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 كلمة شكــــــــــر 

تقدم ابلشكر اجلزيل واخلاص إىل أستاذي الكرمي : خواجة عبد العزيز على صربه علينا ن     

واىل أساتذة دفعة القيمة واملفيدة .  وتوجيهاته ومساعدته لنا طيلة أطوار العمل ، ونصائحه

مراد، واألستاذ :  املاجستري يف املدرسة الدكتورالية بوهران خاصة األستاذ : موالي احلاج

أعضاء جلنة املناقشة على رأسهم الدكتور : محيد  تقدم ابلشكر إىلنكما سعيدي حممد ،

الذين ساعدوان من قريب أو من بعيد إلمتام ، وإىل كل  قرليفة واألستاذ الدكتور: حجيج جنيد

ية بن هذا العمل خاصة السيد : عبد القادر أمقعمز املشرف العام على العرس اجلماعي بضا

خاصة األستاذ ضحوة ، وأشكر كل األساتذة الذين قدموا لنا النصائح إلجناح هذا العمل 

ىل كل املتطوعني يف العرس اجلماعي إ .وبقادير عبد الرمحان واألستاذة أوالد حيمودة مجعة 

 من رؤساء مجعيات وشباب وكهول ، وكل من ساهم يف هذا العمل .

ل طيلة العام األول ليكة بوسيف على صربه علينا يف العموأتقدم ابلشكر اجلزيل للسيد : م

. القاهرة من الدراسة رغم الظروف  

 

 



 اإلهداء

هدي مثرة هذا اجلهد إىل:أ  

ية أمي.الوالد العزيز الذي شجعين على مواصلة الدراسة رغم السن، واحلبيبة الغال  -  

از هذا العمل زوجيت من أجل اجنسندي يف هذه احلياة واليت سهرت الليايل لتوفري الراحة يل  -

 الغالية .

أبنائي أنفال وأميمة ونصر هللا وزهرة وعبد الرمحان. -  

إخويت وأخوايت وأصدقائي وأحبائي .  -  

يشييت حممد ل اثنوية الشهيد حو ازمالء العمل من أساتذة ومديرة ومساعدين تربويني وعم   -

 ضاية بن ضحوة . 

هريي وحطاب وحروز على اخلصوص يف الدفعة أصدقائي  -  
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 الملخص: 
املهمة نظرا حلداثته يف اجملتمعات، حيث أصبح "الزواج اجلماعي" من املوضوعات  يعد موضوع      

قد وجدت منطا احتفاليا حمببا للمتزوجني خصوصا الذين ال يقدرون على حتمل تكاليف الزواج، ف
ضالتها لتجديد نظام التكافل اجملتمعات الصغرية واحملدودة واجلمعيات يف اجملتمعات الكبرية يف الفكرة 

. حاولنا يف دراستنا هذه التعرف على هذا النمط من االحتفاالت وإعطاء هاوالتضامن بني أفراد
 .يف اجملتمع من جديد تفسريات عن الدور الذي تلعبه يف بعث نظام التكافل والتضامن

البحث إىل خطة حددهتا  إن موضوع حبثنا يعترب دراسة حتليلية أنثروبولوجية، لذلك فقد خضع     
 طبيعة املوضوع وقد تضمنت اإلشكالية سؤاال مركزاي جاء ابلصيغة التالية :

جتديد االنتماء االجتماعي من خالل إىل أي مدى ميكن أن يساهم انتشار العرس اجلماعي يف  -
 ؟.   العرسان وجعل هذه الظاهرة مورواث ثقافيا مستمراتقليص الفروق االجتماعية بني 

لعرس اجلماعي، وفهم الصورة املتعلقة ابالكشف عن أهم األبعاد والتمثالت  إىلوقد هدفت الدراسة     
الشاملة للظاهرة االحتفالية للعرس اجلماعي، ابإلضافة إىل التعرف على أتثري األعراس اجلماعية يف 

االجتماعية الثقافة احمللية، والوقوف على مدى فعالية العرس اجلماعي يف القضاء على الفروق 
 واالقتصادية.

استخدمنا املنهج الكيفي التحليلي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة وحتليلها انثروبولوجيا، كما       
الكثري من الفاعلني مشلت ، أما ابلنسبة لعينة الدراسة فقد  مجع البياانت عدة أدواتاستعملنا يف

 .يني واملشاركني يف العرس اجلماعياالجتماع
 مجلة من النتائج العامة متثلت يف:  إىلوقد خلصت الدراسة   

 إىلمشاركة الفاعلني االجتماعيني من مجعيات ومتطوعني ومسامهني ماداي ومعنواي أدت  •
 تقليص الفروق االجتماعية واالقتصادية بني العرسان املشاركني، وتقريب املستوى بينهم.

يف كل سنة أدت إىل شعور العرسان املشاركني ممارسة االحتفال ابلعرس اجلماعي املتكررة  •
 بتقارب املستوى بينهم.

يف العرس اجلماعي أدت إىل شعور العرسان "املعروفة "املراكز االجتماعية  مشاركة العرسان ذوي •
 ابملساواة بينهم."الغري معروفة "اآلخرين من ذوي املراكز 

 رارها وبقائها كموروث ثقايف مستمر.استم إىلاهتمام فئات اجملتمع احمللي ابالحتفالية أدى  •
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 تكرار ممارسة احلدث وتشجيع أمناط التكافل والتضامن فيه ساهم يف استمراره. •
 وابلتايل سامهت هذه الظاهرة يف جتديد االنتماء االجتماعي ألفراد جمتمع البحث .     

وبصفة عامة فإننا خنلص يف األخري إىل أن إقبال خمتلف فئات اجملتمع احمللي والفاعلني        
االجتماعيني على املشاركة يف هذه االحتفالية وحضورهم املستمر أدى إىل زايدة الشعور من طرف 

دمات واملساواة بينهم يف اخلالعرسان ابالنتماء للمجتمع وبذلك تقليص الفروق املوجودة بني العرسان 
       .واملركز االجتماعي أثناء االحتفالية 
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Résumé: 
     «Le mariage collectif», parmis  les sujets les plus intéressant ou qu’il est 
récemment paru dans les sociétés il est devenu un mode de célébration 
préféré pour les nouveaux mariés, en particulier ceux qui ne peuvent pas 
payer les dépenses de mariage. des petites communautés ainsi que  les 
différentes associations dans les grandes sociétés voient que c’est  une 
occasion pour rétablir l'interdépendance de la solidarité dans la société. 
Nous avons donc essayé dans notre étude pour identifier ce mode de 
célébrations et d’expliquer son rôle  joué pour assurer l'interdépendance et 
de la solidarité dans la société. 
     notre étude est descriptive , analytique et anthropologique, suivant un  
plan défini par la nature du thème ;dont la problématique a inclut une 
question  centrale: 
- A quel point  la propagation du mariage collectif peut-elle contribuera dans 
le renouvellement de l'affiliation sociale en réduisant les différences sociales 
entre les palefreniers et faire de ce phénomène héritage culturel?. 
et Quels sont les mécanismes qui rendent ce phénomène comme un 
patrimoine culturelle perpétuel ?. 
   L'étude vise  à identifier  les dimensions et la représentation du mariage 
collectif, l'image globale de sa célébration,  ainsi qu’a déterminer son impact 
a la culture locale, et son efficacité dans l'élimination des différences sociales 
et économiques. 
      Nous avons utilisé la méthodologie qualitative analytique pour décrire et 
analyser anthropologiquement le phénomène. Pour la collecte de données, 
nous avons utilisé plusieurs outils, l'échantillon de l'étude était non 
intentionnel. L'étude a conclu qu'un certain nombre de conclusions générales 
représentées dans: 
- La participation des acteurs sociaux des associations et des bénévoles et 
des actionnaires financièrement et moralement a conduit à la réduction des 
différences sociales et économiques entre les participants et les amener a un 
niveau rapproché. 
- La pratique de célébrer le mariage de masse répétée chaque année a 
conduit à un sentiment de rapprochement dans le niveau entré eux. 
- la participation des acteurs sociaux bien placés et connus dans les 
mariages collectifs a conduit a une sensation d’un égalité avec les autres 
mariés non connus ou moins connus dans la société . 
- l’entretient des groupes communautaires intéressants des mariages 
collectifs a conduit à la continuité de cet héritage culturel.    
  - Répéter l'événement d'exercice et d'encourager des modes 
d'interdépendance et de solidarité a contribué au renouvellement de 
l'appartenance et à la continuité des phénomènes  . 
En somme, nous concluons généralement  que la participation des divers 
groupes communautaires et des différents acteurs sociaux a conduit à la 
sensation des groupes participants d’un valeur et une appartenance 
importante à la communauté et à une égalité dans les divers taches dans la 
société.     
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 مقدمة: 

يتفاعل اإلنسان بطبيعته ويف أمناط عيشه مع ما حييط به من عناصر بشرية وطبيعية متميزة يف 
خصائصها من حيث املنطقة واجملال والبيئة اليت يتأثر هبا وتؤثر فيه، وحيمل خصوصياهتا، وهذا كله 
يتجلى يف املظاهر الثقافية  اليت يبتكرها اجملتمع املسيطر يف أي بلد أو منطقة وتشكل ثقافته، وتنتشر 
هذه الثقافات غالبا ابستخدام طرق وطقوس وممارسات يعرب عنها بواسطة حركات وسكنات وأقوال 

يده هذا وأدعية، وحىت أكل وشرب ورايضة وأدب وأساطري ...اخل، كل هذا يعرب عن شيء معني ير 
اإلنسان سواء يف حزنه أو يف فرحه. ففي أفراحه يبتكر طقوسا وممارسات احتفالية معينة وخاصة حبدوده 
ومنطقته يقوم هبا يف مواسم معينة طبقا لألساطري مثل طقوس الوعدات والذابئح املقدمة لألضرحة 

تان ل ى غري لل  من االحتياجات اخلاصة كاألعراس و املهرجاانت  واخلأو والزايرات يف الصحراء،
 االحتفاالت اليت أتيت يف مواسم معينة.

تعترب املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت أنشطة اعتيادية تتهيكل حوهلا حياة اجملموعات 
واجلماعات، ويشارك فيها كثري من أعضائها ويعتربوهنا لات صلة بواقعهم، وتستند أمهيتها ل ى أهنا تؤكد 

سيها هوية اجلماعة أو اجملتمع، وهي ترتبط مبناسبات هامة، سواء مورست على املستوى ابلنسبة ملمار 
العام أو اخلاص، وميكن للممارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت أن تساعد على حتديد فصول 
ة السنة أو جمرايت التقومي الزراعي أو مراحل حياة اإلنسان ، وهي تتصل اتصاال وثيقا بتصور اجملموع
عن العامل وفهمها لتارخيها ولكرايهتا، وتتباين هذه املمارسات بني التجمعات الصغرية واالحتفاالت 
االجتماعية واملناسبات التذكارية الكربى، ولكل من هذه اجملاالت الفرعية حيزه الشاسع الواسع غري أن 

تمعات املوجودة يف الصحراء فاجملتمعات البدوية ومنها اجملهناك كذل  الكثري من التداخل فيما بينها. 
اجلزائرية اعتمدت يف تواصلها وثقافتها على موروث ثقايف مشرتك، هذا التواصل يتمثل يف لقامة 
االحتفاالت املومسية كالزايرات يف اجلزائر واملغرب، واحلرث والبذر واحلصاد والزواج واخلتان وعدة طقوس 

وتقام هذه الطقوس واملمارسات يف أشكال مجاعية . ها املخيال اجلماعي هلذه املناطقأخرى ابتكر 
 تشرتك فيها خمتلف شرائح اجملتمع لتقوية الروابط االجتماعية وتعزيز التماس  والتكافل بني أفراده .
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أابحه هللا وأكدت عليه الشرائع السماوية كأساس للحياة اإلنسانية و  ا  مقدس ا  اجتماعي ا  يعترب الزواج نظام
نه يعمل على حفظ التوازن والتماس  واستقرار اجملتمع ، فمن خالله يشعر كال أ استمراريتها ، كما

اجلنسني ابلطمأنينة وتقوية الروابط االجتماعية ، والزواج قدمي قدم اإلنسان وموجود منذ وجوده . وتعد 
مع اجلزائري عية شهدها اجملتظاهرة الزواج  من أهم الظواهر االجتماعية استنادا ل ى معطيات وحتوالت اجتما

االجتماعية والثقافية، والزواج كمؤسسة هو من أهم الروابط االجتماعية بني األفراد واجلماعات ، يف بنيته 
فمن خالله يتم جتديد كيان األسرة ،"والزواج املثايل ال يستهدف فقط سد احلاجات اجلنسية للزوجني 

والشرعية والقانونية واألخالقية واالقتصادية بني  ولجناب األطفال ولمنا يهدف ل ى ترسيخ الروابط االجتماعية
. ومثل بقية املناسبات فقد 1اجلماعات القرابية والفئات األخرى اليت تدخل فيه وختضع ألوامره و متطلباته "

ابتكر اإلنسان هلذا النظام االجتماعي عدة طقوس وممارسات احتفالية اختلفت ابختالف الشعوب 
تمع اجلزائري من بني اجملتمعات اليت تتميز بتنو  املمارسات والطقوس املصاحبة والقبائل واملناطق، واجمل

لالحتفال ابلزواج وثرائها واختالفها ابختالف املناطق والقبائل، فاالحتفال ابلزواج يف املناطق اجلنوبية من 
ناطق اجلنوبية ولل  اجلزائر خيتلف عن املناطق الشمالية من حيث اشرتاك مجيع أفراد املنطقة يف العرس ابمل

يعود ل ى قلة عدد السكان يف هذه املناطق ووجود نظام التضامن والتكافل منذ أن كانت هذه املناطق عبارة 
عن قبيلة واحدة، وقد دأبت هذه املناطق على االحتفال ابلزواج اجلماعي، حيث يتم االحتفال بعدة 

اجتماعية جديدة ظهرت مؤخرا يف الوطن العريب عرسان يف ليلة واحدة جمتمعني والزواج اجلماعي ظاهرة 
والعامل العتبارات اجتماعية خلفتها التحوالت االجتماعية والثقافية شهدهتا املعمورة، أتخر فيها سن الزواج 

 الزواج نظرا للمتطلبات الكثرية اليت تصاحب االحتفال به.                 لعنوسة وعزف الكثري من الشبابعنوكثرت ا
هذا النو  من االحتفاالت اجلماعية ميزة يتميز هبا أهل الصحراء، وقد كانت مناطق غرداية خاصة ويعد 

االابضية منها سباقة ل ى هذا النو  من االحتفاالت التضامنية اليت تعتمد على األعمال التطوعية يف 
لعمل اخلريي من لقامتها، حيث ينشط العمل اجلماعي التطوعي من طرف الشباب واجلمعيات املعروفة اب

خالل تكفلها مبساعدة الشباب على لكمال نصف دينهم إبقامة مثل هذه األعراس اجلماعية هلؤالء 

                                            
 . 17، ص1971، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بريوت ،لبنان ، العائلة والقرابة والزواجحلسن، احسان حممد ا -1
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الشباب وهم من فئة األيتام والفقراء يف أغلب األحيان الذين ال يستطيعون حتمل تكاليف الزواج الكثرية، 
فل والتضامن، وقد أردان أن نسلط الضوء لضافة ل ى مشاركة بعض امليسورين من العرسان إلبراز روح التكا

على هذه الظاهرة واألعمال التطوعية اليت تصاحبها فاخرتان االحتفال ابلعرس اجلماعي مبنطقة ضاية بن 
ضحوة بوالية غرداية ابجلنوب اجلزائري، والذي يعد حديث النشأة مقارنة مبناطق كثرية بوالية غرداية .وقد  

يت أاثرت انتباهنا ملا له من مكانة لدى اخلاص والعام يف املنطقة . فمن كان هذا احلدث من الظواهر ال
، ممارسات وطقوس يف العرس اجلماعي خالل دراستنا االستطالعية ومعايشتنا اليومية ملا مييز جمتمعنا من

 أردان أن نسلط الضوء على هذه الظاهرة من جانبها التضامين التكافلي االجتماعي والتطوعي .
ا دراستنا يف بنائها النظري وحتقيقها امليداين ل ى ستة فصول: ثالثة منها للبناء النظري وثالثة وقد قسمن

للتحقيق امليداين . وقد اجتهدان يف البناء النظري لتحديد اإلطار املنهجي واإلطار النظري للدراسة، فقمنا 
املوضو ، وبناء اإلشكالية  بعرض الطرح املنهجي يف الفصل األول، واملتمثل يف حتديد أسباب اختيار

وحتديد فرضياهتا، لضافة ل ى أهداف الدراسة وجماالهتا، كما عرضنا املنهج املستخدم يف الدراسة وأهم 
التقنيات واألدوات املستعملة فيها واملتمثلة يف املالحظة واملالحظة ابملشاركة واملقابلة احلرة، وقد أثران تقدمي 

ننا مل حندد العدد، وعرضنا بعض الصعوابت اليت اعرتضت حبثنا، كما عرضنا حتديد العينة يف هذا الفصل أل
 الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضو  الدراسة .

أما الفصل الثاين فتضمن اجلماعات االجتماعية والعمل اجلماعي، حيث مت التطرق فيه ل ى مفهوم 
اجلماعات االجتماعية وأنواعها وخصائصها ووظائفها، والعمل اجلماعي التطوعي ومفهومه وجماالته 

الجتماعي ودوافعه، ابإلضافة ل ى النظرايت اليت تناولت العمل اجلماعي التطوعي كنظرية التبادل ا
ونظرية الدور والنظرية البنائية الوظيفية وركزان على هذه األخرية ابعتبارها منظور للدراسة . ويف الفصل 

 ى الزواج يف اجلزائر، فقمنا بتحديد مفهوم الزواج وأشكاله ومراحله ودوافعه، كما تطرقنا لالثالث تطرقنا 
على االختيار الزواجي ونظرايته، كما خصصنا   ى العقبات اليت تعرتض الشباب يف الزواج، مث عرجنال

حيزا يف هذا الفصل للحديث عن أمهية االحتفال ابلزواج يف اجلزائر ، والتعرف على بعض الطقوس 
املصاحبة لالحتفال ابلزواج يف اجلزائر من خالل عرض بعض النمالج من خمتلف مناطق الوطن ، وقد 

ج اجلماعي يف العامل والوطن العريب ومدى انتشار هذه الظاهرة ، تطرقنا يف هذا احليز ل ى االحتفال ابلزوا 
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لضافة ل ى االحتفال ابلزواج اجلماعي يف اجلزائر والصدى الواسع الذي وصلت لليه الظاهرة رغم 
 حداثتها .

أما التحقيق امليداين فقد حاولنا أن يكون عمال ميدانيا نستعرض من خالله ما مجعناه من معلومات 
تقدمي صورة عامة حول العمل اجلماعي  ملقابالت حول الظاهرة املدروسة واملالحظة واعن طريق 

التطوعي يف العرس اجلماعي وأهم الطقوس واملمارسات اجلماعية للمجتمع احمللي. فتطرقنا يف الفصل 
افل الرابع ل ى جمتمع الدراسة من حيث املوقع وعدد السكان ، لضافة ل ى التنظيم اجلمعي وأمناط التك

املوجودة ، كما تطرقنا ل ى الزواج اجلماعي يف غرداية ومقارنة بعض الطقوس واملمارسات عند االابضية 
 ى مراحل الزواج واالحتفال ابلزواج يف منطقة ضاية بن لمن جهة واملالكية من جهة أخرى، وانتقلنا 

حمل الدراسة . ويف الفصل  ضحوة ، ولكران أهم الطقوس واملمارسات اخلاصة ابلزواج اجلماعي ابملنطقة
سة وحتليل نتائج الفصل السادس لدرا خصصناو وحتليل نتائج الفرضية األو ى، اخلامس قمنا بدراسة 

ضافة ل ى جمموعة من املالحق املساعدة يف ابإلواخلامتة  النتائج العامة للبحث. وأخريا الفرضية الثانية
 . املوضو 
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 الفصل األول

 طار املنهجي اإل

 أسباب اختيار املوضو أوال : 

 وصياغة الفرضيات  اإلشكاليةبناء اثنيا :

 أهداف البحثاثلثا : 

 البحثمنهجية الدراسة وأدوات رابعا : 

 عينة الدراسة وجماالهتاخامسا :

 صعوابت البحثسادسا :

الدراسات السابقةسابعا : 
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 متهيد :

طار املنهجي بناء مفهومي لطبيعة املوضو  من الناحيتني النظرية وامليدانية ، ويهدف يعد اإل
 نظرة شاملة عن كيفية تناوله. لعطاءل ى 

البحث اليت تعد مبثابة الدخول الفعلي يف موضو  الدراسة،  اإلطارلشكاليةويتضمن هذا 
يليها الفرضية العامة والفرضيات اجلزئية املقرتحة ، ويتضمن كذل  األسباب الشخصية 

 ل ىأهداف الدراسة اليت نطمح  ابإلضافةل ىاختيار املوضو ،  ل ىواملوضوعية اليت دفعتنا 
الدراسة وعينتها، كما أننا مل هنماللدراسات حتقيقها من خالل طرحنا للموضو  ، ومنهجية 

السابقة عن املوضو   واليت ساعدت يف تكوين فكرة ونظرة واسعة عن املوضو  من جانبه 
 النظري وامليداين .

 أوال:أسباب اختيار املوضوع:
 أسباب ذاتية: -1

فة، حيث جند مالفت انتباهي هو املشاركة احلاصلة بني أطياف اجملتمع املتمايزة واملختل        
جانب البناء والفالح والشباب و الشيوخ وحىت األطفال، كلهم يسامهون للىالطبيب والصيديل 

يف لقامة احلفل كل حسب استطاعته وكل حسب الوظيفة املسندة لليه، لضافة اجلمعيات 
 والسلطات احمللية، وهذا ما يدفعين شخصيا للبحث يف هذه الظاهرة.

 أسباب موضوعية: -2
لن ظاهرة االحتفال ابلعرس اجلماعي مل تنل نصيبها من الدراسة مثل ابقي االحتفاالت  

األخرى، ولل  رغم انتشارها يف ربو  العامل العريب وغري العريب، حيث أن الكثري من القبائل 
والقرى أصبحت حتبذ هذا النو  من االحتفال ابألعراس، لذل  أصبح من الضروري التفكري 

هرة العرس اجلماعي ضمن الرتاث املكتوب ولخراجها من عتمة اخلطاب يف  تسجيل ظا
 الشفوي واملمارسة اآلنية.
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 اثنيا:بناء اإلشكالية وصياغة الفرضيات:

 بناء اإلشكالية:                                              -1

االحتفال ابلزواج والذي كرها املخيال الشعيب يف اجلزائر من املمارسات االحتفالية اليت ابت      
تطور عرب العصور واختلف ابختالف املناطق والطبقات االجتماعية وخضع للعادات واألعراف 
السائدة يف كل زمن فموعد العرس حيدد يف األرايف يف هناية جين احملاصيل الزراعية، أما يف 

روسني وطبقتهم املدن فليس هلا موسم معني. وكانت معظم األعراس جتري على مقدار لوي الع
يف اجملتمع وجيري العرس يف بيت والد الزوج أو يف منزل أحد أقرابئه أوأصدقائه للا كان املنزل ال 
يسع املدعوين  وختتلف أمناط االحتفال من طبقة ل ى أخرى، ومن منطقة ل ى أخرى، حيث 

ت لات تكثر االستعراضات عند الفئات لات املستوى االقتصادي الراقي، وتقل عند الفئا
 املستوى املنخفض. 

وقد انتشرت يف الفرتة األخرية ظاهرة الزواج اجلماعي يف خمتلف املناطق والقبائل،         
وخاصة يف الصحراء اجلزائرية، هذه الظاهرة اليت تعترب رمزا من رموز التكافل والتضامن اليت تتميز 

حتفالية هلا طقوسها ورمزيتها يف به هذه املناطق فالعرس أو حفل الزواج حبد لاته هو ظاهرة ا
، وابنتقال هذا االحتفال من الفردية ل ى اجلماعية أصبح ملخيال الشعيب الصحراوي اجلزائريا

يرمز ل ى التكافل والتضامن بني أفراد اجملتمع، لل  أن الروابط االجتماعية والعالقات اإلنسانية 
والتساند الوظيفي بني أفرادها، ورغم التغري اليت تسود اجملتمع لمنا تدل على الوحدة االجتماعية 

االجتماعي لال أن مظاهر الشكل التقليدي للفعل االجتماعي التطوعي مازالت مساته قائمة من 
خالل اخلصوصيات االجتماعية والثقافية للمنطقة . وبدخول اجلمعيات اخلريية والفاعلني 

الرمزية الدينية واالجتماعية والثقافية  االجتماعيني يف التحضري والقيام ابلعرس اجلماعي ظهرت
واالقتصادية هلذا الفعل. كل هذا يعطي لظاهرة العرس اجلماعي ميزة خاصة  متيزه عن األعراس 
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الفردية وجتعله مشروعا يهم كل أطياف اجملتمع احمللي خاصة اجملتمع الغرداوي الذي كان سباقا 
صة اإلابضية منها، واليت كانت أول من يف االحتفال ابلزواج اجلماعي يف خمتلف قصوره خا

ابتكر الفكرة يف املنطقة مث انتشرت يف ربو  مناطق غرداية خاصة يف منطقة ضاية بن ضحوة ، 
 هذه املنطقة اليت هي موضو  دراستنا . 

 وهنا نطرح األسئلة التالية:
 كيف انتشرت ظاهرة العرس اجلماعي بغرداية وابلتحديد مبنطقة ضاية بن ضحوة؟   -
 هل كانت بدوافع دينية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية ؟  -

مهة من خالل املالحظة املبدئية ومقابلة بعض األشخاص الفاعلني يف الظاهرة واجلمعيات املسا
              يت:                                                                               أبلور اهتمامي حول السؤال اآل

ل ى أي مدى ميكن أن يساهم انتشار العرس اجلماعي يف تقليص الفوارق االجتماعية بني  -
 العرسان ؟  

 .؟ ا  مستمر  ا  ثقافي مورواث  اليت من شأهنا جعل هذه الظاهرة  وماهي اآلليات -

 :  صياغة الفرضيات -2
من خالل اإلشكالية اليت سبقت نستطيع أن نعطي فروضا تتالءم وطبيعة حبثنا هذا واليت تتمثل 

 يف: 
 الفرضية العامة: –أ 

ساهم انتشار ظاهرة الزواج اجلماعي وتوسعها يف جتديد االنتماء االجتماعي من خالل تقليص 
 ألفراد اجملتمع.املسافات االجتماعية وترسيخ املوروث الثقايف 
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 الفرضيات اجلزئية : –ب 
مشاركة ومسامهة الفاعلني االجتماعيني )من نشطاء مجعويني وعرسان ومتطوعني ...(  -1

يف ممارسة فعل العرس اجلماعي من خالل العمل املتكرر بني خمتلف فئات اجملتمع احمللي زاد يف 
 تقليص الفروق االجتماعية واالقتصادية بني العرسان .

ابلعرس اجلماعي وتكرارهذه املمارسة بشكل دوري وعرب دعم  اهتمام اجملتمع احمللي -2
 .واستمراريته بقاء هذا املوروث الثقايفساهم يف الروابط االجتماعية وأمناط التكافل والتضامن 

 اثلثا:أهداف البحث :
 الكشف عن أهم األبعاد والتمثالت للعرس اجلماعي. -
 للعرس اجلماعي.فهم ومعرفة الصورة الشاملة للظاهرة االحتفالية  -
 الكشف عن مدى فاعلية العرس اجلماعي يف القضاء على ظاهرة العنوسة. -
 التعرف عن مدى أتثري األعراس اجلماعية على الثقافة احمللية. -
 .ى الفروق االجتماعية واالقتصاديةالوقوف عن مدى فعالية العرس اجلماعي يف القضاء عل -

 رابعا:منهجية الدراسة وأدوات البحث:
 سة االستطالعية :الدرا -1

التقرب تطالعية من أجل استكشاف املكان و قبل الشرو  يف الدراسة امليدانية قمت بدراسة اس
 جمتمع الدراسة و حتديد املالحظاتمن ميدان الدراسة و التعرف على خصوصيات 

وقد كانت الفرتة الالزمة للدراسة االستطالعية تشمل مومسني من االحتفال ابلعرس     
و الربيع يف شهر  2014يف اخلريف من شهر أكتوبر من سنة  2014اجلماعي ابملنطقة سنة 

حيث متكت خالهلا من بناء عالقات  2015ابإلضافة ل ى أكتوبر  2015مارس من سنة 
عن االحتفال و املشاركني يف هذه الظاهرة و لل  كله يف حدود وطيدة و محيمة مع القائمني 
 لشكالية الدراسة و أهدافها .
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املواقف اليت الدراسة االستطالعية وكل اللحظاتو وقد قمت ابستغالل كل فرتة من فرتات 
عشناها مع القائمني على االحتفال والعرسان وأهاليهم ووزرائهم و اجلمعيات املسامهة يف لل  

ق املوسيقية و القائمني عن اإلطعام و التنظيم  و حىت األئمة و الشيوخ كل لل  رغبة و الفر 
منا يف احلصول على اكرب عدد ممكن من املعلومات حول اخلصائص اجلغرافية للمنطقة ونو  

فراد و األعمال اليت ألاملمارسات الطقوسية يف هذه التظاهرة املومسية ، وكذل  معرفة سلوكيات ا
 ا و نظام التعاون و التطو  املوجود و أمناط التكافل و التضامن حىت من الصغار .يقومون هب

 منهجية الدراسة: -2
، وهو 1املنهج هو "جمموعة من القواعد اليت يتم وضعها بقصد الوصول ل ى احلقيقة يف العلم "

" وهو "الطريقة اليت  .2"الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة
لظاهرة معينة هو  االنثروبولوجية. وتعد الدراسة 3يسلكها الباحث للوصول ل ى نتيجة معينة "

، ومن أجل ثقايف اليت حتدث فيه تل  الظاهرةاهتمام ابلسلوك اإلنساين يف سياقه االجتماعي ال
أن يستخدم وسائل وأدوات حمددة  االنثروبولوجيدراستنا واإلملام جبوانبها يتحتم على الباحث 

 األنثروبولوجيا"تستخدم   pettoليتمكن من السيطرة على موضوعه ويف هذا السياق يقول
للمالحظة عند دراسة النظم الثقافية ، وهذا ما يعرب عنه  أكثر من مقياس وأكثر من طريقة 
وات البحث املتعدد حيتاج ل ى عدد من أد االنثروبولوجيابلبحث املتعدد الوسائل ، لل  أن 
 .4حىت يتمكن من لجراء دراسته " 

                                            
 .99، ص2، ط1999، ديوان املطبوعات اجلامعية، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار حبوش، -1
 . 99، ص هاملرجع نفس -2
 .23، ص1985للكتاب، اجلزائر،وطنية ، املؤسسة الدليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعيةعمار حبوش، -3
. 
 .111، ص 2004، املكتب اجلامعي احلديث ، طرق البحث األنثروبولوجيعبد هللا عبد الغين غامن ،  - 4
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لن طبيعة البحث هي اليت تفرض نوعية املنهج املتبع وكذا طريقة مجع البياانت ، وألن العرس 
اجلماعي ظاهرة احتفالية هلا طقوسها وملعرفة كيف تتم هذه الظاهرة والكشف عن جتلياهتا ومن 

يف منطقتني  2015هذا االحتفال مرتني يف سنة خالل الدراسة االستطالعية وزايريت ل ى 
 خمتلفتني .    

