خبلؿ معصمييا أك الككعيف فيناؾ عبلمة تدؿ عمى ذلؾ قالت لنا 

بكرم ماكانش السرتفيكة متاع ىا الكقت كاألـ تمقييا مقمقة عمى بنتيا :" (06)المبحكثة رقـ
خاصة كي تجي تعرس ال تككف ماشي صبية كدارىا بييا كاحد كىي جاحدة، تكلي تدييا 

كيما يقكلكا تعرفيا مف زندتيا كاف فييا حفرة في . لعزكز تعرؼ، تشكفيا كتقميا صبية كال ال
الجية الدخبلنية حذا العصب راىي ماشي صبية ككاف ماكانش حفرة راىي صبية كا يعمـ 
كأخريف يقكلكا يشكفك عرقكب الطفمة كلمارة ىي الحفرة ثاني كلتك كاينيف ناس مازالكا يمنكا 

 .        2"بالشي ىذا
تذىب اإلخبارية في كبلميا إلى كجكد اعتقادات خاصة بالفتاة العذراء كأف ىناؾ بعض 

الدالئؿ كالعبلمات المرتبطة بجسميا تدؿ عمى أنيا عذراء أك ال، كأف ىذه االعتقادات ال 
لتأكيد  (10)زالت قائمة في منطقة الدراسة لكف لـ تجـز بصحتيا كتكجينا إلى المبحكثة رقـ

الناس يقكلكا الشيء ىذا بصح ما دريت صح كال ال ككايف لي : "أك نفي ىذه األقكاؿ فقالت

                                                 
  .43، ص 2007كسيمة تامزالي، أبزيـ زينة كحمي نساء الجزائر،منشكرات ألفا، الجزائر، - 1

  .سبؽ ذكرىا: (06)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 2
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زك كيداككا النساء عمى الضناية يعرفك ڤيقكؿ الشيء ىذا صحيح ككايف نساء كىكما لي يت
. 1"كلكش كيفاش يعرفكىاڤالمرا ثاني صبية كؿ ال بصح ما م

بالرجكع إلى قكؿ اإلخبارية نجدىا تؤكد عمى اعتقاد الناس في كجكد أساليب كطرؽ 
بناء عميو كنتيجة . لمعرفة الفتاة العذراء لكنيا ىي أيضا ال تجـز بصحة تمؾ االعتقادات

لمتغيرات الحاصمة في المجتمع تكجينا بسؤالنا حكؿ كيفية معرفة المرأة العذراء حاليا ككيؼ 
تؤكد الفتاة ذلؾ عندما تزؼ إلى زكجيا، كىؿ مف الضركرم إثبات عذريتيا كاإلعبلف عنيا 
أماـ الجميع أـ أف األمر مرتبط بالعركس كزكجيا فقط ؟ لئلجابة عف ىذه األسئمة تكجينا 

أنا كي عرست رحت لمطبيبة بعد : " (12)إلى مجمكعة مف المبحكثات فقالت المبحكثة رقـ 
كلكا سرتفيكة كىي ضركرية لخاطر الباطؿ كثر كالناس ڤالحماـ دارتمي شيادة العذرية كيما ف

عندنا يشكك في المرا لككاف ماديرىاش، كالعركس كي تدييا معاىا تككف مينية كماشي مقمقة 
 (13)أما المبحكثة رقـ. 2"لخاطر ضامنة ركحيا كتقدر تكاجو الناس كاف صرا مشكؿ

كحتى الراجؿ حتى لككاف مقتنع بمي مرتك نظيفة كمحافظة عمى ركحيا كبنت فاميميا :"فقالت
:" قائمة (14) كأضافت المبحكثة رقـ 3."ماذابيو ديرىا باش يتينى عمى األقؿ مف جييتيا

الراجؿ حتى لككاف ما يصرحش برغبتك في أنيا ديرىا يفضؿ أنيا تككف بعيدة عمى الشككؾ 
أنا مخطكبة :" قكؿ المبحكثات السابقات بقكليا (15) كتؤيد المبحكثة رقـ 4"كالقيؿ كالقاؿ

كراجمي ثايؽ فيا كيعرفني مميح بصح ما عندم ما خسرت كي نديرىا بالعكس نركح عند 
ماليو كأنا متينية كزيد بزيادة نيني يـ عميا تعرفي األـ ما تتيناش كتبقى مقمقة، كحتى كاف 

. 5"ظير مشكؿ ا ال يقدر يككف ىك المسؤكؿ
ما أجمعت عميو المبحكثات ىك ضركرة أخذ العركس لشيادة العذرية معيا كدليؿ عف 
سكات ألسنة السكء التي قد تمسيا كتخمت عف ىذا المطمب أك كقع  عفتيا كلضماف حقيا كا 
مشكؿ في ليمة الدخمة فيف يريف أف ىذه الشيادة تخمص العركس كأىميا خاصة ىي كأميا 

                                                 
  سبؽ ذكرىا: (10)مقابمة مع اإلخبارية رقـ - 1

 .14:30، عمى الساعة 2016 أكت 31ضمف مقابمة جماعية ، يـك  (12)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 2

  .، ضمف نفس المقابمة الجماعية (13)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 3

 .، ضمف نفس المقابمة الجماعية (14)مقابمة مع المبحكثة رقـ  -4

  .، مقابمة جماعية، سبؽ ذكرىا(15)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 5
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كمف التكتر كالترقب كتشعرىـ بالطمأنينة كىك أمر ال يكمؼ الجميع عناء بؿ عمى العكس 
. فحتى الزكج ال يمانع بؿ يحبذ ذلؾ حتى لك لـ يعبر صراحة عف ذلؾ

إذا فعذرية العركس مرتبطة بشرؼ العائمة كىي مقياس لتربية العركس كأخبلقيا 
الحسنة، كرمز لعفتيا لذا جرت العادة بأف تذىب العركس بعد حماميا إلى الطبيبة إلجراء 

كبمجرد منح الطبيبة ليذه الشيادة تنطمؽ . الفحص الطبي مف أجؿ جمب شيادة العذرية
الزغاريد في العيادة لئلعبلف عف سبلمة الفتاة كاالفتخار بأنيا عذراء كعند العكدة مباشرة إلى 
بيت العركس تزغرد المرافقات ليا كتعد ىاتو الزغاريد إعبلـ لرجاؿ العائمة حتى كلك كاف ىذا 

كلشدة اىتماـ مجتمع البحث بيذا . غير صريح ذلؾ حتى يطمئنكا، كيسمع الجيراف كالحضكر
المكضكع فإف إحدل أخكات أك قريبات العركس تدكر بيا عمى الحاضرات مف النساء في 

كمف لـ تحضر في ذلؾ اليـك فإف أـ العركس تتعمد إخراجيا . ذلؾ اليـك لتؤكد رؤيتيف ليا
ظيارىا ثانية أماـ الحاضرات، كحرصا منيا عمى أف يراىا أىؿ العريس فإف ىذه الشيادة  كا 

كتحتفظ بيا العركس أك  (Robe de mariage)تعمؽ عمى صدر العركس فكؽ فستاف الزفاؼ 
. كالدتيا لسنكات فيما بعد

شاة الحالل وطقوسيا - 2.3
رمز الكبش - 1.2.3

فيك رمز الرب أمكف أكبر أرباب شماؿ " الكبش"مف ىنا يجب عمينا التعرض ليذا الرمز
إفريقيا كالبحر األبيض المتكسط خبلؿ العصكر القديمة، كالذم كجد منقكشا في بعض البقايا 

في ىذا المقاـ نتناكؿ أصؿ ىذا . 1أك منحكتا في مكاقع في شماؿ إفريقيا كالصحراء الكبرل
.  الرمز كعبادتو كتكاجده كارتباطو بالطقكس الدينية كتقديمو كعرباف ككرمز لمخصكبة

يرجح أف الكبش أتخذ كرمز ألمكف ألنو أكثر الحيكانات شعبية كشيكانية كيرمز 
كما ىك الحاؿ عند اإلغريؽ كما اعتبره الييكد المسيحيكف مقدسا يدؿ عمى الذككرة . لمخصكبة

. الطبيعية مف جية، كممعكف بتمبس الشيطاف صكرتو لذا يضحى بو تكفيرا عف آثاـ الشعب
. كىنا نستذكر قصة إبراىيـ الخميؿ عميو السبلـ كابنو إسماعيؿ الذم افتداه ا بكبش

                                                 
محمد حماـ، المصطمحات األمازيغية في تاريخ المغرب كحضارتو، الجزء األكؿ، منشكرات المعيد الممكي لمثقافة - 1

  . 46، ص 2004األمازيغية، مطبعة المعارؼ الجديدة، الرباط، المغرب، 
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فيي في المصرية مشتقة مف . كتأخذ كممة أمكف أبعادا في المغتيف األمازيغية كالمصرية
" أك" أمف" معنى االختفاء كالسرية كيعتبر إليا مصريا، أما في المغة األمازيغية فتعني كممة

ببعض الجماعات البشرية التي حممت اسمو الرتباطيا " أمكف"كقد ارتبطت كممة. 1الماء" أماف
كقد . كيؤكد األستاذ محمد شفيؽ أف صيغة الرب أمكف صيغة أمازيغية. بو كعبادتيا لو
الذم يرمز لو بالكبش إلى جماعات بشرية حممت اسمو كارتبطت بو " أمكف" ارتبطت كممة

أم أف الرب الكبش كاف لو عباد مف األمازيغ الذيف اتجيكا إلى ليبيا الحالية كمصر . كعبدتو
 Oricىذا ما ذىب إليو أكريؾ باتس . كالذيف حممكا معيـ ثقافتيـ كمعتقداتيـ ك معبكداتيـ

Batesيبدك مف المؤكد أف ثمة عبلقة كحدت بيف ديانة المصرييف القدماء كديانة :"  في قكلو
تماما كما تكجد عناصر أمازيغية محددة في المغة المصرية :" كيضيؼ. 2"(األمازيغ)الميبييف

انطبلقا مما . 3"فإنو، تكجد كذلؾ، عناصر منكعة في الديانة المصرية ذات أصؿ أمازيغي
تقدـ يمكف القكؿ أف تقديس أمكف قديـ جدا، كأف المؤرخيف كالباحثيف يربطكف الكثير مف 

المظاىر الثقافية المصرية خاصة الدينية بالثقافة الصحراكية األمازيغية باعتبار أف جماعات 
بشرية كصمت إلى مصر جاءت مف الصحراء التي كاف يسكنيا األمازيغ أك أنيـ بعض مف 

أم أف الكبش المرتبط بعنصر حيكم . األمازيغ الذيف نزح البعض منيـ إلى شماؿ إفريقيا
كتؤكد الدراسات أف كبش النقكش الصخرية أقدـ مف . لمحياة ىك الماء ذك أصؿ أمازيغي

. كبش آمكف
كتظير األكباش . في ىذا الصدد عثر في مقبرة النكبة عمى بقايا أكباش قدمت كقرباف

في النقكش الصخرية في شماؿ إفريقيا مزينة كتحمؿ قبلئد كعقكد كعمى رؤكسيا إشارات كمف 
أشير ىذه األكباش كبش فج زناكة بالمغرب ككبش بكعالـ بالجزائر الذم يحمؿ فكؽ رأسو 

ككاف اليدؼ مف تقديس الكبش كعبادتو الزيادة في . كبيف قرنيو قرنا دائريا، كيحيط بعنقو عقد
كقد أشار بعض الباحثيف إلى أف سكاف إفريقيا ىـ الكحيديف الذيف قدسكا الكبش في . تكاثره
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 إذا مما تقدـ نقكؿ أف 1.كارتبطت عبارة الكبش ببعض الميرجانات كالحفبلت الشعبية. القديـ
         2.تبجيؿ الكبش كتقديسو دليؿ عمى تمسؾ األمازيغ بتقاليدىـ كعاداتيـ الدينية القديمة"

كربما ما يفسر ممارسة ىذه الطقكس إلى يكمنا ىذا أما فيما يخص طييو كتكزيعو 
. كطقكسو سنأتي عمى تفصيميا في الفصؿ المقبؿ

طقوس ذبح الكبش  - 2.2.3
يعد يـك الكبش اليـك األكؿ الذم تبدأ فيو مراسيـ العرس أك الزكاج حسب مجتمع 

كفي بحثنا عف معنى ىذا المصطمح قالت لنا ". نيار أك يـك الرككب" البحث كيسمى أيضا
العرس يبدل بنيار الرككب يقكلكا الرككب لخاطر بكرم في اليـك المكؿ :" (04)اإلخبارية رقـ 

تاع العرس النسا يركبك الرحى باش يرحك القمح باش يديرك كسكسي العرس كيخبزك منك 
لخاطر ناس بكرم ما يسجكش قبؿ الحكايج لي يككمك بييـ، في نيار الرككب يجممكا النساء 

ككؿ زكز كال ثبلثة يتعاكنكا يديرك حاجة، أخريف يرحك كأخريف يغربمكا كأخريف يكسكسك 
كأخريف يخبزك حتى يتـ العرس، ماشي كيما تك الناس تسجي كمش بكرم الكسكسي يتكسكس 

. 3"بكرم كال يتشرل مف السكؽ
بالعكدة إلى كبلـ اإلخبارية نجد أف ىذا المصطمح بقي راسخا في األذىاف كيستعمؿ 
لمتعبير عف بداية العرس بالرغـ مف عدـ اقترانو بما أكجده بتعبير آخر تخمي النساء عف 

عادة تركيب الرحى مف أجؿ رحي القمح مف خبلؿ بعض الصكر ألعراس لـ يمض عمييا 
كقت طكيؿ نساء يفعمف ذلؾ أم يستعممف الرحى في رحي القمح كىك طقس يمارس إلعطاء 

فيف أثناء عممية الرحي يغنيف أغاني تقميدية تعبر عف بدايتو فتنطمؽ  اإلشارة النطبلؽ العرس
الزغاريد متتالية بعد سماع المقطع األكؿ مف أكؿ أغنية التي ترافؽ أكؿ كمماتيا أكؿ حفنة 

. قمح تكضع في الرحى
في ىذا اليـك تعمؽ كسكة العركس في بيت زكجيا في غرفة استقباؿ المدعكييف لتراىا 

فتبدأ الزغاريد كيطمؽ الباركد إلعبلف بدأ العرس، فتذبح الذبائح . القادمات مف المينئات
.  4"كتجيز كيبدأ المقربيف في الحضكر إلى بيت العريس
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كمف األمكر الشائعة في مدينة الدراسة أف األعراس حاليا تقاـ في فصؿ الصيؼ ألنو 
مكسـ العطؿ بالنسبة لمكثيريف حتى يسمح لؤلقارب خاصة البعيديف الحضكر كأيضا فصؿ 

. الربيع لمطافة جكه كاعتداؿ المناخ فيو
كمعيا كؿ " شاة الحبلؿ" بعد الزكاؿ ينطمؽ أىؿ العريس إلى بيت العركس كىـ يحممكف

ما يمـز لمطبخ كتجييز الغداء ليـ في يـك الغد أم يـك العقكد ألنو مف العيب كالعار أف 
يتغدل أىؿ العريس عمى حساب أىؿ العركس كىذا ما تقره العادات كالتقاليد منذ زمف بعيد 

يبدل :" (16)تقكؿ المبحكثة رقـ. مع فركؽ بسيطة في المستمزمات التي يحممكنيا معيـ
بتك محرمة خضراء لخاطر فاؿ مميح ڤالعرس بنيار الكبش إلي ندكه لدار العركس نديرك في ر

الكسكسي، : لخضر لكف الجنة كالصفا كالفرحة كالخير الياسر كندك معاه قضيات لي ىكما
الزيت، الطماطـ، الزبيب، الحمص، القيكّة، السكر، التام، السبلطة، الزيتكف، طماطـ 

       1"الكعب، الخيار كالفاكية تاع المكسـ
يتككف المككب المتجو إلى بيت العركس عادة مف ثبلث إلى أربع نساء تبقى اثنتاف 
لحراسة العركس كلتنظيؼ كطيي الكبش كتجييزه لميـك المكالي كىك يـك العقكد ألنو مف 
الكاجب عمى أىؿ العريس التكفؿ بالخدمات التي تقاـ في بيت العركس فيما يخص ذبح 

الكبش كتنظيفو كطييو حيث أف الشخص أك األشخاص الذيف يقكمكف بعممية الذبح كالسمخ 
يحضرىـ العريس كيجب أف ال يككنكا غرباء عف العركس ألنو ال يسمح ألحد برؤيتيا غير 
المحاـر مف أىمو فيككف ىؤالء عادة مف إخكتو كأعمامو كأخكالو باعتبار أف العركس تساىـ 

. في طقكس الذبح فيراىا الحاضريف
بمجرد كصكؿ المككب إلى بيت العركس يطمؽ الباركد كتزغرد النساء إعبلنا عف 

خكة كأخكاؿ كأعماـ العركس كالحاضريف معيـ أىؿ  حضارىـ الكبش، يستقبؿ أب كا  قدكميـ كا 
في ىذه األثناء . العريس كيقدمكف ليـ بعض الحمكيات المنزلية كالقيكة في انتظار ذبح الكبش

تككف العركس جاىزة بعد حماميا كالقياـ بكؿ االستعدادات ألنو ال يسمح ليا بمغادرة البيت 
. أبدا إال لمذىاب إلى الحبلقة

كتمارس طقكس قبؿ كبعد ذبح الكبش ، حيث تكضع فكالرة أك محرمة خضراء في عنقو 
لما لمكف األخضر مف داللة فقد صكرت األلكاف كبشدة في الخرافة ك أشير إلييا في مداخؿ 
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حيث نجد الناس في كؿ المجتمعات يعتقدكف بأف ألكاف معينة تجمب الحظ كالصحة . عديدة
مف ىنا نجد أف بعض األلكاف شائعة كثيرا في . كألكاف أخرل ىي ألكاف تجمب النحس كالشـؤ

كيعد المكف األخضر في الكثير . مناسبات خاصة، فالمكف األخضر يعني القناعة كالصحة
مف الدكؿ األكربية لكنا محظكظا بسبب ارتباطو بأكراج األشجار، كتفيد الخرافة بأف تعميؽ 

 أما في مجتمع 1.األغصاف الخضراء عمى األبكاب يجمب الحظ كيطرد الساحرات كالعفاريت
الدراسة فيشير إلى الصفاء كالسعادة كالراحة كالسبلـ عند ذبح الكبش تتقدـ العركس لتضع 
 5في فمو مرآة صغيرة مغمقة لـ يسبؽ ألحد أف فتحيا أك نظر فييا مع قطعة نقكد مف فئة 

دج كقميؿ مف السكر لتككف حياتيما حمكة كسعيدة، ثـ تمسؾ رقبة الكبش ليذبح، بعد رؤية 
الدـ تنصرؼ كيقـك مف ذبح الكبش بصب الممح عمى الدـ كما يقاؿ تفاديا لغضب الجف 

كلك شاة ڤكي نذبحك الكبش كيما ف:" (17)كحتى يذىب الشر كاليـ حيث تقكؿ المبحكثة رقـ 
باش يبعدكا الجنكف كما يذكش العركس كمالي  (ممح)الحبلؿ نصبك فكؽ دميا شكية ربح

. 2"جرم الدـ يركح اليـ" العرس الكؿ كباش يركح اليـ كيما يقكلكا جدكدنا
بعد السمخ كتقسيـ الكبش يحضر لحمو لمغد ليطيى ليتغدل عميو أىؿ العريس كجميع 
الحاضريف، كالميـ ىك األجزاء التي تطيى في قدر خاص كحدىا كسنتعرض ليا بالتفصيؿ 

.      في الفصؿ المقبؿ مع التطرؽ لقيمة المرآة
تقـك المرافقتيف لشاة الحبلؿ بتنظيؼ أجزاء الكبش كتجييزه مع تقديـ بعض الشكاء منو 

لممرافقيف كالمرافقات مف النساء البلتي لف يحضرف في اليـك المكالي إلعطاء فرصة 
لؤلخريات لمحضكر في العقد، أم أف الحضكر إلى بيت العركس حسب مجتمع الدراسة 

يتشارؾ فيو الجميع خاصة النساء حيث أنيف يحضرف إلى بيت العركس بناء عمى طمب أـ 
ذا حدث أف نسيت أك تغافمت عف كاحدة فإنيا تغضب كتنسحب مف العرس  العريس كأبيو كا 
رضائيـ حتى ال تعكر أجكاء  قبؿ نيايتو لذا نجد أىؿ العريس حريصيف عمى تذكر الجميع كا 

نحنا  :" (16)العرس، كتكلي أىمية بالغة لممقربيف جدا، في ىذا المقاـ تقكؿ لنا المبحكثة رقـ
راب ڤالنساء في لعراس نركحك لدار العركس بالدالة أخريف يركحكا نيار الكبش كيككنكا كبار ك
مف العريس كأخريف يمشكا نيار العقكد خاصة الصغار كالصبايا كأخريف يمشكا نيار لي 

                                                 
، 1رمضاف ميميؿ سد خاف، أزمنة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط: فميب كارنغ، معجـ المعتقدات كالخرافات، ترجمة -1
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تدخؿ فيو العركس باش ما يغضب حتى حد، كقميؿ لي يدم النساء لي ماشيـ مف العرش 
 يفيد كبلـ المبحكثة أف 1"كالـز عمى أـ العريس كبيك كلي متككميف بالعرس يعرضكا لي يركحكا

عممية الذىاب إلى بيت العركس في عممية مشاركة مف الجميع كىي حؽ ككاجب كتآزر 
. كتعاكف بيف األقارب بصكرة خاصة

بعد انصراؼ أىؿ العريس يتييأ الجميع ليـك العقكد كىك يـك ميـ في مجتمع البحث 
بالنسبة ألىؿ العركس خاصة ألنو اليـك الذم يستقبمكف فيو أكبر عدد مف أىؿ العريس لذا 

 (...األكؿ، المباس، مكاف االستقباؿ)يجب عمييـ أف يظيركا بأحسف صكرة مف جميع الجكانب
كقد جرت العادة في منطقة الدراسة في منطقة الشريعة أف تكضع قطعة قماش مف الفكالر 
األخضر في عنؽ الكبش عند إحضاره حيا إلى بيت العركس يـك عقد الجماعة، كيحضر 

معو كؿ المكاـز مف الكسكسي كالزبيب كالحمص كلكاـز طييو مف طماطـ كزيت كما 
يحضركف القيكة، الشام، السكر كالمشركبات الغازية، الفكاكو، الخس كالزيتكف بنكعيو األسكد 

، البصؿ، اليريسة، الفمفؿ الحار كالتكابؿ  (الحارة )كاألخضر كال تحضر فقط األشياء كالثـك
كما يقـك أىؿ العريس بإحضار تشكيمة مف الحمكيات كالمكسرات . ألنو فأؿ شر عمى العائمة

إلخ   ...كحمكة الشامية كالحمقـك
يوم العقود - 4

عقد الجماعة - 1.4
قراءة الفاتحة - 1.1.4 

بعد تجمع أىؿ العركس كجماعة كالدىا في قاعة جمكس فسيحة مرتبة كمزينة كمجيزة 
كبمجرد . بالزرابي كالمفركشات الجميمة، يجمسكف في انتظار أىؿ العريس أك جماعة العريس

طبلؽ الزغاريد مف طرؼ النسكة المرافقات ألـ العريس  كصكليـ يجتمعكف معا بعد الترحاب كا 
ينتظـ جميع الحضكر في حمقة حكؿ اإلماـ الذم يشرؼ عمى عممية عقد الجماعة كقراءة 

كيتـ عقد الزكاج باإليجاب كالقبكؿ بيف الرجؿ . الفاتحة، كيجمس بجانبيو الشاىديف كالككيميف
يبدأ اإلماـ كبلمو بالبسممة . 2كالمرأة أك كلي المرأة، كيمكف أف تككف الككالة عف كؿ منيما

ثـ يسأؿ إف كاف الطرفيف متفقاف عمى الشركط  (ص)كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد 
                                                 

  . ، سبؽ ذكرىا(16)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1

فيصؿ محمد خير الزراد، المرأة بيف الزكاج كالطبلؽ في المجتمع العربي كاإلسبلمي، دار الكتاب العربي، بيركت، - 2
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كمبمغ الصداؽ، ثـ يقـك بصيغة العقد، كبعدىا يدعكا الجميع لقراءة الفاتحة ثـ يدعك لمزكجيف 
بمجرد انتياء الجماعة مف ىذا العقد تطمؽ طمقات . بالرفاء كالبنيف كالتكفيؽ كالصبلح بينيما

الباركد إعبلنا عف إتماـ العقد الشرعي، يككف ذلؾ مف طرؼ أىؿ العريس فتنطمؽ الزغاريد 
كيككف لممرأتيف المتيف زغردتا لممرة األكلى مبمغ مالي يقدمو العريس كشكر ليما كتككناف مف 
أىؿ العركس كعادة مف الخاالت كالعمات ثـ تنطمؽ األغاني كالزغاريد مف الطرفيف في غرفة 

كتبارؾ . جمكس العركس كىي في أبيى حمة محاطة بأخكاتيا كخاالتيا كعماتيا ككالدتيا
. الحاضرات ألـ العريس كالعركس كتتبادالف ىما التياني كالتمنيات السعيدة لمعريس كالعركس

بعد . كيقـك الحضكر أيضا مف الرجاؿ بتينئة العريس كأىمو كالمباركة لو بدكاـ اليناء كالسعادة
العقد مباشرة تضع العركس القميؿ مف السكر في فميا تعبيرا عف حبلكة الحياة المستقبمية مع 

كيقدـ لمحضكر بدءا بالرجاؿ الرفيس كالتمر كالحميب تعبيرا عمى تماـ األمكر عمى . زكجيا
خير كلما ليما مف رمزية بالنسبة لمجتمع البحث إذ يعتبراف مف الخصب كالسبلـ كاألمف 

. كالحبلكة كالعيش الرغيد لمعركسيف، ثـ يمي ذلؾ تقديـ القيكة كالحمكيات
 كقد جرت العادة أف تككف الخطبة بنكعييا في أياـ معينة مف األسبكع ىي االثنيف 

كيككف كقت عقد الجماعة عادة . كالخميس عادة الختصاصيا بالبركة دكف بقية أياـ األسبكع
. قبؿ كقت الغداء، حتى يترككا متسعا مف الكقت ليتغدل كؿ الحضكر عند أىؿ العركس

المير - 2.1.4
يعد المير مف أىـ المكضكعات المتعمقة بالزكاج كالمصاىرة بصفة عامة، كلممير 

كىك اليبة التي يقدميا العريس كأسرتو إلى العركس إلتماـ بعض . معنى ككظيفة اجتماعية
االلتزامات التي تقتضييا العادات كالتقاليد، يقدـ مبمغ مف الماؿ إلقامة زكاج شرعي، كيعتبر 
قبكلو عمى انتقاؿ بعض الحقكؽ إلى الزكج في مجتمع البحث فيك مف يسمح ليا بالخركج أك 

إذ بقبضو كبمجرد . الذىاب إلى مناسبة معينة إلى األعراس أك زيارة األقارب إلى غير ذلؾ
ىذا العقد الشفكم المبني عمى الكممة يصبح الخاطب ىك المسؤكؿ عف خطيبتو في كؿ 
شيء، كالمير في التقاليد كاألعراؼ االجتماعية ىك ماؿ أك ما يحكؿ إليو، يقدمو الزكج 

 كالمير في الشرع ال يعد 1لزكجتو باعتبار أنو ىدية، كيرتبط المير اجتماعيا بمراسيـ الزكاج

                                                 
محمد صفكح األخرس، تركيب العائمة العربية ككظائفيا، دراسة ميدانية لكاقع العائمة في سكرية، منشكرات كزارة الثقافة - 1

  .130، ص 1976كاإلرشاد القكمي، دمشؽ، 
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ركنا مف أركاف العقد كال شرطا مف شركط صحتو، إذ يصح العقد دكف مير كيعد في الرؤية 
األنثركبكلكجية ىك ثمف العركس كىك أقدـ نظـ الزكاج كىك منتشر عمى نطاؽ كاسع كفي كؿ 

كيرل سير ىارم سميث . المجتمعات اإلفريقية، كقد أدل انتشار ىذا النظاـ في المجتمعات
Sir Harry Smithالفيـ الحديث لمظاىرة يستخدـ مصطمح ثركة العركس بدال مف " أف

ف كانت بسيطة1المصطمح القديـ . ، كىك عبارة عف ىدايا حتى كا 
كاستخدمت الكتابات األنثركبكلكجية مصطمحات تعبر عف مير العركس فاستعممت ثمف 

لمتعبير عف عممية دفع المير باعتباره ركنا أساسيا مف األركاف التي تقـك " شراء" العركس
عمييا رابطة الزكاج كالمصاىرة، ألف دفع المير يعد شراء في مقابؿ الحصكؿ عمى زكجة 

إذ كاف اليكناف قديما يشتركف المرأة بعدد معيف مف الثيراف التي يتـ . بالنسبة لبعض الثقافات
دفعيا إلى أب الفتاة، ككاف الركماف يشتركف المرأة مف أبييا الذم يقبض ثمنيا كيسمميا إلى 
زكجيا فتصبح ضمف أمبلكو، كنجد نفس الشيء لدل بعض القبائؿ اإلفريقية إذ تقدـ الماشية 

. بأعداد معينة لمحصكؿ عمى زكجة
نما يعتبر دفع " ثمف  العركس" مف ىنا يعد تعكيض ألقاربيا العاصبيف كىي ال تباع كا 

ثمف العركس في بعض الثقافات مقاببل النضماـ األبناء المذيف ستنجبيـ كىـ بالطبع 
كلثمف العركس كظائؼ حيث يعتبر تأمينا لحسف معاممة الزكجة . سينتمكف الى عشيرة الزكج

لكف قد يأخذ األب , المير ممؾ خاص لمعركس تنفؽ منو لتجييز نفسيا 2."في بيت الزكج
. 3لنفسو شيئا كيعطييا بعضو ظنا كاعتقادا منو أف ىذا مف حقو

كالمير أك الصداؽ في منطقة البحث مدينة الشريعة ىك مبمغ مالي يختمؼ باختبلؼ 
كىك "المقياس"المستكل المادم لكؿ عائمة باإلضافة إلى قطع مف الذىب تتمثؿ عمكما في 

ك خاتـ الكسكة ك "خاتـ العقد"شرط الفتاة عندما تككف مف غير األقارب باإلضافة إلى خاتميف 
ذا كانت " اثناف مف المكيز"ك "خاتـ الخطكبة " التي تعتبر ضركرية لتحني عمييا العركس كا 

المسايس أك "كتعكيضو ب "المقياس "الفتاة مف األقارب فيمكف تنازؿ عائمتيا عمى 
باإلضافة إلى األلبسة ك اليدايا التي يحضرىا العريس كأىمو يـك الحنة أك الزفاؼ " السبكعيات

                                                 
، "رؤية في أنثركبكلكجيا الزكاج كاألسرة كالقرابة" محمد يسرل إبراىيـ دعبس، األسرة في التراث الديني كاالجتماعي- 1
  .11، ص 1955ـ، اإلسكندرية، .غ.د

                ,11المرجع نفسو، ص-  2

 .164ليمى صباغ ، مرجع سبؽ ذكره، ص-  3
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ألنيا أشياء يجب تكفرىا ك تقديميا دكف الحديث عنيا أك الخكض فييا ،لكف أحيانا يشترط 
المطرزة بالذىب، ك نجد  (انيڤندكرة الفرڤ)أىؿ العركس نكع باىض الثمف مف الفساتيف 

المحزمة "بعض العائبلت الميسكرة أك الغنية تقدـ حزاما مف الذىب الخالص يطمؽ عميو 
كىي باىضة الثمف ىذا باإلضافة إلى الصكؼ، لكف يككف التركيز دائما عمى " المشبكة 

المبمغ المالي كالذىب لبلستعماؿ األكؿ في شراء بعض لكاـز العركس أما الذىب فيراه مجتمع 
البحث مفيد جدا لؤلياـ القادمة ك عمكما تستخدمو الفتاة بعد زكاجيا إما لمزينة إذا كاف زكجيا 

ميسكر الحاؿ ك إما تبيعو مع ما أحضرتو مف بيت أبييا لشراء سيارة أك سكف أك قطعة 
. أرض

كعادة ما يخضع المير إلى األخذ كالرد كالمساكمات تقديرا لمكضع المادم لمعريس 
كأىمو، كعندما يحضر الكبار كالكجياء يقكمكف يـك العقد بإنقاص مبمغ يقدر تقريبا بالعشر 

لمعريس،  كيككف تسميـ المبمغ المالي في حضكر جماعة العقد كفي يكمو، " باركؾ"كيعتبركنو 
.  أما الباقي فيككف عمى مراحؿ

ليمة الحنة - 2.4
تككف كما أسمفنا بالنسبة لمعريس " ليمة الحنة " إذا كاف عقد الجماعة فكرم فإف

كالعركس في نفس اليـك بعد العقد كقراءة الفاتحة، حيث تككف  حنة العركس في المساء 
مباشرة أما حنة العريس تككف ليبل ألنيا تحتاج إلى ترتيبات كثيرة بالرغـ مف التحضير ليا 

ك ىي في النكع الثاني أم في العقد المؤجؿ تككف في الميمة التي تسبؽ . مسبقا
كىي ليمة حاسمة بالنسبة لكؿ عركس ألنيا آخر ليمة تقضييا في بيت  (الدخكؿ)الزفاؼ
. أىميا

حنة العروس - 1.2.4
بعد انتياء العقد كقراءة الفاتحة مباشرة يقدـ لجميع الحاضريف الرفيس كالتمر كالحميب 

بعد االنتياء منيا . ثـ القيكة كالحمكيات كيقدـ في ذلؾ جماعة العقد أكال ثـ الحاضريف كميـ
. تقدـ كليمة الغداء لمجميع رجاال كنساء عمى شرؼ العريس كأىمو

في ىذه األثناء تقـك أـ العريس أك جدتو أك خالتو أك أختو الكبرل أكمف تفكضيا أـ 
كالتي تككف أحضرتيا معيا في . لمعركس" بربط الحناء" العريس كتراىا مناسبة ليذه الميمة

كالتي تتضمف حقيبة كبيرة كأخرل تابعة ليا بحجـ صغير " قصعة الحنة"طبؽ خاص مع 
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تحكم الكبيرة عمى مبلبس خارجية كداخمية كأحذية كمناشؼ ك قمصاف نـك كغيرىا كالحقيبة 
الصغيرة عمى بعض الحمي الذىبية المسماة في مير العركس كما يمكف أف تضيفو كالدة 

.  العريس كيدية مف العائمة
كطبؽ يحتكم . كسمة تحتكم عمى العطكر البخكر كالصابكف كأدكات الزينة المختمفة

أدكات الحنة مف عمب الحنة كالشمكع كحمكة الدراجي كقطف كأشرطة خاصة تكضع لربط 
،  (سمة )كما يجمبكف طبؽ. الحناء القشقشة المككنة مف الحمكل، كككاك، لكز، حمكة الحمقـك
تقـك أـ العريس أك مفكضتيا بإشعاؿ الشمكع ككضعيا في صحف خاص أك .  إلخ...شامية

ثـ تمبس أـ العريس خاتـ . كؤكس بيا سكر لتككف عشرة الزكجيف حمكة مثؿ مذاؽ السكر
العقد لمعركس كما يمكف أف تمبسيا أم ىدية ذىبية مف العائمة كاألقراط أك سمسمة ك كؿ 

ثـ تغطي رأسيا بمنديؿ عادة يككف أبيض أك أخضر لما . الذىب الذم كاف في الشركط
مف الضركريات أيضا إلباس الحذاء لمعركس بدءا بالرجؿ . ليذيف المكنيف مف رمزية كداللة

اليمنى ثـ اليسرل مع كضع القميؿ مف السكر كالكمكف فيو حتى تككف حياتيا حمكة كسعيدة 
. كإلبعاد عيكف الحساد عنيا

داللة عمى حسف " بماء الزىر"  تبدأ بعد ذلؾ كالدة العريس أك مف فكضتيا بخمط الحنة
الحظ في صحف خاص تحضره معيا أك تعطيو إياىا كالدة العركس، كتحتفظ بو العركس 
بعدىا دائما تخمط فيو حنتيا في كؿ مناسبة كتخبئو مف أجؿ ختاف أكالدىا كتزكيج األبناء 

في اليد اليمنى لمعركس عمى شكؿ دائرة صغيرة في " الحنة"ثـ تضع الكالدة قميؿ مف . كالبنات
ثـ تربطيا بشريط خاص لذلؾ، ثـ تفعؿ نفس " لكيزة ذىبية" كتضع فكقيا (دكرك )راحة اليد

 .الشيء مع اليد اليسرل، ىذا كسط زغاريد النساء كالتقاط الصكر لمذكرل
جيدا مف بقايا الحنة كتسكب الماء في شجرة ألنيا " الصحف" بعد ذلؾ تغسؿ الحناية

رمز الخصكبة كالنماء، كال تترؾ شيئا لمحاضرات حتى ال يستعممنيا في سحر العركس 
. كربطيا عف زكجيا أك اإلنجاب خاصة حسب اعتقادات مجتمع البحث

بعد االنتياء مف الحنة تأخذ كالدة العريس كمية مف القشقشة كترمي بيا عمى رأس 
العركس، كحسب االعتقادات السائدة في مدينة الشريعة فإف عدد حبات الحمكل كالكككاك أك 

المكز الذم يبقى فكؽ رأسيا ىك عدد األكالد الذيف ستنجبيـ كتنسب الحمكل لئلناث أما  
ىذا كتككف العركس محاطة بأخكاتيا ككالدتيا لحراسة حنتيا مف أف . الكككاك كالمكز لمذككر
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بنيتي نحنا بكرم نخمطك ياسر :" (03)تمتد ليا أيادم الحاضرات، كقالت لنا اإلخبارية رقـ
حنة دير منيا العركس لكلة كمف بعد يديرك منيا النساء الكؿ خاصة لي مازالك ما زكزكش 
باش ينكب عمييـ ربي أما تك كثر الشؾ كلت العركس برؾ إلي دير الحنة كيما يقكلك راىـ 

، فسألناىا لماذا زاد الشؾ بالسحر خاصة مف 1"يسحرك فييا كيربطك لمرا باش ما تضناش
بكرم الخالة كال العمة في ببلصة األـ بصح تك كلت الخالة كال العمة :" األقارب فأردفت قائمة

ىي العدكة المكلة لخاطر كلك يغيرك مف بعضاىـ كيحسدك لي زكزت قبؿ بناتيـ كحتى أىؿ 
العريس يغيرك خاصة كاف عندك بنات خاالتك كال عماتك كال عمامك كال خكالك كالقراب الكؿ 
حابيف يمدكلك، كىك كعيمتك ماشيـ حابيف، رانا في تاخير الزماف حتى األـ دير لكلدىا كاف 

، يفيدنا كبلـ اإلخبارية أف األقارب 2"ماشي مكافقة عمى العركس، ربي يسترنا كخبلص
أم أف كؿ سكء يأتي مف القريب كأف طبائع الناس " األقارب عقارب"أصبحكا كما يقكؿ المثؿ 

كمحبتيـ لبعضيـ تغيرت بمركر الكقت كأصبح الناس في مجتمع دراستنا يستشيدكف بالمثؿ 
". ىمؾ في دمؾ" القائؿ

كؿ " الفاؿ" أك" الباركؾ" بعد االنتياء مف حنة العركس تقدـ ليا الحاضرات التياني ك
كاحدة بحسب استطاعتيا كأيضا ردا ربما لباركؾ استممتو ىي األخرل في مناسبة سابقة 

عندىا، كما تحاكؿ كؿ كاحدة منيف إعطاء مبمغ أكبر مف أجؿ التفاخر ىذا مع التبراح، حيث 
تقـك إحدل قريبات العركس كمما أعطت كاحدة مبمغا لمعركس برفع صكتيا كقكؿ عبارات 

 . أكبر" باركؾ" لممدح لترغيب األخريات كدفعيف إلى إعطاء
مف أقاربيا الرجاؿ لكف عف طريؽ زكجاتيـ أك " الباركؾ" كما يمكف أف تستمـ العركس

بناتيـ كيككنكف عادة األخكاؿ، األعماـ، اإلخكة، أزكاج األخكات أك كالد زكجيا أك إخكتو، 
في ىذه األثناء . عمميا التطكعي إلى آخر كاحدة تضع الباركؾ" البراحة" كىكذا تكاصؿ

" تجمس أـ العركس ككما تجرم العادات تراقب في يقظة كتسجؿ في ذاكرتيا كؿ مف أعطت
         3.كما قيمتو ألنيا يجب أف ترد لكؿ كاحدة ما أعطت في مناسبة مثؿ ىذه" الباركؾ

                                                 
 .، سبؽ ذكرىا(02)مقابمة مع اإلخبارية رقـ - 1

  .نفس المقابمة- 2

-1997السيد حنفي عكض، قراءات كدراسات في عمـ اإلنساف، الدار الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، - 3
  .278، ص 1998
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تفتح أخت العريس الحقيبة لتعرض عمى جميع " الباركؾ" بعد االنتياء مف إعطاء
فتراقب النسكة كيسجمف كؿ ما يرينو في ذاكرتيف ليتحدثف " قصعة الحنة" الحاضرات أشياء

قصعة " فإذا كاف ما أحضركه فاخر كغالي الثمف كأشياء ذات قيمة كجميمة تبقى. عنو الحقا
. حديث النسكة لمدة مف الزمف " حنة فبلنة

حنة العريس - 2.2.4
كما تككف ليمة حنة العريس أيضا في نفس اليـك كتككف ليبل حيث يبارؾ لو الجميع 

