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 مقدمة عامة 

إّف موضوع المرأة مف المواضيع التي أثارت عدة نقاشات لدى العديد مف الباحثيف     

في عمـ االجتماع، العتبارىا عنصرا أساسيا في األسرة والمجتمع، تتعدد أدوارىا 

ووظائفيا، كما أف  طبيعة العادات والتقاليد والطبيعة البيولوجية، فرضت عمييا االلتزاـ 

ؿ، والذي اعتبر فضاء خاصا بيا ال دخؿ لمرجؿ فيو، بؿ بمجاؿ واحد أال وىو المنز 

عمية الخروج لمفضاء العاـ الواسع، لكف مع مرور الوقت حدثت عدة تغيرات في 

المجتمع، مف بينيا خروج المرأة لمتعميـ فتوجب عمييا المطالبة بدخوليا المدارس، ىذا 

 ما أدى إلى حصوليا عمى شيادات تؤىميا لمعمؿ.

صبحت المرأة تتواجد في الفضاءات العامة مثميا مثؿ الرجؿ، ومف بيف وبالتالي أ   

" الذي ىو موضوع دراستنا، والذي يعتبر فضاء لمتبادؿ فضاء السوقىذه الفضاءات، "

والتعارؼ والتعايش االجتماعي، فيو بمثابة صورة مصغرة لممجتمع الكمي عمى مستوى 

عالقات متنوعة سواء بيف البائعيف أو الحفاظ عمى الرباط االجتماعي، مف خالؿ إقامة 

بيف البائع والمشتري أو بيف المشتريف ككؿ، ويمكف اعتبار السوؽ مكانا لتواجد شبكات 

المعرفة الحقيقية مف بيع وتبادؿ النقاشات، فالنساء عند التقاء في فضاء السوؽ يعرفف 

 بعضيف أكثر مف خالؿ عالقة التسوؽ.
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فرانك اـ، فالتبادؿ معناه التفاعؿ كما رآه لمنقاش العإذف السوؽ يعد فعميا فضاء     

فيذه التفاعالت االجتماعية خالؿ التبادؿ والتداوؿ في األسواؽ تنشئ ما ىو  1مراميه

"السوؽ ىو مؤشر معبر عف :قولوفضاء عاـ في العالـ العربي اإلسالمي، وحسب 

الحياة العامة، وبالتالي تغير وضعية المرأة في المجتمع العربي وتغير أدوار المرأة في 

في مفيـو النوع االجتماعي )الجندر(، الذي يعني مختمؼ األدوار والحقوؽ والمسؤوليات 

الراجعة لمنساء ولمرجاؿ والعالقة القائمة بينيـ، فالجندر لو دور في تحقيؽ المساواة بيف 

 بؽ.الجنسيف في الفضاء العاـ واإلنقاص في الفكر الذي كاف سائدا في السا

وبيذا اقتحمت المرأة فضاء السوؽ بعدما كاف فضاء ذكوريا، بؿ وحتى قامت    

بتأسيس سوؽ خاص بيا مف أجؿ التحرؾ فيو بكؿ حرية دوف مشاركة الرجؿ، وعمى 

ىذا األساس تـ اختيارنا ليذا الموضوع والمتمثؿ في فضاء السوؽ النسوي، والغرض 

وؿ ىذا الفضاء، وكيفية تممكيا لو باعتبار منو معرفة التمثالت التي تحمميا المرأة ح

منطقة حضرية، وأغمبية مناطقيا محافظة عمى التقاليد والعادات  منطقة عشعاشة""

وبالرغـ مف ذلؾ وجود النساء في األسواؽ األسبوعية بكثرة وىذا ما جعمنا نفكر في 

 دراسة ىذا الموضوع.

                                                           
 دراسة ميدانية لمدينة حماـ بوحجر المرأة والفضاءات االجتماعية المحمية )السوق، الحمام، الحالقة(،خيرة بف زياف، . 1

 ، رسالة دكتوراه ) بدوف نشر(.7102وىراف، 



 مقدمة عامة

 

3 
 

ار النظري مع الميداني باإلضافة لقد تـ تقسيـ البحث إلى فصميف مدمجا بذلؾ اإلط    

إلى الجانب المنيجي لمدراسة، الذي يشمؿ العناصر التالية: المقدمة، اإلشكالية 

الفرضيات أسباب اختيار الموضوع، الكممات المفتاحية، أىداؼ الدراسة، أىمية 

فعنوانو السوؽ كفضاء  الفصل األولالدراسة، الدراسات السابقة حوؿ الموضوع، أما 

، وقد تضمف ستة مباحث وىي مفيـو السوؽ، تاريخ السوؽ مفيـو حضري عياجتما

مفيـو المجتمع الحضري ونظريات المجتمع ،الفضاء العاـ، المنظريف لمفضاء العاـ 

فكانت دراسة ميدانية حوؿ فضاء السوؽ النسوي حيث  الفصل الثانيالحضري، أما 

ية السوؽ النسوي أسباب كانت مكممة لمجانب النظري وتضمنت ما يمي: مونوغراف

ظيوره، تمثالت المرأة لمسوؽ، السوؽ وعالقتو بالجندر التمايز االجتماعي بيف 

 الجنسيف، نوعية المباس في السوؽ وأخيرا تفرغ المعطيات مف خالؿ المقابالت.

وختمنا بحثنا بخاتمة تضع مجموعة مف النتائج واالستنتاجات، وقد اقتضى البحث    

نيج الكيفي، كونو يخدـ طبيعة بحثنا، واعتمدنا عمى مجموعة مف االعتماد عمى الم

 المراجع والمصادر المختمفة مع إدراج المالحؽ.

المشرؼ  لألستاذة، كما نقدـ شكرنا اهلل عزوجؿ إلىاألخير نتقدـ بالشكر وفي        

، كما نشكر كؿ مف ساعدنا مف بشيالمتي ساعدتنا كثيرا ولـ تبخؿ عمينا  ة أمينة"يبكرا"

 ىذا البحث.  إتماـقريب أو بعيد في 
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 .اإلشكالية1

يعتبر تواجد العنصر النسوي داخؿ فضاء السوؽ كبائعات تفطف واىتماـ كبير   

إلى جانب اإلكراىات االجتماعية واالقتصادية التي أضحت  ،بالعمؿ في ىذا الفضاء

وبالتالي أصبحت المرأة تيتـ بشأف  ،تحتـ عمى قبوؿ وتقسيـ األدوار بيف الرجؿ والمرأة

دخؿ األسرة وتشرؼ عمى ميزانيتيا مما سمح ليا بالخروج إلى الفضاء العاـ كفضاء 

ح مطمبا اجتماعيا، مما نجـ السوؽ حسب ما يبدو لنا. فتواجد النساء في السوؽ أصب

عنو التقسيـ النوعي لفضاء السوؽ قديما فكانت محاولتنا في ىذا العمؿ ىو استنطاؽ 

واقع المرأة داخؿ فضاء السوؽ ووصؼ الميكانيزمات وآليات ارتيادىا ليذا الفضاء خارج 

 مجاؿ الفضاء المخصص ليا وىو المنزؿ. 

وكذا نقؿ وتحميؿ الواقع المفكر فيو أحيانا وأحيانا ال مفكر فيو مف جانب المرأة ألنو     

دخؿ جانب العادة والطبيعة، بمعنى أصبح أمرا عاديا، وىذا ما يجعؿ المرأة تفكر أنيا 

تفتح فضاء كاف يخضع لمييمنة الذكورية، كما نود البحث عف أسباب استطاعة المرأة 

 االجتماعي ليصبح خاصا بيا، بحيث ال يمكف لمرجؿ دخولو.تممؾ السوؽ كفضاء 

ففي خضـ ىذه المعطيات المتعددة والمتنوعة فإف الدراسة تحاوؿ فيـ الوضعيات    

التي يتمركزىا الجسد األنثوي في فضاء السوؽ بالمجتمع المحمي الذي نود دراستو، ليذا 
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وضوع الشائؾ والمتشعب بتشعب تبادر لنا أف نطرح تساؤال يميد لنا البحث في ىذا الم

 ممارسات وسموكات المرأة في ىذا الفضاء وىو:

ما ىي التمثالت التي تحمميا المرأة حوؿ فضاء السوؽ، الذي تتحرؾ فيو بكؿ -

حرية، دوف مشاركة الرجؿ وكيؼ استطاعت أف تممكو ليصبح سوقا خاصا بيا دوف 

 غيرىا؟

 .الفرضيات2

 فيو كبائعة ألسباب مادية أو غياب الكفيؿ  اقتحمت المرأة فضاء السوؽ لمعمؿ

         اقتحمت المرأة فضاء السوؽ سواء لمعمؿ فيو كبائعة أو مشترية تنافس الرجؿ 

 أسباب اختيار الموضوع.3

 أسباب ذاتية: -

 الرغبة في الموضوعالميوؿ و 

 أنتمي إلى مجتمع أنثوي 

 إنجدابي لرغبة المرأة في االستقاللية و إثبات الذات 

 أسباب موضوعية: -

 الموضوع في لب االختصاص 
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 أىمية ىذا الطرح في التنمية االقتصادية 

مف أسباب الموضوعية الختياري ىذا الموضوع ىي دخوؿ السوؽ النسوي 

األسبوعي ومالحظتي لظاىرة المرأة كتاجرة في ىذا السوؽ ليذا أحاوؿ االحتكاؾ 

 بالظاىرة ورصد واقعتيا وحقيقتيا. 

  الدراسةأهداف .5

 نيدؼ مف خالؿ ىذه الدراسة إلى:   

 معرفة تمثالت المرأة لمسوؽ )ماذا يمثؿ السوؽ بالنسبة ليا(. -

 محاولة تقريب مونوغرافية السوؽ النسوي -

 معرفة أسباب ظيور السوؽ النسوي.  -

 معرفة خروج المرأة لمفضاء العاـ )السوؽ( غير مف مكانتيا ودورىا في المجتمع. -

 أهمية الدراسة.6

يعتبر ىذا الموضوع مف المواضيع الميمة في عمـ االجتماع مف حيث ظيور المرأة     

في الفضاءات العامة ومف بينيا السوؽ الذي تكمف أىميتو في اقتحاـ المرأة ليذا 

 بؿ و حتى أسست سوقا خاصا بيا. ،الفضاء العاـ )السوؽ( بعدما كاف فضاء ذكوري
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 منهجية البحث

تعتبر الدراسة الميدانية دراسة مكممة لمدراسة المنيجية، ال يمكف االستغناء عنيا ليذا    

اعتمدنا عمييا كقاعدة وركيزة أساسية ىامة لمتحقؽ مف صحة الفرضيات المطروحة 

 وىذا باالعتماد عمى منيج خاص معيف، وتقنيات مناسبة ومالئمة لطبيعة الدراسة.

المنيج الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراستو لدراسة يعتبر .منهج الدراسة: 1   

ظاىرة ما قصد اكتشاؼ الحقيقة واإلجابة عمى األسئمة واالستفسارات التي يثيرىا 

موضوع البحث، أما المنيج بمعناه الواسع يعني مجموعة األطروحات واإلجراءات 

 1والخطوات التي وضعيا الباحث عند دراستو لمشكمة ما.

المنيج الكيفي الذي يتناسب مع دراستنا  مف خالؿ  المتبع في دراستنا ىوفالمنيج   

التفاعؿ المباشر مع عينة البحث، والحصوؿ إلى المعمومات مف خالؿ أقواليـ 

وسموكاتيـ وتصرفاتيـ. كما يستخدـ المنيج الكيفي بصفة أساسية في إنتاج بيانات 

مد ىذا المنيج عمى لغة التفاعؿ حوؿ المعاني الشخصية لمفاعميف االجتماعييف، ويعت

 2.االجتماعي

                                                           
، ة ، المكتب الجامعي الحديث ، مصر، الخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعي البحث العمميشفيؽ محمد ،  . 1

 69، ص7111
 ،7111 ،مصر ،المكتب الجامعي الحديث ،البحوث االجتماعية إلعدادالبحث العممي الخطوات المنهجية  ،محمد شفيؽ .2

 .69ص 
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المقابمة تقنية ىامة مف و بما أننا استخدمنا المنيج الكيفي .تقنية البحث: المقابمة:2   

تقنيات ىذا المنيج. والتي تعني أنيا وسيمة مف وسائؿ جمع البيانات في البحث 

بيف الباحث  االجتماعي، كما تعرؼ أنيا تقـو عمى حوار وحديث لفظي، مباشريف

والمبحوث، حيث تمّكننا مف الحصوؿ عمى العديد مف المعمومات واآلراء، بوضع 

  1مجموعة مف األسئمة المفتوحة التي تساىـ في جمع أكبر قدر ممكف مف المعمومات.

استخدمنا في البداية مقابالت استكشافية والتي اعتمدنا فييا عمى تقنية  المالحظة:

 المالحظة 

المباشرة، وتعني عممية مشاىدة أو متابعة لسموؾ ظواىر محدد أو أفراد محدديف خالؿ 

فترة معينة، وتعتبر أحد أدوات جمع البيانات، حيث يقـو الباحثيف بنقؿ ما يحدث حوليا 

 2مف ظواىر طبيعية أو اجتماعية. 

 .مجاالت البحث3

مجموع الحاالت التي  : أي أنومجتمع البحثالمقصود بو .المجال البشري: 3.1    

تنطبؽ عمييا خصائص معينة، تحدد وقتا لموضوع البحث وأىدافو، أي جماعات األفراد 
                                                           

 ،دار المعرفة الجامعية ،مناىجو وطرائقو ،مداخمو ،: لغتويالبحث العممي واالجتماع ،آخروفو عمي  الرزاؽ .عبد1
 316ص  ،7112 ،اإلسكندرية

 .69ص  ،المرجع السابؽنفس  محمد، شقيؽ . 2
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ففي ىذه الدراسة كاف مجتمع بحثنا  الذيف يرتبطوف ارتباطا وثيقا بموضوع البحث.

سنة، لمختمؼ حاالتيـ  21سنة إلى  77لمجموعة مف  النساء، تتراوح أعمارىـ مابيف 

نيف عازبات وأخر متزوجات وحتى أرمالت، يشتركف في كونيف ينتميف العائمية، فم

 .عشعاشة بمدينة مستغانملنفس المنطقة وىي منطقة 

مدينة تقع في " التيأجريت الدراسة بمنطقة عشعاشة .المجال المكاني: 3.2    

والية بشواطئيا المعروفة عمى المستوى التعتبر مف المناطؽ السياحية اليامة ب" مستغانم

كمـ شرؽ والية مستغانـ، عمى الطريؽ  01تقع عمى بعد الوطني وحتى العالمي، 

الرابط بيف مدينة الجزائر ووىراف، الجزائر، تيبازة، الشمؼ )تنس، بني  00الوطني رقـ 

 ألؼ نسمة تتوفر عمى شريط 011حواء سيدي عبد الرحمف( كثافة سكانيا أكبر مف 

كـ يحوي أجمؿ الشواطئ عمى مستوى الوالية أشيرىا  01ساحمي يزيد طولو عف 

شاطئ خاربػات الموجود في بمدية أوالد بوغالـ دوف الحديث عف الشواطئ األخرى 

)سيدي عبد القادر، سيدي العجاؿ، الكيؼ لصفر ....( تعد حمقة وصؿ بيف ثالث 

يات بمد 0، تحتوي عمى واليات ىي الشمؼ، غميزاف والوالية األـ مستغانـ

 .(نكمارية)عشعاشة،أوالدبوغالـ،خضرة،

 0استقمت عشعاشة عف دائرة سيدي عمي وأصبحت دائرة تضـ  0660وفي سنة    

الذي تـ بناؤه  "اليدايةد مسج"مسجديف أقدميما  -مركز –بمديات يوجد في عشعاشة 
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 761بحوالي  كمـ مربع تبعد عف والية الجزائر العاصمة 30مساحتيا ، 0673سنة 

 .كمـ

وىي مدينة شيدت حسب المؤرخيف مف قبؿ العرب المضطيديف القادميف مف     

األندلس عمى ضفاؼ المتوسط، وسميت بيذا االسـ نسبة إلى األعشاش الكثيرة التي 

 كانت تبنى ىنا وىناؾ وىي عبارة عف خيـ صغيرة مصنوعة مف الخشب والقش.