تبني يل أن املنهج الكيفي التحليلي هو األنسب لذل  ألنه :"يصف الظواهر وصفا موضوعيا 
من خالل البياانت اليت يتحصل عليها الباحث ابستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي ، 

تماعية وابلدراسات املبكرة يف اجنلرتا وفرنسا وكذا وقد ارتبطت نشأة هذا املنهج ابملسوح االج
 .1يف الوالايت املتحدة واجنلرتا " االنثروبولوجيةابلدراسات 

مع استعمال تقنية املقابلة النصف موجهة واحلرة واملالحظة ابملعايشة واملشاركة يف االحتفال 
 ابإلضافة ل ى املخربين الذين يساعدون يف لل  .

 أدوات الدراسة :  -3
 املالحظة  : - 3-1

اعتمدان على املالحظة كمصدر خيدم الكثري من أهدافنا يف الدراسة " فيمكن استخدام  
، كما أهناقد تلقى االستبصار بسلوك معني املالحظة مثال يف استكشاف بعض الظواهر أو

ا حيث قمن.2"ا ليمنحها معىن خاصاالضوء على البياانت الكمية فتضيف لليها بعدا كيفيا نوعي
مبالحظة ميدان الدراسة وتفاعل املبحوثني معه ومع بعضهم ، فتمكنا من خالهلا تسجيل نو  
املتطوعني و الفاعلني يف الظاهرة و كيفية التحضري والتنظيم وكذل  فئات املضييفني وفئات 
الوافدين )الضيوف( واليت كانت تشمل مجيع فئات اجملتمع احمللي و كذل  الوافدين من خارج 

                                            
 .43، ص 2008، جسور للنشر والتوزيع ، منهجية البحث يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، خالد حامد  - 1
دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية  ، ق البحوث األنثروبولوجيةختطيط وتطبي، حممد عبده جمدوب وآخرون - 2

 .  155ص،2008
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قة وكانت كل هذه الفئات سواء من مضييفني أو ضيوف من جنس واحد وهو الذكور مع املنط
اختالف يف السن و املستوى التعليمي و االجتماعي و االقتصادي . وقد قمنا مبالحظة تفاعل 
الزوار مع احلفل و سلوكياهتم وكذل  سلوكيات األفراد الفاعلني يف احلفل يف التعامل مع 

نا على الظاهرة كما هي يف الواقع و سجلنا مجيع املالحظات يف كراساتنا و التظاهرة ، وقد وقف
حىت الصور الفوتوغرافية . "فإطار املالحظة يعرف أبنه أداة تستعمل يف مجع املعطيات أثناء 

 .1لجراء املالحظة يف عني املكان " 
 املالحظة ابملشاركة : -3-1-1

ترتبط مبالينوفكسي ل ى أن أصبحت عنصرا " هي طريقة منهجية يف البحث األنثربولوجي 
. وتعد املالحظة 2أساسيا يف الدراسة امليدانية يف األنثربولوجيا الثقافية و االجتماعية املعاصرة "

ابملشاركة خمتلفة عن املالحظة حيث تتميز عنها مبالحظة املبحوثني ومشاركتهم يف حياهتم 
قوم الباحث بنفس الدور، ويشارك أفراد الدراسة اليومية من خالل املعايشة امليدانية، حيث " ي

 . 3يف سلوكياهتم و ممارساهتم " 
لل  من خالل التطو  يف تهم يف ميدان الدراسة و قمت يف دراسيت مبشاركة املبحوثني و معايش

املدرسة وهو املكان بناء املنصة اخلاصة ابلعرسان و حتضري أواين اإلطعام و فرش األفرشة يف فناء 
، كما ساعدت يف لطعام العرسان الذين وكذا توزيع الوجبات على الضيوف ،للحفلاملخصص 

أيكلون يف مكان واحد خمصص هلم قبل صعودهم للمنصة املعدة هلم . كما شاركت يف قراءة 

                                            
تر : بوزيد صحراوي وآخرون ،دارالقصبة للنشر ،  منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية،موريس أجنرس،  - 1

 . 234، ص 2006
 . 157حممد عبده جمدوب وآخرون ، املرجع السابق ، ص - 2
، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان، مناهج وأساليب البحث العلميعليان، عثمان حممد غنيم ،رحبي مصطفى  - 3

 . 115، ص 2000
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جلست مع مجعية البارود اليت شاركت يف و بعض األانشيد الدينية مع املنشدين الشيوخ ، 
عوان املتطوعني لذل ، كما شاركت يف تتويج العرسان بقصيدة األواين مع األ لاحلفل،  وغس

الربدة اليت نتلوها أثناء تتويج العرسان و لباسهم اخلاص ابملناسبة على نغمات البارود و الفرق 
 املوسيقية وصيحات احلاضرين .

 املقابلة : -3-2
قدر ممكن من عتمدانها من أجل مجع أكرب ا الخيلو أي عمل ميداين من تقنية املقابلة و اليت

 املعلومات اليت هتدم األهداف. 
تتميز املقابلة أبهنا وسيلة اتصال مباشر مع املبحوث وتتيح للباحث استخراج معلومات غنية 
وعناصر دقيقة ، كما متتاز املقابلة عن غريها من أدوات البحث االجتماعي  " أبهنا أكثر 

لتعمق يف فهم املوقف الكلي الذي مرونة، وأبهنا تيسر لدرجة أكرب مالحظة املبحوث و ا
وقد استخدمنا يف دراستنا هذه املقابلة بنوعيها احلرة و النصف  1يستجيب فيه للمقابلة" 

 املوجهة.
 املقابلة احلرة : -3-2-1

مبقابلة بعض املبحوثني  تهذا النو  من املقابلة يف الدراسة االستطالعية ، كما قم تاستخدم
حسب عالقتهم وطبيعة عملهم يف احلفل ، فكانت هناك مقابالت مع رؤساء بعض اجلمعيات 

، العرسان وبعض الوافدين ل ى العرسواملشرف العام على الزواج اجلماعي ، لضافة ل ى 
 واملتطوعني يف اإلطعام والتتويج والعمل على شؤون احلفل بصفة عامة . 

                                            
 . 121حممد عبده حمجوب وآخرون ، املرجع السابق ، ص  - 1
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 صف موجهة :املقابلة الن -3-2-2
وهي عملية تكون بني املقابلة احلرة واملقابلة املقننة واملقيدة ، حيث يطرح فيها بعض األسئلة 
وترتك احلرية للمبحوث يف اإلجابة وفق فهمه ولكن داخل حدود املوضو  أوالدراسة معتمدين 

 .1طريق الطرح الشفوي وتسجيل اإلجاابت " لل  على املقابلة اليت " تتم عن  يف
وكانت هذه املقابالت  موجهة ل ى املسامهني يف الزواج اجلماعي والقائمني عليه منذ بدايته ، 
لضافة ل ى العرسان املشاركني ولويهم وبعض العرسان الذين سبقت هلم املشاركة يف الزواج 

 اجلماعي من قبل .
 التصوير الفوتوغرايف : -3-3

ت هبا نات التصويرية والفيديوهات واليت استعاستعملت تقنية التصوير الفوتوغرايف ابلكامري       
ت ببعض نيف فرتة الدراسة امليدانية وتوثيق بعض املالحظات امليدانية ووصفها ، كما استع

املصورين الوافدين ل ى احلفل والذين  أجريت معهم بعض املقابالت وزودوين ببعض الصور 
ن كل زاوية، وحىت ببعض الفيديوهات والفيديوهات الكثرية عن احلفل من بدايته ل ى هنايته وم

 .اليت ختص النسخ اليت مرت من الزواج اجلماعي 

 خامسا : عينة الدراسة وجماالهتا :
 عينة الدراسة :  -1

يعترب املشاركني يف الظاهرة من ضيوف ومشرفني وعرسان وفرق فلكلورية ومجعيات ومتطوعني 
 جمتمع البحث يف دراستنا هذه .

على منطني من العينة ومها العينة العشوائية و العينة املقصودة وهذا كله  وقد اعتمدت يف دراسيت
 . ناو أغراض دراست امن أجل حتقيق أهداف حبثن

                                            
 . 206موريس أجنرس ، املرجع السابق ، ص  - 1
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 العينة العشوائية : -1-1
"مصطلح عشوائية يعين أننا تعتمد على الصدفة املراقبة فإن  وهي العينة الغري مقصودة، أي اليت

اليت نعنيها هنا هي صدفة  للعناصر ولن الصدفةنستعني ابحلظ أو الصدفة يف اختياران 
ويكون اختيار العينة عشوائيا حىت يكون هناك " احتمال متساوي أمام مجيع العناصر .1"مراقبة

 .2يف جمتمع الدراسة الختبارها " 
وكانت الصدفة املقصودة يف دراستنا هي اختيار املبحوثني على أساس التقارب يف السن 

واالجتماعي مع مراعاة اخلصوصية يف لل  ، وكانت اختياراتنا ختص عدد غري واملستوى الثقايف 
 حمدود من املبحوثني حسب ما يقتضيه البحث واملعلومات اليت يوفرها هؤالء املبحوثني .

 العينة املقصودة : -1-2
، لذل  قمنا بتحديد عينة عوان ل ى لجراء مقابالت وتوجيههالن متطلبات دراستنا هذه تد

أجل لل  ، فأجرينا مقابالت مع املبحوثني بشكل قصدي وهذا بعد بناء عالقة مقصودة من 
، العرس اجلماعيمحيمية وودية مع عينة البحث املقصودة من سكان املنطقة والقائمني على 

فاخرتان املشرف العام على الزواج اجلماعي ابملنطقة ورؤساء اجلمعيات املتطوعة والعرسان 
، ورؤساء اللجان اخلاصة ابإلطعام والتحضري وسيقية ورئيس فرقة البارودقة املولويهم ورئيس الفر 

،  ولل  خدمة ألهداف حبثنا ." يقوم الباحث ابختيار بعض األئمة الذين يتوجون العرسانو 
" ألنه يعرف مسبقا أهنم األقدر على تقدمي   .3أفراد العينة مبا خيدم البحث وحيقق أغرضه "

                                            
 . 304املرجع نفسه ، ص  - 1

 . 143، ص  رحبي مصطفى عليان ، املرجع السابق - 2
 . 148املرجع نفسه ، ص  - 3
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، وكما قال بيار بورديو:"تفحص مشكلة مطروحة يف عامل 1"املعلومات عن مشكلة حبثه 
 .2معروف على أشخاص مألوفني ،شرط حتول عالقة ما من العرفية ل ى معرفة علمية "

مع املبحوثني متكررة كلما سنحت الفرصة لذل  مع احلرص على األهداف  كانت مقاباليت
صغرية وكبرية عنها واستغالل املسطرة ولل  من أجل التقرب أكثر من الظاهرة ومعرفة كل 

 املعارف العرفية من أجل املعارف العلمية .

 جماالت الدراسة : -2
 اجملال البشري  -2-1

ويتضمن هذا اجملال كل الفاعلني يف هذه الظاهرة من املنطقة من مجعيات خريية وعرسان 
من  ومتطوعني من طلبة جامعيني واثنويني وحىت العاطلني عن العمل وكل األطياف املختلفة

 اجملتمع وكذا الصغار منهم و كان أكثر الفاعلني من الشباب .
 اجملال اجلغرايف  -2-2
منطقة ضاية بن ضحوة كمجال جغرايف للدراسة ملا تتميز به هذه املنطقة من االنفتاح  تاخرت 

على مجيع الوافدين عليها ووجود تنو  من القبائل و املكوانت البشرية املتعددة من كل والايت 
ذل  ملعرفيت الشخصية ابملنطقة و مشاركيت يف الظاهرة عدة مرات ألين أسكن فيها الوطن وك

 وأعمل هبا منذ سنوات .

                                            
،  3، دار وائل ، عمان ،طأساليب البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية فوزي غرايبية وآخرون ،  - 1

 . 30، ص 2002

suive de  –Esquisse d’une théorie de la pratique Bourdieu,  –P - - 2

trios études d’ethnologie kabyle – Genève, Paris, 1972, p 156.  
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 اجملال الزمين  -2-3
الدراسة منذ بدايتها ابلدراسة االستطالعية فالدراسة امليدانية بداية من  استغرقتهاالفرتة اليت 

الوصول ل ى غاية حتليل البياانت و  دراسة ل ىمجيع البياانت وحتديد اإلطار املنهجي وأدوات ال
 . 2016ل ى جوان  2015د من سبتمرب النتائج وكانت الفرتة متت

 البحث : حتدايتسادسا : 
، خاصة البحوث االجتماعية ألن وابت البد على الباحث من جتاوزهاكل حبث علمي له صع

، واليت جتعل الباحث ملزما خاص خمتلفني يف الطبا  والنفسياتالباحث فيها يتعامل مع أش
ببناء عالقات وطيدة ومحيمية مع املبحوثني خلدمة حبثه واحلصول على أدق وأحسن النتائج ، 

حتدايت وهذا كله يتطلب وقتا كبريا وجهدا أكرب . والبحث يف ظاهرة الزواج اجلماعي له 
 نذكر : حدايتالتواجهناها وتغلبنا عليها وزادتنا لصرارا على مواصلة البحث ومن بني ا

 عدم وجود دراسات سابقة خصت الظاهرة حبد لاهتا . -1
 التكلفة واملشقة احلاصلة من جراء عدم وجود مراجع للتخصص . -2
 الضعف يف ترمجة بعض املراجع ابللغة األجنبية . -3
 مشقة التنقل ل ى املبحوثني يف منازهلم أو يف مقار أعماهلم . -4
 دالء أبجوبتهم وآرائهم.التحفظ املوجود لدى بعض املبحوثني يف اإل -5

 سادسا: الدراسات السابقة:
للغوص يف موضو  الدراسة ومعرفة ماجيب فعله ومعاجلته كان لزاما علينا التطرق ل ى الدراسات 
السابقة واليت تعترب اندرة جدا لن مل نقل غري موجودة أصال أو مل جندها حنن خالل حبثنا 

مل جند دراسات  اناجلماعي، ورغم أمهية املوضو  لال أنوتفحصنا ملا كتب عن موضو  الزواج 
، غري أننا وجدان بعض الدراسات اجلماعي سواء من قريب أو من بعيدأكادميية تناولت الزواج 

اليت تناولت الزواج بصفة عامة أي الفردي وليس اجلماعي ، كما أن هناك دراسات تناولت 
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اجلوانب االجتماعية اليت تكثر فيها هذه األعمال ، األعمال اجلماعية التطوعية مع الرتكيز على 
وجتدر اإلشارة ل ى أن هناك بعض احلوارات والريبوراتجات يف القنوات التلفزيونية وبعض 
املقاالت واألعمدة يف اجلرائد واجملالت االجتماعية واملواقع االلكرتونية تناولت موضو  الزواج 

 راسات األكادميية اليت يعتمد عليها .اجلماعي بكثرة لال أهنا مل ترق ل ى الد

 دراسات حول العمل اجلماعي التطوعي : -1
 وقد قسمت هذه الدراسات ل ى دراسات عربية وأخرى جزائرية:

 دراسات عربية : -1-1
، عياجتاهات الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطو :دراسة فهد بن سلطان السلطان -1-1-1

2009 1. 
هدفت الدراسة للكشف عن اجتاهات الشباب اجلامعي حنو ممارسة العمل التطوعي، وماهية األعمال 
التطوعية اليت يرغبون يف ممارستها وكذل  حتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق الشباب اجلامعي 

لعينة من ابألعمال التطوعية . وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي معتمدا على املسح االجتماعي اب
طالبا ( من الطالب الذكور جبامعة املل   373خالل تطبيق  استبانه على عينة عشوائية طبقية مكونة من )

سعود. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن متوسط ممارسة الشباب اجلامعي للعمل التطوعي مستوى ممارسة 
تطوعي، حيث جاءت مساعدة ضعيف جدا . وأوضحت نتائج الدراسة اجتاهات لجيابية حنو العمل ال

ورعاية الفقراء واحملتاجني، ويليها زايرة املرضى، مث املشاركة يف اإلغاثة اإلنسانية، ورعاية املعوقني، واحلفاظ 
صدر اجملاالت اليت يرغب الشباب اجلامعي املشاركة على البيئة ومكافحة املخدرات والتدخني, يف 

بية ملشاركة الشباب اجلامعي هي الدفا  املدين، فيها. ولن أقل جماالت العمل التطوعي جال
وتقدمي العون للنوادي الرايضية، ورعاية الطفولة. وأوضحت نتائج الدراسة أن اكتساب مهارات 

                                            
، حبث منشور يف رسالة  اجتاهات الطلبة اجلامعيني الذكور حنو العمل التطوعيفهد بن سلطان السلطان،  - 1

 . 2009اخلليج العريب ، مكتب الرتبية لدول اخلليج ، 
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جديدة، وزايدة اخلربة، وشغل وقت الفراغ أبمور مفيدة، واملساعدة يف خدمة اجملتمع، والثقة 
مقدمة الفوائد اليت جينيها الشباب جراء مشاركتهم يف  ية الشخصية االجتماعية أتيت يفابلنفس، وتنم

 العمل التطوعي، ويروهنا لات أمهية مرتفعة جدا .
سامهت هذه الدراسة يف بلورة رؤيتنا للموضو  خاصة من الناحية النظرية ، كوهنا جوانب االستفادة : 

، ولو كان هناك اختالف يف  تناولت أحد متغريات دراستنا أو جانب من جوانبها أال وهو العمل اجلماعي
الطرح والتناول لال أن هناك نقاط تشابه يف اجلانب النظري واليت من شأهنا أن تعبد لنا الطريق ، خاصة فيما 
يتعلق ابملراجع املعتمدة ، ل ى جانب لل  استفدان من االطال  على اجلانب امليداين خصوصا عرض 

 رفة بعض األمور فيما بعد أثناء املقابالت واملالحظات .شبكة املالحظة ، والنتائج اليت ساعدت يف مع
.   1 2006، جملتمعالعمل التطوعي وعالقته أبمن ا :دراسة معلوي بن عبدهللا الشهراين -1-1-2

هدفت الدراسة ل ى معرفة ماهي عالقة العمل التطوعي أبمن اجملتمع ، حيث وجهت االهتمام حنو دراسة 
املختلفة وخصائص املتطوعني ودوافعهم وأهدافهم ، وقد استخدم الباحث املنهج العمل التطوعي وجماالته 

من اجلمعيات واملؤسسات اخلريية املنتشرة مبدينة  %40الوصفي التحليلي يف حبثه مستعينا بعينة قدرت بـ 
اء مجعيات متنوعة حسب النشاط واجلنس واألحي 06الرايض ابململكة العربية السعودية وكانت ممثلة يف 

اجلغرافية ، فأظهرت نتائج الدراسة أن مجيع جماالت العمل التطوعي يف اجملتمع السعودي يقوم املتطوعون 
بدور كبري جدا  ، وأظهرت أيضا أن درجة امليول للعمل التطوعي يف اجملتمع السعودي بوجه عام هي درجة  

 .ام هي درجة كبري جدا وابت بشكل عكبرية جدا ، كما أظهرت النتائج كذل  أن درجة وجود الصع
سامهت هذه الدراسة يف توسيع لدراكنا ملتغري أو جانب من جوانب دراستنا والذي جوانب االستفادة :  -

هو العمل التطوعي ، حيث من خالل قراءتنا هلا استطعنا أن نبلور فكرتنا عن موضو  العمل التطوعي وأهم 
جع واليت استفدان منها كثريا يف دراستنا ، واستفدان كذل  جماالته ودوافعه ، لضافة ل ى االعتماد على املرا

                                            
ري ،  قسم العلوم االجتماعية ، رسالة ماجستالعمل التطوعي وعالقته أبمن اجملتمعمعلوي بن عبد هللا الشهراين،  - 1

 . 2006،جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ، الرايض ،اململكة العربية السعودية ، 
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من اجلانب امليداين رغم اختالف الطرح ولل  ابالطال  على استمارة املقابلة اليت وجهت ل ى اجلمعيات 
 .واملؤسسات اخلريية والنتائج املتحصل عليها يف لل  

 دراسات جزائرية  :  -2 -1
.   1 2006، اجلزائر تصورات أساتذة اجلامعة للمواطنة يف :دراسة ايسني خذايرية  -1-2-1

حيث ،  تناول الطالب يف حبثه موضو  تصورات أساتذة اجلامعة يف اجلزائر للمواطنة يف اجملتمع اجلزائري
هدف ل ى معرفة التصورات االجتماعية للمواطنة كما يراها ) األستال اجلامعي ، املؤسسات الرتبوية ، اجملتمع 

، املعلم ، النخب ( ، وكيف ميكن أن يساهم هؤالء الفاعلني االجتماعيني يف نشر قيم احلس املدين  املدين
يف شقه الذي يتناول : املواطنة يف اجلزائر  وتربية املواطنة . قد لكر الباحث يف الفصل الرابع املعنون بـ

ذا اجملتمع يف احلياة اليومية والتكفل بكثري اجملتمع املدين ودوره يف حتقيق وتفعيل املواطنة يف اجلزائر مشاركة ه
من مظاهر احلياة االجتماعية ، كالبيئة واحلفاظ عليها والوقاية من األمراض وحتسيس اجملتمع هو مسؤولية 
املواطنني كل واحد حسب موقعه واهتماماته وختصصه يف ظل عدم استطاعة اهليئات الرمسية للدولة يف 

ن يف حياته اليومية ، وقد حاول الباحث أن يعطينا أهم النشاطات واملمارسات االشتغال بكل ما يهم املواط
والسلوكات التلقائية اليت تعرب عن قيمة وهوية هذا اجملتمع ، هذه السلوكات يعتقد الباحث أهنا تعرب بشكل 

ثقايف اجلزائري ، اليت تعد من املوروث الالتويزة" أو أبخر عن قيم املواطنة  ، ومن تل  املظاهر جند ظاهرة  "
وهي نشاط أو عمل مجاعي تطوعي تضامين يشارك فيه الفرد طواعية وعن رغبة وتشبع حاجاته االجتماعية 

" يف اجلزائر  التويزةوالنفسية واالقتصادية كما أهنا ختضع لسلوكات مقبولة من طرف اجملتمع ، وظاهرة "
قاإلنتاج واملنفعة العمومية ، وجندها حاضرة يف كل تعرب عن تضامن وتعاون أفراد اجملتمع اجلزائري  يف حتقي

املناسبات واألعمال اليت ختص اجملتمع ، ومن خالل النتائج والتوصيات اليت انتهى لليها الباحث جند 
االسرتاتيجيات الواجب توافرها من أجل حتقيق املواطنة يف اجملتمع اجلزائري ، حيث خلص ل ى بعض 

                                            
، رسالة ماجستري يف علم النفس تصورات أساتذة اجلامعة للمواطنة يف اجملتمع اجلزائريايسني خذايرية،  - 1

 . 2006، جامعة منتوري بقسنطينة ، االجتماعي ، كلية العلوم االجتماعية ، قسم علم النفس 
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وهي :  املشاركة يف تظاهرة التويزة يعرب عن االنتماء ، التويزة" واطنة يف ظاهرة "اجلوانب االجتماعية وقيم امل
ويؤهله هذا االنتماء ألن يكون عضو كامل احلقوق يف اجملموعة ، واملشاركة تعين االطمئنان عن األحوال 

لتضامنية الشخصية ألن اجلماعة لن ترتكه يف حاالت الطوارئ أو حدوث أي مكروه ، ومن بني األهداف ا
 يف اجملتمع اجلزائري مسامهة التويزة يف بعض املناسبات  االجتماعية كالزواج ، واملآمت  . 

رغم أن هذه الدراسة مل تكن مشاهبة لدراستنا ال من اجلانب النظري وال من اجلانب جوانب االستفادة :   -
امليداين لال أهنا تناولت يف لحدى جوانبها "التويزة " هذا املصطلح الذي يشري ل ى أحد متغريات دراستنا 

ي وأثرت والذي هو العمل اجلماعي وقد سامهت بشكل كبري يف معرفة احملاور املتعلقة ابجلانب النظر 
 املوضو  من هذه الناحية . 

التماسك االجتماعي واالحتفالية الدينية يف الوسط  :دراسة فطيمة حاج عمر - 1-2-2
ولد النبوي الشريف مبنطقة دراسة ميدانية للتجمعات االحتفالية لألسر يف امل –النسوي 

للمجتمع هدفت الدراسة ل ى معرفة أبعاد التماس  االجتماعي     .1 2011، غرداية
الغرداوي ، خاصة لدى النسوة من خالل ظاهرة االحتفال ابملولد النبوي الشريف ، وكانت 
اإلشكالية تتمحور حول مسامهة التماس  االجتماعي يف استمرار االحتفالية الدينية اجلماعية ، 

الدينية  حتفاليةوابلتايل كلما كان التماس  العائلي قواي بني األسر مت االستمرار يف لقامة اال
النسوة زاد حضورهن يف  1، وكلما كانت العالقات الداخلية قوية بنياجلماعية كل سنة

التماس  االجتماعي  -االحتفالية الدينية اجلماعية و تطرقت الباحثة  يف فصول دراستها ل ى:
 ى إوعائلته املفاهيمية ومساته وعوامله وأهم النظرايت اخلاصة ابلتماس  االجتماعي ، و

االحتفالية الدينية والطقوس والتمظهرات املصاحبة هلا يف العامل اإلسالمي ويف اجلزائر مث يف 
غرداية ، مث انتقلت ل ى األسرة وأهم وظائفها وكذا دور املرأة فيها ، وخصت اجملتمع الغرداوي 

                                            
التماسك االجتماعي واالحتفالية الدينية يف الوسط النسوي ، دراسة ميدانية للتجمعات حاج عمر فطيمة ،  - 1

،رسالة ماجستري يف علم االجتما  ، كلية العلوم االجتماعية ،  االحتفالية لألسر يف املولد النبوي يف مدينة غرداية
 . 2011قسم علم االجتما  ، املركز اجلامعي بغرداية ، 



المنهجي اإلطارالفصل األول                                                                

 

23 
 

مع الغرداوي واألسرة الغرداوية بفصل كامل حتدثت فيه عن التنظيم العائلي وأثره يف متاس  اجملت
، وأمهية االحتفال ابملولد يف اجلزائر وبعض املدن اجلزائرية ، كما ركزت على االحتفال ابملولد يف 
غرداية ولكرت أهم الطقوس واملمارسات اخلاصة ابالحتفال ابملولد يف غرداية  . وخلصت ل ى 

ة النسوة هلذه االحتفالية أن التماس  العائلي القرايب لألسر كان له أتثري اجيايب يف استمرار لقام
الدينية اجلماعية ولل  بتوافر عدة عوامل يف هذه األسر منها : احلوار بني هذه األسر والتواصل 
بني خمتلف األجيال ، القرابة بني العائالت ، التواصل وتبادل الزايرات بني األقارب ، 

ذل  ل ى أن وجود شبكة التعامالت احلسنة والتضامن الدائم يف األفراح واألحزان .وخلصت ك
من العالقات االجتماعيةاملتينة بني النسوة كعالقات اجلرية والصداقة والقرابة يزيد من حضور 
النسوة من شىت الفئات العمرية يف االحتفالية الدينية . وهذا كله يبني أن التماس  العائلي له 

 الية الدينية  . أثره الفعال يف ضمان استمرارية لقامة مثل هذه التجمعات االحتف
سامهت هذه الدراسة أكثر من غريها يف بلورة رؤيتنا للموضو  سواء جوانب االستفادة :  -

من الناحية النظرية أو امليدانية ، كوهنا مشاهبة نوعا ما من تناوهلا جلوانب مهمة من دراستنا 
الطرح لال أن هناك وهي العمل اجلماعي أثناء االحتفاالت ، ولو كان هناك اختالف يف طريقة 

تشابه يف كثري من النقاط النظرية اليت كان من شأهنا أن تزيل بعض الغموض ، مما أثرى رؤيتنا 
أكثر حول اجلانب النظري خاصة فيما يتعلق ابملراجع املعتمد عليها واليت وصلنا ل ى بعضها ، 

اليت عرضتها ، مما واستفدان كذل  من االطال  على اجلانب امليداين خصوصا شبكة املالحظة 
أعطاان دفعا حملاولة اإلحاطة أبكرب قدر من األدوات اليت تساعدان يف مجع املعطيات امليدانية ،  

 كما أننا استفدان كثريا من النتائج اليت توصلت لليها يف االستبصار مبيدان البحث .
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 دراسات حول الزواج :                                           -2
: حتدثت الكاتبة بطريقة وصفية 20001 ،احلرمي وأبناء العم :مني تيليون جر  -2-1

أثنولوجية عن الزواج يف مناطق من اجلزائر  مثل منطقة القبائل واألوراس وقورارة ، ووصفت  
كيفية االحتفال ابلزواج يف هذه املناطق ، وكيفية االختيار الزواجي والطقوس املصاحبة له ، 

العائلي ، والبناء االجتماعي لألسر والعالقات الزواجية واملرياث وتقسيم وركزت على التنظيم 
العمل والروابط االجتماعية العائلية .  وخصصت فصال من كتاهبا للحديث عن منط من الزواج 
موجود يف هذه املناطق وهو الزواج الداخلي ، ولكرت األسباب اليت جعلت هؤالء حيرصون 

اليت كانت تتمحور حول اخلوف من تشتت القبيلة وخروج املرياث على هذا النمط من الزواج و 
 منها ل ى غريها  .