كيقـك بدعكة الرجاؿ كالنساء لحضكر مأدبة العشاء ثـ يتعشى جميع الحضكر نساءا كرجاال 
مف المينئيف الذيف قدمكا منذ المساء كتككف  كليمة فاخرة  كبعدىا يبقى العازبيف كحديثي 

الزكاج كالمقبميف عميو ك كؿ الشباب الصغار في السف لحضكر حنة العريس أما الكبار في 
إذ يخضع العريس لسمطة .السف عادة ينصرفكف بعد العشاء أك يتسامركف في جية أخرل

التقاليد حيث يمد يده طائعا ليأخذ حظو مف الحناء فتقـك أـ العريس أك جدتو بكضع الحناء 
في السبابة اليمنى ثـ تضع ألصحابو كميـ كالحاضريف ممف أراد ذلؾ كتكزع الحمكيات 

. كالقشقشة كيطمؽ الباركد كالزغاريد 
 (الدخول)يوم المرواح - 5
زينة العروس - 1.5 

اإلستراتيجية المظيرية - 1.1.5
يعد يـك الدخكؿ يكما ىاما كحاسما بالنسبة لكؿ مف العريس كالعركس ألنو بداية حياة 
جديدة مميئة بالمسؤكليات خاصة بالنسبة لمعركس التي تنتقؿ إلى أسرة جديدة عمييا التطبع 

. بطبائع أفرادىا كالسير عمى نيجيـ في الحياة كالتخمي عف حياة ألفتيا منذ صغرىا
كعمى حد قكؿ فكزية دياب فإف يـك الزفاؼ ىك الحد الفاصؿ بيف حياتيف حياة الميك 
كالبلمسؤكلية كحياة الكاجبات كالمسؤكلية، فتصبح حياة العريس حياة الرجكلة كاألبكة، كما 

أم أف ىناؾ تحكؿ مف مكانة اجتماعية إلى . 1تصبح حياة العركس حياة األنكثة كاألمكمة
. أخرل بالنسبة لكمييما

في ىذا اليـك تككف مظاىر االحتفاؿ في بيت العريس أكثر مف بيت العركس بكثير، 
حيث أف االىتماـ يتحكؿ ىناؾ مف أجؿ االستعداد الستقباؿ العركس فتحضر كليمة كبيرة 
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لمغداء كأخرل لمعشاء، فتككف النساء منشغبلت في إعداد الطعاـ كغسؿ األكاني كتحضير 
القيكة كتقديـ الطعاـ لممينئيف، كما تككف الفتيات مستمتعات بالغناء كالرقص مع تنكع 
األنماط المكسيقية، كبينما تككف أـ العركس كبعض قريباتيا منشغبلت بتجييز غداء 

في ىذا اليـك . لمحاضرات البلتي سيرافقف العركس تتجو العركس إلى الحبلقة بعد أف تستحـ
تعمؿ العركس عمى طمب الزينة لدرجة المبالغة لكجكد عبلقة أكيدة بينيا كبيف الجماؿ ألف 
. المرأة مف جية تتمتع بجماليا كصكرتيا كمف جية ثانية ىناؾ ضركرة لجمب اىتماـ الرجؿ

يقكؿ فريد الزاىي في تمؾ الطبلقة القائمة بيف المرأة كعالـ التجميؿ كأغراضو أف ىناؾ 
معادلة بيف األنثى كالجماؿ حيث أف اىتماـ المرأة بجماليا يتكزع عمى المتعة الشخصية مف 
خبلؿ تأمؿ نفسيا كبيف الضركرة التي تفرضيا عبلقتيا باآلخر أم الرجؿ باعتبار طبيعتيا 

األنثكية كىذا مف خبلؿ نظاـ العبلقات االجتماعية أك مؤسسة الزكاج حيث يمثؿ جسد المرأة 
فالتجميؿ مكلد فالزينة ىي إستراتيجية مظيرية ترتبط . رأسماليا الرمزم كمكطف ىكيتيا

.  1بالغكاية كالفتنة كليا طقكسيا كشعائرىا كمكاردىا التي تضرب بعمقيا في العصكر التاريخية
أم أف ىناؾ عبلقة بيف الفتنة كالجماؿ كىذا ما يجعؿ جسد المرأة رأسماليا الرمزم الذم يؤثر 

في عبلقتيا بالرجؿ لذا نجد أف النصكص الدينية حذرت مف فتنة المرأة كفي نفس الكقت 
تدعك إلى إدماج جماؿ النساء في مؤسسة الزكاج إذ حثت المرأة عمى التجمؿ كالتزيف مف 

كما أف . أجؿ زكجيا، كأف تحرص عمى أف يراىا جميمة ليركف إلييا كتستقر عبلقتيما
التجميؿ عممية ليست كليدة العصر الحالي إذ نجد المرأة منذ القديـ تتزيف في الكثير مف 
. المناسبات خاصة حيف تعرض عمى الخطاب ككانت الزينة تستخدـ لمزكج كلغرض الزكاج
كيتضمف تزييف العركس في مجتمع الدراسة عدة مكاضع أساسية كأكليا تزييف الشعر كأف 

تككف التسريحة مناسبة لمعركس كتتبلءـ مع تفاصيؿ كجييا ألف الشعر كما تقكؿ المبحكثة 
الشعر زينة المرا العركس لي تمقي شعرىا طكيؿ كأرطب يزيد في العركس النص :" (18)رقـ

ك صعكبة ڤتصمحمك أم مشطة كنتعاممك معاه بسيكلة بصح لي شعرىا قصير كال أحرش نؿ
لبنات لي مازالكا ما عرسكش ما يقصكش . باه نديركليا المشطة لي تعجبيا كتخرج عمييا
.  2"شعكرىـ إال في حاالت نادرة كقميمة خبلص
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بعد القياـ بتسريحة مناسبة كالفتة لؤلنظار تعمد الحبلقة إلى تزييف الكجو باستعماؿ 
إذ يزيد التجميؿ مف مقبكلية جماؿ العركس " المكياج"أدكات الزينة المختمفة أك ما يطمؽ عميو 

براز  دخاليا في نطاؽ المعيار الجمالي السائد، حيث تعمد الحبلقة إلى تكبير عينييا كا  كا 
ضفاء الحمرة عمييما لتبدك العركس زاىية كليست شاحبة  براز الكجنتيف كا  جماؿ لكنيما كا 

المكف كما تعمد إلى رسـ الحكاجب كصبغيما، بمعنى أف ىناؾ عممية تغيير في معالـ الكجو 
باعتباره عنصرا رئيسيا في الداللة الجسدية ألف فيو تتجمع الحكاس كمنيا حاسة البصر 

كمركزىا العيف التي تعد مركز التكاصؿ كالتفاعؿ بيف األفراد خاصة بيف المرأة كالرجؿ في 
كيعبر فريد الزاىي عف . نطاؽ عبلقة لفت االنتباه كجمب اإلعجاب كالحب كالتعمؽ باآلخر

فإنيا . أف العيف باب النفس الشارع كما يقكؿ ابف حـز: "القكة التعبيرية كالغكائية لمعيف بقكلو
إف لغة العيف تقكؿ في التكاصؿ الغكائي ...تشكؿ العضك السيميائي األكثر ثراء في اإلشارية

  كما ىك حاصؿ 1"خاصة في سياقات معينة مكسكمة بالحضر كالممنكع . ما ال تقكلو المغة
في مجتمع الدراسة الذم يتسـ فيو الخطاب الغكائي بيف المرأة كالرجؿ بالحشمة كالتردد، إذ 
عجابيا بو كبأف  تتردد العركس خاصة في أياميا كشيكرىا األكلى بأف تبكح لزكجيا بحبيا كا 

. تبدم لو حاجتيا إليو، حيث أف التنشئة التي خضعت ليا تقضي بذلؾ
كيضيؼ فريد الزاىي إلى أف الجسد يتـ اختزالو في الكجو العينيف المجممتيف المتاف 

تحمبلف الرغبة الباطنة في تعبيرىما اإلشارم الرمزم بتحميؿ ىذا الكبلـ نقكؿ أف الكجو يمثؿ 
منطقة تعبيرية شديدة األىمية في جسد العركس كأف العينيف تمتمكاف قكة تعبيرية رمزية 

تسيطر بيما المرأة عمى قمب الرجؿ كتممكو مثميما في ذلؾ مثؿ الفـ الذم يأخذ حيزا مف 
اإلىتماـ بو إذ تعمؿ المزينة إلى إبراز حدكده كتمكينيا بألكاف براقة تبرزه في الكجو فيك مكطف 

. الشيكة كالحب بيف العركس كالعريس
وظيفة تعاضدية لثوب الزفاف    - 2.1.5

مف ناحية ثانية فإف المباس يقـك بكظيفة تعاضدية كتساندية مع الكجو إذ أف العركس 
تحرص أف يككف ثكب الزفاؼ مبرزا لمفاتنيا كمكشكفا في بعض المناطؽ كىذا ما يتعارض 

لكف العركس ال تستطيع أف تخرج عف قاعدة . مع عادات كتقاليد العائبلت في منطقة الدراسة
لعب الدكر في كقت معيف أم لعب دكرىا كامرأة جذابة تغرم العركس زكجيا كتجمب اإلطراء 
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كنتيجة ليذا التضاد تعمؿ عادات مجتمع الدراسة عمى التكفيؽ بيف المتضادات . مف الجميع
عف طريؽ إخراج العركس كىي مغطاة بالبرنس المرافؽ لثكب الزفاؼ كعدـ السماح بظيكر 
مفاتنيا لمرجاؿ كمف جية أخرل تمي حاجة العركس إلى الظيكر جميمة فسمح بمبس ثكب 

الزفاؼ مكشكؼ في بعض المناطؽ لكف في كسط النساء فقط ككانت العركس في الماضي 
كىك قطعة كبيرة مف القماش ذات لكنيف أخضر ككردم "  المحاؼ" تغطى عند خركجيا بػ 

يا :" في قكليا (04)تغطي العركس مف رأسيا حتى قدمييا، ىذا ما أخبرتنا بو اإلخبارية رقـ 
حسرة عمى بكرم كانت العركس يغطكىا بالمحاؼ بكميا ماشي كيما تك تمبس الفكار بصح 
في عاداتنا عيب العركس تتشاؼ عمى ىذيؾ نغطكىا بالبرنكس لي يجي معا الركبا ككايف 

ما نستشفو مف كبلـ . 1"عيبلت لتك يديرك السفسارم كال جبلؿ مرا كبيرة لمبراكة كالسترة
اإلخبارية ىك محافظة بعض العائبلت إلى حد اآلف عمى عادات إخراج العركس لكف في 
أشكاؿ جديدة تضمف المحافظة عمى سترة العركس، كعمى تشكيؿ انطباعات جيدة كجميمة 

. عند أىمو ككؿ الحاضريف بإبراز جماليا في الكسط النسائي
مف جية الحاضرات المكاتي سيرافقف العركس إلى بيت زكجيا كمف عادة األـ 

كاألخكات، العمات، الخاالت، الجدات كنساء األعماـ كاألخكاؿ كيتعدل ذلؾ إلى بعض 
النساء، فإنيف يقمف بعمؿ تسريحات جميمة كمكياج لمكجو لكف مختمؼ عف العركس كيككف 
االىتماـ خاصة بالبنت التي سترافؽ العركس مع أخرل تحضر مف جية العريس حيث ال 

تككف زينتيا صارخة كتمبس عادة لباس تقميدم محتشـ باعتبارىا عزباء يفترض عدـ تبرجيا 
. أماـ الناس لذا إف تجاكزت الخامسة عشرة فترتدم خمارا مع لباسيا

التييئة االحتفالية لمسمطان - 5-2
فضاء السمطان ووزيره   - 1.2.5

مف العادات المعمكؿ بيا في منطقة دراستنا أف العريس يككف منزكيا مع مجمكعة مف 
أصدقائو يبلزمكنو منذ بداية العرس إلى نيايتو كيبقكف في اتصاؿ مستمر معو بعد نياية 

كالذيف يرافقكنو في دعكات األىؿ " الحجابة"العرس قرابة أسبكعيف كىـ ما يطمؽ عمييـ 
الحجابة ىكما صحاب :" (01)كفي سؤالنا أجابنا اإلخبارم رقـ. كاألقارب لو بعد الزفاؼ

العريس كيككنكا ماىمش مزكزيف كال يككنكا مزكزيف جدد يترافقكا مع العريس كيف ما مشا 
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 كيتحجب عمى كالديو كالناس ڤكاالسـ تاع الحجابة جا مف ناس بكرم لخاطر العريس يدر
عد في الخيمة تاعك لي ينصبكىالك في ڤابميـ يكلي مڤلكبار لخاطر العريس يحشـ كعيب م

عدكا معاه صحابك يسيركا ڤالعرس تككف بعيدة شكية عمى لخياـ الباقييف كباش ما يقمقش م
.  1"كيككمكا مع بعضاىـ كالعرساف الجدد يكصكه كيعممكه المسؤكلية

عند عكدتنا إلى كبلـ ىذا اإلخبارم نجد أف  كممة الحجابة كممة متداكلة منذ العقكد 
الماضية كيطمؽ عمى أصدقاء العريس الغير متزكجيف كالمتزكجيف الجدد كالذيف يبلزمكنو 

ف حدث . دائما كينزككف بو كيحجبكنو عف أنظار كالديو كالكبار حياء منيـ كاحتراما ليـ كا 
. كتصادؼ العريس مع كالديو خاصة كالده فييركؿ مسرعا إلى مخبئو كال ينظر إليو أك يكممو
ىذا ما كاف سائدا في الماضي الذم بقيت منو بعض العادات كانزكاء العريس مع مجمكعة 
أصدقائو كلكف  لمدة أقصر النصراؼ البعض إلى أشغاليـ ككظائفيـ لكف يبقكف في اتصاؿ 

يمكثكف مع العريس في الفضاء الخاص بيـ منذ  كالجدير بالذكر أف الحجابة. مباشر معو
كىك مكاف يعد سمفا حيث يككف مفركشا بالزرابي الفاخرة ككسائد مف النكع . بداية العرس

الرفيع كمجيز بكؿ ما يمـز لمنـك كاألكؿ كغيرىا مف االحتياجات الضركرية، كيككف عادة في 
سكف مجاكر لمبيت الذم تقاـ فيو مراسيـ كاحتفاالت العرس أك بيت األخ أك األخت أك أحد 

في ىذا الفضاء يتـ إطبلؽ اسـ السمطاف . األقارب الميـ أف يككف قريب جدا مف بيت العرس
عمى العريس كيعيف الكزير كالذم يتخيره العريس بنفسو كيستشيره في كؿ كبيرة كصغيرة يقكؿ 

العريس في عرسك سمطاف لخاطر الناس لكؿ يخدمكه كيكخذكلك الرام :" (19)المبحكث رقـ 
كعندك كزير لي يدبر عميو كما يخمييش كحدك خبلص خاصة في ليمة الدخمة لخاطر 

  .2"يحتاجك ياسر
كيعد مكاف مككث الحجابة كالعريس فضاءا خاصا جدا ال يقتحمو أحد غير أصدقائو، 

كىك ما يؤكد عمى مكانة العريس كسمطاف كالذم يككف جناحو خاصا كمجمسو مكقرا ال يدخمو 
. كؿ مف ىب كدب، كيقـك بخدمتو كزيره الذم يعد حارسو كمستشاره الدائـ ككصيفو الخاص

يصبح بؤرة الجماعة كممتقى طقكسيا االحتفالية، كترتفع درجة التعامؿ " الميـ العريس
، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ المعاممة كالخدمة كالفضاء كالمباس الذم 3"معو إلى مستكل ممككي
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يميزه البرنكس األسكد الذم يتكارثو األجياؿ جيبل بعد جيؿ في كؿ عائمة، كمف لـ يكف كالده 
يممؾ كاحدا يستعير كاحد مف أحد أقاربو أك أصدقائو ألنو ال يمكف لمعريس يـك زفو الظيكر 

. دكنو
الحالقة واالستحمام االحتفالي   - 2.2.5

مف العادات الشائعة في الكثير مف المجتمعات العربية ذىاب العريس يـك الدخمة إلى 
. الحماـ رفقة مجمكعة مف األصدقاء كاألقارب لمقياـ بالطقكس التطييرية قبؿ ليمة الزفاؼ

كمف المعمكؿ بو في مجتمع بحثنا أف العريس يذىب مع مجمكعة مف أصدقائو إلى الحبلؽ 
كبعدىا يتجو الجميع إلى الحماـ الكتساب الطيارة التي تأتي . لييتـ بقص شعره كحمؽ ذقنو

 حيث يمارس العريس االستحماـ االحتفالي 1نتيجة التقيد بمجمكعة مف الممارسات الطقسية
كتتسـ . كعنصر أساسي في طقكس عبكر العريس مف مرحمة اليفاعة إلى مرحمة الرجكلة

: (20)أجكاء ذلؾ االستحماـ االحتفالي بالميك كالمرح كمشاكسة العريس يقكؿ المبحكث رقـ
العريس في نيار الدخمة تاعك الـز يمشي لمحفاؼ يحففمك شعرك كلحيتك كيعدلك شبلغمك "

كمف بعد يمشي لمحماـ في العشية قبؿ ما يركحك يجيبك لعركس باه يككف ىك في استقباليا 
كىك في أحسف حطة، كأنا مشيت مع صحابي قداه مف مرة كنا كي ندخمك لمحماـ نمعبك مع 
العريس كنتمسخرك بيو كيدكرك بيو صحابك لكؿ كيدكشكه، كمف بعد نخرجكه كنمبسكلك قشك 
كنحنا نغنك كنرقصك، نشربك مشركبات منكعة مف بعد ما نرتاحك شكية نخرجك مف الحماـ 

ربك ننزلك كنمشك عمى رجمينا كنبدك نعيطك كنغنك ڤنجك في الطاكسيات لي رحنا بييـ ككي ف
أم أف بعد إنياء الممارسات الطقكسية كالتطييرية يخرج الجميع مف . 2"كنضربك الباركد

الحماـ كىـ في أبيى األلبسة كىـ ييتفكف كيرددكف بعض األغاني المعبرة عف الفرحة كىـ 
متجييف إلى بيت العريس الذم يقاـ فيو العرس، حيث يتجيز الجميع لمذىاب لجمب العركس 

التي تتجمى مكانتيا الممكية ىي أيضا في معاممة الناس ليا خبلؿ أياـ العرس مف خبلؿ 
خدمتيا كالسير عمى راحتيا كتنفيذ أكامرىا، كأيضا في المراسيـ كاإلجراءات المتبعة في 

االحتفاالت إذ تككف األزياء التي ترتدييا تقدميا ككأنيا ممكة كزكجة سمطاف، حيث نجدىا 
تضع تاجا عمى رأسيا كتمبس ثيابا فاخرة خاصة ثكب الزفاؼ الذم يبدك ككأنو ثكب ممكي 

                                                 
  .   61، ص 2010، 1سميرة ريشا، المنظمة العربية لمترجمة، بيركت، لبناف، ط: ركجيو كايكا، االنساف كالمقدس، ترجمة- 1

  .17:30، عمى الساعة 2017 مارس 04، يـك (20)مقابمة مع المبحكث رقـ - 2
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إضافة إلى ذلؾ مكاف جمكسيا سكاء في بيت أبييا أك بيت زكجيا في . كما تصكره الحكايات
يـك الدخمة كاليـك الذم يميو، إذ يككف في العادة مرتفع عمى الجميع كيقابميـ كما في مجالس 
. الممكؾ، بتعبير آخر أف العركس أيضا تبرز كتتجمى لدييا عناصر ممككية تعبر عف مكانتيا

 موكب العرس- 3.5
عادات خروج العروس    - 1.3.5

يعتبر حفؿ الزفاؼ بالنسبة لمبعض في منطقة الدراسة كما في المجتمع الجزائرم عامة 
يسكدىا . مناسبة مفرحة كسعيدة لمعركس كأىميا ألف ىذا الحفؿ ىك بداية حياة جديدة

االستقرار كاالستقبلؿ، كمف أجؿ تأسيس حياة أسرية عمادىا االعتماد عمى النفس كالحب 
خكتيا  كالتفاىـ، فحصكؿ الفتاة عمى زكج مستقر كمستقؿ ىك مدعاة كاطمئناف كالدييا كا 

لكف مف األمكر الطبيعية أف تبكي العركس كأفراد عائمتيا مف النساء عندما يحيف . عمييا
كقت مغادرتيا منزؿ أبييا تعبيرا عف فراؽ مف تحب كلممكاف الذم ترعرعت فيو تنفيسا عف 
المخاكؼ التي تعترييا حيث تراكدىا اليكاجس مف حيف إلى آخر خاصة عند عدـ معرفة 

أنا نيار لي خرجت مف :"  فقالت:(21)المبحكثة رقـ مف ىذا المنطمؽ سألنا . الزكج حيدا
بيت بابا جاني إحساس غريب بكيت مف غير ما نشعر، حسيت إني رايحة نفارؽ خاكتي 

العركس كي :" قائمة (22) رقـالمبحكثة كأضافت 1"كخكتاتي كبابا كماما كالدار لي تربيت فييا
تخرج مف بيت باباىا تبكي ببل ما تفيؽ خاصة في المحظات األخيرة تحس كأنيا ما عادش 

البكاء يجي كحدك كزيد بزيادة العركس الـز تبكي :" فتقكؿ (23) رقـالمبحكثةأما . 2"ترجع
 تجمع المبحكثات عمى 3"كلكش فرحانة بالراجؿ كنست مالييا مف النيار المكؿڤشكية باش ما م

أف العركس ال تستطيع أف تتحكـ في عكاطفيا كمشاعرىا تجاه أىميا تمؾ المشاعر التي حتى 
لك لـ تظيرىا فإنيا تعبر عف نفسيا يـك خركجيا عركس، كما أنو عمى العركس أف تظير 
انزعاجيا بالدمكع حتى ال يقاؿ عنيا أنيا نسيت أىميا مف أكؿ يـك كىذا ما كرد في بعض 
أقكاؿ المبحكثات البلتي قمنا بحكارىف، كربما ىي عادة مترسبة لمتعبير عف التمسؾ باألىؿ 
كعدـ الرغبة في البعد عنيـ كبحسب تجربتنا الخاصة فإف ساعة سماع خبر كصكؿ أىؿ 
العريس تنيمر الدمكع دكف إرادة غير تاركة مجاال العتراضات الحاضرات بحجة فساد 
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المكياج كال لكبر السف كال ألم حجة في الدنيا يمكف أف تمنع العركس عف البكاء ففي تمؾ 
المحظات تحس العركس برىبة ال يستطيع اإلنساف اإلحساس بو في أم مكقؼ كيمر شريط 
الطفكلة كالصبا كالشباب أماـ ناظرم العركس ككأنيا تكدع  حياة بأكمميا إلى غير رجعة، 

. ككأنيا تقتمع مف جذكرىا لتنبت في مكاف آخر ميما كانت الرغبات التي تنتظرىا
كجرت العادة في مجتمع بحثنا أف تخرج العركس مف بيت أبييا كىي برفقة أختيا 

كأخت العريس كىما تحمبلف الشمكع حتى تككف حياة العركسيف مضيئة، في تمؾ المحظة 
كبمجرد كضع العركس قدماىا عمى  عتبة الباب تطمؽ العيارات النارية مف عدة بنادؽ 

يجتمع أصحابيا عند الباب كفي دفعة كاحدة تدكم تاركة صكتا قكيا يسمع مف بعيد كيرافؽ 
الباركد الزغاريد العالية كالمتتالية مف الطرفيف، كما يطمؽ الباركد عمى حيطاف المنزؿ ليترؾ 

يرافؽ العركس . عبلمات تعبر عف إجراء عرس فيو ككفأؿ حسف لؤلكالد كالبنات األخريات
أىميا مف النساء المقربات كاألـ كاألخكات كالعمات كالخاالت كبعض الفتيات مف صديقاتيا 
كقريباتيا لتأنس بيف، كما يرافقيا إخكتيا كأعماميا كأخكاليا كأبناءىـ ليككف عزكة ليا ككمما 
كثر عددىـ كاف ذلؾ أفضؿ ىذا مف منظكر مجتمع الدراسة الذم يرل أفراده أف ذلؾ يشكؿ 
انطباعا بالقكة كالعزكة كالييمنة لدل أىؿ العريس فيحسبكف لمعركس كمرافقاتيا ألؼ حساب 

. قبؿ أف يقدـ أحد عمى تعكير صفكىف إذ في بعض األحياف تتشاجر النساء مف الطرفيف
أما العريس يككف في استقباؿ عركسو كأىميا كىك غير ظاىر لمعياف ألنو في سيارة 

. خاصة مع أصدقائو المقربيف ككزيره الذم ال يفارقو
طقوس دخول العروس        - 2.3.5

بمجرد نزكؿ العركس مف السيارة تزغرد النساء كيضرب الباركد بكثرة كعند الباب 
رأسيا كتككف خضراء كىي تحركيا  (محرمة)الخارجي تستقبميا أـ زكجيا كىي تحمؿ فكالرة 

، كتردد ىذه العبارة "بمتمؾ بالماؿ كالذرية يا مرت لعزيز عمياڤ:" إلى األعمى كاألسفؿ قائمة
ثبلث مرات كمعناىا أف أـ العريس تقكؿ لزكجة إبنيا بأنيا تستقبميا فرحة كتدعك ليا بالماؿ 

.  1كالذرية ألنيا زكجة إبنيا العزيز
كمف الطقكس المعمكؿ بيا كالممارسة أثناء دخكؿ العركس أف تسمـ ليا أـ زكجيا قميبل 

أك الزبدة التي تصنع مف حميب الماشية لتمسح بيا أعمى العتبة كىذا مف األمكر " الدىاف"مف 
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الممحة كالكاجب القياـ بيا لدرجة أنو إذا كانت عتبة الباب عالية يرفعيا عميا أك خاليا أك أخ 
كتفسر ىذه العادة كما جاء في أقكاؿ اإلخباريات بأنيا . 1زكجيا عف طريؽ حمميا لتدىنيا

عادة األجداد كالجدات كىي تعبير عمى التمني بأف يككف بيت العركسيف بيت فيو الخير 
كالرزؽ كالماؿ الكفير كقد كانت الماشية تمثؿ ثركة العائمة لذا تستخدـ الزبدة التي صنعت مف 
حميبيا لئلشارة إلييا، كما أكدت بعض المبحكثات أف ىذا الطقس تمارسو العركس لئلشارة 
إلى مكانتيا العالية في البيت الجديد كيرمز الدىاف إلى الخير الذم ينتظر أف يأتي بعد 

. دخكليا لبيت زكجيا
 كالتي ساعدت عركس ابنيا عمى القياـ بيذا الطقس (24)المبحكثة رقـتقربنا مف 

معناىا لعركس " كلك ناس بكرم الدنيا نكاصي كعتبڤم:"كسألناىا عف معنى ذلؾ فأجابت قائمة
كي تككف مبرككة عمى راجميا يجي معاىا الخير الرزؽ كالذرية الصالحة ككي تككف ماشي 
مبرككة تمسح الخير الكؿ لي قداميا كناصية المرا ىي لي تككف مبرككة كال ماشي مبرككة 
عمى ىاذيؾ نعطكليا الدىاف باش تجيب الخير معاىا كحتى كي تككف ناصيتيا خايبة يركح 
الشر مع ىاؾ المسحاف كيتبدؿ كيما الدىاف لي كاف في المكؿ حميب كتبدؿ كال دىاف كثاني 

، أم أف 2"كلك بكرم الدار لي فييا الدىاف تككف ديما دار عامرة بالخير كالرزؽ كالذرمڤكيما ف
تمؾ الزبدة المصنكعة تقميديا ليا رمكز كدالالت في مجتمع البحث كىي الرزؽ كالخير الكثير 

. كالذرية الكثيرة كما ليا دكر في ذىاب الشر كاليـ عف البيت الجديد
صعة الركابي ڤ- 3.3.5

بمجرد دخكؿ العركس إلى قاعة جمكس فسيحة تضـ تقريبا كؿ الحاضرات مف المينئيف 
كالمدعكييف، تجمس عمى أريكة لكحدىا كتجمس إلى جانبييا النساء المكاتي حضرف معيا، 
تبقى العركس مطأطئة ِرأسيا في حيف تنشط الحاضرات مف أىؿ العريس في الغناء بقكة 

طبلؽ الزغاريد العالية كالمتتالية تعبيرا عف الفرح بقدـك ككصكؿ العركس كأىميا كالرجاؿ في  كا 
الخارج يطمقكف الباركد بتكاصؿ، لكف مف العيب أف تغني أك تزغرد أم كاحدة مف أىؿ 

بعد كقت قصير تأتي حماتيا كىي تحمؿ قصعة مميئة بالكسكسي . العركس القادمات معيا
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كقطعة لحـ " المسبلف" كليس المرؽ كالكثير مف المحـ كبخاصة لحـ" الدىاف"الذم يرافقو 
. جيدة تككف مخصصة لمعركس كحدىا

كقد جرت العادة أف تضع الحماة تمؾ القصعة عمى ركبتي العركس كمف ىنا جاءت 
، تقـك الحماة بالكشؼ عف كجو العركس كتسمـ عمييا ثـ تأخذ يد "قصعة الركابي"تسميتيا 

العركس اليمنى كتغمسيا ثبلث مرات في الكسكسي ثـ تأخذ ىي بيدىا حفنة مف الكسكسي 
كتطعميا ثبلث مرات كبعدىا تسمـ ليا قطعة المحـ الخاصة بيا لتأكميا مع صديقاتيا دكف 

.  1جمب النظر إلييف
 المبحكثةفي بحثنا عف دالالت كتفسيرات ذلؾ لدل المبحكثات كاإلخباريات أجابتنا 

ىذم عادة جدكدنا كنحنا ما بطمناىاش كي تدخؿ العركس نحطكليا قصعة :" بقكليا (25)رقـ
متاع العكد معمرة كسكسي مسمغ بالدىاف عمى ركابييا تككميا أـ راجميا كال المرا لي مشت 
مع الكبش كقعدت عندىا كىي لي جابتيا كال جدت لعريس أـ بيك كاف حية ككاف مكانش 
جداتك أـ أمك لخاطر جية البي أكلى، كبعد ما نككمكىا شكم كسكسي ثبلث مرات بميد 

لخاطر فييا البراكة كالدىاف كالمحـ باش يكرمك الضيكؼ الرزؽ كالدار الكبيرة لي فييا الذرم 
 عامرة بالرزؽ كياسر ذرم كخايب عمينا لككاف مانديركىاش كماكاف في الشريعة ياسر كديما

. 2"حتى عيمة ماديرىاش
مف خبلؿ تمعننا في كبلـ اإلخبارية نجدىا تؤكد عمى ضركرة ممارسة ىذه العادة، كىي 
حسب اعتقادىا تجمب الخير كالذرية لمعركسيف الجديديف مف خبلؿ رمز الدىاف كالكسكسي 
كأيضا المحـ الكثير الذم يشير إلى إكراـ الضيكؼ كالترحيب بيـ، كال يزاؿ المحـ في منطقة 

الدراسة مدينة الشريعة رمزا إلكراـ الضيؼ كداللة عمى كجكد أىؿ البيت ككمما كثر في 
المناسبات العائمية كاالجتماعية كمما أعطى داللة عمى الثراء كالغنى كحسف الحالة المادية 

كيذكر عبد السبلـ الترمانيني أنو شاعت عادات كطقكس كثيرة لدل . لدل العائبلت
المجتمعات العربية كالغير عربية منذ القديـ عند دخكؿ العركس بيت زكجيا فبعض الشعكب 

فيقكؿ أنو عند بربر الجزائر كاف . تنثر األرز كأخرل تنثر الدقيؽ كالشعير كأخرل تنثر الدراىـ
يقدـ لمعركس المبف كالماء لتشرب منيما كما يعطي ليا قميؿ مف الشعير كالقمح لنثرىما يمينا 
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كشماال أما في المغرب العربي فتقـك أـ العريس بنثر الدقيؽ كالحبكب كالكسكسي كالخبز فكؽ 
كيذىب عمماء االجتماع إلى . 1رأس العركس كما تنثر بعض الفكاكو المجففة كالتيف كالزبيب

 بكثرة النسؿ كىـ يربطكف ىذه الكثرة بيف بذكر ثمار النبات كبيف بالتيقفتفسير ذلؾ بالشعكر 
. الثمار الناتجة مف الزكاج

كمف العادات الراسخة أيضا في مجتمع البحث أف تضع أـ العريس طفبل ذكرا في 
حجر العركس تفاؤال بأف تككف كلكدا كيككف نسميا مف الذككر كمازالت ىذه النظرة التفضيمية 

 كاش يدير الكاحد بالبنات راىـ :"(26)المبحكث رقـلدل أغمب أفراد مجتمع الدراسة يقكؿ 
، كفي محاكلة منا في مناقشة 2" كاف بييـ كال خكىـsoisغير يزيدك المسؤكلية عمى الراجؿ 

جدكل التعميـ لمبنات في كقتنا، حيث أصبحت البنت يعكؿ عمييا في تحمؿ مسؤكلية نفسيا 
 كليميڤ:" (27)المبحكث رقـكأنيا أصبحت تتقاضى راتبا ال يجعميا عالة عمى أحد كيضيؼ 

الطفمة كي يقدر عمييا ربي كما تزكزش ككالدييا يمكتك كخاكتيا يزكزك كاش دير حتى لككاف 
ذا عاشت مع خاكتيا يديركىا النساء خدامة كببل مزية ، أما 3"قارية تقدر تعيش كحدىا؟ كا 

لبنات مبلح حنانات كييزك الدار لكف إذا ما عطاىاش ربي في :"  فيقكؿ(28)المبحكث رقـ
الزكاز يبقك مشكمة لخاطر مجتمعنا ما يرحمش كالعقمية تاعنا مازالت ما تسمحش لممرا باه 

المبحكث  أما بالنسبة لمذككر فيقكؿ 4"تعيش كحدىا كال تتحمؿ مسؤكلية ركحيا كاممة
أما الذرم كي يكبرك يدبرك عمى ركاحيـ كما يخافش الكاحد عمييـ كاف عاشكا : "(29)رقـ

 مف خبلؿ ىذه االيفاءات كاالستجابات المطركحة نبلحظ أف األفراد مازالت 5"كحدىـ كال قعدكا
.  فكرة تفضيؿ الذككر عمى اإلناثتسيطر عمييـ

بعد القياـ بيذه الطقكس كالعادات مع العركس، تقدـ لمقادمات معيا القيكة كالحمكيات 
المنزلية كبعد فترة قصيرة يقدـ العشاء كتقـك مجمكعة مف النساء مف المقربات مف العريس 

بيذه الخدمات تعبيرا عف التقدير كاالحتراـ، ففي مجتمع البحث إذا قامت نساء بعيدات قرابيا 
كيقـك أىؿ العريس بنفس الشيء . رة مف أىموڤمف العريس بذلؾ يؤكؿ عمى أنو قمة تقدير كح
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مع القادميف مف الرجاؿ مع العركس أم يقدمكف ليـ القيكة كالحمكيات كبعد ذلؾ العشاء كميـ 
خكتو تقديرا كاحتراما ليـ كأف يقـك المقربيف أيضا  جدا أيضا أف يستقبميـ أب العريس كا 

      .    بخدمتيـ كتمبية حاجاتيـ الضركرية

نصرة العروس - 4.5
حل التصفيح أو فك الربط - 1.4.5

 حياةإف صكف شرؼ الفتاة أمر ىاـ بالنسبة لكؿ عائمة كىك في مجتمع البحث قضية 
أك مكت بالنسبة لمفتاة ككالدتيا، لذا تحرص ىذه األخيرة عمى تحصيف إبنتيا قبؿ بمكغيا عف 

". التصفيح"كىي بالمنطكؽ الشعبي لممنطقة تسمى " الثقاؼ"طريؽ عممية تسمى 
حدل الممارسات لتحصينو باعتباره ممكية  كالثقاؼ ىك نكع مف اإلقفاؿ الرمزم لمجسد كا 

، ىذا ما يجعؿ 1كىذا ما يدعك إلى إحكاـ إغبلقة كالسيطرة عميو. جماعية تيدد شرؼ العائمة
األميات يبحثف عنو كيجعمنو كسيمة لحماية بكارة بناتيف كجعميف غير قاببلت لبلختراؽ سكاء 

. تعرضت إحداىف العتداء أك كاف ذلؾ بإرادتيا
تمعب عممية التصفيح ىذه باإلضافة إلى الكظيفة الكقائية، عمى إيجاد آليات سيككلكجية 

تجعؿ الفتاة تضع رقيبا عمى نفسيا، فنجدىا حريصة عمى سبلمة بكارتيا كتحافظ عمى 
، فمنذ صغرىا تعمميا كالدتيا بأنو مف الضركرم الحفاظ عمى نفسيا 2عذريتيا مف تمقاء نفسيا

كفي بحثنا في ىذه النقطة تراكح ما أدلت . كعدـ الثقة بالرجاؿ حتى ال تقع فريسة الحتياليـ
بو المبحكثات كاإلخباريات بيف الرفض كالقبكؿ، كبيف االعتراؼ بالمجكء إليو أك ممارستو أك 
االستخفاؼ بفاعميتو نظرا لما يحيؿ إليو مف ممارسات تتنافى مع الديف فيك مف أمر السحر 

التصفيح عممية :" (30)كالشعكذة، فمـ تفصح المبحكثات في بداية األمر، تقكؿ المبحكثة رقـ
كتقكؿ . 3"سحرية كىي شعكذة بأتـ معنى الكممة، أنا ال أعترؼ بيا ألنيا منافية لمديف

التصفاح ما شك مميح لخاطر لقينا نساء عند المرقييف يقرك عمييـ باش : "(07)المبحكثة رقـ 
يتحؿ كي يجك يزكزك لخاطر حتى لككاف حمكليا تبقى عندىا مشاكؿ في الضناية كال يككنك 

كفي سؤالنا ألحد المبحكثيف . 4"مرضى لخاطر ىك نكع مف السحر لي يرجع عمى اإلنساف
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التصفيح ىك نكع مف السحر كحتى لك أف الفتاة تحمو قبؿ زكاجيا :" رد قائبل (17)كىك رقـ 
فإنيا تبقى مربكطة عف اإلنجاب كما يزيد األمر سكء ىك حمو بالطريقة التي نفذ بيا ألف 

المرأة في المرة األكلى سحرت نفسيا كفي المرة الثانية عند حمو تعيد سحر نفسيا، كال يذىب 
. 1"شر ىذا األمر كالتخمص منو إال بالرقية الشرعية بمعنى قراءة القرآف

مف ىذا المنطمؽ لـ تفصح المبحكثات في بداية األمر عف المجكء إلى التصفيح أك 
ثـ شيئا فشيئا تكممنا مع العديد منيف في . ممارستو ككف متكتمات حكؿ ىذه المسألة

فضاءات مختمفة سيمت عمينا مناقشة المكضكع كفضاء الحماـ الذم أمكننا فيو رؤية آثار 
ىذه العممية عمى أجساـ الكثيرات فتقربنا مف بعضيف، فمـ يمانعف في الحديث عف ذلؾ، كما 

اغتنمنا فرصة حضكر العديد مف األعراس خاصة ليمة الدخمة لجمع معمكمات دقيقة حكؿ 
ىذه الجزئية ففي ىذه الميمة عادة ما تناقش ىذه المسائؿ مف طرؼ النساء،حيث أمكننا معرفة 

نماذج كطرؽ لمتصفيح مف خبلؿ أقكاؿ المبحكثات كاإلخباريات كتتضمف عممية التصفيح 
مرحمتيف األكلى تخضع ليا الفتاة قبؿ البمكغ كىي مرحمة التصفيح كالمرحمة الثانية كىي 

مرحمة حؿ ذلؾ التصفيح كيككف قبؿ زفافيا بمدة ال تتجاكز األسبكع كمف الممارسات التي 
: تحقؽ التصفيح كحمو حسب ما جاء في أقكاؿ المبحكثات كاإلخباريات مايمي

 طريقة الشبلط كتككف بإحداث جركح صغيرة عمى مستكل الركبة اليمنى لمفتاة كعددىا •
سبعة ثـ تغمس فييا سبع حبات مف التمر أك السكر كتتناكليا الفتاة كاحدة تمكل األخرل 

سبع مرات أم في كؿ مرة تتناكؿ فييا حبة سكر أك " أنا حيط كالراجؿ خيط: " كتردد عبارة
كبالنسبة لمحؿ فإنيا تجرم نفس العممية لكف بتغيير اتجاه إحداث الجركح أم البدء مف . تمر

. كبيذا يحؿ التصفيح" أنا خيط كالراجؿ حيط" النياية كقمب العبارة حيث تصبح
 طريقة السداية كىي نفس الطريقة األكلى كيضاؼ إلييا المركر فكؽ السداية سبع مرات أما •

عند الحؿ فتجرم نفس العممية مع تقميب العبارة التي تردد كبعدىا تقـك الفتاة باالغتساؿ فكؽ 
.  السداية

 طريقة القفؿ الذم يكضع تحت الفتاة كىي كاقفة كيقفؿ أثناء ترديدىا لنفس العبارة السالفة •
الذكر كىي ترمز إلى إقفاؿ المرأة كالعبارة التي ترافؽ ذلؾ اإلقفاؿ كالتي ىدفيا منح الفتاة القكة 

. مثؿ الجدار كانتزاع القكة مف الرجؿ
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فتمثيؿ الرجؿ بالخيط يرمز إلى الضعؼ كاالرتخاء كالحيط أم الجدار رمز لمقكة كالصبلبة 
كالعكس في حيف يحؿ التصفيح تعكس العبارة فيرمز .1ألنو حاجز ال يمكف المركر مف خبللو