خاربات "ضييا، بدليؿ اآلثار الموجودة بشاطئ وكاف الروماف أوؿ مف استقر بأرا   

كـ  61التي تبعد عف عاصمة الوالية بأكثر مف  "بمنطقة أوالد زياني ببمدية أوالد بوغالـ

شرقا، حيث ال يزاؿ ميناء الروماف أو كما يعرؼ محميا "ببور روماف" شاىدا بالحجرة 

اؿ المدينة الذي أصبح المعروفة "الشنقور"، وكذا بالشاطئ الصخري الكاؼ األصفر شم

يستعممو اليـو الحراقة لبموغ األراضي اإلسبانية كونو يعد أقرب نقطة، وكأف التاريخ يعيد 

 نفسو.

عشعاشة ىذه المدينة الساحمية الجميمة المعروفة ببساطة سكانيا الذيف يشتغموف في   

ة كـ مف شاطئ البحار  01خدمة األرض والتجارة، تتربع عمى شريط ساحمي بطوؿ 

سيدي "نسبة إلى الولي الصالح  "سيدي عبد القادر"مرورا بشاطئ  "أوالد بوغالـ"ببمدية 

 ".سيدي العجاؿ ببمدية خضرة"إلى شاطئ  "عبد القادر ببمدية عشعاشة
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الذي يقع شرؽ  "بالبمدة"أجريت المقابالت فييا بسوؽ خاص بالنساء فقط المعروؼ 

بمدية ومف الجنوب " "تانيسيوف""، يحده شماال منطقة البحر تسمى "عشعاشةبمدية 

"سيدي عبد وغربا طريؽ تؤدي إلى بحر  "أوالد عتو"، أما شرقا دوار الشرايفية"

   7ـ311"، تبمغ مساحتو ملأوالد بوغاو"القادر"

 2117ديسمبر  24لقد كانت فترة إجراء المقابالت منذ تاريخ .المجال الزمني 3.3   

، حيث قمنا بإجراء مقابالت استطالعية أولية، ثـ 2118فيفري  18إلى غاية 

المقابالت النياية مع دليؿ المقابمة في كؿ أسبوع مف انعقاد ىذا السوؽ، كؿ مف يومي 

 " صباحا."األحد والخميس

 تحديد الكممات المفتاحية

 .مفهوم الفضاء العام1     

ىي  «Espace »المغوي الذي يقابؿ كممة  : يشير المعنى.الفضاء لغة1.1        

 1كممة مجاؿ.

ىو الحيز أو المكاف الذي يتواجد فيو مجموعة مف األشخاص .اصطالحا: 1.2       

يستفيدوف مف عقالنيتيـ وتفكيرىـ في مناقشة المسائؿ، أو ما يعرؼ بالمجاؿ العاـ 

الذي حدده مف خالؿ مجموعة متنوعة مف الطرؽ حيث  0606سنة  هابرماسحسب 
                                                           

 .0001ص ،7113، 00د م، مج، دار صادر، لبنافلسان العرب ،ابف منظور . 1
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تشير إلى أف المجاؿ العاـ يظير إلى الوجود مف خالؿ كؿ حوار يتجمع فيو األفراد 

الخصوصييف لتشكيؿ ىيئة عامة دوف اعتبار الفروؽ االجتماعية التي تكوف بينيـ وأىـ 

 . 1صفاتة

االجتماعية يمكف مف خاللو أف يتـ تشكيؿ المجاؿ العاـ حيز مف حياتنا .إجرائيا: 1.3

 ما يقترب مف الرأي العاـ.

 . مفهوم السوق 2  

مأخوذ مف الفعؿ "سّوؽ"، يسّوؽ، تسويقا فيو مسّوقا، و ىو الحيز .لغة: 1.2      

 2الذي يمتقي فيو بائعوا السمع مع المشتري.

ع بعضيـ البعض : ىو مكاف يتعامؿ فيو المشتروف و البائعوف م.اصطالحا2.2      

ويتـ فيو بيع وشراء السمع و البضائع في مكاف ما.وقد تشير ىذه الكممة إلى عممية 

مجردة مف مكاف حصوليا فتدؿ عمى الظروؼ التي يتـ فييا البيع والشراء، ويكوف 

 .3الطمب السوؽ نتيجة لتضافر قوى العرض و

                                                           
استمرارية السياسي مف العصور ، مفاهيم المواطنة والفضاء العمومي عند حنة أرنت وهابرماس، كورتيف دوالفيكتوار. 1

 .23،  ص 7103القديمة إلى الحديثة، ترجمة نور الديف عموش، المغرب، دار المعرفة الجامعية،  
 777، صمرجع سابؽ ،2، جلسان العرب، ابف منظور. 2
 .772، ص7110، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، مبادئ عمم االقتصادحسيف عوض اهلل،  . زينب 3
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ادؿ السمع بيف البائع ىو مكاف تعرض فيو مختمؼ المنتوجات وتب.إجرائيا: 2.3      

 .والمشتري

ىي أنثى الرجؿ، أعطى اإلسالـ المرأة جميع حقوقيا " . لغة: 3.1. مفهوم المرأة  3 

 1الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة "

: ىي الشؽ الثاني مف اإلنساف المعمر ليذه األرض و ىي مشتقة .اصطالحا3.2   

المروءة، و تستخدـ الكممة لتمييز الفرؽ الحيوي البيولوجي مف الفعؿ " مرأ " ومصدرىا 

 . 2بيف أفراد الجنسيف أو لمتميز بيف الدوريف

المرأة ليا دور أساسي وميـ في المجتمع فبصالحيا يصمح المجتمع .إجرائيا: 3.3   

 . وبفسادىا يفسد المجتمع

 .مفهوم المجتمع الحضري 4    

مف الفعؿ "جمع" أي اجتماع الناس عمى شكؿ ىو كممة مشتقة  .لغة:4.1        

 3.جماعة

                                                           
1
 20، ص7113"طبعة منفتحة "، 01، دار المشرؽ، بيروت، الطبعة المنجد في المغةعمي بف الحسف الينائي االذري ،  . 

 .71، ص 7119، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، د.ط، معجم عمم االجتماع.محمد عاطؼ غيث،  2
 .770، مرجع سبؽ ذكره ،ص لسان العربابف منظور ،  . 3
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فيمد كجزء مف تصنيفو ادنمط مثالي أو مجرد طوره روبرت ر .اصطالحا: 4.2       

 .1المجتمعي إلى حضري شعبي، و يتميز المجتمع الحضري بعدد السكاف الكبير

أجزاء ويحترموف بعضيـ البعض و يشكموف في المدينة التي يعيشوف فييا جزءا مف 

الحياة االجتماعية، فيو مجموعة مف األفراد يقطنوف في بيئة حضرية وتتسـ بأسموب 

 حياة معيف يتجاوب مع خصائص الحجـ و الكثافة واال تجانس.

ائـ لألفراد متباينيف اجتماعيا أّنو موطف لإلقامة كبير نسبيا و دلويس ويرث: وعرفو   

ينبغي أف يسعى الختيار وانتقاء عناصر يؤكد أّف الّتعريؼ السوسيولوجي لممدينة و 

 .  2حضارية التي يميزىا كأسموب لحياة الجماعة اإلنسانية

 الدراسات السابقة  

المرأة  »لنيؿ شيادة الدكتوراه بعنواف  خيرة بن زيانالدراسة التي قامت بيا األستاذة     

)السوؽ، الحماـ، الحالقة( دراسة ميدانية لمدينة  «والفضاءات االجتماعية المحمية 

، حيث أجرت مجموعة مف المقابالت مع بعض بوحجر بعين تموشنت الجزائرحماـ 

النساء بسوؽ السبت بمنطقة حماـ بوحجر، وتوصمت إلى مجموعة مف النتائج التي 

ـو اقتصادية فقط، تق وضحت لنا أف السوؽ عبارة عف ظاىرة اجتماعية وليست ظاىرة
                                                           

 . 72، ص0، قواميس النار، دار مداني لمنشر، طقاموس مصطمحات عمم االجتماع.فاروؽ مداس،  1
، 0ط ، دار المسيرة لمّنشر والّتوزيع، عماف،القضايا، المشكالت ،المفاهيم عمم االجتماع الحضري ،سعيد ناصؼ. 2

 . 72ص، 7100



 مقدمة عامة

 

15 
 

نما السوؽ كظاىرة اجتماعية يعتبر فضاء عمى البيع و  الشراء، العرض والطمب، وا 

اجتماعي أسسو أفراد المجتمع لتمبية حاجياتيـ الضرورية، فيذا الفضاء االجتماعي 

العاـ)السوؽ( كاف فضاء ذكوريا محضا ومع التغير االجتماعي أصبح فضاء مختمط 

 جودىا فيو أو حتى محاولة تممكو كفضاء نسوي.بمعنى اقتحمتو المرأة محاولة إثبات و 

حوؿ السوؽ  خيرة بن زيانوعميو نستنتج أف الدراسات التي قامت بيا األستاذة 

وضحت أنو ظاىرة سوسيولوجية، وفضاء اجتماعي عاـ، فمقد درست السوؽ كفضاء 

 .1اجتماعي نسوي

                                                           
 مرجع سابؽ. )السوق، الحمام، الحالقة(،المرأة والفضاءات االجتماعية المحمية .خيرة بف زياف،  1



حضري اجتماعي كفضاء السوق                                                      األول الفصل  

 

18 
 

 تمهيد

العصكر القديمة، كىذا ما  مف األماكف المفضمة لدل الناس منذُيعتبر السكؽ     

مف المرافؽ  يعدلؾ زيادة عمى ذ يعكس المكانة التي يحتميا كمؤسسة اجتماعية،

عمى  ـد، حيث تساعدىار فالعمكمية التي كانت كال تزاؿ ذات أىمية بالغة في حياة األ

كما أنيا فضاءات لمترفيو كالتعارؼ بيف اقتناء حاجاتيـ الضركرية كمستمزماتيـ اليكمية، 

بشكؿ كبير، ليذا تطرقنا في  الناسلذلؾ نجد أنيا مف األماكف التي يقصدىا األفراد، 

بأدناىا بمفيـك عناصر ال مجمكعة مفالسكؽ كفضاء اجتماعي، إلى حكؿ ىذا المبحث 

كؽ عبر التاريخ إلى دراسة مفيـك المجتمع الحضرم مع نظرياتو ، ثـ السفضاء السكؽ

كمع  ،، أم فضاء رجكليمقصد الرجاؿ فقط دكف النساءكاف معركؼ أنو كالسكؽ عامة 

ليصبح حاليا تحكؿ إلى فضاء مختمط بيف الجنسيف المرأة كالرجؿ، التغير االجتماعي 

ني المرأة استطاعت تممؾ كىذا ما يع كحسب مجتمع الدراسة فضاء خاص بالمرأة فقط

 فضاء خاصا بيا حسب ما كجدناه في الميداف. كيصبح فضاء السكؽ
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 مفهوم السوق.1

منطقة أك مساحة عمى أنو ُيقصد بالسكؽ في كؿ مف عممي االقتصاد كاالجتماع     

يتـ فييا تبادؿ بضائع محددة بيف بائعيف كمشتريف، كتنقسـ ىذه البضائع إلى نكعيف 

يعتبر مكاف لتبادؿ المعمكمات كاألخبار بيف األفراد كما  كالخدمات. ىما السمع

كالجماعات حكؿ االىتمامات المرتبطة بالحياة اليكمية كاألحداث ذات االىتماـ 

  1الجماعي المشترؾ.

لتمديد  ،ترتيب أك تنظيـ جماعي يتفاعؿ في إطاره البائعكف كالمشتركف كىك    

كتختمؼ ىذه العممية مف  ،خدمات التي يجب إنتاجيااألسعار كالكميات مف السمع كال

تبعا لنكعية السكؽ كالمنتجيف كالمشتريف فيو، كتبيف األدبيات أف ىناؾ  ،خرسكؽ آل

 2مجمكعة مف التصنيفات التي تقسـ عمى أساسيا األسكاؽ.

السكؽ يعتبر بمثابة إطار يساعد عمى تقابؿ  يؤكد بعض عمماء االجتماع عمى أف   

في عمميات  ،أك تفاعؿ الشركات أك األطراؼ سكاء بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

السكؽ كبالتالي فاألسكاؽ ليست مقصكدة عمى عمميات اقتصادية، كالعرض كالطمب 

متبادؿ كالسمع كالمنتجات، كقياـ التبادالت االقتصادية فقط. بؿ يسكدىا أشكاؿ أخرل ل

كالتفاعؿ االجتماعي كالثقافي كالرمزم ربما يككف أكثر أىمية مف التفاعؿ أك التبادؿ 
                                                           

 .10ص 2006، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، معجم عمم االجتماعمحمد عاطؼ غيث، . 1
 .263، ص1992القاىرة، مصر،، دار الفكر العربي، الموسوعة االقتصاديةعمر،  حسف  . 2
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إطار أك ميداف لمتبادؿ كتنسيؽ  ،السكؽ يعني في النظرية االجتماعيةف االقتصادم.

  1األنشطة بيف أفراد كجماعات المجتمع.

غبة معينة كلدييـ يتككف مف كافة المستيمكيف الذيف لدييـ حاجة أك ر كما أنو     

إلشباع ىذه الحاجة أك الرغبة، كىناؾ  التجارم، االستقرار كالقدرة إلتماـ عممية التبادؿ

أسس لتحديد السكؽ مف بينيا أسكاؽ االحتياجات، األسكاؽ الديمغرافية، األسكاؽ 

الجغرافية، أسكاؽ السمع كغيرىا حيث يقكدنا مفيـك التبادؿ إلى مفيـك السكؽ مف عدة 

 ىي: عناصر

 مشترم مستيمؾ. - أ

 بائع. - ب

 قدرة شرائية. -ج

    2رغبة في اإلشباع -د

مف خالؿ ما سبؽ نستنتج أف مفيـك السكؽ ال يقتصر عمى العمميات االقتصادية  

 كالتبادالت بؿ يتعدل إلى قياـ تفاعالت اجتماعية بيف األفراد.

                                                           
 . 11.محمد عاطؼ غيث، نفس المرجع، ص 1

 ،(، دار الكتاب الجامعي "دكلة اإلمارات العربية المتحدة"التسويق االجتماعي )مدخل معاصرعمي فالح مفمح الزغني، .2
 .47، ص2016، 1ط
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 السوق عبر التاريخ  .2

تبادؿ يفمنذ أف بدأ اإلنساف  ،المجتمعاتظير السكؽ منذ فجر التاريخ في كؿ      

فمف بيف المالمح الرئيسية لممدف أنيا  ،السمع بدأ يعتاد عمى مكقع محدد لذلؾ التبادؿ

ذات طابع تجارم بؿ إف بعض الباحثيف يغزك نشأة المدف أصال عمى أنيا مراكز 

ز النشاط كتمثؿ األسكاؽ مراك ،كانت تنشأ عند ممتقى طرؽ التجارة ،لمتبادؿ التجارم

التجارم بصكره كمراحمو المختمفة التي انعكست انعكاسا مباشرا عمى نمطية األسكاؽ 

ففي اإلطار الزمني كجدت األسكاؽ النسكية المكسمية كتمؾ التي كانت لمعرب  ،كأنكاعيا

كسكؽ االثنيف في مكناس  ،كاألسكاؽ األسبكعية كسكؽ األحد في دمشؽ ،قبؿ اإلسالـ

كفي اإلطار المكاني المحدد لممساحة كالمكضع  ،كش كغيرىاكسكؽ الخميس في مرا

كجدت األسكاؽ الكبيرة التي كانت تقاـ أسبكعيا فيأتي السكؽ في المرتبة الثانية لمميمة 

 ككانت األسكاؽ إلى جانبيا ككنيا مراكز لتبادؿ السمع ،التي يقـك بيا مكاف التجمع

مناقشات في األمكر السياسية كما يحدث مف  ،مراكز لتبادؿ األفكار كالشائعات

 1كاالقتصادية كغيرىا مما يبرز أىميتيا كمراكز االتصاؿ.