رغم أهنا دراسة بعيدة نوعا ما عن موضو  دراستنا لال أننا استفدان  جوانب االستفادة : -
، انب من جوانب دراستنا وهو الزواجمنها يف التعرف على بعض النقاط النظرية اليت تناولت ج

 ئها على بعض املفاهيم واملعطيات النظرية اليت خدمت مؤشرات دراستنا .ل ى جانب احتوا
مراسيم الزواج مبدينة قسنطينة ، مقاربة  :سفرايل عبا دراسة -2-2

 ،جيةتناولت الطالبة يف مقاربتها حتليال ملا حيدث خالل املراسيم الزوا :20022،وبولوجيةأنثر 
االحتفال ابلزواج يف مدينة قسنطينة ؟ وماهي : كيف يتم فانطلقت من لشكالية مفادها

 الوظائف اليت تؤديها مراسيم الزواج ؟ .
 وقد تطرقت الباحثة يف فصول دراستها  ل ى : 

                                            
 . 2000،تر : عزالدين اخلطايب ولدريس كثري، دار الساقي، بريوت، لبنان ، احلرمي وأبناء العمجرمني تيليون ،  - 1
،كلية العلوم االجتماعية،قسم علم االجتما ، طينة ، مقاربة أنثروبولوجيةمراسيم الزواج مبدينة قسنفرايل عباس،  - 2

 . 2002جامعة منتوري قسنطينة ، 



المنهجي اإلطارالفصل األول                                                                

 

25 
 

"بعض مراسيم الزواج التقليدية يف قسنطينة" عرضت فيه املراسيم التقليدية يف مدينة قسنطينة  
قاربة هذه املراسيم من خالل كما وصفت لنا وختللتها حتليالت رمزية، حيث حاولت م

 تقسيمها ل ى ثالث جمموعات أساسية حسب تدرجها الزمين وهي:
خاصة  )مراسيم املراسيم التحضريية السابقة للمراسيم املركزية: و ختص اخلطبة و الفاحتة واجلرية -1

 ابحلناء(،
 املراسيم األساسية أو املركزية وهي مراسيم العرس و مراسيم ليلة الدخلة . -2
سيم الحقة للمرحلة املركزية، ما أمستها ابملراسيم املتممة و هي مراسيم الصََّباَحْه )صباح ليلة ومرا -3

 العرس( و مراسيم السابع.
: الرابعو عرضت يف الفصل الثالث : "مراسيم الزواج اليوم بني احلداثة والتقاليد"  ويف الفصل 

عملية املصاهرة كما تتم اليوم بدءا بعملية االختيار  "."العرس، احتفال الضجيج و اإلشهار
وحمدداهتا وصوال لالحتفال يف كل أبعاده و أشكاله  وللقاء الضوء على التغريات اليت تشهدها 
املراسيم و تفسريها ، سواء تل  التغريات اليت عرفتها املمارسات و الطقوس أو تل  اليت أحلقت 

ال من الفضاء الداخلي اخلاص "البيوت العائلية" ل ى فضاء بفضاء لقامة املراسيم )أي االنتق
 خارجي عام "قاعات االحتفاالت"(  متبعة  نفس مبدأ التسلسل الزمين السابق . 

وحاولت من كل هذا لبراز دور هذه املراسيم يف جتذرأفكار ومعتقدات اجملتمع وقيمه والصرا   
املمارسات القدمية والتمس  هبا ، واستنتجت أن القائم بني املمارسات احلديثة والرغبة فيها ، و 

التخلي الكلي عن طقوس الزواج هو هتديد لاللتحام  وتوافق اجلماعة ، هذا االحتفال 
االجتماعي للعائلة وابلعائلة استمر وسيستمر نظرا للوظائف احليوية اهلامة اليت تتضمنها هذه 

 املراسيم. 
همة لدراستنا حيث أهنا سلطت الضوء على متغري تعد هذه الدراسة مجوانب االستفادة :  -

من دراستنا وهو الزواج ، ألهنا متشاهبة مع دراستنا ل ى حد كبري من اجلانب النظري وامليداين 
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لال أن هناك اختالف يف طريقة الطرح والتناول ملوضو  الزواج من حيث الوصف للمراسيم 
ا يف حني أن دراستنا تتناول املوضو  بتحليل التقليدية للزواج الفردي منذ بدايتها ل ى هنايته

املراسيم اخلاصة ابلزفاف اجلماعي ، وقد سامهت هذه الدراسة يف لثراء اجلانب النظري ابملراجع 
املعتمدة ، وكذا اجلانب امليداين ابلتطرق ل ى شبكة املالحظة واستمارة املقابلة ، كما أننا 

 ا .استفدان من النتائج والتحليل املعتمد فيه
 :20141، اجلزائر" "العوامل املفسرة لظاهرة الزواجية يف:دراسة شعدو كرمي -2-3

هدفت الدراسة ل ى معرفة العوامل املفسرة لظاهرة الزواجية يف اجلزائر ، وأخذ مدينة سيدي 
بلعباس منولجا ، حيث تناول يف فصول دراسته الزواجية وتعريفاهتا وكيف هو مفهومها يف 
الدين اإلسالمي واألداين األخرى ،مع لكر منالج من الزواج وأشكاله وأنظمته ودوافعه ، 

تطور الظاهرة يف اجلزائر ومدينة سيدي بلعباس ، حيث انطلق من أسباب أتخر لضافة ل ى 
الزواج، كما تطرق لبعض العوامل اليت ختضع هلا الظاهرة الزواجية منها : اإلقامة، عامل 
السكن، واملستوى التعليمي، مشكل البطالة، ونقص اإلمكانيات املادية وغالء املهور وارتفا  

لص ل ى أن مستوايت الظاهرة تطورت وارتفعت معدالهتا خاصة يف تكاليف الزواج، وقد خ
السنوات األخرية ، وكان هذا نتيجة للتطور الذي تعيشه اجلزائر يف القطاعات اليت تتحكم يف 

 الظاهرة أساسا كالتعليم والسكن وتراجع نسب البطالة.
سامهت هذه الدراسة يف توسيع فكرتنا عن موضو  الزواج والذي هو جوانب االستفادة : -

متغري من متغريات دراستنا من الناحية النظرية ، رغم أهنا ختتلف عن دراستنا من حيث الطرح 
والتناول فهي دراسة دميوغرافية لتطور ظاهرة الزواج لال أهنا ساعدت يف بلورة الرؤية حول 

مهمة متكنا من احلصول على بعضها وهذا لوجود تشابه يف املوضو  ابعتمادها على مراجع 

                                            
، رسالة ماجستري يف الدميوغرافيا ،كلية العلوم  العوامل املفسرة لظاهرة الزواجية يف اجلزائرشعدو كرمي ، - 1

 . 2014االجتماعية ، قسم علم االجتما  ، جامعة وهران ، 
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بعض النقاط النظرية ، ل ى جانب استفادتنا من االطال  على النتائج اليت زادت لحاطتنا 
 ببعض اجلوانب واملعطيات النظرية اليت تطلبتها دراستنا .

انية لظاهرة دراسة ميد،ربى مونوغرافية الزواج يف املدن الك :منكول فاطمة دراسة  - 2-4
 .  1 2014االحتفال ابلزواج يف مدينة وهران  ، 

حاولت الطالبة يف حبثها الكشف عن الواقع احلقيقي لعملية االحتفال ابلزواج وما حتمله مراسيم 
االحتفال التقليدية من بصمة عصرية يف ظل التغريات االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وماهي 

؟ ن أين يستمد الناس هذه املمارسات؟ وميبات وحتضريات الزواج اليوم ترتالتغريات احلاصلة يف
وماهي العناصر اليت مل تندثر والزالت قائمة؟ وملالا يلجأ الناس ل ى التقاليد اجلديدة؟ وماهي 

( على ممارساهتم ، املغنني والعشاء اجلاهزأاثر وانعكاسات هذه التقاليد اجلديدة )القاعات
وقيمهم االجتماعية ؟ ومالا أصبح ميثل الزواج اليوم ؟ . وقد وصفت وصفا دقيقا مجيع املراسيم 
التقليدية املوروثة يف مدينة وهران ، وكذا املمارسات االجتماعية الدخيلة  اليت تقام اليوم على 

رسات الدخيلة واالمتيازات مجيع املستوايت، كما تطرقت ل ى أهم الوظائف اليت تؤديهاهذه املما
اليت توفرها، وخلصت يف األخري ل ى أنه رغم وجود هذه العادات اجلديدة لال أن العادات 
القدمية مل متحى ومل تندثر بل استطاعت احملافظة على مكانتها بني هذه املمارسات اليت تقام 

 .اليوم، لال أن هناك بعض القيم الرمزية هلذه العادات فقدت حمتواها  
سامهت هذه الدراسة يف بلورة رؤيتنا حول موضو  دراستنا سواء من جوانب االستفادة : -

الناحية النظرية أو امليدانية، ولل  للتشابه املوجود بينهما، كون هذه الدراسة تتناول ظاهرة 
االحتفال ابلزواج، وكذل  دراستنا، لال أن هناك اختالف يف الطرح حيث أن هذه الدراسة 

                                            
مونوغرافية الزواج يف املدن الكربى ، دراسة ميدانية لظاهرة االحتفال ابلزواج يف مدينة منكول فاطمة ،  - 1

 2014، رسالة ماجستري يف علم االجتما   ، كلية العلوم االجتماعية ، قسم علم االجتما  ، جامعة وهران  ، وهران
  . 
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وضو  من الناحية العادية أي الزواج الفردي وهو االحتفال ابلزواج لفردين عريس تطرح امل
وعروس، أما دراستنا فتطرح املوضو  من انحية االحتفال اجلماعي بزواج عدد معترب من 
العرسان يف ليلة واحدة ويف مكان واحد ويف عرس واحد، وكانت هناك نقاط نظرية وميدانية 

ه الدراسة كاملراسيم الزواجية وما تؤديه من وظائف اجتماعية واقتصادية مشرتكة بني دراستنا وهذ
، لضافة ل ى الطرح النظري من حيث استفادتنا من املراجع اليت اعتمدهتا الدراسة ولل  
ابلوصول ل ى معظمها وقراءته  واستفدان من اجلانب امليداين خصوصا شبكة املالحظة 

اإلحاطة أبكرب قدر ممكن من األدوات اليت تساعدان على مجع  واملقابالت ، مما دفعنا ل ى حماولة
 أكرب قدر ممكن من املعطيات امليدانية يف حدود دراستنا .

 التقييم العام للدراسات السابقة :   -3
بعد عرضنا الوجيز حملتوى الدراسات السابقة جند أن هناك تنو  فيها ولل  حسب التخصص 

ها من اهتم ابجلوانب االجتماعية للموضو  ومنها من وأهداف وأمهية دراسة كل ابحث، فمن
اهتم ابجلوانب الثقافية وقد كانت أغلب الدراسات السابقة تناولت جانب من جوانب دراستنا 
هذه حيث تناولت بعض الدراسات العمل اجلماعي التطوعي وركزت على عدة جماالت 

سن وجه يعود ابلصاحل العام يستخدم فيها العمل التطوعي وبينت كيفية القيام به على أح
 للمجتمع . وتناول البعض األخر الزواج ومعوقاته وعوامل تطوره يف اجلزائر.                          
وتعد دراسة كل من حاج عمر فطيمة ومعلوي بن عبدهللا الشهراين مميزاتن يف طرح أمهية العمل 

فل يف اجملتمع، واستطعنا أن حندد بعض اجلماعي التطوعي وفائدته يف نشر قيم التضامن والتكا
 املفاهيم واخلصائص للعمل اجلماعي وأتثريها على سلوك األفراد.

كما أن دراسة كل من منكول فاطمة و فرايل عباس ساعدتنا كثريا يف الدراسة امليدانية ولل  
وظائف اليت مبعرفة أهم اجلوانب اليت ختص االحتفال ابلزواج واملراسيم املصاحبة لذل ، وأهم ال

دراستنا هبا من خالل حتليل السلوكات اليت يقوم هبا األفراد  ولثراءتؤديها املمارسات االحتفالية، 
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والكشف عن ما وراء هذه السلوكات املتمثلة يف املمارسات االحتفالية خاصة اجلانب 
 االجتماعي منها . 

ال أهنا قدمت لنا تصور واضح لن هذه الدراسات رغم أهنا مل تشر ل ى موضو  دراستنا مباشرة ل
هلا من خالل التعرف على جماالت األعمال اجلماعية وفائدهتا وتوضيح كافة جوانبها وأبعادها  
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، والتعرف كذل  على أهم معوقات الزواج اليت تقف حاجزا 

ا استدعى البحث عن احللول أمام الشباب، وكذا أسباب أتخر الزواج وانتشار ظاهرة العنوسة مم
 واليت كان من بينها رمبا الزواج اجلماعي وهذا ما نستكشفه يف موضوعنا أو دراستنا هذه 

املقاالت اليت اطلعنا عليها خصت الزواج اجلماعي من الوطن كما نشري ل ى أن هناك بعض 
العريب وكوراي واجلزائر، وألهنا مل ترق ل ى العمل األكادميي مل نذكرها هنا واكتفينا بذكرها يف 
املراجع لإلطال  عليها وقراءهتا  هذه املقاالت كتبت يف اجلرائد واجملالت واإلنرتنت )مواقع 

ت تلفزيونية من بعض القنوات مع القائمني على هذا النو  من الكرتونية (  وكذا حوارا
تاالحتفاال
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 متهيد : 
اإلنسان كائن اجتماعي ابلفطرة حيب العيش يف مجاعات مع أقرانه من البشر حيث ال يستطيع 

اته بنفسه، فهو يف حاجة مثال ل ى الشعور ابألمن والطمأنينة و لثبات لاته، وهذا ال أن يليب رغب
يكون لال يف وسط مجاعة يتفاعل مع أعضائها لكي حيقق كل منهم رغباته واحتياجاته. ومتثل 
اجلماعة البوتقة اليت يتفاعل بداخلها اإلنسان أو ينصهر فيها، وطريقة العمل مع اجلماعات 

ها على تلبية رغباهتم . واجلماعات موجودة يف كل مكان يف العامل، ويتألف يساعد أعضاؤ 
اجملتمع اإلنساين من عدد كبري منها، وختتلف هذه اجلماعات من حيث الشكل وطرق التنظيم 
والوظائف اليت تقوم هبا ، فمن اجلماعات ماهو صغري احلجم ومنها ماهو كبري، ومنها ما ينشأ 

ما يؤدي وظيفة واحدة كالوظيفة البيولوجية أو النفسية أو االقتصادية أو بطريقة متعمدة، ومنها 
االجتماعية، ومنها ما يؤدي وظائف متعددة .ولكي تبقى اجلماعة قائمة البد أن يتفاعل 
أفرادها ويقومون أبعمال يشعرون من خالهلا ابالنتماء ل ى اجلماعة اليت يتفاعلون ضمن لطارها 

اليت أدت ل ى تشكل هذه اجلماعة، وهذا ما يعين العمل اجلماعي  وابلتايل لشبا  احلاجات
الذي خيتلف بدوره ابختالف أهداف اجلماعة، فهناك العمل اجلماعي الرمسي والذي يكون 
العامل مبقتضاه مأجورا أي يتقاضى أجرا على جمهوده، وهناك العمل اجلماعي التطوعي الذي 

 اجلماعي التطوعي هو الذي تشري لليه دراستنا هذه .ال يتقاضي الفرد فيه أجرا، وهذا العمل 
سنتطرق يف هذا الفصل ل ى حتديد مفهوم اجلماعة االجتماعية وأنواعها وخصائصها ووظائفها، 
مث نتطرق ل ى تعريف العمل اجلماعي التطوعي وجماالته ودوافعه، مث خنتم الفصل أبهم النظرايت 

 اليت تفسر العمل اجلماعي التطوعي .
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 املبحث األول: اجلماعات االجتماعية: املفهوم واخلصائص واألنواع
 مفهوم اجلماعات االجتماعية :  -1

تتشكل اجلماعات غالبا من جمموعة أفراد حيكمهم هدف مشرتك أو قانون مشرتك أو مصلحة 
مشرتكة أو عرق مشرتك أو دين مشرتك، فنقول عن األسرة مجاعة وعن العائلة الكبرية مجاعة 

القبيلة مجاعة وعن املسلمني مجاعة ...اخل ، فهي مفهوم لتكتل معني يضم هؤالء األفراد وعن 
اعتهم اليت يتفاعلون ضمن املنتمني لليها، ومىت كان التفاعل بينهم شعر هؤالء ابالنتماء ل ى مج

، ومن جتماعيون يف حتديد تعريف للجماعةاالجتماعيةاالاختلف العلماء واملفكرون .وقدلطارها
 تعريفات اليت يندرج حتتها مفهوم اجلماعة نذكر بعضها :ال
   اجلماعة : " هي جمموعة من األفراد يقوم بينهم منط من التفاعل السيكولوجي ويعتمد

كل منهم على اجلماعة يف حتقيق أهداف حمددة أو مقابلة احتياجات معينة  ويكون للجماعة 
.  يتبني من خالل التعريف السابق أن 1 " وحدهتا الذاتية اليت يسلم هبا أعضاؤها وكذا الغري

اجلماعة تتكون من جمموعة من األفراد يشرتكون يف منط من التفاعل الشخصي الذي يقوم على 
االعتماد على اجلماعة يف حتقيق األهداف اليت جعلت الفرد ينضم ل ى هذه اجلماعة دون 

 ى الوحدة الذاتية اليت متيز اجلماعة غريها، حيث أهنا تليب احتياجاته وتشبع رغباته، ابإلضافة ل
عن غريها واليت يعرتف هبا األعضاء ويسلمون هبا، كما أن أتثري هذه الوحدة على األعضاء 

 يعطيها اعرتافا من الغري .
  تعريف أخر للجماعة االجتماعية والذي يشري ا ى أن اجلماعة هي: " عدد من األفراد

ية للعضوية، يشرتكون يف شعورهم ابلوحدة أو أهنم يتحدد من خالل حمكات رمسية أو غري رمس

                                            
، مكتبة لبنان للنشر، فرنسي–اجنليزي  –ة :عريب معجم مصطلحات العلوم االجتماعيأمحد زكي بدوي،  - 1

 . 158، ص 1993بريوت،
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. يشري التعريف ل ى أن عدد األفراد يف اجلماعة يتحدد 1يرتبطون سواي يف أمناط اثبتة للتفاعل "
من خالل قوانني وضوابط حسب االعتماد الذي حيدد اجلماعة رمسية أو غري رمسية ، وحيرتم 

لون وفقها، كما أهنم يرتبطون مع بعضهم على أساس هؤالء األفراد هذه القوانني والضوابط ويعم
 أمناط التفاعل اليت حتدده اجلماعة وقوانينها . 

  تعريف أخر يقول أن اجلماعة هي : " جمموعة من األفراد على درجة معينة من الرتابط
. هذا التعريف يؤكد على خاصية تعد من أهم 2يف عناصر مشرتكة أو هوية مشرتكة " 

ت وهي الرتابط أو االحتاد يف عناصر يشرتك فيها أفراد اجلماعة ومتيزهم عن خصائص اجلماعا
غريهم كالعمل والدراسة ، كما يشرتكون يف هوية واحدة كالدين أو اللغة أو القبيلة والوطن ل ى 

 غري لل  من مقومات اهلوية .
 يهم وتعترب اجلماعة يف تعريف أخر " عدد من األفراد بينهم عالقات معينة حتتم عل

. لن العالقات املوجودة بني أفراد اجلماعة  3التفكري بعضهم يف األخر أو بعضهم يف بعض "
جيب أن تكون لات بعد اجتماعي يؤدي ل ى التضامن والتكافل بني هؤالء األفراد مما يؤدي 

 ابلضرورة ل ى العمل على نشر هذه املميزات يف اآلخرين خارج اجملموعة . 
  اجلماعة هي وحدة اجتماعية تتكون من فردين أو أكثر بينهم " حامد زهران "تعريف

تفاعل متبادل، وعالقة صرحية، ولكل فرد دوره االجتماعي ومكانته فيها،وتتميز بوجود جمموعة 
من املعايري والقيم اخلاصة هبا واليت حتدد سلوك األفراد لتحقيق هدف مشرتك بصورة تشبع 

                                            
،ترمجة: حممد اجلوهري وآخرون ، اجمللس االعلى للثقافة ، املشرو  موسوعة علم االجتماع جوردون مارشال ،  - 1

 .  490، ص 2007، 2القومي للرتمجة ، القاهرة ، ط
Encyclopedia of the Social ,International William A. Darity Jr -2

Sciences, 2nd edition, Macmillan Reference USA, USA, 2008, p358. 
، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الرايض ، قاموس املصطلحات االجتماعية مصلح الصاحل ،  - 3

 . 241، ص  1999
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ة  هنا جمموعة من األفراد يتفاعلون مع بعضهم . تعترب اجلماع 1"بعض حاجات كل منهم 
البعض  ويتبادلون األدوار حبيث ال تتداخل األدوار ويعرف كل فرد دوره ومكانته يف اجلماعة 
وال يتعدى هذا الدور لال يف احلاالت اليت حتتم تبادل األدوار، وتربطهم عالقات صرحية يؤمن 

ايري وقيم تقوم عليها كل مجاعة وهذه املعايري هي هبا كل األفراد وحيرتموهنا ، كما أن هناك مع
اليت حتدد األعمال والسلوكيات اليت يقوم هبا األفراد من أجل حتقيق اهلدف املشرتك الذي تعينه 

 اجلماعة سلفا حبيث يكون قائما على أسس يراعى فيها لشبا  حاجات أفراد اجلماعة .
   هومانز" وتعترب اجلماعة عند "Homans :ن األفراد يتصلون بعضهم "عدد م

البعض خالل فرتة زمنية معينة وعددهم قليل ليتمكن كل فرد من االتصال جبميع األفراد 
اجلماعة يف هذا التعريف متيز بتفاعل أعضائها  .  2" اآلخرين عن طريق املواجهة املباشرة 

ستطيع اجلماعة ونشاطهم، ويؤكد التعريف على أمهيةاالتصال لتكوين اجلماعة، فمن عدد قليل ت
أن تصبح أكرب ابتصال أفرادها أبفراد آخرين لضمهم ل ى اجلماعة والتأثري عليهم أبنوا  

 السلوكيات وتلبية حاجياهتم ولشباعها .  
تتفق التعاريف السابقة الذكر على فكرة أساسية وهي أن مفهوم اجلماعة يشري ل ى         

اجات هلؤالء األفراد ، كما تشرتك يف جمموعة عضوية  فردين أو أكثر من أجل لشبا  بعض احل
من القيم و املعايري والدوافع ، ابإلضافة ل ى لل  هناك هدف مشرتك وغاية واحدة يسعى أفراد 

 اجلماعة ل ى حتقيقه . 
اجلماعة  بناء أو تنظيم "وبناءا على لل  ميكننا أن نسوغ تعريفا لجرائيا للجماعة وهو : 

وعة من ة من األفراد تربطهم عالقات خمتلفة ويشرتكون يف جممنفسي اجتماعي يضم جمموع

                                            
  120، ص   2000،  6عامل الكتب ، القاهرة ، ط ،   علم النفس االجتماعيحامد عبد السالم زهران ،   - 1
ديث األزاريطة ،  القاهرة ، دط ، ، املكتب اجلامعي احلأساسيات ممارسة طريقة العمل مع اجلماعات ،سيد عبد احلميد عطية  - 2

 . 113،  ص 2002
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، وهي ختتلف ابختالف تكوين أفرادها وعددهم وأهدافهم ووسائل املعايري والقيم والدوافع
 . "االتصال فيما بينهم ، وهذه اجلماعة  تتكون إلشباع بعض احلاجات ألفرادها 

 أنواع اجلماعات  :  -2
هناك أنوا  من اجلماعات تعرف حسب معيار التقسيم ، فهناك اجلماعات الدائمة      

واملؤقتة، واجلماعات الكبرية والصغرية، واجلماعات النفسية واالجتماعية، واجلماعات الرمسية 
 وغري الرمسية،  وهناك أنوا  كثرية ال يتسع املقام لذكرها كلها لذا رأينا أن نذكر بعض األنوا  اليت

 تقرتب من موضو   دراستنا ونصنفها حسب الدميومة، وحسب االعتماد :
 ويشمالجلماعات الدائمة واجلماعات املؤقتة .التصنيف حسب الدميومة :  -2-1
 اجلماعات الدائمة :  - 2-1-1

وهي اليت تدوم طويال وأثرها قوي وعميق على األفراد وفيها يكتسب الفرد قيمه واجتاهاته ، كما 
متتاز بوجود عالقة داخلية  وصرحية بني األفراد ومييزها كذل  وجود غرض أو جمموعة مشرتكة 
من األغراض، وجيتمعون لتحقيق أهداف مشرتكة  وتلبية أقصى حد من حاجيات أفرادها، كما 

 .1تتصف ابلثبات واالستقرار ، مثل مجاعة األسرة ومجاعة الطائفة  ومجاعة النادي  أهنا
 اجلماعات املؤقتة :  -2-1-2

وهي اليت تنشأ لسبب عارض كاجتما  الناس وجتمهرهم يف الطريق العام حول حادث مرور، أو 
جتمع أنصار فريق لتشجيعه،  وأتثري هذه اجلماعة ضعيف وأهدافها قريبة وبقاؤها قصري، ويؤلف 
بينها شعور واحد لكنه شعور سطحي مؤقت يولد بسرعة ويذوب بسرعة مع انتهاء املوقف، 

                                            
 . 52، ص  2006،  عامل املعرفة ، الكويت  ،   سيكولوجية العالقات بني اجلماعاتد . أمحد زايد  ،   - 1
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 –ذه اجلماعات حيث أهنا تتميز عن بقية اجلماعات بــ :تشابه االستجاابت وهناك صفات هل
 .1الغضب والغباء  –العاطفة اجلارفة  –وحدة الدافع واملثري 

 ويشمل اجلماعات الرمسية واجلماعات الغري رمسية .التصنيف حسب االعتماد :  -2-2
 اجلماعات الرمسية : -2-2-1

ها معتمد من طرف املنظمة لتوجيه أعضائها حنو هدف وهي اليت يكون  أتسيسها  وتصميم
تنظيمي هام، كما أهنا تتألف من عدد من األفراد الذين يعملون معا ووفقا جملموعة من القواعد 

، وختضع هذه اجلماعات للهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع األدوار 2املنظمة للسلوك 
عمل أو قانون الوظيفة العمومية الذي حيدد حقوق واملراكز، وحتكمها قوانني اتبعة لقانون ال

 وواجبات العامل داخل املؤسسة . 
 اجلماعات الغري رمسية :  -2-2-2

وهي اليت تنشأ بشكل عفوي وطبيعي نتيجة لالتصال املستمر بني األفراد وهناك عدة عوامل 
ة  ل ى غري لل  من العوامل لتشكلها مثل : االنتماء اجلغرايف ، القرابة العائلية ، املصاحل املشرتك

تكون عادة صغرية احلجم ، كما أن أعضاء كل مجاعة من بريانرد" ، واجلماعة غري الرمسية عند "
هذه اجلماعات ال يزيد عادة عن عشرة أفراد ويرجع لل  ل ى أن مشاكل االتصال تتزايد كلما 

عدم وجود قانون حيكم تزايد عدد اجلماعة ويكون من الصعب التحكم يف األدوار واملراكز ل
 .3اجلماعة ويسري أعضائها للا زاد عن العدد املطلوب يف مثل هذا النو  من  اجلماعات 

اجلماعات غري الرمسية على أهنا عبارة عن مجاعات يتم تكوينها بناءا " ماهر حممودويعرف "-
لتزام بلوائح ، وبدون أي ان معا أبسلوب غري منظم وغري رمسيعلى جتمع عدد من األفراد يعملو 

                                            
 . 24، ص  1، ديوان املطبوعات اجلامعية  ، اجلزائر ، ط  علم النفس االجتماعيحممد مصطفى زيدان ،   - 1
 . 144، ص  2005،  1، دار الشروق للنشر والتوزيع ، طمقدمة يف علم االجتماع ابراهيم عثمان وآخرون ،  - 2
 . 148، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة  ، د ط ، ص علم االجتماع التنظيمم لطفي  ، طلعت ابراهي  - 3
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معينة، وبدون مراعاة ألي قوانينمنظمة، ويرتبط أعضاء هذه اجلماعات برابط أديب فقط قوامه 
 .1التعاون املتميز البناء بينهم من أجل حتقيق هدف مشرتك
: القرب املكاين، القرابة واألساس وتنشأ هذه اجلماعات نتيجةلعدة عوامل اجتماعية مثل

 .، احلاجات ظيفة املشرتكةوعوامل نفسية مثل: الدوافعاالجتماعية، والو اجلهوي، املكانة 

 : خصائص اجلماعات  -3
لن أغلب اجلماعات تتميز بعدة خصائص تعطيها أبعاد نفسية واجتماعية وثقافية جتعل منها 

 بناء مستقرا خيدم أفرادها ويليب حاجياهتم، ونلخص هذه اخلصائص يف النقاط التالية: 
 دد من األعضاء ال يقل عن اثنني.ضرورة وجود ع 
 .ضرورة  وجود تفاعل واتصال مستمر بني أعضاء اجلماعة، واعتماد أتثري متبادل بينهم 
  هلا تركيب أو بناء  مستقر  ويقصد بذل   استمرارية العالقات والتفاعل االجتماعي بني أعضاء

ف عن التجمعات الطارئة يف اجلماعة لفرتة طويلة نسبيا ، ومفهوم اجلماعة يف هذه احلالة خيتل
 اجلماعات املؤقتة .