. لمرجؿ بالحائط كيرمز لممرأة بالخيط أم سيكلة اختراقيا مف خبلؿ قكة الرجؿ
كعند حؿ ىذا .  طريقة التبكؿ عمى حجر صغير بعد تسخينو كترديد نفس العبارة أيضا•

كلنا عكدة مع . التصفيح تمارس نفس العممية بعكس العبارة التي رددتيا أثناء المرحمة األكلى
.  الرقـ سبعة في الفصؿ البلحؽ لمعرفة دالالتو كرمزيتو

كبالنسبة لمف تقـك بيذا العمؿ فيناؾ نساء خبيرات كمختصات في ىذا األمر كىف مف 
يجب أف يقمف بحؿ التصفيح كفي حالة كفاة أم منيف تبحث أـ الفتاة أك العركس عف كاحدة 

 .  ماىرة كعارفة ليذا الشأف مف أجؿ الحؿ

ليمة الدخمة - 2.4.5
تعد ليمة الدخمة أىـ ليمة في بداية حياة العركسيف، ففي ىذه الميمة تفتؾ العركس شيادة 

شرفيا الحقيقية كعفتيا التي صانتيا طيمة سنكات، كبالمقابؿ يبرىف العريس عمى فحكلتو 
في مجتمع البحث يأخذ ىذا الحدث أبعادا كثيرة كاىتماما خاصا إلى . كرجكلتو لكؿ المنتظريف

درجة التيكيؿ ففيو يتجمى التابك كيخرج عف صمتو كفيو تبرز المعتقدات كيظير المسككت 
عنو لمعياف فما لـ يكف مسمكحا السؤاؿ عنو أك الحديث حكلو أصبح ممكنا الخكض فيو 
كأضحى تيقف معرفتو أساسا ضركريا عند العركسيف كيطمؽ عمى ىذه الميمة في مجتمع 

ككممة نصرة تعكد في أصميا إلى النصر كاالنتصار أم " ليمة نصرة العركس" البحث 
مف الثابت أف العرب . انتصار العركس في حفاظيا عمى نفسيا كصيانة شرؼ العائمة

القدامى اىتمكا بميمة الزكاج، حيث كاف الزكاج يتـ كيككف ذلؾ بعرض دـ البكارة عمى 
األقارب ليككف شاىدا عمى سبلمة الشرؼ كعفة الفتاة، ككانكا يحتفمكف بذلؾ بالزغاريد كالغناء 

.          2كالضرب عمى الدفكؼ
أم أف االىتماـ بالعذرية كالبكارة ليس كليد اليـك بؿ ىي مف ركاسب الماضي التي 

كما أف عادة االىتماـ بميمة الدخمة كفض بكارة العركس ال . بقيت متأصمة في الحاضر
يقتصر عمى منطقة الدراسة فقط بؿ ييـ المجتمع الجزائرم في كؿ مناطقو، إذ نجد عمى 

                                                 
  .144نصيرة قشيكش، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  .172ليمى صباغ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2



 ثالث    الفصل ال                                          عادات وطقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة            

 

141 

كالية الكادم بعد خركج العريس مف عند " تمرنة " سبيؿ المثاؿ ال عمى سبيؿ الحصر أنو في 
كىي قطعة قماش بيضاء بيا دـ البكارة إذ ترييا " القمجة" عركسو تأخذ كالدتيا مف عندىا

لجميع الحاضرات فيقمف بإطبلؽ الزغاريد كالغناء كالرقص كىف يحممنيا كما يسمع الباركد 
أما ما يجرم في مجتمع بحثنا . 1في كؿ األنحاء ثـ تكزع الحمكيات كالمشركبات عمى الجميع

ىك أف العركس تتكجو بيا أخكات العريس إلى غرفة خاصة تككف غرفتيا الدائمة أك المؤقتة 
ضمف البيت الذم أقيـ فيو العرس، كبعدىا تعطى اإلشارة لمعريس ليدخؿ، في تمؾ األثناء 
ينصرؼ الحضكر لكف يبقى األقارب كمف جاء مع العركس في انتظار خركج العريس بعد 

، كيستعجؿ كزير العريس خركجو عف 2أداء ميمتو التي إف تأخر فييا التيامس كالتأكيبلت
طريؽ الكزيرة التي تعيف في تمؾ الميمة لتساعد العركس كتمقنيا بعض المعمكمات ككيفية 

التصرؼ مع زكجيا النجاز الميمة بسرعة، كمف حيف إلى آخر تتكاجد الكزيرة لمتأكد مف أف 
األمكر تجرم عمى ما يراـ كالستعجاليما عف طريؽ الطرؽ الخفيؼ عمى باب غرفتيما 

نساء :" (02)بخصكص ىذه النقطة تقكؿ المبحكثة رقـ . كتذكير ليما بأف الجميع ينتظر
ذا صرا مشكؿ ىي لي تدخؿ مع  بكرم يديركليـ كزيرة باش تنعت لمعركس كاش الـز دير كا 

 كفي العادة تككف الكزيرة ىي زكجة الكزير كمف المقربيف لمعريس كليسا 3"الكزير كينظمك لمكر
قديما العيد بالزكاج كمتقاربيف في السف مع العريس كالعركس حتى ال يستحيا منيما، كما 
يجب أف يككف الكزير كالكزيرة جريئاف كحائزاف عمى استحساف الجميع كثقة أىؿ العريس 

لتك مازالت العيبلت يديرك عكايد بكرم :" (06)تقكؿ المبحكثة رقـ. ألنيما يككناف مف طرفيـ
كيما الكزير كالكزيرة كنشتا ماشي كي بكرم بصح يعاكنك في شكية حكايج كيما تبخير 

العركسة كذراف الكمكف كتعاكنيا في جبداف حكايجيا كتدخيؿ العريس لدارك كتسمع 
ما نستخمصو مف حديث اإلخبارية أف األمكر تغيرت بعض الشيء . 4"الحاضريف بالنصرة

عف الماضي لكف مازالت العائبلت في مجتمع البحث محافظة عمى الكثير مف عادات ليمة 
ف اختمفت أدكارىما أك تقمصت فإف الحاجة  الدخمة كطقكسيا كالكزير كالكزيرة المذاف حتى كا 
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إلى خدماتيما أبقت عمى كجكدىما كأيضا ممارسة بعض الطقكس الكقائية كنثر الكمكف لرد 
. العيف كتبخير العركس كالغرفة إلبعاد الجف كالشياطيف عف فراش الزكجيف

عبلـ  فكؿ ىذه العادات كالطقكس تككف بمساعدة الكزير كالكزيرة كباألخص إعبلف كا 
الحاضريف بنصرة العركس كفض بكارتيا، في تمؾ المحظة تدخؿ الكزيرة لتينئ الزكجيف 

كىي قطعة قماش بيضاء يككف فييا دـ البكارة، " القمجة"كتخرج مسرعة كىي تزغرد كتحمؿ 
حيث ترييا لمحاضرات فيمتقطنيا كاحدة تمكل األخرل لمعاينتيا ثـ يرقصف بيا كيغنيف 

كيزغردف، كيضرب الباركد كتبدأ السيرة مف جديد ككأف العرس بدأ في تمؾ المحظة، تقكؿ 
الكالديف :"(01) كتقكؿ المبحكثة رقـ1"األـ ما تتينا غير كي تنصر بنتيا:" (10)المبحكثة رقـ

 2"كـڤما يتينكا غير كي يطمنكا عمى كلدىـ ثـ يبدا العرس صح كيتنحى النز

في تمؾ المحظات كبمجرد سماع المرافقيف لمعركس الزغاريد تخرج النسكة المرافقات ليـ 
عبلف الجيراف  فينطمؽ مككب السيارات إلى بيت العركس إلعبلـ كالدىا كمف بقي معو كا 

فيبتيج الجميع كيضربكف الباركد كتنطمؽ الزغاريد كالغناء ثـ تقدـ لمكافديف القيكة كالمشركبات 
كالحمكيات كتعبير عف الفرح ككشكر ليـ عف جمب الخبر السعيد فينالكف حذكه عند كالد 

. العركس
كتشترؾ الكثير مف المجتمعات العربية في مثؿ ىذه المظاىر كما ىك حاصؿ في 

مظاىر االحتفاؿ بميمة الدخمة كىي أف دـ بكارة العركس عندىـ يككف في منديؿ كبير مف 
فتنطمؽ . الشاش األبيض كالذم يسممو العريس إلى حماتو التي تحممو بكؿ فخر كتزغرد

العيارات النارية كتتكالى الزغاريد كتغنى أغاني الشرؼ ككثيرا ما يتجيكف بتمؾ المحرمة إلى 
بيت أب العركس الذم يستقبميـ فخكرا مرفكع الرأس كشامخ األنؼ، كمف جيتيا تككف أـ 

راجؿ مف " العريس فخكرة بابنيا ألنو أثبت رجكلتو بفض غشاء بكارة عركسو كتقبمو قائمة 
  3"ظير راجؿ

كمف العادات المعمكؿ بيا في مجتمع البحث أف تحمؿ أـ العركس القمجة بعد عكدتيا 
إلى  بيتيا مع مركر ثبلثة أياـ أك أسبكع كتحتفظ بيا لسنكات بعد غسميا بعد مركر عاـ 

مف كؿ ما سبؽ نستخمص أف لمعذرية قيمة اجتماعية كدينية كتابك يتـ خرقو مف . عمييا
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، أم (sacré)أنو ال يكجد مدنس دكف كجكد مقدس"خبلؿ إقامة طقكس معينة ألنو مدنس، إذ 
 إذ تعطي شرعية الختراقو مف خبلؿ طقكس اجتماعية ألف ككف 1"أنو يرتكز عمى التفاكض

الشيء مقدس يأتي مف الشعكر الجماعي الذم يككنو كالذم بو يتحدد الطقس كىذا ما يذىب 
. إليو دكركايـ في عرضو لثنائية المقدس كالمدنس

يخضع  (راجؿ)إف ليمة الدخمة تعني انتقاؿ الرجؿ مف ذكر بيكلكجي إلى رجؿ اجتماعي 
المتحانات المجتمع الصعبة يمعب فيو العنؼ كالقسر دكرا كذلؾ مف أجؿ إثبات كتحقيؽ 

 .2الرجكلة الكاممة مف المنظكر التقميدم في المجتمع الجزائرم

إذف اعتبرت عذرية المرأة أحد مقاييس اكتماؿ الجماؿ عند المرأة كتحقيقيا لنمكذج  
المرأة المشتياة، كقد ارتبطت عفتيا كطيارتيا بالبكارة لذا كاف الشعكر بالقمؽ يبلـز األىؿ 

. 3حتى تتزكج بناتيـ
إف ليمة النصرة حسب ما سبؽ ىي امتحاف إلثبات عفة كطيارة العركس كعدـ تفريطيا 

ثبات لرجكلة العريس كفحكلتو مف ىذا . في عذريتيا مف خبلؿ الحفاظ عمى غشاء بكارتيا كا 
المنطمؽ كىذا المنظكر السائد في مجتمع البحث كتقريبا كؿ المجتمع الجزائرم كالعربي فإف 

مسألة الشرؼ ترتبط بغشاء البكارة كسبلمتو كىك منظكر ضيؽ ألف الشرؼ يتعمؽ بجممة مف 
 .المكاصفات التي يجب أف تتكافر في المرأة كالرجؿ أيضا

       

                                                 

Martine Segalene,op.cit, 1998, P11. -1  

مقاربة سكسيك ثقافية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه - محمد زياف، الرجكلة كمسألة العنؼ ضد المرأة في الجزائر- 2
، تخصص عمـ االجتماع الثقافي، كمية العمـك االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، جامعة كىراف، الجزائر،  -2012عمـك

  128، ص 2013

- طمبة كمية اآلداب كالمغات كالعمـك االجتماعية كاإلنسانية- فرفار جماؿ، تمثبلت الشباب الجامعي لمقيـ السكسيك ثقافية- 3
، تخصص عمـ االجتماع الثقافي، كمية العمـك االجتماعية،  جامعة معسكر أنمكذجا، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك

  .  185، ص 2014-2013قسـ عمـ االجتماع، جامعة كىراف، الجزائر، 
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خالصة الفصل 
تمثؿ عممية العناية بجسد العركس كتزيينيا محكرا ىاما لمعديد مف الممارسات التي 

تحتؿ مكانة ىامة بيف العديد مف خطكات العرس، التي تبدأ بيـك الحماـ، حيث يكتسي حماـ 
العرس في منطقة الدراسة أىمية كبيرة فيك مكاف يكحي باإلثارة الجنسية ألنو تحضير لمفعؿ 

كترتبط الطقكس التطييرية في الحماـ بالماء الذم يعد مصدر الحياة كرمز الخصب . الجنسي
كالتجدد، كالطيارة ممارسة طقكسية احتفالية يمارسيا كؿ مف العركس كالعريس لمتخمص مف 
النجاسة كالدنس لئلرتقاء مف المدنس إلى المقدس كما ينصباف سمطانا كممكة بكزراء كحاشية 

كيعد يـك الكبش كما يطمؽ عميو شاة الحبلؿ طقسا تصبح مف خبللو المرأة حبل لمرجؿ . كخدـ
كما أنو كسيمة لمدنيكم . لما اتخذه الكبش مف قداسة عند القدماء فيك رمز التكاثر كالخصب

كيعد المير مف الجكانب االقتصادية المتعمقة . لئلتصاؿ مع المقدس مف خبلؿ تقديمو كقرباف
مف أىـ الطقكس أيضا ليمة الحنة التي تعد مف . بالزكاج كمف االلتزامات الكاجب الكفاء بيا

كتعد ليمة الدخمة مف أىـ . مظاىر الزكاج التي يتمسؾ بيا أفراد مجتمع البحث كثيرا
. المحطات في بداية حياة العركسيف

إذا ينطكم العرس عمى مراسيـ احتفالية كطقكس شعائرية تبدأ بإجراءات تمييدية 
كتنتيي بدخكؿ العركسيف كعضكيف في جماعة جديدة يتبكءاف فييا مكانة تناط بالتزامات 

.  كمسؤكليات جديدة
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الفصص الرااع  

المراحص المضتحريي والمكمحلحي للعرس والممارسات الشعبحي            
 والعروض الرمزيي

امجحد الفصص                  
 المراحص المضتحريي- 1                

 المراحص المكمحلحي- 2                     
 الممارسات ا حمفقالحي والعروض الرمزيي- 3                     

 وظائف ود  ت رمزيي: ممارسات طقسحي- 4                     
                      خيصي الفصص
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تمييد الفصل 
يستتبع العرس بمراحؿ تكميمية ىي الحزاـ، المسنكنة كڤصعة الفراڤ تمارس فييا عادات 
شعبية اجتماعية تعبر عف ركح التضامف كالتكافؿ المعنكم كالمادم التي تتجمى في صكر 

كثيرة، مثؿ تقديـ اليدايا التي تتخذ صكرة التبادؿ الدائرم البلنيائي كدعكات العركسيف 
كما تقاـ فييا ممارسات طقكسية تتجسد فييا بعض األفكار األسطكرية . كالخدمات المقدمة

كيتخمؿ احتفاالت العرس ممارسات شعبية كعركض رمزية . التي تنتقؿ مف جيؿ إلى آخر
كضرب الباركد، الغناء كالرقص المحممة بدالالت كشحنة رمزية، حيث تمثؿ فرصة لتحرر 
الجسد كالركح مف قيكد المجتمع كسمطة أفراده، كفرصة لممتعة كالمرح، كتعبير عف الذاكرة 

 .  الجماعية
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 المراحل التحضيرية -1

التحضيرات عند أىل العروسين - 1.1
في بيت العريس - 1.1.1

يعد يـك الكبش اليـك األكؿ الذم تبدأ فيو مراسيـ العرس أك الزكاج كتسبقو بمدة شير 
أك أكثر التحضيرات البلزمة في بيت العركس كالعريس عمى حد سكاء، حيث يشترم العريس 
ذا كاف السكف مقررا مع أىمو فيقتصر  كؿ ما يمزمو مف أثاث لمبيت إذا كاف مستقبل ببيتو، كا 
التجييز عمى شراء غرفة النـك كتقـك أـ العريس بشراء مستمزماتيا كىي كما تقكؿ المبحكثة 

كي يڤرب العرس العريس ىك لي يشرم الشمبرا كفي عكايدنا األـ ىي لي تشريمكا :" (12)رقـ 
الحكايج لخرل البلزمة كيما المخايد كالزرابى كالزكر كالدراكات، ككاف عندىا قش بكرم ديرلك 

، كما قالت المبحكثة 1"كيما الحنمؿ كالحكلي كالدراڤة كبساطات الصكؼ كمخايد الرڤـ
األـ ىي لي تسجي قش كلدىا كما يدبر عمييا حتى حد كالعريس ما يدخمش في :" (13)رقـ

:" (14) كتقكؿ المبحكثة رقـ2"لمكر ىذم ىك ما عميو غير يمد الصكارد كاف أمك ما عندىاش
حكايج لعريس لي يخصك شمبرتك لكؿ ديرىـ أمك لخاطر ىاذكما حكايج النساء كالراجؿ ما 

في :" قكليف بقكليا (15)كما أيدت المبحكثة رقـ. 3"يعرفش كاش يصمح كال كاش ما يصمحش
عكايدنا األـ ىي لي تييي حكايج العريس لمبراكة، تمڤييا مف نيار لي يخطب كلدىا كىي 

  .4"تمممك
بالعكدة إلى أقكاؿ المبحكثات نجد أنيف أجمعف عمى أف أـ العريس ىي المسؤكلة 

األكلى عف تييئة أثاث غرفة كلدىا العريس فحتى في حالة استقبللو ببيتو الخاص تقـك ىي 
بتجييز غرفة النـك كما يعكد إلييا العريس في كؿ كبيرة كصغيرة مف أمكر البيت األخرل، 

كما يككف المطبخ عادة مف تجييزىا كذلؾ بأنيا تعطيو مف أكانييا الخاصة بيا، فيذا التكميؼ 
شرؼ لو كمف أجؿ البركة كحتى تككف راضية عميو كتبارؾ كؿ ما يقـك بو كىي أمكر جرت 

بيا العادة كرسختيا في أذىاف األميات، كحسب مجتمع البحث فإف كانت األـ متكفاة 
فاألخت الكبرل ىي مف تأخذ مكانيا فإف لـ تكجد ال ىاتو كال تمؾ فإف األمر يعكد إلى 

                                                 
  .، مقابمة جماعية، سبؽ ذكرىا(12)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1

    .، نفس المقابمة الجماعية، سبؽ ذكرىا(13)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 2

    .، نفس المقابمة الجماعية، سبؽ ذكرىا(14)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 3

    .، نفس المقابمة الجماعية، سبؽ ذكرىا(15)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 4
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ال عاد األمر إلى جدات العريس أك إحدل  األخكات األخريات إف  كف في سف يسمح بذلؾ كا 
 .1خاالتو أك عماتو المقربات

كما تشمؿ التحضيرات المكاـز الضركرية لمطيي كالزينة كالمبلبس التي يتزيف بيا أفراد 
األسرة طيمة أياـ العرس، خاصة النساء البلتي يعمدف إلى تفصيؿ كشراء العديد مف الفساتيف 

تتراكح بيف الفاخرة كالبسيطة كذلؾ حسب اليـك الذم تمبس فيو، فيناؾ مبلبس تمبس يـك 
الكبش أك الرككب كتككف بسيطة نكعا ما، كىناؾ أخرل تمبس يـك حنة العريس كعقده كأخرل 
تمبس يـك دخكؿ أك قدـك العركس، لذا تككف متطمبات النساء كثيرة كيجب التحضير ليا بمدة 

كىذا التحضير ال يخص فقط أسرة العريس، بؿ حتى المدعكييف خاصة األقارب الذيف 
أما الرجاؿ فيشتركف في العادة مبلبس جاىزة لكف تخضع أيضا . يتكاجدكف كؿ أياـ العرس

 .لميـك الذم تمبس فيو
كما تيتـ أسرة العريس بالزينة كاألفرشة التي تستعمؿ في غرؼ استقباؿ الضيكؼ 

كأيضا تحضير الكثير مف األغطية كالكسائد كالمحافات، التي تستخدـ لمنـك ألف كؿ األقارب 
يمكثكف في بيت العريس مدة العرس كمو ألف العادات كالضركرة تقضي بذلؾ لذا نجد أغمب 
العائبلت تممؾ الكثير مف األكاني كالزرابي كاألغطية ككؿ ما يمـز األعراس التي تقـك بيا، 
كمف ال يممؾ الكثير منيا فيضطر إلى االستعارة مف األقارب أك الجيراف الذيف ييرعكف إلى 

كتقـك عائمة العريس بتحضير كميات معتبرة مف الحمكيات المنزلية . المساعدة كمد يد العكف
كما تجيز الذبائح كالمكاد الغذائية الضركرية . التي تقدـ لمضيكؼ عمى مدار أياـ العرس

بكميات كبيرة كالفكاكو كالمشركبات الغازية كغيرىا مف مستمزمات األكؿ المقدـ أثناء أياـ 
كؿ ىذه األمكر تشرؼ عمييا ربة البيت كىي عادة األـ فيككف . العرس كبحسب كؿ يـك

كبداية مف ىذا اليـك يختفي العريس عف عيني كالده . 2الجميع رىف إشارتيا كتحت تصرفيا
العادة " :(24) رقـالمبحكثةحياء كاحتراما كيبقى احتكاكو قميبل بأمو كفي ىذا المقاـ تقكؿ 

ىذم مف بكرم عنا، العريس يدرڤ عمى أمك كبيك لخاطر يككف حاشـ منيـ، مف يـك لي 
يبدا العرس حتى يتـ عمى األقؿ سمانة كال عشرة أياـ تك، أما بكرم العريس يدرڤ حتى شير 

    .3"لخاطر عنا عيب كي يبقى يتڤابؿ معاىـ
                                                 

  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 1

  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 2

   .،سبؽ ذكرىا(24)مقابمة مع اإلخبارية رقـ- 3
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يفيدنا كبلـ اإلخبارية بأف عادة اختفاء العريس عف كالديو عادة قديمة مازاؿ معمكال بيا 
حتى اآلف حيث يتجنب العريس لقاء كالده خاصة، لذا تخصص لو غرفة في البيت كتقـك 

مكاف " الحجابة"بخدمتو أخكاتو أك إخكتو حتى يحيف يـك الرككب أيف يتخذ ىك كأصحابو 
. كفضاء خاص بيـ

في بيت العروس - 2.1.1
إذا ذىبنا إلى بيت العركس نجد األمكر تسير بنفس الكتيرة تقريبا، حيث يككف االىتماـ 

كتحضر . بتنظيؼ البيت كتزيينو كترتيبو كشراء األكاني المخصصة لمطيي كتقديـ األكؿ
الحمكيات المنزلية التي تقدـ لممدعكييف كالضيكؼ، كحمكيات منزلية خاصة بالعركس تأخذىا 
معيا أك تحمميا ليا أخكاتيا يـك الصباحية كفطكر ليا كلكؿ الحاضريف، كتككف مف أنكاع 
فاخرة كمتقنة الصنع، كما تحضر تشكيمة مف الحمكيات كالمكسرات كالمكز كالجكز كتسمى 
القشقشة تكضع في عمب أك أكياس خاصة بكميات متساكية كتكزع يـك العقد عمى جماعة 
العريس مف النساء الحاضرات بعد إنياء عقد الجماعة كيدية يحممكنيا مف عند العركس 

ككرمز لمترحاب  
كالفرح بيـ، كىي مف العادات المستحدثة في السنكات األخيرة حيث تقكؿ المبحكثة 

القشقشة ىذم مف العكايد الجدد بكرم يجيبكىا مالي لعريس لمعركس نيار ڤصعة :" (21)رقـ
بمعنى أف ىناؾ بعض العادات التي اكتسبيا . 1"الحنة كتفرڤيا أميا مف بعد عمى الحاضرات

مجتمع البحث مف خبلؿ التكارث كأخرل مف خبلؿ االحتكاؾ بمجتمعات قريبة كفي الغالب 
تحمؿ ىذه العادات النساء مف بيئة إلى بيئة كأيضا عف طريؽ زكاج الرجاؿ مف بيئات خارج 

. مدينة الشريعة
كيتركز االىتماـ في بيت العركس منذ خطبتيا عمييا، حيث تبدأ بشراء الجياز كتفصيؿ 

الفساتيف كاختيار األغطية الخاصة بكؿ فصؿ كأدكات الزينة التي ال حصر ليا كاأللبسة 
الداخمية التي غزت األسكاؽ ككؿ ما تحتاج إليو، فعممية تجييز الفتاة في مجتمع البحث 
صعبة كمكمفة ألف العركس تأخذ معيا تقريبا كؿ ما تحتاج إليو مف ألبسة شتكية كصيفية 
لكتركنية ككؿ ما تستطيع شراءه أم أنيا تجيز  كأغطية كأكاني كأجيزة كآالت كيربائية كا 

نفسيا كبيتيا، كىنا أيضا نجد بعض العادات المستحدثة كالدخيمة عمى مجتمع البحث فمثبل 

                                                 
   .، مقابمة جماعية، سبؽ ذكرىا(21)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1
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األكاني كأدكات المطبخ لـ تكف في الئحة المشتريات التي تخص الجياز الذم تأخذه العركس 
كأصبحت ىذه البلئحة تثقؿ كاىؿ األسر يكما بعد يـك لزيادة محتكياتيا أكثر فأكثر، تقكؿ 

كا الكحدة منا ما عرفت كاش تدم في جيازىا كؿ يـك تجي حاجة :" (22)المبحكثة رقـ
جديدة يا حميؿ لي ما عندىاش لخاطر عنا الناس يتعاندك كيضحككا عمى لي ما دتش جياز 

العركس عنا الـز تدم كؿ حاجة :" كىي تضحؾ (23)، كتضيؼ المبحكثة رقـ1"مميح كياسر
، أما المبحكثة 2"منيا عشرة كال عشريف تڤكؿ عمييا ماعادتش تشرم حتى حاجة حتى تمكت

المشكؿ راىي الحكايج الكؿ تمكت المكد تاعيا لخاطر كؿ يـك يجي الجديد :" فتقكؿ (18)رقـ
كزيادة عمى ىذا :" فتقكؿ (25) أما اإلخبارية رقـ3"معنتيا أنك أكثر لحكايج شريناىـ خسارة

العرايس تك يأثثك الدار كيدككمش حتى الماشينات متاع الغسيؿ كالفريجيدرات كالككشات 
كبيذا المعنى فإف العركس تحتاج إلى الكثير ليس فقط النقكد، بؿ الكقت ايضا . 4"كبرا

لتستطيع أف تفي بكؿ ىذه االلتزامات كخاصة أنو يجب أف تناسؽ األشياء كاأللكاف، ىذا ما 
يتطمب كقت مضاعؼ كتنقؿ إلى المدف كالكاليات المجاكرة لشراء بعض األثاث كاأللبسة، 
إضافة إلى اىتماـ كؿ أفراد األسرة بالعركس كبتحضيراتيا ىناؾ تحضيرات أخرل تخص 

أخكاتيا كقريباتيا، ألنيف أيضا يعددف المبلبس البلئقة كالبلزمة لمثؿ ىذه المناسبة فتجدىف 
في سباؽ مع بعضيف كمع الزمف إلعداد كشراء أجمؿ الفساتيف كأغبلىا ثمنا ليظيرف 

. جميبلت كليتفاخرف بيا أماـ أىؿ العريس
الدعوات واليدايا - 2.1

دعوة األقارب والجيران واألصدقاء - 1.2.1
بمجرد أف يحدد مكعد العرس كقبمو بثبلث أك أربعة أياـ تقـك أسرة العريس كأسرة 

العركس بدعكة األقارب كاألصدقاء كالجيراف حتى يستعدكا لحضكر العرس، كيعطي الناس 
في منطقة الشريعة أىمية كبيرة لحضكر كؿ ىؤالء خاصة األقارب فحضكرىـ يعبر عف 

ففي مثؿ ىذه المناسبات تظير . الحب كالتقدير كالحرص عمى حفظ الكد كعبلقات القرابة
المشاركة كالتعاكف كالتضامف بكؿ أشكالو كمعانيو، كيعد ىذا األمر مف األمكر المتعارؼ 

                                                 
   .، نفس المقابمة الجماعية، سبؽ ذكرىا(22)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 1

   .، نفس المقابمة الجماعية، سبؽ ذكرىا(23)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 2

   .،سبؽ ذكرىا(18)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 3

 .:،سبؽ ذكرىا(25)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 4
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عمييا كالسائدة ليس فقط في مجتمع بحثنا بؿ في العديد مف بمداف أخرل، ففي بعض 
مجتمعات الريؼ المصرم كما تقكؿ فكزية دياب يعد حضكر األقارب كالمعارؼ كالمحبيف في 

احتفاالت أقاربيـ خاصة األفراح دليؿ عمى حبيـ كتعمقيـ ببعضيـ كىي فرصة الختبار 
كالئيـ كمساندتيـ عمميا مف خبلؿ التعاكف كالتكافؿ المعنكم كالمادم كيظير ذلؾ مف خبلؿ 
مظاىر المجاممة المتعددة فمف الحضكر مف تككف مجاممتو عف طريؽ حضكره الشخصي 
لمتينئة كالتمنيات الطيبة لمعريس كأىمو كمنيـ مف يجامؿ بالنقكط النقدم العيني، كمنيـ مف 

كتقضي العادات في مجتمع البحث أف يمبي . 1يجامؿ أصحاب الفرح بالقياـ بخدمات
المدعككف دعكة أىؿ العريس كالعركس فإف لـ تمبى الدعكة فذلؾ يعتبر إىانة كتقصير ال 
ينسى كيقابؿ بالمثؿ في مناسبات أخرل، كتحدث مقاطعة العائبلت لبعضيا ألف الداعي 

ينتظر المجاممة مف أقاربو كأصدقائو كأحبائو الذيف يتكقعكف ىـ بدكرىـ تكجيو الدعكة إلييـ، 
عطاء قيمة ذا حدث العكس يفسر عمى أنو عدـ حب كاكتراث كا   .كا 

كقد أجمع كؿ المبحكثيف كالمبحكثات عمى أف دعكة األقارب كاألصدقاء كالجيراف كاجبة 
كتعبر عف التقدير كاحتراـ الناس لبعضيـ كحرصيـ عمى حفظ العبلقات الطيبة بينيـ كيقكؿ 

نحنا كي نديرك فرح نعرضك الناس لڤراب الكؿ كجيرانا كحبابنا لخاطر :" (03)المبحكث رقـ
، كتقكؿ المبحكثة 2"ىكما يعرضكنا كيقدركنا كحتى ما تتفرڤش العايبلت كيعادك بعضاىـ

إلي عرضنا نعرضكه ڤريب كال بعيد ككيما يڤكلك ناس بكرم دير كيما يدير جارؾ "  :(11)رقـ
كال أرحؿ مف دارؾ معناىا لي يقدرؾ قدرك كلي يحڤرؾ أحڤرك أنا عندم كلد عمي دار عرس 
لبنتك ما عرضناش ما رحناش كنحنا كي نديرك فرح في دارنا ما نعرضكىش ماىكش قدرك 

كمش سمؼ لي عرضؾ أعرضك :" قائمة (08) كتضيؼ المبحكثة رقـ 3"كبير كنحنا أقؿ منك
كلي نساؾ أنساه نحنا كي درنا عراس خيكتي عرضنا الناس الكؿ لي كانكا يعرضكنا في 

 .4"عرساتيـ لخاطر الـز نردكليـ العرضة تاعيـ كجابكلنا كيما ديناليـ
بنيتي :"  بيف ما كاف سائدا في الماضي كما ىك كائف اليـكمقارنتوكيقكؿ اإلخبارم في 

نحنا بكرم ماشك ممكف كاحد ما يعرضش ماليو الكؿ حتى الجيراف كلحباب نحسبكىـ مف 
                                                 

  .281فكزية دياب، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

   .،سبؽ ذكرىا(03)مقابمة مع المبحكث رقـ - 2

    .،سبؽ ذكرىا(11)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 3
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العيمة، بكرم لككاف حد يدير فرح في دارك كينسى كاحد ما نڤكلكش ما يعرضكش لخاطر 
ماكانش منيا الحمڤة ىذم، ينكضك عميو العرش الكؿ كيديرك جاىة باش يرضكه أما تك لعباد 

 .1"تمـك عمى بعضاىا كتتقاطع كقميؿ لي يدخمك كيرضكا الناس مع بعضاىـ
مف خبلؿ كبلـ اإلخبارم نستنتج أف عبلقة القرابة تمثؿ قيمة عالية في مجتمع البحث 

الكاحد ما ينساش بني عمك في :" في قكلو (09) رقـالمبحكثكىذا ينسجـ تماما مع ما يقره 
 .2"فرحك لخاطر يمڤاىـ في ڤرحك كالعزكة مميحة 

بالرغـ مف تغير األكضاع كتبدؿ الظركؼ التي أصبحت تحكـ المجتمعات في الكقت 
الراىف إال أف األفراد في مدينة الشريعة الزاؿ يحكميـ نكع مف العصبية التي تقر بأىمية 

مساندة األقارب ككالئيـ كاشتراكيـ في الفرح في المسرات كاقتساميـ الحزف في األزمات، لذا 
. فيـ يشعركف باألماف كاالطمئناف في تمسكيـ بعصبيتيـ

           اليدايا المقدمة في الزواج ودورىا- 2.2.1

يعد زكاج االبف أك البنت مف المناسبات التي تتطمب التساند كالتعاضد كالتضامف 
االجتماعي مف الكسط القرابي كمف الجيراف كاألصدقاء، كيمثؿ تقديـ ىدايا لمعريس كالعركس 

كلقد أظيرت لنا الدراسة . أحد مظاىر ىذا التضامف كأحد النكاحي االقتصادية في الزكاج
ففي . الميدانية في مجتمع البحث أف لميدايا أنكاع كشركط كأىداؼ ككظائؼ كأغراض كأبعاد

مجتمع الدراسة يتحدد نطاؽ تبادؿ اليدايا في أربعة أطراؼ ىـ أسرة العريس أك العركس كىـ 
اإلخكة كاألخكات كالكالديف ثـ األقارب مف األعماـ كأبناء العمكمة كاألخكاؿ كأبناء الخؤكلة 
كغيرىـ ثـ الجيراف كأخيرا األصدقاء، كتعد القرابة النظاـ االجتماعي الميـ كالممـز لتبادؿ 

اليدايا في مجتمع البحث مف أجؿ زيادة التضامف بيف األقارب كاالرتباط ببعضيـ فبمجرد 
اقتراب مكعد العرس يبدأ العريس كالعركس في تمقي اليدايا مف إخكتيـ كأخكاتيـ كجداتيـ 

لكف بالنسبة لؤلقارب فيناؾ نكعيف مف األقارب . كأعماميـ ككؿ الذيف تربطيـ بيـ صمة قرابة
بالنسبة لمجتمع البحث كىـ األعماـ كأبناء العمكمة كاألخكاؿ كأبناء الخؤكلة كاألجداد كالجدات 
ثـ سائر األقارب حيث تختمؼ ىدايا الفئة األكلى عف الثانية، إذ أف الفئة األكلى تقدـ ىدايا 

كتتمثؿ في المباس أك األغطية أك أثاث أك أجيزة  شخصية لمعريس أك العركس أك لبيتو،

                                                 
    .،سبؽ ذكرىا(01)مقابمة مع اإلخبارم رقـ - 1

 .،سبؽ ذكرىا(09)مقابمة مع المبحكث رقـ - 2
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لكتركنية، كتككف بمدة ال بأس بيا قبؿ العرس حتى ال يكمؼ العريس أك العركس  كيربائية كا 
نفسييما شراء نفس الشيء كما يككف أفراد ىاتو الفئة عمى عمـ بما ينقص العريس أك 

كماؿ لمجياز  .العركس فيي تعتبر مساعدة كا 
أما سائر األقارب ككما بينتو الدراسة الميدانية فإف ىداياىـ تتمثؿ فيما يحضركنو يـك 

يأتكف إلى العرس كيككف نقدم أك عيني يتمثؿ في الدقيؽ، الكسكسي الخضر كالفكاكو 
كبعض المكاد الغذائية التي تستعمؿ في العرس، كىذا يدخؿ حسب مجتمع البحث في ما 

مف ىنا . كيقدـ ألـ العريس كالذم يمتـز بو األقارب كميـ كىك يقدـ كمعكنة" الباركؾ" يسمى
يمكف القكؿ أف ىدايا الزكاج تمثؿ نظاـ اجتماعي محدد كمستقر تحكمو فكرة االلتزاـ بالمعكنة 

النقدم في حنة "  الباركؾ "  كما يقدمكف أيضا 1"كالتي تتحدد تبعا لمركز مقدميا كثركتو
. في حنتيا مف الطرفيف أقاربيا كأقارب العريس" الباركؾ " العريس كتتمقى العركس أيضا 

لكف ال يتمقى أىؿ العركس أم معكنة عينية أك نقدية أخرل سكاء مف األقارب أك الجيراف أك 
 .األصدقاء

أما فيما يخص الجيراف كاألصدقاء فيداياىـ تتركاح بيف النقدم كالعيني، إذ في حنة 
النقدم أما ىدية العرس بالنسبة لمجيراف فتككف نقدية في " الباركؾ" العريس يجاممكنو بكضع

الغالب، أما بالنسبة لؤلصدقاء فتككف اليدايا في أكثرىا عينية تتمثؿ في المباس الشخصي 
 .كأدكات كأجيزة كأثاث المنزؿ

في تحميمنا لما حصمنا عميو مف خبلؿ الميداف كجدنا نطاؽ اليدايا في مناسبات الزكاج 
ال يقتصر عمى النطاؽ القرابي فقط، بؿ يتعداه إلى عبلقات الجيرة كالصداقة التي تفرض 

 .بمكجبيا كاجب تقديـ اليدية
كأكدت لنا بعض المبحكثات أف تبادؿ اليدايا بيف الجيراف في المناسبات يخضع لقكة 

الجار كي يككف مميح تركحمك لدارك :" (05)العبلقات التي تربطيـ، حيث تقكؿ المبحكث رقـ
كيجيؾ في أم مناسبة كيما لعراس كال الطيكر كال الكالدة ساعات الجار يككف خير مف 

أنو ال يكفي التعارؼ بيف الجيراف إذ ال يدخؿ أم جار  (30)كتؤكد المبحكثة رقـ. 2"قرايبؾ
 :بيت جاره خاصة النساء إال إذا كاف بينيـ كد كمحبة كعبلقات قكية كتعبر عف ذلؾ بقكليا

                                                 
  .206مرفت العشماكم عثماف العشماكم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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ماشي الجيراف الكؿ كيؼ كيؼ كايف كحدة يخمييا راجميا تمشيميـ كأخريف ال، أنا جيراني لي "
عندىـ عكامات ياسر حذانا تعارفنا عمى بعضانا ككمينا ممح بعضانا كنحبيـ كيحبكني كالدىـ 

 .1"كيما كالدم، ككالدم كيما كالدىـ نمشك لبعضانا كيما األىؿ
فيما يخص ىذه األنكاع مف اليدايا فيي تدخؿ في نمط اليدايا الممزمة بالرد مف حيث 

فقيمة اليدية المقدمة تمثؿ بعدا ال بد مف "فبالنسبة لمقيمة . القيمة كالنكعية ككقت ردىا
مراعاتو عند رد اليدية، كذلؾ حتى ترد بقيمة اقتصادية ال تقؿ في ثمنيا عف اليدية المقدمة 

، إذ أف مقدـ اليدية يضع في اعتباره أف اليدية 2"قببل حتى ال تعد خسارة عمى مف قدميا
 .التي ستقدـ لو في مناسبة مماثمة ستككف أثمف اقتصاديا مف التي قدميا

أما فيما يخص نكع اليدايا فإف الراد لميدية يراعي أف تككف ىديتو مف نفس نكع اليدية 
التي قدمت لو سابقا، أك أف يحرص الذم تقدـ لو اليدية أكال أف يرد بنفس نكعية اليدية في 

فإذا كانت اليدية نقدية ترد بيدية نقدية مماثمة، أما إذا كانت عينية فبل بد . مناسبة مشابية
، مع مراعاة أف اليدايا العينية يجب أف تككف مف نفس نكعية 3"كأف ترد بيدية عينية أيضا

 .األشياء التي قدمت
أما بالنسبة لزمف الرد فيعمؿ الذيف قدمت ليـ اليدية عمى ردىا في مناسبة مماثمة أك 

انطبلقا مف الفائدة االقتصادية المنتظرة لمرد كالتي تكضع في " مشابية فكر كقكعيا كذلؾ
، ألف عدـ رد اليدية في كقت مماثؿ كفكرا يثير 4"الحسباف كجزء مف تكمفة المناسبة

 Marcelالتساؤالت، كيحدث خمبل في صكرة التبادؿ الدائرم الذم تكمـ عنو مارسيؿ مكس 

Mauss ىذا األخير قاـ بدراسة حكؿ أشكاؿ التبادؿ مف خبلؿ دراسة اليبة أك اليدايا كتكصؿ 
المممح الرئيسي لتبادؿ اليدايا يكمف في قكة الجبر عمى العطاء كالجبر عمى " إلى أف

 أم أف ىناؾ إلزامية لتقديـ اليدية لصاحب المناسبة كعميو 5"االستقباؿ كالجبر عمى رد اليدية