 

 

                                                           
1
 .190، مرجع سابؽ، ص(الحالقة ،الحمام ،االجتماعية المحمية )السوق الفضاءاتالمرأة خيرة،  بف زيافانظر:  .
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 .السوق في الجاهمية2.1

يعتبر السكؽ مكاف يجتمع فيو أىؿ البالد كالقرل كىك المحؿ الذم يتسكؽ فيو. كاف     

العرب يقيمكف أسكاقيـ في أشير السنة لمبياعات كالتسكؽ، كينقمكف مف بعضيا إلى 

بعض فتدعكىـ طبيعة االجتماع إلى المفاكضة كالمفاكضة بالرأم كالمباىاة بالشعر 

، فكاف مف ذلؾ لمعرب معكنة عمى تكحيد المساف كالفصاحة كالمفاخرة بشرؼ األصؿ

 كالعادة كالديف كالخمؼ.

كما أّف العرب في ىذه األسكاؽ يؤمنكف عمى دمائيـ كأمكاليـ أثناء التقائيـ بيا    

ضمف أىؿ الجاىمية العتبار ىذه األسكاؽ حرما يأمف فييا اإلنساف دمو كمالو ماداـ في 

سكؽ قكمو يقكمكف بأمر السكؽ كبالمحافظة عمى ضيافة السكؽ كحرمتو، ليذا كاف لكؿ 

األركاح كاألمكاؿ فيو فقد كاف بعض العرب يستحمكف المظالـ يسمكف بػ )المحمكف( إذ 

 1كانكا ال يقيمكف كزنا لحرمة ىذه األسكاؽ.

الفداء األسكاؽ كما يقصدىا طالب الربح كالشراء يقصدىا طالب األمف ك إّف ىذه      

كاف فييا منادكف يناشدكف ذكم الحاجات لتقضى ائؼ طمبا اإلجارة ك الخفكاف يأكم إلييا 

فكانت  كألف أغمب ىذه األسكاؽ حكلية تقـك أياما معمكمات مف كؿ مكاف، حاجاتيـ

تناثر فيقيمكف في تناشد أشعار ككاف فييا تفاخر ك  فكاف فييا ،الشراءميدانا لغير البيع ك 
                                                           

  .117، ص2008 ،بيركت، ،دار الفكر ،أسواق العرب في الجاهمية واإلسالمسعيد األفغاني،  .1
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تكـ إلييـ الناس في مفاخراتيـ كاف ليـ محكمكف يحىذا أقكاـ كيخسر آخركف ك 

  1كأشعارىـ.

كلـ تكف األسكاؽ في تاريخ العرب فقط، بؿ كانت معركفة عند اليكناف كالركماف مع    

بعض الفركؽ بينيا كبيف األسكاؽ العربية القديمة، ثـ تقمصت تمؾ األسكاؽ جميعا بؿ 

زالت بعد انتشار كسائؿ النقؿ كتطكر تسكيؽ البضائع، كشيكع ظاىرة المعارض 

 المختمفة في ىذا العصر. 

تفؽ القدامى مف المؤلفيف في عدد األسكاؽ عند العرب في الجاىمية كال في كلـ ي   

فقد  األفغانيتحديد أزمنتيا، فمنيـ مف يعدىا ثمانية كمنيـ مف يعدىا إحدل عشر، أما 

ذكر عشريف سكقا في كتابو "أسكاؽ العرب في الجاىمية كاإلسالـ"، معتمدا ثمانية مف 

: تقصد سوق عمانجكد بعض األسكاؽ المتمثمة في" المؤلفيف القدامى، باإلضافة إلى ك 

العرب ىذه األسكاؽ إذا انتيت مف سكؽ ىجر، ترحؿ إلى عماف كتقيـ سكقيا حتى أخر 

: تقيـ العرب السكؽ العامة في صحار، مف عاشر سوق صحارككذلؾ  2جمادل األّكؿ.

السكؽ  : تقـك ىذهوسوق أذرعانرجب إلى الخامس منو كما أنيا سكؽ تجارية محضة، 

بسبعيف ليمة كيطكؿ أمدىا كالغالب أنيـ يقيمكنيا مدل الصيؼ  سوق البصرىبعد 

: ىك المعرض سوق عكاظكبقيت ىذه األسكاؽ قائمة بعد اإلسالـ بكثير. كما نجد 
                                                           

 .20،ص2010، 1، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف،طاألصول العممية لمتسويق الحديثإياد عبد الفتاح السنكر،  .1
 ،21. 20، ص.السابؽ إياد عبد الفتاح، نفس المرجع .2
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العربي أياـ الجاىمية، كىك مجمع أدبي كلغكم رسمي، لو محككمكف تضرب عمييـ 

ىـ كأدبيـ، حكؿ ىذه القباب كيأتيو الشعراء القباب فيعرض شعراء كؿ قبيمة عمييـ شعر 

 1مف عامة األقطار العربية.

كما كانت السكؽ تعرؼ نكعا مف التخصص، فكؿ قبيمة أك بالد تتميز بسمعة معينة    

تركجيا في السكؽ، كالخمر مف ىجر كالعراؽ كغزة كالبصرل كيأتكف بالسمف مف 

بر "سكؽ عكاظ" معرض لكثير مف البكادم كيرد إلييا مف اليمف البركد... كما يعت

عادات العرب كأحكاليـ االجتماعية كالثقافية، ففييا ٌتمقى الُخطب الدينية لمتحمي 

باألخالؽ الحميدة، اإلنشاد الشعرم، المصارعة عرض النساء لممزاكجة، كما أنو أيضا 

دات ندكة سياسية تُقضى فييا أمكر كثيرة بيف القبائؿ، مثؿ إعالف الحرب، إبراـ معاى

 2السمـ، كفض النزاعات بيف القبائؿ.

إذف األسكاؽ في الجاىمية قبؿ مجيء اإلسالـ، لـ تكف ميدانا لتبادؿ السمع بمعنى      

نما كاف يقاـ فييا مسابقات حكؿ الشعر، كذلؾ مف أجؿ تبادؿ  ليس لمتجارة فقط، كا 

 بائؿ.المعارؼ كالعالقات االجتماعية، فكانت مكاف لمتكاصؿ بيف الشعكب كالق

 

                                                           
، كراسؾ مركز البحث في 42، العدد مجمة إنسانيات، التبادؿ التجارم بيف مدف بالد المغرب.فاطمة باليكارم، . 1

 .74،  ص2008االنثركبكلكجيا، أكتكبر، ديسمبر، 

 .124ػػػػ 123 مرجع سابؽ،سعيد األفغاني،  . 2



حضري اجتماعي كفضاء السوق                                                      األول الفصل  

 

25 
 

 .السوق الجزائرية في العهد العثماني   2.2

بعض األسكاؽ يعرض فييا الغرباء بضاعتيـ، أما  الجزائركانت تكجد في  

األسكاؽ الضخمة كانت مكجكدة قديما في بغداد أك في طيراف التي تحدث عنيا 

المؤرخكف العرب ككانت العادة المشيعة في ىذه األسكاؽ منذ القديـ ىي أف األجنبي أك 

رخصة  الجزائرم أك الييكدم يعرض فييا محال أك عدة محالت بمجرد الحصكؿ عمى

كيعرض في أبكابيا بضاعتو. كما كاف الزكار يكتفكف بتقميب البضائع، كقمة ما يشتركف 

منيا، فالتجارة لـ تكف مربحة في الجزائر كذلؾ لقمة البيع، بحيث أف الجزائرييف في ىذه 

الفترة كانكا يعانكف مف الفقر، زد عمى ذلؾ األمراض كاألكبئة التي كانت تقتؿ الكثير 

 منيـ. 

ف في أسكاؽ الجزائر العاصمة التي تكجد في المكاف الحالي لقصر الحككمة الكثير ككا

مف الحرفييف الذم يقكمكف ببيع بعض األشياء، كالتي تباع لمقبائؿ المجاكرة كالقبعات 

كالسراكيؿ كاألحذية...الخ. كما كانت البضائع التي تحمميا القكافؿ مف بالد القبائؿ 

كعميو فإف السكؽ في العيد  1ر كالفكاكو تباع أيضا.كالجنكب زمف المغرب كالخض

العثماني في الجزائر كاف يعاني مف نقائص بسبب الفقر كاألمراض التي كانت تسكد 

 البالد، كنتيجة لذلؾ لـ تكف اليد العاممة مؤىمة لكجكد حرفة.

                                                           
 73-72، ص 2007، 1، دار الحضارة، الجزائر، طالعثمانيالسوق الجزائرية في العهد درياس يمينة،  . 1
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 .السوق الجزائرية في فترة االحتالل الفرنسي2.3

عمى التقريب في العالقات القائمة بيف  أوالي تعمؿ كانت األسكاؽ في العيد الفرنس   

المجتمعات المحمية التي تدخؿ أطرافا في نسؽ السكؽ، كتعمؿ عمى تدعيـ تماسؾ 

كانت تقـك بدكر رئيسي في نمك الحركة الكطنية  ثانيهاالمجتمع المحمي كتضامنو، ك

نكنية في جباؿ األطمسي في شماؿ إفريقيا. ككانت السكؽ عبارة عف مؤسسة قا

اجتماعية سياسية كأحيانا دينية تخدـ أساسا أىداؼ اقتصادية في بالد القبائؿ، كاف 

الذىاب إلى السكؽ ىك بمثابة كاجب عمى كؿ أفراد القبيمة، حيث تعاقب الفرد الذم ال 

يذىب إلى السكؽ بحجة أف ليس لديو ما يشتريو أك يبيعو، فكما ىك مالحظ فإف لمسكؽ 

اإلنساف الجزائرم بصفة خاصة كالعربي بصفة عامة، فيك مكاف  أىمية كبيرة في حياة

  1التقاء السكاف لتبادؿ اآلراء كاألفكار كمعرفة األخبار السياسية.

مما سبؽ نستنتج أف السكؽ إباف االحتالؿ الفرنسي كاف يقـك عمى أساس الكاجب    

بمعنى كؿ فرد ممـز بالذىاب إلى السكؽ، مف خالؿ إعطاء أىمية كبيرة لمسكؽ العتباره 

 مكاف التقاء األفراد كتبادؿ اآلراء... 

 

 
                                                           

 .75درياس يمينة، نفس المرجع السابؽ، ص . 1
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   .السوق في المغرب اإلسالمي2.4

ت فييا األسكاؽ عصب الحياة، فكانت فقد عرؼ ىك األخر حركة تجارية شكم 

األسكاؽ اىتماـ العمماء كالدارسيف في حقؿ العمـك االجتماعية، حيث أقيمت في ىذا 

المجاؿ دراسات أنتركبكلكجية لبعض األسكاؽ كأشيرىا الدراسة المكنكغرافية التي قاـ بيا 

  1لتكنسية.لمجمكعة مف األسكاؽ ا يشالكلسكؽ سفر بالمغرب كدراسة قاـ بياـ  غيرتر

فكاف إنشاء األسكاؽ في المدف اإلسالمية مف محاكر النيضة بعمرانيا فيك مف 

متطمبات الجماعة، كىك أحد الركائز االقتصادية، ألف المدف تتفاضؿ باألسكاؽ ككثرة 

األرزاؽ، كنقاط األسكاؽ مف تفاضؿ عمرانيا. في الكثرة كالقّمة، كمف ثـ فإف االزدىار 

 2األسكاؽ كعمارتيا.االقتصادم ينعكس عمى ازدىار 

"الرسول محمد صمى اهلل عمية ترجع نشأت األسكاؽ في المدف اإلسالمية إلى عيد     

" فقد أنشأت أسكاقا بالمدينة قريبة مف دكرىا، ككانت السكؽ بداية لمتطكر العمراني وسمم

الذم استمر بعد ذلؾ في المدف اإلسالمية في عصكرىا المتتابعة، ككانت سكؽ المدينة 

ارة عف ساحة مف األرض خالية مف البناء سمح ألىؿ المدينة باستغالليا، دكف دفع عب

                                                           
غير رسالة ماجستير ، 33، ص2012-2011جامعة مستغانـ، ، التعامالت التجارية وعالقتها بالهويةميداني قدكر،  . 1

 منشكرة.

 .253المعرفة، الككيت، ص ، دار عالـالمدينة اإلسالميةمحمد عبد الستار عثماف،  . 2
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أم أجر كمنع البناء فييا ككاف نظاـ األسكاؽ عمى سنة المساجد، فمف سبؽ إلى 

   1مكضع فيك لو حتى يفرغ منو.

" حيث أنشأ "سكؽ المريد" الذم يقع في "عمر بن خطابكتطكرت األسكاؽ في عيد    

لعراؽ( ككاف اختيار البصرة لذلؾ منسجما مع الخصائص الجغرافية كالبيئية البصرة )ا

االجتماعية فيي تطؿ عمى كاجية البحر الكاسعة، كبيا أراضي خصبة، كمكقع 

استراتيجي تتقاطع فيو الطرؽ المؤدية إلى كؿ الجيات، كما أف األفراد بيا يميمكف إلى 

ة تعرض فييا شعرىا كمفاخرىا ... كىك التجارة كالزراعة  "فالمبرد" معرض لكؿ قبيم

مجتمع العرب كمتحدثيـ كمنتزه )البصرييف( كربما ىذه إحدل العكامؿ األساسية التي 

  2ساىمت في النيضة الفكرية كاألدبية التي كصؿ إلييا العرب في تمؾ الفترة.

بعض إذف لعبت األسكاؽ دكر اجتماعيا ىاما، ففييا يمتقي المسممكف كغيرىـ ببعضيـ ال 

يتعارفكف كيتحادثكف، كما اختمطت الشعكب المختمفة مف عرب كأعجاـ كمسمميف، ككاف 

 السكؽ مراكز الحياة السياسية أيضا. 

 

                                                           
 .174ص  ،مرجع سابؽالسعيد األفغاني،  . 1
 . 181 -180ص سابؽ،مرجع السعيد األفغاني،  . 2
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  .السوق في المغرب العربي الكبير 2.5

تطكر مفيـك السكؽ تدريجي حسب تطكر الحضارات، كتحكؿ مف المفيـك  

العربي القديـ الذم ىك مكاف تساؽ إليو الحيكانات المراد بيعيا إلى مفيـك أخر أكثر 

مكاكبة لتطكر الحضارات كما أشرنا سابقا، فالمغرب ىك األخر عرؼ حركة تجارية 

شؼ عف كجكد ثالث أنكاع مف شكمت فييا األسكاؽ عصب الحياة إذ أف المصادر تك

" كالتي  " األسواق اليوميةاألسكاؽ، كاف ينظميا المجاؿ االقتصادم في المغرب كىي 

 كانت تضج بضركب السمع كالمتاجر كيتقاطع عمييا التجار مف كؿ حدب كصكب.

أما النكع الثاني فيمكف أف تطمؽ عميو "بأسكاؽ المؤقتة أك المكسمية " كالتي كانت    

" " األسواق األسبوعيةياـ معدكدة مف األسبكع أك الشير أك السنة، فظيرت منيا تقعد أل

التي كانت تقعد ألياـ معينة مف األسبكع، ككثيرا ما كردت في المصادر الجغرافية 

سوق  سوق األحدمعمكمات في غاية الدقة عند تحديدىا لميـك بعينو، عمى سبيؿ المثاؿ 

    1...الخ.سوق الخميس ،الثالثاء

"إف ما  العزيز الجؤذري" الذم يقكؿ عنو "السوق العسكريكعرؼ النكع الثالث باسـ   

يبدك حسب 2يباع باألسكاؽ العسكرية قد خبث الرتكابيـ النيي كاحتياطيـ عمى النيي.