 .جتمع بينهم أهداف مشرتكة يسعى األفراد ل ى حتقيقها 
  تقنني املعايري والقيم اليت تنظم العالقات والتفاعل اليت هلا أثر على اجلماعة وتكفل الضبط

 االجتماعي للسلوك الفردي. 
 .التماس  بني أفرادها والتفاعل والتعاون 
  و قيم و دوافع مشرتكة.وجود ميول 

 .قيام اجلماعة قوامه توزيع األدوار و شغل املراكز 
 .احلجم الذي يعطي للجماعة مكانتها ومساحتها وقوة أفكارها ومعتقداهتا 

                                            
 . 229، ص  2001، دار املعرفة اجلامعية  ،  سيكولوجية العالقات االجتماعيةحممود عمر ،   - 1
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  . املرجعية اليت متد اجلماعة بكل مقومات أفعاهلا السابقة وتطوراهتا الالحقة 
 1 احلاجة ل ى التعاطف وبناء التوازانت السيكولوجية. 
 وظائف اجلماعات االجتماعية: -4

تؤدي اجلماعة وظائف ألعضائها من خالل لشبا  بعض حاجاهتم و حتقيق أهدافهم من جهة،  
كما تعمل على لجناز وظائف متعددة و كثرية ال ميكن أن نذكرها كلها بل اقتصران على بعضها 

 و من هذه الوظائف نذكر:
 الوظائف االجتماعية:    -4-1

من خالل املركز اخلاص بكل فرد، أي وضعية الفرد داخل اجلماعة و وهي الدور املؤدى 
 السلوك املناسب الذي يسلكه بناءا على وضعه داخلها أو املكانة اليت حيتلها.

فالدور و املكانة حيددان بناءا على مسامهة كل عضو لتحقيق أغراض و أهداف اجلماعة و 
علم يف كتابه   عبد الباسطمحسنفقد وضع  ألننا يف دراستنا نركز على اجلماعة غري الرمسية

 أربعة وظائف أساسية للجماعة غري الرمسية و هي:النفس الصناعي 
 .تعريف كل عضو بدوره االجتماعي ضمن اجلماعة 
  حتديد مستوايت األداء و اإلنتاج وفقا لصاحل العاملني يف حالة وجود خالفاتبني اإلدارة

 و األعضاء.
 اجلماعة.لخضا  الفرد لقيم و معايري  
  2تدعيم االتصال بني أفراد اجلماعة و توثيق الرتابط االجتماعي بينهم. 

                                            
  . 1220، األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين ، ماي  مصوغة علم النفس االجتماعيعبد اللطيف الفاريب  ،   - 1
 . 257، دار الكتب اجلامعية ، مصر ، د س ، ص علم االجتماع الصناعيعبد الباسط حممد حسن ،  -  2
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لن اجلماعات الغري رمسية تنجز جمموعة من الوظائف االجتماعية ألعضائها من أجل جتسيد     
و تنمية التعاون و الوحدة و التضامن بني أعضائها و كذل  من أجل احلفاظ على تواجدها و 

 بقائها.
 الوظائف النفسية:  -4-2

 و هي الوظائف اليت لكرها " شنيدان" منها:
 .ختفيف الشعور ابمللل 
 لاتحة الفرصة أمام األفراد الكتساب مكانة معينة 
 .هتيئة الفرصة لزايدة و تدفق االستجاابت االنفعالية 
 .زايدة الشعور األمن 

يف ظروف مالئمة للعمل، و  هذه الوظائف النفسية هتيئ املناخ النفسي املالئم، و تتيح العمل 
كذا ختفف من حدة الصعوابت الناجتة عن بيئة العمل و الروتني املعتاد مع اكتساب مهارات 

 . 1التعاون وحب الغري و اإليثار عن النفس

 املبحث الثاين: العمل اجلماعي التطوعي:
 مفهوم العمل اجلماعي التطوعي: .1
 تعريف العمل اجلماعي: -1-1

تتشكل معظم اجلماعات من أجل هدف حمدد وللوصول ل ى هذا اهلدف جيب القيام ابلعمل 
على حتقيقه ضمن اإلطار القيمي للجماعة ، والعمل على حتقيق اهلدف جيب أن يكون 
تشاركيا يشارك فيه كل أفراد اجلماعة أو بعضهم وهذا ما يسمى ابلعمل اجلماعي الذي يكون 

وقيمها ومعايريها ، فهناك العمل اجلماعي املأجور ماداي والذي أجره حسب قوانني اجلماعة 
يليب احلاجات املادية للعضو والعمل اجلماعي املأجور معنواي والذي يليب احلاجات املعنوية 

                                            
 . 258املرجع نفسه ، ص  - 1
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والنفسية واالجتماعية للعضو والعمل اجلماعي هو عبارة عن نشاط أو لجراء تقوم به جمموعة 
قيق أهداف املنظمة اليت ينتمون لليها و أداء رسالتها و هذه أفراد يتعاونون فيما بينهم لتح

األهداف ختتلف ابلطبع من مجاعة ل ى أخرىداخل نفس املنظمة، أو من منظمة ل ى أخرى أو 
تشكيل عفوي ، و حسب عمل كل لدارة ووفقا للمهام املنوطة هبا، و حسب كل تشكيل 

 معني و عمله املكلفبه.
 عض التعاريف اليت تدل على العمل اجلماعي منها: ولتقريب املفهوم اخرتان ب

 العمل اجلماعي هو " جمموعة من األنشطة يقوم هبا األفراد املنتمون ل ى  التعريف األول :
يبني لنا هذا   .1مجاعة العمل ولل  بتضافر جهودهم وتعاوهنم للوصول ل ى اهلدف احملدد " 

قوم هبا أفراد اجلماعة كل حسب دوره مع التعريف أن العمل اجلماعي هو عبارة عن أنشطة ي
تضافر اجلهود والتعاون على القيام هبذه األنشطة يف سبيل حتقيق اهلدف احملدد من طرف 
أعضاء اجلماعة كما جيب تقسيم األدوار يف العمل حىت تستطيع اجلماعة القيام ابألعمال على 

 الشكل الصحيح وتذليل الصعوابت اليت تعرقل سري العمل .
 يعترب العمل اجلماعي " تضافر جهود ومهارات ولمكانيات جمموعة عريف الثاين الت :

 .  2أفراد جيمعهم لطار تنظيمي معني ورؤية مشرتكة لتحقيق أهداف حمددة " 
يؤكد التعريف السابق على ضرورة احتاد اجلهود واملهارات واإلمكانيات من أجل حتقيق اهلدف، 

ولل  ابلعمل على التعاون ووضع كل لمكانيات ومهارات مع احلرص على متاس  اجلماعة 
األفراد يف خدمة اجلماعة ألن هذا اإلطار التنظيمي املتمثل يف اجلماعة هو البوتقة اليت تنصهر 

 فيها كل الرؤى واألفكار اخلاصة ابألعضاء .

                                            
,  Action collective et mouvements sociauxFrançois Chazel , -1

Presses universitaire de France , 1993 , p 125 .  
, Armand colin, Paris , Sociologie des organizationsPhilippe Scieu , - 2

2005 , p96. 
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  : العمل اجلماعي عبارة عن " سلوكات أعضاء جمموعة العمل التعريف الثالث
يقوم أعضاء مجاعة العمل بسلوكات فردية  .1دف ل ى حتقيق األهداف املشرتكة " املشرتك هت

داخل اجلماعة، والعمل اجلماعي يقوم بتعبئة هذه السلوكات الفردية وجتميعها يف قالب مشرتك 
يضم مهارات وجهود األعضاء، ويعمل على حتقيق هدف يشرتك فيه مجيع األعضاء ويليب 

 ام هذا العمل اجلماعي .حاجاهتم اليت من أجلها ق
تتفق التعاريف السابق على أن العمل اجلماعي هو عبارة عن فعل أو سلوك قائم على        

التعاون والتضامن بني أعضاء اجملموعة والعاملني فيها، ابإلضافة ل ى التكامل املوجود بني 
وار واالستفادة من  أنشطهم اليت ختتلف ابختالف مستوايهتم، وهم ملزمون بتقسيم العمل واألد

كافة اجلهود واملهارات واإلمكانيات والطاقات للوصول ا ى اهلدف املنشود، كما أهنم يلتزمون 
بقواعد اجلماعة والتشاور فيما بينهم والتنسيق والتفاعل والتكامل والعمل على تذليل الصعوابت 

قيق هذه األهداف، لتحقيق األهداف وتلبية احلاجات. ويعترب أعضاء الفريق مسئولني عن حت
وفريق العمل اجلماعي هو وسيلة لتمكني األفراد وأعماهلم الفردية من العمل اجلماعي املنسجم  
كوحدة متجانسة  وغالبا  ما يستخدم لفظ اجلماعة عندما نتحدث عن ديناميكية اجلماعة 

 .2ولكن عندما يكون احلديث عن التطبيقات العملية فأننا نستخدم لفظ فريق العمل
 تعريف العمل اجلماعي التطوعي:   -1
لن العمل اجلماعي التطوعي هو من أهم الوسائل اليت يستخدمها اجملتمع لسد العجز الذي  

تعاين منه احلكومات يف تلبية حاجيات املواطنني، وقد أصبح موجودا يف كل اجملاالت 
االجتماعية واالقتصادية والنفسية، ولل  مع التغريات التكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية 

                                            
, Préface de howards, Dictionnaire de sociologie, Christophe ledigo - 1

becker , Albin Mechel, Encyclopaedia universalis , Paris , 2007 , p 170 . 
، الشركة العربية للتسويق،جامعة القدس املفتوحة،عمان، العمل اجلماعي التطوعي عبد هللا عبد احلميد اخلطيب، - 2
 . 15، ص 2010، 1ط
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يشية احلاصلة ، فمسامهة األفراد يف أعمال الرعاية و التنمية االجتماعية سواء والظروف املع
ابلرأي أو ابلعمل أو ابلتمويل أو بغري لل  من األشكال تعد عمال مجاعيا تطوعيا، و من 
خصائص العمل اجلماعي أن يقوم على تعاون األفراد مع بعضهم البعض يف سبيل تلبية 

قود ل ى نقطة جوهرية هي أن العمل اجلماعي أييت بناءا على احتياجات جمتمعهم ، و هذا ي
 فهم احتياجات اجملتمع . وهناك تعاريف للعمل اجلماعي التطوعي نصوغ بعضها يف هذا املقام: 

  : العمل اجلماعي التطوعي هو " ممارسة األفراد من خالل اجلماعات التعريف األول
الوقت يف سبيل خدمة اجملتمع دون انتظار عائد  ألعمال و جهود يبذلون فيها اجلهد و املال و

. يتبني من خالل التعريف أن األفراد الذين ميارسون أعماال تطوعية من 1مادي مباشر"
األحسن أن يكونوا منتمني ل ى مجاعات ليكون العمل الذي يقومون به لا فائدة ويعطي أثره يف 

هبا املتطو  ليست جهدا جسداي فقط  نفوس أعضاء اجلماعة ابإلضافة ل ى األعمال اليت يقوم
ولمنا هي كذل  أموال وأفكار ومهارات ولمكانيات خمتلفة حسب نوعية العمل املقدم وهنا 
يشرتك هذا التعريف مع التعريف الثاين الذي يفيد أبن مفهوم العمل اجلماعي التطوعي يشمل 

 جماالت مشاركة متنوعة .
 يتسع مفهوم العمل التطوعي ليشمل أمناط املشاركة التطوعية   التعريف الثاين " :

ومستوايهتا يف العمل االجتماعي ، حبيث تتميز املشاركة ابلكفاية أو اخلربة أو اجلهد البدين أو 
ابملال، كما يشتمل العمل التطوعي جماالت املشاركة على مستوى التخطيط أو التنسيق، أو 

يؤكد هذا التعريف على أن مفهوم العمل اجلماعي التطوعي يشمل  .2التمويل ، أو التنفيذ "
جماالت كثرية للمشاركة ال تقتصر على اجلهد البدي أو املايل ولمنا تتعداه ل ى مستوايت 

                                            
، ورقة عمل مقدمة ا ى مؤمتر  دور العمل التطوعي يف حتقيق السالم واألمن االجتماعينيمروان اخلطيب ،   - 1

 . 32، ص  2011تطوعي واألمن يف الوطن العريب ، أكادمية انيف العربية للعلوم األمنية ، العمل ال
،  3، أطياف للنشر والتوزيع، القطيف السعودية، طالعمل التطوعي يف خدمة اجملتمعالشيخ حسن الصفار،  - 2

 . 15، ص  2007
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التخطيط والتنسيق بني خمتلف مستوايت العمل االجتماعي ، ابإلضافة ل ى املشاركة ابلكفأة 
 واخلربة أو التمويل أو التنفيذ .

 هذا التعريف خيص أهم عنصر يف العمل اجلماعي التطوعي والذي هو  لتعريف الثالثا :
املتطو  ، ويعرف املتطو  على أنه " املواطن الذي يعطي وقتا وجهدا بناء على اختياره احلر 
وحمض لرادته إلحدى منظمات الرعاية االجتماعية وبدون أن حيصل ، أو يتوقع أن حيصل على 

. هذا التعريف جاء ليبني أن املتطو  هو لل  الفرد الذي 1جهده التطوعي" عائد مادي نظريا
يعطي وقته وجهده يف سبيل خدمة اجملتمع دون احلصول على امتيازات مادية على هذا اجلهد 

 البدين أو املادي أو الفكري .
    هو جمموعة من األنشطة أو السلوكات يقوم هبا جمموعة من  :التعريف اإلجرائي

اد هتدف إىل حتقيق هدف مشرتك معتمدين يف ذلك على مهاراهتم وإمكانياهتم األفر 
وتعاوهنم يف سياق العمل اجملتمعي املستقل والذي حيقق التضامن والتكافل واملساواة بني 

 .، ودون انتظار عائد مادي أو اجر على هذا النشاط األفراد واملنفعة العامة 
                                             جماالت العمل اجلماعي التطوعي:      -2

 جماالت العمل اجلماعي التطوعي عديدة و كثرية نذكر منها:
:  ويتضمن: رعاية الطفولة ، رعاية املرأة ، رعاية األحداث ، اجملال االجتماعي  - 2-1

 رعاية املسنني ، مساعدة األسر الفقرية ، رعاية األيتام اإلرشاد األسري.....اخل.
: و يتضمن حمو األمية، التعليم املستمر، تقدمي التعليم املنزيل اجملال الرتبوي التعليمي  -2-2

 للمتأخرين دراسيا...اخل
: و يتضمن: الرعاية الصحية ، خدمة املرض و تقدمي اإلرشاد النفسي اجملال الصحي -2-3

 و الصحي، تقدمي العون لذوي االحتياجات اخلاصة...اخل
                                            

 . 220، ص  1999ة ، ، مكتبة غريب ، القاهر  السياسة االجتماعيةرضا عبد احلليم ،   - 1
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و يتضمن: العناية ابلغاابت و مكافحة التصحر، العناية ابلشواطئ  البيئياجملال  -2-4
 مكافحة التلوث...اخل

 وقد لكر عبد هللا اخلطيب يف كتابة بعض اجملاالت و اليت نذكرها كما يلي:
لقامة الفعاليات الثقافية و االجتماعية يف اجملتمع و منها لحياء املناسبات الدينية و لقامة 

ثقافية و األمسيات الشعرية و املهرجاانت اإلنشادية، و تنظيم األعراس اجلماعية، املسابقات ال
 .1و لقامة الرحالت اجلماعية 

 دوافع العمل اجلماعي التطوعي: -3
لن الدافع أو االستعداد للعمل يكمن يف داخل اإلنسان و يف أعماقه و ال ميكن أن يكون  

خرين، و الدافع خيتلف من شخص ل ى أخر مصدره خارجيا فهو رغبة اإلنسان يف مساعدة اآل
 . و من مؤسسة ل ى أخرى و من جمتمع ل ى آخر

الدافع الرئيسي للعمل التطوعي هو الرغبة يف نيل األجر و الثواب بدون مردود مادي أو جزاء 
و احتساب األجر من عند هللا سبحانه و تعا ى، و ل ى جانب لل  هناك عدة دوافع للعمل 

 التطوعي منها:
  الرغبة يف حتقيق الذات و الدفا  عن القيم و نشر املبادئ اليت يؤمن هبا اإلنسان، و هذا

الدافع مطلب أساسي للنفس البشرية، فكلما شعر أفراد اجملتمع ابألمن و الطمأنينة و توفرت 
حاجاهتم األساسية ساعد يف لل  على تنمية دواعي التطو  ألن اإلنسان خيرج من لاته 

 رين.ملساعدة اآلخ
  الرغبة يف زايدة احرتام الذات، و تطلع الفرد ل ى مزيد من االحرتام و التقدير الذي قد أييت

من جراء العمل التطوعي، و تزداد الرغبة كلما كان اإلنسان يعتقد أنه ال حيصل على التقدير 
 الكايف يف عمله.

                                            
 . 24عبد هللا عبد احلميد اخلطيب ، مرجع سابق ، ص  - 1
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   وسيلة لالستفادة الرغبة يف شغل أوقات الفراغ، حيث جيد اغلب األشخاص يف التطو
 من الوقت خارج أوقات العمل.

  ارتفا  درجة املسؤولية االجتماعية و اليت جتسد مسؤولية الفرد أمام لاته عن اجملتمع الذي
 يعيش فيه و مدى حاجته ألن يكون مسئوال وعنصرا فعاال يف بناء اجملتمع.

 جيد البعض أن  الرغبة يف التعليم و اكتساب املعارف اجلديدة و النمو الشخصي حيث
أعماهلم و وظائفهم أصبحت روتينية ال حتقق املزيد من املعرفة و ال تقوم حتدايت تستحق 

 العناء.
  مشاعر الرضا عن النفس و لحساس املتطو  أبمهية اإليثار من جراء تفعيل و مساعدة

 اآلخرين دون مقابل.
  غب يف التطو  و هناك من يربط دوافع العمل التطوعي بعمر املتطو ، فالشباب ير

للحصول على الرفقة و اكتساب املهارات و املعارف اجلديدة أما متوسطي األعمار 
فدوافعهم هي التربم من العمل و الروتني املفروض عليهم يف العمل ابلتطو  يتحررون من 
 لل  و رمبا البحث عن فرص أكثر لتحقيق الذات و احلصول على التقدير و االحرتام.

 املتقاعدين فرمبا للبحث عن دور جديد يف احلياة. أما كبار السن و 
 حلاجة لالتصال ابآلخرين و هذه حاجة فطرية يف اإلنسان تؤدي به ل ى االنضمام ألعمال ا

التطو  إلاتحة الفرصة للتعرف على اآلخرين و توسيع دائرة العالقات و احلصول على 
 .1مكاسب سواء كانت شخصية أو عامة 

 نظرايت العمل اجلماعي التطوعي:املبحث الثالث: 
ظهرت نظرايت اجتماعية عديدة ركزت على العالقات االجتماعية املتبادلة و قيمة املشاركة و 

االجتماعية اليت و تعتمد معظم الدراسات النفسية و العمل املتبادل و أمهيته بني أعضاء اجملتمع 
                                            

، مكتبة الرشد، الرايض، العمل التطوعي بني النظرية والتطبيقهدى السرحان ، نبيلة عبد الرمحان اجلرايدة،  - 1
 .126، ص 2013
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ت لات الصلة هبذا اجلانب، و فيما تتناول العالقات التبادلية ل ى استخدام بعضا من النظراي
 يلي بعض النظرايت اليت تناولت موضو  العمل اجلماعي التطوعي:

: وهي من النظرايت اليت حظيت ابهتمام عدد من الباحثني نظرية التبادل االجتماعي  -1
الذين تعاقبوا على تطويرها و سعوا ل ى توسيع لطارها ليشمل املستوايت البنائية و الثقافية يف 

 جملتمع.ا
وتتعلق نظرية التبادل ابلتفاعل االجتماعي و تركز على املكاسب و اخلسارة اليت جينيها الناس 
من عالقاهتم التبادلية فاستمرار التفاعل بني الناس مرهون ابستمرار املكاسب املتبادلة اليت 

ة ميكن حيصلون عليها من جراء التفاعل االجتماعي الذي يعترب األساس ألي عالقة اجتماعي
أن تنشأ بني األفراد، و يكمن اإلدراك االجتماعي وراء تفاعل انجح أو فاشل، ووراء كل مهارة 

.هذه النظرية تنطبق على العمل التطوعي،   1اجتماعية يستخدمها الناس يف عالقاهتم ابآلخرين
 فاملتطو  الذي حيصل على مكاسب معنوية من احرتام اجملتمع و حبه و تعاطفه، و اكتساب

 تقديره يدفعه ل ى مزيد من العمل اجلماعي التطوعي .
 ومن أبرز مفكري نظرية التبادل االجتماعي جند : 

وهو من أبرز رواد هذه النظرية حيث كان من أهم أعماله :  Peter Blau –بيرت بالو  -
 العملية الديناميكية البريوقراطية ( و )التبادل والقوة يف احلياة االجتماعية (.)

يعترب من ممثلي النظرية التبادلية وله عدة لسهامات :  Geirge Homans –هومانز جورج  -
 .يف علم النفس التجرييب (Skiner -سكينر يف جمال اجلماعات االجتماعية، كما أنه أتثر بــ )

                                            
، دار جمدالوي حممد عبد الكرمي احلوراينترمجة: ، النظرية املعاصرة يف علم االجتماع، رث واالس و ألسون وولف - 1

 . 505، ص  2011،  1للنشر والتوزيع ، عمان ، ط
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ظهر إبسهاماته يف نظرية التبادل االجتماعي خاصة ( : Alvin Gouldner-جولدنر آلفني -
والذي يعد مصدرا هاما يف الثورة على البنائية زمة علم االجتماع يف الغرب ( أبكتابه ) 

 الوظيفية ، وظهور االجتاه الراديكايل يف علم االجتما  يف الوالايت املتحدة األمريكية .
 تتلخص مبادئ نظرية التبادل االجتماعي يف : 

 .البحث عن احلقيقة يف الفرد وليس يف اجملتمع   -
 .األفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض للحصول على املكاسب واملكافآت االجتماعية  -
التبادل بني األفراد اليقتصر على املنافع املادية بل يتعداه ل ى اخلدمات واملشاعر واألحاسيس  -

 .والقيم 
 .التماس  االجتماعي يقوم على أساس املنفعة التبادلية  -
 .النظام االجتماعي وهذه العالقات يتوسطها سلوك األفراد العالقات هي اليت تشكل أساس -
 .احلاجات اخلاصة هي الدافع الرئيسي لعملية التبادل  -
 .عملية التبادل هي عملية مواءمة وتوافق ومشاركة يف القيم واملعاين-
 .لن عملييت العقاب واملكافأة حتققان التكيف يف اجلماعة -
نظرية التبادل جند : الفاعل،عالقة التبادل، القيمة واملكافأة، ومن أهم املفاهيم األساسية يف  

 .1البدائل، التكلفة، االعتماد، التوازن، القوة، املصادر واملوارد، الفوائد
: وهي ترتكز على الدور الذي يؤديه الفرد يف نشاط أو عمل ما ابعتبار " نظرية الدور -1

كرر من األفعال املكتسبة اليت الدور أحد عناصر التفاعل االجتماعي، و هو منط مت
، و هذا يوضح الدور البارز الذي يؤديه املتطو  يف تفعيل 2يؤديهاالشخص يف موقف معني"

                                            
 112، ص2008، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، النظرية االجتماعية املعاصرة، لبراهيم عيسى عثمان  - 1
– 116 . 
 . 358، ص رث واالس و ألسون وولف ، مرجع سابق  - 2
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النشاط التطوعي ، و النهوض خبدماته لسد حاجاته وحاجات األفراد و اجلماعات اليت ينتمي 
 لليها . 
هوم سلوك دور اجلماعة يقود ومفهوم حتكم الدور أي مفهوم سلوك الدور الفردي، و مف      

 .1ل ى تعدد األدوار االجتماعية كما أن الفرد بدوره يتعلم من خالل عملية التنشئة االجتماعية 
وتظهر هذه النظرية مفهوم املركز االجتماعي الذي يرى أن كل شخص من الذين حيتلون       

ز، و ليس األشخاص الذين حيتلون هذه املراكز يقوم أبفعال معينة، أو يقوم ابدوار ترتبط ابملراك
هذه املراكز، و مبا أن العمل التطوعي فيه لشبا  حلاجة األفراد و اجملتمع على حد سواء، فهو 
يعمل على سد الثغرات و النقص و من مفهوم املركز االجتماعي ميكن تفسري الدور الذي 

لدور يف األساس يقوي من يؤديه القائمون ابلعمل التطوعي انطالقا من دوافع اخلري، و هذا ا
 املركز االجتماعي للمتطو  .

الذايستعمل نظرية الدور : R.Turner -رالف ترينر  -ومن أبرز رواد نظرية الدور جند:      
لفهم التفاعل االجتماعي، وعالقة الدور ابلفاعل،  حيث أنه عندما يتحقق الثبات واالستقرار 

لالستمرار وعدم االهتمام بتغري الفاعلني، كما أنه لهب ل ى والتوازن، جند أن بناء الدور مييل 
أنه من املفيد أن نبدأ عملية بناء الدور يف النظرية بتعريف املفاهيم األساسية لنظرية الدور وهي: 

وتناول كل منهما تل  J. Zanden –جاميس زندن –الفاعل، الدور، اآلخر واملوقف. وأيده 
 .  2دوار األخرى بصورة حمددة حتت مفهوم الدور الرابطة اليت يرتبط الدور ابأل

من أبرز رواد هذه النظرية، واستعمل عدة مفاهيم جديدة :  R. Linton –رالف لينتون -
ميليها اجملتمع على األفراد الذين يشغلون مركزا معينا مثل االجتاهات والقيم و السلوكات ، كما 

                                            
 . 302، ص 1993، مؤسسة شباب اجلامعة ، االسكندرية ،  نظرية علم االجتماع، السيد علي شتا  - 1

, (in)International  Encyclopedia of the Social Turner, R, Role -2

Sciences (Ed.) by ; Sills, D. g. I. Y, The Free Press, 1968, vol 13. p546– 
556. 
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لهب ل ى أن االختالف بني املركز والدور هو أننا  –دراسة اإلنسان  –أن لينتون يف مؤلفه 
 . 1حنتل املركز ونلعب الدور 

 –ماكس فيرب كما أن هناك علماء اجتما  يعتقدون بنظرية الدور نذكر منهم :   
MaxWeber  التنظيم االجتماعي الذي تناوهلا ابلدراسة والتحليل يف كتابه املوسوم بــ "
يف كتاهبما " Wirght . Mills –و رايت ميلز  Hans. C –هانز كريت ، و االقتصادي " 

 Talcott Parsons -اتلكوت ابرسونزابإلضافة ل ى كل من  الطباع والبناء االجتماعي " 

 .2اجملتمع"يف كتابه "R . Maciverروبرت ماكيفروالنسق االجتماعي" يف كتابه "
 وتستند نظرية الدور على مجلة من املبادئ نلخصها فيما يلي : 

  سلوك الفرد وعالقاته االجتماعية تعتمد على الدور االجتماعي الذي يشغله يف اجملتمع ، وهذا
الدور ينطوي على جمموعة من الواجبات اليت يؤديها الفرد بناء على مؤهالته وخرباته وجتاربه ، 

 وابملقابل حيصل على حقوق وتكون هذه احلقوق مساوية لواجباته .
  هو الذي حيدد عالقته مع اآلخرين وحيدد مركزه يف اجملموعة .الدور الذي يشغله الفرد 
  يشغل الدور عدة أدوار يف جمموعة واحدة وهذه األدوار هي اليت حتدد مكانته ومنزلته

 االجتماعية وابلتايل قوته االجتماعية وطبقته.
 . الدور يساعد يف التنبؤ بسلوك الفرد 
 لقيام ابألدوار االجتماعية .خالل التنشئة االجتماعية يتدرب الفرد على ا 
  تصبح األدوار متكاملة عندما تؤدي اجلماعة أو املؤسسة مهامها وتعطي لكل فرد دوره حىت ال

 يكون هناك تناقض بني األدوار.
                                            

crafts 1936 . (in)  -, Appleton, N. Y , the study of manon Ralph Lint - 1

Zanden .OP .cit . , p43 . 
، كلية اآلداب والعلوم االنسانية ، جامعة املل  ورشة عمل بقسم علم االجتماععبد هللا بن سعيد ابخشوين،  -2

 .02، ص  2013عبد العزيز ، اململكة العربية السعودية ، 
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  الدور يقيم الدور اآلخر يف عملية التفاعل ، وعندما يصل التقييم ل ى الفرد يؤثر فيه ويؤدي ل ى
 نشاطه.فاعلية الدور ومضاعفة 

 . الدور يغذي عملية االتصال ابجملتمع 
 1الدور هو حلقة وصل بني الشخص والبناء االجتماعي  . 
:   تعترب البنائية الوظيفية من النظرايت السوسيولوجية اليت النظرية البنائية الوظيفية -2

شغلت حيزا كثريا يف أدبيات علماء االجتما  خاصة يف بداايت القرن العشرين، و احتلت 
كانة مرموقة بني نظرايته ، و نشري يف هذا السياق ل ى أن النظرية البنائية الوظيفية مل أتيت نتيجة م

جهد عامل بعينه بل تضافرت جهود العديد منهم يف جمايل علم االجتما  واألنثروبولوجيا 
 االجتماعية يف لرساء دعائم هذا التيار. 