                                                 
 .سبؽ ذكرىا،(30)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1

عمياء شكرم كمحمد الجكىرم كآخركف، عمـ االجتماع العائمي، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف، - 2
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قبكليا كردىا في مناسبة مشابية، كبيذا يككف رد اليدية ىك نياية التبادؿ كبدايتو كذلؾ، كىك 
 .الحاصؿ في مجتمع البحث مف خبلؿ الدراسة الميدانية

ىناؾ نمط ثاني لميدايا كىك اليدايا غير ممزمة الرد كتتمثؿ في اليدايا التي تتمقاىا 
العركس مف أسرتيا بعد انتقاليا إلى أسرة زكجيا أك إلى بيتيا الخاص، كتقدـ عادة يـك 

الصباحية كالمسنكنة كالحزاـ أك في زيارة بعد الزكاج أك في مناسبات ليست بعيدة بعد الزكاج 
كتمعب ىي األخرل دكرا كظيفيا داخؿ األسرة إذ تعمؿ عمى تقكية . مثؿ المكلد النبكم كالعيديف

 .عبلقات األخكة كاالرتباط بالعائمة األكلى
إضافة إلى ىذا فإف أسرة العركس تقدـ بعض الكجبات لمعركس كزكجيا، كأيضا أسرة 
العريس إذا كاف مستقبل ببيتو فبيف الحيف كاآلخر تحضر ليـ كالدتو طعاما أك تدعكىـ إلى 
بيتو،ا كيدخؿ ضمف ىذا اإلطار أيضا دعكات األقارب التي تخفؼ عمى العركسيف عبئا 
كبيرا، حيث ينظـ األقارب دعكات يكمية عمى مدار أسبكع أك أكثر ليما، بمعنى أف ىذه 

 .اليدايا أيضا تؤدم دكرا اجتماعيا كاقتصاديا ممحكظا
فاليدية ليا أثر كبير في النفكس كليا أبعاد اجتماعية كاقتصادية تساىـ في تقكية 

أكاصر الصداقة كالجيرة كتعمؿ بشكؿ خاص عمى التضامف االجتماعي كتقكية العبلقات 
القرابية كاستمرارىا فباستمرار الصكرة الدائرية لتبادؿ ىدايا المناسبات تتكاصؿ كتستمر 
العبلقات االجتماعية كىذا ما يتفؽ تماما مع ما يقـك بو العريس تجاه أصدقائو كجيرانو 

كأقاربو كأسرتو في مناسبات أخرل، كأيضا ما تقـك بو العركس في زكاج صديقاتيا أك إخكتيا 
.                                         أك أخكاتيا أك إحدل قريباتيا كىذا ما يدؿ أيضا أف الجنسيف معنييف بالتقديـ كالرد

لكف يجب التنكيو ببعض المبلحظات التي تكصمنا إلييا كىي أف بعض العائبلت ال تستطيع 
كما تعد . تبعا لكضعيا االقتصادم رد ىدية أعمى قيمة، لذا يتحتـ رد ىدية بنفس القيمة

المعامبلت كحضكر المناسبة كالقياـ بخدمات سكاء خارجية أك داخمية مف أعماؿ منزلية 
كالطيي كالتنظيؼ كتقديـ الطعاـ كغسؿ األكاني كمرافقة العركس كدعميا كمعاكنتيا في 

 (01)الشراء كالتسكؽ، كغيرىا مف الخدمات ديكنا يجب ردىا كىذا ما تؤكده المبحكثة رقـ
 كىك قكؿ بميغ يصكر مدل إلزامية الرد سكاء بالنسبة 1"كمش ديف حتى دمعة الخديف" :بقكليا

                                                 
 . ، سبؽ ذكرىا(01 )مقابمة مع المبحكثة رقـ- 1
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لؤلشياء المادية أك المعنكية، إذ يصكرلنا ىذا القكؿ أنو حتى في الكفاة تتذكر النساء مف بكى 
. ليف عمى مف فقدف، كىذا أبمغ تصكير كتعبير عمى دكر اليدية في مجتمع بحثنا

 المراحل التكميمية- 2

صباح العروس  - 2-1
التفتيمة ولباس العروس والطقوس المرافقة - 1.1.2

يـك صباح العركس أك الصباحية كما يطمؽ عمييا في مناطؽ أخرل مف الجزائر أك 
الكطف العربي ىك اليـك الثاني لمزفاؼ، كىك يـك ميـ حيث يحس الجميع بالبيجة كالراحة ألف 

كىك عادة متكارثة ليا مظاىر احتفالية . كؿ األمكر سارت عمى خير بالنسبة لميمة الدخمة
ف بدت بسيطة فيي ذات أبعاد كدالالت ككظائؼ ففي صباح ىذا اليـك يقدـ العريس . حتى كا 

لعركسو ىدية مف الحمي الذىبية  كالخاتـ أك العقد أك األقراط أك مبمغا مف الماؿ تعبيرا عف 
مكدتو كحبو ليا كككعد عمى حسف المعاممة كالعشرة كاإلخبلص، كما ترمز ىذه اليدية إلى 

فترييا العركس لمحاضرات لتفتخر أماميف . قيمتيا كعذراء كصيانة شرفيا كالحفاظ عمى عفتيا
باىتماـ زكجيا كتقديره ليا ككمما كانت اليدية ثمينة أك المبمغ المالي معتبرا أشار إلى قيمة 

ذا كاف مبمغا مف الماؿ تخبر بقيمتو، كتشترم بو . العركس عند زكجيا كحبو كتقديره ليا كا 
كال تقتصر ىذه اليدية عمى . شيئا ذا قيمة كذكرل لزكاجيا كيككف في العادة حمية ذىبية

مجتمع الدراسة فقط بؿ تكجد في مناطؽ مف الكطف مثؿ تممساف حيث ييدم العريس يـك 
 .1الصباحية حمية مف الذىب لعركسو أك مبمغ مالي خاصة في األرياؼ كالقرل

كما تكجد ىذه العادة أيضا في مجتمعات عربية مثؿ قرل الشماؿ العربية التي يقدـ فييا 
العريس مبمغا ماليا، كما يضيؼ البعض أشياء عينية كالحيكانات مثؿ الغنـ أك البقر كيمكف 

أف تشترم العركس بالمبمغ المالي أغناما، حيث تعمـ كتبقى ممكا ليا كمما تكاثرت كيرثيا 
 .2أبناؤىا بعد كفاتيا

في ىذا اليـك يحضر األىؿ كاألقارب مف الجيتيف، حيث تحمؿ أخكات العركس 
كعماتيا كخاالتيا كقريباتيا اإلفطار كمو مف بيت أب العركس مع كامؿ الحمكيات المنزلية 
الفاخرة التي صنعتيا معيف قبؿ الزفاؼ، كتككف بكميات كبيرة مكضكعة في صكاني كبيرة 

                                                 
  .94نصيرة قشيكش، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  .94المرجع نفسو، ص - 2
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مرتبة كمزينة بطرؽ تمفت أنظار الحضكر ليقاؿ بأف العركس ربة بيت ماىرة ألنو في األصؿ 
يجب أف تككف مف حضرتيا، يحضر الجميع مف أجؿ المباركة لمعركسيف كمف أجؿ حضكر 

حيث تمارس في يـك صباح العركس طقكس ذات مضاميف . بعض الطقكس كالمشاركة فييا
تحدثنا في ىذا الشأف اإلخبارية " التفتيمة" رمزية متجذرة في ماضي بعيد، مف ىذه الطقكس

بكرم نفتمك لعركس نيار الحزاـ بعدما تمبس الممحفة كدير فضتيا الكؿ :" فتقكؿ (03)رقـ
نمشطكليا شعرىا كنضفركليا أربع ضفاير نيبطكىـ شكية عمى الجبية كنخالفكىـ كؿ زكز 

عمى جيية كنيبطكليا السكالؼ عمى خدكدىا كنعصبكليا بصح الضفاير يككنك الفكڤ باينيف 
كمبعد نحطكا فكڤيـ الجبيف كالڤطينة بالمخاطؼ نتاعيا كنريحك لمعركس كمف بعد نحزمكليا 
كتبقى المرا دايرة الضفاير كالسكالؼ بعد ما تتزكز كما تنحييمش لخاطر خايب عمييا بعيد 
الشر تنحييـ غير لي مات راجميا كال كالدىا لخاطر ىكما زينة المرا المزكزة كبييـ يعرفكىا 

 .1"الناس لخاطر الصبية ما ديرىمش
أخذت تسميتيا كمعناىا حؿ الشعر كفتمو عمى شكؿ " التفتيمة"مف خبلؿ ما تقدـ نجد أف 

مف الجانبيف لمعركس، كىك طقس عبكر يرمز إلى " سكالؼ" ضفائر لمجزء األمامي كجعؿ
أنيا أصبحت متزكجة حيث أنو ال يسمح لغير المتزكجة بأف تسدؿ جزء مف شعرىا عمى 

السكالؼ ك "في الماضي تحتفظ المرأة المتزكجة بيذا المظير أم . خدييا عمى شكؿ سكالؼ
دائما ك ال ترفع سكالفيا كال تحؿ ضفائرىا إال في حالة كفاة زكجيا أك أحد أكالدىا " الضفيرة

ف حدث كرفعتيما كتخمت عف الضفائر فيفسر ذلؾ عمى أنو نذير شـؤ  ألنيا رمز ليؤالء، كا 
. عمييا

فائر كالسكالؼ تعطي داللة عمى أف المرأة متزكجة كفي حمى رجؿ فيي حرمة ال ض فاؿ
 .يجب أف يقترب منيا أحد، إنيما رمز المتزكجة لمف يجيؿ حالتيا العائمية

لكف ما يمارس اليـك في مجتمع البحث ىك طقس عبكر آني يخص يـك كاحد فقط 
كداللة عمى دخكؿ المرأة إلى عالـ المتزكجات، يتمثؿ ىذا الطقس مف حيث ظاىره في لبس 
العركس لباس تقميدم كالمتمثؿ في الممحفة كحمييا الفضية كاممة، ثـ تعمد المرأة التي ذىبت 

ليا يـك الكبش كأحضرتيا عركسا إلى زكجيا بحؿ شعرىا كتسريحو ثـ فتؿ أربعة ضفائر 
تكجو كؿ اثنتاف إلى جية كتخترؽ بيما الجبية بعد كضع بعض المحاـر ثـ يكضع الجبيف 

                                                 
  ، سبؽ ذكرىا(03)مقابمة مع اإلخبارية رقـ- 1
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بطريقة تترؾ المجاؿ لمضفائر بأف تككف ظاىرة، كما يسدؿ بعض الشعر المتكسط الطكؿ 
حتى أنو يقاؿ لمف أسدلت بعض الشعر عمى خدييا بالمنطكؽ " سكالؼ" عمى الخديف كيسمى

ثـ تكضع ليا المساحيؽ البلزمة كتتعطر متييئة لمتحزيـ " كاش دارت سكالؼ لعركس" الشعبي
 .     أك لممركر إلى طقس الحزاـ

 (الحزام)التحزيم- 2.1.2
في الماضي كانت األعراس في منطقة الدراسة تدـك سبعة أياـ لذا أطمؽ اليـك السابع 

، كىك اليـك الذم يمي "نيار الحزاـ" عمى اليـك الذم تتحـز فيو العركس كىك ما يسمى أيضا 
، لكف حاليا اختصرت أياـ العرس الفعمية في أربعة أياـ فأصبح يـك "صباح العركس"يـك 

حيث تجرم الطقكس متتالية كمتتابعة في نفس " صباح العركس"الحزاـ ىك نفسو يـك
 .الصبيحة

بعد طقس التفتيمة كما أسمفنا كلبس المرأة لمباسيا التقميدم المتمثؿ في الممحفة ككؿ 
حمييا الفضية المتماشية معيا، كىك رمز تراث المنطقة كالتي أدخمت عمييا بعض التعديبلت 

حيث يقـك أخ العريس بتحزيـ " التحزاـ"عمى شكميا األصمي مسايرة لركح العصر، يأتي طقس 
العركس بعمامة تعكد إليو أك إلى كالده كتككف بيضاء نظرا لما ىذا المكف مف مكانة كقدسية 

في ثقافة مجتمع البحث، حيث يرمز إلى الطيارة كالعفة كالنقاء، ثـ يسمـ عمييا كيعطييا مبمغا 
. مف الماؿ يككف فأال لمحزاـ مرددا عبارات التمني ليا بالسعادة كأف ترزؽ بالذرية الصالحة
في ىذه األثناء تنطمؽ الزغاريد العالية كالمتكالية مف طرؼ الحاضرات، كما يدخؿ إخكة 

عطائيا مبالغ مف الماؿ كرمز لصكنيا لعرضيـ  العركس كأعماميا كأخكاليا لممباركة ليا كا 
 . كشرفيـ كتعبيرا عف فرحتيـ بيا لكف ال يسمح لغير المحاـر برؤيتيا

بعد إنياء ىذا الطقس تككف كالدة العريس قد حضرت الطمينة كىي عبارة عف دقيؽ 
يضاؼ إليو الغرس كالزبدة التقميدية كيعجف جيدا حتى ينزع منو النكل بكاممو، ثـ يسكل 

كيضع عمى شكؿ كريات صغيرة تكضع في جفنة مصنكعة مف الحطب تضعيا فكؽ رأس 
العركس كىي كاقفة تجكؿ بيا قميبل كسط الحضكر الذيف يتسابقكف في خطؼ بعض الكريات 

كالطمينة في مجتمع البحث مرتبطة دائما بالمناسبات . ألكميا في جك مف المرح كالضحؾ
السعيدة فتحضر كفأؿ لمزكاج كالكالدة كالنجاح كالبناء كغيرىا، كىذا لما تحيؿ إلييا مككناتيا 

 كتعطي لجميع ،بعد بضع دكرات تنزؿ أـ العريس تمؾ الجفنة. مف حبلكة كخصب كخير
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الحاضريف حتى الرجاؿ الذيف يككنكف في الخارج كتكـر األطفاؿ خاصة ألنيـ رمز لمبركة 
 . 1كالخصب

إذف يجسد ىذا الرمز في حفؿ طقسي يعبر عف ضـ العركس فعميا إلى عائمة زكجيا 
كما يرمز فعؿ التحزيـ إلى العبلقة الكثيقة كالكطيدة كالحميمية مع أـ الزكج خاصة، كما أف 
كممة الحزاـ مشتقة مف الحـز بمعنى استعداد العركس كعزميا عمى القياـ بمياميا في بيتيا 
الجديد كيدؿ فعؿ القياـ بيذا الطقس في اليـك السابع عمى نياية العرس كبداية لمقياـ بشؤكف 

كقد أفادتنا . 2بيذه المعاني نفس المعنى في الببلد التكنسية أيضا" التحزيـ" كيكتسي. البيت
ببعض المعمكمات اإلضافية حكؿ ىذا الطقس كما يحيؿ إليو مف دالالت  (24)المبحكثة رقـ

المرا مف نيار لي يحزمكىا في عرسيا ما عادش تنحي حزاميا لخاطر خايب عمييا :" فتقكؿ
كعمى عيمتيا كىك تاع الضناية كتنحيو كاف كي ترڤد كبكرم المرا لي يشكفكىا محزمة يعرفكىا 

 .3"بمي مزكزة كما يطمع فييا حتى حد
ما نستنتجو مف كبلـ المبحكثة أف الحزاـ في مجتمع البحث يؤكؿ عمى أنو رمز 

لخصكبة المرأة كنسميا كرمز لمعبلقة الجنسية الشرعية مع زكجيا فقط، كيعطي لممرأة قكاما 
كما أنو داللة عمى أنيا . جميبل كيساىـ في إبراز معالـ جسدىا كمنطقة الصدر كالكركيف

متزكجة كىي في ذمة رجؿ لذا ال يقترب منيا أحد كال يطمع في الزكاج منيا إذا كاف يقصد 
ذلؾ، ألف النساء في الماضي كف يخرجف لجمب الحطب كالماء كيرعيف األغناـ، فيتصادفف 

مع الرجاؿ حتى كلك مف بعيد كما يمتقيف مع نساء أخريات في مكارد الماء كيصادؼ أف 
يككف أحد منيـ يبحث عف عركس كأعجب بكاحدة فيراىا إف كانت تضع حزاما أكال، كبيذا 

. يتجنب السؤاؿ
كيتطابؽ ىذا المنظكر أك ىذا التمثؿ في مجتمع بحثنا مع تمثؿ كمنظكر القركيات في 

كىي عبارة عف حزاـ عريض " الكرزية"بعض مناطؽ مف المغرب، حيث كجدت الباحثة أف
مف الصكؼ تمؼ بو القركية خصرىا لشد بطنيا كظيرىا يحيؿ إلى دالالت رمزية ترتبط 

بمفيـك الحزاـ، بما يتضمنو مف معاني الربط كالشد كالمنع كالتحصيف لممرأة، فيك رمز عف 
امتناع المرأة عف أم عممية جنسية غير شرعية حيث لـ يكف يسمح لمنساء بنزع الكرزية إال 

                                                 
 .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة -.1

  43-42فاطمة الزىراء قشي، مرجع سبؽ ذكره، ص ص - 2

  ..، سبؽ ذكرىا( 24)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 3
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عبلف . عند النـك كيعتبر العزكؼ عف ارتدائو في تمثؿ القركيات األخريات ىك دعكة لمرجاؿ كا 
ليـ عف االستعداد لممارسة الجنس، لذا فالفتاة عندىـ تمبس الكرزية بمجرد بمكغيا كبالتالي 

 . 1فيي إحدل عبلمات النضج الجنسي لدل المرأة
كجرت العادة في مجتمع البحث أف المرأة خاصة التي تجاكزت الخمسيف تعمؽ بعض 
التمائـ كالحركز في حزاميا مف أجؿ الشفاء كدرء العيف كالحسد، كلمداللة عمى أف الحزاـ في 

ربي يحؿ "مجتمع البحث يرمز إلى خصكبة كنسؿ المرأة فعندما ال ترزؽ بأكالد يقاؿ ليا
كما تعطييا العجائز كالبلتي رزقف بأكالد بعضا مف أحزمتيف لمتبرؾ، كيقاؿ أيضا " حزامؾ

لذا مف الشـؤ أف تضيع المرأة حزاميا " ربي عطاىا في حزاميا" لممرأة التي رزقت بأكالد بأف
ذا حدث كسرؽ منيا فإف ىذا يؤكؿ بأف الفاعؿ يريد قطع نسميا  .كا 

كفي التصكر الشعبي لبعض المجتمعات يعتقد الناس أف الحزاـ يتطابؽ مع الخصر 
الذم ال بد مف الحفاظ عميو ألنو يتعمؽ بالقدرات التناسمية، حيث يعتبر الخصر في عالـ 
الرمكز ىك نقطة الكصؿ بيف نصفي الجسـ العمكم كالسفمي، حيث يتعمؽ الجزء العمكم 

 .بالركح كالعقؿ كالثاني بالشيكات الدكنية لذا إصطبغ الحزاـ بيذه الرمكز كالمعاني
كمف الناحية الجمالية يعد الحزاـ زينة ال تتجزأ مف بعض األلبسة التقميدية كالممحفة 

كالقفطاف كغيرىما، كيعد ارتداءه كشده بشكؿ جيد عمى الخصر مف عبلمات الذكؽ الرفيع، 
كما يعد إىمالو مف األمكر غير البلئقة خاصة عند كبيرات السف البلتي شيدف عمى 

استعماؿ الحزاـ التقميدم المصنكع بإتقاف مف الصكؼ بألكاف زاىية كمتعددة كيككف طكيبل 
يكفي لمفو مرتيف كيسمح بتنظيـ ثنية الممحفة خاصة كتسكية طكليا ألنيا الثكب الذم كانت 

.    ترتديو النساء في القديـ في منطقة الدراسة
طقس فتل الكسكسي ولعبة العصيدة - 3.1.2

يعد يـك الحزاـ كالطقكس الممارسة فيو إعبلف عف انتقاؿ العركس إلى مكانة المرأة 
المتزكجة، حيث يبدأ تفاعميا كعضك جديد في جماعة النساء المتزكجات، تقـك بكؿ التزاماتيا 
فييا، كمف ىذه االلتزامات كالنشاطات المنكطة بيا الطبخ ألفراد عائمتيا الجديدة، كلمتأكد مف 
ميارة المرأة في الطيي كحسف تدبير المنزؿ كلئلشادة بحذقيا يتكمـ الناس قديما عمى حسف 

تقاف المرأة لفتؿ الكسكسي، حيث كانت المرأة تعد ما يكفييا لمشتاء أثناء فترة الصيؼ، كما  كا 
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كانت تتعاكف مع قريباتيا كجاراتيا في إعداد كميات كبيرة منو في المناسبات خاصة 
 . األعراس

، حيث أنو "فتؿ الكسكسي"مف ىذا جاء االىتماـ بيذا النشاط الذم يعبر عنو بطقس 
بعد انتياء المرأة مف طقس الحزاـ تأخذىا حماتيا إلى المطبخ، ىناؾ تسمـ ليا عدة إعداد 

الكسكسي كالمتمثؿ في نكعيف مف الدقيؽ كالماء كالقصعة كالغرابيؿ ثـ تعمد الحماة إلى ثني 
ساؽ العركس كربطيا مع فخذىا اليمنى بمحرمة رأسيا، ثـ تعطييا إشارة االنطبلؽ، فتبدأ 
العركس فتؿ الكسكسي عمى مرأل كؿ الحاضرات البلتي يراقبف حركة يدييا في دكرانيما 

 . 1كسرعتيما فيحكمف عمييا أنيا ماىرة أك ال
قديما كانت المرأة تنيي عممية الفتؿ إلى آخره حتى تتحصؿ عمى كمية مف الكسكسي 
تكفي لعشاء العائمة، لكف حاليا تبدأ العركس عممية الفتؿ، لكف في أغمب األحياف ال تنيييا 
ألف الكثيرات ال يحسف ىذه العممية فتجنبيف الحماكات أك الحاضرات اإلحراج بتدخؿ كاحدة 

، لياـ طكاؿ كراح تكسكسي نشا ا: "بقكليا ، كيدؿ الكسكسي 2"ىاتي عميؾ إنتي عركسة اليـك
حسب مجتمع بحثنا عمى الكثرة كالكفرة في الرزؽ كالخير الكبير كالدائـ، فكما تتكاثر حبات 

الكسكسي كتشكؿ كمية معتبرة في كؿ فتمة مف كمية قميمة مف الدقيؽ كذلؾ يزداد خير كرزؽ 
العائمة دائما، فكاف ىذا الطقس تعبيرا عف ذلؾ كيمارس ليعـ الخير عمى العائمة أكثر فأكثر 

أما بالنسبة لربط ساقيا كفخذىا . كتفاؤال بالعركس بأنيا ستجمب ذلؾ الخيرك الرزؽ الكفير
فمف أجؿ أف تككف مطيعة ألىؿ البيت كخاضعة لحماتيا كتحت سيطرتيا ألنيا إمرأة البيت 

في سبرنا بكرم العركس تعڤميا :" التي تقكؿ (30)األكلى، ىذا ما جاء في قكؿ اإلخبارية رقـ 
عزكزتيا يعني تثني ساڤيا كتربطيا مع فخذىا بعڤاؿ الجمؿ باش تجي عاقمة كتكخذ راييا 
كتمشي عمى كممتيا كلي ما عندىاش عڤاؿ الجمؿ تسمفك كتك عادت لعزكز دير محرمتيا 

العركس كقد جاء ىذا المصطمح مف " تعڤؿ"كقديما يقاؿ . 3"لخاطر راح لعڤاؿ كعاد ماكانش
، حيث يستعمؿ "لعڤاؿ" الرباط الذم يربط بو الجمؿ كالذم يسمى بالمنطكؽ الشعبي لممنطقة 

. ككأنيـ يركضكنيا لتصبح طائعة كالجمؿ" عڤؿ العركس"في عممية الربط كمنو جاء مفيـك
 كقد  نتساءؿ لماذا رباط الجمؿ بالذات؟

                                                 
  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 1

  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 2

  .، سبؽ ذكرىا(30)مقابمة مع اإلخبارية رقـ- 3
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حسب رأينا كتحميمنا كبالنظر إلى مكاصفات الجمؿ، كىي الصبر كتحمؿ المشاؽ 
كالعطش كىك حيكاف غير مؤذ كىذا يحيؿ إلى المرأة العاقمة الصبكرة التي تتحمؿ الشدائد 
كالصعاب كاستقرارىا في مكاف كاحد أم بيتيا مثؿ الجمؿ الذم يبرؾ في مكاف كاحد دائما 

كمعركؼ عميو أنو حتى إذا غاب لمدة كابتعد عف مكانو يعكد إليو كال يضيعو بسبب ألفتو لو، 
ف تعرضت لمظمـ كقساكة الحياة فيي ال تغادر مكانيا أم  كذلؾ المرأة العاقمة الصابرة حتى كا 

 .بيتيا
مف خبلؿ ما تقدـ نصؿ إلى أف الكثير مف العادات كالطقكس في المجتمعات العربية 
تتشارؾ كتتشابو في أغراضيا كأىدافيا بالرغـ مف اختبلفيا في الممارسة كالظاىر فمثبل نجد 

خضاع كنتيا تمارس في طقكس مختمفة لكف غرضيا كاحد فكما  أف حب سيطرة الحماة كا 
.             في مجتمع بحثنا لجعميا مطيعة كخاضعة لحماتيا" طقس عڤؿ العركس" أسمفنا يمارس

ففي مصر مثبل يمارس طقس آخر لنفس الغرض كىك فتح الحماة لرجمييا كىي كاقفة فكؽ 
كرسييف لكي تمر العركس مف تحتيا إلى داخؿ البيت كىك رمز لخضكعيا لحماتيا كلكي 

تحت رجميف " تككف دائما تحت طكعيا، كما يعبركف عنو بالمثؿ المصرم الدارج عندىـ 
 .1"حماتيا كتحت طكعيا

بعد إنياء كؿ طقكس يـك الحزاـ، تأتي عادة لعبة العصيدة التي تحضرىا كالدة العريس 
بكمية كبيرة أيضا كفأؿ حسف في ىذا اليـك لداللتيا كذلؾ عمى رغد العيش، كىي فطكر 

كتقدـ العصيدة بالدىاف . العركس كالحاضرات ليذا اليـك بعد فطكر العركس مف بيت أبييا
كالعصيدة عبارة عف ماء مغمي مممح يكضع فيو قبضات مف . المذاب نكعا ما مع السكر

الدقيؽ الناعـ شيئا فشيئا مع التحريؾ المستمر ك تسكل في األخير باليد، كال تستطيع فعؿ 
ألف درجة الحرارة " النسا لحراير" ذلؾ إال النساء الماىرات أك كما يقاؿ في مجتمع البحث

 .تككف مرتفعة جدا، كعندما يتكاثؼ الدقيؽ كيتماسؾ كيصبح عجينة طرية تطفئ النار
بعد تناكؿ الجميع لمعصيدة تبادر إحدل النساء إلى جعؿ القميؿ منيا عمى أنؼ أـ 

العريس، أك أحد الحاضرات فتفعؿ األخيرة نفس الشيء معيا كمع أخريات السترجاع الكرامة 
كبسرعة البرؽ تتسع المعبة لتشمؿ كؿ الحاضرات كالحاضريف، فيعمد كؿ كاحد ككاحدة إلى 
النيؿ مف اآلخر عف طريؽ كضع العصيدة في شعره أك عمى خده، كقد تتخذ المعبة منعرجا 

                                                 
  .297فكزية دياب، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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آخر أحيانا فتشتد إلى درجة الركض كالجرم كيتحمس الجميع، كمف أىداؼ المعبة أف يصمكا 
إلى العركس ليضعكا ليا قميبل مف العصيدة عمى كجييا كىك التحدم الصعب ألف الحضكر 
ينقسـ إلى فريقيف أثناء المعب كدكف تخطيط منيـ فكؿ كاحد أك كاحدة تساند شخصا معينا 

كبالتالي يتطكع فريؽ لحماية العركس فبل يسمح ألحد مف الفريؽ . فيتشكؿ الفريؽ تمقائيا
في ساحة المعب كىك ما يزيد حماس  (العريس)اآلخر النيؿ منيا، ثـ يظير السمطاف

البلعبات كالبلعبيف فيتطكع الفريؽ الثاني تمقائيا لحماية السمطاف، كيشكؿ كؿ فريؽ مف 
الذككر كاإلناث عمى حد سكاء كال يشترط أف يككنكا صغارا أك كبالر، لكف نجد أغمبيـ غير 
متزكجيف كيشارؾ في المعبة عادة ذكم الجرأة أما الخجكليف أك الذيف يخافكف عمى مبلبسيـ 

مف أف تتسخ أك تتمزؽ أحيانا فيختبئكف حتى ال تصؿ إلييـ أيدم البلعبيف، كميما كاف 
فالبلعبيف ال يترككف أحد كشأنو ماعدا كبار السف كأـ العركس الذيف يحظكف فقط بكضع 

يزيد حماس البلعبيف كتتصعد األمكر إلى درجة .      شيء قميؿ مف العصيدة عمى أنكفيـ
المجكء إلى البيض أحيانا إلنياء المعبة حيث تتعب أـ العريس في إعداد العصيدة كتطمب 

منيـ أف يكفكا، لكف ال تنتيي المعبة حتى يناؿ أحدىـ مف العريس أك العركس خاصة، حينيا 
يتكقؼ الجميع كيصرخكف صرخة كاحدة ثـ يصفقكف كتزغرد النسكة كينصرؼ البلعبيف 

 .لمغسؿ كبعضيـ يأخذ حماما خفيفا كيغيركف مبلبسيـ
ىذم عادة :" عف سبب إعداد العصيدة كلماذا المعب بيا فقالت (11)سألنا المبحكثة رقـ

جدكدنا نيار لي تنصر العركس نديركليا فاؿ لخاطر العرساف صبحكا بخير كالباس عمييـ 
نذكڤك منيا الناس الحاضريف الكؿ كحتى في ليامات العادية نديرك لعصيدة كنخرجكىا 

معركؼ خاصة نيار الجمعة صداقة كدفعة ببلء نطيبكىا كنبعثكا لجيراف كيككمكىا الناس كي 
يككنكا جامميف لبرا لخاطر فييا الدقيؽ كىك نعمة ربي كالسكر حبلكة كالدىاف متاع الخير 

كيزيدك يمعبكا بييا في العرس خاصة الشباب كالشابات لي مازالكا ما زكزكش ىذم . كالرزؽ
ثاني عادتنا مف بكرم نديركىا باش لعباد تزىى كلمبراكة عمى العركس كالعريس كمالي الدار 

 نستخمص مف كبلـ المبحكثة أف ىذه العادة قديمة كمتكارثة كبالرغـ 1"كلي ما زكزكش يزكزك
مف مركر السنيف  إال أنيا مازالت صامدة لميزاتيا التيريجية كالفرجكية كالمرح الذم تتسـ بو، 
حيث ينتظرىا الشباب خاصة كيأتكف لبيت العريس خصيصا في ىذا اليـك مف أجميا، حيث 

                                                 
 .، سبؽ ذكرىا(11)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1
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أنا ما نحب في العرس غير نيار لي نمعبكا فيو العصيدة نكض " :(20)يقكؿ لنا المبحكث رقـ
كنجد أكمة العصيدة في بعض . 1"بكرم كنمشي لدار العريس بالذمة باش نمعب كنزىى

مناطؽ المغرب كالتي تعد في نفس ىذا اليـك حيث ذكرىا أحد الباحثيف في الثقافة األمازيغية 
في تقاليد العرس باألطمس الصغير العربي، حيث يقكؿ أنو بعد االتفاؽ عمى الصداؽ يشرع 
العدكؿ في كتابة العقد كيككف ذلؾ عمى طبؽ يحتكم عمى دقيؽ الشعير كالذم تحتفظ بو أـ 

  .2العركس لتعد منو أكمة العصيدة يـك صبحية الفتاة

بعاد الشركر، كىي رمز   كترمز العصيدة إلى الخير كتستعمؿ كرمز لشكر ا كدفع الببلء كا 
. لمبركة كدكاـ الخير كتستعمؿ لئلطعاـ كصدقة، كىي طعاـ الكعدة كالزردة في منطقة الدراسة

بعد االنتياء مف لعبة العصيدة يبقى جك البيجة كالمرح سائدا إلى غاية منتصؼ النيار حيث 
 .يبدأ التحضير لممسنكنة

المسنونة - 4.1.2
االحتفاؿ بيـك الصباحية كتحزيـ العركس مف العادات المتكارثة منذ القديـ في مجتمع 

البحث، كىي مميئة بالطقكس المتنكعة كالتي تبعث عمى الدىشة كالتساؤؿ في كثير مف 
األحياف،  تترافؽ ىذه الطقكس بمظاىر احتفالية تبدأ بسيطة في الصباح كتتطكر شيئا فشيئا 

 .حتى تصؿ إلى ذركتيا في الميؿ
بعد لعبة العصيدة تستمر أجكاء المرح كالفرح بيف الحاضريف، كتكزع العركس عمى كؿ 

مف حضر العرس بعضا مف اليدايا كالمتمثمة في البخكر كالصابكف المعطر كالركائح 
كالمناشؼ كسجادات لمصبلة كقطع مف القماش كبعض الفساتيف كألبسة داخمية كحناء، كؿ 
 .حسب قربو منيا كمف العريس كأيضا مكانتو االجتماعية، كتبعا لميدايا كالباركؾ الذم قدمو
بعد منتصؼ النيار تبدأ التحضيرات لكليمة المسنكنة الكبيرة، حيث تكجو الدعكة لكؿ 
مف حضر العرس نساء كرجاال لمحضكر، حيث أنو جرت العادة يـك دخكؿ العركس أم 
الزفاؼ أف المينئات كالمدعكات عندما يردف االنصراؼ يتكجيف إلى أـ العريس لتكديعيا، 

                                                 
 .، سبؽ ذكرىا(20)مقابمة مع المبحكث رقـ- 1

رشيد نجيب سيفاك، حفاظ المرأة األمازيغية عمى تقاليد العرس باألطمس الصغير العربي سمسمة الندكات كالمناظرات رقـ - 2
، المرأة كالحفاظ عمى التراث األمازيغي، مركز الدراسات األنثركبكلكجية كالسكسيكلكجية، المعيد الممكي لمثقافة 14

  .  75، ص 2008األمازيغية، الرباط، 
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، يفعؿ المسؤكؿ 1"باش ترجعكا ليمة المسنكنة" فتكجو ليف الدعكة مجددا ليمة المسنكنة بقكليا
األكؿ عف العرس كىك الكالد عادة نفس الشيء مع الرجاؿ لذا يمبي الجميع الدعكة لممشاركة 

 .في احتفاؿ نياية العرس، كليقدمكا التياني لمعركسيف
تذبح الذبائح مف جديد كتعد كليمة لجميع الحاضريف، حيث في العادة ال يغيب عنيا 

في ىذه الميمة يسكد الفرح . إال القميؿ ألف فييا يكدع الجميع بعضيـ لمقاء في عرس آخر
كتعـ البيجة كالسركر، ككأف العرس يعاد مف جديد ألف كؿ األمكر تمت عمى خير حيث نجد 

مجمكعة تحضر الكليمة بكؿ ما يرافقيا كتقدـ القيكة كالحمكيات منذ العصر كيستمر حتى 
كقد ذكر أف العرب قديما . العشاء، حيث أف ىناؾ عادات كطقكس أيضا خاصة بالعشاء

كانكا يعدكف كليمة ثانية بعد عرض دـ البكارة عمى األقارب كىذا اليـك ىك بالطبع اليـك الذم 
يمي الزفاؼ أم يـك صباح العركس كالحزاـ بمعنى أف عادة المسنكنة مف العادات القديمة 

عندما يتـ الزكاج، كيككف بعرض دـ البكارة عمى األقارب ليككف " جدا كليا جذكرىا حيث أنو
شاىدا عمى سبلمة الشرؼ، كعفة البنت، يحتفؿ بذلؾ بالزغاريد كالفرح، كتكلـ كليمة أخرل 
يشترؾ فييا ذكك القربى كالجيراف كاألصدقاء كيرافقيا الغناء كالضرب عمى الدفكؼ، كيتقبؿ 

 .2"الزكج التياني
تجمس العركس في مكانيا المعد كالخاص بيا في قاعة جمكس كبيرة تتكاجد بيا أغمب 
النساء، يبدأ الغناء كالرقص كتنطمؽ الزغاريد كأثناءىا تغتنـ النساء الفرصة الختيار زكجات 
ألبنائيف، كما تعرض الفتيات ميارتيف في المشاركة في إعداد الكليمة كأخريات يستظيرف 

جماليف مف خبلؿ المباس كالرقص كالغناء كمختمؼ األعماؿ التي تبرزىف لممتصيدات لفتيات 
في ىذه الميمة يقدـ العشاء لكؿ الحاضريف مف الرجاؿ أكال كمف العادات . في سف الزكاج

كالطقكس أف أـ العريس تحضر جفنة كبيرة مف الكسكسي كفكقيا لحـ كثير تكضع في كسط 
مجمكعة الرجاؿ في قاعة كبيرة يتناكلكف منيا ثـ يضعكف فييا محرمة خضراء تجمع فييا 

لمعركس يشرؼ عمى تجميعو كزير العريس ثـ يربط " فاؿ"مبالغ مالية مف الحضكر كىك 
مف جية ثانية تقـك . المحرمة كيسمميا لمكزيرة التي تسمميا مباشرة لمعركس ىذا مف جية

تأخذ العركس عادة ىذا المبمغ كتعطي . لمعركس كتينئيا بنصرتيا" الفاؿ"أغمب النساء بتسميـ 

                                                 
  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 1
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شيئا منو لكالدتيا كمبمغا آخر لحماتيا كتشترم بالباقي شيئا يبقى ذكرل لزكاجيا كفي الغالب 
يستمر السير كالسمر إلى أكاخر الميؿ حتى يرىؽ . تككف حمية ذىبية ألنيا تدـك طكيبل

الجميع فيبدأ إنصرافيـ كىكذا تسدؿ الستارة عمى عادات كطقكس متكررة كمتجددة في أعراس 
    .  أخرل
مغادرة أم العروس - 2.2

الزيارة والمتبوع - 1.2.2
تككف ليمة المسنكنة آخر ليمة لنياية العرس كبالتالي في صبيحة اليـك المكالي تغادر 

كؿ القريبات البلتي مكثف في بيت العريس ككالديو طيمة أياـ العرس، ألنو مف العادات 
الدارجة أف تبقى العمات كالخاالت كالجدات ككؿ القريبات لممساعدة في أعماؿ المنزؿ كالقياـ 
بتدبير أمكر العرس مع أـ العريس حيث يكف ذراعيا األيمف في كؿ كبيرة كصغيرة كما ينبف 

. عنيا في القياـ ببعض العادات كالطقكس
يتجيز الجميع لممغادرة فتحمؿ كؿ كاحدة بعض اليدايا مف عند العركس كأخرل مف 

عند كالدة العريس، كىي عبارة عف أقمشة كمناشؼ كسجادات كمحاـر لمرأس كاليديف كعطكر 
كما تحظى كؿ إمرأة جاءت . كبخكر كصابكف معطر كحناء ليف كألزكاجيف كأكالدىف كبناتيف

بڤندكرة أك قطعة قماش  كتككف مف " باركؾ العرس"إلى العرس كىنأت أـ العريس كقدمت 
كما تحظى قريبات العركس كالبلتي رافقنيا بذلؾ أك بمبمغ مالي مف . النكع المتكسط عادة

. عند كالدة العريس عند مغادرتيف بعد فض بكارة العركس
أما عمات العركس كخاالتيا كنساء أعماميا كأخكاليا كجداتيا فيحظيف بقطع قماش مف 

كىك ما يتبع كسكة العركس حيث تشترل يـك " المتبكع"النكع الجيد كتسمى في منطقة البحث بػ
كىي مف الشركط الكاجب أف يفي بيا العريس لكف يؤجؿ طمبيا إلى غاية يـك . شراء الكسكة

أما المتبكع الخاص بأخكات العركس كنساء إخكتيا فيككف فساتيف جاىزة مف نكعية .الكسكة
. جيدة يظيرف بيا ليـك الحزاـ

كاستقينا بعض المعمكمات مف مقابمة بعض المبحكثات حكؿ زيارة بيت العريس كالمتبكع 
نحنا كي نديرك لعراس مالي لعريس يزكرك النسا الكؿ بڤنادر :" (17)حيث تقكؿ المبحكثة رقـ

عادييف كلي يجك مع العركس تزكرىـ أـ العريس ثاني بڤنادر ككايف تك لي يمدك الصكارد، 
أما خكاتات العركس كنسا خيكتيا كالقريبات لييا ياسر كيما عماتيا كخاالتيا كجدياتيا تطمب 
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لييـ أـ العركس ڤنادر مبلح خاصة بناتيا كنساء كالدىا لي يككنكا ڤنادرىـ مخيطيف كمبلح 
باش يمبسكىـ نيار الحزاـ ڤداـ الناس، كالنساء لكؿ مف جية العركس كال العريس يدك حكايج 

 .1"مف عند لعركس كخاصة قرايب العريس تعطييـ ڤنادر
ما نستنتجو مف كبلـ المبحكثة أف اليدايا المتمثمة حسب مجتمع البحث في المتبكع 

كالزيارة كالباركؾ كالفاؿ تككف متبادلة بيف جميع األطراؼ المشاركيف في العرس سكاء كانكا 
أىؿ العركس كأقاربيا أك أىؿ العريس كأقاربو كجيرانو كأصدقاءه أم أف دائرة تبادؿ اليدايا 
تتسع شيئا فشيئا لتشمؿ الجميع، كىذا ما يؤدم إلى الكد كالمحبة كقكة العبلقات القرابية 