                                                           
 .74، نفس المرجع السابؽ، صالتبادل التجاري بين مدن بالد المغربفاطمة بميكارم،  .1
محمد كامؿ حسيف، كمحمد عبد اليادم  ر:، تالبؤدري وتوقعات األئمة الفاطميينالعزيزم الجؤذرم، سيرة األستاذ  .2

 .88، صق1354شعيرة، دار الفكر العربي، القاىرة، 
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ذلؾ أف األسكاؽ كاف بيا اشتباه في أمكاليـ،  فاقرف الرابع اليجرم عرؼ بكثرة الحركب 

 تشار ىذه األسكاؽ في مناطؽ متعددة مف بالد المغرب.كالمعارؾ فال يستبعد ان

فأسكاؽ المغرب العربي اإلسالمي كانت محؿ اىتماـ العمماء، الدارسكف في حقؿ     

العمـك االجتماعية. كما لعب السكؽ في المجتمع الجزائرم دكرا ىاما في االتصاؿ 

 لثكرتو الشعبية.مف الدعاية كالتعبئة  الشيخ المقرانيالسياسي فمف خاللو تمكف 

فاألخبار التي كانت تنتقؿ في المغرب العربي، كفي مناطؽ كثيرة كمتنكعة مف      

خالؿ األسكاؽ، يعرؼ مف خالليا القركيكف تطكرات األخبار األمنية، كمنع التكجو 

كخطكرة السفر إلى بعض المناطؽ، بسبب سكء األكضاع األمنية، كمف األسكاؽ كذلؾ 

عمار الفرنسي، كمف فضاء السكؽ كذلؾ كاف كانت تقرئ نداءات المكاجية ضد االست

       1يتعرؼ عمى أخبار القرل المجاكرة لقريتو.

مع المدركس باعتباره فضاء عميو نستنتج أّف األىمية التي يحتميا السكؽ في المجتك   

ىذه الفضاءات كانت تنتشر فييا أشعار المنطقة  لنشر كانتقاؿ المعمكمات كالرمكز ك 

 مو.يسمح لممرأة باقتحا ككاف فضاء ذككرم ال

 

 
                                                           

ـ، أكيحيى 1989،المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر  ترجمة مسعود جياح 1871ثورة : الطاىر أك صديؽ ، انظر  . 1
 .58،57ـ، ص1989، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائروصايا الشيخ الحدادبكعزيز، 
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 . مفهوم الفضاء العام3

يعتبر الفضاء العاـ أحد أكثر األماكف التي فييا التكاصؿ بيف مختمؼ الفاعميف      

بحيث يتـ التجسيد فيو لمختمؼ النماذج الفكرية كالعقمية. الفضاء العاـ أك ما يعرؼ 

جمكعة متنكعة مف الذم حدده مف خالؿ م 1989سنة  هبرماسبالمجاؿ العاـ حسب 

الطرؽ، حيث تشير إلى أف المجاؿ العاـ يظير إلى الكجكد مف خالؿ كؿ حكار يتجمع 

فيو األفراد الخصكصييف لتشكيؿ ىيئة عامة دكف اعتبار لمفركؽ االجتماعية التي تككف 

فيك حيز مف حياتنا االجتماعية يمكف مف خاللو أف يتـ تشكيؿ ما يقترب مف  1بينيـ.

 الرأم العاـ.

المجاؿ العاـ ىك مجمكعة مف األشخاص يستفيدكف مف عقالنيتيـ كتفكيرىـ في     

مناقشة المسائؿ العامة: فيك يعتبر فضاء ال يمكف التحكـ فيو كذلؾ لشساعتو، كما كاف 

يرتبط في السابؽ بالرجاؿ بالدرجة األكلى لكف مع ماطرا عمى المجتمع مف تغيرات 

  2يير كقبكؿ فكرة تكاجد المرأة في الفضاء الذككرم.كجب عمى األسرة مسايرة ىذا التغ

نما     كعميو نستنتج أف الفضاء العاـ ال حدكد لو فيك ال يقتصر عمى الرجاؿ فقط كا 

  أصبحت المرأة جزء منو بسبب اقتحاميا لمسكؽ نظرا لمتغيرات التي يعرفيا المجتمع.

                                                           
 .54ككينتيف دك الفيكتكار ، نفس المرجع السابؽ ، ص  . 1

      .89، ص2005، المنظمة العربية لمترجمة، لبناف، عمم االجتماعأنتكني كينديز،  .2
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 .أهم المنظرين لمفضاء العام4

 هابرماس .الفضاء العام عند4.1     

(( إلى أف المجاؿ نشأ نتيجة تطكر تاريخي محدد 1966-1989هابرماس )يشير   

ظير في أكاخر القرف الثامف عشر، كلقد انبثؽ مف االنييار الكبير لمسمطة اإلقطاعية 

كتماسؾ العالقات األسرية الرأسمالية. كسمح ذلؾ باالعتراؼ باألفراد بحد ذاتيـ، إذ 

عف الدكلة كبعيدا عنيا، ففي بعض األماكف كالمقاىي يتمتعكف بيكيات منفصمة 

كالساحات العامة كالمسارح تطكر المجاؿ العاـ ليصبح مساحة يمتقي فييا الناس مف 

الطبقة الحديثة كاليكيات العائمية كالسياسية الجديدة لالنخراط في حكار عقالني كحاسـ 

مكاف "البرجكازية"  هابرماسلى بشأف المسائؿ العامة، كشكؿ المجاؿ العاـ ىذا بالنسبة إ

الناشئة حديثا مف النظاـ الميبرالي الصاعد الذم قسـ العالـ االجتماعي إلى عكالـ 

خاصة كعامة، كيسمح المجاؿ العاـ بمناقشة القيـ كالممارسات، كمف خالؿ المناقشات 

سات فعال تكاصميا نتمكف مف تحدم الممار  هامبرماس "الجادة كالقيمة التي يعتبرىا " 

القائمة كالمطالبة بنظاـ سياسي أكثر عدال سكاء جاء ذلؾ عف طريؽ الدكلة أك 

  1السكؽ.

                                                           
ترجمة ىنادم مزبكدم،  مجتمع السوق التاريخ، نظرية، ممارسة،كنشر، جكف باتكف، دامياف كاىيؿ، ب بكف سبايز . 1

 .314، صـ2013، 1المنظمة العربية لمترجمة، بيركت، لبناف ، ط
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صفة العقالنية المفيدة التي تشبع منطقا  فيبركتتمثؿ المؤسسات ىذه ما أطمؽ عميو     

"نظاميا" عقالنيا بدال مف عقالنية كاسعة تقـك عمى نقاش منطقي حكؿ ما يشكؿ حياة 

 1987أنو عندما حصؿ ذلؾ استعمرت " أنظمة حياة العالـ "  هابرماسجيدة. إذ عنى 

كتشكؿ عمى سبيؿ المثاؿ كسائؿ اإلعالـ التجارية كالسيما التمفاز، مككف الحياة اليكمية 

األساسي في الدكؿ الرأسمالية المتقدمة كافة، كتعد كسائؿ اإلعالـ أيضا عمال يدر 

اـ الربح حتى يطاؿ عالـ النقاش كالحكار أرباحا بفضؿ اإلعالنات، ما يكسع قيـ نظ

إشكالية مفيـك المجتمع المدني معترفا بأنو ال  هابرماسفتتأثر حياة العاؿ. كلذلؾ طرح 

نما يتداخؿ معيا. كىذا ال يعني بالضركرة أف  يتكاجد بمعزؿ عف األسكاؽ كالدكلة كا 

يعجز عف التأثير في  المجتمع المدني يفتقر قيمو الفريدة كمنطقو أك أف المجتمع المدني

      1طبيعة الدكؿ ك األسكاؽ.

يكضح ىذا التفكير لنا أىمية ما يختزنو مما ىك عمكمي أم األفراد في الفضاء     

العمكمي، باالعتماد عمى التميز بيف الدكلة كاالقتصاد كالمجتمع المدني، إذ يحاكؿ 

التكضيح بأف الدكلة كالسكؽ لف يتغيرا عف طريؽ قكل داخمية، لكف هابرماس الفيمسكؼ 

عمى المجتمع المدني أف يتحرؾ في ىذا االتجاه، فينتج مف ىذا المكقؼ فكرة 

الديمقراطية التشاكرية باعتباره التحسيف الحقيقي لديمقراطية مثالية خاضعة لمحداثة. فإف 

                                                           
 .35نفس المرجع ص  .1
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ة المبرالية لمراقبة الفضاء العمكمي الحؽ االجتماعي ىك الكسيمة التي كجدتيا الدكل

في كتابو شيئا  هابرماسكبالتالي أدخمت األفراد في دائرتيـ الخاصة لقد اقترح عمينا 

     1فشيئا تحميمو لمعالقة بيف العاـ كالخاص في حركة التحضر التي ميزت الحداثة.

أخر في فيـ منحنى  لمدرسة فرانكفورتكأبرز مفكرم الجيؿ الثاني  هابرماساتخذ     

"األنكار" الذم يعتبر الحداثة مظيره األساسي، معتبرا ىاتو األخيرة كمشركع لـ ينجز 

كأنو أسيئ فيـ األنكار، مخالفا اتجاه األياـ األكائؿ لممدرسة )أدكرنك كىكركيا يمر...( 

ية في أركبا النصؼ األكؿ مف القرف العشريف نباعتبارىـ بأف ظيكر األنظمة التكتاليتا

" كحامؿ لرأم كاف  مف نتائج الحداثة األنكار. إذف مكضكع الفضاء العمكمي "ىك العمـك

 2عاـ بكظيفة نقدية مسندة إلييا صفة العمكمية أم "عمكمية النقاشات القانكنية".

بيف نمكدج الفضاء العمكمي، لييكؿ تمثيميا الذم ارتبط في أكربا  هابرماسيميز     

لبالط الممكي كنمكذج الفضاء العمكمي البرجكازم الذم بالسمطة الفيكدالية كالكنيسة كا

ظير بعد اختفاء األكؿ نتيجة لمتحكالت البنيكية التي عرفيا، فقد دعت البرجكازية بذاتيا 

عف  السمعة،بعد تشكميا كطبقة قائمة كعممت عمى تككيف استقالؿ خاص بيا تجاه 

                                                           
مفاهيم المواطنة والفضاء العمومي عند حنة أرنت وهابرماس : استمرارية السياسي من العصور ككينتيف دكالفيكتكرا،  .1

 .58- 53، ص2013ترجمة نكر الديف عمكش، المغرب،  القديمة إلى الحديثة،
بدكف تاريخ   1ط ، القكمي، بيركت، اإلنماء، منشكرات مدرسة فرانكفورت من هورك هايمر إلى هبرماسعالء طاىر، .2

 .101ص 
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 انجمترابشكؿ كاضح في طريؽ تأسيس قكاعد الحكار كالمناقشة العامة، تتحمى ذلؾ 

نياية القرف الثامف عشر كقد انتقؿ  فرنسانياية القرف السابع عشر الميالدم كفي 

النقاش العمكمي إلى الصالكنات كالمقاىي ثـ إلى النكادم األدبية، كما لبث أف استقر 

 1كأحد البنكد الرئيسية في الدساتير الغربية.

طكر مفيكمي العاـ كالخاص منذ العصر في مؤلفو السابؽ الذكر ت هابرماسرصد    

الكسيط انطالقا مف التعارؼ الكاردة في القانكف الركماني حتى نياية القرف الثامف عشر 

الذم عرؼ تفكؾ الخيكط العريضة لتطكر العاـ كالخاص عبر سيركرة االستقطاب أدت 

ي في إلى انقساـ العناصر ذات بعد عاـ، كأخرل ذات بعد خاص، فمع اإلصالح الدين

كسمطة دينية إلى قضية خاصة، فأصبحت حرية التديف  2أكربا تحكلت مثال لكنيسة.

ألكؿ مرة مف الحرية الشخصية كأصبحت الكنيسة كييكؿ اجتماعي ضمف ىياكؿ 

أخرل، تدار بكاسطة القانكف العاـ، كما فصمت الميزانية العامة عف ميزانية البالط 

  3الممكي بعد أف كانت جزءا مف المدخرات.

                                                           
لكجية ، مركز البحث في الدراسات األنتركبك الفضاءات العمومية في البمدان العربيةحسف رمعكف كعبد الحميد ىنية، .1

 .142، ص2013االجتماعية كالثقافية، جامعة تكنس، 
 .102عالء طاىر، نفس المرجع السابؽ، ص .2
 .143حسف رمعكف كعبد الحميد ىنية، نفس المرجع السابؽ، ص  .3
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في تكسيعة  هابرماسكعميو نستنتج أف الفضاء العاـ أك بمعنى المجاؿ العاـ لدل    

مف أجؿ إتخاد قرار جماعي، كحسبو فإف الرأم العاـ يساىـ في بعث السياسة حتى ال 

 يتحكؿ الفضاء العمكمي إلى فراغ عمكمي.

 .مفهوم المجتمع الحضري5

عمى أنو مجمكعة مف األفراد تقطف في المدينة  الحضرم أك عمكما يعرؼ المجتمع     

سـ بأسمكب حياة معيف يتجاكب مع خصائص الحجـ كالكثافة تكت ،البيئة الحضرية

أف المجتمع الحضرم أصبح مف الظكاىر االجتماعية  ؿكالتجانس كيمكف القك 

التي تقـك بركيزتيف أساسيتيف أك جانبيف أساسييف ديناميكي كبنائي حيث ، المعاصرة

ب الديناميكي عممية التحضر كالبنائي يتمثؿ في الحضرية التي تمثؿ طريقة يشمؿ الجان

 1كسبيؿ لالنتقاؿ مف حياة الريؼ إلى حياة المدينة ..

" عمى أنو مكطف لإلقامة كبير نسبيا كدائـ ألفراد متباينيف  لويس ويرثيعرفو "    

عد الختيار كانتقاء اجتماعيا كيؤكد عمى أف التعريؼ السكسيكلكجي لممدينة ينبغي أف يس

فريدمان كيعرفو  2عناصر الحضرية التي تتميز كأسمكب لحياة الجماعة اإلنسانية.

                                                           
1
 ،1ط  ،عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، المشكالت ،القضايا ،الحضري:  المفاهيم جتماعم االمع ،سعيد ناصؼ . 

 25ص، 2014

 .27سعيد ناصؼ ، مرجع سبؽ ذكره ، ص .2
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"المدينة عالـ اجتماعي صغير كمف ثـ فيي ظاىرة متعددة األبعاد تبدم  روبرت ودلف

خصائص طبيعية كمكانية كثقافية كتنظيمية كديمغرافية كاجتماعية متنكعة كلذلؾ 

فالمدينة كنسؽ اجتماعي تكحي بتفاعؿ عميؽ كاعتماد متبادؿ بيف سكانيا، كىي كنسؽ 

خؿ التدرج اليرمي لألماكف فرعي لممجتمع، تكحي بأنيا تعمؿ كمكاف مركزم دا

الحضرية عمى تنظيـ المناطؽ المحيطة كأحيانا البعيدة في أمكنة اجتماعية كاقتصادية 

 1كثقافية.

" عمى أنيا كحدة اجتماعية تمتاز بكحداتيا اإلدارية "مصطفى الخشاببينما يعرفو    

كقد  لمنافع،كيعيش فييا األفراد متكتميف متزاحميف في مساحة معينة رغبة في تبادؿ ا

" تعريفا سكسيكلكجيا لممدينة عمى أنيا مكطف لإلقامة كبير نسبيا "لويس ويرثقدـ 

لتحقيؽ غاية مف االجتماع اإلنساني كيقـك النشاط فييا عمى الصناعة كالتجارة كتمتاز 

بسيكلة المكاصالت كارتقاء مستكيات المعيشة كاتساع نطاؽ تقسيـ العمؿ كزيادة 

ة الكثافة السكانية، كقياـ الييئات كالمؤسسات كالجماعة التخصص كارتفاع نسب

كاإلدارات كالمصالح الحككمية كما تمتاز أيضا بالتخصص الميني كتعدد المراكز 

  2.االجتماعية

                                                           
1
: مدخؿ نظرم ، درا المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، د/ط  عمم االجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد ،  . 