جاء استجابة ملنبهات  بل "ونشري أيضا ل ى أن االجتاه يف علم االجتما  مل ينطلق من فراغ   
كثرية أتى بعضها مما سبق هذا االجتاه من تراث علمي، سواء كان هذا الرتاث حول اإلنسان أو 
حول الطبيعة وظواهرها، وأتى بعضها األخر استجابة لدواعي ليديولوجية وواقعية شكلت بعض 

وف اليت أحاطت برواد هذا االجتاه والباحثني الذين أسهموا فيه وحكمت على آرائهم طرق الظر 
أبواب دون غريها، أو االهتمام مبواضيع معينة من مواضيع البناء االجتماعي كالتكامل والتوافق 

 .2والتوازن ....اخل "
قات االجتماعية املتباينة ويقصد مبفهوم البنائية الوظيفية أو البناء االجتماعي:  " جمموعة العال

اليت تتكامل وتتسق من خالل األدوار االجتماعية، فثمة جمموعة من األجزاء مرتبة ومتسقة 

                                            
 . 617 – 615جوردون مارشال ، مرجع سابق ، ص  - 1
، ، دار املعرفة اجلامعيةيف النظرية املعاصرة يف علم االجتماععبد الباسط عبد املعطي و عادل خمتار اهلواري ،  - 2

 . 86، ص 1986اإلسكندرية ، مصر ، دط ، 
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تدخل تشكيل الكل االجتماعي وتتحدد ابألشخاص والزمر واجلماعات وما ينتج عنها من 
 . 1"  عالقات وفقا ألدوارها االجتماعية اليت يرمسها هلا الكل وهو البناء االجتماعي

ل ى EmileDurkheim–اميل دوركامي وينظر أصحاب االجتاه الوظيفي البنائي بداية من "
اجملتمع على انه نسق أو وحدة كلية تتألف من جمموعة وحدات مرتبطة مع بعضها البعض، 
حيث تعمل هذه الوحدات ضمن النسق العام، ووفق قيم ومعايري متفق عليها، واليت متثل 

راد  بناء االجتماعي الذي يسعى ل ى لجياد حالة من التوازن العام ، ويضيف "اهلدف النهائي لل
العامل االنثروبولوجي أن األشخاص هم وحدات بنيوية، Radcliffe Brown –كليف براون 

حيث أن هذه الوحدات تكون الكل وجتعل منه بنية، وهو يربط العنصر الذي ميثل الوحدة يف 
والتساند االجتماعي، وليس بفكرة البناء االجتماعي، وقد أكد  بنيته بفكرة التكامل والتماس 

اتلكوت  كما اعترب ".  2أنه جيب رؤية احلياة ابعتبارها كال اجتماعيا او ابعتبارها وظيفة 
اجملتمع نسقا اجتماعيا مرتابطا ترابطا داخليا ينجز كل جزء من  "Talcott Parsons-ابرسونز 

فة حمددة ، حبيث أن كل خلل أوتغري يف وظيفة لحدى أجزائه أو مكون من مكوانته وظي
ل ى أهنناك متطلبات أو ابرسونز" مكوانته ينجر عنه تغري ابقي أجزاء النسق . لقد أشار "

 : ها أي نسق اجتماعي حىت يستمر وهيضرورايت وظيفية جيب أن حيقق

للا كان عليه التكيف مع البيئة ، على كل جمتمع أن حيقق احلاجات الطبيعية ألعضائه  -
 أن يستمر ، ولكي حيقق لل  عليه أن يضع الرتتيبات الالزمة مع بيئته الطبيعية .

 اجناز اهلدف  ويقوم هبا النسق السياسي الفرعي . -

 التكامل ويعمل على حتقيق الروابط االجتماعية القائمة . -

                                            
، 2ان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط، ديو علم االجتماع املعاصر بني االجتاهات والنظرايت، مصطفى بوجالل - 1

2015  ،102 . 
 .104املرجع نفسه ، ص  -2
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احملافظة على النمط أو حفظ التوتر ويكون من نصيب املؤسسات الثقافية ومؤسسات  -
 .1التنشئة االجتماعية 

أن الوظيفية هي " تل  النتائج أو اآلاثر "  Robert Merton –" روبرت مريتون يرى       
، وقد صنف مريتون  2اليت ميكن مالحظتها واليت حتقق التكيف والتوافق يف نسق معني" 

لوظائف ل ى نوعني : وظائف ظاهرة وهي اليت يراها اجملتمع على شكل أهداف ترمي ل ى ا
حتقيقها خمتلف اجلماعات والتنظيمات االجتماعية كاخلدمة االجتماعية والدراسة والبحث، 
ووظائف غري ظاهرة أو كامنة وهي اليت ال تكون هدفا تسعى ل ى حتقيقه التنظيمات أو 

نتائج غري متوقعة ، كالوصول ل ى مكانة معينة أو تنمية روح التضامن  اجلماعات وهي عبارة عن
والتعاون يف اجملتمع من خالل أي عمل مجاعي يقوم به لل  اجملتمع أو تل  اجلماعة. وجلأ 

لتعديل فكرة أن أي عنصر اجتماعي أو االختالل الوظيفي" مريتون ل ى استعمال مفهوم "
مع أبسره ، حيث يرى أن العناصر االجتماعية أو الثقافية قد ثقايف يكون وظيفيا ابلنسبة للمجت

تكون وظيفية ابلنسبة جملموعات معينة وغري وظيفية ابلنسبة جملموعات غريها وضارة وظيفيا 
ابلنسبة جملموعات غريها، ويرفض أن تكون كل بنية أو عنصر أو تقليد تتصف بوظائف اجيابية، 

ليت ميكن أن حتقق اهلدف الوظيفي احملدد، حبيث أن نفس ويقول أبن هناك تنوعا يف الوسائل ا
العنصر قد تكون له وظائف متعددة، ونفس الوظيفة ميكن حتقيقها بواسطة عناصر خمتلفة وهذا 

 .  3واليت جاء هبا من أجل التحكم يف االختالل الوظيفي البدائل الوظيفية "ما أمساه بـــ" 
ظائف العالقات املتداخلة يف شبكة العالقات ويؤكد أنصار هذه النظرية على و        

االجتماعية احمليطة ابلفرد واليت تعمل على مساندته يف الظروف الصعبة اليت يواجهها يف بيئته .  
كما حتاول هذه النظرية تفسري السلوك االجتماعي ابلرجو  ل ى تفسري النتائجاليت حيققها هذا 

                                            
 . 117املرجع  نفسه ، ص  - 1
 . 65، ص  1989، جامعة دمشق ، النظرايت االجتماعية املعاصرةخضر زكراي ،  - 2
 .100اهلواري ، مرجع سابق ، ص لباسط عبد املعطي و عادل خمتار عبد ا -3
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ظرية ميثل أجزاء مرتابطة يؤدي كل منها وظيفة من أجل السلوك يف اجملتمع ، فاجملتمع يف هذه الن
 . 1خدمة أهداف اجلماعة 

القضااي اليت  A. van Den Berge–ألربت فان دن برج حصر عامل االجتما  "         
 تشكل يف جمملها الصياغة النظرية للوظيفية البنائية يف علم االجتما  يف سبعة قضااي وهي : 

 ابعتباره نسقا حيتوي على جمموعة من األجزاء املتكاملة بنائيا  النظرة الكلية للمجتمع ،
 واملتساندة وظيفيا لبلوغ النسق ألهدافه .

 دل التأثري فيما بني تل  استناد العملية االجتماعية لتعدد العوامل االجتماعية وتبا
 .العوامل

 ختضع حلالة  رغم أن التكامل ال يكون كامال على اإلطالق لال أن األنساق االجتماعية
من التوازن الدينامي والذي يشري لقيام حالة االستجابة التالؤمية للتغيري اخلارجي، واليت تعززها 

 آليات التالؤم والضبط اخلارجي .
  أن التوترات واالحنرافات والقصور الوظيفي ميكن أن تقوم داخل النسق غري أهنا حتل

 نفسها بنفسها وصوال ل ى التكامل والتوازن.
 ث التغري بصفة تدرجيية تالؤمية أكثر مما حيدث بصفة فجائية .حيد 
  ،أييت التغري من مصادر ثالثة رئيسية تتمثل يف تالؤم النسق وتكيفه مع التغريات اخلارجية

والنمو الناتج من االختالف الوظيفي والثقايف والتجديد واإلبدا  من جانب أفراد اجملتمع 
 ومجاعاته.

  واهلام من خلق التكامل االجتماعي يتمثل يف االتفاق العام على أن العامل األساسي
 .1القيم

                                            
، والرتمجة، جامعة منتوري قسنطينة، خمرب علم االتصال للبحث علم االجتماع والثنائيات النظرية، علي غريب  - 1

 . 96، ص  2007اجلزائر ، 
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وهذه النظرية تنطبق على العمل اجلماعي التطوعي ابعتباره أحد األنساق االجتماعية      
للحفاظ على استقرار اجملتمع وتكامله ، وهبذا يرتابط النسق اجلماعي مع األنساق االجتماعية 

 رة ..اخل  ليشكل البناء االجتماعي.األخرى كالرتبية واألس
 تعقيب عن النظرايت املفسرة للعمل اجلماعي : -3

ومن خالل سردان هلذه النظرايت اليت تفسر العمل اجلماعي التطوعي جند ارتباطها الوثيق       
ابلعمل اجلماعي التطوعي أو ما يسمى ابملساندة االجتماعية اليت تعين املعاضدة واملؤازرة 

مفهوم شبكة  ، وهي مفهوم أضيق بكثري منعدة على مواجهة املواقف املختلفةواملساوالتضامن 
 . العالقات االجتماعية

لال أن هناك بعض التعقيبات اليت أردان أن نبينها هنا ملعرفة بعض السلبيات اليت تؤخذ على  
 هذه النظرايت فيما خيص العمل اجلماعي، فنظرية التبادل االجتماعي تفسر التماس 
االجتماعي على أساس املنفعة املتبادلة ال على أساس املشاركة والعقائد والتضامن الذي يهدف 
لليه العمل اجلماعي، كما أهنا ركزت على اجملتمعات الصناعية اليت يكون فيها العمل اجلماعي 
ال يف لطار رمسي ومقيد بقوانني وأمهلت اجملتمعات األخرى اليت يكون فيها العمل اجلماعي مكم

لألعمال األخرى، ابإلضافة ل ى أن نظرية التبادل االجتماعي ترى أن السلوك االجتماعي موجه 
خلدمة أهداف ومكاسب شخصية ولاتية داخل اجلماعة أو املؤسسة وهذا ما يؤثر على هدف 

 اجلماعة يف خدمة اجملتمع  . 
لدور حسب املكانة أو املركز أما نظرية الدور فيؤخذ عليها أهنا جتعل من الفرد ملتزما اب       

، ألن األدوار اليت يشغلها الفرد هي اليت حتدد العام للجماعة الذي يشغله وال يهمه النسق
مكانته وقوته االجتماعية وحىت طبقته ما جيعل العمل اجلماعي يف هذه النظرية مبنيا على املنفعة 

الذي ينشده العمل  الشخصية وهو ما يضر هبدف التضامن واملصلحة العامة للمجتمع

                                                                                                                            
 .  121مصطفى بوجالل ، مرجع سابق ، ص  - 1
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اجلماعي، كما أن األشخاص يف هذه النظرية يقومون أبفعال ترتبط ابملراكز اليت حيتلوهنا، 
 وابلتايل لشبا  حاجاهتم الشخصية دون النظر ل ى لشبا  حاجات اآلخرين خارج اجلماعة . 

ت االجتماعية اليت أما ابلنسبة للنظرية الوظيفية البنائية فيؤخذ عليها أهنا أغفلت التغريا      
، ابإلضافة ل ى تركيزها على الذي تنادي به النظريةتؤدي ل ى اختالل التوازن والتكامل 

اجملتمعات البدائية والصغرية وتعميم تل  املفاهيم املستوحاة من دراسة هذه اجملتمعات على 
 اجملتمعات الكبرية . 

 البنائية الوظيفية كمنظور للدراسة : -4
موضو  دراستنا على النظرية الوظيفية البنائية كمنظور هلا حيث أن العمل  اعتمدان يف      

اجلماعي التطوعي واملساندة يعتمدان على لدراك األفراد لشبكاهتم ابعتبارها األطر اليت تشمل 
أولئ  األفراد الذين يثقون فيهم وميكن االعتماد عليهم، والعمل اجلماعي هو نسق من األنساق 

مل ويسعى دائما ل ى التوازن من خالل التفاعالت االجتماعية عرب وحدات  االجتماعية، يع
 متماسكة ومرتابطة تؤدي ل ى التوافق واالنسجام داخل النسق العام الذي هو اجملتمع احمللي.

وعملية التضامن يف العمل اجلماعي هي طبيعة العالقات اليت متيز التفاعل املوجود بني أعضاء 
اجلماعة اليت يتوحد أفرادها من خالل عملية التنشئة االجتماعية اليت تطبع ثقافة اجملتمع، ومن 
خالهلا تعمل السمات الثقافية لكل جمتمع على متاسكه واستقراره، كما يعترب التضامن 

تماس  والتساند الوظيفي من أساسيات وحدة اجلماعات و استمراريتها  فاألعضاء يف وال
العمل اجلماعي هم أولئ  الذين يشاركون يف القيام مبختلف األدوار اليت تسند لليهم ويقومون 
هبا ضمن اإلطار العام للنسق، ووفق القيم واملعايري واألعراف والتقاليد اليت تعترب ضوابط حتافظ 

استقرار النسق )اجملتمع ( ومتاسكه، فإلا ما عجز أحد األنساق االجتماعية عن القيام على 
أبحد وظائفه يف البناء االجتماعي وهنا ينشأ اخللل الوظيفي الناتج عن عجز أحد األعضاء يف 
املؤسسة عن ممارسة الوظائف االجتماعية فيأيت العمل اجلماعي التطوعي ليسد هذا العجز. 
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ية كذل  ل ى أن العمل التطوعي هو تل  املعلومات اليت تؤدي ل ى اعتقاد الفرد أبنه وتشري النظر 
حمبوب من احمليطني به، وأن يشعر أبنه حماط ابلرعاية من اآلخرين، وابالنتماء ل ى شبكة 
العالقات االجتماعية يف البيئة احمليطة به، ويشعر ابلتقدير واالحرتام من مصادر العمل اجلماعي 

 ي القريبة منه، ويشعر بواجباته والتزاماته االجتماعية مع احمليطني به . التطوع
ومن خالل العمل اجلماعي يف ظاهرة الزواج اجلماعي يقوم األفراد املتطوعون سواء كانوا        

مجعيات أو أشخاص عاديني من اجملتمع أبدوارهم وأفعاهلم من خالل عملية تقسيم العمل داخل 
االنتقال من مرحلة ل ى مرحلة أخرى من مراحل الزواج اجلماعي ابلتفاعل العمل اجلماعي و 

، ولشبا  حاجات الفرد األفراد واالنتماء واحرتام الذاتاالجتماعي اإلجيايب احملقق للمساواة بني 
واجلماعة، وابلتايل فان العمل اجلماعي يف ظاهرة الزواج اجلماعي جاء لتلبية احتياجات 

ن طريق وسائل أخرى أو بنيات اليت مل تستطع أن تشبع احتياجاهتا عاجلماعات واألفراد 
 . أخرى
والعمل اجلماعي هو وظيفة تقوم هبا اجلماعات من أجل حتقيق التكامل والتعاون والتضامن  

ن ، والذي من خالله ميكملشاركة يف تنظيم الزواج اجلماعيمن خالل ااجملتمع احمللي فئاتبني 
اجملتمع يف العالقات االجتماعية وتوازهنا، واحملافظة على شبكة يف الزواجلشبا  حاجات العرسان 

 ه.لتايل متاس  اجملتمع واستقرار احمللي، واب
   



يالفصل الثاني                                      الجماعات االجتماعية والعمل الجماع   

 

57 
 

 خالصة: 
تعترب اجلماعات لطارا اجتماعيا لعملية التفاعل بني األفراد الذين ينتمون ل ى هذه اجلماعات انطالقا مما سبق 

من أجل لشبا  حاجاهتم وحاجات اآلخرين، من خالل األعمال اجلماعية التطوعية اليت تشكل ثروة عامة 
افل والتضامن للمجتمع ، هذه األعمال تقوم على القيم االجتماعية احلميدة مثل الثقة والصدق والتك

واالحرتام ، ومىت كان العمل اجلماعي قائما على أسس وظيفية منسقة ومؤطرة كان حتقيق التوازن يف اجملتمع 
موجودا ، ويشعر األفراد بعد لل  ابالنتماء هلذا العمل وللجماعة اليت تقوم به.  وتقوم األعمال اجلماعية 

أو يف اإلطار الغري رمسي سواء يف اجلمعيات أو جبهود  لما يف اإلطار الرمسي التابع للمؤسسات العمومية،
فردية تنشأ من أجل غرض معني مثل العرس اجلماعي موضو  دراستنا . كما أن هناك دوافع هلذه األعمال 
اجلماعية ترتبط ابإلنسان املتطو  أو املشارك يف العمل اجلماعي ، وهذه الدوافع أتيت عن رغبة يف املشاركة 

االت اليت يكون فيها العمل اجلماعي فعاال ، وعدم قدرة اجلهات الرمسية واحلكومات على يف خمتلف اجمل
لج مجيع تلبية مجيع احلاجيات للمواطنني ووجود فراغ يف لل  ، كل هذا جعل من العمل اجلماعي يتطور وي

 ة.اخلدمة االجتماعي جماالت
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 الفصل الثالث
 الواقع والنظرية –اجلزائر  الزواج يف

 متهيد -
 : مفهوم الزواج  املبحث األول

 تعريف الزواج  -1
 أشكال الزواج   -2
 مراحل الزواج يف اجلزائر  -3
 دوافع الزواج   -4

 : عقبات الزواج واالختيار الزواجي ونظرايته  املبحث الثاين
 عقبات الزواج  -1
 االختيار الزواجي   -2
 نظرايت االختيار الزواجي    -3

 : االحتفال ابلزواج يف اجلزائر  الثالثاملبحث 
 أمهية االحتفال ابلزواج يف اجلزائر  -1
 طقوس االحتفال ابلزواج يف اجلزائر -2
 اجلماعياالحتفال ابلزواج  -3
 اجلماعي ابجلزائر        جابلزوا  لاالحتفا -4

ل خالصة الفص-
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 متهيد: 
ة.  ألسرء الوحيد لبناالشرعي الطريق اهو واج لزوالمجتمع ء الى في بناوألاللبنة اهي ة ألسرا

خالل العقود القليلة املاضيةابلكثري من جملتمعات اإلنسانية ومنها اجملتمع اجلزائري ا وقد مرت
 شراملتغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والسكانية اليت أثرت بشكلمباشر أو غري مبا

وما يرتبط هبا من الظواهر  ،الكثري من املؤسسات االجتماعية ومن ضمنها األسرةعلى 
 ألنظمةاالجتماعية املقيدةاومن املعروف أن الزواج من أمه، لزواج وغيرهكااالجتماعية  
وشرعته األداين السماويةابعتباره اهلدف الشرعي للتناسل ، المجتمع الستمراروالمكررة 
ملا فيه من فوائد، كبناء على الزواج  اإلسالمية وقد حثت شريعتنا ،إلنسانيةاالحياة  واستمرار

األسر وحتصني الشباب من الوقو  يف احملرم، وقد سعى اجملتمع ملساعدة الشباب على الزواج 
 مبختلف الوسائل املمكنة، منها الزواج اجلماعي الذي هو موضو  دراستنا.

وسنتطرق يف هذا الفصل ل ى مفهوم الزواج من تعريف وأشكال ومراحل ودوافع، مث       
نتطرق ل ى عقبات الزواج واالختيار الزواجي ونظرايته، وخنتم ابالحتفال ابلزواج يف اجلزائر من 
حيث أمهيته وطقوسه، ونذكر يف األخري مقتطفات عن الزواج اجلماعي عامليا وعربيا، ابإلضافة 

 االحتفال ابلزواج اجلماعي يف اجلزائر.  ل ى 
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 املبحث األول: مفهوم الزواج 
 تعريف الزواج:  -1

الزواج أمر مقدس يف اإلسالم ويعين الكثري ابلنسبة للمجتمع املسلم فهو حيافظ على أعراض  
املسلمني ويعطي املصداقية االجتماعية والشرعية للعالقة املوجودة بني الرجل واملرأة، كما أن 
لن خمتلف اجملتمعات واألداين تقدس هذه الرابطة ملا هلا من أثر اجتماعي ونفسي يف تقاليدها. 

لعطاء تعريف دقيق ملاهية الزواج أمر من الصعب حتقيقه ولل  لعدم وجود تعريف جامع 
وشامل حيقق ما ينبغي أن تكون عليه التعاريف من الدقة والضبط وهذا راجع ل ى اختالف 

 حتديد العلماء ملفهوم الزواج وكيفية نظرهتم لليه. 
 اج: ولقد حاولنا من خالل هذه التعاريف حتديد معىن للزو 

 : التعريف اللغوي -1-1
يعرف الزواج لغة : "زّوج األشياء تزوجيا وزواجا أي قرن بعضها ببعض والزواج هو اقرتان الزوج  

، كما يعّرف الزواج لغواي على هذا الشكل : "هو لفظ يعين اقرتان 1ابلزوجة أو الذكر ابألنثى"
وقد شا  استعماله يف اقرتان  أحد الشيئني ابآلخر و ازدواجهما بعد أن كان كل منهما منفردا،

الرجل ابملرأة على وجه اخلصوص لتكوين أسرة حىت أصبح ال يفهم منه عند لفظه لال لل  
. ويف هذا 2املعىن بعد أن كان يستعمل يف كل اقرتان سواء كان بني الرجل واملرأةأوبني غريها "

" أبنه احتاد بني رجل وامرأة حبيث يتم التعرف على األطفال :السياق يتم تعريف الزواج 
 .3املولودين من النساء بعالقة شرعية من قبل الوالدين" 

                                            
 . 295، ص  1996، جممع اللغة العربية ،  املعجم الوجيزابراهيم مذكور ،  - 1
، 1981دط، مصر، ، النهضة العربية، القاهرة ، داردراسات يف علم االجتماع العائلي، عبد احلميد حراز -2
 .41ص

Dictionnaire de L'enthnologie et de  –Bonte ; Mizard  - 3

l’anthropologie, PUF, 1991, P444. 
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والزواج يف معناه العام يعين االقرتان، وهو سنة من سنن احلياة البشرية حيث مييل        
جلنس البشري. "وكان البد اإلنسان بطبعه ل ى لشبا  غرائزه اجلنسية، ويرغب يف احملافظة على ا

 .1من وجود أسلوب لتنظيم العالقات اجلنسية بني اجلنسني وهذا ما يسمى ابلزواج " 
 التعريف االصطالحي: -1-2

تستمر ثقافية و ويقصد به عالقة جنسية تكون بني فردين أو أكثر وختضع لقوانني اجتماعية و 
 عرب الزمان واملكان من أجل لجناب األطفال. 

ومن الناحية االنثروبولوجية يعرف الزواج أبنه "ظاهرة اجتماعية معقدة ويرجع لل  ل ى  
اختالف صوره وعناصره ونظمه بدرجة واضحة تصل ل ى درجة التناقض وابلرغم من بساطة 
التكنولوجيا يف اجملتمعات البدائية نالحظ تعقد ظاهرة الزواج هبا وينطبق هذا التعريف على كل 

فيعرف الزواج على أنه" عبارة عن احتاد رجل  Westermarckويسرتمارك".أما "2اجملتمعات"
 .3و امرأة، وهو احتاد يعرتف به اجملتمع عن طريق حفل خاص" 

فيعرف الزواج أبنه "عالقة بني رجل أو أكثر مع Murdokh مريودوك"أما االنثروبولوجي "
قوق وواجبات معينة ترتتب على احتاد امرأة أو أكثر يقرها القانون أو العادات، وتنطوي على ح

 .4الطرفني، وعلى لجناب األطفال الذين يولدون نتيجة هذا الزواج" 
يطلق معىن كل من الزواج والنكاح على العقد الذي يعطي التعريف الديين:  -1-3

والزواج شرعا هو "  لكل واحد من الزوجني حق االستمتا  ابآلخر على الوجه املشرو .
تعاقد بني رجل وامرأة يقصد به استمتا  كل واحد منهما ابآلخر وتكوين أسرة صاحلة 

                                            
 . 135، ص 1992، منشورات جامعة درنة، ليبيا ، علم االجتماع الريفيحمجوب عطية الفائدي،  - 1
 . 210، ص  1964، دار النهضة العربية ، بريوت ،لبنان ،  ثقافيةاألنثروبولوجيا العاطف وصفي ،  -2
 .5، تر : عبد احلميد يونس ، مطبعة اجمللة اجلديدة ، القاهرة ، د س ،صقصة الزواج وسرتمارك ،  -3
 . 25، ص2001 مصر،، ، دار املعرفة اجلامعية، األزاريطةعلم اجتماع األسرة، غريب سيد أمحد وآخرون -4
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الصيغة  -وجمتمع سليم وال يتم عقد القران لال أبركان جيب توافرها وهي: ويل الزوجة 
 1الشهود" -الصداق  -اللفظية لبناء العقد 

 التعريف البيولوجي: -1-4
لن الذكر واألنثى كل منهما وحدة انقصة ال تستطيع االستمرار "عمر رضا كحالة": يقول "

. أي أن الذكر ال يستطيع 2”ابحلياة ألنه نصف أو جزء من لل  األصل، والبد من احتادمها
العيش أو االستمرار يف احلياة من دون األنثى اليت تعترب النصف األخر الذي يكمل األصل  

اء كان يف اجملتمع اإلنساين أو غريه فاستمرار احلياة مرهون املتمثل يف الزوجني الذكر واألنثى سو 
 ابحتادمها كزوج وزوجة لإلشبا  اجلنسي ولجناب اخللف الذي يؤمن استمرار احلياة.

ويعين كذل  " االرتباط الذي جيمع بني النساء والرجال بغرض اإلشبا  اجلنسي أساسا،  
الغالب وقد تكون عابرة، وهي يف العادة ال وتتميز تل  العالقات أبهنا تكاد تكون مؤقتة يف 

 .3تفرض أي التزامات أو مسؤوليات على األطراف الداخلة فيها"
 التعريف السوسيولوجي: -1-5

عندما نتحدث عن تعريف الزواج اجتماعيا فإننا بذل  نكون قد وصلنا ل ى تعريف ظاهرة 
املعتمد ألن الزواج يعترب  اجتماعية متجذرة يف ثقافات الشعوب منذ أالف السنني وهو التعريف

خاصية سوسيولوجية ابمتياز وهي رابطة أو مؤسسة اجتماعية خصها علم االجتما  
 واألنثروبولوجيا بدراسات كثرية. 