كاالجتماعية فما تعطيو العركس كأـ العريس كيدايا يككف دينا عمى مف أخذتو كسيرجعف مثمو 
أك أكثر في زكاج أبنائيف كبناتيف، كىنا نعكد مرة أخرل إلى دائرة البلنياية لمتبادؿ فكمما 

 .استمرت الدائرة استمرت العبلقات
بعد يكميف مف يـك الحزاـ تككف أـ العركس آخر مف يغادر، كقبؿ مغادرتيا تقضي 

العادات أف يشترم ليا زكج ابنتيا زيارتيا بمشكرة أمو عادة كتتككف الزيارة حسب العادات مف 
لباس ليا كما يمـز لمعشاء الذم تحضره في بيتيا فكر عكدتيا كالحمكيات كالمكسرات المتنكعة 

. التي تكزعيا عمى مف يأتي لزيارتيا بعد عكدتيا
مف نكع رفيع كخمار كمحرمة كحذاء  (ڤندكرة)يتمثؿ لباس أـ العركس عادة في فستاف

كسترة مصنكعة مف الصكؼ، أما ما يمـز العشاء فيككف عادة خركؼ يذبح حيف عكدتيا 
ككسكسي، زبيب، حمص، طماطـ، زيت، كبعض الفاكية كالخس كالزيتكف كمشركبات غازية 

أما في الماضي كما تركم لنا  .2باإلضافة إلى القيكة كالسكر كالشام كالحمكيات كالمكسرات
 بأف األعراس كانت تجرم في الريؼ ككانت العركس في يـك الصباحية تأخذ ()اإلخبارية رقـ

مف طرؼ أـ العريس كأميا كبعض القريبات إلى زريبة األغناـ قبؿ خركجيا فيدخمف ىناؾ 
أيف تقـك العركس بمحاكلة إمساؾ ثبلث رؤكس مف الغنـ شريطة أف تككف مف اإلناث كتكزع 
كالتالي األكلى تسرحيا كتعكد إلى بيت زكجيا، ككأنيا ىدية منيا إلييـ ألنيا أصبحت مف 
نصيبيا في عممية اإلمساؾ كالثانية كالثالثة تككناف مف نصيب أميا كتتنازؿ ليا أميا عمى 

                                                 
 .، سبؽ ذكرىا(17)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 1
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كاحدة كيدية منيا ليا، حيث تعمـ ىذه األخيرة بقص أذنيا ككؿ ما نتج مف نسميا فيك 
 . لمعركس يككف ممكا خاصا ليا يتصرؼ في بيعو زكجيا بإذنو

بكفاء العريس بكؿ ىذه االلتزامات تجاه كالدة زكجتو تغادر كىي تدعك البنتيا بالسعادة 
كاليناء كعمارة الدار كتكصيتيا بحسف معاممة كالدم زكجيا كمعاشرة زكجيا عشرة طيبة 

. كالصبر عمى مصاعب الحياة كأف تمـز بيتيا ميما حصؿ كما تكصي كالدة زكجيا بيا خيرا
عشاء العودة - 2.2,2

يقـك العريس بإيصاؿ حماتو إلى بيتيا في عز كفخر فيسمـ عمى أىؿ البيت الذيف 
. يستقبمكنو بالفرح كالترحاب الكبير، يحتسي القيكة مع رجاؿ البيت كيعطركنو ثـ ينصرؼ

بمجرد كصكؿ األـ كتسميميا عمى مف تركت في البيت تبدأ تحضيرات إعداد العشاء فيذبح 
الخركؼ كيشكل جزء بسيط لمحاضريف ثـ يعد العشاء كالمتمثؿ عادة في الكسكسي، شربة 

كمف العادات الشائعة أف يدعك الكالد أقاربو مف . الفريؾ كبعض الفكاكو كالسمطة كالمشركبات
الرجاؿ لتناكؿ العشاء، كتدعك الكالدة مف جيتيا النساء كجاراتيا البلئي حضرف العرس كتككف 

 .األكلكية دائما لممقربيف مف حيث اإلقامة
تطرقنا في مقاببلتنا عف البحث في ىذه الجزئية كىي إعداد العشاء كدعكة بعض الناس 
لو كحاكلنا معرفة إف كاف ىناؾ أبعاد ليذه العادة أـ أنو مجرد عشاء لتكزيع ما أحضرتو أـ 

أـ العركس كي تركح تجيب معاىا زيارتيا لي ىي المبسة :" (25)العركس تقكؿ المبحكثة رقـ
كلحكايج لي يخصك العشاء، طيب العشاء كتعيط لحباباتيا كقرايبيا كقرايب راجميا لي يككنكا 
ڤراب كحتى جاراتيا لي جكليا في العرس باش تنعت لييـ كاش داركليا دار العريس كثاني 
حاجة ميمة باش يشكفكا القمجة تاع بنتيا لخاطر كايف لي ماراحش معاىا، كالنساء يجك 

 .1"باش يسقسك عمى خبارات العرس كالعركس في دار العريس
مف خبلؿ ما تقدـ في كبلـ اإلخبارية نستخمص أف العشاء الذم تعده أـ العركس بعد 
عكدتيا لو أبعاد كىي التأكيد عمى نصرة ابنتيا كجعؿ الجميع شيكدا عمى ذلؾ حتى مف لـ 
يحضر ذلؾ الطقس، كىذا مف خبلؿ الدليؿ الذم أحضرتو معيا لتحتفظ بو كتريو لكؿ مف 

كما يعبر أىؿ العركس بيذا العشاء عمى كـر كجكد . تزكرىا إف لـ تحضر في بيت العريس
صيرىـ كيتفاخركف في الكثير مف األحياف بما جمبت أـ العركس إذا كاف ما أحضرت قيما 

                                                 
 .، سبؽ ذكرىا(25)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 1
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كال ننسى بعد آخر كىك أف ىذا العشاء فرصة كفضاء لتبادؿ كسماع أخبار العرس . ككثيرا
أما بالنسبة لدعكة الكالد فتعد بمثابة . كأىؿ العريس كتقييـ األـ لسير األمكر كصيرىا كأىمو

شكر لكؿ مف حضر عرس ابنتو كدعمو كسانده كتضامف معو ككاف لو عزكة أماـ أىؿ 
 .العريس، حتى لك كانكا أقاربو أيضا

مف أجؿ ىذه األبعاد التي يرمي إلييا ىذا العشاء تحضر المدعكات كالمدعكييف 
فتنصب المكائد فيتعشى الجميع ثـ يشربكف الشام، كبعدىا تعمد األـ إلى العادة التي تتكرر 

مرة أخرل لمف رآىا كمف لـ يرىا " القمجة"في العديد مف الفرص كالمكاقؼ كىي إظيار 
فترمي بيا األـ في كسط الحاضرات فتتمقاىا . كالجارات البلتي لـ يذىبف إلى بيت العريس

األيادم كتقمبيا كتتفحصيا األعيف ثـ تزغرد الحاضرات كيينئف األـ عمى نصرة ابنتيا 
ربي يصمحميا في راجميا "كيدعيف ليا بالسعادة كصبلح الزكاج كالذرية الصالحة كيقمف ليا 

ربي يصمحميا كيعطييا في :"  كأخريات يقمف ليا1"كيعطييا عمارة الدار أك يعمر دارىا 
 ثـ تقـك كالدة العركس بإظيار زيارتيا لمحاضرات كما تكزع عمييف المكسرات 2"حزاميا 

كالحمكيات ليحممنيا معيف إلى بيكتيف ليذكؽ منيا أفراد عائبلتيف ليفتح ا عمى مف لـ 
كما تخبئ األـ نصيب المقربات منيا كمف زكجيا مف الحمكيات كالمكسرات لمف . يتزكج بعد

تعذر حضكرىف حتى يستطعف الحضكر حتى كلك بعد مدة، فإف لـ تفعؿ ذلؾ تبلـ كيمكف أف 
. تقاطعيا إحداىف

ڤصعة الحجابة     - 3.2.2
بعد مركر سبعة أياـ فعمية مف العرس ابتداء مف يـك الكبش يأتي الطقس األخير الذم 

ينيي احتفاالت العرس، كالذم يجرم في بيت العريس، يتمثؿ ىذا الطقس فيما يسمى في 
كىي كليمة يعدىا أىؿ العريس ألصحابو، " العراسة " أك " قصعة الحجابة " منطقة الدراسة بػ

ككما أسمفنا أنيـ غير متزكجيف أك جديدم العيد بالزكاج كليا دالالت رمزية تتمثؿ في أنيا 
 .شكر ألصحاب العريس عمى مرافقتيـ لو كعمى الخدمات التي قامكا بيا مف أجمو

تعد الكليمة ليبل كيدعى ليا إضافة إلى أصحاب العريس بعض األقارب كأسرة 
كبعد ذلؾ يقدـ . العركس، يقدـ فييا الكسكسي بمحـ كثير كشربة الفريؾ كالفكاكو كالمشركبات
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الشام بالكككاك كيسير العريس كأصحابو إلى ساعة متأخرة مكدعا حياة العزكبية إلى األبد، 
في ىذه السيرة األخيرة . معبرا عف سعادتو بالحياة الجديدة كأيضا ثقؿ المسؤكلية التي تنتظره

يتصارع الحجابة كيتمازحكف كيغنكف كيرقصكف كيعبر ليـ العريس عف مدل حبو كشكره 
. كامتنانو لما قدمكه كاعدا مف مازاؿ أعزبا أف يككف لو خير صديؽ كمعيف في عرسو

نحنا في الشريعة :" (16)بخصكص ىذه السيرة كمعناىا كأبعادىا تقكؿ لنا المبحكثة رقـ
بعد سبع أياـ مف العرس نديرك عرضة لصحاب العريس نسمكىا قصعة الحجابة كال قصعة 
العراسة ككايف لي يسمييا قصعة لفراڤ يعني لعباد الكؿ يتفارڤكا ككؿ كاحد يشكؼ شغاالتك، 

العريس يفارڤ صحابك لي كانكا ديما معاه كيدخؿ حياة جديدة ماشي معنتيا يركح عمييـ 
خبلص بصح ماعادش يسير كيما بكرم كيبات لبرا لخاطر عندك مرا تستناه كالـز يستيبل 

فييا كما يخميياش كحدىا كثاني العركس تفارڤ مالييا كالحياة تاع الدالؿ في دار بييا، كفي 
العرضة ىذم يجك مالي العركس العيمة الكؿ باش يشكفك دار بنتيـ كفي سبرنا العريس يمد 

الميـ . ىديات لصحابك مف عند العركس كيما مناشؼ الكجو كالريحة كسجادات الصبلة
 .1"ىديات مبلح

إذف ىذه السيرة األخيرة التابعة لمراسيـ العرس فراقا بالنسبة لمجميع لذا يطمؽ عمييا 
، فالعريس يفارؽ أصدقاءه كسيراتيـ كليكىـ خارج البيكت إلى ساعات "قصعة الفراؽ" أيضا 

كالعركس تفارؽ . متأخرة كسفرىـ ألياـ كالنـك خارج بيتو دكف أخذ إذف أحد أك الرجكع إليو
أىميا الذيف سيركا عمى تربيتيا، كتفارؽ الدالؿ كالنـك في الصباح لتشمر عمى ساعدييا 

 .  لبلىتماـ  ببيتيا
تظير المشاركة كالتضامف االجتماعي أيضا مف خبلؿ الكالئـ التي تقاـ عمى شرؼ 
العركسيف، حيث بعد انتياء العرس تكجو ليما الدعكات لمغداء أك العشاء مف طرؼ أقارب 
العريس كأصدقاءه كجيرانو، مف العادات في منطقة الدراسة أف العركس ترافقيا أـ زكجيا أك 
أختو أما ىك فيككف برفقة الحجابة ككزيره في كؿ الدعكات، كعادة يككف الجميع مف األقارب 

كتستمر دعكات األقارب لمدة عمى حسب . حتى يتسنى ليـ دخكؿ بيكت بعضيـ البعض
 .عدد ىؤالء األقارب كفي العادة يصؿ متكسط الدعكات قرابة خمسة عشرة أك عشركف يكما

                                                 
 .  ، سبؽ ذكرىا(16)مقابمة مع المبحكثة رقـ- 1



 رابع    الفصل ال                                           عادات وطقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة            

 

171 

كيتنافس الحجابة خاصة كاإلخكة كاألخكات مف جية العريس كالعركس في تمؾ 
مف . الدعكات حيث يحبذ كؿ كاحد أف تككف دعكتو ىي األكلى أك الثانية إلى غير ذلؾ

مجمؿ ىذه الدعكات الميمة ىي دعكة أب العركس ليا بعد بضعة أياـ مف زكاجيا حيث 
تحضر إلى بيت كالدىا برفقة حماتيا أك أخت زكجيا كتبيت الميمة األكلى عندىـ، لكف دكف 
حضكر زكجيا معيا في أغمب األحياف، كفييا يعد عشاء خاص تككف العركس قد أحضرت 
كؿ مستمزماتو مف بيت زكجيا ألنيا الزيارة األكلى ليا بعد زكاجيا، كىي نفسيا التي أخذتيا 

أميا حيف عكتيا كما تأخذ ىي األخرل ىدية معتبرة مف بيت كالدىا باإلضافة إلى مستمزمات 
أيضا، كتككف مثؿ التي أحضرت أك " الزيارة"عشاء كامؿ تعده في بيتيا يـك عكدتيا كتسمى

مف الذيف يدعكنيا إلى الغداء أك العشاء مع " ىدية" كما تحصؿ العركس عمى زيارة. أكثر
. زكجيا كتتمثؿ في مبمغ مالي أك قطعة قماش مف النكع الرفيع

الممارسات االحتفالية والعروض الرمزية    - 3
الغناء والرقص - 1.3

غناء الفتيات  -1.1.3
يحرص مجتمع الدراسة في احتفاالت أعراسو أف تككف مرفكقة بالغناء كالرقص الشعبي، 
كىي طقكس إجبارية كضركرية في مثؿ ىذه المناسبة، حيث تمثؿ الرقصات كاألغاني مككنا 
أساسيا لمفرحة كالتعبير المطمؽ كالحر عمى العاطفة كما يدكر في كجداف اإلنساف، كأغاني 

األعراس ىي أغاني شعبية ظيرت في أزمنة ماضية درج الناس عمى استعماليا لفترات 
طكيمة لما تحققو نصكصيا كما تمبيو مف احتياجات الجماعة كألنيا مبلئمة ليا كلركحيا 

كتنتقؿ أغاني األعراس بيف الناس مف جيؿ إلى آخر . 1كتكجياتيا في فترات حياتيا المختمفة
شفاىة، كترتبط بحياتيـ ارتباطا كثيقا ألنيا نابعة منيـ كتعبر عنيـ، كىي مف الفنكف القكلية 

 .التي تخص الرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء
أما مكاضيعيا فتخكض األغاني الشعبية في مكاضيع الحب كالغزؿ، الحركب، العمؿ، 
الشكؽ كاألكقات الحزينة أيضا، حيث تعمؿ عمى تيييج النفس كبث الحماس فييا كتعطييا 

كمف أبرز كظائؼ األغنية الشعبية االحتفاؿ . الشعكر بالفرح كالسركر، كما تمنحيا السمكل

                                                 
  . 79محمد عباس إبراىيـ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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، كتقـك بدكر شحذ 1بالزكاج ألنو إشيار عمني عف رابطة إجتماعية ىامة في حياة اإلنساف
اليمـ كالتنفيس عف اليمـك كالمتاعب كالتعبير عف المشاعر المكبكتة، كما تؤدم كظيفة 

دخاؿ البيجة عمى النفكس كتشيع الفرح بيف المستمعيف، كمف مياميا مساعدة الناس  الترفيو كا 
. عمى ممارسة الرقص ألنيا تنظـ الحركات كتكجييا حينما يرقص اإلنساف عمى أنغاميا

إذف الغناء الشعبي ىك تعبير شعبي بالكممة كالمحف عف كاقع الشعب تبرز مف خبللو 
صكر بنائو ككما أنو كجد لمتسمية كالميك فيك قناة تحمؿ القيـ الحضارية لذلؾ الشعب كتعبر 

 .  2عف كجدانو
كعف الغناء الشعبي الممارس في أعراس منطقة الدراسة فيك زاخر كغني بالمعاني 
في . كمحمؿ بالدالالت كالرمكز، فيك يمثؿ ذاكرة شعبية تحمؿ قيـ متكارثة مف جيؿ إلى آخر

دراستنا الميدانية كحضكرنا  في األعراس كمقاببلتنا تحصمنا عمى أغاني تراثية متنكعة ارتأينا 
تسجيؿ البعض منيا فيي التي يعبر بيا مجتمع البحث عف فرحتو كبيجتو بالعرس كالمكاقؼ 
كالمراحؿ المختمفة فيو، كأيضا حسب الطقكس الممارسة حيث تنقسـ أغاني النساء الممارسة 
إلى نكعيف ىما غناء الفتيات الذم يرافقو عادة الرقص، كغناء الطكاحي فيما يمي بعضا مف 

.  أغاني النكع األكؿ كدالالتو
يا الحنة يا الحنينة يا المخمطة في السطؿ          نحنك بييا لمعريس كنشا ا بدريو طفؿ 
يا الحنة يا الحنينة في الجبؿ تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخ           نحنك بييا لمعريس كالباركد ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخ 
يا الحنة يا الحمراء في الجبؿ العاليػػػػػػػػػػػػة           نحنك بييا لمعريس كلد العرش الغالػػػػػػػػػػػػي 
كىذه األغنية خاصة بميمة الحنة سكاء حنة العريس أك العركس حيث تضاؼ بعض 

ضافة المقطع التالي " عركس" بػ" عريس"المقاطع أك تستبدؿ بعض الكممات مثؿ استبداؿ كا 
. داللة عمى حنة العركس

   يا الحنة يا الحنينة في الجباؿ الشامخات           نحنك بييا لمعركس زينة البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
        تغنى ىذه األغنية عندما تبدأ حنة العركس أك العريس كترددىا الحاضرات مع 
الزغاريد حتى تنتيي الحناية مف كضع الحنة لمعركس أك العريس، كأثناء ىذه العممية ال 

. ترقص الحاضرات ألنيف يكف مشغكالت بمراقبة حنة العركس ككيفية إجراءىا
                                                 

حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف، الفمكمكر كالفنكف الشعبية مف منظكر عمـ االجتماع، المكتب الجامعي الحديث، - 1
  .118، ص 1993اإلسكندرية، 

  .130، ص 2013، 1الجيبللي الغرابي، دراسات في الثقافة الشعبية، دار الكتب العممية، لبناف، ط- 2
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سعدينا كيدـك عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                  سعدينا كيدـك عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
سعدينا كيدـك عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                                  في عرسك نعمؿ سيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
سعدينا حطك القاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                                 سعدينا حطك القاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
سعدينا حطك القاطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                                 لعريس قربع صباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
سعدينا حطك الصينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                                 سعدينا حطك الصينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
سعدينا حطك الصينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                                 لعريس ممك عينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

سعدينا حطك الكراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى                                 سعدينا حطك الكراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى                     
سعدينا حطك الكراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى                                 لعريس جاب العراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
   سعدينا حطك الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل                                 سعدينا حطك الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل

سعدينا حطك الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل                                 لعريس تزغرتمك سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل                                         
سعدينا كيدـك حياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                                   سعدينا كيدـك حياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                             

سعدينا كيدـك حياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                                   في عرسك جاب خياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
سعدينا حطك المخػػػػػػػػػػػػػػػػػدة                               سعدينا حطك المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

 سعدينا حطك المخػػػػػػػػػػػػػػػػػدة                                   لعريس تزغمرتمك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة
تغنى ىذه األغنية في بيت العريس كليس العركس، حيث تغنى عمى لساف أخكاتو 

تعبيرا عف حبيف لو كفرحيف الكبير بعرسو، كنجد ذكر أسماء في ىذه األغنية إذ تستبدليا 
المرددات لؤلغنية بأسماء أخكات العريس كتغيرف بعض الكممات تتماشى معيا كىذا لمداللة 

 .عمى اختصاص ىذه األغنية بالعريس كأىمو
آم دكر دكر كالخكخ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر                      اللة حبيبة كعميو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 
آم يدك بيضاء كالساعة ذىػػػػػػػػػػػػػػػب                       آم يدك بيضاء كالساعة ذىػػػػػػػػػػػػػػػب 
آم يدك بيضاء كالساعة ذىػػػػػػػػػػػػػػػب                       جيبكلي لسمر كالقمب ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
آم دكر دكر كالخكخ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر                      اللة حبيبة كعميؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 
محرمتك حمراء في الجيب حريقػػػػػة                      محرمتك حمراء في الجيب حريقػػػػػػػة 
محرمتك حمراء في الجيب حريقػػػػة                       جيبكلي حبيبي لنركح ضيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
محرمتك بيضاء في الجيب تمػػػػػػػػكح                       محرمتك بيضاء في الجيب تمػػػػػػكح 

محرمتك بيضاء في الجيب تمػػػػػػػػكح       جيبكلي حبيبي كالباقي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح 
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آم دكر دكر كالخكخ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر                      اللة حبيبة كعميؾ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر 
آم عينك كحمة لفريز نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار                       آم عينك كحمة لفريز نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار 

آم عينك كحمة لفريز نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار                   جيبكلي حبيبي كالريؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار 
العركس ىذه األغنية في الحماـ، حيث أننا إذا تأممنا بعض كمماتيا في  تردد مرافقات

مقطع البداية كىك مقطع يردد مف حيف آلخر، نجد أنيا تشد اىتماـ العركس إلى نفسيا، 
إلى النيديف، كبتعبير آخر فإنو " الخكخ"حيث تصؼ بعض مناطؽ مف جسدىا حيث يشير 

في ىذه المرحمة تثار في العركس سمككات كاتجاىات جديدة مختمفة تماما عما كانت أميا 
تمقنيا كالتي كاف محيطيا يغرسيا فييا في حياتيا الماضية، لكف آف األكاف إلطبلؽ عكاطفيا 
كتشجيعيا عمى إظيار مشاعرىا تجاه زكجيا كمحبتيا لو كرغبتيا في التكاجد معو، كالتغني 

بصفاتو مثؿ شعره كعينيو كما جاء في بعض المقاطع 
غريتي بيا كيا عذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا                        غريتي بيا كيا عذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
غريتي بيا  سبمت في أىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                         ناسي كماليا إدكني نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح 
يا بحكر عنابة كالحكت يعػػػػػػػػػػػػػػـك                         يا بحكر عنابة كالحكت يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك 
يا بحكر عنابة كالحكت يعػػػػػػػػػػػػػػـك                         يا مبيى العرس لككاف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـك  
يا ناس أخطكني لنرمي ركحػػػػػي                         عمى راس لڤناطر كيا عذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا  
عمى راس الڤناطر حبيتك لسمػػػر                         يا زىك الخاطر كيا عذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
يا ناس أخطكني لنرمي ركحي                         في قاع البير كيا عذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
في قاع البير حبيتك لسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر                         شباب صغير كيا عذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
يا بحكر عنابة كالحكت ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ                          يا مبيى الزىك لككاف يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
تعبر ىذه األغنية عف حنيف العركس كاشتياقيا ألىميا بعد انصراؼ الناس كانتياء 

العرس، حيث كانت قبمو كأثناءه فرحة كمسركرة بحبيا ال تشعر بفراؽ أىميا كأقاربيا كبمدتيا 
في خضـ تمؾ االحتفاالت كالسعادة، ككأنيا تستفيؽ فجأة لتجد نفسيا كحدىا غريبة في ببلد 
بعيدة، لذا نجد األغنية تحمؿ في طياتيا التحذير مف الزكاج بعيدا عف الديار كاألىؿ ككما 

كنجد الناس يعاممكنيا دائما عمى ىذا " برانية"أك " مزكزة غريبة" يقاؿ في مجتمع البحث
غير أنو في كسط ىذا الشكؽ إلى األىؿ كالندـ عمى ىذا االختيار بسبب الحب، . األساس

 .تجد ىذه العركس مف ييكف عمييا غربتيا كىك حبيبيا كزكجيا
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عمي الصكار إذا جاتػػػػػػػػػػػؾ                                   كحمت لنظار كديرليػػػػػػػػػػػػػػػػػػايا 
تصاكير كبار كعاممػػػػػيا يا                                  كالحؽ عميا ىا خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
عمي النڤريف إذا جاتػػػػػػػػػػػػػػؾ                                   حدة مك الزيف كديرلػػػػػػػػػػػػػػػػػيايا 
معشة كجبيف كعاممػػػػػػيا يا                                   كالحؽ عميا ىا خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
تغنى ىذه األغنية مف طرؼ أىؿ العركس في حضكر أىؿ العريس خاصة، حيث 

تنسب إلى العركس صفات الجماؿ كالحسف، كتعمد المرددات ليذه األغنية تكرار المقاطع 
. لمفت االنتباه كالتركيز عمى العركس، كتغنى خاصة في بيت العركس

الماني الماني ىا الماني                                     سافر عزيزم كخبلنػػػػػػػػػي 
سافر عزيزم لتبسػػػػػػػػػػػػػػة                                      كخبلني حافمة بالقصػػػػػػة 
قكلكلك يركح عمجالػػػػػػػػػػي                                    كالماني الماني ىا الماني 
الماني الماني ىا الماني                                   سافر عزيزم كخبلنػػػػػػػػػػػػػػػػي 
سافر عزيزم لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكار                                  كخبلني حافمة بالمفػػػػػػػػػػػػػػػػكار 
 قكلكلك يركح عمجالػػػػػػػػػػي                                   كالماني الماني ىا الماني 
الماني الماني ىا الماني                                   سافر عزيزم كخبلنػػػػػػػػػػػػػػػي 
 سافر عزيزم لعنابػػػػػػػػػػػػة                                    كخؿ نارم ليابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
قكلكلك يركح عمجالػػػػػػػػػػي                                    كالماني الماني ىا الماني 

في ىذه األغنية تناشد الحبيبة بأف يعكد إلييا ألنيا في انتظاره كتعبر عمى شكقيا 
ككجدىا بو كحبيا لو بالنار التي تحرقيا، ككما نبلحظ بعض العبارات التي تعبر عف الكالية 
التي تنتمي إلييا منطقة الدراسة، مما يؤكد عمى انتماء األغنية إلى ىذا المجاؿ الجغرافي 

كمعناه الريؼ كأيضا اإلشارة إلى " دكار"كأيضا المفردات المستخدمة مثؿ كممة " تبسة" مثؿ
" عنابة"بعض الكاليات القريبة 

البلكم البلكم ىا لميمة                                  البلكم البلكم ىا لميمة   
البلكم البلكم كالسمراء                                   تشطح بداكم ىا لميمة    
دسي دسي ىا لميمػػػػػػة                                    دسي دسي ىا لميمػػػػػػػػة    

 دسي دسي كالسمػػػػػػراء                                   تشطح تبسي ىا لميمة 
 في الكميكف ىا لميمة                                   في الكميكف ىا لميمػػػػة 
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 في الكميكف كالبكسػػػة                                    تسكل مميكف ىا لميمة  
: كأيضا 

أه يااللي اللي ىيا أه اللي اللي ىػػػػػػػػػػػيا          أه يا اللي اللي عالشبة كالزيف الغالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ىيا 

شرشرفي لفكطة ىيا شرشفي لفكطة ىيا          شرشفي لفكطة لعريس راكب طكيػػػػػػػػػػػػػكطا ىيا 
لعركسة لقطي الحكاجب ىيا  لعركسػػػة          لقطي الحكاجب ىيا لعريس يعرؼ يكاجب 

   ىيا
        ىاتيف األغنيتيف مف األغاني الخفيفة التي تبعث البيجة في النفكس كتضفي أجكاء 

تغنى ىذه األغنية لتغير أجكاء الحزف . المرح، ترافقيا الرقصات الخفيفة حينما تغنى
كاإلحساس بالفراؽ لدل العركس كأىميا، كترقص عمى أنغاميا عادة الفتيات الصغار البلتي 

. لـ يتجاكز أعمارىف الخامسة عشرة
ىذا اليـك الفرح عنا ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك                   لمعريس الحنة عطالك ربي ما يتمنى 
عركسة زينة بنت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ                    عركسة زينة بنت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 
آىـ راحك يبجيبكىا كنحنا بالفرح                    نبلقكىا عركسة زينة بنت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 
 ىذا اليـك الفرح عنا ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك                     لمعريس الحنة عطالك ربي ما يتمنى 
عركسة زينة بنت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ                    عركسة زينة بنت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ 

تعبر األغنية عف فرحة أىؿ العريس كأقاربو بزكاجو كارتباطو بزكجة ذات أصؿ طيب 
. كجميمة، أما ذكر الحنة فيي دعكة إلى مشاركة العريس فرحو كاحتفالو بعرسو

عالسبلمة جيتي اللة العركسة                        عالسبلمة جيتي اللة العركسة  
عالسبلمة جيتي يافرحت قمبي                        يا عمارة بيتي اللة العركسػػػػة 

تطمؽ المغنيات العناف لحناجرىف بيذه األغنية تعبيرا عف استقباؿ العركسة بالفرح حيث 
أنيا بمساف العريس الذم يعبر عف كصكؿ عركسو بالسبلمة كفرحة قمبو بيا، كداللة الكممات 

عميقة في ىذه األغنية رغـ بساطتيا حيث أنيا تعبر عمى أف العريس أصبحت لو رفيقة 
. تؤنسو كتمؤل عميو بيتو

ىكاؾ ىكاؾ أ سميمة ىكاؾ                               ىكاؾ كجبت لفخر لباباؾ  
ىكاؾ ىكاؾ أبنت الرجالػػػػػة                                ىكاؾ كجبت الفخر لباباؾ       
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        عند نصرة العركس أم بعد فض بكارتيا تزغرد النساء كثيرا كتعمك أصكاتيف مرددات 
. ىذه المقاطع لمتعبير عف فخر أىميا بيا

: كأغاني أخرل مثؿ 
أاللة جرم بالكمخة كيانا كىػػػػػػػػػػػزم                   يا حزامؾ طاح كىزم يا حزامؾ طاح  
نتي يا حزامػػػػػػػؾ راح  نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                    يا حزامؾ راح كا  أنا حزامي ىاىك يػػػػانا كا 

نت حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كدالؿ                   أنا ليؾ أكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ                    كا 
كأركاح الميمة أركاح كيانا كىػػػػػػػػػزم                    يا حزامؾ طاح كىزم ياحزامؾ طاح 
نت حبي الكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  أنا ليؾ أمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد                    كا 
كأركاح الميمة أركاح كيانا كىػػػػػزم                    يا حزامؾ طاح كىزم ياحزامؾ طاح 

 * * * * * * * *                                
ا ا كالحب فناني كالحب فنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي           فرخ الحماـ طار كخبللني طار ك خبلنػػػػي 

بر كأركاح كأركاح لمطاقة كأركاح لمطاقة           كاف فاقك بيؾ خي ڤميـ عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ                           
فرخ الحماـ طار كخبلني طار كخبلنػػػػػػػػػػػػػػػػي  ا ا كالحب فناني كالحب فنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي          
كاف فاقك بيؾ خكيا ڤميـ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزار                          بر كأركاح كأركاح لمدار ك اركاح لمػػػػػػدار          

ا ا كالحب فناني ك الحب فنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػي           فرخ الحماـ طار كخبلني طار ك خبلنػػػػػػػػػي 
بر كأركاح كأركاح لمباب كاركاح لمبػػػػػػػػاب           كاف فاقك بيؾ خي ڤميـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب                         

ا ا كالحب فناني ك الحب فنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػي           فرخ الحماـ طار كخبلني طار ك خبلنػػػػػػػػي 
غناء الطواحي - 2.1.3

كىك النكع الثاني مف أغاني النساء في مجتمع بحثنا، كىك غناء الصكت، يغنى مف 
طرؼ النساء الكبيرات في السف كالعجائز ممف يمتمكف صكتا قكيا ذك نفس طكيؿ، ال يرافؽ 

عندما تغنيو النساء يستعممف . ىذا الغناء ال الرقص كال البندير كال القصبة كال الدربككة
رجاع صدل  صحكف خفيفة كيحممنيا باليد مقابمة لمكجو كمكضع خركج الصكت إلخفاء الفـ كا 

كاثنتاف " يزرعك الغناية " الصكت ليككف قكيا تغنيو أربع نساء، اثنتاف تبدآف األغنية كيقاؿ
تغنى ىذه األغاني ليبل فقط كليس بالنيار ماعدا أغنية ". يخمسك"تردداف كراءىما كيقاؿ 

التي يفتتح بيا العرس يـك الرككب، يعشؽ الرجاؿ الكبار في العمر االستماع " سباڤت ربي"
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لمطكاحي ألنيا أغاني غنية بالمعاني العميقة المعبرة عف مشاعر كعكاطؼ اإلنساف منذ 
. كجكده

 1أغنية االفتتاح سباڤت ربي• 
 سباڤت ربي كالنبي محمد مف سبيڤا ا ال يتييا   

                                       كال يسك كعاليا مكاف كبيت سيدنا محمػػػػػػػػػػػػػػػد 
محمد كعمي صمى ا كعمى النبػػػػػػػػػػػػػػػػي محمد  

                                       اه يا الشباحي سمشا زرڤت في المراحي 
زرڤت في الكمكف كىذا حاؿ ال يػػػػػػػػػػػػػػػػدـك 

                                       محمد كعمي صمى ا كعمى النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
محمد أه يا الطاىر كنيابك فضة كجكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

                                    محمد كعمي صمى ا كعمى النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
محمد زيف التميمة كبر كرباتك حميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

                                     كبر كعاد صبي صمى ا كعمى النبػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
محمد زيف البشرل كصحابك عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

                                   محمد كعمي صمى ا كعمى النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
كالدم لجكاد ساركا ساركا ببل لفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

                                   قصدكا مكة الشريفة تعز عمى ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
صمى ا ك عمى النبي 

 2أغنية وجد وعتاب• 
منؾ مكظاـ كحبؾ درباني طكالك لياـ ك بابا حناني 

                        أحمؿ ىا الكاد كأحمؿ بالنيمة خالي ما جاش كلد الفميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
منؾ مكظاـ كحبؾ درباني طكالك لياـ ك بابا حنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

                        أحمؿ ىا الكاد كأحمؿ بحجارك خالي ما جاش قاعد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دارك 
منؾ مكظاـ كحبؾ درباني طكالك لياـ ك بابا حنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

                                                 
  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 1

 .  ،سبؽ ذكرىا(01)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 2
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                        ىذا جناف مخضر كرڤاتك خالي ما جاش الغربة حرڤاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
منؾ مكظاـ ك حبؾ درباني طكاؿ كلياـ ك بابا حنانػػػػػػػػػػػػػي 

                         أحمؿ ىا الكاد ك أحمؿ بالحصبة خالي ماجاش يضرب في القصبة 
 * * * * * * 

في ىذه األغنية تعبر المحبكبة عف حبيا لحبيبيا كتعمقيا بو كعتابيا لو ألنو أطاؿ 
في " خالي" كأيضا استعماؿ كممة ". كلد الفميمة" الغياب، كما نبلحظ إشارة إلى عبلقة القربى

النكعيف مف الغناء كيقصد بيا الحبيب أك الخميؿ كىي كممة متداكلة في الشرؽ الجزائرم حتى 
. في الحديث اليكمي كناية عمى القرب كالمحبة

 1أغنية واش دوايا• 
كاش دكايا ىاماليينا كاش دكايػػػػػػػػػػػػػػػا كا            كاش دكايا كا كصغير جاتك الحناية حايمكفنا 

 فيدك ليمة كصغير فارح ديما حايمكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا       ػػػػػػػػػة كا       يـفيدك ليمة ىاماليينا فيدك ؿ
كاش دكايا ىاماليينا كاش دكايػػػػػػػػػػػا كا              كاش دكايا كا صغير جاتك الحناية حايمكفنا 
 فيدك ڤارك ىاماليينا فيدك ڤػػػػػػػػػػػارك كا             فيدك ڤارك كصغير رام شعمت نارك حايمكفنا
 كاش دكايا ىاماليينا كاش دكايػػػػػػػػا كا              كاش دكايا كا كصغير جاتك الحناية حايمكفنا

فيدك شمعة ىاماليينا فيدك شمعة كا               فيدك شمعة كصغير يبكي بالدمعة حايمكفنا 
 * * * * * * *

الرقص - 3.1.3
لقد مارست كؿ المجتمعات اإلنسانية الرقص لمتعبير عف أفراحيا كآماليا كأحزانيا 

كطقكسيا كعاداتيا، كىك مف أىـ مظاىر اإلبداع الشعبي الذم يحتؿ حيزا ميما في كجداف 
الشعكب، كيرتبط الرقص في مجتمع الدراسة بالمناسبات االجتماعية كالخطكبة كالزكاج 

كغيرىا مف المناسبات، حيث تمثؿ فضاء لممارستو مف أجؿ التعبير عف المشاركة الجماعية 
كأيضا استيداؼ التسمية كالتركيح عف . لمفرحة كعف ركح الجماعة كذاتيا كخصكصيتيا

كالرقص ظاىرة ثقافية يختمؼ باختبلؼ الثقافات حيث تعبر حركات الرقص كترمز .   النفس
. إلى ثقافة مجتمع ما

                                                 
  .، سبؽ ذكرىا(01)مقابمة مع المبحكثة-  1
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بدأ الرقص قديما في مراحمو األكلى في شكؿ احتفاالت دينية الرتباطيا بالقكل الخفية 
كالسحرية، مثؿ الرقصات التي تقدـ فييا القرابيف لآللية كالطقكس التي تقاـ لتقديـ األضاحي، 
كما مارست بعض الشعكب رقصات لجمب األمطار كأخرل رقصت رقصات الحركب كالصيد 

باإلضافة إلى ممارسة بعض القبائؿ لرقصات معينة اعتقادا منيـ . 1التي تحمؿ قيـ سحرية
كما زاكلت . أنيا تجمب المحاصيؿ الزراعية كتطرد المجاعات كأبعاد الككارث كالشركر عنيا

المجتمعات العربية الرقص الذم كاف مكاكبا ليا كلتاريخيا، حيث عبر عف أفراحيا كطقكسيا 
كعاداتيا في مناسبات كالزكاج الذم تمارس فيو رقصات متنكعة مف حيث عدد المؤديف 

. كجنسيـ، فيناؾ رقصات خاصة بالرجاؿ كأخرل بالنساء
تتمثؿ رقصات الرجاؿ في مجتمع البحث في تمؾ التي يقكمكف بيا في سيرية العقد في 

أما رقصات النساء فتككف جماعية أك فردية في الغالب، حيث . الرحبية كىي رقصة جماعية
ترقص امرأة كاحدة في كسط حمقة مف النساء كىف يصفقف تصفيقا متتاليا كعاليا يبعث 
الحماس في الراقصة ألداء حركات تعبيرية باأليدم كاألرجؿ كالبطف كاألرداؼ، كيترافؽ 

الرقص مع األغاني المرحة ذات اإليقاعات الخفيفة، كما يزيد في براعة بعض النساء في 
الرقص إيقاع البندير أك الدربككة الذم يعطي صكتو تناغما بيف حركات الجسد كالغناء، كما 
يزيد مف تحمس بعض الفتيات لمرقص الزغاريد التي تطمقيا الحاضرات بعد نياية كؿ مقطع 
مف األغنية، حيث نجد مف حيف إلى آخر كاحدة منيف تقفز إلى كسط الحمقة لتظير براعتيا 

كتعتمد الرقصات عمى البطف الممتمئ كاألرداؼ حيث ترتكز عمييـ الرقصة . في الرقص
حيث تقـك الفتاة بدفع " الرقصة الشاكية"أك " رقصة الكرش" المشيكرة في مجتمع البحث 

لى أعمى فيتحرؾ في اىتزازات متتالية مع التمكيح  بطنيا في االتجاىيف يمينا كشماال كا 
باأليدم كالكقكؼ عمى أمشاط الرجميف مف حيف آلخر فتشكؿ منظرا كجكا مبيرا يأخذ األنفاس 
كيأسر قمكب الحاضرات كىي رقصة صعبة نكعا ما ال تجيدىا جميع النساء، لذا تحتاج إلى 

 .المبلحظة كالتدريب
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سيرية العقد - 2.3
الرحبية أو الرحابة          - 1.2.3

نكع غنائي يرافقو رقص جماعي قكامو مجمكعة مف الرجاؿ تتجاكز الستة يعبركف عف 
بالنسبة ليذه التسمية يقكؿ المبحكث . الفرحة الجماعية، يستعمؿ فييا البندير كالقصبة

نحنا نڤكلكا الرحبية ككايف لي يڤكؿ الرحابة كمعنتيا نرحبك بالضياؼ لي جك :" (20)رقـ
 أما بالنسبة لطريقة أداءىا في مجتمع بحثنا فإف الرجاؿ يصطفكف في صؼ 1"لمعرس يباركك

كاحد ممسكيف بأيدم بعضيـ البعض كىـ يغنكف عمى إيقاعات البندير كالقصبة، كىـ ممثميف 
لمنع الغبار المتطاير بفعؿ ضرب األرجؿ القكم كمف حيف آلخر، في بعض المقاطع يبدأ 
الرجاؿ في التقدـ كاالنحناء ثـ تزداد أصكاتيـ عمكا ثـ يضربكف عمى األرض ضربة كاحدة 
مدكية ثـ تتكالى الضربات التي تشتد كمما زاد الحماس الذم تغذيو النساء بالزغاريد العالية 