 51،ص1990
 .51ص ،نفس المرجع السابقالسيد عبد العاطي السيد، .2
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كيمكف أف نجمؿ كؿ التعريفات السابقة لممدينة في تعريؼ كاحد عمى أنيا بنية    

اجتماعية يحتكم بداخميا عمى أنماط إنتاجية مختمفة، بعضيا تقميدم يعكس أكضاعا 

تاريخية متباينة مف حيث الخصائص كدرجة التطكر كالبعض األخر حديث يعكس 

المتباينة ترتبط ببنية طبقية كأكضاع أكضاعا أخرل مختمفة تمؾ األنماط اإلنتاجية 

اجتماعية متناقصة مف حيث المصالح ك الغايات، األمر الذم يجعؿ المدينة تتميز 

 INFORMELبصفة عامة بمجمكعة مف الخصائص مثؿ سيادة العالقات الرسمية 

RELATION   كالال شخصية التي تعبر عف تبايف عناصر كمككنات البيئة الثقافية

ضا بدرجة عالية مف التبايف الميني كالكظيفي، كتنكع كتعدد المكانات كما تتميز أي

كاألدكار االجتماعية، كما أنيا تضـ العديد مف الخدمات الحضرية التعميمية كالقضائية 

 1كالثقافية كالدينية كالصحية...الخ.

 .خصائص المجتمع الحضري6

إف جميع الدراسات التي قاـ بيا الباحثكف حكؿ مجتمع المدينة عف طريؽ    

 سوروكين، أرنست برحيس، لويس ويرثالمقارنة كالعالقة بالمجتمع الريفي، أمثاؿ 

 كغيرىـ اجتمعت عمى التأكيد عمى الخصائص التالية. وكارل زيمرمان

                                                           
 .53مرجع سبؽ ذكره ص ،السيد عبد العاطي السيد . 1
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لمجتمع الريفي الزيادة السكنية يتميز مجتمع المدينة بكبر حصتو النسبي مف ا -1

كبالتالي فإف ثمة عالقات بيف الحضرية كازدياد عدد السكاف كارتفاع الكثافة 

 السكانية.

تأثير البيئة االجتماعية كالبشرية عمى المجتمع الريفي كجعمو أكثر ارتباطا لمبيئة  -2

الطبيعية كعمى العكس مف ذلؾ يعيش مجتمع المدينة عزلة نسبية لمبيئة الطبيعية 

 يجعؿ البيئة االجتماعية كالبشرية غمبة كسيطرة كاضحة. األمر الذم

مسألة التخصيص كأثرىا عمى البناء االجتماعي أم االرتباط بالتخصص الدقيؽ  -3

 كالمتقف في مجاؿ العمؿ كظيكر معايير جديدة لتحديد المكانة المينية لمفرد.

ج الفردية الفردية: فحياة المدينة تتسـ باالستقالؿ إلى حد ال يقتصر تأكيد ركا -4

نما يمتد إلى المسؤكلية كتحمميا.  كحدىا كا 

 التغير االجتماعي: أم الالتجانس بيف سكاف المدف. -5

التنظيـ التراكمي المعقد فحياة المدينة تشكؿ عممية تراكمية كمعقدة ترتبط فييا  -6

العكامؿ بالمظاىر كالنتائج ارتباطا كثيقا يصعب التمييز أك الفصؿ بينيما في 

 السكانية كما يرافقيا مف تقسـ العمؿ. فترات الجمكع
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الدينامية: تمتاز الحياة الحضرية عف الريفية بأنيا مرنة غير جامدة فييا التغيير  -7

السريع كفييا الدينامية، اليحدىما جمكع الريؼ كعالقات الناس تتسـ بالمركنة 

 كالقابمية لمتغيير كالتكيؼ لممكاقؼ المختمفة.

ز التشريعات القانكنية كاألساليب الرسمية سيطرة الطبؽ الرسمي حيث تبر  -8

 لمطبقات االجتماعية في المدينة لتحؿ محؿ طاعة التقاليد.

باإلضافة إلى أنو ىناؾ خصائص أخرل كالتسامح بيف األفراد، التفاعؿ 

   1االختيارم كتغمب العالقات عف الشخصية كالفردية.

 .نظريات المجتمع الحضري.7

 النظرية اإليكولوجية .1      

أطمؽ عمييا ىذا االسـ نسبة إلى المدرسة الفكرية األمريكية "مدرسة شيكاغك"  

 روبرت باركالتي اىتمت بالبحث في مجاؿ عمـ االجتماع الحضرم كمف أىـ ركادىا 

اإلطار العاـ بارك كغيرىـ مف الباحثيف، كلقد كضع  أرنست برحبس، وردريك ماكنزي

أساس أف المدينة تعتبر بمثابة المكاف الطبيعي كالثقافي الذم يقطنو ليذه النظرية عمى 

 ماكنزياإلنساف المتحضر  فيي كحدة عمى درجة كبيرة كعالية مف التنظيـ، بينما اىتـ 

 باركبالقكانيف الداخمية كالعمميات التي تسيطر عمى ىذا التنظيـ، كنتيجة لذلؾ انطمؽ 

                                                           
  080 – 081السيد عبد العاطي السيد، مرجع سبق ذكره، ص . 1
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حرؾ كفؽ قكاعد منتظمة محاكال تطبيقيا عمى مف حقيقة أف العالـ الطبيعي كحدة تت

الدراسة المدنية كمف تـ استيدؼ مف خالؿ بحكثو الكشؼ عف األنماط المنتظمة في 

مكاف لمعالقات االجتماعية كااليككلكجية لمبحث عف العمميات كالعكامؿ التي تؤدم إلى 

جية في بدايتيا التكازف الحيكم في المجتمع، كلقد تحقؽ أكبر انجاز لمنظرية اإليككلك 

" الذم قدـ تصكرا نظريا يعبر عف كجكد عدة حالقات ليا  " أرنست برجسعمى يد 

نفس المركز، أكليا منطقة األعماؿ، كثانييا المنطقة اإليككلكجية لممدنية، كالثالثة منطقة 

إلى أف " ظاىرة  بيرجسالعماؿ كمنطقة الفيالت، ثـ الرابعة منطقة الضكاحي، كذىب 

   1رم ىي نتيجة ألزمة لعمميات التنظيـ ك التفكؾ في نفس الكقت..."النمك الحض

فركز عمى المناطؽ السكنية كتكزيع الدخؿ كبناء عمى ذلؾ قسميا  هومير هويتأما   

إلى ثالث قطاعات رئيسية: األكؿ يضـ العماؿ منخفضي الدخؿ، الثاني األغنياء دكم 

 هويتالدخؿ المرتفع، أما القطاع الثالث فيضـ مناطؽ األنشطة التجارية، كيذىب 

سرعة عمى طكؿ خطكط  إلى أف النمك الحضرم يتـ بأقصى بيرجسمعارضا في ذلؾ 

النقؿ الرئيسية كعمى طكؿ الخطكط األقؿ مقاكمة، غير أف ىذا النمكذج النظرم أكد أف 

النمك الحضرم يتحدد في ضكء امتدادات النمك السائد مف أنماط استخداـ األرض لذلؾ 

لى المناطؽ المختمفة  هويتنجد  في النياية ينظر إلى المدينة عمى أنيا دائرة، كا 
                                                           

، دار المعرفة الجامعية، اإليكولوجية االجتماعية مدخل لدراسة اإلنسانية والبيئة والمجتمعالسيد عبد العاطي السيد، .1
  .131-130، ص1980 األسكندرية،
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تشع مف المركز كأف أنماط استخداـ األرض المتماثمة تتككف بالقرب مف كقطاعات 

  1المركز إلى الخارج.

كعميو نستنتج أف النظرية اإليككلكجية تيتـ بالبحث في مجاؿ عمـ اإلجتماع الحضرم 

  مف خالؿ دراسة المدينة كالمجتمع الحضرم،  قسميا ركادىا إلى قطاعات مختمفة.  

 النفسية االجتماعيةالنظرية .2    

ماكس فير جورج زيمل  ابن خمدونتجسدت ىذه النظرية في أعماؿ كؿ مف      

عمى ضركرة إيجاد نظرية فير مف خالؿ المدرسة األلمانية حيث أكد  وأوزنالد شمنجر

إبراز الظركؼ  محاكال ،جا كمنيجا مختمفا تماما عف ما قبموذأكثر شمكلية كاتبع نمك 

 ، كماكاعتبر المدينة منطقة مستمرة ككثيفة بالسكاف ينة إيجابيا.التي تجعؿ دكر المد

تصكريا لممدينة أك المجتمع الحضرم  نمكذجااىتـ بدراسة عقميتيـ الحضرية كأعطى 

معالقات ل مف خالؿ األفعاؿ االجتماعية التي اعتبرىا تصرفات إنسانية متداخمة كمتبادلة

كىي ترتيبات  ،ؿ عف األفعاؿ االجتماعيةبحيث يقكؿ بأنيا ال تكجد بمعز  ،االجتماعية

متخمية لمفعؿ عمى نحك مجرد باإلضافة إلى النظـ االجتماعية كتنطكم عمى العالقة 

                                                           
 .131-130ص، نفس المرجع السابؽ ،. السيد عبد العاطي السيد 1
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القائمة بيف الفعؿ كالعالقات االجتماعية فالنظاـ االجتماعي يفرض أنماطا أكثر نيات 

 1لمسمكؾ.

فإف المدينة تحتكم عمى حصف كسكؽ كمحكمة باإلضافة إلى  ماكس فيرففي رأم    

فركز عمى إدخاؿ الجانب النفسي السيككلكجي  جورج زيملأما  االستقالؿ الذاتي

في ككف الصكر  فير معزيمل كالتكتر كالذكاء ...في األشكاؿ الحضرية كبذلؾ يتفؽ 

اعتمادا عمى  ،دةالحضرية الحديثة تشير إلى إمكانية ظيكر حياة حضرية جديدة كمعق

عمى مفيـك المدينة نكعا مف  أوزنالد شمنجركأخيرا أصفى  ،الجكانب السيككلكجية

الركحانية كأقر بأف عدـ التكازف بيف الريؼ كالمدينة مف األسباب المؤدية إلى حدكث 

 2تعارض في نظاـ الحياة كأف الفرؽ بيف الريفي كالحضرم ىك التحرر الفكرم.

مف المفكريف العرب األكائؿ الذيف درسكا الظاىرة الحضرية  نإبن خمدويعتبر كما   

فيك يرل أف اإلنساف حضرم بطبعو  ،كاعتبركا المدينة بنية اجتماعية في تطكر دائـ

كما أنو يعتبر  ،كأف المدينة نتاج تكاجد األعداد مف السكاف ضمف عالقات اجتماعية

إذ يرل أنو  ،تي يمكف بمكغياالمدينة أك العمراف الحضرم ىي أعمى درجات التحضر ال

لمستكل مدينة ذات حجـ  اخالف ،كمما كبر حجـ السكاف كمما ازدادت رفاىية األفراد

                                                           
1
 37،ص ـ1981، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركت، د.ط، ، عمم االجتماع الريفيعمي فؤاد أحمد. 

 37ص نفس المرجع،، عمي فؤاد أحمد.2
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التي تككف في الغالب في كضعية تنمكية ضعيفة كنفس المالحظة يبدييا  ،سكاني أقؿ

يشدد عمى الحجـ كالقكة في إنتاج مدينة تجمع بيف النمك  فابن خمدون ،لسكاف األرياؼ

 .لتنميةكا

كبالتالي فإف التنمية  ،فعالقة البنية الحضرية بالبنية االجتماعية عالقة كثيقة    

كما أنيا ترتبط أيضا بالكضعية   ،الحضرية تعكس حتما عمى التنمية االجتماعية

منذ  ابن خمدوناالقتصادية كالتقدـ الحرفي كالتكنكلكجي كأف ىذه العالقة التي جاء بيا 

حيث يقكؿ" إف المدينة  "هنري لوفافر"القرف الرابع عشر أعاد تأكيدىا المفكر الفرنسي 

ىي عممية تكطيف مجتمع بثقافتو كمؤسساتو كقيمو كبنيتو االقتصادية كعالقتو 

كمف جية  ،التي تشكؿ في نياية األمر البنية االجتماعية بمفيكميا الكاسع" ،االجتماعية

ألنيا مف إنتاج الطبقة  ،ف المدينة ىي فعؿ سياسي باألساسأ ابن خمدونأخرل يرل 

 1.الحاكمة

في تحميمو لممدينة كالظاىرة الحضرية عمى اعتبار انو  البن خمدونكيرجع الفضؿ    

تحدث عف المدينة في إطارىا اإلقميمي كلـ يقتصر حديثو عف المدينة بمحيطيا 

لتخطيط اإلقميمي كالتخطيط فيك بالتالي يطرح ضركرة التكامؿ بيف ا ،الجغرافي

                                                           
1
دار ، الحضارية الفضاءات، فصؿ المدف ة العربية لمترجمة، المنظمترجمة فايز الصياغ ،عمم االجتماعأنطكني غيندنز، . 

 .599ص ،4التكزيع، طلمنشر ك 
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كما يعكد إليو الفضؿ أيضا في تحميمو لمظاىرة العمرانية مف خالؿ بعدىا  ،العصرم

 ي.  التاريخي كتطكرىا العمران

كأخيرا يربط المدينة بالبادية مف خالؿ األبعاد التاريخية كاالجتماعية كاالقتصادية كمف   

مرتبطة دائما بمركبات ايككلكجية كاجتماعية  ابن خمدونىنا فالتنمية الحضرية عند 

  1.كىي تشكؿ القاعدة األساسية ليا ،كاقتصادية كثقافية

درس المدينة مف خالؿ التنمية كالتخطيط الحضرم  ابن خمدونيتضح مف ذلؾ أف    

ليا، كقد قاـ الظاىرة ببعدىا التاريخي، كعميو فإف التنمية الحضرية مرتبطة دائما 

 بالظكاىر االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كاإليككلكجية.

 نظرية الثقافة الحضرية.3    

الذم يرل أف المجتمع الحضرم  "لويس ويرث"مف أنصار النظرية الثقافة الحضرية    

يتميز بالحجـ كالكثافة كالالتجانس، كىك الحجر األساس لمتنظيـ االجتماعي لسمكؾ 

كيؤكد أف الحضرية كأسمكب في الحياة تتميز بسيادة العالقات الثانكية كالعممانية 

ز بيف المجتمعات الريفية كالمراك ويرثكبالتالي تصبح المدينة مركز العالقات، كقابؿ 

الحضرية كاعتبر السمات التي تظير أك تتطكر في البيئة الحضرية بمثابة مصاحبات 

عمى  ويرثضركرية لنمك المدينة كخاصة سمات الحجـ كالكثافة، كفي ىذا الصدد يؤكد 
                                                           

  99ص  ،4ط ،المنظمة العربية لمترجمة ،الصباغترجمة الدكتكر فايز  ،عمم االجتماع ،غيدنزأنطكنيك . 1
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أف الحجـ كالكثافة المرتفعة لمسكاف كعدـ التجانس في حياتيـ االجتماعية ىي متغيرات 

ع الحضرم، تسمـ بدكرىا إلى عدد مف القضايا التي أساسية كخصائص مميزة لممجتم

 .    1ترتبط بطبيعة الحياة الحضرية كشخصية سكانيا

أنو كمما كبر حجـ المدينة اتسع نطاؽ التنكع الفردم كارتفع  ويرثكمف ىنا يرل     

معدؿ التمايز االجتماع بيف األفراد كىذا األمر الذم يكرس ظاىرة العزلة لدل األفراد 

اعات سكاء عمى أساس األصؿ أك المينة أك المكانة كتساىـ ىذه العزلة في كالجم

تدىكر عالقات الجكار. كما أف ضعؼ ىذه الركابط  كالعالقات يفرض بدكره إحالؿ 

العالقات الرسمية محؿ الركابط كالعالقات غير الرسمية، كمف ىذا المنطمؽ ينتقؿ 

التي تمس طبيعة المجتمع  عمى أساس الحجـ إلى عدد مف القضايا لويس ويرث

 الحضرم، كمجمكعة أخرل استناد إلى الشخصية الحضرية.