هناك عدة تعاريف للزواج من هذا اجلانب نورد بعضها : الزواج هو "مؤسسة اجتماعية مهمة 
ارة ل ى أخرى، ويربز وجودها اجملتمع، هلا نصوصها وأحكامها وقوانينها اليت ختتلف من حض

                                            
، مكتبة دار املعرفة، اجلزائر، دط، الرسالة إىل العروسني وفتاوى الزواج ومعاشرة النساء، الرمحان الصبيحيعبد  -1
 .11ص

 . 9،ص 1981دط ، لبنان، ، مؤمتر الرسالة ، بريوت ،  الزواجعمر رضا كحالة ،  -2
 .  109، ص1993مصر،، سكندرية، اإل، دار املعرفة اجلامعيةدراسات أنثروبولوجية معاصرة،حممد اجلوهري -3
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وتستمر فرتة طويلة من الزمن يستطيع من خالهلا البالغان لجناب األطفال، وتربيتهم تربية حسنة 
 .1وأخالقية ودينية يقرها اجملتمع ويعرتف بوجودها وأمهيتها"

متبادلة  وهو "تنظيم اجتماعي للعالقات اجلنسية بني الرجل واملرأة يرتب قبلهما التزامات 
 .2ومسؤوليات اجتماعية"

وهو كذل  " مؤسسة تتشكل بواسطتها عالقة طبيعية بني رجل وامرأة ختضع للقوانني 
 .                                  3االجتماعية واملرتبطة بثقافة جمتمع من اجملتمعات " 

وامرأة، من أجل  هو رابط مقدس جيمع بني رجل:  فالتعريف اإلجرائي للزواجوعليه        
إشباع الغريزة اجلنسية ، وأتسيس أسرة، وقيام الزوجني ابملهام املنوطة هبما، ويتم هذا وفقا 
ملا ترتضيه ثقافة اجملتمع وقيمه ومعايريه املرتبطة ابلزواج، ويتم الزواج أمام املأل من أجل أن 

 يكسب طابع اإلعالن واإلشهار واملشروعية وهذا ما يسمى ابلزفاف.
 كال الزواج: أش -2

وهو أن يتزوج الرجل الواحد امرأة واحدة وهذا الشكل  الزواج األحادي)الفردي(: -2-1
من الزواج ال يسمح ألحد الزوجني أبكثر من زوج يف آن واحد ويسود هذا الشكل من أشكال 
من  الزواج يف أغلب اجملتمعات يف العامل، وهو النمط األكثر رواجا بني األفراد واملفضل للكثري

اجملتمعات، خاصة اجملتمعات الغربية اليت سنت له قوانني حتدده وتنظمه، كما أنه أصبح رائجا 
لدى املسلمني والعرب نظرا للتغريات الثقافية واالجتماعية اليت طرأت على هذه اجملتمعات  

                                            
، 1981دط، لبنان، ، ،تر: لحسان حممد احلسن، دار الطليعة، بريوتمعجم علم االجتماع، ميتشل دينكن -1
 .138ص

دار الوفاء لدنيا الطباعة ، اجلزء األول -األنثربولوجيا–أصول علم اإلنسان حيي مرسي عيد بدر ،  -2
 .     235، ص 2007مصر، ، اإلسكندرية،والنشر

3- Granit, Madeleine,Lexiques des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 
1983, p 240. 
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وهذا ال يعين ابلضرورة أن الزواج حيدث مرة واحدة فقط طول العمر و لمنا هنال  لمكانية 
 الزواج مرة أخرى يف حاالت الطالق مثال أو وفاة أحد الزوجني.

 وينقسم ل ى قسمني مها: الزواج التعددي: -2-2
تعدد الزوجات وهو زواج رجل أبكثر من امرأة واحدة يف نفس الوقت، واجملتمعات اليت         

ال تسمح بتعدد الزوجات متيل ل ى تقييد عدد الزوجات املسموح هبن مثل ماهو معمول به يف 
الشريعة اإلسالمية، ولكن بعض اجملتمعات اإلفريقية ال تقوم بتقييد هذا العدد لل يصل عدد 

ات يف بعض األحيان ل ى ستني زوجة وهذا طبعا عند امللوك واألمراء أو أصحاب النفول الزوج
واملال  وقد أخذت به طائفة كبرية من الشعوب اإلفريقية مثل: " قبائل )داهوي( حيث كان 
الرجل يعاشر من مخسة ل ى ستني امرأة ويتفاوت هذا العدد تبعا ملركز الرجل االجتماعي 

تمعات ال تبيح تعدد الزوجات لال يف احلاالت احملدودة، كما هو يف ، وهناك جم1وثرائه"
اجملتمعات اإلسالمية، لل ال يسمح اجملتمع اإلسالمي بذل  لال ملن استطا  ويشرتط فيه العدل 
بني الزوجات، أو يف حاالت تدعو ل ى الضرورة القصوى كأن تكون الزوجة عاقرا، أو تكون 

 مد.مريضة مبرض مزمن أو طويل األ
وأما القسم الثاين فهو تعدد األزواج وهو زواج امرأة أبكثر من رجل واحد ولكن هذا       

النو  من الزواج مل يكتب له االنتشار أو اندر احلدوث وحمدود، ويكون األزواج فيه من األشقاء 
يف معظم احلاالت، وهذا معروف عند بعض القبائل  يف اهلند حيث أنه عندما تتزوج املرأة 
الرجل تصبح زوجة إلخوته يف نفس الوقت. "ويعود نظام تعدد األزواج يف الواقع ل ى ظروف 
الفقر الشديد مما جيعل من الصعب على كل أخ أن يتزوج من امرأة مبفرده وابلتايل يشرتك 

                                            
 .66، ص1966دط، لبنان، ، ، الدار القومية للطباعة والنشر، بريوتعلم االجتماع العائلي،مصطفى اخلشاب - 1
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اإلخوة يف الزواج من امرأة واحدة، ويف اجملتمعات اليت ال يزيد عدد النساء عن النسبة 
 .1املطلوبة"

وهو الذي يتزوج فيه عدد من الرجال عددا من النساء دون ختصيص الزواج اجلمعي:  -2-3
ويصبح الرجل فيه زوجا لكل النساء، وتصبح الزوجة فيه زوجة لكل الذكور، ويشري العامل 

" ل ى أن هذا النو  من الزواج " ينتشر يف اجملتمعات اليت متارس تعدد األزواج، وهذا وسرتمارك"
لزواج يكاد ال يكون له وجود حاليا فقد أدت عمليات التحديث املختلفة وخاصة الشكل من ا

 . 2عمليات االتصال بني اجملتمعات ل ى اختفاء هذا النمط من الزواج  تقريبا"
كما يعد هذا الشكل من الزواج القريب من احليوانية مدعاة لإلابحية اجلنسية، وهضم للحقوق 

ف نسب األوالد، وابختصار هو " ما أطلق عليه اسم املشاعية الزوجية، ويف هذا الشكل ال يعر 
 . 3اجلنسية "

 مراحل الزواج يف اجلزائر :  -3
ختتلف مراحل الزواج من جمتمع ل ى أخر ابختالف العادات والتقاليد اليت حتكم اجملتمع ،      

وحىت ابختالف املناطق يف بعض اجملتمعات . وقد اخرتان اجملتمع اجلزائري الذي بدوره ختتلف 
لذل  فيه املراحل ابختالف العادات والتقاليد يف خمتلف املناطق، لكنها تبدو متقاربة نوعا ما، 

سنعمم هذه املراحل على اجملتمع اجلزائري، يف حني أننا سنذكر االختالفات يف املبحث الثالث 
 )االحتفال ابلزواج(. 

 

                                            
 .  52ص، 1984لبنان، بريوت،والنشر، ، دار النهضة العربية للطباعة األسرة واحلياة العائلية،سناء اخلويل -1
 .  16، ص 2008، الشركة العربية للتسويف والتوريدات ، دط ، علم االجتماع األسري خنبة من املختصني ،  -2

3- François Grêle ; Michel Panoff ; Michel Perrin ; Pierre Tripier 
Dictionnaire des sciences humaine – Anthropologie sociologie, 
France, Nathan université, 1997, P224. 
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 ومراحل الزواج يف اجلزائر ميكن تلخيصها فيما يلي : 
يعترب اختيار الزوجة يف الثقافة التقليدية مسألة مجاعية هتم العائلة  اختيار الزوجة: - 1- 3

ة أو الكبرية واجلماعة أو القبيلة أو العشرية يف بعض املناطق وليست جمرد مسألة فردية الصغري 
" هلا، وزوجة البنها  كّنةختص الشخص املقبل على الزواج، وهلذه الغاية تسعى األم الختيار" 

وغالبا ما تستعني يف هذه املهمة بقريباهتا أو جاراهتا أو نساء متخصصات يف هذه األمر هن 
(. "ويتم اختيارها على أساس خصائصها اجلسدية، ومنها على اخلصوص طول اطباتاخل)

جسمها وامتالئه، بياض لون بشرهتا، طول شعرها ونعومته، مجال وجهها، ل ى غري لل  من 
اخلصائص. ابإلضافة ل ى أهنا من عائلة شريفة، حسنة السمعة، ماهرة أبعمال املنزل، ويعترب 

، كما أن املناسبات العائلية الكبرية 1ألفضل ملالحظة الصفات اجلسمية"احلمام الشعيب املكان ا
 مثل األعراس واخلتان والزايرات تعد مكاان مميزا الختيار الزوجة.

ومع ما شهده اجملتمع من تطورات اجتماعية وسياسية واقتصادية جند أن طريقة اختيار      
أة للعمل والتعليم ووجود أماكن يلتقي فيها الزوجة قد تطورت وتغريت وهذا يعود ل ى خروج املر 

الذكور مع اإلانث، فأصبح موضو  اختيار الشري  سهال على الطرفني الزوج و الزوجة ويتفقان 
على كل جوانب احلياة وما على األسرة لال االتفاق مع األسرة األخرى على التفاصيل اخلاصة 

 ابلزفاف.
نة للزواج منها والتقدم لليها أو ل ى أهلها إلثبات وهي طلب الرجل يد امرأة معياخلطبة: -3-2

املصاهرة معهم ، وختتلف اخلطبة طبقا ألساليب اختيار الزوجة "فعندما يكون االختيار 
 شخصي يكون دور األهل اثنوي، أما عندما يكون االختيار عائلي دون معرفة مسبقة وعالقة

                                            
، رسالة ماجستري يف االنثروبولوجيا، كلية العلوم )العالقات(هرة التغري يف األسرة اجلزائرية ظاسليمان دمحاين،  -1

 .144، ص2006االجتماعية واالنسانية ،قسم الثقافة الشعبية ،جامعة ايب بكر بلقايد ، تلمسان، 
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وجرت العادة يف جمتمعنا اجلزائري  1ني."سابقة. فاخلطبة تكون هنا وسيلة للتعارف بني اخلطيب
أن يتقدم اخلاطب ل ى أهل الفتاة مرفوقا أبهله وبعد الرتحيب أبهل اخلاطب من طرف أهل 
 الفتاة يقوم والد الفىت أو كبري العائلة بتوضيح سبب الزايرة ويتم التوافق والرضا بني العائلتني. 

اشرة بعد توافق العائلتني وفيها يتم حتديد أتيت هذه املرحلة مب االتفاق على املهر:  -3-3
املهر الذي جيب أن يدفع من طرف أهل العريس، ويعترب املهر "صداق يدفعه الزوج للزوجة 

، ويتم دفع الصداق من قبل رئيس القبيلة أو العشرية أو والد العريس وليس 2لضماهنا ماداي"
حقيقا لشراء العروس على العكس له  ابلضرورة من قبل العريس. "لن املهر اندرا ما يعد مثنا

وظائف اجتماعية أبرزها أنه يعمل على استقرار الوحدة األسرية و كتعويض أو املكافأة ألهل 
 .3العروس سبب فقداهنم خدمتها هلم"

يقام حفل اخلطوبة )الفاحتة( يف منزل العروس حبضور املدعوين من الطرفني : حفل اخلطوبة -4 -3
قران ولل  بدفع املهر املتفق عليه وقراءة الفاحتة وصيغة الزواج حبضور وفية يعقد الزواج أو ال

شاهدين. ويف هناية احلفل حيدد موعد الزفاف من طرف أهل الزوجني، والعقد الذي يتم هبذه 
 الصورة يعترب صحيحا من الوجهة الشرعية والقانونية.

يف تعريف هلذا الطقس نستطيع القول أبن حفالت الزواج هي : حفل الزفاف: - 5–3
"حفالت تقام قبيل بدء الزواج إلضفاء صبغة اجتماعية وقانونية عليه وللتمييز بينه وبني العالقة 

. مير حفل الزفاف  4غري املعرتف هبا اجتماعيا اليت تقوم بني الرجل واملرأة اللذين سيتزوجان " 
عدة طقوس، لل انه أهم حدث يف حياة كل من الطرفني ورابطة مقدسة يف اجملتمع اجلزائري ب

                                            
،  رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية أتخر سن الزواج يف اجملتمع اجلزائريأسباب حممد بوعليث،  -1

 .77، ص2009واالنسانية ،قسم علم االجتما ، جامعة بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 
 .138، ص2000، دار الشروق للنشر والتوزيع، األردن، معجم علم االجتماع املعاصرمعن خليل العمر،  - 2
 . 138املرجع نفسه ، ص  - 3
 .  602، ص  1981، جامعة الكويت ،  قاموس االنثروبولوجياشاكر مصطفى سليم ،  - 4
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بينهما ، لذل  جيب أن يعرب عنه بطريقة تبقى راسخة يف ألهان كل من حضره ، كما أن 
لعالن العرس يعطيه رمزية دينية واجتماعية لذا: "ينبغي لعالن العقد علنيا وبطريقة رمسية،وحيظى 

ركة الدين تعبريا عن قدسيته، كما ينال كونه طقسا تباشري أحياان كونه ممارسة مقدسة مببا
 . ونستعرض فيما يلي أهم الطقوس اليت مير هبا كل حفل زفاف يف هذا اجملتمع. 1السحر"

: حيث تذهب العروس ل ى احلمام مع قريبا وصديقاهتا وهذا قبل يوم طقس احلمام-3-5-1
و طابع رمزي تدخل من خالله الفتاة ل ى أو يومني على موعد الزفاف، ويعترب احلمام مكان ل

عامل الناضجات. ولعل رمزية هذا الطقس تظهر يف املرأة اليت تساعد العروس يف االستحمام 
 حيث يشرط أن تكون متزوجة وربة بيت حسب املعتقد الشعيب.

: ويتم هذا الطقس حسب عادات كل اجلزائريني يف الليلة اليت تسبق طقس احلناء -3-5-2
لدخلة ويتمثل يف ختصيب يد العروس مبسحوق احلناء الذي يكون حسب التقاليد، ممزوجا ليلة ا

مباء الورد، ويف هذه الليلة تكون العروس يف أهبى حلة، وجتلس على كرسي كأهنا سلطانة حماطة 
ابملدعوات ول ى جانبها طفالن لكران من أهل العريس، ممسكني بشمعتني، وتقوم مبهمة 

 ابحلناء واحدة من أهل العريس وتكون متزوجة.ختصيب يد العروس 
: ويف هذه الليلة تغادر العروس بيت أهلها متوجهة ل ى بيت طقس ليلة الدخلة -3-5-3

زوجها مرفوقة ابلزغاريد املتعالية وتستقبلها أم العريس وبعد اسرتاحتها تقوم بعرض فساتينها على 
( يكون يف التصديرةهذا أو ما يسمى بـ )املدعوات وجتدر اإلشارة هنا ل ى أن عرض األزايء 

بعض املناطق بعد ليلة الدخلة أي يف صباحها أما فيما خيص طقس ليلة الدخلة فقد أشار 
عادل فوزي ل ى أن "طقس ليلة الدخلة مل يكن يف األدبيات االنثروبولوجية موضو  تساؤل، 

                                            
1- G.Duncan Metchell (ed) , Dictionary of sociology , Routledgr & 
Kegan Paul , london , 1968 ,ed ,1977 , p 113 . 
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أن القيام به ليس له أثر وعوجلت مسألة ليلة الدخلة فيه كأي طقس خيضع لقواعد العادة، وك
 .  1على ما يعقبه من أحداث"

 :دوافع الزواج  -4
لن أسباب الدخول يف احلياة الزوجية كثرية وخمتلفة ابختالف اجملتمع والتقاليد والبيئة اليت ينشأ  

فيها وابختالف نظرة الفرد ورغباته يف احلياة. لكن ابلرغم من اختالف بعض مقومات الزواج 
عات البشرية والبيئة االجتماعية والتغريات احلاصلة من عصر ألخر لال أن دوافع ابختالف اجملتم

 الزواج تكاد تكون متشاهبة عموما . 
 وميكن تصنيف هذه الدوافع على الشكل التايل:

: ويتمثل يف طاعة أمر هللا ورسوله)صلى هللا عليه وسلم( ولل  لرغبة الديين الدافع -4-1
اية األعراض وغض البصر واجتناب الفتنة والشهوات ولكمال نصف الفرد يف حتصني الفرج ومح

الدين. وجند هذا الدافع يف اجملتمعات الدينية كاملسلمني حيث تكون الرغبة يف الزواج كبرية، 
 ولل  إلرضاء اخلالق ولتبا  السنة والرغبة يف اإلجناب والتفاخر ابألبناء.

اجملتمعات التقليدية دافعا حنو االختيار ويكون هذا الدافع يف  الدافع االجتماعي:-4-2
للزواج فاجملتمع ينظر نظرة خاصة لألعزب، ففي قبائل السانتال )البنغال( ينظر لليه نظرة احتقار 
ويسمى) الالرجل( ويف قبائل الكافيري ليس له حق االنتخاب، وأعزب الكاسيشن )بورما( تقام 

 . 2له عند موته جنازة ساخرة 
للضغط االجتماعي أكثر من الرجال الرتباطهن ابألسرة، وألن بقاءهن دون وختضع النساء    

زواج بعد سن معينة  يعتربه اجملتمع عنوسة، وأحياان يفسر بوجود عيب فيهن، وهذا الضغط 
خيتلف حسب األوضا  االقتصادية واالجتماعية لكل واحدة منهن، فالطالبة واليت خترج للعمل 

                                            
1-Faouzi Adel ,la nuit de noces ou la vérité piégée, Insanyat 
№04,Avril 1998,p3 . 

 .20، ص 2000، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، الزواج وتطور اجملتمععادل أمحد سركيس،  -2
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بل رمبا قد تلقى معارضة وحث على الرتيث يف اختال القرار، يكون عليها الضغط أقل حدة، 
خاصة للا كانت صغرية، بقدر ما ميارس على املاكثات ابلبيت وقد يكون التقليد هو الدافع 
للزواج فتتزوج الفتاة جملرد أن أخرايت قد تزوجن، ويتزوج الرجل مثلما تزوج أصدقاؤه، وقد 

 .1يكون للمفاخرة والشهرة
وقد تكون الضغوطات االقتصادية كالفقر واحلاجة ل ى املادة االقتصادي:   الدافع -4-3

والبطالة من بني الدوافع الرئيسية للزواج ، مما يدفع البعض من الرجال ل ى البحث عن النساء 
العامالت يف قطا  من القطاعات كالرتبية أو اإلدارة واليت تكون لات دخل مادي قار مثل 

يف السنوات األخرية، أو صاحبة ارث أو من عائلة ثرية، أو قادرة على  ماهو احلال يف بالدان
القيام أبعمال فنية داخل املنزل كاخلياطة والطرز أو العمل يف احلقول واملزار  ، كما ختتار املرأة 

 الرجل الغين أو صاحب الدخل احملرتم الذي يؤمن هلا حياة الرفاهية ورغد العيش.
ن هذا الدافع انتج عن رغبة الشعورية من أحد الزوجني أو  ويكو دافع اإلجناب:  -4-4

كالمها يف لجناب األطفال وتكوين أسرة، ويشبع الزواج دافع الوالدية لديهما خاصة للا حتقق 
 اإلجناب، وبذل  يطمئن الرجل على فحولته واملرأة على خصوبتها.

رضت نفسها يف جمتمعنا هذا الدافع ابلذات هو من األسباب اليت فالدافع العاطفي:  -4-5
يف اآلونة األخرية ولل  نتيجة للتغريات والتطورات اليت شهدها اجملتمع يف خمتلف جوانب احلياة 
حيث أصبحت امليول العاطفية عند كال اجلنسني واملتمثل أساسا يف احلب الذي أصبح دافعا 

  عامل الرومانسية اخليايل. قواي للزواج، لضافة ل ى الطفرة التكنولوجية اليت ساعدت يف الولوج ل ى
وهي   bomanبومان ويف األخري نستطيع أن نوجز هذه الدوافع يف األسباب اليت خلصها  

كالتايل:" البحث عن احلب، األمان االقتصادي، الرغبة يف حياة املنزل وألوالد، األماانلعاطفي، 

                                            
 .13، ص 1998 ، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،الزواج وتطور اجملتمعحسني عبد احلميد رشوان،  - 1
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املرغوب فيها يف منزل األسرة  حتقيق رغبة الوالدين، اهلروب من الوحدة، اهلروب من أوضا  غري 
 .1، لغراء املال، وجود الصحبة واحلماية، حتقيق مركز اجتماعي أو حىت املغامرة"

 املبحث الثاين: عقبات الزواج واالختيار الزواجي ونظرايته
 عقبات الزواج:-1

لن املالحظ يف جمتمعاتنا واحلياة االجتماعية فيها هو عزوف الشباب عن الزواج       
النصراف ل ى حياة العزوبية، مما أدى ل ى االحنرافات النفسية واخللقية وكثرة األمراض اجلسمية وا

 والعقلية، واألخطار االجتماعية واالقتصادية والثقافية وحىت السياسية . 
 نذكرها ملخصة فيما يلي:       
عمل حال لن ارتفا  معدالت البطالة يف صفوف الشباب وعدم وجود وظائف وفرص لل     

دون حصول الشباب على فرصة للعمل تدر عليه دخال اثبتا ميكنه من حتمل أعباء الزواج، 
لضافة ل ى أزمة البطالة هناك أزمة السكن اليت تعد هي أخرى عائقا أمام الزواج خاصة يف 
املناطق احلضرية املكتظة، فالشباب حىت لن وجد عمال فإنه يتعذر عليه احلصول على مسكن 

فيه، كما أن الشباب غري قادر على حتمل مسؤولية الزواج ماداي، لضافة ل ى غالء املعيشة  ليتزوج
وارتفا  تكاليف الزواج والظواهر املصاحبة للزواج من عرس وحفل خطبة وجهاز وكراء قاعات 
احلفالت ، كما جند أيضا العقبات املادية كغالء املهور والذي أثقل كاهل الشباب مما جعلهم 

كثريا فيه قبل لبداء رغبته يف الزواج أو التفكري فيه. "وعلى الرغم من أن الزواج يعد من   يفكرون
أهم احلقوق اإلنسانية لال أن الظروف االقتصادية املعاصرة تقف حائال دون حصول الشباب 

 .2على هذا احلق بنفس السهولة اليت كانت تتوفر للشباب يف الفرتات السابقة "
 

                                            
، 2002، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،االختيار للزواج والتغري االجتماعي، سامية حسن الساعايت -1
 . 26ص

 . 47، ص2000مصر، ، دار البشري للثقافة والعلوم بطنا، اإلسالم وقضااي املرأة املعاصرةالبهى اخلويل،  - 2
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 ماعي:العامل االجت -1-1
لن التقاليد االجتماعية السلبية واألعراف السائدة الزالت تفرض نفسها على األسرة        

وخاصة يف بعض املناطق من اجلزائر والريفية منها على وجه اخلصوص، ابإلضافة ل ى عزوف 
الشباب عن الزواج ممن هم أكرب سنا أو علما أو مركزا اجتماعيا أو أقوى شخصية ،  فاملستوى 

لتعليمي يؤثر يف املستوى االجتماعي ويعد املستوى التعليمي عامال مهما يف الزواج فأصبح كال ا
من الشاب أو الشابة ال يستطيعان الزواج لال بعد لمتام فرتة الدراسة ومن مث احلصول على عمل 

 مالئم و مناسب يساعدمها يف العيش وحتمل أعباء احلياة .
 العامل الثقايف: -1-2

يعد خروج املرأة أو الفتاة ل ى العمل واحتكاكها ابلشباب ورؤيتها ألمناط خمتلفة منهم من أهم 
األسباب اليت جعلت املرأة ترتدد يف االختيار واإلقدام على الزواج وكذل  الشاب الذي يرى يف 

ل يف الفتاة عدم التزامها ابالحتشام يف لباسها وجمارة الغرب يف السلوك واالختالط مع الرجا
 األماكن العامة والصداقات الكثرية كل هذا جيعله ينفر من الزواج واالقرتان هبؤالء  الفتيات.                      

ابإلضافة ل ى ضعف الواز  الديين لدى كل من الشاب والشابة مما يرجح كفة العالقات غري    
لفتاة علميا والوصول ل ى أعلى املشروعة وابلتايل عدم التفكري يف الزواج، لضافة ل ى طموح ا

 درجات التعليم مما يؤثر على سلوكها ورفضها للزوج األقل منها علما.
 العامل النفسي:  -1-3

يف هذا العامل جند أن املثالية تعترب أهم األسباب يف أتخر الزواج وهو أن يضع الشاب         
أو اندرة، كما أن بعض الرواسب يف خياله امرأة مبواصفات مجالية وكمالية مستحيلة الوجود 

النفسية لدى الفتاة عن فشل الزواج أو الطالق خاصة للا كانت التجربة قريبة منها أو حدثت 
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إلحدى صديقاهتا أو قريباهتا ابإلضافة ل ى بناء تصورات خاطئة عن الزواج وما قد ينتهي لليه 
 .1يف ظل ارتفا  معدالت الطالق يف اجملتمع

 جي:االختيار الزوا -2
لن عملية االختيار الزواجي فعل لنساين ال تكاد ختلو منه اجملتمعات وهو سلوك طبيعي         

وشائع ميارسه اإلنسان يف حياته ألجل أتمني وتنظيم وجوده النفسي واالجتماعي من خالل 
ال الزواج، وهناك عوامل متعددة تلعب دورا مهما ومؤثرا يف عملية االختيار للزواج كالثقافة مث

واليت ختتلف من جمتمع ألخر، فاجملتمعات الغربية مثال ثقافتها ختتلف عن اجملتمع العريب يف 
عملية االختيار الزواجي، لضافة ل ى الدين الذي يلعب دورا أساسيا يف حتديد األزواج 
تمع والزوجات وكيفية االختيار وفقا لنظام احملارم، وكذا عوامل التغري الثقايف واالجتماعي يف اجمل

الواحد فاالنتقال من اجملتمع الريفي ل ى اجملتمع املدين وانتشار التعليم وعمل املرأة ووضعها 
االجتماعي، وكذا التغري يف قيم الزواج ، هذه العوامل كلها لعبت دورا كبريا يف التأثري على منط 

 كل عام.االختيار للزواج يف جمتمعاتنا احمللية بشكل حمدد، واجملتمعات اإلنسانية بش
وتعترب العائلة نواة التنظيم االجتماعي والنشاط االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع العريب 
التقليدي واحلديث، ويف العائلة يتوارث الفرد انتماءه الديين والطائفي والعرقي والطبقي ل ى حد 

ورا رئيسيا ومباشر يف بعيد، واجملتمع اجلزائري هو جزء من اجملتمع العريب واليت تلعب فيه العائلة د
احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية،  والتغريات االجتماعية والثقافية اليت طرأت على بناء 
العائلة اجلزائرية وعلى األدوار والعالقات اليت صاحبت هذا التغري، ويعد الزواج أحد أبراز هذه 

 املفاهيم واملعتقدات اخلاصة ابلزواج العالقات الرئيسية اليت مرت عليها عملية التغري، فتغريت

                                            
، فقهية معاصرة، دار الفكر العريب، قراءة معدل الطالق أتخر الزواج وارتفاععبد احلميد لمساعيل األنصاري ،  - 1

 . 5، ص 2000
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وبعملية االختيار ابلتحديد ونتجت عنه صور يف املمارسات االجتماعية، وهناك نوعان من 
 االختيار مها االختيار األسري واالختيار الذايت:

 االختبار األسري:  -2-1 
ت القدمية والوسطى لن هذا النمط من االختيار للزواج هو النو  السائد يف اجملتمعا          

 وحىت احلديثة، وهو كذل  النمط املميز يف اجملتمعات غري الصناعية والنامية.
فالدراسات االنثروبولوجية اخلاصة ابلزواج أوضحت أن الزواج ليس جمرد تعاقد بني فردين،      

عة ولكن يعترب يف نفس الوقت تعاقد بني أسرتني وتدخل هنا العقيدة الدينية وعضوية اجلما
 واملكانة االقتصادية االجتماعية.