 . الذم يعد طقسا ميما يرافؽ الرحبية ككؿ خطكات العرس2كالقكية جدا كضرب الباركد
يعد ضرب الباركد ممارسة احتفالية طقكسية رمزية تجرم في مجتمع البحث حيف تغادر 
العركس بيت كالدييا كحيف تيـ بالدخكؿ إلى بيت زكجيا حيث تتكقؼ رفقة إخكتيا كبعض 
أقاربيا العاصبيف عند عتبة المنزؿ، فيقـك بعض أىؿ العريس مف الشباب بضرب مكثؼ 
لمباركد مف عدة بنادؽ كىـ كاقفكف كيحيطكف بالعركس، كيكجيكف الطمقات إلى الجدراف 

األمامية لمبيت كأرضيتيا بحيث تترؾ آثار سكداء ترمز إلى رد العيف الشريرة كالحسد، كما 
ترمز األصكات المدكية إلطبلؽ النار إلى تحصيف العركس مف األركاح الشريرة كالجف 

المتربصيف بيا عند العتبة كبيذا يشكؿ ضرب الباركد طقس احتفالي رمزم كطقس عبكر في 
 .3نفس الكقت، كما يشكؿ طقس تحصيني ضد كؿ األشياء السيئة

لى طريقة أدائيا نجد أف الحركات الجماعية تشبو  " الدبكة " بالعكدة إلى الرحابة كا 
الشامية، إذ أف الرقصة تتككف مف أجزاء أك حركات أساسية تتشابو في أدائيا مع تمؾ التي 
يقـك بيا الرجاؿ في الرحابة كىي القفز إلى األعمى كالدؽ عمى االرض باألقداـ كمسؾ كؿ 

                                                 
 .  ، سبؽ ذكرىا(20)مقابمة مع المبحكث رقـ- 1
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لقد قاـ بعض الدارسيف بإعطائيا بعض . كاحد بيد اآلخر كأيضا الغناء المرافؽ لمرقصة
التفسيرات كىي أف ىذه الحركات ليا جذكر بدائية، حيث يرمز القفز إلى أعمى نمك الزرع 
كارتفاعو كمف ثـ تطكر ىذا الرمز ليشير إلى عمك اليمة، كتشير حركة دؽ األرض إلى 

 كمف أغاني الرحابة المشيكرة في مجتمع 1محاكلة طرد القكل الشريرة كاإلشارة إلى القكة
: البحث نكرد مايمي

     2أغنية فرخ الحمام• 
يافرخ الحماـ الحماـ كيا سكاف لبركج تعبل إذا كنتي فياـ لجاـ تعنالي مبركمة الخمة 

مبرككة طمبت شرع ا يا بكرة لمراس خد النجمة الفردية سايڤ ىا تراس 
قاصد لببلد بعيدة أعمي الجبلب أسكڤ لمعثمانية خير مف لكباش لصفر ليؾ كلدرع ليا 

          أعمي محمكد أجارم دبار عميا الناس تبات رقكد كأنا النـك حـر عميا  
             أعمي الخياط خيطمي جبة كسكرية كسع في لكماـ الراڤد لعزيز عميا 

 * * * * * * * *
 3أغنية غرد الحمام• 

غرد الحماـ دير مزية خطار اليـك ىابكيا       تكصؿ لڤدا منيكليا ناس ىبيمة ما فعمكا خيػػػػػػر  
يابيكـ ىا القراضة ييبيكـ كيف تتممػػػػػػػػػػػػػػػػػكا       عطيت العربكف عشرة الؼ قكيت الماؿ كديتكه  
الشايب دير دبار عمى كليدؾ البى يصبار      ىمكاتك زينة المنحار زادت عمى قمبك كيػػػػػػػػػػػػػػة  

البيت في عقمي راني جضيت الكبدة راىي مڤميػػة  يا الشايب راني جضيت مف طفمة ساكنة في 
يا الشايب ثكر تتعشى كليدؾ طالب المشية      ىمكاتك طفمة عيشة زادت عمى قمبك كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

البيت في عقمي راني باصيت زادت عمى قمبي كية  يا الشايب راني جضيت مف طفمة ساكنة في 
آه يا ىمي نام الميمـك ال نرقد ال يجيني نـك    عمى جاؿ الكاىمة كفطـك الخيكة لثنيف مبلح 

 * * * * * * * *
 4أغنية غرد الحمام الثانية• 

غرد الحماـ سعاني ىا الطير ك زيد كمفتؾ ىا كلد أكما ىا المكشـ زيد 
                                                 

  .131حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

  .21:00 عمى الساعة 2017 مارس 22مادة اثنكغرافية جمعناىا مف الميداف عرس يـك - 2

  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف،  سبؽ ذكره- 3

 .   ، سبؽ ذكرىا(04)مقابمة مع المبحكث رقـ - 4
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                                ڤالتمي بكر بكرم لذراع الحمفاء طاحكش ىنام يعطييـ تمفة 
غرد الحماـ سعاني ىا الطير ك زيد كمفتؾ ىا مظنكني ىا مكشـ ليد 

                           ڤالتمي بكر بكرم لذراع الديس راجؿ ماىكش ىنام سكاؽ لخميس 
بشر ىا البشار بخالي ركح البس القيطاف ك المسؾ يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح 

 * * * * * * * *
 1أغنية مبروكة• 

مبرككة لبست ك خمت  ككاف فرس الڤايد ك طمت 
   حمڤة كالنيباف كالنيباف 

      مبرككة لبست جريدم تتفصع ىا ربي سيدم 
        حمڤة كالنيباف كالنيباف 

          عذابي مف مبرككة عذابي 
             مبرككة لبست جريدم تتفصع ىا ربي سيدم 

                سفة كالنيباف ك الحمڤة مايمة 
                   عذابي مف مبرككة عذابي 

                       مبرككة لبست خكاتـ تتفصع كي فرس الحاكـ 
                           سفة كالنيباف ك الحمڤة مايمة 

                               عذابي مف مبرككة عذابي 
 * * * * * * * *

 2أغنية أورشان• 
أكرشاف أجماؿ رد عمي صافي النيباف ىزتني كغدت بيا         

                      النكنة النكنة كشامؾ مف فكؽ عيكف 
 الدؿ الدؿ خمخالؾ مشرم بجمؿ يا فحؿ البؿ أمك ناڤة ميرية  

                    القاؼ القاؼ البيضاء تحت الكقاؼ فيدك مخطاؼ يخطؼ ما يعطي دية  
أليؼ أليؼ خمخالؾ مشرم بكصيؼ شكشاف ظريؼ يخطؼ ما يعطي دية 

                                                 
  . مادة إثنكغرافية جمعناىا مف ميداف عرس، سبؽ ذكره- 1

  .مادة إثنكغرافية مف أعراس، سبؽ ذكرىا- 2
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                            الكاد الكاد صيفية رف الخمخاؿ ىابكيا ساڤ عكيشة البيضاء
راني عطشاف آه مميو مف ريقؾ نكخذك شربة 

 * * * * * * * *
 1 أنا ممحون أغنية• 

أنا ممحكف عدت نغني جاني الكيبلف بالييبلت ميمـك 
                               كقمبيا متيني كأنا عمى السركج نبات 

يظير خياليا مڤابمني تطرجح بالخطكات  
                      ربي الرحيـ تغفرلي في السيات بكرة معفية 

 غدتمي بيف النكاجع مالي دبار 
نتايا كريـ الجبار                             أجبرىا ىا إلو عميا كا 

 نفتش كنمكج كؿ ثنية كنحط في القكاعد عند البشار 
نتايا كريـ الجبار                                   أجبرىا يا إلو عميا كا 

 ربي الكريـ أغفرلي في السيات 
الطعام في العرس - 2.2.3

تحتؿ االحتفاالت مكانة ميمة كىي ممارسات متكررة في الكثير مف المناسبات الدينية 
كاالجتماعية، كتحمؿ محتكيات كمضاميف ثقافية كاجتماعية كشعائرية تتجسد فيما يقـك بو 
الناس في ىذه المناسبات مثؿ تقديـ الطعاـ في مناسبة الزكاج، كما ىك حاصؿ في كؿ 

المجتمعات العربية ككذلؾ في مجتمع بحثنا حيث يقدـ الطعاـ عمى مدار أياـ العرس دكف 
. انقطاع

كيعد الطعاـ مف العناصر اليامة في االحتفاالت ألف تناكؿ الطعاـ يعد أمرا رمزيا 
عاليا  فبعض األطعمة تستخدـ لئلشارة أك الترميز لمناسبات بعينيا كتمؾ التي تقدـ في 

، إذ أف تناكؿ الطعاـ ضمف مجمكعة أثناء 2األعراس، فتناكؿ الطعاـ لو مضمكف رمزم كبير
كالئـ العرس يحمؿ مضاميف رمزية تتعمؽ بالتضامف كالتآزر كالمشاركة، كتكطيد عبلقات 

. القرابة كالجيرة كالصداقة

                                                 
  .مادة إثنكغرافية مف عرس سبؽ ذكره- 1

  .113فاركؽ أحمد مصطفى كمرفت العشماكم، مرجع سبؽ ذكره، ص- 2
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فالتعامؿ مع الطعاـ يشكؿ نسقا منظما في ثقافة كؿ مجتمع مف خبلؿ بنيتو كمككناتو 
التي تنتقؿ مف خبلليا المعاني، فالطعاـ ليس مجرد منتجات غذائية تستيمؾ، بؿ يمثؿ نسقا 
لمتكاصؿ بيف الناس الذيف ينظمكف طرؽ تعامميـ مع الطعاـ في نسؽ معيف مكاز لؤلنساؽ 

فأنكاع الطعاـ كطرؽ تحضيرىا . 1الثقافية المكجكدة في مجتمعاتيـ ثـ يضفكف عمييا المعاني
كتقديميا تختمؼ مف مجتمع إلى آخر كمف مناسبة إلى أخرل فالطعاـ في كالئـ الزكاج 

 .يختمؼ عنو في حالة الكفاة كفي حالة الكالدة كغيرىما
كما أشار األنثربكلكجيكف إلى المكاد كاألشياء المستخدمة في ىذه االحتفاالت، إذ 

يختمؼ استخداميا مف ثقافة إلى أخرل فالماشية مثبل تنحر كتستخدـ في مناسبات معينة في 
.   ثقافة ما كتعد مقدسة في ثقافة أخرل لذا ال يسمح باستخداميا أك المساس بيا

بالنسبة ألنكاع الطعاـ المقدمة في أعراس مجتمع بحثنا فيي مكحدة إلى حد كبير حيث 
تشترؾ جميع األسر سكاء الثرية أك متكسطة الحاؿ في تقديـ الكسكسي بمرؽ أحمر غالبا مع 

، كىما الطبقاف الرئيسياف المذيف "الجارم" الكثير مف لحـ الخركؼ كشربة الفريؾ المعركفة بػ
ال يمكف االستغناء عنيما، باإلضافة إلى السمطة كنكع أك نكعيف مف فكاكو المكسـ 

لكف حاليا أضيفت إلى . كالمشركبات الغازية، كىذا ما كاف معمكال بو في العقكد الماضية
، لكف يختمؼ تقديـ ىذه األطباؽ "الكفتة " ك" مرقة  حمكة " مائدة العرس بعض األطباؽ كىي 

ففي بيت العركس تقدـ . مف يـك آلخر مف حيث عدد المرات كفي بيت العركس كالعريس
كليمة كاحدة كتككف يـك العقد باستخداـ ما أحضره العريس مف مستمزمات الكبش، كتتككف 

ىذا ما تقضي بو العادات . كالسمطة كالفكاكو كالمشركبات" الجارم"أساسا مف الكسكسي ك
مد بنتؾ " حيث أنو ال ينظر باستحساف إلى سمكؾ زيادة األكبلت في بيت العركس إذ يقاؿ

ألنو في مجتمع البحث ال ينظر إلى زكاج البنت بأنو مكسب، لذا فعمى أىميا " كزيد مخضة
أف ال يسرفكا في تنكيع الطعاـ، لكف تغيرت ىذه النظرة بعض الشيء مف أجؿ السعي إلى 

رضائيـ كترؾ انطباع جيد لدييـ  كالثابت أنيا كانت عادة عند 2كسب كد أىؿ العريس كا 
 بيتي العرب قديما أف تقدـ كليمة في بيت العركس حيث كانت تجرم االحتفاالت بالعرس في

                                                 
  .http :// www. Alquds. Co. ukمحمد تركي الربيك، أنثركبكلكجيا الطعاـ في المجتمعات المحمية العربية - 1

  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 2
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ف كانت في البيت األكؿ محدكدة بكليمة لمف كفد  .آؿ العركس كآؿ العريس مف آؿ كا 
 .1"العريس

ىذا عمى عكس أىؿ العريس الذم يعد زكاج ابنيـ مكسبا كحدثا ال يتكرر حيث تنظـ 
األسرة عدة كالئـ بيف غداء كعشاء، فتنحر عدة ذبائح كتككف أكؿ كليمة يـك الرككب لكف 

عادة يككف العدد أقؿ مف األياـ المكالية، كتقتصر عمى الكسكسي كالجارم كالسمطة كالفكاكو 
أم قدـك " المركاح " أما يـك العقد كيـك . كالمشركبات، كىك نفس ما يقدـ ليمة المسنكنة

. العركس فتككف كليمة الغداء كالعشاء كبيرتيف كاألكبلت المقدمة أكثر تنكعا ككمية
في ىذا الشأف نجد القيكة مف مستمزمات كأساسيات استضافة المينئيف كالمدعكيف، 
كالتي تككف متكفرة في كؿ األكقات كفي كؿ مكاف يتكاجدكف فيو، تجدد باستمرار كتقدـ 

. مرفكقة بأنكاع مختمفة مف الحمكيات
إذا نظرنا إلى كالئـ العرب المرافقة لدكرة الحياة نجدىا خاضعة لبنية تفكيرىـ كما 

يسكدىا مف اعتقاد كما يتبعيا مف احتفالية، حيث أنيا كانت تمارس بيدؼ إرضاء قكل غيبية 
أك أبعادىا أك تجسيدا لقيـ كتحقيؽ ما يؤمنكف بو في بيئتيـ التي تطمب منيـ الكثير لجمب 

بالعكدة إلى مجتمع بحثنا نستخمص مما كجدناه في دراستنا الميدانية . 2حسف الذكر كالمػحمدة
أف تقديـ الطعاـ في مناسبة الزكاج مف مظاىر الترحيب بالمدعكييف كالمينئيف كيحمؿ معاني 

حسف االستقباؿ كالضيافة كيعبر عف الفرح كاالبتياج كالمشاركة كتكطيد العبلقات، كما 
يعكس التفاخر كالمباىاة فمف يككف طعامو أفضؿ مف حيث النكعية ككيفية التحضير كالتقديـ 

. كأكثر مف ناحية الكمية يككف حديث الناس، كمصدر لمفخر كعمك المكانة االجتماعية
 وظائف ودالالت رمزية : ممارسات طقسية-4
احتفالية الحنة - 1.4 

الحنة االختيارية والنقش - 1.1.4
النكع :  استعماؿ الحناء في مجتمع بحثنا في نكعيف يمارساف خبلؿ العرس كىمايتجمى

األكؿ كىك ممارسة اختيارية تقـك بيا العركس في بيت أىميا مع أخكاتيا كأميا مف أجؿ 
الزينة مف خبلؿ زخرفة األيدم كاألقداـ كالنكع الثاني ىك طقس إلزامي تقـك بو بعد العقد كقد 

                                                 
  .167ليمى صباغ، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه، قسـ المغة العربية (قراءة أنثركبكلكجية)بركة بكشيبة، المائدة في الشعر العربي القديـ- 2
 .171، ص 2009- 2008كآدابيا، كمية اآلداب كالمغات، جامعة الجزائر المركزية، السنة الجامعية 
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عرفت الحناء لدل اإلنساف منذ القديـ كىي في نظر العرب كالمسمميف تأتي مف شجرة مباركة 
" لمحناء منافع كثيرة ذكرىا. ترتبط ارتباطا كثيقا بالمناسبات كاألفراح ألنيا تكحي بالفأؿ الحسف

كتتمثؿ في أنيا تعطي رائحة طيبة لمستعمميا، كتسكف الدكخة، " الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ
كلمحناء . 1كأف المبلئكة تستبشر بالتخضب بالحناءكنكاحو، كما تزيد في شباب المرء كجمالو 

زالة  فكائد صحية حيث تستخدـ ككصفة عبلجية لبعض األمراض كالتيابات فركة الرأس كا 
 .قشرتيا، كتمنع تشقؽ الجمد كتمنحو القكة

أما مف الناحية الجمالية فالحناء تصبغ الشعر كتغذيو كتمنحو لكنا براقا يزيد مف جمالو 
كقد جرت العادة في مجتمع بحثنا أف الحناء تستعمؿ في . كينعكس نكره عمى بشرة الكجو

مناسبة الزكاج لكي تزيف بيا العركس يدييا كقدمييا كتتفنف في نقشيا كرسميا حتى تزيد مف 
جماليا، كتككف ىذه العممية يـك الكبش ليبل حيث تعمد أخكاتيا أك قريباتيا إلى تزييف يدييا 
بالكامؿ كرجمييا مع النقش، كىي عممية اختيارية ىدفيا زيادة جماؿ العركس، لكننا الحظنا 

أنيا ضركرية عند كؿ عركس كأىميا كال يتخمكف عنيا، حيث ترسـ عمى يدييا رسكمات 
كىناؾ العديد مف النماذج لنقش الحناء، حيث نجد حناء كثيفة . كنقكش جميمة متناىية الدقة

النقش كتغطي اليديف بشكؿ كبير كىناؾ حناء تتركز نقكشيا في أماكف معينة عمى اليديف مع 
ترؾ مساحات فارغة يظير منيا الجمد األبيض متناغما مع لكف الحناء البني أك األحمر 

كما تفضؿ بعض العرائس النقكش التي تزيف أصابع اليد كتمتد إلى المعصميف . الداكف
كتتميز النقكش بالرسكمات الصغيرة كالكبيرة أيضا، كىي . كحتى الذراعيف لتعطي لفتة خاصة

نقكش مستكحاة مف الطبيعة ك تتمثؿ في الكركد كاألزىار كالطيكر كغيرىا، كتزيف القدميف 
أيضا بالحناء مع النقكش الجميمة التي تمنح إطبللة مميزة كجميمة لمعركس خاصة عندما 

كبالنسبة أللكاف الحناء فإف العركس كأىميا . ترتدم معيا الحمي أك مع فستاف الزفاؼ األبيض
يستخدمكف الحناء ذات المكف األحمر الداكف أك البني القاتـ لكف ال يستخدـ المكف األسكد أبدا 

.   بالنسبة ليـ حيث أنو يرمز إلى الحزف كينظر إليو أنو فأؿ شـؤ في مجتمع البحث
رأسمال رمزي مقابل رأسمال  اقتصادي - 2.1.4

النكع الثاني الستعماؿ الحناء ىي طقس إلزامي تقـك بو العركس كالعريس كؿ في بيتو 
بعد عقد الجماعة، ىذا إضافة إلى طقس آخر مرافؽ لو كىك قياـ كاحدة مف المرافقات لمكبش 

                                                 
  .10الجيبللي الغرابي، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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التي تبيت عند العركس بكضع الحناء عمى كامؿ قدـ العركس اليمنى كتربطيا إلى الصباح، 
كتحنى القدـ اليسرل ليمة دخكليا بيت زكجيا كىك طقس ضركرم لكف يجرم عمى انفراد مع 

كما يكضع لمعركس بعد العقد القميؿ مف الحناء في راحتي يدييا اليمنى . المكمفة بذلؾ فقط
كاليسرل مع كضع حبة المكيز فكؽ الحنة في كؿ يد، لكف ىذا الطقس عمني كبحضكر 
الطرفيف كىما عائمة العريس كعائمة العركس، مف ىنا تعد طقكس الحناء جزءا ميما في 

مجمكع الطقكس االحتفالية التي ترافؽ الزفاؼ في مجتمع بحثنا، حيث أنيا ال ترمي إلى بعد 
 .تزييني، لكنيا تأخذ أبعاد رمزية كربما سحرية تمنحيا نكع مف القداسة
النقدم " كضع الباركؾ " مف األمكر المبلحظة في ليمة حنة العركس أنيا ترافقيا عادة 

لمعركس بعد كضع الحناء كيرافؽ ىذا التبراح أم اإلشادة بما قدـ كمف قدـ، كأيضا 
االسترساؿ في مدح العركس كذكر خصاليا الحميدة كبحضكرنا في عدة أعراس سمعنا 

العبارات التي تتداكليا البراحات كىي عادة كىف عادة شخصيات مرحة تتمتعف بسرعة البداىة 
ڤكؿ عمييا يا صفيح كما تعرڤشي " كالطرافة في ىذا المقاـ فقمنا بتدكينيا حيث تقكؿ إحداىف 

في لي ڤالكا ڤصتيا سكدة زنزية كالسخاب عمى صدرىا ماؿ، ما عطيت كما رميت غير عمى 
 كلتزيد البراحة في حماس الحاضرات 1"كتذكر خصاؿ مف رمت كالعركس...فبلنة بنت فبلف 

إلعطاء الباركؾ كلتحسس مف لـ تعطي بصغر قيمتيا كتدفعيا إلى تدارؾ األمر إلى درجة 
إثارتيا فنجدىا تستمؼ مف عند الحاضرات أك تيركؿ مسرعة إلى زكجيا لتنقذ نفسيا مف 

ناس اليمة ما ينسكا ىمتيـ لك يبقكا في :" المعاني التي تحمميا عبارات البراحة كالتي تقكؿ
الدار حبكس كناس الشحتة ما ينسك شحتتيـ لككاف يديرك مف الذىب برنكس ما عطيت كما 

في خاطر منة كمنة كالخمخاؿ فكڤ الحنة كفي "  كتقكؿ أخرل2..."رميت غير عمى فبلنة
 كما يزيد الحماس 3..."خاطر منة كمنييو كالسر مف يكميو ما عطيت كما رميت غير عمى 

ليمة حنة العريس " إعطاء الباركؾ"في ىذه العممية زغاريد النساء بعد التبريحة كتككف عممية 
". حط الباركؾ"أيضا مع التبراح أحيانا كيقاؿ في منطقة الدراسة 

في بحثنا عف معاني كداللة ىذه العادة كجدنا أنو في محافظة السكيداء بجبؿ العرب 
كالذم يقـك بيا يطمؽ عميو " الشكبشة"كانت في الماضي تمارس عادة مشابية تسمى

                                                 
  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 1

 .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 2

  .مادة إثنكغرافية جمعناىا مف الميداف مف خبلؿ المعايشة- 3
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حيث أنو بعد تسميـ العركس لعريسيا عند الباب تبدأ عممية تقديـ النقكط إلى " المشكبش"
:" كصيفة العركس أك كالدتيا فيعمف المشكبش عف اسـ الذم قدـ النقكط بأعمى صكتو قائبل

ف شاء ا نردىا عميؾ . كمحبة براس أقاربؾ أك كالديؾ...خمؼ ا عميؾ يا فبلف كا 
 . كيكرر ذلؾ لكؿ مف يدفع النقكط أك الباركؾ1..."باألفراح

" الرمك"بتكنس في احتفاالت أعراسيـ "  عبيد بف عبنتف" تسمى ىذه العممية في مجتمع
أم كضع أك إعطاء كىي عممية يتكفؿ بيا شخص ذك شخصية مرحة ال يثير " الرمي"أم 

. قمؽ المدعكييف كلو قدرة عمى انتزاع األمكاؿ مف الحاضريف بطريقة تعتمد النكتة كالطرافة
أم " السمطاف كالسمطانة"عمى " الرمك" عممية " البحرم" حيث يبدأ ىذا الشخص كالذم يسمى

العريس كالعركس كيككف مف يقدـ الماؿ أكال أخ العريس األكبر أك أحد أقاربو الذيف يجازل 
إلى األجانب الذيف يشكمكف قبائؿ بعيدة في قرابتيا " الرمك"ثـ تنتقؿ عممية . بزغردة مف النساء

كتككف العممية بجمع العائبلت كالعركش نفسيا كيبدأ ذكر . الدمكية مف صاحب العرس
أسمائيـ مف الكبير إلى الصغير، كتقـك كؿ إمرأة بزغردة عمى أفراد العرش الذم تنتمي إليو 

أك تربطيا قرابة دمكية، كتككف الزغردة متكاصمة كمرتفعة لمف كاف مف أعياف العرش 
كىناؾ استثناء ليذه القاعدة . 2كضعيفة لؤلفراد البسطاء الذيف ال يممككف مكانة اجتماعية

حيث أنو إذا قاـ فرد غير معركؼ كميمش بدفع معمـك مرتفع فإف النساء مجبرات عمى 
الزغردة لو بصكت مرتفع بغض النظر عمى مدل قرابتيف ليف، لكف ىذه المكانة الرفيعة 
.                                                  3بسبب الدفع المرتفع تبقى كقتية كيبقى االنتماء لمعرش ىك المحدد األساسي في ىذا الحفؿ

كما يتجمى ىذا في مجتمع بحثنا عندما يتعمؽ األمر بالرحابة الذيف يككنكف عادة مف أقارب 
العريس حيث أف النسكة حينما يتعرفف عمى أصكات مف يغني في الرحبية كمف يضرب 

.                                  الباركد تزغرد لو قريباتيـ كثيرا كبصكرة مستمرة حتى نياية االحتفاؿ
إلى دالالت عميقة ترمز إلى مكانة الفرد كانتماءه كمركزه كقيمتو " التبراح" عممية  إذا تحيمنا

لدل الجماعة، كما يبرز لدينا تبادؿ بيف رأسماؿ رمزم كىك عبارات المدح كذكر الخصاؿ 

                                                 
  .39عطا ا الزاقكت، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

محمد اليادم الجكيمي، مجتمعات لمذاكرة، مجتمعات لمنسياف دراسة مكنكغرافية ألقمية سكداء في الجنكب التكنسي، - 2
  .   125- 124، ص ص 1994سراس لمنشر، تكنس، 

  .126المرجع نفسو، ص - 3
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الطيبة كاألسماء كبيف رأسماؿ اقتصادم كىك ما تحصؿ عميو العركس أك العريس مف نقكد 
 .تتمثؿ في الباركؾ

   حراسة العروس ووظائف المرافقات لشاة الحالل  - 3.1.4
ال يسمح لمعركس بالخركج مف بيت أبييا منذ أف تحضر شاة الحبلؿ ىذا ما تقتضيو 

: " (04)العادات منذ زمف األجداد، في محاكلة منا إليجاد تفسير ليذا قالت لنا اإلخبارية رقـ 
بكرم إلي يعطي الطفمة برضايتيا كال ببل رضايتيا معنتيا ما يشاكرىاش ككي يڤرب العرس 

ما عادش يخمكىا تخرج ال تيرب إذا كانت ماشي راضية، ديما تعسيا أميا كفي نيارات 
العرس يككنك التييف كقادر تغفميـ كتيرب كديرليـ العار ىذا عبلش مالي لعريس يبعثك زكز 

. 1"نساء يڤعدكا معاىا ديما كيككنك كي ظميا كيف تتحرؾ يتحركك
ىاذكؾ النسا يعسكا العركس كما يخمكش الرجاؿ :" (03)كتضيؼ اإلخبارية رقـ 

يشكفكىا حتى الڤراب لييا كىكما لي يدكشكىا كيمبسكليا الكسكة تاعيا كيحنكليا في الميؿ 
كيجيبكليا ماكمتيا كأم حاجة تستحقيا كبكرم خبلص كيما تحكيمي جداتي كانك النساء 

ىاذكما لثنيف يمشطك كيزينك لعركس كيقكمك بييا حتى تركح لدار راجميا كتعطييـ أـ العريس 
كبيك ىدية كبيرة كي يجيبكىا، كالنساء ىاذكما في زكز يككنك مف النساء المقدرات ككبار 

 .2"كيعرفك كمش
مما تقدـ نستخمص أف المرأتيف المرافقتيف لشاة الحبلؿ ليما كظائؼ كمياـ تسند ليما 

حيث أنيما تحرصاف العركس كتقدماف ليا كؿ الخدمات التي تمزمو،ا ككأنيما كصيفتاف 
تعمبلف عمى تمبية طمباتيا كعمى العركس احتراميما كعدـ التصرؼ بطيش أماميما ألنيما 

تسجبلف عمييا كؿ ما تقـك بو فيككف ذلؾ لحسابيا أك ضدىا، لذا عمييا أف تككف لبقة 
. كتتصرؼ بمياقة في حضكرىما كعمى أميا إكراميما مف حيث المأكؿ كالمبيت

ممارسات وطقوس مرافقة لشاة الحالل - 2.4
القيمة اإلعتقادية لمرآة الكبش - 1.2.4

أما فيما يخص المرآة كقطعة النقكد التي تكضع في فـ الكبش فتسمـ إلى العركس فبل 
تفتحيا إلى يـك الغد حيث تفتحيا كتضعيا في حجرىا كتنظر فييا كؿ الكقت كىي جالسة في 

                                                 
 .سبؽ ذكرىا، (04)مقابمة مع اإلخبارية رقـ - 1

 .، سبؽ ذكرىا(03)مقابمة مع اإلخبارية رقـ - 2
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مكانيا المعد ليا، كالذم ال تغادره طيمة يكميف حتى تذىب إلى بيت زكجيا، أما قطعة النقكد 
فتخبؤىا في جيازىا لعدة سنكات أك تعمقيا كما في القديـ حيث كانت تثقبيا كتعمقيا في 

في المسركرة متاعنا نديرك :" (02)حزاميا حتى ترزؽ بالذرية كالماؿ، تقكؿ اإلخبارية رقـ 
مراية كخمسميات فرنؾ في فـ الكبش كشكية سكر باش تجي العشرة بيف المرا كالراجؿ حمكة 
كمميحة أما المرايا نعطكىا لمعركس تحطيا في حجرىا مف نيار العقد حتى تركح لدار راجميا 

حتى ثـ تڤعد تخزر فييا كما تيزش عينييا لمغاشي لخاطر عندنا عيب كي تيز العركس 
عينييا كتبقى تخزر في العباد يعايركىا النساء يڤكلك فبلنة ما حفمتش كما ذبمتش عينييا، 

المسركرة ىاذم كانك جدياتنا كماتنا يديركىا مف بكرم كڤعدنا نحنا نديرك فييا، كالخمسميات 
كلي ما تحبش تخبييا . فرنؾ تعمقيا العركس في حزاميا باش ينكب عمييا ربي بالذرية كالماؿ

 .1"في بتاتيا
في تحميمنا لكبلـ اإلخبارية نجد أف ما كاف يمارس مف طقكس مع الكبش في الماضي 
، لكف نفيـ مف كبلميا أنيـ كانكا كمازالكا يمارسكف ىاتو الطقكس  الزاؿ حاضرا بقكة إلى اليـك

دكف معرفة فائدتيا أك أىدافيا، فمثبل تمؾ المرآة التي كانكا يضعكنيا في فـ الكبش كالتي 
تسمـ إلى العركس لتنظر فييا طيمة الكقت فيدفيا أف ال تنشغؿ بالحضكر فيي أداة تميييا 
عف النظر إلييـ أك تبادؿ الحديث مع أم كاف ألف كالدتيا أكصتيا كحذرتيا مف فعؿ ذلؾ 
ألنو يعد في مجتمع الدراسة مف األمكر المستيجنة جدا كالغير الئقة، كىي التفسيرات التي 
تحصمنا عمييا مف كبلـ المبحكثات لكف في الحقيقة ىك أف العركس تحذر مف الكبلـ مع 

الناس حتى ال يتعرفكا إلى شخصيا جيدا كلكي ال تفشي أسرارىا ساعة الفرحة التي تنسييا 
" التكتـ كالحرص، كحتى يبلحظ النساء خاصة قريبات العريس حياءىا كيحكمف عمييا بأنيا 

 .كالمرآة ىي التسمية الكحيدة حتى ال تضجر كال تمؿ" عاقمة 
أم تطأطئ رأسيا طيمة الكقت كتنظر " حافمة"لكف يقاؿ لمعركس بأنو يجب أف تككف 

ال فإف ذلؾ يعكد عمييا بالمشاكؿ كسكء الحظ فيككف إيماف كاعتقاد لدل  في تمؾ المرآة كا 
العركس في قكة تمؾ المرآة عف طريؽ النظر إلييا طيمة الكقت، حتى أنو إذا حدث كانكسرت 
المرآة عف طريؽ تخبط الذبيحة فإف ذلؾ يدخؿ الفزع كاالنزعاج لدل العركس كأميا ألف ذلؾ 

 .يترجـ غالبا حسب مجتمع الدراسة بالطبلؽ كفساد األمكر بيف العائمتيف

                                                 
  . ، سبؽ ذكرىا(02)مقابمة مع اإلخبارية رقـ - 1
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طقوس طيي الكبش واقتسام الرأس - 2.2.4
بعد ذبح الكبش يجيز لحمو لتعد منو كليمة الغداء ألىؿ العريس ككؿ الذيف يحضركف 

كتحتفظ أـ العركس . في بيت العركس مف أجؿ عقد الجماعة، حيث يتغدل منو الجميع
ببعض أجزاء الكبش ألف ليا طقكس خاصة لمطيي كالتكزيع، حيث تحتفظ بالرجؿ اليمنى 

كما يختص الرأس كاألرجؿ بطقكس . كالتي تككف طييت مع األجزاء المعدة لغداء الجماعة
طيي تجرم ليبل حيث تعمد أـ العركس إلى غسؿ الرأس كتنظيفو دكف سمخو ثـ تقـك بحشكه 
بالقمح الذم يرمز إلى الخصب كحبة حبلكة التي ترمز إلى حبلكة العشرة كالحياة الزكجية 

 .كيكضع معو األرجؿ
في صباح اليـك المكالي تدعك العركس صديقاتيا كقريباتيا لحضكر طقس االقتساـ 

 (جفنة)كيحضر ىذا الطقس كتمارسو العازبات فقط حيث يشرط أف يكضع في قصعة 
مصنكعة مف الخشب كتقـك العركس بقسمة الرأس عمى إثنيف في كسط زغاريد الحاضرات، 
ثـ تتناكؿ قطعة مف المساف كالعيف اليمنى كجزء مف بقية الرأس، ثـ تتدخؿ صديقاتيا فتتناكؿ 
كؿ كاحدة قميبل منو مع األرجؿ ماعدا الباقي مف المساف كالعيف اليسرل المذيف يكضعاف مع 

يكضع الكؿ في محرمة خضراء كيرسؿ في نفس اليـك . الرجؿ اليمنى التي احتفظت بيا األـ
إلى العريس مع أختو أك كالدتو كالتي تعيدىا كىي مممكءة بالعطكر كالمكسرات كالحمكل مف 

في سؤالنا . يتناكؿ العريس المساف كالعيف كحده لكف يقتسـ الرجؿ مع أصدقائو. عند العريس
في عكايدنا نديرك السبر ىذا باش المرا تبقى : (08)عف معنى ذلؾ كمو تقكؿ المبحكثة رقـ 

محضية في عيف راجميا كالراجؿ يبقى محضي في عيف مرتك كباش ىي تتكمـ بمسانك كىك 
كتقصد المبحكثة بأف ليذه الطقكس داللة كرمزية حيث يمثؿ أكؿ العيف . 1"يتكمـ بمسانيا

بالنسبة لمعركسيف في اعتناء كؿ كاحد منيما باآلخر كنيؿ خظكة لديو لما لمعيف مف قيمة 
لدل اإلنساف، كما يعبر االشتراؾ في أكؿ المساف عف التفاىـ ككأف االثنيف يتكمماف بمساف 

كاحد، أما اشتراكيـ في أكؿ الباقي مع األصدقاء ىك التمني ليـ بالزكاج القريب أم أنو فأؿ 
. خير ليـ كمشاركة في طقكس العبكر

 
 

                                                 
  . ، سبؽ ذكرىا(08)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1
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الممارسات التحصينية        - 3.2.4
يتخكؼ أفراد مجتمع الدراسة في مناسبة الزكاج مف أمكر كثيرة كيعتقدكف في قدرتيا 

. عمى إلحاؽ األذل بالعريس أك العركس كتأثيرىا عمييما عاجبل أك آجبل
 أف االعتقاد بزيادة األذل كالشركر كتزداد خطكرتيا خاصة في Bachكقد الحظ باخ 

  .1فترات االنتقاؿ مف حالة إلى أخرل كالميبلد كالزكاج كتعاقب فصكؿ السنة
تتمثؿ ىذه المعتقدات في التصكر الشعبي لمجتمع البحث في مدينة الشريعة في عدة 
أشياء أكليا االعتقاد بكجكد مخمكقات غير مرئية كالمتمثمة حسبيـ في الجف الذم يمكف أف 
يمحؽ األذل باإلنساف مف خبلؿ التعرض لمسحر، الذم يتـ بكاسطتو كعف طريقو فيتمبس 
اإلنساف ألنو خادـ الساحر فيسبب لو الكثير مف المشاكؿ أك التعرض ألذاه عف طريؽ 
المركر عمى مكاف نجس أك الجمكس عمى العتبة خاصة أك المركر عمى دـ أك قشكر 

كما يعتقد أفراد مجتمع البحث في العيف الشريرة كالضارة التي يمكف أف تمحؽ األذل . البيض
.                       بالعريس أك العركس

كيذىب بعض الباحثيف إلى أف ىناؾ اعتقاد راسخ في الثقافة الجزائرية بصفة عامة 
كىك اإليماف بالتأثير الضار لمنظرة كمشاعر الحسد التي ترافقيا لدل بعض الناس ألفراد 

 إلى غير ذلؾ كيرتبط الحسد 2يتمتعكف بالصحة الجيدة أك األمبلؾ أك الذرية الصالحة
بالعيف، فالحاسد يتمنى زكاؿ النعمة عمى الذم يحسده كينظر إليو بنفس خبيثة ممؤىا الحقد 

كما يعتقد مجتمع الدراسة في الممارسات السحرية التي . كالغؿ كيرغب في إمتبلؾ ما يممكو
يقـك بيا الحاقديف عمى العريس أك العركس أك الذيف يريدكف االنتقاـ منيـ بحجة إعراض 
العريس مثبل عف الزكاج بامرأة معينة أك رفض العركس رجبل تقدـ لخطبتيا فيقـك ذلؾ 

الشخص بربط العريس ليمة دخمتو حتى يصبح غير قادر عمى فض بكارة عركسو، خاصة 
إذا كاف الرفض في األقارب، أك قد تتعرض العركس إلى عممية ربطيا عف اإلنجاب لمدة 

 .معينة أك قطع نسميا نيائيا
في ىذا الشأف يتبيف بعض الباحثيف الجزائرييف أف ىناؾ ثبلث خطابات حكؿ السحر 

في الجزائر، كىي الخطاب الديني الذم يتخذ مف اإلسبلـ مرجعا لو لصياغة مكقفو مف 
                                                 

  .213مرفت العشماكم عثماف العشماكم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1

إسماعيؿ قيرة كعبد الحميد دليمي كسميماف بكمديف، التصكرات االجتماعية كمعاناه الفئات الدنيا، دار اليدل لمطباعة - 2
 .87ت، ص .كالنشر كالتكزيع، عيف مميمة، د
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مكضكع السحر حيث يميؿ المكقؼ الديني إلى أف الممارسات السحرية محرمة تحريما 
قاطعا، كيرل آخركف أف لو تأثير فعمي كدليؿ ذلؾ تعرض الرسكؿ الكريـ صمى ا عميو 

أما الخطاب الكثني الذم يصكغو . كمنو فإف ممارسات إزالة السحر مباحة. كسمـ لمسحر
السحرة كزبائنيـ كىك اإليماف بحقيقة السحر كفاعميتو كمف ثـ تعاطيو، أما الخطاب العقبلني 

مف . 1فيحيؿ المعتقدات كالممارسات السحرية إلى ضرب مف البلعقبلنية كاالبتعاد عف الكاقع
أجؿ ىذه األسباب فإف كبل مف العريس كالعركس يمجأ إلى طرؽ تحصينية كاحترازية تبتعد 

 .عنو األذل كتجعمو في منأل عف أعيف الحاقديف كالحاسديف كالسحرة
لذا نجد األميات خاصة يقمف بعدة ممارسات شعبية لكقاية العركس كالعريس مف 

مف الممارسات كاإلعتقادات  التي يؤمف أفراد مجتمع البحث . الحسد كالعيف كالسحر كالجف
بيا إيمانا قاطعا أف الجف يخاؼ مف عدة أمكر، مثؿ كضع المصحؼ في حجر العركس أك 

كمف أجؿ ذلؾ . بجانبيا أك عند رأسيا أك حممو في جيب العريس كالممح كالشب كتبلكة القرآف
تقـك أـ العريس أك العركس بإذابة الممح في الماء كترش بو البيت خاصة غرفة جمكس 

العركس أك الغرفة المقرر أف يسكف فييا العركسيف كما يكضع عمى النار حيث ترمز فرقعاتو 
إلى طرد الشياطيف كاألركاح الشريرة كالجف، كما أف ىناؾ رمزية االحتراؼ لمعيف الحاسدة 
ذا حصؿ كتكعكت العركس أك العريس فإف أمو تمجأ إلى أخذ قطعة مف الشب كتمررىا  كا 
عمى مكاف األلـ سبع مرات ثـ تضعيا عمى النار مدة معينة ثـ تقـك بقراءة ذلؾ الشكؿ إف 
كانت عارفة أك تعرضو عمى إحدل العجائز العارفات بيذه األمكر ثـ تقـك بسحقو ككضعو 