إذ يرل أف كبر حجـ المدف كتزايد عدد سكانيا يقمص مف إمكانية التعارؼ بيف     

األفراد كىذا يترتب عنو الميؿ نحك انتشار العالقات االجتماعية ذات الطابع النفعي 

مباشرا في تكريس التفاعؿ المتميز بالعالقات  كليذا يككف كبر حجـ المدينة سببا

السطحية كالمؤقتة، كما يساىـ في إضعاؼ أك فقداف ركح المشاركة كالتطكع، يؤدم ىذا 

                                                           
1
  .10، مرجع سابق ، صعلم االجتماع الحضري بين النظرية و الّتطبيقالسيد عبد العاطي السيد ، . 
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النكع مف العالقات الحضرية إلى التخصص الكظيفي لألنشطة كتقسيـ العمؿ، كاعتماد 

  1نظاـ اقتصاد السكؽ.

حكؿ المدينة أف  لويس ويرثو كيتضح مف خالؿ التصكر النظرم الذم قدم    

المجتمع الحضرم المتميز بارتفاع عدد السكاف كالكثافة كالالتجانس  يؤدم إلى ظيكر 

بعض المشاكؿ كشكؿ التمكث كانتشار أحياء السكف العشكائي، كبالتالي التأثير عمى 

  2طبيعة الحياة الحضرية كمع السمككات كالتنظيمات االجتماعية.

ف أنصار النظرية الثقافة الحضرية درسكا المجتمع الحضرم مف كمف ىنا يتبيف أ   

خالؿ ثقافتيـ كمميزات المجتمع )الحجـ كالكثافة(. كعدـ التجانس في حياتيـ 

 النفعية كالمؤقتة. االجتماعيةالعالقات  انتشاريؤدم إلى  االجتماعية

 اتجاهات أخرى.4   

يستمد مبادئو مف التكجيو النظرم إلى التأثر بأعماؿ  االتجاه االقتصادي:.1       

 شفني ووبل والكوستمى في أعماؿ كؿ مف جأما في المجاؿ الحضرم فت كارل ماكس

حيث ذىب إلى تفسير البناء االجتماعي كاإليككلكجي الحضرم عمى أساس النشاط 

نتاج الصناعي كذلؾ بانتقاؿ المجتمع مف نمط اإلنتاج البدائي إلى نمط اإل ،االقتصادم
                                                           

، دار المعرفة الجامعية، والتطبيق، مشكالت وتطبيقاتعمم االجتماع الحضري بين النظرية العاطي السيد، عبد السيد . 1
 .51ص ـ1997ط ،كمية األداب جامعة األسكندرية، د

 .52السيد عبد العاطي السيد، مرجع سبؽ ذكره، ص  .2
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يرل أصحاب  ،التي تساىـ في تكسع مجاؿ التفاعالت االجتماعية ،كاألنشطة الخدماتية

   1ىذا االتجاه أف النمك االقتصادم يؤدم إلى التنمية الحضرية.

ركرة كأىمية التكنكلكجية في ضيركز ىذا االتجاه عمى االتجاه التكنولوجي: .2    

عمى العالقات االجتماعية  ثـكمف  ،يككلكجي لممدينةالتأثير عمى البناء االجتماعي كاإل

كدكرىا في الرفع مف فرص التبادؿ  ،بناء عمى تطكر كسائؿ االتصاؿ كالمكاصالت

يمكف اإلشارة ىنا إلى ما جاء بو  ،كالتكاصؿ كالتقميؿ مف فرص العزلة االجتماعية

ء االيككلكجي الحضرم مف تأثير االبتكارات التكنكلكجية الحديثة عمى البنا مانويل كاسل

مف خالؿ ما تكفره التكنكلكجيا مف كسائؿ النقؿ عمى األنماط المكانية  ،كتكزيع السكاف

كما يالحظ  ،كبالتالي تأثيرىا في إعادة تكزيع السكاف ،كالزمنية لممدف كالمراكز الحضرية

 2. ارتفاع عدد مستعممي السيارات بالمدف الذم ينجـ عنو تمكث البيئة الحضرية

أكد عمى دكر القيـ التفافية كاالجتماعية في إعطاء تفسير لمبناء .االتجاه القيمي: 3    

االجتماعي الحضرم كفي أنماط استخداـ األرض، كمف ثمة فإف القيـ تعتبر تغيرات 

مستقمة لتفسير الكثير مف الظكاىر االجتماعية، المتعمقة ببنائيا اإليككلكجي 

                                                           
 ،الحضرم االجتماعدراسة في عمـ ، في التنمية الحضرية االجتماعية تدور المتغيرا ،حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف .1

 79ص ،2006 ،مؤسسة شباب الجامعة
لخضر  رسالة ماجيستر جامعة الحاج ،نموذحامدينة عين مميمة  ،المتصل الريفي الحضري في الجزائر ،ذبيحنكاؿ قالب .2

 .4ص، 2008 ،اإلسالميةكمية العمـك االجتماعية ك ، باتنة
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ىذا المكضكع مكضحا دكر القيـ في التباينات  يرماكس فكاالجتماعي، حيث تناكؿ 

القائمة بيف المدف التي تنتمي إلى ثقافات متنكعة، كما أف ىذا االتجاه النظرم اعتمده 

مجمكعة مف العمماء كالباحثيف الذيف أكدكا أف ما ىك في الكاقع نتاج مممكس لسمككات 

اتيـ التي تجسد ضمف كتصرفات سكانيا، التي يحممكنيا فيي تكجو سمككاتيـ كتصرف

إطار معيف مف نسؽ العالقات االجتماعية يتضح مف خالؿ ىذا التصكر أف لمقيـ أثرا 

 1في تفسيرا ألنماط اإليككلكجية كاالجتماعية الحضرية. 

 يقـك ىذا االتجاه عمى دكر القكة كمدل تأثيرىا في اتخاذ القراراتاتجاه القوة: .4    

 ويميام فورميعتبر ك  ،عمى المستكل االجتماعي كاإليككلكجي ،المرتبطة بالبيئة الحضرية

أكؿ مف اعتمد ىذا االتجاه في اإليككلكجية الحضرية لتفسير أنماط االستخدامات 

معب دكرا أساسيا في يحيث يرل أف بناء القكة السيما القكة السياسية  ،ألرضلالحضرية 

بؿ  ،اء اإليككلكجي كاالجتماعيتشكيؿ المدف سكاء مف حيث التكسع أك التكطيف أك البن

إف بناء القكة يؤثر في تحديد ما تمارسو متغيرات أخرل كالتكنكلكجيا أك التصنيع كما 

ترتبط بيا )أم القكة ( عمى القرارات ذات الصمة بالتخطيط االجتماعي أك االقتصادم 

  2ككذلؾ بالسياسة العامة كتنفيذ برامج التحضر.

                                                           
1
 51، نفس المرجع ال قالب.نو 

  46ص ،مرجع سبؽ ذكره  ،نكاؿ قالب ذبيح .2
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ات النظرية حكؿ دراسة المدينة أك المجتمع الحضرم يبقى القكؿ أف اإلسيام     

إال أنيا ما  ا،كخاصة التي تتعمؽ بالحياة الحضرية عمى الرغـ االنتقادات المكجية إليي

تزاؿ تحتؿ أىمية كبيرة في الدراسات الحضرية المعاصرة عمى كافة األصعدة 

 اإلقميمية كالمحمية. كالمستكيات العالمية
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 خالصة الفصل   

 جتماعياالمنظكر المف خالؿ ما سبؽ ذكره نستنتج أف دراسة السكؽ مف      

كبرل في حياة الفرد، ككذلؾ معرفة لو أىمية  ،الحضرم يعتبر فضاء عمكمي اجتماعي

بؿ أخد أشكاؿ أخرل لمتبادؿ  ،أف السكؽ ليس فقط عبارة عف عمميات اقتصادية

المجتمع لتمبية حاجاتيـ الضركرية مف خالؿ  سسو أفراد، أكالتفاعؿ االجتماعي كالثقافي

ظاىرة البيع كالشراء، فيذا الفضاء االجتماعي العاـ كاف فضاء ذككرم محضا كمع 

فيو أك تممكو  التغيير أصبح فضاء مختمطا بمعنى اقتحمتو المرأة محاكلة إثبات كجكدىا

ليو مثميا مثؿ حت تذىب إ، حيث أصبكجعمتو فضاء خاصا بيا ،كفضاء نسكم ليا

جؿ إقامة حيث اعتبرت فضاء السكؽ مكاف مف أكتشترم مختمؼ مستمزماتيا  ،جؿالر 

 فكائد في حياتيا اليكمية.  ، بيدؼ تحقيؽ منافع ك عالقات اجتماعية مختمفة

 

 

 



 الفصل الثاني                                                        فضاء السوق النسوي             

 

53 
 

 تمهيد

في من أبرز واىم األماكن المفضمة لدى النساء  "السوق النسوي"يعتبر فضاء    

لغرض  ليسعتباره حيز تمتقي فيو النساء مع بعضيم البعض، ال، وذلك مجتمع الدراسة

وليذا جعمتو فقط وانما ألغراض أخرى كالتعارف وتبادل األخبار والترفيو أيضا، التسوق 

وسمحت لنفسيا التعود عميو سواء كانت بائعة أو مشترية فضاء خاص بيا، المرأة 

 األنواع مثال: الخضر ةراض مختمفغبمعنى أنيا كانت تذىب إليو من أجل بيع األ

إلخ، وذلك إلقتناء مصاريف مالية والفواكو، واأللبسة المنوعة والباقوليات، الدجاج .....

 ة والخاصة.من أجل شراء مستمزماتيا اليومي أو

 نسوي، تناولنا فيو عدة عناصرالسوق البالتفصيل في فضاء ىذا الفصل  فيقمنا و 

أسباب ظيوره، وماذا يمثل بالنسبة ىي حيث بدأنا بمفيومو، ثم مونغرافية السوق، وما 

ألنو كان السوق وعالقتو بالجندر، والتمايز اإلجتماعي بين الجنسين، ثم وضحنا المرأة 

مقابالت ة المباس، وفي األخير قمنا بتحميل الوتطرقنا إلى نوعيفضاء ذكوريا محض 

 .الميدانية مع المبحوثات من خالل التمثالت
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 مفهوم السوق النسوي.1

يبقى ىذا المفيوم ل ،ال يوجد أي تعريف لمسوق كفضاء نسوي في عمم االجتماع   

حيث يعتبر السوق النسوي ظاىرة اجتماعية  ،في الميدان همفيوما إجرائيا لما ال حظنا

خمقتو المرأة لنفسيا سواء لمبيع أو  ،موجودة في المجتمعات الحضرية أو الشبو حضرية

 نساء ومن يشترين كذلك نساء فقط ىنحيث أن من يبيع في ىذا السوق  ،الشراء فيو

وبالتالي  .لال يدخمو الرجاخاصا بيا المرأة صنعت فضاء تسويقيا  ىذا ما يدل عمى أن

 توضح عمى أنيا قادرة عمى أن تنفرد بفضاء السوق مثميا مثل الرجل.

لغرض البيع  ،ىو حيز أو مكان تمتقي فيو النساءإجرائيا فضاء السوق النسوي ف   

ولتحقيق رغبات  ،جل قضاء حاجاتيم اليوميةأوالشراء ويقصدونو لغرض التسوق من 

 أنفسينساء تذىبن إليو من أجل الترفيو عن مختمفة من طرف النساء، مثال: معظم الن

جعمت التسوق عادة لدييا، وكل واحدة جعمتو فضاء حسب رغبتيا، وعميو  وىناك من

  .فإن السوق النسوي فضاء من أكثر األماكن التي جذبت النساء حوليا من كل مكان

 مونوغرافية السوق النسوي.2

حيث ىو عبارة عن مساحة  ،"عشعاشةبمنطقة "يقع السوق الذي نقوم بدراستو     

من كل  الضرو"بجانب وادي تحيط بو مجموعة من األشجار المسماة بشجرة "

وذلك بسبب السيولة عند  ،نسبة لوجوده بطريق الواد "بمدة"بسوق ويسمى  االتجاىات
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األحد "قام كل أسبوع يوم نزول المطر شتاء ال تسمح بقيام السوق. كما أن ىذا السوق ي  

 التي يحتجنيا المستمزمات فيو كل نتجدأتي إليو النساء من قريب وبعيد، ، ت"والخميس

ويمنع  سواء كبائعات وزبونات، مكان مخصص لمنساء فقط كما أنو، م اليوميةفي حياتي

والشراء وقضاء الحاجات عمى أي رجل الدخول إليو، تقصدنو النسوة بغرض البيع 

معروف و  ،ى وجود النساء بكثرة بمختمف األعمارحيث يحتوي ىذا السوق عماليومية، 

  من مختمف النواحي. إليو النساءن منخفضة ومعقولة فيو، ليذا يمجأ األسعارعمى أن 

 أسباب ظهور السوق النسوي.3

يعود  ،من خالل الدراسة الميدانية التي قمنا بيا وجدنا أن ظيور السوق النسوي    

 نذكر منيا: األسبابلمجموعة من 

فيي حسب خاصة المرأة الشبو الحضرية ، ليا فضاء تخصصالمرأة أن تريد  -

 ال تحّبد االختالط مع الرجال.  مالحظاتنا 

تمارس فيو التجارة وفق عادات وتقاليد المجتمع السوق لفضاء اجتياح المرأة  -

 وذلك بعيدا عن االختالط أو ابتعادا عن فضاء السوق الذي يطغى عميو الذكور.

النسائية استجابة ممحة لحاجات المرأة إلى الخصوصية وتجنبيا  إن األسواق -

" عن السوق النسوي 66رقم وتقول الحالة ، مخالطة الرجال في األسواق العامة

 "اصة واحتياجات أسرتيا في أن واحدإن األسواق تقدم لممرأة احتياجاتيا الخ
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مع ىذه األسواق تؤكد أن معظم مرتدات ىذه األسواق من  ربتياوقالت إن تج

 ."النساء المحافظات

قالت  ،مع المتطمبات األخرى كمالياتصة من مالبس و حتياجات الخااالشراء  -

زيت  ،يخصني من مالبس بكل أنواعيا شيء" أشتري كل 70رقم  الحالة 

 "  العربي.الدجاج و  الحمويات ،الزيتون

كقول  ،لمرأة ال ينبغي أن يكون البائع فييا رجالىناك احتياجات خاصة با -

أستطيع الشراء من رجل وخاصة المالبس الداخمية وليذا  ال"  63رقم المبحوثة 

 مثمي".  امرأةلمشراء من  ألجأ

فيي تشتري أغراضيا  ،وعميو فإن لممرأة خصوصيات كما ىو معروف -

وىو ما يمكن  ،واحتياجاتيا الخاصة بيا في جو نسائي كامل دون وجود الرجال

 أم نصفو " بجو خاص " ترتاح فيو وال تشعر بأي حرج.

 المرأة لفضاء السوق .تمثالت4

تتجمى ظاىرة السوق في العالم العربي إلى حد كبير في مسالك التمدن         

فالسوق كشكل حضري  ،تعددية النشاطاتاالجتماعي والتمركز و كالتنوع  الحضري

مؤسسة اجتماعية واقتصادية يمثل منظومة حضرية قديمة ولكن مازالت قائمة في و 

تمع ما تعبر عن ثقافتو باعتبار السوق ىو عينة ممثمة لمج العديد من المدن العربية.
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منظومة قيمة في عممية إبداعية تقوم عمى الدور المبدع لمتاجر الذي يعرض المادية و 

النساء  ت منار جاوما الحظناه خالل إجرائنا لممقابالت كيف أن الت .الجديدة المتوجات

 يقمن بعرض سمع جديدة وبأسعار معقولة وبأسموب يقنع الزبائن.