" فالزواج املفضل يكون حمددا على حنو أكثر من االختيار دقة، كما يعد بصورة أكثر        
، وهناك أمناط هلذا النو  من االختيار منها زواج األقارب داخل العائلة الواحدة، 1صرامة"

ة أو الطائفة الواحدة، ومن املواضيع اليت والزواج ضمن اجلماعة املصغرة كاحلي أو القرية أو القبيل
جرميني حضيت ابلكثري من الدراسات يف هذا اجملال ظاهرة الزواج من بنت العم والذي فصلته 

يف منطقة األوراس والقبائل وحىت قورارة وقد أوضحت أن  احلرمي وأبناء العميف كتاهبا  تيليون
لداخلي هو احلفاظ على املرياث داخل من بني األسباب اليت أدت ل ى احلرص على الزواج ا

 .  2العائلة 
واجلماعات البدوية العربية تفضل الزواج الداخلي، الذي يتم بني أطراف داخل اجلماعة        

نفسها والزواج املفضل هو زواج ابنة العم اليت تولد وتنشأ داخل اجلماعة، وهكذا ال حتتفظ 
اجلماعة البدوية ابلشباب الذكور داخل اجلماعة فحسب، ولمنا تعمل من خالل هذا النظام 

 م عالقتهم مع أعمامهم وهي عالقة تكون قوية أصال من خالل رابطة املصاهرة.على دع
                                            

 .  71، ص1996، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، االجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرةعلياء شكري ،  -1
بنان، لدار الساقي، بريوت،  -اتريخ النساء يف جمتمعات املتوسط –احلرمي وابناء العم جرميني تيليون،  - 2

 .  120، ص2000
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 االختيار الذايت: -2-2
لن التحوالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وسيطرة الطابع الفردي على اجملتمعات احلديثة   

يت والذي يعتمد أدى ل ى تغيري أسلوب الزواج من االختيار اجلماعي ل ى االختيار الفردي أو الذا
على رغبة الفرد الشخصية يف اختيار شري  معني، وأصبح تدخل العائلة أقل أتثري يف القرار، 
ويكثر هذا النمط يف اجملتمعات األمريكية اليت تعترب رائدة يف هذا األسلوب وانتشرت هذه 

أصبح فيه األساليب الشخصية بصفة كبرية يف أغلب اجملتمعات ومنها اجملتمع اجلزائري الذي 
الشاب أو الشابة مها اللذان خيتاران بعضهما وما على األسرة سوى االنصيا  ل ى القرار 

 ومباركته.
فاالختيار الذايت مهما كان فرداي أو شخصيا فإنه ال ميكن أن يغفل االعتبارات       

ب واملكانة االجتماعية والثقافية يف البيئة وال حىت رغبات األهل وتوجيهاهتم، ومقتضيات املنص
االجتماعية، فهذه العوامل االجتماعية والثقافية والبيئية تكون عوامل هامة حىت خيتار الفرد 
شري  حياته، ألن الزواج للا كان يشبع حاجات فردية عند الزوج والزوجة، فإنه نفسه نظام 
م اجتماعي ثقايف اختص به اإلنسان بني سائر املخلوقات، فهو" خيضع ملا ختضع له النظ
االجتماعية األخرى وينال صاحبه من قبول وأتييد أو معارضة ورفض بقدر ما يتعامل معه 

 1النظام على أساس األسلوب والطريقة اليت حددها اجملتمع".
 النظرايت املفسرة لنظام الزواج  -3
 نظرية التجانس: -3-1

لشري  املماثل يف هذه النظرية تقوم على فكرة تشابه اخلصائص بني الزوجني واختيار ا     
الصفات وامليول واالجتاهات حيث أن الشبيه يتزوج الشبيهة، وأن التجانس هو الذي يفسر 
اختيار الناس بعضهم لبعض كشركاء يف الزواج، والناس بصفة عامة يتزوجون ممن يكونون قريبني 

                                            
 .  422، ص1999، دار الفكر العريب، مصر، اإلرشاد والعالج النفسي األسريعالء الدين كفاين ،  -1
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لون أيضا ل ى منهم يف السن، ومن نفس القبيلة والساللة  ويشرتكون معهم يف العقيدة ، كما ميي
الزواج ممن هم يف مستواهم التعليمي، ومستواهم االقتصادي واالجتماعي، وحبذا لو اشرتكوا 
معهم يف امليول واالجتاهات وطرق شغل الفراغ والعادات الشخصية السلوكية ، وميادين ممارسة 

 . 1اهلواايت
أو الشعوراي يعين ميل الناس شعوراي لزواج املتجانس: أبنه"ا Nemcofمنكوفويعرف  

الختيار شري  تتشابه خصائصه مع خصائصهم، وهي ظاهرة تشمل حىت احليواانت، لكن 
هناك اختالف بني البشر واحليوان ألن معظم اخلصائص املتشاهبة اليت خيتارها اإلنسان هي يف 
املقام األول خصائص اجتماعية أكثر من كوهنا فيزيقية، وأنه حىت ابلنسبة ل ى اخلصائص 

ر من حتديدها ابعتبارات ة فإهنا تتحدد هي األخرى ابعتبارات اجتماعية أكثاجلسمي
 .2"بيولوجية
لن نظرية التجانس تركز على أن أهم أسس االختيار هي: التشابه يف اخلصائص        

االجتماعية والسمات اجلسمية ومنها الدين، اجلنس، املستوى االجتماعي االقتصادي، السن، 
 لزوجية، الطول، ولون البشرة.التعليم، احلالة ا

فاألنثى ختتار الناجح يف حياته العملية والقادر على ضمان مستوى معيشي طيب، أما       
الرجل فيختار املرأة لات الشخصية اللطيفة واليت حتب النظافة والرتتيب وصاحبة املهارات 

 املنزلية.
 :نظرية التجاور املكاين-3-2

يف هذه النظرية يفرتض أن الفرد عندما خيتار للزواج فهو خيتار أو مييل لالرتباط          
بشخص يعرفه، سواء يف املدرسة أو يف العمل، حيث تكون الفرصة أكثر لالحتكاك أبفراد 

                                            
 . 432، ص املرجع نفسه - 1
 . 137سامية حسن الساعايت ، مرجع سابق ، ص  - 2
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اجلنس األخر، ويرى أصحاب هذه النظرية أن التجاور املكاين ما هو لال عامل من عوامل لمتام 
أي حتديد ومعاينة العينة الصاحلة للزواج ، ويظهر التجاور املكاين يف اجملتمعات البسيطة الزواج، 

احمللية الريفية اليت فيها عالقات اجلرية كبرية وعميقة، ابإلضافة ل ى وجودها يف جمال حمصور 
 جغرافيا ووسائل اتصال حمدودة.

الناس يعيشون ويتعبدون ويعملون فالتجانس يتولد للا كان عن طريق القرب املكاين ألن       
ويدرسون يف مكان واحد، يتعارفون ويتألفون وسرعان ما يتزوجون، حيث يرى أصحاب هذه 
النظرية أن عملية االختيار للزواج" تتم يف لطار جغرايف حمدد يكون مبثابة جمال مكاين يستطيع 

 .1ار"الفرد أن خيتار منه وهو ما يطلق عليه الفرصة االيكولوجية لالختي
 نظرية القيمة:  -3-3

يف هذه النظرية الفرد خيتار شري  حياته الذي يتشارك معه يف نفس القيم أو على األقل        
يقبل بعض قيمة األساسية، والقيم تعرب عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معمقة حنو 
األشخاص واألشياء واملعاين وأوجه النشاط، فالقيم اليت يشعر هبا اإلنسان هي اليت حتدد سلوك 

 ياراته وتعرب عن دوافعه ومتثل األشياء واملعاين واألشخاص اليت توجه رغباتنا واجتاهاتنا حنوها.اخت
"فإنه يبدو منطقيا أن الفرد سوف خيتار رفاقه مبا فيهم شري  حياته، من بني هؤالء        

 .2الذين يشاركونه، أو على األقل يقبلون قيمه األساسية ألن األمان العاطفي يكمن يف لل "

 املبحث الثالث: االحتفال ابلزواج يف اجلزائر
ختتلف عادات لقامة أعراس الزواج يف اجلزائر من منطقة ل ى أخرى متاما كما ختتلف         

طريقة حتضري الطعام واللباس واملهرجاانت الغنائية واللهجات احمللية، فاملوروث الثقايف املتنو  يف 
 الثقافية املوجودة يف الشرق والغرب والوسط واجلنوب.اجلزائر جيعلها مليئة ابملفارقات 

                                            
 .  384، ص 1997، منشورات اجلامعة املفتوحة، طرابلس،األسرة والزواجبريي،  الوحيشي أمحد - 1
 .136سامية حسن الساعايت، مرجع سابق، ص  -2
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يعترب الصيف هو الفصل املفضل لألعراس يف أغلب مناطق اجلزائر ابستثناء الصحراء         
اجلزائرية اليت تكون فيها درجة احلرارة مرتفعة يف فصل الصيف لذل  ختتار العائالت فصلي 

تيار فصل الصيف عادة كونه يصادف العطل اخلريف أو الربيع إلقامة هذه احلفالت، واخ
السنوية ما يسمح ألفراد العائالت ابحلضور مهما بعدت املسافات بينهم وحضور العرس مسألة 
 حتمية ابلنسبة لألقارب وحىت الذين يعشون يف املهجر حيضرون أفراح الزفاف لدى أقارهبم. 

 أمهية االحتفال ابلزواج يف اجلزائر: -1
لزواج لدى اجملتمع اجلزائري أمهية اجتماعية خاصة حيث ختصص له طقوس حتتل مناسبات ا    

استثنائية ترتبط ابملوروث الثقايف هلذا اجملتمع. وتكمن هذه األمهية يف االحتفال ابلزواج كون هذا 
األخري يعترب جماال واسعا اللتقاء العائالت، ولعادة بث الروابط والعالقات العائلية اليت أضعفتها 

ات االجتماعية كما أنه حماوالت جادة من أجل استدامة القيم فهي تعكس أهم القيم التغري 
اجملتمعية السائدة واليت تتمثل يف الشرف والطهارة والتعاون والتكافل والتضامن.كما تكمن أمهية 
االحتفال ابلزواج يف أنه فضاء للتنفيس والربوز والتزين والرقص خاصة للنساء، وابختصار تعترب 

راسيم االحتفالية آلية هامة لتفريغ املكبواتت واخرتاق احملظورات " فالنساء معرتف وحمتفل هبن امل
 .1يف املهام واالحتفاالت العائلية"

لضافة ل ى أن االحتفال ابلزواج يعترب لثبات لنجاح العائلة الكلي ولقوهتا وكرمها وسخائها، 
هو يعترب "أهم مواطن التبادالت الرمزية ابإلضافة ل ى التفاخر والبحث عن مكانة اجتماعية و 

 .2واالجتماعية واملادية"
 
 

                                            
، مركز 30-29، ملخص رسالة ماجستري، جملة انسانيات العددمراسيم الزواج مبدينة قسنطينةفرايل عباس،  - 1

 .34، ص 2005البحث يف االنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران، 
 . 34املرجع نفسه، ص  - 2
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 طقوس االحتفال ابلزواج يف اجلزائر:  -2
ختتلف طقوس الزواج عامة مابني جمتمع وأخر حسب ظروف ومقتضيات ومورواثت ووفق  

معايري اجتماعية حتتمها الطبيعة احلياتية والظروف املعيشية طبقا ملفاهيم ترسخت يف وجدان 
 أهله وطرق تعاملهم كما ترىب عليها أفراده. 

ل ى أخرى جبميع مراحل ولطقوس الزواج يف اجلزائر عادات وتقاليد ختتلف من منطقة   
التحضريات وهذا منذ اخلطوبة ل ى غاية لهناء العرس، ومهما اختلفت هذه العادات والتقاليد 
فإهنا تصب يف قناة واحدة وهي فرحة األهل بزواج االبن أو االبنة ولمتام الزواج ضمن قوانني 

 اجتماعية متوارثة.
عض النمالج من مناطقه وكيفية القيام وفيما يلي سننتقل بني ربو  اجلزائر للتعرف على ب 

 بطقوس االحتفال ابلزواج يف هذه املناطق.
 االحتفال ابلزواج يف منطقة سعيدة: -2-1

أهم ما مييز أعراس هذه املنطقة هي أهنا تعتمد على الزواج الداخلي يف أغلب األحيان ابإلضافة 
طبة واليت تكون يف بيت العروس ل ى اعتمادها على االختيار األسري غالبا، وتبدأ الطقوس ابخل

وتتفق العائلتان عن املهر وموعد الزفاف والعقد الذي يكون بعدها مبائدة عشاء أو غداء ويسلم 
خالله املهر، وميكن أن يكون مقرتان ابلدخلة أو منفصال عنها، مث أتيت مراسيم الزفاف واليت  

ات الشعرية والغنائية، وألعاب كانت يف السابق تدوم سبعة أايم كاملة تقام خالهلا السهر 
الفروسية، وتقام خالهلا الوالئم وكان العرس مناسبة ختص كل القبيلة أو الدوار وكان اجملتمع 
يشرتك يف لحيائها، أما اليوم فهي تدوم يومني أو ثالثة فقط، يف يوم العرس ينتقل أهل العريس 

أو القبيلة والوزراء الذين يعينهم  ل ى بيت العروس ، والذين يتكونون عادة من أعيان العائلة
العريس ولل  من أجل حصر اجلهاز ومرافقة العروس ويؤتى ابلعروس يف املاضي على 

" أما اليوم ففي موكب من السيارات الفخمة، وتستقبل العروس أبهازيج من قبل الكاليش"
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" احلجبةاسة "العريس، وليلة الدخلة أثناء وجود العريس مع العروسة يقوم أحد الوزراء حبر 
 . 1وضمان عدم اإلزعاج

 االحتفال مبنطقة تيزوزو:  -2-2
يتسم الزواج التقليدي يف منطقة القبائل بسمات متيزه وتطبعه بطابع خاص، وتتجلى تل        

السمات يف خضوعه خضوعا يكاد يكون اتما لعادات اجتماعية معنية يتضمن قيما خاصة 
شديدا لدرجة أهنا أتصلت جذورها ورسخت فأصبحت  يتمس  هبا اجملتمع القبائلي متسكا

عندهم من املسلمات يف ثقافتهم وصارت من لب الرتاث الثقايف يتوارثها الناس أاب عن جد، 
وتبدأ طقوس االحتفال ابلزواج من أول مرحلة وهي اخلطوبة واليت تتم يف بيت العروس وتكون 

تبدو أهنا بسيطة وفقا للعادات والتقاليد وقفا على الرجال فقط ويتفقون على كل الشروط اليت 
مث تقام حفلة اخلطوبة وبعد هذه احلفلة ال تغادر الفتاة بيت أهلها وال خترج منه حىت أييت يوم 
الزفاف ويقوم اخلاطب وأمه بزايرهتا من حني ألخر، مث تبدأ التحضريات ملوعد العرس حيث 

" الكسكسيى حتضري كمية كبرية من "جيتمع النسوة يوميا مبنزل العريس ملساعدة األم عل
ويتخلل هذه العملية أجواء احتفالية هبيجة، كما يكون عقد القران يف بيت العروس حيث تقام 
هناك مأدبة عشاء وهناك تتفق العائلتان على يومي الزفاف الذي يكون يوما للحنة ويوما تزف 

قدرا من املال من أهله فيه ل ى بيت زوجها، وحيىن العريس كذل  يف لل  اليوم وجيمع 
" وهي عبارة عن مبلغ من املال يعطيه أهل العريس وأصدقائه له كل اتوساوأصدقائه وتسمى"

 باء.ويف يوم الزفاف تدخل العروس ل ىعحسب طاقته حيث يكون مساعدة له على حتمل األ

                                            
.  25/11/2015موقع اجتماعي ، يوم ، طقوس االحتفال رابلزواج يف اجلزائر، انصر الدين السعدي - 1

www.ijtimai.com. 
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الذي يرمز ل ى بيت الزوجية ابلرجل اليمىن وتعطيها محاهتا نباات أخضرا وهو رمز اخلري، والقمح 
 .1اخلصوبة والذرية الصاحلة وتستقبلها منحنية للداللة على طاعة العروس ألم زوجها

 طقوس االحتفال ابلزواج مبنطقة متنراست: -2-3
تعترب مناطق اجلنوب من املناطق اليت تعطي لالحتفال ابملناسبات سواء الدينية أو        

ل على أصالة وتكافل أفراد هذا اجملتمع الصحراوي االجتماعية كالزواج طابعا خاصا ومميزا يد
مع عائلة العريس والعروس، حيث جند كل أفراد القرية أو القبيلة يعلمون كل كبرية وصغرية عن 
الزواج منذ اخلطبة وأحياان يشاركون يف مجيع املراسيم دون دعوة من صاحب العرس داللة على 

زواج يف هذه املناطق يف أغلب األحيان من اخلطبة التماس  املوجود بينهم  وتتشابه مراسيم ال
ل ى ليلة الزفاف وال ختتلف لال يف بعض اجلوانب القليل كقيمة املهر وبعض املستلزمات اخلاصة 
ابلعرس. فعند اجملتمع التارڤي كما هو عند اجملتمعات البدوية عموما يتم اختيار شريكة العمر 

ليومية كما يكون عند الزايرات العائلية واألعراس عند رعي األغنام واإلبل وعرب احلياة ا
 واملناسبات اجلماعية والعائلية واألمزاد والتيندي.

وختتلف طقوس الزواج عند الطوارق يف األهقار عن غريها من مناطق الوطن حبيث حتمل        
 خصوصية هذا اجملتمع، لل يتأخر سن الزواج لدي شباب الطوارق ل ى ما بعد سن الثالثني
ابلنسبة للرجال وسن اخلامسة والعشرين ابلنسبة للنساء وعادة ما يقوم والد العريس ابخلطبة أو 

" مما يعين أنه يريد أن أريد خيمة وحصري لولدي" حبيث يقصد والد الفتاة ويقول "أابدراهن"
نادا يطلب البنت لولده ، ويف حالة املوافقة يتم التفاوض على مهر العروس الذي حيدد عادة است

ل ى أعراف القبائل اليت تنتمي لليها املرأة والرجل اخلاطب،  ومن التقاليد اليت كانت معروفة 
ومتوارثة لدى اجملتمع التارڤي أنه يتم ليلة العرس لعداد اخليمة ووضع كومة من الرمل تكون 

ملنطقة أن حاجزا بني الزوجني ملدة ثالث أايم ال يقرب خالهلا الرجل املرأة ويقال يف تقاليد ا

                                            
 . 21/07/2009جريدة الفجر ، يوم ،ـ أعراس القبائل، مجال عمريوش - 1
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الليلة األو ى تكون املرأة أخت  ويف الثانية أم  والثالثة محات  والرابعة تصري زوجت ، ومن 
عادات الطوارق أن مراسيم الزواج تتم عند أهل املرأة ومتكث هبا مدة سنة وقد متتد ل ى مخس 

دة تزف سنوات تكف خالهلا على لعداد جهازها ومستلزمات خيمتها أو بيتها وبعد انقضاء امل
املرأة ل ى بيتها اجلديد يف حفل خاص يرافقها خالله زوجها وتكون مرفقة بعدد األبناء الذين 
أجنبتهم وطوال هذه املدة يكون الزوج جمربا على العودة ل ى خيمة أهله خالل تردده على بيت 

لتعرف أهل زوجته ويفسر أهل املنطقة هذه التقاليد على أهنا تدريب على حتمل املسؤولية وا
 .   1بشكل عميق على طبا  الشري  حفاظا على رابط الزوجية مستقبال

كما أن أعراس أغلب مناطق اجلنوب  تتميز ابجلماعية حيث يزف جمموعة من العرسان         
يف ليلة واحدة ل ى زوجاهتم يف حفل زفاف مجاعي على أن يكون التجمع ليلة الزفاف فقط أما 

وغريها فتكون فرادى كل عريس يقوم  وعائلته وجريانه وأقرابئه  ابقي الطقوس من خطبة ومهر
 هبذه الطقوس.

 االحتفال ابلزواج يف منطقة قسنطينة:  -2-4
يعرف اجملتمع القسنطيين قدميا بتحفظه الشديد خاصة من جهة املرأة، مما جعل من         

الصعب على الذي أراد الزواج التعرف مباشرة على الفتاة اليت يريد الزواج منها، فكان لزاما 
على العائالت اللجوء ل ى اخلاطبات ملعرفة مقومات الفتيات اللوايت هن يف سن الزواج واملزااي 
اللوايت يتميزن هبا، كما كانت احلمامات وحمالت اخلياطة واألعراس واجلنائز ماللا الختيار الفتاة 
أو العروس. وعندما ختتار العروس من طرف النساء أييت دور الرجال ليذهبوا ل ى بيت العروس 

هما  (، حيث يلتقي والدا العريسني والعروسان مع بعضالشوفةلرؤية الفتاة وهو ما يعرف بــ )
يتبادالن أطراف احلديث فإن مل تعجبهم العروس عادوا من حيث أتوا و لن أعجبتهم اتفقوا 
على موعد اخلطبة، واليت حيضرها األعمام واألخوال وتعرض فيها الشروط، كما تقرأ الفاحتة يف 

                                            
 .20/11/2010يوم :   110جريدة الفجر العدد ، العرس التارقيدومي حممد ،  - 1
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 قندورة القطيفةحيث تظهر العروس يف أهبى حلة هلا مرتدية ))اجلرية( املسجد، مث أييت موعد 
وتضع هلا أم العريس احلناء وتعطي هلا شيئا من الذهب )الدراية( ( وعلى رأسها القسنطينية
وخامت، وثالث ألبسة واحدة بيضاء وواحدة وردية وأخرى فضية، ويقدمون لويزتني( متمثال يف )

فالشوفة هلا املهر املتفق عليه وحيددون موعد الزفاف. أما حاليا فقد انقرضت كل هذه العادات 
فأصبحتال اجلرية  يبتها خربة الشباب يف االختيار وكثرة أدوات االتصال املختلفة وتنوعها، أماغ

تربمج  يف غالبية األحيان، أو تربمج مع احلناء واخلامت يوم الزفاف. أما فيما خيص حتضريات 
ت الزفاف فتبدأ عند أهل قسنطينة ثالثة أسابيع قبل املوعد ولل  بتحضري الشخشوخة واحللواي

وغريها من املأكوالت اليت حتضر سابقا وبكميات كبرية وتقام مآدب عشاء وغداء حيضرها 
األقارب واجلريان وحىت عابري السبيل وكل لل  على مدار ثالثة أايم، وتبدأ مراسيم حفل 
الزفاف يوم األربعاء بنقل جهاز العروس ل ى بيت زوجها، وتذهب العروس يوم اخلميس ل ى 

يقاهتا وبعضا من أهلها ويقمن هناك حفلة صغرية لعالان عن الزواج لتعود احلمام رفقة صد
بعدها ل ى بيتها وتتزين يف انتظار املوكب الذي جيوب شوار  املدينة متوجها ل ى بيت الزوج 
وهناك يتناولون وجبة العشاء وينصرفون بعدها كل ل ى بيته وتبقى امرأاتن كبرياتن من أهل 

 .1لماها ل ى زوجهاالعروس معها ل ى أن تس
 االحتفال ابلزواج يف البليدة:  -2-5

تبدأ مراسيم الزواج يف البليدة من اخلطبة وغريها من املناطق يتم اختيار العروس لما يف        
 احلمام أو اإلعراس أو اجلنائز أو عن طريق االتصاالت احلديثة.

بعد االختيار واالتفاق بني العروسني يلتقي الرجال األقارب لكال العائلتني يف بيت        
العروسة من أجل املوافقة الرمسية وحتديد قيمة املهر وغالبا ما يكون قيمة نقدية معينة وحلي من 
ومن الذهب ابإلضافة ل ى األلبسة أو ما يعرف ابجلهاز وتقرأ الفاحتة ويتفق على موعد العرس 

                                            
 . 16، ص 09/08/2006جريدة الشروق اليومي ، ، العرس القسنطيين، فيلطفي لط - 1
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هذه اللحظة ل ى غاية موعد العرس تربط عالقة متينة بني العائلتني وتتبادالن الزايرات وتقدم 
هدااي ل ى العروس  يف املواسم واألعياد وهذا ما يسمى ب "املهيبة" ويف عشية العرس تذهب 
 العروس ل ى احلمام وهناك تقام حفلة صغرية وتعاد العروس ل ى بيتها حيث يقام هلا احتفال
خاص هبا تظهر فيه أحلى األلبسة واجملوهرات وتسمى هذه بـ"التصديرة". ويف أخر النهار يصل 
أهل العريس مع جمموعة من املدعوين ل ى بيت العروسة إلجراء مراسيم "احلنة" وأثناء هذه 
املراسيم تقدم املدعوات مسامهات مالية تسمى "اتوسا" كهدية للعروس، ويف اليوم الثاين أييت 

العريس ألخذ العروسة يف موكب مجيل بزغاريد النسوة واألغاين. ويف هذا اليوم يذهب  أهل
العريس ل ى احلمام أيضا مرفوقا أبصدقائه، وتقام يف هذه الليلة مراسيم الزفاف واليت ال ختتلف 

 . 1كثريا عن ابقي املدن اجلزائرية 
 طقوس االحتفال ابلزواج مبنطقة األغواط: -2-6

طقوس الزواج يف منطقة األغواط مند اختيار العروس مث اخلطبة اليت تكون مناسبة  تبدأ        
 ملا يسمى ابلدفو  أو دفع الشرط أو املهر املتفق عليه سابقا. 

مث أتيت "الفاحتة" وهي عقد القران الذي يكون يف بيت العروس على مأدبة غداء حبضور   
مام( واملدعوين وبعد لمتام العقد تذهب عائلة الشهود وأولياء العريسان والقاضي الشرعي )اإل

العريس ل ى بيت العروس لرؤية العروس وتوصي أم العروس ابنتها بطاعة أم العريس وأبيه كما 
" وبعد أهم "الرتواحتوصي أم العروسة أم العريس على ابنتها، ويتفق الطرفان على يوم العرس 

يت ليلة الزفاف حيث أييت أهل العريس يف موكب  الطقوس املعروفة كاحلمام واحلنة وما جاورها أت
كبري ألخذ عروسهم ومعها جهازها الذي قامت بتحضريه سابقا ويكون جهاز العروس متكون 

مرڤوم برڤمة من زربينت من النو  الذي يكون فيه النسيج غري ابرز )الكسر(، املسند وهو 
رؤيتها تعرف الزربية من أي منطقة )أي منقوش عليه نقوش تشتهر هبا املنطقة ومبجرد  األغواط

                                            
 . 08/08/2014يوم ، أعراس البليدة، وكالة األنباء اجلزائرية - 1
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خمايد )مجع وسادة( من  06أو  04هي كزربية غرداية، وزربية أوالد انيل، وزربية بوسعادة (، 
الصوف، جريدي وهو الذي يوضع على السرير للفراش، احللي وفيها السلطاين)اتج مرصع 

 ابلذهب ( والعقد واملشاريف )حلقات توضع يف األلن(، واخلوامت. 
ام مراسيم ليلة الزفاف يف منزل العريس حيث يكون يف خدمة العريس يف هذه الليلة وزير وتق

يعينه من أصدقائه املقربني، ويف صباح اليوم املوايل أتيت القائمة على شؤون املنزل ابلفطور 
للعروس والغداء والعشاء كل هذا من بيت أبيها مث بيت عمها مث بيت خاهلا ملدة أربعة أايم ويف 

" حيث تقوم العروس بتقبيل أهل العريس التحزام وحب اّلروسليوم الرابع والذي يسمى:"ا
مجيعا ولل  للتعرف عليهم أكثر فتقوم النساء الكبريات ابلسن واليت تقبل رؤوسهن إبعطائها 
مبلغا من املال على سبيل اهلدية، ويف هذا اليوم جيهز أهل العروس "القصعة" وهي لانء فيه 

شخص وطنجرة )لانء كبري( فيها عسل ومسن الغنم ترسل ل ى بيت  200في لـالكسكسي يك
" واليت كما سبق أن لكران عرض فساتني العروس على التصديرةالعريس مث أييت وقت "

احلاضرات ولل  أن تلبسها العروس وتدور بينهن مثل عرض األزايء وتعطى هلا مبالغ من 
 .1املال

 االحتفال ابلزواج اجلماعي  - 3
لن عدم استطاعة الشباب املادية يف حتقيق الزواج، وأتثري العادات والتقاليد وخضو  بعض 
اآلابء واألمهات هلذه العادات، جنم عنه عزوف كثريا من الشباب عن هذا الرابط االجتماعي 
الشرعي الذي حيث عنه الدين اإلسالمي واألداين السماوية األخرى ، كما نتج عنه كذل  

" كويت نيوزت العنوسة يف اجملتمعات فكان لزاما معاجلة هذه الظاهرة، فحسب "ارتفا  معدال
أن ظاهرة الزواج اجلماعي انتشرت يف السنوات األخرية يف ربو  العامل للحد من هذه الظاهرة، 

كنيسة " املعروفة أيضا ابسم " مونشاب وشابة من أفراد طائفة " 2500حيث أن حوايل 

                                            
 .20/12/2015يوم منتدى احلوار االجتماعي، ، طقوس الزواج التقليدي ابألغواطحممد ساملي،  - 1
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 -وبية وابلتحديد يف مركز "شيو نغشيم للسالم الدويل  مبنطقة غابيونغيف كوراي اجلنالتوحيد " 
، وتعد هذه  2014فيفري  12غان"  تزوجوا من خالل مراسم زواج مجاعية يوم األربعاء 

كما نظمت لات سون ميونغ مون "، املبادرة هي الثانية منذ وفاة مؤسس هذه الطائفة  " 
مراسم أكرب زفاف مجاعي،  2015مارس  03ء الكنيسة  حسب نفس املصدر يوم الثالاث

. كما 1عريس وعروسة من أحناء العامل  العهود واملواثيق بنفس املركز  3800تبادل فيه قرابة 
تزوج ما يقارب من ألفي برازيلي وبرازيلية يف عرس مجاعي أقيم يف ملعب ماراكاان زينيو مبدينة 

ولئ  الذين يقل دخلهم الشهري عن ألف ريودي جانريو الربازيلية ، وكان احلفل خمصص أل
دوالر، وحجزت سلطات املدينة قطارات خاصة لألزواج وضيوفهم ، وقد حضر احلفل حنو 
اثنيعشر ألف شخص، كما حضره راهب ميثل أبرشية ريو دي جانريو الكاثوليكي لضافة ل ى 