ككاف العرب قديما عند كصكؿ . في الماء كتسكبو في البالكعة ليأخذ كؿ شر كحسد معو
العركس إلى بيت زكجيا تذبح عدة ذبائح إلرضاء األركاح الشريرة كطردىا كيقاؿ بأنيا ذبائح 

، كما يمجأ الكثير إلى الرقاة ليقرؤكا عمييـ بعض اآليات كيمنحكىـ بعض الماء لشربو 2الجف
كتكخيا لمعيف كالحسد يتبع . كاالغتساؿ بو مف أجؿ التحصيف مف أعماؿ السحر كالجف

العركسيف كأىميا نظاما كقائيا احترازيا يتمثؿ في العديد مف الكسائؿ كاألساليب منيا ترديد 
" أك" خمسة في عينيؾ"أك " خمسة في عينيف الحسكد" عبارات كتعاكيذ لدرء الحسد كقكليـ

مع تكجيو أصابع اليد الخمسة إلى الشخص المقصكد حتى كلك " عيف الحسكد ال تسكد 
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خفية، كيعتقد مجتمع البحث في نجاعة ىذه العبارات في إبعاد عيف الحاسد كرد شرىا عمى 
أف التعكيذة ىي مخاطبة العيف الشريرة،  "  Evans Pritchardكيرل إيفانز بريتشارد. صاحبيا

كىك ما يتفؽ في مجتمع البحث في . 1"كتصحبيا بعض الشعائر كالطقكس المرتبطة بيا
ممارسات كقائية أخرل كىي حرؽ البخكر في بيت العركسيف عمى مدار أياـ العرس خاصة 

ياربي بعد "ليمة الدخمة في غرفتيما الخاصة كترديد بعض العبارات المتداكلة يكميا مثؿ 
عيف الحسكد فييا عكد فييا الممح كالباركد " أك" عيف الحسكد فييا عكد"ك" عمييـ عيف الحساد

الممح الفاسد " كيقابؿ ىذا في بعض المجتمعات الريفية في مصر بنثر الممح كترديد عبارة". 
في عيف الحاسد كالمي يبص لؾ برداكة تتحط عمى عينو غشاكة، يكفيؾ شر النفاثات في 

في ىذه التعاكيذ كالرقى يؤمف الناس بقكة الكممة التي تقاؿ، ". العقد، كشر حاسد إذا حسد
كما تسكد عادة نثر الكمكف األسكد في . خاصة إذا كانت مصاحبة لبعض الطقكس المتكارثة

كؿ غرؼ بيت أىؿ العريس كالعركس خاصة كبصكرة ممفتة لبلنتباه حيث تبلحظو العيف فكؽ 
كىي عادة متكارثة يعتقد ممارسكىا في قكة ىذه المادة في درء . الزرابي كفي كؿ أرجاء المنزؿ

 .العيف كالحسد
ڤرف فمفؿ " كما تستعمؿ بعض الحمي الذىبية كالخمسة أك العيف أك قطعة عمى شكؿ 

لمحماية مف العيف كدرء الحسد لما لمعدد خمسة مف رمزية كالفمفؿ الحار، الذم يرمز " حار
أما ما يعرؼ باليد ذات األصابع الخمسة كيعتقد . إلى احتراؽ العيف كعدـ قدرتيا عمى الرؤية

كما يتجسد استعماؿ . أنيا رمز لحماية اإلنساف ألنيا عضك الحركة كالعمؿ كترمز إلى القكة
ىذا الرمز في كضع األـ ليدىا في الحناء ثـ طبعيا عمى مدخؿ البيت أك الغرؼ كىي بمثابة 

تحصيف كرد لعيف الحاسد حتى أنو أصبح مجرد تكجيو اليد مفتكحة في عيف مف يشؾ فيو 
يربطيا "  أشياء فيتيشية" كما أف ىاتو األشياء يمكف أف تككف تحؼ لمزينة كىي . ردا لعينو

" الفيتيش"لتكجيو أكؿ نظرة إلييا، ألنو يسكد تصكر شعبي مفاده أف  (...)البعض في أعناقيـ
 كما أف أفراد مجتمع البحث يسكد لدييـ اعتقاد في جدكل كنفع األحجبة التي 2.يمتص العيف
كيككف عادة شخص " الطالب"كيختص بكتابتيا شخص يطمؽ عميو " الحركز" يطمؽ عمييا

يحفظ القرآف حيث يقـك بكتابة بعض اآليات القرآنية في قصاصات مف الكرؽ، كىي عادة 
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سكرة الفمؽ كالناس كآية الكرسي كبعض أسماء ا الحسنى كما يرسـ فييا بعض األشكاؿ 
 .كىي عبارة عف طبلسـ

إذا تعذر أك تعسر عمى العريس فض بكارة عركسو يعزل ذلؾ إلى ربطو لجعمو غير 
قادر عمى أداء دكره الجنسي في تمؾ الميمة، فيسبب ذلؾ القمؽ كالتكتر لدل العائمتيف كيضع 
العريس في مكقؼ حرج يفسر بضعفو الجنسي، ىذا ما يؤدم بأىمو إلى االستنجاد بأشخاص 

يفككف ىذا السحر، فيكتبكف بعض التعاكيذ لفؾ الربط مقابؿ مبالغ مالية كبيرة لمعرفتيـ 
 . بالحاجة الماسة إليو

كالمبلحظ أف ىذه الممارسة تخمط بيف الديف كالسحر لمتأثير عمى الناس كجعميـ 
يؤمنكف بفاعمية ما يقكمكف بو ألف الديف مف األمكر األساسية ذات القيمة العميا عند كؿ 
مسمـ كأم شيء مرتبط بو يككف مقدسا، كلو قيمة لذا يمجأ الدجالكف إلى إضفاء الصبغة 

الدينية عمى أعماليـ مف خبلؿ كتابة آيات قرآنية في األحجبة كالحركز التي يكتبكنيا لمناس 
كيتكممكف باسـ الديف لذا نجد الشخص الذم يحممو يحس براحة نفسية فيتغمب عمى تكتره 

 .كضعفو كتعكد المياه إلى مجارييا

 (الجياز)بتات العروس - 3.4
المباس والحمي   - 1.3.4

يتمثؿ جياز العركس في مجتمع البحث في قسميف ىما المباس الخاص بيا كالحمي 
كالمباس ىك أحد مقكمات كؿ مجتمع ألنو يعكس خصائصو ، كبعض أثاث كلكاـز المنزؿ

كمميزاتو االجتماعية كاألخبلقية ألف المظير لو صمة كثيقة بالشخصية كىك عنكاف عمى ذات 
لى طبقة اجتماعية معينة،  لى أمة دكف غيرىا كا  فالثياب "الفرد كانتمائو إلى ممة دكف أخرل كا 

كلمباس كظيفة الحماية كستر . 1"تخبئ الجسد لكنيا تكشؼ عف صكرة الجسد االجتماعي
كيمثؿ . العكرة ككظيفة جمالية تزيينية كأخرل رمزية تعبر عف تقاليد كعراقة مجتمع معيف

أمر بالغ األىمية تفكر فيو األـ "  البتات "جياز العركس كما يطمؽ عميو في منطقة الدراسة 
بصفة خاصة منذ أف يشتد عكد ابنتيا كتصبح مؤىمة لمزكاج كىك في مجتمع البحث المباس 

أما لباسيا فيتمثؿ في العديد مف الفساتيف اليكمية . 2كالحمي الذم تقتنيو كبعض لكاـز المنزؿ
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كفساتيف تشترل جاىزة كىي خاصة بالمناسبات " ڤنادر الدار" التي تمبسيا في بيتيا كتسمى
كتتنكع بيف التقميدية كالعصرية كفساتيف السيرات التي تكاكب المكضة لكف الغالبية تككف 

فساتيف مف مناطؽ معينة مف الكطف مثؿ المنصكرية كالقفطاف كالفساتيف الصطايفية كالجبة 
القبائمية كيتركز اإلىتماـ عمى ڤندكرة الفرڤاني المطرزة بخيكط ذىبية كالتي تتألؽ بيا العركس 

ذا كاف العريس ميسكر  في كقت حنتيا، كرغـ غبلء ثمنيا فغالبية العرائس يقمف بشرائيا كا 
 .الحاؿ يقتنييا لعركسو كفي بعض األحياف تككف في قائمة الشركط التي تككف مع المير
. أما أكؿ لباس تقميدم يميز المنطقة كالذم تكليو العركس عناية خاصة فيك الممحفة

كالممحفة ىي قطعة قماش تكاد تككف معدكمة الخياطة ماعدا بعض الزينة المتمثمة في بعض 
األشرطة أك القالكف الحريرم الممكف تمتحؼ المرأة بيا التحافا يغطي كامؿ جسميا، تمسؾ في 

الكسط أم عمى مستكل الخصر بحزاـ مصنكع مف الصكؼ كالقطف الحريرم كتجمع كميا 
، كحسب بعض المبحكثات كاإلخباريات فإف 1بقبضات مف الصكؼ أك القطف أك الحرير

الممحفة كانت في الستينات كالسبعينات كفي الثمانينات لباس المرأة الريفية خاصة، سكاء 
كانت متزكجة أك غير متزكجة فيي لباسيا اليكمي الذم يقييا مف الحر كيحمييا مف البرد 

كتتزيف بو في المناسبات غير أف األلكاف كانت تختمؼ فألكاف الممحفة التي تمبس في 
المناسبات كانت زاىية كفاتحة كقماشيا فيو بعض الرسـك التي تزينيا، أما ممحفة األياـ 

. العادية فكانت ذات ألكاف قاتمة أك داكنة حتى ال تتسخ بسيكلة
كمف المميزات الميمة لمممحفة العبكف كىك ثنية تككف مف األماـ تغطي بيا الفتيات 
، 2نيكدىف حتى ال يراىا أحد، أما العجائز فيدخمف فييا أيدييف لتسخينيا كحمايتيا مف البرد

أم أنيا " النفة " كما يضعف فييا محفظة النقكد كعمبة الكبريت التي تككف دائما معيف كعمبة 
كحاليا تشترل الممحفة جاىزة أك تقـك العركس باختيار قماش ليا مف نكع . ذات كظيفة عممية

رفيع جدا كتقـك بخياطتيا عند أمير الخياطات ألنيا لـ تعد كالسابؽ غير مخاطة تماما، لكف 
أدخمت عمييا بعض التعديبلت التي تتماشى مع العصر، ترتدييا العركس في يـك الحزاـ كفي 

. مناسبات كثيرة لمتعبير عف التمسؾ بعادات كتقاليد المنطقة كتراث األجداد
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كما تشترم العركس العديد مف األلبسة الداخمية المتنكعة كاألحذية بمختمؼ أشكاليا 
ككؿ ما يخص لباس النساء كتكثر مف عدد كؿ نكع كتككف األعداد غالبا فردية كاأللكاف 

كيرافؽ ىذا الجياز سبلت تمؤل بأدكات . أما المكف األسكد فيستبعد ألنو فأؿ شـؤ. متعددة
كتنظـ األلبسة في حقائب كثيرة كمختمفة . الزينة كالعطكر كالصابكف كالتي ال تعد كال تحصى

 ".سابات" األحجاـ أما األحذية فتكضع في سبلت يطمؽ عمييا
مما ال شؾ فيو أف لباس العركس يرافقو دائما إكسسكارات كأنكاع مختمفة مف الحمي 
التي تتنكع في أشكاليا كمكاد صنعيا كأغراضيا فمنيا ما ىك مثمث كمنيا ما ىك دائرم 
كأخرل تأخذ أشكاؿ نباتات كبعضيا يككف في صكر حيكانات، فييا ما ىك مصنكع مف 
الفضة كفييا ما ىك مصنكع مف الذىب كقد خصصت لتزييف الرأس كاألصابع كالخصر 

كشغؼ المرأة بالحمي قديـ حيث يظير اىتماـ نساء العرب . كاليديف كاألذنيف إلى غير ذلؾ
القدماء بالحمي بشكؿ بارز مف خبلؿ ما عثر عميو مف أنكاع مختمفة لمحمي في حكراف كجبؿ 

العرب كالتي تعكد حسب الدراسات إلى العصر الركماني كالمعركضة في جناح الحمي 
بالمتحؼ الكطني بدمشؽ، كما يظير ذلؾ الشغؼ في تماثيؿ نساء التدمريات إذ يرجح أف 

 .1تككف تدمر مركز لمصياغة
كيتميز حمي العركس في مجتمع الدراسة أنو إما يككف مف الفضة أك الذىب حيث ال 

تستغني العركس عف شراء تشكيمة مف بعض الحمي الفضية التقميدية ذات الممسات العصرية 
: كتتمثؿ عمكما في

 . كىك حمية تكضع عمى الجبية تتدلى منيا قطع فضية صغيرة: الجبين• 
. ىي أساكر كتكجد عمى أنكاع مختمفة: المسايس• 
 .  ىك نكع مف األساكر العريضة كالمشيكر منيا مڤكاس دڤ حجر:(المڤواس)المقياس • 

 .  تأخذ أشكاؿ حيكانية كنباتية خاصة خاتـ الثعباف أك األسماؾ: الخواتم•      
 تكضع في الرقبة منيا ما ىك قصير كيحتكم عمى بعض :السالسل والعقود والقالدات• 

المرجاف كأنكاع أخرل مف الحجارة الزرقاء أك الخضراء كمنيا ما ىك طكيؿ يتدلى عمى 
 .الصدر
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تككف عمى أشكاؿ مستطيبلت أك مربعات أك دكائر تتخذ أشكاؿ نباتية عادة، أك : المحزمة• 
 .    شكؿ سمكة

 .    المعركفة ىي المشرؼ كىي أقراط دائرية تنتيي بمثمثات: األقراط• 
 .   كمنو الرفيع كالسميؾ أك العريض كيحمؿ في نيايتيو رأس ثعباف: الخالخل• 
كىي عبارة عف مشابؾ أك بركشات  تمسؾ الممحفة مف الكتفيف كتستعمميا  : الخالالت• 

العركس لمزينة، كمنيا ما يككف في شكؿ خمسة تستعمميا المرأة في النفاس عمى الجبيف في 
.            الجية اليمنى لحمايتيا مف العيف كما تضعيا البنيا أك ابنتيا لنفس الغرض

كلؤلشكاؿ سكاء النباتية أك الحيكانية المستعممة في الحمي المختمفة دالالت رمزية، إذ نجد 
مثبل السمكة ترمز إلى الخصكبة ألف ليا قدرة عمى التكاثر الدائـ ككضع البيض بعدد ال 

أما الثعباف فقد ارتبط تجسيده بالجف . نيائي، كترمز الكركد ك األزىار إلى الصفاء كالجماؿ
. فكجكده طارد لمجف ك مخيؼ ليـ ألنو رمز لمشر

ىذا باإلضافة إلى الحمي الذىبية التي تقتنييا المرأة ليدؼ الزينة أكال ككثركة كلك بسيطة 
الذىب كنز تمڤاه المرا في الظركؼ " (07)تحتاج إلييا في المستقبؿ كما تقكؿ المبحكثة رقـ 

 كتتمثؿ الحمي الذىبية العصرية في الخكاتـ كاألساكر كاألقراط كالسبلسؿ ك العقكد 1"الصعيبة 
كمف الحمي . كثمنيا باىظ " المشبكة"كالمحزمة التي تككف بسيطة كثمنيا معقكؿ أك 

الذم يرتبط " السخاب" الضركرية ك التي ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ التفريط فييا كىك
كالجدير بالذكر أف العركس تجد بعض ىذه الحمي سكاء الفضية . بطقكس تكممنا عنيا سابقا

أك الذىبية جاىزة، لكف أخرل تككف بحسب الطمب كتستغرؽ مدة صنعيا كقتا طكيبل مثؿ 
. محزمة الفضة ك الذىب كبعض أنكاع األساكر

أثاث و لواحق البيت         - 2.3.4
جرت العادة في مجتمع البحث أف تجيز العركس ببعض األثاث المنزلي ك لكاحؽ 

لمزينة ك بدأت قائمة ىذه األشياء تزداد يكما بعد يـك كأصبحت ترىؽ كاىؿ كالد العركس، كما 
كشفتو مبلحظاتي أف كؿ عركس تصر أف تجيز نفسيا كبيتيا المستقبمي مثؿ ما فعمت 

ف كانت ظركفيا ال تسمح كما تصر أميا أيضا عمى  جاراتيا كقريباتيا كصديقاتيا، حتى كا 
ىذه الفكرة مف باب التفاخر كالتنافس كمساكاة ابنتيا بمثيبلتيا حتى ال يحتقرىا أىؿ زكجيا 

                                                 
 .سبؽ ذكرىا، (07)مقابمة مع المبحكثة رقـ - 1
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كىذه النظرة ليست مقتصرة عمى مجتمع الدراسة بؿ إف التفاحر . كينظركف ليا نظرة دكنية
يعكد ىذا إلى االعتقاد الشائع بأف . كالمباىاة مف الظكاىر التي تسكد في المجتمعات العربية

 .فخامة الجياز كغبلء مقتنياتو ككثرتيا دليؿ عمى ثراء األىؿ ككجاىتيـ
نعكد إلى مجتمع بحثنا التي تتجيز العركس فيو بكؿ ما يمزميا خاصة األغطية 

الصكفية بمختمؼ أنكاعيا كأشكاليا كأحجاميا كاألفرشة القطنية كالحريرية كما تتزكد بالكثير 
مف الكسائد الخاصة بغرفتيا كغرؼ الضيكؼ كالجمكس كغيرىا، إضافة إلى الستائر الفاخرة 

" المطارح" كالزرابي ذات النكعية الرفيعة كالبطانيات الشتكية كأنكاع عدة مف البساط الصكفي
كأضيفت مؤخرا األرائؾ الخاصة بقاعة جمكس الضيكؼ كمبلحؽ الزينة الخاصة بيا مف 

كلـ تتكقؼ األمكر . لكحات كمزىريات كغيرىا، كالصالكف المغربي مف النكعية الجيدة كالغالية
عند ىذا الحد بؿ تعدت حاليا إلى شراء أجيزة كآالت الكتركنية ككيركمنزلية مثؿ آالت 

الغسيؿ كالطبخ كالثبلجات كأجيزة التمفاز كأكاني المطبخ كأطقـ مف أنكاع مختمفة إلى غير 
كما يجب أف يتكفر جياز العركس عمى تشكيمة مف األغطية التقميدية كىي الزربية أك . ذلؾ

" الحنبؿ"أك " الحكلي"كىي زربية مرقكمة ككسائد أيضا بالرقـ ك" الدراڤة" ما يطمؽ عمييا
 .كبعض سجادات الصبلة التقميدية أيضا

في تحميمنا لما تحصمنا عميو في ىذا الشأف كجدنا أف جياز العركس يتألؼ مف كؿ ما 
ىك عصرم مساعد عمى حياة الرفاىية، كما أف أفراد مجتمع البحث لـ يتخمكا تماما عما ىك 

. تقميدم ك تراثي
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 خالصة الفصل

جراءاتو المختمفة          تيتـ المجتمعات عامة كمجتمع الدراسة بصفة خاصة بالزكاج كا 
ألنيا تدعـ قياـ الركابط االجتماعية كاالقتصادية كاألخبلقية بيف الجماعات القرابية التي 

ينتمي إلييا كؿ مف العركس كالعريس كمكطدة أيضا لعبلقات الجيرة كالصداقة، كتبيف لنا ذلؾ 
في مجتمع البحث مف خبلؿ الدعكات المكجية لؤلقارب كاألصدقاء كالجيراف كالمعارؼ 
كعادات التيادم كالمشاركة في االحتفاالت كتقديـ الخدمات المعنكية كالمعكنة المادية 

مف ىنا تعمؽ أىمية كبرل حكؿ ممارسة الكثير مف العادات كالطقكس . لمعركسيف كأسرتييما
المتنكعة كما كشفت لنا مبلحظاتنا الميدانية أف العرس يشكؿ فضاء رحبا غنيا بأشكاؿ 

فرجكية شعبية كالرقص كالغناء كضرب الباركد كالرحبية التي تتجمى كظائفيا الظاىرية في 
كما تمارس في محطات . التركيح كالتسمية كالمدح، لكف تحمؿ في طياتيا دالالت كرمزية

العرس المتعددة عادات اجتماعية شعبية كطقكس تحصينية احترازية كقائية تعبر عف 
. المعتقدات المكجكدة عند األفراد في مجتمع البحث
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نمائئ الدراسي  
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نتائج الدراسة 
لقد كشفت لنا الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في مجتمع مدينة الشريعة عمى أف ىذه 
المدينة الزالت غينة بالكثير مف عناصر التراث الشعبي، منيا المتعمقة بمكضكع بحثنا حكؿ 
عادات كطقكس الزكاج كالتي تتضمف العديد مف القيـ التي الزاؿ مجتمع البحث متمسكا بيا 
كمحافظا عمييا، كأيضا الطقكس التي تعكس تمسؾ أفراده بالمعتقدات الشعبية كقد تكصمنا 

: إلى العديد مف النتائج في بحثنا نمخصيا فيما يمي
يعد التعاكف بيف أفراد المجتمع المحمي ميكانيـز ميـ يعمؿ عمى استمرار الجيرة كالصداقة - 

كالقرابة ألف ىذا األخير عممية اجتماعية ثقافية تنفذ إلى كؿ أكجو النشاط اإلنساني كتمثؿ 
مناسبة الزكاج مجاال لمتعاكف بيف أفراد مجتمع بحثنا،ك الذم يتجمى في التحضير لمعرس 

كتقديـ الخدمات كاألشغاؿ المنزلية مف طيي كغسؿ كتقديـ الطعاـ ك تييئتو كفتؿ الكسكسي 
كترتيب الغرؼ كالتنظيؼ إلى غير ذلؾ، لكف ما الحظناه  أف بعض األعماؿ الجماعية 
، حيث  التعاكنية في العرس بدأت تزكؿ تدريجيا نتيجة إلى بدء ضعؼ ىذا الميكانيـز

أصبحت األعماؿ الخاصة بالعرس تنحك ألف تككف فردية، ىذا ما يفسر تراجع سمطة بعض 
العادات التي كانت مكجية لمجماعة كتبلشي البعض منيا كسير أخرل إلى االندثار بتعبير 

. آخر تراجع الضمير الجمعي
صمكد قيمة العذرية أماـ التغيرات االجتماعية، مما يدؿ عمى أنيا قيمة عميقة بالرغـ مف - 

كجكد معطيات جديدة كمعايير لمحكـ عمى أخبلؽ الفتاة فإف معيار العذرية فاؽ كؿ المعايير 
. األخرل

نممس في منطقة الشريعة مجاؿ بحثنا، الطابع التكفيقي بيف المباس التقميدم كالعصرم - 
كذلؾ بسبب عدـ انقطاع الصمة بالماضي الذم تمثمو األميات كالجدات البلتي مازلف 

قناع كترغيب الجيؿ  يحافظف عمى الظيكر بتمؾ األلبسة التقميدية كمحاكلة الحفاظ عمييا كا 
الجديد بيا، ىذا بالرغـ مف التعديبلت التي أدخمت عمى بعض األلبسة حيث أصبت تتميز 

. بممسات عصرية جعمت اإلقباؿ عمييا كبيرا
تمعب اليدايا المتبادلة كالباركؾ المقدـ لكؿ مف العريس كالعركس كأىميما دكرا اجتماعيا - 

يتمثؿ في تكطيد العبلقات االجتماعية داخؿ مجتمع البحث، كما تمثؿ بعدا اقتصاديا مف 
خبلؿ المعكنة المقدمة مف األقارب كالجيراف كاألصدقاء، بالتالي تكسيع دائرة العبلقات 
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االجتماعية، حيث يمتد ىذا التبادؿ مف الدائرة القرابية إلى الجيرة ثـ األصدقاء كالمعارؼ كمف 
.  ثمة زيادة التضامف االجتماعي بيف مختمؼ الشرائح كالطبقات

تحظى ليمة الحنة كيـك العقد في مجتمع الدراسة باحتفالية خاصة كمميزة ألف ىذه الميمة - 
تمثؿ مرحمة انفصاؿ كؿ مف العركس كالعريس عف عائمتييما كفراؽ لحياة العزكبية كاندماج 

في فئة جديدة ىي فئة المتزكجيف، حيث يتحمبلف في الكضع اإلجتماعي الجديد أعباء 
.  كمسؤكليات جديدة

تستند العادات كالطقكس الممارسة في منطقة الدراسة إلى إرث ثقافي كمعارؼ قديمة  - 
رث عقيدم في جكىره، كما أف بعض العادات ىي انعكاس لمعتقدات شعبية مثؿ تعميؽ  كا 

التمائـ كالحركز لرد الحسد كالعيف، حيث نجد الناس يعتقدكف في القكة المكجكدة فييا كالكامنة 
. كراءىا

ارتباط احتفاالت األعراس بتناكؿ بعض األنكاع مف األطعمة كبعض االعتقادات الشعبية - 
المتكارثة حكليا، فالكسكسي مثبل يعبر عف الرخاء كال يمكف أبدا أف تخمك كالئـ العرس منو، 

كما تعكس االحتفاالت بكؿ أنكاعيا التضامف كالتآزر العائمي كالقرابي مف خبلؿ مشاركة 
األقارب في تزكيد أىؿ العريس ببعض المكاد المستخدمة في الطبخ كالمحـ كالفكاكو كالدقيؽ 

كما يساىـ االحتفاؿ بالزكاج بصكرة عامة في لـ . كغيرىا مف مستمزمات تحضير األطعمة
.    شمؿ العائبلت التي تفرقت بسبب ظركؼ الحياة

تعتبر بعض مظاىر االحتفاالت كالطقكس كالعادات التي تمارس في الزكاج مف أمكر - 
جذب كركاج بعض الحمي كاأللبسة الخاصة بالمنطقة، إذ تتناقميا النساء مف جية إلى أخرل، 

بالتالي عدـ اندثارىا الكمي كاستمرارىا حتى كلك أدخمت عمييا بعض التعديبلت، إال أنيا 
. تحتفظ بركحيا كجكىرىا كتقـك بدكر التعريؼ بمنطقة الدراسة 

تمعب العادات الممارسة خبلؿ الزكاج دكرا كبيرا في الضبط االجتماعي، إذ أنيا تعبر عما - 
ىك مقبكؿ كما ىك مرفكض أك مستيجف لدل مجتمع الدراسة مثبل مف األمكر المستيجنة 
إغفاؿ دعكة األقارب كاالستعانة بيـ، كمف ثمة نجد أف مظاىر االحتفاالت المختمفة تؤكد 
عمى االندماج كالتضامف االجتماعي كالعائمي كىك تضامف جمعي قائـ عمى االشتراؾ في 

.   السمككات كتجانس القيـ كالكالء لمجماعة القرابية كلتراثيا
 .                                             
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تعكس احتفاالت الزكاج كطقكسو بعض العناصر الفمكمكرية التي تعمؿ عمى تكيؼ األفراد - 
دخاؿ  مع بيئتيـ كتثبيت القيـ االجتماعية كالثقافية ، كما تؤدم كظيفة التسمية كالتركيح كا 

السركر كالبيجة عمى النفس عف طريؽ الفرجة أك المشاركة في القياـ بيا كاألغاني كالرقص 
.                                                 . الفردم كالجماعي النسكم كالرجالي

إف الرمزية التي تحمميا األشياء كالممارسات ىي التي تحافظ عمى كجكدىا كاستمرارىا عف - 
طريؽ االعتقاد فييا كاإليماف بيا كبجدكاىا كنفعيا، حتى إف كانت عمميا مفرغة مف ىذه 

الفائدة، فمثبل  تمؾ الطقكس التي تمارس لمتحصيف كالكقاية مف السحر كالعيف كرش مككب 
العركس بالماء أك نثر الكمكف كالممح في أماكف مختمفة مف البيت الذم يقاـ فيو العرس، في 
الحقيقة أف االعتقاد المتكارث حكليا ىك الذم يدعميا كيغذييا كيعطييا تمؾ القيمة كمف ثمة 

بمعنى آخر أف ذىنية أفراد . فاألشياء التي فقدت االعتقاد فييا زالت كاندثرت. االستمرارية
مجتمع البحث لـ ترؽ بعد إلى درجة تخمصيـ مف االعتقاد في بعض الطقكس، بالتالي عدـ 

مف جية أخرل فإف التخكؼ مف . المعارضة بؿ المشاركة في ممارستيا ىذا مف جية
. المجيكؿ يفرض استمرار بعض الطقكس كالعادات

كجدنا في عادات الزكاج رصيد كبير مف الثقافة المادية، التي تككف قاعدة حضارية - 
متجددة تستحؽ الرعاية كالتكثيؽ ألنيا رصيد حضارم حي يكفر مادة معرفية ىامة لمباحثيف 

في مجاالت كثيرة إذ تمدىـ بعض األدكات كالحمي كالمباس مثبل بمعرفة مراحؿ تاريخية 
.  معينة كىي فائدة كبيرة كقاعدة لجيؿ المستقبؿ

تؤدم عادات الزكاج كظيفة استمرار حرؼ معينة كصناعة الحمي كالمبلبس التقميدية - 
. كبعض األكاني، كىذا استمرار لمتراث كحفاظ عميو مف االندثار

ما كشفتو لنا الدراسة الميدانية أف ىناؾ الكثير مف العادات تبلشت كأخرل دخمت عمييا - 
بعض التغييرات نتيجة تطكر المجتمع بسبب التطكر التكنكلكجي الحاصؿ كاحتكاؾ المجتمع 

. المحمي بمنطقة الدراسة بمجتمعات أخرل عف طريؽ التعميـ كالزكاج خارج حدكد المنطقة
كتتجمى ىذه التغيرات في المباس، الحمي، الغناء حيث الحظنا تكافد بعض العادات الجديدة 

كزيادة الئحة جياز العركس كاحتكائيا عمى أشياء لـ تكف مدرجة في الماضي كاألكاني 
. كاآلالت كاألجيزة االلكتركنية

  .                                                               
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الخاتمة 
الزكاج مؤسسة إجتماعية ميمة ليا قكانينيا كقيميا كنصكصيا التي تختمؼ مف مجتمع 

إلى آخر، كمف حضارة إلى أخرل، كىك نظاـ إجتماعي يحدد العبلقة بيف الجنسيف، 
كىك مرحمة انتقالية ىامة في . كيصطبغ بصبغة دينية كاجتماعية تعطيو الشرعية في المجتمع

دكرة حياة الفرد، يرتبط في مختمؼ مراحمو بعادات تعبر كتؤكد عف قيـ اجتماعية، دينية، 
ثقافية كأخبلقية ليا تأثير في الناس لما تحتكيو مف أفكار كمعتقدات تثير في أنفسيـ 

كما تتجمى في الزكاج طقكس تتصؿ بنكاحي أسطكرية . االنصياع كالخضكع كاالستحساف
كخرافية كاالعتقاد في األركاح الشريرة كالقكل الخفية كالجف، بالتالي ينظر الى تمؾ الطقكس 
. بالتبجيؿ كالقداسة، لذا نجد الناس ال يحيدكف عنيا كال يرغبكف في تغييرىا أك التخمي عنيا

كالطقكس ثكابت حضارية كممارسات إنسانية منيا ما ىك فردم كمنيا ما ىك جماعي، 
يصطبغ بصبغة الدنيكم حينا كبصبغة القداسة غالبا، كليا صفة الرمزية كتؤدم كظائؼ 
كالكظائؼ التطييرية كالكقائية كالعبلجية التي تؤدم إلى إضفاء االرتياح النفسي كالسبلـ 

. الداخمي كالتخمص مف التكتر لدل ممارسييا
كما لمعادات الشعبية االجتماعية دكر في الضبط كالتكجيو، فيي سمطة المجتمع عمى 
أفراده ألنيا تحدد منطؽ التعامؿ بينيـ فيسيركف كفقا ليا دكف كعي منيـ كدكف تفكير، فيـ 

يجاركنيا كينساقكف ليا كيخضعكف لسمطانيا دكف محاكلة تغييرىا أك تعديميا، ألنيا تبدك ثابتة 
. أصيمة كراسخة في كياف المجتمع

في الحقيقة إف الكثير مف العادات كالطقكس المتعمقة بالزكاج كالممارسة في منطقة 
الدراسة تطغى عمييا الخرافات كاألساطير، كال تخضع لمنطؽ يسيرىا أك عقؿ يدبرىا، بؿ ىي 

ناتجة عف الخكؼ مف المجيكؿ كالتكجس الدائـ مف الغيب كالعالـ الماكرائي كاألفكار التي 
تسيطر عمى عقؿ اإلنساف، بالتالي فالقياـ بيا كممارستيا باعث لمراحة كالطمأنينة في النفس 

كما أنيا ترتبط بالكثير مف االعتقادات حيث ينظر إلى الطقكس كالعادات المرتبطة . البشرية
بالزكاج في مجتمع الدراسة أنيا ذات كظائؼ نفعية تجمب الحظ كالسعادة كالفأؿ الحسف 

بعاد الضرر كالشركر كاإلخفاؽ فمثبل عادة كضع . كالتكفيؽ كما تؤدم كظائؼ الحماية كا 
السكر في فـ الشاة قبؿ ذبحيا كفي فـ العركس بمجرد االنتياء مف العقد كتقديـ الطمينة 
كالرفيس كالتمر، حتى تككف حياة العركسيف حمكة كعشرتيما طيبة فيذه عادة تستيدؼ 
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كعادة ضرب الباركد عند خركج العركس مف بيت أبييا كعند دخكليا لبيت الزكجية . السعادة
كطقكس تخطييا لمعتبة، كنثر الممح عمى دـ شاة الحبلؿ كفي أرجاء المنزؿ، كحرؽ البخكر 

كما تمارس . لطرد األركاح الشريرة كالجف فيي عادات تستيدؼ إبعاد الشركر كالضرر
طقكس أخرل تستيدؼ الحماية كالتحصيف كتعميؽ التمائـ كالحركز كتمؾ التي تستعمؿ لدرء 

كطقكس أخرل تمارس ليمة لقاء العريس بعركسو ليدؼ االبتعاد عف . العيف كرد عيف الحاسد
. الفشؿ كاإلخفاؽ في فض البكارة

يرتبط الزكاج بعدة رمكز كطقكس كجكانب، منيا الرمكز االقتصادية المتمثمة في المير 
كاليدايا المقدمة مف عدة أطراؼ، كالباركؾ المقدـ في احتفالية الحنة كفاؿ العرس، كجكانب 

دينية تتمثؿ في طقس قراءة الفاتحة كطقكس كجكانب اجتماعية تتمثؿ في حماـ العرس 
 كاالحتفاالت كالعركض الفنية الثقافية، التي تتجمى ڤصعة الفراڤكطقس الحزاـ كالمسنكنة ك

 .في الغناء كالرقص كالرحبية كاإلطعاـ كشيفرة لمتكاصؿ الرمزم بيف الناس
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  دليل المقابمة :01ممحق رقم 
مستغانم   - جامعة عبد الحميد بن باديس

كمية العموم االجتماعية و اإلنسانية 
قسم عمم االجتماع 

 .....: .....رقم الدليل                                                               
 
 

دليل المقابمة 
عادات و طقوس الزواج 

 مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة
 

 
 

إعداد الطالبة                                                            إشراؼ  
 قكيدر سيككؾ. نافجة عبد المالؾ                                                   د

 
 

المعمكمات الكاردة في ىذا الدليؿ سرية 
كال تستخدـ إال ألغراض البحث العممي 
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بيانات أولية : المحور األول
:...................... السف •
ذكر                          أنثى  :  الجنس•
أمي                      أقرأ كأكتب                 :  المستكل التعميمي•

                     ابتدائي                  متكسط 
     جامعي                       ثانكم 

مخطكبة  / خاطب                     (ة)عازب:   الحالة العائمية•
        (ة)مطمؽ                 (ة)أرمؿ                  (ة)                  متزكج 

المدينة                  الريؼ :  األصؿ الجغرافي•
معمومات متعمقة بالخطبة وعاداتيا  : المحور الثاني

مف يقـك بفتح مكضكع الزكاج في األسرة ؟ - 1
مف الذم يقـك باختيار الزكجة ؟ - 2
ما ىي الفضاءات التي يمكف فييا تعارؼ الشاب بالفتاة ؟ - 3
ما ىي المقاييس المعتمدة في اختيار الزكجة ؟ - 4
لمف يككف الحؽ األكؿ في الزكاج مف الفتاة ؟ - 5
ما ىي مراحؿ البحث عف زكجة مناسبة ؟ - 6
ما ىي إجراءات الخطبة الرسمية ؟ كالعادات الممارسة فييا ؟ - 7
ماىي االلتزامات التي يقـك بيا الخاطب تجاه خطيبتو ؟ - 8
كيؼ يككف التكثيؽ لعقد الزكاج ؟ - 9
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معمومات متعمقة بعادات العرس والطقوس الممارسة :  المحور الثالث
ماىي العادات كالطقكس التي تمارسيا العركس في يـك الحماـ؟ - 10
كيؼ تعتني العركس بزينتيا كجسدىا ؟ - 11
كيؼ يبدأ االحتفاؿ في العرس ؟ - 12
ما ىي االستعدادات التي تقـك بيا العركس بعد الحماـ في يـك الكبش ؟ - 13
ماذا يمارس مف عادات كطقكس عند ذبح شاة الحبلؿ ؟ - 14
ما ىي إجراءات عقد الجماعة؟ - 15
كيؼ يتـ االحتفاؿ بميمة الحنة في بيت العركس كبيت العريس ؟ - 16
مف يقـك بتييئة العركس كتزيينيا يـك زفافيا ؟ - 17
يـك زفو كاستقباؿ عركسو ؟  (السمطاف)كيؼ تتـ تييئة العريس - 18
كيؼ تنظركف إلى شرؼ الفتاة كعذريتيا ؟ - 19
صفكا لنا ليمة نصرة العركس ؟ - 20

معمومات متعمقة بالتحضير لمعرس ومراحمو التكميمية والممارسات : المحور الرابع
والعروض الشعبية 

كيؼ يتـ التحضير لمعرس عند أىؿ العركس كالعريس ؟ - 21
مف ىـ المدعككف لمعرس ؟ - 22
متى يتـ تقديـ اليدايا كالباركؾ لمعركسيف ؟ - 23
ما نكع اليدايا المقدمة كمف يقدميا ؟ - 24
ما ىي المراحؿ البلحقة ليـك الزفاؼ كماىي طقكسيا ؟ - 25
كيؼ يتـ اختتاـ العرس ؟ - 26
ما ىي األطعمة المقدمة في العرس ؟ - 27
ما ىي العركض كالممارسات الشعبية التي تقدـ في العرس ؟ صفكىا لنا ؟ - 28
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ما ىي مختمؼ األغاني النسائية كالرجالية التي تغنى في مناسبة الزكاج ؟ - 29
إلى ماذا ترمز كعمى ماذا تدؿ ؟ - 30
كيؼ يتجمى الرقص في فضاءات العرس ؟ - 31
ما ىي المعتقدات الشعبية المتعمقة بشاة الحبلؿ كمرآتيا ككظيفة مرافقاتو ؟ - 32
ما ىي مختمؼ الطقكس كالعادات التي تطبؽ عمى العركس كالعريس كماذا تعني ؟ - 33
مما يتألؼ جياز العركس ؟ - 34
مف يقـك بشراءه ؟ - 35
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 بطاقة مونوغرافية لمدينة الشريعة :02 رقم ممحق
        كانت دراستنا لعادات كطقكس الزكاج دراسة أنثركبكلكجية ميدانية تناكلت المجتمع 

كباعتبار المجتمع المحمي . المحمي لمدينة الشريعة الكاقعة بكالية تبسة بالشرؽ الجزائرم
مجمكعة أفراد يقطنكف منطقة جغرافية معينة ليا طابع خاص بيا كجب عمينا التطرؽ إلى 

بعض النقاط التي تعرؼ بمنطقة الدراسة لتككيف لمحة عامة كمجممة حكليا، فتناكلنا مكقعيا 
الجغرافي كأصؿ تسميتيا كخصكصيتيا الطبيعية كالمناخية، إضافة إلى إمكانيتيا االقتصادية 

كقاعدتيا الصناعية كبعض المنشآت القاعدية كشبكة الطرقات كأيضا بعض الجكانب 
. إقتصادية السكسيك

 ـــ الموقع الجغرافي لمدينة الشريعة وأصل تسميتيا     1
تقع مدينة الشريعة، كىي إحدل بمديات تبسة بالجنكب الغربي لمكالية تتربع عمى         

. بمدية ثميجاف: بمدية بئر مقدـ كمف الجنكب: يحدىا مف الشماؿ² كـ317.89مساحة قدرىا 
 45بمدية المزرعة كتبعدىا الكالية بحكالي : كمف الغرب. بمدية العقمة المالحة: كمف الشرؽ

كمـ كىي أكبر دكائر الكالية مف حيث الكثافة السكانية ترتفع عمى مستكل سطح البحر 
تمتاز .  نسمة74129 حكالي 2003يبمغ عدد سكانيا حسب إحصائيات .  ـ1050بحكالي 

 .     1الشريعة بأرضيا المسطحة كىي أرض زراعية كتيتـ بتربية المكاشي
. بيذا االسـ نسبة إلى الثركة المائية الباطنية بيا" الشريعة"        يعكد أصؿ تسمية مدينة 

" المشرع " إذ تتربع عمى شبكة مائية باطنية ىائمة تسمى ىذه الشبكة بالميجة الشعبية منطقة 
في كقت جدكدنا كانت الشريعة عامرة بالماء لخاطر :" (01 ) رقـ اإلخبارمكىذا ما أفادنا بو 

فييا كاد كبير ديما معمر الكاد ىذا كاف جام مف المرجة كيفكت عمى عيف ببكش كيصب في 
جارش، بصح الكاد ىذا نشؼ في كقتنا بصح تبقى ديما الشريعة فييا الماء ياسر كعامرة 

. 2"عمى شكؿ مشرع كبير أذاؾ عبله سمكىا بكرم الشريعة 

                                                 
  .08، ص 2007مكنكغرافيا سياحية لمدينة تبسة، تصدر عف مديرية السياحة لكالية تبسة، الجزائر، - 1

 .سبؽ ذكرىا: (01 )مقابمة مع اإلخبارم رقـ - 2
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 كمقر 1974 ثـ انبثقت مف التقسيـ اإلدارم لسنة 1958        نشأت الشريعة كبمدية سنة 
لمدائرة، تحتكم باإلضافة إلى التجمع الحضرم الرئيسي التجمع الثانكم أكالد البيمكؿ كالعديد 

إلخ ...بئر الطكيؿ، مشنتؿ، أكالد ذياب: مف القرل كالمشاتي مف أىميا

 
خريطة بمدية الشريعة : (01)شكل رقم 
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ـــ التوزيع السكاني 2
 فإف السكاف يتكزعكف 2012/2013باالعتماد عمى مكنكغرافيا كالية تبسة لسنة         

. حسب الجدكؿ المبيف إلى ثبلث مناطؽ

 %النسبة  (نسمة)عدد السكانالتجمعات 
 87.81 70704التجمع الرئيسي  الشريعػػػػػػػػػػػة 
 02.01 1618التجمع الثانكم أكالد البيمكؿ 
 10.18 8197مناطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ التشتت 
 100 80519مجمـــــــــــــــــوع البمديــــــــــــــــــة 

جدول يبين توزيع السكان في مدينة الشريعة : (01)جدول رقم 
         
مف خبلؿ الجدكؿ المبيف أعبله نجد أف السكاف في بمدية الشريعة يتكزعكف عمى         

:  ثبلث مناطؽ ىي
تتمثؿ في التجمع الرئيسي الشريعة، إذ بمغ سكاف ىذا األخير :  مناطؽ التركز القكم •

.  نسمة70704
.  نسمة8197تتمثؿ في المنطقة المبعثرة، إذ بمغ عدد سكانيا :  مناطؽ التركز المتكسط•
إذ بمغ عدد سكاف ىذا . تتمثؿ في التجمع الثانكم أكالد البيمكؿ:  مناطؽ التركز الضعيؼ•

.  نسمة1618األخير 
 ــــ التطور السكاني  3

يتضمف الجدكؿ المبيف أدناه تطكر السكاف حسب اإلحصاء العاـ لمسكف كالسكاف         
، كيسمح لنا بتحميؿ تطكر السكاف داخؿ إقميـ مدينة 2008 إلى سنة 1987مف سنة 

الشريعة مجاؿ الدراسة، كمعرفة زيادة أك انخفاض عدد السكاف ككذا تكزيعيـ كمدل تنظيـ 
 .منطقة الدراسة باعتبارىا كحدة مصغرة

 



   المالحق                                                   عادات وطقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة            

 

217 

إحصاء التعيين 

1987 

إحصاء 

1987 

إحصاء 

2008 

تقديرات 

31/12/
2012 

معدل النمو 
87/98 

معدل النمو 

98/2008 

معدل النمو 

2008/
2012 

 %01.67 %02.12 %04.53 70704 66160 53645 32953التجمع الرئيسي الشريعة 

 %01.67 %01.94 %06.01 1618 1511 1249 657التجمع الثانوي أوالد البيمول 

 %01.67 %02.34 %00.79 8197 7673 9744 8935مناطق التشتت 

 01.67 01,54 %03.88 80519 75344 64638 42545البمدية 

 1جدول يبين تطور السكان لبمدية الشريعة: (2)جدول رقم
 

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يبيف لنا انخفاض معدؿ النمك في التجمع الرئيسي كالتجمع         
الثانكم، ىذا عبر مختمؼ اإلحصائيات العامة لمسكف كالسكاف كتقديرات مديرية البرمجة 

، بينما المنطقة المعتبرة انخفض بيا معدؿ النمك بيف كؿ مف إحصاء 2012كالمتابعة لسنة 
 كىذا بيف        %01.62 ليرتفع مجددا إلى %02.34 – إلى %00.79مف  (1998/2008)
، بينما المعدؿ العاـ لمبمدية فيك في تراجع عبر اإلحصائيات العامة (2012 ػػػػػ 2008 )

 ػػػػػ 2008)إلى أ، ارتفع خبلؿ الفترة الممتدة بيف  (2008 ػػػ 1998)لمسكف كالسكاف مف 
2012) .