الوسط الريفي أنو السوق في  « FRANK MERMIE » فرانك مارميهكما يعرف     

وىذا ما نجده  1ساحة تجارية بسيطة في قرية أو ضيعة في سمسمة األسواق األسبوعية "

األحد تتميز بوجود سوق أسبوعي يومي  ،في منطقة عشعاشة باعتبارىا منطقة حضرية

وتقوم النساء بشراء مختمف  "بمدة"يعرف باسم يتردد إليو النساء فقط و  والخميس

"موجود في  " سيدي عمارخر كذلك اسموآالحاجيات من بعضيم البعض ويوجد سوق 

 النساء ىذا السوق مجاال أو فضاء بحيث يعتبر ىؤالء ،نفس المنطقة يقام يوم األحد

 .لين

يمثل فضاء السوق النسوي لممرأة حسب الدراسة التي قمنا بيا، مجال نسوي بعيد     

لرجال تمبي فيو المرأة حاجاتيا اليومية، حيث جعمتو مكانا خاصا بيا، فيو يحتوي عن ا

عمى مخمتف األعمار من النساء، وتجد فيو كل السمع والحاجيات الخاصة بالمرأة 

قامة عالقات لمتبادل والتعارف  والمنزل، ومعظم النساء تذىبن إليو من أجل الترفيو، وا 
                                                           

 .111، مرجع سابق، ص(الحالقة ،الحمام ،االجتماعية المحمية )السوق والفضاءاتالمرأة ، خيرة بن زيان: أنظر 1
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، وعميو فإن المرأة تذىب ألسباب مادية ة، اقتحامووبعضين فرضت عميين قساوة الحيا

 .اليوميةلمتسوق لتحقيق مختمف أغراضيا 

 مكان لمترفيهالنسوي السوق .5

بحكم أن الترفيو  ،نفسالعن  حالترويفضاء لمترفيو و  النسوي لمرأة السوقا تعتبر   

بو  ىذا ما صرحتو  ،ضرورة من ضروريات الحياة اليومية لمختمف الفئات العمرية

أذىب إلى السوق من أجل نسيان اليم والممل عندما أشعر بالغضب "60رقم حالة ال

 عندما أتخاصم مع زوجي أذىب لمتسوق لنسيان ماتقول " 62رقمأخرى و  "وتفريج الكرب

 حالةكما تعتبره بعض النساء مكان لمراحة بحيث تقول ال حدث بيني وبينو"

  ". سوق بمدة يشعرني براحة تامةسوف أقول لك الحقيقة ذىابي إلى "63رقم

وعميو يتضح أن المرأة جعمت السوق مكان لمترفيو والترويح عن نفسيا واليروب من    

 التي تعيشيا في حياتيا اليومية. ،الواقع والمشاكل الشخصية

 السوق فضاء لمتبادل والتعارف.6

نما و  ،لوظيفة السوقادالت االقتصادية ال يقف عمماء االجتماع في حدود التب       ا 

من فضاء لمتبادل  ووذلك من خالل ما يخمق ،إلعطائو الجانب االجتماعييتعدوىا 

فمقد  ،المقاء االجتماعي بين مختمف الشرائح االجتماعية وخاصة التواصل بين النساءو 
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ليس لمتجارة السوق "وق فيقولاالجتماعية لمس الوظائففي تعدد  جون سبيراىتم 

نقطة تالقي السممي بين مختمف عالقات وتبادل األخبار عن  فحسب بل ىو ...

  1".مجال لفتح حدود القرية أو القبيمة اتجاه العالم الخارجي بمثابةفيو  ،األحباب

كفضاء  ياتيا اليوميةحفقد أصبح السوق يمثل مكانا وفضاء ىاما عند المرأة في و     

رقم وىذا ما قالتو المبحوثة  .المعارفلمقاء بين الصديقات واألحباب لتبادل األخبار و 

ن عنيا النساء الزواج تحدث، تمقى كل األخبارأتلمسوق النساء عندما أذىب "  64

كل األشياء التي تحدث نجد أخبارىا في سوق " 65رقم تقول الحالة و  ".الموت ،مرض

 النساء".

الذي  ،تعارفالنتج عنو  نالتعامل التجاري المتكرر بينيفذىاب النساء إلى السوق و    

ىذا ما زبونات، العية بين مختمف النساء البائعات و يعتبر نوع من العالقات االجتما

يعني  .بعضنا البعض" جعمنا نتعارف عمىالشراء البيع و ".و معظم تصريحات النساءأكدت

والحظنا من خالل الميدان أن بعض  ن،النشاط التجاري تم التعارف بيني أنو من خالل

قبل الحديث عن  ،األقاربلنساء يتبادلن أطراف الحديث واالستفسار عن أحوال األىل و ا

                                                           
1
.Jean Silver, tradition et civilisation Berbère les portes de l’année Menacé et de marcher, 

Pris, 1985، P36  
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أن السوق يتميز بنمط من العالقات االجتماعية " "غرينتز"فقد الحظ  .التجارةالسمعة و 

     1كما يعتبر مكان لمتعارف المشترك. ،بمقتضى قواعد جماعية معينة

من أجل االلتقاء لتبادل  ،السوق ىو فضاء ميم بالنسبة لممرأة أنوىنا يتضح لنا    

فيرتبط بالسوق ذلك  ،وموعدا أسبوعيا لمناقشة قضاياه االجتماعية ،أخبار األسبوع

حتى و  ،االقتصاديو  ،االجتماعي ،الفرديو  ،التبادل في جميع أبعاده المتعددة الرمزي

االقتصاديين من خالل تحميل  عمماء االجتماعو  "مارسال موس"التاريخي كما حممو 

  .2الممارسات التجارية التي تضع عالقات الفاعمين

 فيو كل الحاجات التي تبحث عنيا النساءفالسوق فضاء منفتح عمى األفراد و       

 وىناك من أجلبيع ال ىناك من تذىب من أجل" 05رقم  الحالةوىذا ما صرحت بو 

من خالل إجرائنا  استنتجناوقد  ".لمترويح وتغيير المكان والحال  وبعضين اءلشر ا

بالنساء، ومن خاللو يكون مميء لممقابالت مع بعض النساء بأن السوق النسوي سوق 

 المرأةبناء العالقات وذلك عبر إخبار كل واحدة من النساء عما يجول في خاطرىا 

ن لم تكن تعرفيا سواء كانت تعرفيا أم ال فينا توطد العالقة  ،أخرى  وبالتاليبينين، وا 

وتعارف  التقاءتحدث عالقة جديدة بينين، ومن ىذا المنطمق نقول عن السوق أنو نقطة 

 وتبادل األخبار. 

                                                           
1

 .022خيرة به زيان، مرجع سابق، ص.اوظر: 
2
 022خيرة به زيان، وفس المرجع السابق، ص . 
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 ربالجند القتهالسوق وع.7

بالفرنسية وتدل عمى النوع  Genreباالنجميزية كممة  Gender جندر تقابل كممة   

وار بين دلكنو في األ، المفيوم بوجود االختالفات والتنوع يعنيو ، االجتماعي بالعربية

وىو ال يطالب بإلغاء مثل ىذا التنوع ولكنو   ،الجنسين حسب ما ىو سائد في الثقافة

مساواة في األدوار التي يقوم بيا الجنسان و وجود مساواة في قيمة  األوليشترط  أمرين 

عياري يقوم عمى القيادة والتبعية أو موقف م مكانة كل منيما بمعنى أنو ال يكون ىناك

ظر إلى الواقع من زاوية اإلناث أنو يجب أن نن الشرط الثاني   التجنيس عمى التنمية و 

إناث يتبنين الزاوية الذكورية  ال من زاوية جنس واحد فقط ألنو قد توجد ،الذكور معاو 

الموقف ذكور يتبنون الزاوية األنثوية و  العكس صحيح قد يوجدالذكوري أحيانا و  الموقفو 

   1األنثوي.

وغيرىا من الميتمات  Ann OaKley  أن أوكميمن قبل  الجندراستخدم لفظ  كما  

النساء المحددة اجتماعيا لوصف خصائص الرجال و  ،في السبعينات من القرن الماضي

الشعوب تختمف أن الثقافات و    Oakleyوقد رأت  ،مقابل الخصائص المحددة بيولوجيا

لي فإن الفصل بين مفيومي وبالتا، األنوثةو  كبير في تحديدىا لسمات الذكورة بشكل 

                                                           
 ،1،9772ط ،األردن ،التوزيع عماندار الشروق لمنشر و ة، االجتماعية والثقافي األبعادالجندر  ،سينعصمت محمد ح . 1

 .11ص

 



 الفصل الثاني                                                        فضاء السوق النسوي             

 

62 
 

جود فروق بيولوجية بين الجندر يختمف من ثقافة إلى أخرى وعمى الرغم من و الجنس و 

و ال يمكن إلى أن ،األمر الذي يدخل ضمن مفيوم الجندر البيولوجي )الجنس(الجنسين و 

فال يمكن النظر لمجندر عمى  ،الحياة االجتماعية فيما مرتبطانلوجي و الفصل بين البيو 

السموكيات التي يمتمكيا عمى أساس أنو مجموعة من الصفات و أنو خصائص فردية بل 

عدم المساواة بين فالجندر يتضمن االختالفات و  ،األفراد مند الوالدة بجنس معين

 يأخذيشترط أن  مفهوم الجندرفوباختصار  1.الجنسين ألن األفراد يولدون ذكورا و إناثا

وينظر ألدوارىما  ،البعد التحميمي ألي موضوع كان من زاوية الجنسين معاالمعيار و 

التكميل وليس والزمان والمكان من قاعدة التكامل و  المختمفة باختالف الثقافة

   2المفاضمة.

مل بين الجنسين المرأة فة التكاتوضيح دالالت الجندر لمعر في ىذا العنصر حاولنا      

نظرا لوجود الجنسين معا كفاعالن  ،الرجل في الفضاء االجتماعي وىو السوقو 

ىذا ما يدل عمى أن ىناك تغيير حيث  ،يقومان بنفس الدور وىو التسوق ،اجتماعيان

فضاء العام رغم بعض الأصبح المجتمع يعترف بخروج المرأة من فضاء البيت إلى 

 .المرأة لمرجلتحفظات وعدم تبعية ال

 
                                                           

 11ص  ،نفس المرجع السابق ،عصمت محمد حسين . 1
 11ص  ،نفس المرجع السابق ،عصمت محمد حسين . 2
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 التمايز االجتماعي بين الجنسين في السوق.8

نظرة المجتمع إلى كل  الكاشفة عنلدالة عمى التمييز بين الجنسين و من المظاىر ا    

إلى جانب  ،وتنظيم الفضاء عمى أساس يتحقق فيو منع االختالط ،المرأةمن الرجل و 

السوق عمل كالمقاىي و  ،وأخرى لمرجال النساءخاصة بتقسيم األماكن العامة إلى أماكن 

 هىذا ما يؤكد .يسعى إلى حجب النساءو  ،الفضاء الخارجي احتكارالمجتمع عمى 

ينظر إليو  ،ن الرجل من الناحية االجتماعية مستقل وكاملعمى أ وفواردبسيمون دي 

أما المرأة  ،كشخص منتج ووجوده مبرر بالعمل الذي يقدمو لمجماعة شيءقبل كل 

  1.لجحائال دون مساواتيا مع الر ، العمل المنزليدورىا المحدود بإنجاب األطفال و  فكان

وتوزيع  ،اجتماعي تراعي فيو رؤية مركز القوة فاالختالف بين الجنسين بناء     

فرغم أن  ،أنساقياحفاظا الستقرار نظميا و  ،األدوار وتوزيع المعارف وتقسيم الفضاءات

خروج المرأة لمسوق يساىم في دعم البيت فإنيا لن تتمقى االعتراف من الرجل 

 ومجيودىا ال يأتي بو أحد.

م كفي المجتمعات الذكورية كمجتمعنا يييمن عمييا الذكر بحوعميو نستنتج أن المرأة     

عت أن السمطة التي يمنحيا لو المجتمع، ورغم ذلك فإن المرأة في مجتمع بحثنا استطا

                                                           
 .199ص ،9778 ،1،طعمان ،األىمية لمنشر والتوزيع،ترجمة ندى حداد ،لجنس األخر، اسيمون دي بوفوار .1
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الرجال، وبالتالي خمقت نوعا من المساواة والتمايز في  وضاء خاصا بيا ال يدخمفتخمق 

 نفس الوقت بينيا وبين الجنس اآلخر. 

 نوعية المباس في فضاء السوق.9

سمح لممرأة أن تتواجد خارج بيتيا في الوسط الحضري ي  مدة غير بعيدة كان ال  ذمن    

ال فإن تواجدىا وحدىا و  ،إال إذا كانت مسنة أو برفقة أحد المحارم ،)كالسوق مثال( ا 

وال تنتمي إلى عائمة  ،ويترجم عمى أنيا عديمة الحياء والقمق، لمشك امثير  اأمر يعتبر 

فإن يا، الذي يستطيع ضبط تصرفات أو أن عائمتيا تفتقد فييا العنصر الرجالي ،محترمة

توصف بأنيا حيث  ،لسوق يعتبر خرقا لمتقاليدفضاء العام كاالترددىا المستمر عمى 

 المعايير االجتماعية.متحررة من كل القيم و 

المعتقدات فأقبمت لمجتمع ساىم في تغيير الذىنيات و يده االتحضر الذي شومع     

مما  ،االستمراريةكونو عالم الحرية و  ،المرأة عمى الخروج من البيت إلى الفضاء العام

حيث أصبح خروجيا كفاعل اجتماعي إلى جانب الرجل  ،مرأةأدى إلى تغيير دور ال

إما لمعمل  ،أيضا السياسيةمية اقتضتيا الظروف االجتماعية واالقتصادية و ضرورة حت

وأثناء خروجيا إلى السوق تنظر إليو  ،فخروجيا يبرر الحاجة ،أو الشراء من األسواق

وعميو ترصد وتراقب تحركاتيا فيو بكل دقة وتحدد  ،منآعمى أنو مكان غير الئق وغير 

وليذا فالمرأة تختار المباس الذي يحجب أو يستر  ،من حريتيا الذاتية داخل السوق
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وعميو تمجأ  ،وجييا وجسدىا عن أنظار اآلخرين بدون أن يمنعيا ذلك من الخروج

      1.المناسب في بعض الفضاءات العامة النساء إلى اختيار نوع المباس

 لكي النقاب  ألبسلسوق عندما أذىب إلى اقائمة " 68رقم  حالةال وكدتىذا ما أو     

ي، ألنو يوجد بعض النساء عندما يذىبون إلى السوق ال زوجل واحتراماالرجال  نييعرف

وأيضا " .ن البعضويتكممون بصوت مرتفع، وىناك من يتخاصمن مع بعضي يحترمون

تقول  ،لجسدىا اال يكون مكشوفبحيث نوعية المباس المحترم تحديد يجب عمى المرأة 

بمباس غير الئق ومتبرجة مع  لبمدة أن تذىب المرأة عمى ارع"69رقم المبحوثة 

 ".عندما تمبس الجالبةالمعطرات  حتى ال تجمب األنظار إلييا، بحيث تشعر بالراحة 

أن خروج المرأة لمسوق يحمل منا لممقابالت حميوت دراستنا الميدانيةويبدو من خالل     

حتى ىي يضعيا المجتمع عمى عاتق المرأة و  ،معو مجموعة من الشروط الوقائية

التصرفات الالئقة و  ،المعاممة الحسنةمنيا الحشمة وعدم التبرج و  ،تحمميا عمى نفسيا

تعتبر ألنيا " تمبسن " الجالبة " أو " المالية الحظنا من أن معظم النساء ، كمابيا

مستوياتين وذلك باختالف أعمارىن و  ،واجد بو معظم النساء في السوقس الذي تتالمبا

ىذا ونوعية أخالقيا  ،فنوعية المباس تشير إلى مكانة المرأة في المجتمع الحضري

                                                           
1
 .127، مرجع سابق، ص(الحالقة ،الحمام ،االجتماعية المحمية )السوق الفضاءاتالمرأة خيرة،  بن زيانانظر:  . 
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استغاللو كأداة و  عمى الحجاب ارتكازىايعطييا مكانة داخل الوسط الحضري من خالل 

 .ياةل الحلتحقيق الغاية الحقيقية في مختمف مراح

تكمن في تجاوز المستوى البيولوجي  ،مةايذن المباس من الوظائف الرمزية الإ     

خالل لباس  يرمز كل مجتمع إلى قيمو من ،الطبيعي إلى المستوى االجتماعي الثقافي

وعميو فإن وظيفة المباس عبر مختمف  اختالفو وخصوصيتو.ويعمن عن تميزه و  ،أفراده

نما تعددت ذلك اإلعالن عن الثقافات لم تقف أبدا  عن مجرد تغطية الجسد أو وقايتو وا 

       1ىوية الفرد وانتمائو.