 ـــــ التركيب العمري والنوعي  4
        يعتبر التركيب النكعي كالعمرم مف العناصر األساسية التي تفيد في معرفة ما 

تمتمكو منطقة الدراسة مف مكارد بشرية كما يحتاجو مختمؼ الفئات مف متطمبات اجتماعية 
. كاقتصادية كالجدكؿ التالي يبيف لنا ذلؾ

 
 
 

                                                 
  . 36مديرية التعمير كاليندسة المعمارية كالبناء لكالية تبسة، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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البمدية 
مناطق  (A.S)أوالد البيمول (A.C.L)الشريعة 

 (Z.E)التشتت
البمدية 

المجمكع إناث ذككر المجمكع إناث ذككر المجمكع إناث ذككر المجمكع إناث ذككر 
0-4 

سنوات 
3930 3768 7698 90 86 176 456 437 892 4475 4291 8766 

5-11 
سنة 

3773 3642 7415 86 83 170 437 422 860 4296 4148 8444 

12-15 
سنة 

2931 2805 5736 67 64 131 340 325 665 3338 3194 6532 

16-18 
سنة 

2423 2324 4747 55 53 109 281 269 550 2759 2647 5406 

19-59 
سنة 

20182 19899 40080 462 455 917 2340 2307 4647 22983 22661 45644 

 سنة 60
فما فوق 

2398 2631 5028 55 60 115 278 305 583 2730 2996 5727 

 80519 39937 40583 8197 4066 4131 1618 803 815 70704 35069 35636المجموع 

جدول يبين الفئات العمرية والتركيب النوعي لبمدية الشريعة حسب : (03) جدول رقم
   20121تقديرات سنة 

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلحظ أف ىناؾ ست مجمكعات تمثؿ السكاف كىي الفئة         
كالفئة الثانية    .  مف إجمالي سكاف البمدية10.89كتمثؿ نسبة  ( سنكات4-0)العمرية األكلى

أما الفئة الثالثة .  مف عدد السكاف%25.31كتمثؿ نسبة معتبرة تقدر بػ  ( سنة5-18)
 مف العدد الكمي %56.69كىي الفئة التي تمثؿ أعمى نسبة كالتي تقدر بػ  ( سنة19-59)

كىي فئة الشيكخ كىـ حممة التراث كيمثمكف الذاكرة  ( فما فكؽ60)كأخيرا الفئة الرابعة. لمسكاف
بمعنى أف ىذه الفئة الميمة في .  مف إجمالي السكاف%07.11الشعبية كتقدر نسبتيـ بػ 

                                                 
  .37مديرية التعمير كاليندسة المعمارية لكالية تبسة، مرجع سبؽ ذكره، ص - 1
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دراستنا يتضاءؿ عددىا يكما بعد يـك كىذا ما يستدعي المسارعة إلى تكثيؽ تراث منطقة 
. الدراسة

 األنماط العمرانية     -5
        النمط العمراني ىك مجمكع الخصائص البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية التي تتفاعؿ 

معا فينتج عنيا الطابع العمراني الذم يتنكع بعدد تمؾ الخصائص كتنكعيا، كتؤثر 
الخصائص االجتماعية بصفة خاصة في تككيف الطابع العمراني لممدينة فينتج عنو أنماط 

: 1كتتمثؿ األنماط العمرانية في منطقة دراستنا في.ريفية أك شبو حضرية أك حضرية
.  األنماط العمرانية التاريخية التمقائية القديمة تتكاجد في الكتمة العمرانية القديمة مف المدينة•
 األنماط العمرانية الحديثة كالمعاصرة تتكاجد غالبا عند أطراؼ الكتمة العمرانية لممدينة كالتي •

. ظيرت فييا بعض مبلمح التغيير مثؿ تنظيـ البناءات
تتكجد عند أطراؼ المدينة أيضا لكنيا ال تخضع ألم ضكابط :  األنماط العمرانية العشكائية•

. أك قيكد تحكـ تخطيطيا كتسيرىا كتعاني مف مشاكؿ اجتماعية كاقتصادية كبيئية
تتكاجد بالقرب مف الحدكد الخارجية لممدينة، كيغمب عمييا الطابع :  األنماط العمرانية الريفية•

. الريفي بكؿ مقكماتو
 التقسيمات الطبيعية -6
 التضاريس  -6-1

تعتبر بمدية الشريعة إحدل بمديات اليضاب العميا أرضيتيا شبو معتدلة ذات ارتفاع         
 ـ فكؽ مستكل سطح البحر، كتميز كجكد جبؿ لميادة الكاقع بالجية الشرقية 1050يقدر بػ 

.  ـ1364لمدينة الشريعة، حيث تقدر أعمى قمة 
مف الناحية :" بمعمكمات حكؿ أراضي المنطقة كتككينيا فقاؿ (04)كقد زكدنا اإلخبارم رقـ 

الجيكلكجية نجد أف التككيف الغالب لبمدية الشريعة ينتمي لمزمف الرابع كالمتمثؿ في رسكبيات 
 فإف منطقة الدراسة الشريعة 2003كاعتمادا عمى القكانيف الجزائرية الزلزالية لػ . مف الرمؿ

كبالنسبة لمخصائص .تنتمي إلى المنطقة األكلى كىي المنطقة ذات الزلزالية الضعيفة
                                                 

  .45مديرية التعمير كاليندسة المعمارية كالبناء لكالية تبسة، مرجع سبؽ ذكره، ص- 1
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الجيكتقنية فإف أراضي الجية الكسطى كالغربية مف التجمع الريفي عبارة عف تككينات رسكبية 
كما تتميز المنطقة الشرقية بأنيا تككينات . متمثمة في الطمي كالحصى ككتؿ مف حجر كمسي

إضافة إلى أراضي التجمع الثانكم كىي عبارة عف تككينات رسكبية . عبارة عف طيف كطمي
 .1كالمتمثمة في الطمي القديـ، الرمؿ كالحصى كتتميز بأنيا مستقرة

. أراضي الشريعة عبارة عف مساحات محاطة بمرتفعات جبمية صخرية تككف سيؿ الشريعة
الشريعة عبارة عف مساحات مسطحة تتككف عمييا تبلؿ :" قائبل (04)كيضيؼ اإلخبارم رقـ 

 كبصفة عامة بمدية الشريعة ىي منطقة 500 ك 300ذات ارتفاعات منخفضة تتراكح ما بيف 
ذات تضاريس مسطحة إلى حد ما كتتككف مف السيكؿ كاليضاب كىي مشنتؿ كالمرجة التي 

كأيضا مجمكعة مف التبلؿ تزرع فييا . يمر عبرىا كاد الشريعة كىي مناطؽ خصبة جدا
 ىذا باإلضافة إلى 2"الحبكب كالقمح كالشعير باإلضافة إلى تربية األغناـ كاألبقار كالماعز
جباؿ مكشكفة )منطقة جبمية في الجية الجنكبية تتككف مف ردامة، زرحاتة، الكريمة 

. 3مسارات ممزكجة بطبقة الحمفة (كمتدرجة
الجانب الغابي - 6-2

 ىكتار تتشكؿ مف النكع النباتي 2240        تقدر مساحة الغابات في إقميـ البمدية بػ 
. المتمثؿ في الصنكبر الحمبي كالصفصاؼ

الغطاء النباتي في الشريعة ىك :"       أضاؼ اإلخبارم معمكمات تفصيمية عنيا فقاؿ
 ىكتار كقارة العمرم 317.50الصفصاؼ كالصنكبر الحمبي كىك مكزع عمى ثنية الكميؿ بػ 

 ىكتار  الردامة بػ 290 ىكتار كبككماش بػ 687.50 ىكتار كقارة عمي بف حميدة بػ 45بػ 
   4" ىكتار1130 ىكتار كأيضا منطقة مف الحمفة في منطقة تسمى العرعكر كتقدر بػ 900
 
 

                                                 
  .10:00، عمى الساعة 2016 سبتمبر 26، يـك (05)مقابمة مع اإلخبارم رقـ - 1

  . ، سبؽ ذكرىا(05)مقابمة مع اإلخبارم رقـ- 2
3
- Direction de L’environnement de la wilaya de tebessa, Shema de la Coherence Urbaine de la ville de cheria 

Mission N: Diagnostic strategique, Urbaco, juin 2010, P 71.   
  .، سبؽ ذكرىا(05)مقابمة مع اإلخبارم رقـ - 4
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المعطيات المناخية - 7
        فيما يخص المعطيات المناخية فإف كالية تبسة تتميز بمناخ شبو جاؼ بارد كممطر 

أما . / ممـ500 إلى 200شتاء كجاؼ كحار صيفا، يبمغ معدؿ التساقط السنكم ما بيف 
مجاؿ دراستنا مدينة الشريعة فإف المناخ السائد بيا متقمب حيث يككف حار صيفا كبارد جدا 

. شتاءا خاصة في بداية النيار كنيايتو
        كتبدأ درجة الحرارة في االنخفاض مف نكفمبر إلى نياية مارس، أيف يتساقط الصقيع 

 . 1األبيض
ـ 45.50ºـ أما العميا فتتجاكز 15.85ºفي حيف يقدر معدؿ درجة الحرارة المتكسطة بػ     

كتقدر كمية األمطار . ـ، أما اتجاه الرياح السائد فيك شمالي غربي05ºفي حيف تقدر الدنيا 
.   ممـ250المتساقطة سنكيا بػ 

المعالم والمواقع التاريخية والسياحية - 8
        تعد منطقة الشريعة منطقة أثرية تعاقبت ليا عدة حضارات مما جعميا فضاء أثرم 

لكنيا غير مستغمة كميممة كتكجد بالشريعة تسعة مكاقع أثرية مصنفة كطنيا تعكد إلى ما قبؿ 
 محطات مبلجي •: التاريخ كىي 

 بئر السادات •       
 شعبة السيبكف •       
 دامك كرماية •       
 فج غيبللي منقب •       
 فج غيبللي منقارت •      
 مرجة ساـ الغربي •      
 كادم الرتـ •      

                                                 
1
- Direction de L’Environment de la Wilaya de tebessa, Schema de Coherenee Urbaine de la Ville de Cheria ,op. 

Cit, P10. 
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       بالرغـ مف ىذا ال تتكفر البمدية عمى أم مركبات سياحية أك ىياكؿ لتفعيؿ السياحة 
.  كحتى الفندؽ الكحيد بيا ال يشتغؿ

                                                               اإلمكانيات االقتصادية    - 9
        إف التطكر االقتصادم مرتبط بعكامؿ عدة منيا ما ىك طبيعي كمنيا ما يتعمؽ بمدل 

. تكفر مختمؼ الشبكات كالمنشآت القاعدية في مدينة ما
إف المساحة الفبلحية ببمدية الشريعة كاسعة كتقدر األراضي :" (04)يقكؿ اإلخبارم رقـ 
كىذا ما يعطييا . 1" ىكتار مف المساحة اإلجمالية لمبمدية200.000الفبلحية المستغمة بػ 

كما تتكزع األرض المتبقية عمى مراعي . الصفة أك الطابع الغالب كىك الطابع الفبلحي
كيركز أىالي بمدية الشريعة عمى زراعة الحبكب خاصة القمح . كغابات كأخرل غير مستغمة

كالشعير باإلضافة إلى زراعة األعبلؼ التي تعد مف الزراعات الحيكية بمنطقة الدراسة 
باعتبار المنطقة رعكية ألنيا ترتبط مباشرة بتربية المكاشي التي تمثؿ ثركة حيكانية كبيرة 

كتساىـ ىذه الثركة الحيكانية في تزكيد البمدية بكميات معتبرة مف المحـك . خاصة األغناـ
الحمراء كالبيضاء كالبيض كالعسؿ كبعض االحتياجات كالصكؼ التي تستخدـ في 

 .الصناعات التقميدية بصفة خاصة
شبكة الطرق - 10

        تعد شبكة الطرؽ مف المقكمات اليامة في تحقيؽ االتصاؿ بيف المدف كالمناطؽ 
كتتكفر بمدية الشريعة عمى . كالقرل، فيي بمثابة الشرياف الحيكم في المنظكمة الحضرية

شبكة مف الطرؽ التي تمثؿ عنصر ربط كاتصاؿ بيف مختمؼ التجمعات السكانية المكزعة 
عبر إقميميا، كبالنظر إلى مكقعيا الجغرافي االستراتيجي الذم سمح ليا بمركر طرؽ كطنية 

 يربط بيف تبسة كخنشمة كالطريؽ الكالئي رقـ 83ككالئية كبمدية عدة كىي الطريؽ الكطني رقـ 
 الرابط بيف الشريعة كبئر العاتر باإلضافة إلى الطريؽ الكالئي الذم يربط بيف الشريعة 01

. كتبسة كالمؤدم إلى ثميجاف كالعقمة المالحة
 
 

                                                 
  .سبؽ ذكرىا: (05)مقابمة مع اإلخبارم رقـ - 1
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 توزيع القبائل واألعراش في الشريعة- 11
        لقد استكطنت القبائؿ العربية بعد مكجات اليجرة العربية بكالية تبسة في القرنيف 
الرابع كالخامس اليجرييف خاصة بعد ىجرة المبلييف مف بني سميـ كىبلؿ كعامر كقيس 
كعيبلف في منتصؼ القرف الخامس ىجرم كما سكنت بيا القبائؿ األمازيغية المستعربة 

. 1المعركفة بقبائؿ النمامشة
 %50أما فيما يخص مدينة الشريعة فتكجد ثبلث قبائؿ أساسية األكلى قبيمة النمامشة بنسبة 

كالمتككنة مف أكالد ساسي، أكالد سيدم عمى كأكالد سعيداف كقبيمة ثانية ىي قبيمة الزرامة 
 كتتككف مف الفراحنة، أكالد عمر، أكالد مبارؾ، أكالد عمي بف عيسى، أكالد %30بنسبة 

.  2%05البيمكؿ، أكالد إبراىيـ كأكالد محبكب كالقبيمة الثالثة ىي قبيمة أكالد مسعكد بنسبة 
كالشريعة ىي مزيج مف الكثير مف العركش المنحدرة مف ىاتو القبائؿ التي تجمعيا نفس 

. العادات كالتقاليد كتشترؾ في ثقافة كتراث كاحد

                                                 
، 1أحمد عيساكم، مدينة تبسة كأعبلميا، بكابة الشرؽ كرئة العركبة كأريج الحضارات دار الببلغ لمنشر كالتكزيع، ط- 1

  . 20، ص 2005باتنة، الجزائر، 

، 1996، الركيبة، الجزائر، 1عبد السبلـ بكشارب، تبسة معالـ كمآثر، المؤسسة الكطنية لبلتصاؿ كالنشر كاإلشيار، ط- 2
  . 67ص 
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خريطة التقسيم القبميفي والية تبسة : (02)شكل رقم 
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الجانب الصناعي - 12
المؤسسات الصناعية - 2-1

تعد بمدية الشريعة بمدية فبلحية بالدرجة األكلى بالنظر إلى خصائصيا الطبيعية         
. كاالجتماعية، لكنيا تتكفر عمى بعض المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة

حسب إحصائيات مديرية السياحة كالصناعات التقميدية :" (04)       يقكؿ اإلخبارم رقـ 
 بيف مؤسسة صغيرة كمتكسطة 440 فقد قدر عدد ىذه المؤسسات بػ 2014لكالية تبسة لعاـ 

 ما 1" عامؿ تتكفر عمى ثركات تنتج ليا أف تحقؽ تنمية كبيرة فييا2839كيعمؿ  بيا حكالي 
نبلحظو مف خبلؿ ىذه األرقاـ أف المدينة الزالت في طكر التحضر كىي لـ تقطع أشكاط 

. كبيرة في التنمية كالتطكر مما يعطييا صبغة المجتمع المحمي الشبو ريفي
الصناعات التقميدية - 12-2

كتأتي .         تشتير كالية تبسة عمكما كبمدية الشريعة خصكصا بصناعة الزرابي الصكفية
ـ ڤالشريعة ببلد الر" :( )رقـ في مقدمتيا الزربية الممكشية ذات الشيرة الكاسعة تقكؿ المبحكثة 

كالمنسج ممي خمقنا لقينا ماتنا يديرك المنسج كيما القشابية كالبرنكس كالحكلي كالحنبؿ 
كالحاجة الميمة لي ينسجكىا الزربية إلي مازالت محافظة عمى قيمتيا بكرم الـز كؿ بيت 

  2"تككف فيو الزرابي كتك كلك يقكلك عمييـ حكايج تقميدية
ما نستشفيو مف كبلـ اإلخبارية أنو ال يمكف ألم بيت مف البيكت أف يخمك مف أنكاع الزرابي 

بيت "أك " البيت الكبير" التي تزخر بيا منطقة الشريعة كالزالت الكثير مف ىذه البيكت خاصة
. كما يقاؿ يحتكم عمييا كإرث مف الجدات كاألميات" العائمة

كلعؿ الزربية الممكشية إكتسبت شيرتيا مف خبلؿ محطات تاريخية بالرغـ مف محاكلة 
االستعمار الفرنسي طمس الثقافة الجزائرية إال أف صيتيا تعدل حدكد الكطف لذا نالت الزربية 

 تحصمت 1928كفي سنة . الممكشية الميدالية الذىبية في محفؿ دكلي بمدينة برليف األلمانية
. عمى مرتبة عالية كمشرفة أيضا

                                                 
  .،سبؽ ذكرىا(05'مقابمة مع اإلخبارم رقـ - 1

  .htt //:www.khbarbladi.com  00: 19 عمى الساعة 2016-12-20نكيرم عاطؼ، أصؿ النمامشة يـك - 2
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        بالرغـ مف التطكر التقني كالتكنكلكجي الذم مس كؿ مياديف الحياة كالذم كصؿ إلى 
أبسط المجتمعات بصكرة أك بأخرل كبدرجات متفاكتة إال أف المرأة الشريعية الزالت تحافظ 
عمى بعض الحرؼ كالصناعات التقميدية كجزء مف كيانيا ككجكدىا كتراثيا كصناعة الزربية 

كما عممت بناتيا إتقاف طيي بعض األكبلت التقميدية التي يجب أف . كالفخار كبعض الحمي
تككف في أفراحيا كاحتفاالتيا كمناشطيا االجتماعية المختمفة كتتمثؿ ىذه المأككالت في 

.  الكسكسي، الشخشكخة، العصيدة، البركككش، الرخساس كالمطمكع
        كبالنظر إلى حفاظ المرأة الشريعية عمى تراث أجدادىا كتمسكيا بعادات منطقتيا 

حيائيا في إحتفاالتيا كأفراحيا كحرصيا عمى نقميا إلى األجياؿ البلحقة فقد كاف مف كاجبنا  كا 
المساىمة في الحفاظ عمى الذاكرة الشعبية لتراث المنطقة عف طريؽ مساىمتنا بيذه الدراسة 

.  حكؿ عادات كطقكس الزكاج في مدينة الشريعة
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 المبحوثينبالمبحوثات وجدول المعمومات الخاص : 03قمممحق ر
 
 التاريخ و الساعة مجتمع البحثالرقم 
 09:00 عمى الساعة 2015مارس20يوم  01المبحوثة رقم  01
 10:00 عمى الساعة 2015 مارس27يوم  02المبحوثة رقم  02
 14:00 عمى الساعة 2015 أفريل 02يوم  03المبحوثة رقم  03
 15:30 عمى الساعة 2015 أفريل 13يوم  04المبحوث رقم  04
 16:00عمى الساعة 2015 أفريل 20يوم  05المبحوث رقم  05
 18:00 عمى الساعة 2015 ماي 02يوم  06المبحوثة رقم  06
 11:00 عمى الساعة 2015 جويمية 11يوم   07المبحوثة رقم  07
 09:30 عمى الساعة 2016 أوت 10يوم  08المبحوثة رقم  08
 10:30 عمى الساعة 2016 أوت 15يوم  09المبحوث رقم  09
 11:30 عمى الساعة 2016 أوت 20يوم  10المبحوثة رقم  10
 13:00 عمى الساعة 2016 أوت 25              يوم  11المبحوثة رقم  11
 14:30 عمى الساعة 2016 أوت 31يوم  12المبحوثة رقم  12
 14:30 عمى الساعة 2016 أوت 31يوم  13المبحوثة رقم  13
 14:30 عمى الساعة 2016 أوت 31يوم  14المبحوثة رقم  14
 14:30 عمى الساعة 2016 أوت 31يوم  15المبحوثة رقم  15
 16:30 عمى الساعة 2016 سبتمبر 20  يوم  16المبحوثة رقم  16
 15:00عمى الساعة 2016 سبتمبر 21 يوم  17المبحوثة رقم  17
 08:30 عمى الساعة 2016 سبتمبر 23 يوم  18المبحوثة رقم  18
 12:00 عمى الساعة 2017 مارس 02يوم  19المبحوثة رقم  19
 17:30 عمى الساعة 2017 مارس 04يوم  20المبحوثة رقم  20
 22:00 عمى الساعة 2017 مارس 08يوم  21المبحوثة رقم  21
 22:00 عمى الساعة 2017 مارس 08يوم  22المبحوثة رقم  22
 22:00 عمى الساعة 2017 مارس 8             يوم  23المبحوثة رقم  23
 18:00عمى الساعة 2017 مارس 12             يوم  24المبحوثة رقم  24
 20:00عمى الساعة 2017 مارس 15             يوم  25المبحوثة رقم  25
 15:00 عمى الساعة 2017 مارس 19             يوم  26المبحوث رقم  26
  15:00 عمى الساعة 2017 مارس 19             يوم  27المبحوث رقم  27
 15:00 عمى الساعة 2017 مارس 19             يوم  28المبحوث رقم  28
 15:00 عمى الساعة 2017 مارس 19            يوم 29المبحوث رقم  29
 09:00 عمى الساعة 2017 مارس 25            يوم  30المبحوثة رقم  30
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 جدول المعمومات الخاص باإلخباريات واإلخباريين: 04ممحق رقم 

 
 التاريخ و الساعةاإلخبارية أو اإلخباري الرقم 
 11:00 عمى الساعة 2015 مارس 28يوم  01اإلخباري رقم  01
 13:30 عمى الساعة 2015 أفريل 13يوم  02اإلخبارية رقم  02
 17:00 عمى الساعة 2016 جويمية 28يوم 03اإلخبارية رقم  03
 09:00 عمى الساعة 2016 سبتمبر 18يوم  04اإلخبارية رقم  04
 10:00 عمى الساعة  2016 سبتمبر 20يوم 05اإلخباري رقم  05
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المصادر - 
القران الكريم 

المراجع - 
المراجع بالمغة العربية      - 1

إبراىيـ خميؿ أبراش، المنيج العممي ك تطبيقاتو في العمـك االجتماعية، دار الشركؽ  -1
 .2009لمنشر  التكزيع، عماف، األردف، الطبعة العربية األكلى، اإلصدار األكؿ، 

إحساف محمد الحسف، المدخؿ إلى عمـ االجتماع، دار الطميعة لمطباعة كالنشر،  -2
 .1988، 1بيركت، ط

حمد زكي بدكم، معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية، مكتبة لبناف ساحة رياض أ -3
. 1986الصمح، بيركت، طبعة جديدة، 

،  ترجمة مصباح الصمد، الجزء األكؿ، تاريخ مكسكعة الزكاج،ادكارد كستر مارؾ -4
 .2001 ،1ط ،لمؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيعا

إسماعيؿ قيرة كعبد الحميد ليمي كسميماف بكمديف، التصكرات االجتماعية كمعناه  -5
 .ت.الفئات الدنيا، دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عيف مميمة ، ت

، 1الجيبللي الغرابي، دراسات في الثقافة الشعبية، دار الكتب العممية، لبناف، ط -6
2013. 

السيد حنفي عكض، قراءات كدراسات في عمـ اإلنساف، الدار الجامعية لمطبع كالنشر  -7
 .1998-1997كالتكزيع، اإلسكندرية، 

إيكو ىكلتكرانس، قامكس مصطمحات اإلثنكلكجيا كالفمككر، ترجمة محمد الجكىرم  -8
 .1973، 2طكحسف الشامي، دار المعارؼ، مصر، 

    ، ترجمة محمد الصمد، معجـ اإلثنكلكجيا كاألنثركبكلكجيا،بيار بكنت كميشاؿ ايزار- 10
. 2006 ،1ط ، لبناف، بيركت،مجد المؤسسة الجامعية لمنشر كالتكزيع

جييدة الكند، معيد الدراسات : جاف ككباف، المسح اإلثنكلكجي الميداني، ترجمة -11
 .2006، 1طاإلستراتيجية، العراؽ، 

 ،جكردف مارشاؿ، مكسكعة عمـ االجتماع -12
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حساف حبلؽ، مقدمة في مناىج البحث العممي، دار النيضة العربية، بيركت،  -13
. 2010، 1طلبناف، 

حسف أبك حمكد، المدخؿ إلى عمـ االجتماع، دار المبلييف لمطباعة كالنشر كالترجمة  -14
 .2009كالتكزيع، دمشؽ سكريا، 

حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف، الفمكمكر كالفنكف الشعبية مف منظكر عمـ  -15
 .1993االجتماع، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

، 1 طخالد حامد، مدخؿ الى عمـ االجتماع، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  -16
2008. 

خمكد السباعي، الجسد األنثكم كىكية الجندر، جداكؿ لمنشر كالتكزيع، بيركت،  -17
 .2011، 1لبناف، ط

خميؿ أحمد خميؿ، مضمكف األسطكرة في الفكر العربي، دار الطميعة لمطباعة  -18
 .1986، 3طكالنشر، بيركت، 

 خميؿ احمد خميؿ، معجـ مفاتيح العمـك االنسانية، دار الطميعة لمطباعة كالنشر، -19
. 1989بيركت، 

 .                          2011، 1رابح دركاش، عمـ اجتماع العائمة ، دار الكتاب الحديث،القاىرة، ط  -20

بكريؾ، المعجـ النقدم لعمـ االجتماع، ترجمة سميـ حداد، مجد . بكدكف ك ؼ. ر -21
  .2007، 2المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط

رث كاالس ألسكف ككلؼ، النظرية المعاصرة في عمـ االجتماع تمدد آفاؽ النظرية  -22
محمد عبد الكريـ الحكراني، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، : الكبلسيكية، ترجمة
 .2012- 2011، 1عماف، األردف، ط

سميرة ريشا، المنظمة العربية لمترجمة، : ركجيو كايكا، االنساف كالمقدس، ترجمة -23
     .2010، 1بيركت، لبناف، ط

- زينب ابراىيـ العزبي، برنامج دراسة المجتمع عمـ االجتماع العائمي المستكل األكؿ -24
  .ت.فصؿ دراسي أكؿ، كمية اآلداب، قسـ عمـ االجتماع، جامعة بنيا، د

زينب التبسي الميمي، عرائس مف ببلدم، دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر  -25
  .2007، 1كالتكزيع كالترجمة، الجزائر، ط
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سامية حسف الساعاتي، المرأة كالمجتمع المعاصر، دار قباء الحديثة لمطباعة كالنشر  -26
 .2007كالتكزيع، القاىرة، 

سناء الخكلي، الزكاج كالعبلقات األسرية، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،  -27
. 1983اإلسكندرية، 

المفاىيـ كالمصطمحات –سميث، مكسكعة عمـ اإلنساف -شارلكت سيمكر -28
 .  2009االثنركبكلكجية، ترجمة عمياء شكرم كآخركف، المركز القكمي لمترجمة،

ناشمياز كدافيد ناشمياز، طرائؽ البحث في العمـك االجتماعية، -شاقا فرانكفكرت -29
. 2004ليمى الطكيؿ، بترا لمنشر كالتكزيع،دمشؽ، سكريا، الطبعة األكلى، :ترجمة

شاكر لعيبي، العمارة الذككرية فف البناء كالمعايير االجتماعية كاألخبلقية في العالـ  -30
  .2007، 1العربي، رياض الريس لمكتب كالنشر، بيركت، لبناف، ط

صبلح الديف شركخ، مدخؿ في عمـ االجتماع، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة،  -31
 .2005الجزائر، 

 ، الجزائر، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، منيجية البحث العممي،صبلح الديف شركخ -32
2003 .

صكفية السحيرم بف حتيرة، الجسد كالمجتمع دراسة أنثركبكلكجية لبعض االعتقادات  -33
 .2008، 1كالتصكرات حكؿ الجسد، دار محمد عمي لمنشر، تكنس، ط

لكرانس غركسبيرغ كميغاف مكريس، مفاتيح اصطبلحية جديدة معجـ - طكني بنيت -34
سعيد الغانمي، المنظمة العربية لمترجمة، : مصطمحات الثقافة كالمجتمع، ترجمة

 .2010، 1مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط
عاطؼ كصفي، األنثركبكلكجيا الثقافية دراسة الجالية المبنانية، دار النيضة العربية  -35

  .لمطباعة كالنشر، بيركت

عبد الحميد حكاس، أكراؽ في الثقافة الشعبية، شركة األمؿ لمطباعة كالنشر، القاىرة،  -36
  .2005، 1ط

عبد الرحماف بكزيدة، أعماؿ المركز الكطني لمبحكث في عصكر ما قبؿ التاريخ  -37
كعمـ اإلنساف كالتاريخ، سمسمة جديدة بعنكاف الجزائرم كأسطكرتو المخياؿ االجتماعي 

  .2003كآليات التماىي، العدد األكؿ ، الجزائر، 
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عبد الرؤكؼ الضبع، عمـ االجتماع العائمي، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،  -38
 .2003، 1اإلسكندرية، مصر، ط

عبد القادر القصير، األسرة المتغيرة  في مجتمع المدنية العربية دراسة في عمـ  -39
، 1االجتماع الحضرم كاألسرم، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، ط

1999. 
عبد المالؾ مرتاض، أصالة الشخصية الجزائرية، مجمة األصالة، مجمة ثقافية  -40

 .1972، 8تصدرىا كزارة التعميـ األصمي كالشؤكف الدينية، الجزائر، العدد 
معجـ عمـ االجتماع،المكتب الجامعي الحديث، األزاريط،  عبد اليادم الجكىرم، -41

. 1999- 1998، اإلسكندرية
عبد اليادم الجكىرم، معجـ عمـ االجتماع، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  -42

1998-1999  .
عطا ا الزاقكت، العادات كالتقاليد في جبؿ العرب، دار عبلء الديف لمنشر  -43

 .2000، 1كالتكزيع، دمشؽ، ط

عمياء شكرم كمحمد الجكىرم كآخركف، عمـ االجتماع العائمي، دار المسيرة لمنشر  -44
 .2009، 1كالتكزيع كالطباعة، عماف، األردف، ط

عمي عبد الرزاؽ جمي، االتجاىات األساسية في نظرية عمـ االجتماع، دار المعرفة  -45
 .2011الجامعية، األزاريطة، اإلسكندرية، 

عيسى عبد الحميد أحمد رشكاف، الفمكمكر كالفنكف الشعبية مف منظكر عمـ  -46
. 130، ص 1993االجتماع، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

األنثركبكلكجيا ك قضايا اإلنساف المعاصر مدخؿ اجتماعي , عمى محمد المكاكم -47
  .2007 ،1ط ، القاىرة، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية،كثقافي

 .1999فريد الزاىي، الجسد كالصكرة كالمقدس في اإلسبلـ، إفريقيا الشرؽ، المغرب،  -48

فاتف محمد شريؼ، الثقافة كالفمكمكر، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، االسكندرية،  -49
 .2008، 1ط

فادية عمر الجكالني، اتجاىات األسرة العربية نحك عادات الزكاج، المكتبة المصرية  -50
. 2004لمطباعة كالنشر كالتكزيع، االسكندرية، 



  قائمة  المصادر والمراجع                                  عادات وطقوس الزواج مقاربة أنثروبولوجية لممجتمع المحمي بالشريعة            

 

234 

فاركؽ أحمد مصطفى كمرفت العشماكم، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة  -51
  .2013الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع، اإلسكندرية، مصر، 

فاركؽ أحمد مصطفى كمرفت العشماكم، دراسات في التراث الشعبي، دار المعرفة  -52
  .2013الجامعية، اإلسكندرية، 

 دار القصبة لمنشر ،18 الزكاج كاألسرة في قسنطينة في القرف ،فاطمة الزىراء قشي -53
  . 2007،الجزائر

كمصطفى حمدم لشنكاني، مدخؿ الى مناىج البحث في عمـ  فتيحة محمد إبراىيـ -54
". األنثركبكلكجيا"اإلنساف 

حضرية يكسفي، دار : فضيمة كريـ، الحمامات مكجز تاريخ الحمامات، ترجمة -55
  .2007النشر، دحمب، الجزائر، 

فكزية دياب، القيـ كالعادات االجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات  -56
 .1980االجتماعية، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، 

فيصؿ محمد خير الزراد، المرأة بيف الزكاج كالطبلؽ في المجتمع العربي  -57
  .2010كاالسبلمي، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 

ليمى صباغ، المرأة في التاريخ العربي في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، منشكرات كزارة  -58
  .1975الثقافة ك اإلرشاد القكمي، دمشؽ، 

ماىية االسطكرة في العيد الجديد – محمد إدريس، األسطكرة كالنص المقدس  -59
 .كالقراف

 القاىرة، ال تكجد، محمد الجكىرم كعبد ا الخريجي، طرؽ البحث االجتماعي، -60
 .2008الطبعة الخامسة، 

مقاربة سكسيك ثقافية، - محمد زياف، الرجكلة كمسألة العنؼ ضد المرأة في الجزائر -61
، تخصص عمـ االجتماع الثقافي، كمية العمـك  مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه عمـك

 .2013-2012االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، جامعة كىراف، الجزائر، 

محمد اليادم الجكيمي، مجتمعات لمذاكرة، مجتمعات لمنسياف دراسة مكنكغرافية  -62
 .1994ألقمية سكداء في الجنكب التكنسي، سراس لمنشر، تكنس، 
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 كمتغيرات المجتمع المعمكماتي، مذكرة لنيؿ شيادة األسرممحمد بعمي، االتصاؿ  -63
الدكتكراه، كمية العمـك االجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، جامعة كىراف، الجزائر، 

2013 -2014. 

محمد سعيدم، البحث في العمـك االجتماعية، مفيكمو ك أسسو المعرفية كالثقافية  -64
.  2011، 2 ط، الجزائركالتقنية،

محمد صفكح األخرس، تركيب العائمة العربية ككظائفيا، دراسة ميدانية لكاقع العائمة  -65
  .1976 القكمي، دمشؽ، كاإلرشادفي سكرية، منشكرات كزارة الثقافة 

محمد عاطؼ غيث، قامكس عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة،  -66
2006 . 

محمد عاطؼ غيث، قامكس عمـ االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  -67
2006 . 

  ، دار المعرفة الجامعية،"الثبات كالتغير"  الثقافة الشعبية ،محمد عباس إبراىيـ -68
.   2009 ، اإلسكندرية،األزاريطة

محمد عبد المعيد خاف، األساطير ك الخرافات عند العرب، دار الحداثة لمطباعة ك  -69
 .1993، 4طالنشر كالتكزيع، لبناف، 

محمد عبده محجكب كفاتف محمد شريؼ، الثقافة كالمجتمع البدكم، دار الكفاء لدنيا  -70
  .2006، 1الطباعة كالنشر، االسكندرية، مصر، ط

ق محجكب، طرؽ كمناىج البحث السكسيك أثركبكلكجي، دار المعرفة دمحمد عب -71
 .2005 األزاريطة، ،الجامعية

محمد عبد محجكب، أنثركبكلكجيا الزكاج كاألسرة كالقرابة، دار المعرفة الجامعية،  -72
  .2005األزاريطة، 

محمد عجينة، مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا، دار الفرابي، لبناف،  -73
  .2005الطبعة جديدة منقحة، 

رؤية في " محمد يسرل إبراىيـ دعبس، األسرة في التراث الديني كاالجتماعي -74
 .1955، دار نشر غير مذككرة، اإلسكندرية، "أنثركبكلكجيا الزكاج كاألسرة كالقرابة
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–  دراسات في التراث الشعبي  دكرة الحياة ،مرفت العشماكم عثماف العشماكم -75
 ، دار المعرفة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع،دراسة لمعادات كالتقاليد الشعبية

  .2011 ،1ط

معف خميؿ العمر، معجـ عمـ االجتماع المعاصر، دار الشركؽ، عماف، األردف،  -76
. 2006الطبعة العربية األكلى، اإلصدار الثاني، 

 .2003، 1معف خميؿ العمر، عمـ اجتماع األسرة، دار الشركؽ، عماف، ط -77

مصطفى عمر حمادة، دراسات أنثركبكلكجية في المجتمع كالثقافة، دار المعرفة  -78
  .2012الجامعية، اإلسكندرية، 

: مكريس أنجرس، منيجية البحث العممي في العمـك األنسانية تدريبات عممية، ترجمة -79
 .2007-2004بكزيد صحراكم كآخركف، دار القصبة لمنشر، الجزائر،
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