 لمرأة لفضاء السوقاقتحام ا.06

خصوصا  ،أن السوق ضرورة يومية متعارف عمييا من قبل الجميع روفمن المع      

الخاص ت الضرورة المحتمة بيا إلى دخول عالم السوق وقد أد ،من الجانب النسوي

عينة من النساء وكانت اإلجابات  ابحيث أخدن ،بالنساء ألجل تمبية الحاجيات المختمفة

حول  طرح مجموعة من األسئمة المختمفة وىذا كان عن طريق ،متشابية فيما بينيا

أن معظم النساء اقتحمن عالم السوق لضرورة حتمية وجدنا وقد  دخولين ليذا الفضاء.

"  0رقم كقول المبحوثة  ،مرغمات حسب الظروف الخاصةفالبعض منين دخمتو 

                                                           
 .11ص  ،9771، لبنان ،والتوزيع رجداول لمنش، وهوية الجندرالجسد األنثوي  ،خمود السباعي .1
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واليوجد لدينا مال من  ،إلى السجنالسوق دخول زوجي  إلىب الذي جعمني أذىب السبّ 

 ..." عميو  لكي أعتمد، وليس لدي ولد كبير أجل العيش

فاقتحمتو بغرض توفير النقص المادي كما قالت منين أما بخصوص البعض    

سوق بمدة عدم وجود مصروف من أجل  إلىب الرئيسي لذىابي السب" 2رقم المبحوثة 

، حيث وجدت كل نساء الدوار الخاصةاحتياجاتي لألشياء الضرورية و  ةثر وكالبيت 

..." وىناك أسباب أخرى القتحام السوق ة عائمتيدعاإيذىبن ففعمت مثمين من أجل 

 إليوالسوق ذىابي  إلىب الذي جعمني أذىب السب"63 رقم مثل ما رأينا مع المبحوثة 

فوجدت  ،األحد والخميس إليو يومأذىب  فأصبحت فأعجبنيمع أمي   األولىلممرة 

 ..." أستطيع التخمي عنو نفسي ال

الظروف أسباب مادية و  أوالنستنتج أن سبب دخول المرأة عالم السوق ىي     

خالل تحميل يبدو من كما  ىذا من جية البائعات، ،التي تمر بيا الصعبة المعيشية

راحة بال لشعورىا ،المقابالت أن المرأة اقتحمت فضاء السوق النسوي المخصص لو

وال أحد يضايقيا خاصة  ألنيا تجده مميء ببنات جنسيا،ىي تدخل ىذا السوق نفسية و ال

ن ذىابيا يرتكز عمى العامل إوبالتالي ف ،الرجال مثمما ىو معروف في السوق المختمطة

 سب تصريح المبحوثات كما أن الجانب الذي ساعدىا عمى اقتحامىذا حو  ،النفسي ليا

ىناك من النساء خاصة و  ،خاصة الضرورية منياىذا الفضاء ىو حاجتيا المادية و 
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إليو من جية  المجوءعمى  نتعود ،رن ىذا الفضاء مكان لمترفيوالكبيرات في السن يعتب

 أخرى مأل الفراغ.جية لكسب المال ومن 

ء بالنسبة لممرأة ىو فضاحسب تصريحات المبحوثات، السوق ف لكوزيادة عمى ذ   

يؤدي إلى التعارف  ،الخدماتمكان لقاء وتفاوض وعمميات تبادل السمع و ىاما جدا و 

إما عالقات القرابة أو الجوار  نمع البائعات التي تربطي ىبين النساء فيما بينين وحت

نالحظ  .النساء في مختمف المجاالتكما يعتبر مكان لتبادل األخبار بين  أو الصداقة.

أىم سمات السوق أن تفرغ غايات النساء التي انبثقت من ىذا الفضاء عمى أنيا من 

الفضاء محاكية والظروف التي أدت بانطالق النساء حول ىذا  ،النسوي المتميز بيا

لمعبرة ي المقابالت التي أنطمقنا منيا وا، ونجد ىذه النبذات موجودة فلمواقع ومعبرة عنو

فمثال نجد عند  ،كل حاجة أخرىخصوصا وقبل  ،االجتماعيةعن الحاجات المادية و 

، ونقاط ىذا الفضاء كانت في غياب الكفيل البعض منين أن السبب الرئيسي القتحاميا

المادية التي أصبحت في حياتين  أخرى تتمثل في الظروف المعيشية واألسبابميمة 

المتمثل في السوق بخمق حيز يراعي ىذه الظروف و  إاليمكن اليروب منو  ال ،ىاجسا

 النسوي.
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 السوق كبائعة منافسة الرجل  المرأةدخول . 00

ة بل واعتبرت بمثابة قاعدة ثابت األزل،منذ  الالمساواة بين الرجل والمرأةلقد كانت      

ليذا كانت المطالبة بالمساواة ىي الشعار المركزي لكل حركة  ،ومحددة لمعالقة بينيما

معناه أن الرجل يتمتع بمجموعة  ،بان تصبح مساوية مع الرجل المرأةنسوية فان رغبة 

ليذا فكرت معظم النساء في اقتحام السوق  .امن الحقوق والزالت ىي محرومة مني

لمبيع أو لمشراء  إما إليوىب ذبل وأصبح ليا سوقا خاصا بيا ت ،ذكوريا فضاءبعدما كان 

سوق نساء  إلىماذا ال اذىب "فكرت وقمت ل 66رقم صرحت بو الحالة  وىذا ما

حتى في  ،ترغب في المساواة مع الرجل المرأة أننالحظ  "أشتري مثل الرجلو  أبيع

     .األسواق من خالل البيع والشراء إلىالذىاب 

السوق النسوي كبائعة  إلى ،تنافس الرجل من خالل ذىابيا المرأةأصبحت  كما     

 67رقم بحيث تقول الحالة  ،روف البيت وتوفير حاجيات أوالدىاومساىمتيا في مص

لدى مصروف البيت  أصبحفعندىا  ،يع المالبس في سوق النساء"عندما أصبحت أب

ية والراحة كبائعة يشعرىا بالحر  ،لمسوق النسوي المرأةمثل زوجي "كما أن دخول 

كما أنيا جعمت لنفسيا مكانة وقيمة في  ،، من خالل منافستيا لووتصبح مساوية لمرجل

 أحس ء أبيعنساال"أنا عندما أذىب لسوق  68رقم وىذا ما أكدت عميو الحالة  ،المجتمع

 مثميم، ولدى مكانة في المجتمع". وأصبحتالرجال  أنافس بأنني
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 السوق ومساىمتيا في مدخول إلى المرأة، خروج أقوال الحاالتوأيضا حسب بعض     

يؤدي  "عممي في السوق ال 69الحالة رقم ، كقول البيت يقضي عمى المشاكل الزوجية

دخرت بعض أ ،السوق من أجل البيع إلىمتاعب بالعكس بعدما أصبحت أذىب  إلى

وال إليو النساء فقط،  السوق يذىب قمت المشاكل بيني وبين زوجي وخاصة أن األموال

 ".إليويدخل الرجال 

إلى السوق أصبحت متفاىمة أذىب  بدأتانا عندما " 06رقم وكذلك صرحت الحالة 

 ، وزالت كل المشاكل المتي كنا نواجييا ".مع زوجي

قامت باقتحام السوق كبائعة منافسة  المرأةنستخمص من خالل المقابالت أن      

فيي بتأسيس سوقا خاصا بيا، ، بل وحتى أنيا قامت ذكورياكان فضاء لمرجل بعدما 

أنيا أصبحت تساىم في مدخول  ، ونالحظترغب بالمساواة مع الرجل في كل شيء

منافسة تشعرىا بالراحة يذه اليا  فيي من خالل ىذا تنافس الرجل، فالبيت مثل زوج

ليا قيمة ومكانة في المجتمع مثل الرجل، كما أصبحت ليا حقوقا  بأنياتحس والحرية و 

 .ان المجتمع ال يعطي ليا أي أىميةمثمو بعدما ك

لفضاء السوق كبائعة  المرأةكما نستنتج من خالل أقوال المبحوثات أن دخول      

في  إالمع زوجيا  لتمتقي المرأة أصبحت، بحيث األزواجقضى عمى المشاكل بين 

يرضى بذىابيا  فيو ال ،خاصا بالنساء فقط فضاءقط  وخاصة أن ىذا السوق المساء ف
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أصبحت حرة لكن في حدود الفضاءات  المرأةفنستنتج من ىذا أن ، السوق المختمط إلى

لفضاء السوق  المرأةفاليدف من وراء اقتحام  .اصة بيا في مختمف فئاتيا العمريةالخ

كبائعة ومنافستيا لمرجل والمساواة معو وفرض نفسيا في المجتمع الذي كان ال يعطي 

 أىمية. أوليا أي قيمة 

مع صنعتيا بنفسيا بفضل اليوم أصبحت تحتل مكانة كبيرة وميمة في المجت فالمرأة   

مكانيةقدراتيا و  متيا الخاصة في صرسمت ب المرأةفيتضح أن  ،اآلخرينتواصميا مع  ا 

حريتيا الشخصية في نتاج ىذا العالم حيث احتسبت مختمف طموحاتيا و  عالم الرجال 

أو الفضاء النسوي بمعنى السوق النسوي كما صنعت لنفسيا مقاما يميق بشخصيتيا 

مف رغباتيا من الخاصة حتى لتمبية مخت إليواعتبرت السوق مرجعا ىاما تمجا األنثوية و 

 .العامة
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 الثاني خالصة الفصل

اسة موضوع الدراسة بعنوان فضاء السوق النسوي في المجتمع الحضري ) در       

، حيث تيدف إلى معرفة التمثالت التي ميدانية بسوق أسبوعي بعشعاشة مستغانم(

، ومعرفة كيف استطاعت أن ء السوق )ماذا يمثل بالنسبة ليا(تحمميا المرأة لفضا

في ىذه الدراسة المنيج  قد اتبعنابيا دون مشاركة الرجل، و  ء خاصاتمتمكو ليصبح فضا

باإلضافة إلى ، مع الموضوع المدروسالءمتيا ملالمقابمة الكيفي وتقنية المالحظة و 

التحميل تي ليا عالقة بالموضوع المدروس و الدراسات السابقة الالجانب النظري و 

من مختمفة الحاالت االجتماعية، وتوصمنا  مبحوثات ، التي كانت عينتو تشملالميداني

 : إلى النتائج التالية

لقد شيد المجتمع الحضري تغيرا في العالقات االجتماعية وبذلك تحول دور -

 المرأة من القيام باألعمال المنزلية إلى القيام بالتسوق وشراء لوازم البيت.

ا لفضاءات تذىب إلييا لك الفتقادىيعتبر السوق بالنسبة لممرأة مكانا لمترفيو وذ -

كما أنيا تعتبره مكانا  ،فوجدت أماميا السوق كفضاء لمراحة وتمضية الوقت

 .تبر نوعا من العالقات االجتماعيةالتعارف الذي يعلمتبادل و 

فيوم الشراكة بين ظيور ممن ضعف سمطة الرجل عمى المرأة و  أصبح ىناك نوع -

 .الزوجين
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اء خاصا بيا إما لتوفير المال نتيجة المرأة اقتحمت فضاء السوق وجعمتو فض -

 .فيل، أو من أجل المنافسة مع الرجللغياب الك



 الخاتمة
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 اتمةـــــخ

مكانة الداار ا نظرا لمتغير االجتماعي الذي عرف مجتمع الدراسة، تغيرت معو األ     

خاصة في مجال الفضاءات االجتماعية، حيث كان من المعراف أن فضاء المرأة ىا 

المنزل افقط ااآلن أصبح لممرأة فضاءات أخرى مثل فضاء الساق دخمتو سااء كبائعة 

حسب  رئيسيا فيو الفاع المرأة  أصبحتأا مشترية بعدما كان مخصصا لمرجل، اىنا 

بين من الشراكة  اناع جعميا تدخل فضاء الذكار، اتحقق ىذا مامجتمع الدراسة، ا 

إضافة إلى االدخل األسري،  في ميزانية البيتة المساىمالزاجين في اتخاذ القرارات ا 

 اعيةالتي لعبت دارا كبيرا في نمؤسسات التعميم تطار اسائل االتصال االتكنالاجيا ا 

 .إلى الفضاء العام ياخراجا لمرأة ا

ليصبح فضاء خاصا بيا احدىا ال  مك فضاء الساقتتم المرأة أن لقد استطاعت -   

حيث تعتبره مكانا لمترفيو ، الفضاء العام فيي تحمل عدة تمثالت ليذا يدخمو الرجل،

ذلك ا  اقتا يجعميا تشعر بالراحة اتحقيق الذات، ألنيا تمضي فيو ،االترايح عن النفس

عدة أماكن يقصدىا  لديو لذيا ،الفتقارىا ألماكن تذىب إلييا عمى عكس الرجل

نتيجة لغياب  أيضا، كسب الماليمثل ليا مكانا لمتبادل االتعارف ا  كما ،كالمقاىي مثال

فيو ناع من المنافسة مع  كما أن ذىابيا إلى الساق تجد أا األسباب المادية،الكفيل 

 .األسرة مساىمتيا في ميزانيةن خالل شراء مختمف لاازم البيت ا المساااة معو مالرجل ا 
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احتى ىي مجماعة من الشراط الاقائية  المرأةالمجتمع أصبح يضع عمى عاتق -   

عدم التبرج، التصرفات  تحمميا عمى نفسيا اىي المباس المحتشم )الجالبة مثال(

 . في المجتمع المرأةمكانة قيمة  إلى....... فناعية المباس تشير الالئقة

أصبح يتعاد عمى خراج المرأة ادخاليا فضاء  فإن المجتمع ،ىذاإضافة إلى - 

عمى  ،دان نقاش أا حاارأصبح خراجيا لمفضاءات العامة أمرا طبيعيا كما  الساق،

في تحقيق  الجندراىنا يمكن ذكر مدى مساىمة  في السابق.عميو عكس ما كان 

العالقة أن ىذا األخير )الجندر( الذي يعني بداره  باعتبار المساااة بين الجنسين

المتداخمة بين الرجل االمرأة إذ اتسعت ىذه العالقة من عالقة داخمية بين الزاجين إلى 

 عالقة خارجية بينيما.

اقتحمت  امن ىذا المنطمق اكإجابة عمى السؤال المطراح يمكن القال أن المرأة  

صة بسبب حاجتيا المادية اخاخاصا بيا إما لتافير المال  فضاء الساق، اجعمتو فضاء

أا من أجل  .ذلك نتيجة لغياب الكفيلاتحسين الظراف المعيشية  ،رارية منياالض

ىذه المساااة تغيب في مجتمعاتنا بحيث كانت  ،المنافسة مع الرجل االمساااة معو

في األسرة أا في  مكانتيا اأصبحت عضاا فعاال سااء أما اآلن فتعززت المغربية

 .المجتمع
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