 . 2رجال دين من كنائس مسيحية أخرى
 270عة طهران يف العاصمة اإليرانية احتفلت بزواج اإليرانية أن جاممهر" و لكرت وكالة "

 . 3 21/04/2016طالبا يف مراسم مجاعية ضمن حرم اجلامعة ولل  يوم 
وقد أنشئت مؤسسات مسيحية مثل مؤسسة الزواج اجلماعي بكركي التابعة للرابطة      

مثل اجلمعية اخلريية املارونية بلبنان وكنيسة التوحيد بكوراي اجلنوبية  ومجعيات خريية لسالمية 
للزواج والتوجيه األسري جبدة، ومؤسسة الشيخ خليفة لألعمال اإلنسانية ابإلمارات ومؤسسات 

                                            
، عن جريدة الكويت نيوز االلكرتونية يوم :  يف مراسم مجاعية لطائفة مون أالف األشخاص تزوجوا - 1
، على 20/09/2015نظر يوم :     www.kuwaitnews.comعلى املوقع :    12/02/2014

23:20. 
منتدى األخبار ،  01/12/2014، يوم ، منتدايت الشروق أون الين  7، منري  أكرب عرس مجاعي ابلربازيل - 2

 .montada.echoroukonline.com/index.php: على املوقع  14/04/2016شوهد يوم 
 20:10على

، شوهد يوم : ، وكالة مهر لألنباء20/04/2016م : ، تقرير مصور نشر يو حفل زواج مجاعي لطلبة إيرانيني -3
 20:15على  ar.mehrnews.com/archiveعلى املوقع :  05/06/2016
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أخرى عربية ولسالمية كثرية ال يتسع اجملال لذكرها للرتويج للزواج اجلماعي، ولل  يعود ل ى 
قر ومع ارتفا  تكاليف تردي األوضا  االقتصادية يف عدد كبري من دول العامل  واتسا  رقعة الف

الزواج مل جيد الشباب اإلمكانيات لالحتفال ابلزواج مبفردهم، فأصبح الزواج اجلماعي اخليار 
األمثل للعرسان املقبلني على الزواج ، ففي الدول العربية بدأت الظاهرة منذ سنوات عديدة يف  

الفكرة مؤخرا وتبنتها  كل من السعودية  واجلزائر والعراق وبعض الدول األخرى اليت وصلتها
.ويف دراسة جلريدة الرأي 1بعض اجلمعيات وأصبحت خيارا معقوال للمقبلني على الزواج

 2012الكويتية لألخبار واإلعالانت عن زواج مجاعي يف أغلب الدول العربية يف سنة 
ات أوضحت أن موضو  الزواج اجلماعي ابلرغم من انتشاره يف أغلبالدول العربية بدعم من مجعي

ومؤسسات خريية لال أنه بقي يف نطاق ضيق ومل يشمل سوى بضع مئات من العرسان  يف 
 .2أغلب الدول العربية 

وقد روجت اجلمعيات اإلسالمية حسب " لسالم اون الين" ملثل هذه الفكرة من أجل        
املسلمني يف مساعدة الشباب على دخول احلياة الزوجية أبقل التكاليف، والتعاون واملشاركة بني 

. وكانت اململكة العربية السعودية من الدول 3لعداد وتنظيم مثل هذه االحتفاالت اجلماعية 
العربية الرائدة يف هذا اجملال ولل  بتبين مجعيات ومؤسسات خريية كثرية لفكرة الزواج اجلماعي، 
وحسب لحصائيات قدمتها اجلمعية اخلريية للزواج والتوجيه األسري ملوقع "العربية نت" فقد مت 

                                            
عامل واحد ، شوهد يوم :  03/2015/ 07، تويرت ، جريدة البيان االلكرتونية ، يوم  العرس اجلماعي - 1
 .22:52على  world-www.albayan.ae/oneعلى املوقع :  16/06/2016

يوم :  www.alraimedia.com، جريدة الرأي الكويتية، املوقع :الزواج اجلماعي املرزوقي،  عماد - 2
 15:  15على .25/03/2016

على  2016/ 25/02شوهد يوم  الزواج اجلماعي مشاركة وتعاون،حممد عرفان ،  - 3
 . 23:10.على  www.islamonline.comاملوقع:
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عية ، وقد ابدر عدة رجال أعمال وأهل الرب شاب وفتاة يف حفالت زواج مجا 9070تزويج 
 .1واإلحسان من دون اللجوء ل ى اجلمعيات يف متويل هذا النو  من الزجيات اجلماعية

صنفت جريدة الرأي الكويتية حسب استطال  أجرته على بعض املواقع العربية أكثر        
الدول العربية تبنيا هلذه الفكرة وهي السعودية يف املرتبة األو ى مث تليها العراق مث اجلزائر مث ابقي 

و  من الزواج الدول العربية األخرى ، لال أن الدولة العربية الوحيدة اليت مل ينجح فيها هذا الن
هي قطر ويعود لل  ل ى أن القطرايت والقطريني رفضوا الفكرة خوفا من الوصم ابلفقر، وقد 

يف  2012حسب جريدة الرأي الكويتية لسنة العرس اجلماعي وضعنا جدوال يبني لحصائيات 
 خمتلف الدول العربية :

ي يف خمتلف (: يبني عدد املستفيدين من العرس اجلماعي ابلثنائ01دول رقم )اجل -
 .2012الدول العربية لسنة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
على املوقع :  18/12/2015، شوهد يوم : مجعية العفاف اخلريية تنظم العرس اجلماعي العشرينسعود،  - 1

www.alarabiya.com.   21:15على 

 عدد المستفيدين بالثنائي الدولة

 9070 السعودية

 2400 العراق

 804 الجزائر

 552 فلسطين

 210 السودان

 150 اليمن

 127 األردن

 110 لبنان

 100 مصر

 98 اإلمارات

 66 المغرب

 65 ليبيا

 43 عمان

 27 سوريا

 25 تونس
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وجاء هذا التصنيف وفقا للمواقع العربية يف هذه الدول، وكانت أعمار أغلب العرسان ترتاوح 
 .  1سنة ابلنسبة لإلانث  30ل ى  20سنة ابلنسبة للذكور ومن  35و  25بني 

 االحتفال ابلزواج اجلماعي يف اجلزائر: -4
 تقليدا راسخا منذ مئات انتشرت ظاهرة الزواج اجلماعي يف اجلزائر بكثرة ، حيث أنه يعترب    

السنني خاصة يف اجلنوب اجلزائري الذي كان سباقا يف لل  نظرا لتمتع سكان هذه املناطق 
بروح التضامن والتكافل حىت يف األعمال العادية مثل الفالحة والبناء واحملافظة على البيئة، وقد 

 تعددت األسباب يف انتشار هذه الظاهرة .
بدأت الفكرة يف بعض املناطق الصحراوية يف اجلنوب اجلزائري كغرداية وأدرار وعني صاحل        

واليزي وورقلة واملنيعة ....اخل ولل  ابجتما  أهل كل منطقة من هذه املناطق على تزويج 
فكرة أبنائها مجاعيا  مببادرة أهل اخلري واألعيان من املنطقة، ومل تكن هناك مجعيات تبنت هذه ال

يف السنوات األو ى من بدايتها بل قام هبا شيوخ وشباب هذه املناطق من تلقاء أنفسهم ومن 
أمواهلم، فكانت هناك مساعدات من األعيان وأصحاب املال وامليسورين الذين أشركوا معهم 
شباب معوزين وفقراء ويتامى يف حفالت زواجهم وتطورت الفكرة بعد لل  وأصبحت هناك 

على عاتقها تنظيم مثل هذه التظاهرات،  ويف بداية األمر كان يف أحسن  مجعيات أخذت
عريسا وال حتظى هذه األعراس اجلماعية ابهتمام الدولة  20األحوال ال يتجاوز عدد العرسان 

واملؤسسات احلكومية ولل  عائد ل ى عدم استفادة هذه التظاهرة من الدعاية 
اجلزائر يف اآلونة األخرية ربيع وصيف كل عام لقباال  وتشهد خمتلف مناطق   .والتشجيعالالزمني

واسعا على االحتفال ابلزواج اجلماعي فانتشرت هذه الظاهرة يف كل ربو  اجلزائر بعد أن كانت 
تقتصر على املناطق اجلنوبية مثل غرداية وورقلة وعني صاحل وأدرار، وأصبحت اليوم تقام يف 

 اجلزائر العاصمة، فجمعية كافل اليتيم حسب رئيسها املدن الكربى مثل قسنطينة ووهران وحىت

                                            
 سابق .موقع ، عماد املرزوقي - 1
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شااب يف مدينة وهران وعدة  1200قد سامهت يف تزويج عدد كبري من الشباب يصل ل ى  
مدن أخرى من الوطن، ابإلضافة ل ى جملس سبل اخلريات التابع ملؤسسة املسجد ابملديرية 

الشرق اجلزائري واليت سامهت هي األخرى الوالئية للشؤون الدينية واألوقاف لوالية قسنطينة يف 
 2004يف تزويج عدد ال أبس به من الشباب وعلى لسان مدير الشؤون الدينية أنه منذ سنة 

أين أقيم أول حفل زفاف مجاعي مببادرة املديرية والتنسيق مع جملس سبل اخلريات حيث جتاوز 
عريس   800ن أكثر من عدد العرسان املستفيدين من مساعدات العرس اجلماعي حىت اآل

مبدينة قسنطينة وحدها وهناك عدة مجعيات منتشرة يف الوطن تقوم مبساعدة الشباب على 
الزواج وهذا كله من أجل مساعدة الفقراء واليتامى يف لكمال نصف الدين ، وقد استطاعت 
احل بعض اجلمعيات أن تتكفل بدفع املهور عن العرسان والوصول ابلتايل ل ى لمتام مجيع مر 

 . 1الزواج االقتصادية منها واالجتماعية وتكون على عاتق اجلمعيات واحملسنني
من خالل متابعتنا لألعراس اجلماعية يف اجلزائر وجدان أن هناك اختالف يف طريقة       

التكفل يف بعض املناطق، فهناك مناطق تتكفل فيها اجلمعيات بدفع املهور وشراء مستلزمات 
مثل ماهو احلال يف والية الوادي اليت حترص فيها معظم لنوم ل ى غري لل  العرسان من غرفة ا
اليت تنشط يف هذا اجملال منذ عدة  مجعية اإلرشاد واإلصالحاجلمعيات وخاصة 

وهناك مناطق تقتصر على ليلة الزفاف وما يصاحبها من مستلزمات كالعشاء واللباس .2سنوات
أبشياء أخرى ومصاحبة العرسان يف مراحل الزواج  ومظاهر الفرح يف هذه الليلة دون التكفل

منذ بدايته، كما هو احلال يف ورقلة وأدرار عني صاحل ... ويعود لل  حسب أحد املشرفني 
على مثل هذه األعراس مبنطقة ورقلة  التقينا به يف االحتفال املقام مبنطقة ضاية بن ضحوة ل ى 

ور ونقص التمويل وقد لكر أنه سيعمل عدم قدرة اجلمعيات على التكفل مبثل هذه األم
                                            

 . 18، ص 18/11/2013، الصادرة يوم  2155جريدة املساء اجلزائرية ، العدد  - 1
، جريدة احلوار اجلزائرية ، شوهد يوم  عريسا 71مجعية اإلرشاد واإلصالح تنظم زواج مجاعي لـ فريدة نباش ،  - 2
 .21:10 علىwww.elhiwarnet.comعلى املوقع :  15/04/2016: 
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مستقبال مع أعضاء مجعيته وبعض احملسنني على تدارك لل  والقيام ابلوصول ل ى دفع املهور 
على العرسان،ألن اهلدف هو مساعدة العريس على دفع التكاليف وخروجه بعد العرس بدون 

 .1ديون لبداية حياة زوجية مستقرة
مناطق اجلنوب يف كيفية االحتفال ابلزواج اجلماعي، فاملناطق ختتلف مناطق الشمال عن        

الشمالية تقوم اجلمعيات بكراء قاعات كبرية هلذه املناسبات ويكون عدد الضيوف حمدود 
حسب الفضاء املخصص لالحتفال ويقتصر على عائالت العرسان وأقرابؤهم وبعض الضيوف 

العريس ل ى يجلس فن قريب أو من بعيد،رة ممن املسامهني والذين يشرفون عن هاته التظاه
جانب العروس لضافة ل ى حضور مجيع العائالت حيث يكون الطابع الرمسي الغالب، كما 
يالحظ أنه ال جمال حلرية التنقل يف القاعات ابلنسبة للضيوف وترك اجملال ألعضاء اجلمعيات 

اطق اجلنوبية فاجملال واسع املشرفة ابلتنقل والسهر على خدمة الضيوف والعرسان. أما يف املن
للتطو  من طرف اجلمعيات أو غري اجلمعيات فكل من أراد التطو  فليتطو  ولكن يف حدود 
العمل اجلماعي املنظم، واجملتمع الصحراوي حمافظ كثريا حيث ال يوجد مكان للنساء يف 

ليس هلا االحتفال ابلعرس اجلماعي سواء كانوا أهل العريس أو أهل العروس وحىت العروس 
مكان يف العرس اجلماعي ففي هذا الوقت تكون العروس  يف بيت العريس مع النساء من أهلها 
وأهل العريس حيتفلون احتفاهلم اخلاص هبم، فاالحتفال ابلعرس اجلماعي يف املناطق اجلنوبية 
ن الصحراوية مثل غرداية وورقلة ومتنراست وأدرار يقتصر على الذكور فقط حيث يقوم املشرفو 
على العرس اجلماعي والذين غالبا ما يكونون من أعيان املنطقة لضافة ل ى رؤساء اجلمعيات 
وأعضاءها وهناك مكان لبعض املتطوعني األحرار الذين أيتون لعرض خدماهتم يف مثل هذه 
التظاهرة وهي ميزة أهل املناطق الصحراوية، من أجل خدمة الضيوف الذين أيتون من كل 

                                            
ص أمحد، عضو مجعية الثقافة واإلصالح للقصر العتيق بورقلة ، املسجد العتيق بضاية بن ضحوة يوم:  -1
20/03/2016. 
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ة واملناطق اجملاورة ، حيث تكون الدعوة عامة واألعداد غري حمدودة ألن األكل مكان يف املنطق
يكفي اجلميع واملكان يكفي اجلميع مهما كان العدد، فاخلدمة املقدمة للضيوف بسيطة نوعا ما 
ومتمثلة يف الكسكسي واللحم والشاي وهذا  يقدم للجميع صغارا أو كبارا ، ويبدأ تقدمي 

غرب ل ى ما بعد صالة العشاء مث جيتمع اجلميع يف ساحة كبرية واليت غالبا الطعام منذ صالة امل
ما تكون ساحة يف اهلواء الطلق كساحة املدرسة أو ساحة عمومية كبرية، فيصطف العرسان يف 
املنصة الشرفية املعدة لذل ،  ويبدأ احلفل ببدء اجلمع احملالي للعرسان والذي أغلبه من األئمة 

ب هللا واألانشيد اخلاصة ابألعراس برتتيل ما تيسر من الكتاب هللا ويكون سوريت واحلافظني لكتا
الفاحتة واملل  غالبا مث لنشاد بعض األانشيد مث أييت دور العرسان يف التتويج حيث خيصص 
لكل عريس كبري من كرباء القوم لتتوجيه ويكون إبلباس العريس السروال العريض وعباءة واسعة 

يت خيتلف لوهنا من منطقة ل ى أخرى مث تعليق اخلنجر يف الوسط داللة على مع العمامة ال
 .ل ببعض األانشيد من الفرق اخلاصةالرجولة مث يكتمل احلف
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 خالصة :
يتخذ الزواج أشكاال متعددة منها ماهو معموال به ل ى حد اآلن مثل الزواج األحادي 

اجلمعي، ويعترب الزواج األحادي من أهم األشكال اليت والتعددي، ومنها ما اندثر مثل الزواج 
تنتشر يف أغلب اجملتمعات ومنها اجملتمع اجلزائري، الذي مير فيه الزواج بعدة مراحل بداية من 
اختيار الزوجة فاخلطبة مث االتفاق على املهر ل ى حفل الزفاف وكل هذه املراحل تكون ممزوجة 

ة ل ى أخرى ومن منطقة ل ى أخرى  ويكون اختيار بطقوس معينة ختتلف أحياان من مرحل
الشري  أسراي أو لاتيا حسب املنطقة والتقاليد املوروثة ويف اآلونة األخرية انتشر االختيار الذايت 
وطغى على الزجيات وأصبح الشاب ال يتزوج لال من اختارها هو بنفسه، لال أن هناك عقبات 

مل املرأة وأزمة البطالة والسكن، جعلته يفكر طويال وقفت يف وجه الشباب مثل غالء املهور وع
يف االختيار والزواج وأحياان يعرض عنه أو يؤخره ل ى أجل مسمى. ولالحتفال ابلزواج يف اجلزائر 

 أمهية ابلغة، حيث أنه يلم مشل العائالت ويعطي فسحة للتعارف وبناء زجيات جديدة .
للزواج اهلدف منها مساعدة الشباب على الزواج  وقد انتشرت يف الفرتة األخرية حفالت مجاعية

 ونشر التعاون والتضامن والتكافل بني أفراد اجملتمع .



 

 

التحقيق 

الميداني



 
 الفصل الرابع

 الزواج اجلماعي واجملتمع احمللي
 متهيد

 املبحث األول : اجملتمع احمللي مبنطقة ضاية بن ضحوة
نبذة عن اجملتمع احمللي – 1  
املوقع وعدد السكان – 2  
التنظيم اجلمعي وأمناط التكافل يف اجملتمع احمللي  – 3  
االحتفال ابلزواج اجلماعي يف منطقة غرداية – 4  

 املبحث الثاين : االحتفال ابلزواج اجلماعي يف منطقة ضاية بن ضحوة 
مراحل االحتفال ابلزواج يف منطقة ضاية بن ضحوة  – 1  
اختيار الزوجة  – 1 – 1  
اخلطبة  – 2 – 1  
الزفاف  – 3 – 1  
الطقوس واملمارسات االحتفالية اخلاصة ابلزواج اجلماعي بضاية بن ضحوة – 2  
حتضري مكان االحتفال – 1 – 2  
استقبال الضيوف واإلطعام  – 2 – 2  
طقوس االحتفال – 3 – 2  

خالصة الفصل



الزواج الجماعي والمجتمع المحلي              الفصل الرابع                               

 

96 
 

 : متهيد
يعد اجملتمع احمللي يف الدراسة لل  اجملتمع الذي يسكن منطقة ضاية بن ضحوة بوالية غرداية، 
والذي هو من اجملتمعات احملافظة على التقاليد والعادات يف مجيع اجملاالت. ويويل اجملتمع 
اجلزائري أمهية كبرية لالحتفال ابلزواج ، وخاصة الزواج اجلماعي الذي يتميز به أهل مناطق 
اجلنوب ومن بينهم منطقة غرداية ككل ومنطقة ضاية بن ضحوة خاصة. وقد بدأان هذا الفصل 

التنظيم اجلمعي  ابإلضافةل ىالذي هو جزء من دراستنا ابحلديث عن اجملتمع احمللي ومكوانته، 
االحتفال ابلزواج اجلماعي مبنطقة  ل ىالذي يرتكز عليه يف كل احتفاالته وجتمعاته، كما تطرقنا 

رداية . وسيكون احلديث يف املبحث الثاين عن الزواج اجلماعي يف منطقة ضاية بن ضحوة من غ
والطقوس املصاحبة ، وقد حتدثنا أهم املراحل اليت يقوم عليها الزواج يف املنطقة  لبرازخالل 

 ابلتفصيل عن كل هذه املمارسات والطقوس االحتفالية وختمنا الفصل خبالصة .
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 األول: اجملتمع احمللي وأمناط التكافل املبحث
 نبذة عن اجملتمع احمللي:   -1

يعد اجملتمع احمللي يف الدراسة هو اجملتمع الذي يسكن منطقة ضاية بن ضحوة مكان الدراسة، 
حيث يتميز هذا اجملتمع أبنه عبارة عن خليط من السكان الوافدين من شىت مناطق الوطن، 
والسكان األصلني ملنطقة ضاية بن ضحوة هم عرش املذابيح  الذين يقطنون املنطقة منذ القرن 

هلجري، حيث أن املنطقة املمتدة بني جبل مصاب وجبل عمور قطنها العرب منذ لل  الثامن ا
الوقت حيث يقول ابن خلدون : " ونزل هذا احلي من زغبة مع ابدين وصاروا مجيعا قبلة 

، وهم هبذا  من منطقة جبال 1املغرب األوسط من مصاب ل ى جبل راشد ) جبل عمور (  " 
ر اهلاللية يف القرن السابع اهلجري ويقال حسب أحد أعيان عمور واليت سكنتها قبيلة عمو 

"أن بعض العائالت هم من األدارسة واملرابطني، واستوطنوا املنطقة  )رئيس مجعية العرش(العرش
، فمنطقة ضاية بن  2قبل االستعمار الفرنسي مبئات السنني، أي منذ القرن اخلامس اهلجري"

نذ اعتمارها وهناك عائالت أخرى كثرية اندجمت مع هذا ضحوة تعترب مهد املذابيح ومواطنهم م
العرش وأصبحت منه وهي يف األصل عائالت تنتمي ل ى عرش أوالد يعقوب القاطنة جببال 
عمور، لضافة ل ى بعض السكان القادمني من والايت الوطن واستوطنوا املنطقة حبثا عن لقمة 

أحدا فقد وجد هؤالء النازحون ل ى املنطقة العيش، وألن سكان املنطقة اجتماعيون وال ينكرون 
االستقرار والعيش يف ظل عرش املذابيح الذي احتضنهم ورحب هبم وأصبحوا سكاان كغريهم هلم 
نفس احلقوق والواجبات. وقد سألنا رئيس مؤسسة العرش عن التسمية )املذابيح ( مالا تعين 

امليالدي كان  15الثاين من القرن  يف النصففقال لنا "أن هناك رواية مشهورة عندان تقول: 

                                            
، بريوت، لبنان، دار الكتاب اللبناين، اجلزء السادس ، كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب، ابن خلدونعبد الرمحان  -1

 .56، ص 2000
، يوم: (خمطوطة موجودة يف بيته)شجرة عرش املذابيحبد هللا، رئيس مؤسسة عرش املذابيح،عبد القادر أوالد ع -2
 بضاية بن ضحوة. 25/08/2016
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عند سيدي أمحد بن يوسف صاحب زاوية مليانه  تالميذ يدرسون وحيفظون القرآن ، ولات 
يوم أراد الشيخ اختبار حمبة تالميذه له،وصدقهم معه وقوة لمياهنم وثباهتم ، فأخرب الطلبة التالميذ 

بسبعة طلبة منهم فلما حل أبن عيد األضحى اقرتب وال جيد ما يضحي به، وأنه سيضحي 
العيد كان الكثري من الطلبة قد فر خوفا من الذبح )التضحية( هبـم ومل يبق سوى سبعة منهم 
ومسوا )املذابيح( فأومههم أنه مضح هبم ) وكان قد اعد كباشا  للتضحية هبا خفية عنهم ( وكان 

ه املشاهدون )دم الكباش( يدخل التالميذ واحدا  واحدا  ل ى غرفة ويسيل الدم من ميزاب لريا
هـ املوافق لـ 1185. كما أن "عقد القسمة املؤرخ يف 1وكان من بني املضحى هبم جد املذابيح "

الشبكة منذ القرن  بني االابضية واملالكية أشار ل ى أن املذابيح موجودون يف أرضم 1776
عبد الرمحان بن احلاج ، حيث أن املؤرخ الذي رجع لليه املتخاصمني هو املؤلف الثامن اهلجري

لبراهيم بن سبقاق املذبوحي الذي كان والده احلاج لبراهيم بن سبقاق وهو من ضمن احلاضرين 
 .2هجرية"  800سنة  " كاف انتيسة"  يف اتفاق

وتعد منطقة ضاية بن ضحوة منطقة فالحيه ابمتياز ، حيث يعتمد سكاهنا على الفالحة وتربية 
املواشي ،لضافة ل ى لل  تشتهر املنطقة ابلصناعات التقليدية خاصة صناعة الّزرايب اليت تعد من 

 ، "متتاز منطقة ضاية بن ضحوة بزرابيهاأشهر الّزرايب على مستوى الوالية واملستوى الوطين 
لضافة اجلميلة وأبحجام خمتلفة، ومن أهم أنواعها زربية العظم وزربية الّنيلة واحلنبل والفّرشية ، 

 .3ل ى الربنوس واجلالّبة اليت تنسج من صوف املاشية "

 

                                            
 .املقابلة نفسهاعبدالقادر أوالد عبد هللا ،  -1
شوهد  02/05/2015، مقال نشر يوم :أول انزل أبرض الشبكة املذابيحعبدالقادر بوعالم الشريف احلسين،  -2

 . guerraraattaticha.blogspot.comعن املوقع 15/08/2016يوم:
جملة اتريخ الثقافة واحلياة االجتماعية يف الصحراء الكربى)الصحراء اجلزائرية منوذجا(،  عاشور سرقمة، -3

 .200، ص2011، جامعة غرداية، اجلزائر ،  15الواحات للبحوث والدراسات ، العدد 
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 املوقع وعدد السكان :  - 2
كلم  من مقر الوالية   11تقع مدينة ضاية بن ضحوة يف مشال غرب والية غرداية على بعد 

حيدها مشال بلدييت حاسي الرمل وعني ماضي ) والية األغواط( ، جنواب بلدييت غرداية وبنورة ، 
 شرقا بلدييت براين وغرداية ، وغراب بلدية متليلي .

، ويبلغ عدد سكاهنا  ²كلم   2175ترتبع بلدية ضاية بن ضحوة على مساحة تقدر بــ   
 1984. نشأت البلدية يف التقسيم اإلداري لسنة 2008ة نسمة حسب لحصاء سن 12643

، حيث كان اتريخ تنصيب أول  1984فرباير  04املؤرخ يف  09/84مبوجب القانون رقم :
، وقد مسيت هبذا االسم نسبة ل ى مكان جتمع املياه  17/12/1984جملس شعيب بلدي يوم 
، تتميز  ث أخذت كلمة ضحوةوكان نزوهلم ابملكان  وقت الضحى حي والذي يسمى ابلضاية

املنطقة مبناخ صحراوي حار وجاف صيفا وابرد شتاءا أما كمية األمطار فهي قليلة جدا ترتاوح 
أودية رئيسية هي : الوادي األبيض ووادي العذيرة ووادي  3ملم تتخللها  9.4ملم و 1.3بني 

 .1أرقدان 
 التنظيم اجلمعي وأمناط التكافل يف اجملتمع احمللي : - 3

يعترب اجملتمع احمللي ببلدية ضاية بن ضحوة من اجملتمعات الصحراوية احملافظة اليت تستمد معظم 
أمناط عيشها من تقاليدها وأعرافها القبلية ، لضافة ل ى متسكها ابلدين اإلسالمي الذي يعترب 

لي هو من الضوابط االجتماعية يف احلياة اجلماعية و الفردية للمنطقة ، كما أن اجملتمع احمل
مكون من السكان األصليني)عرش املذابيح ( وخليط من النازحني ل ى املنطقة بسبب لقمة 

                                            
partition de la population résidente des éR:  hardaiaGilaya de W -1

ménages ordinaires et collectif ,selon la commune de résidence et la 
dispersion, Données du recensement général de la population et de 
l’habitat de 2008 sur la site l’office national des statistique . 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Ghardaïa 
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العيش ، وما يالحظ على السكان األصليني ) املذابيح ( قبوهلم لكل األجناس والتعايش مع 
مجيع النازحني القادمني من خمتلف مناطق الوطن ، كما أن اجملتمع احمللي ما يزال حيتفظ 

م القدمي الذي يعتمد على العائلة املمتدة اليت تشمل األجداد واألحفاد ، حيث أن ابلتنظي
القرابة هي اليت تربط الصلة بني أفرادها فهي تعترب العامل األساسي يف جتمع العائالت ، وقد 
ظهرت حديثا بعض الروابط االجتماعية واالقتصادية والسياسية واليت زادت من توثيق الصلة 

جملتمع خصوصا مع اندماج بعض الفئات اجلديدة عن املنطقة، فأصبحت بذل  بني أفراد ا
نظاما مجاعيا له وظائفه املختلفة واليت ختتلف ابختالف اهليئات، وأدى ظهور هذه الروابط ل ى 
ظهور بعض اجلمعيات أو النظام اجلمعي الذي جاء ابلوظائف االجتماعية واالقتصادية اليت 

ت املمتدة بشكل تدرجيي لصاحل هذه اجلمعيات أو النظام اجلمعي بدأت تتخلى عنها العائال
الذي أوجده األفراد الذين كانوا يقومون بنفس الدور أو الوظيفة يف التجمعات العائلية القدمية ، 
وبدأت هذه اجلمعيات ابلظهور يف الساحة عرب املساجد واخلدمات االجتماعية، وأهم 

 –اجلمعية الدينية املسجد العتيق ليت تنشط يف املنطقة نذكر: االجتماعية والثقافية ااجلمعيات 
مجعية  –مجعية كافل اليتيم  –اهلالل األمحر اجلزائري  –مجعية األخوة الزقاق الواسع 

كل مؤسسة العرش .  -النادي الرايضي احتاد ضاية بن ضحوة   –اإلرشاد واإلصالح 
مناط التكافل والتضامن ولل  من أجل تقوم بوظيفتها االجتماعية يف ظل أهذه اجلمعيات 

حتقيق التوازن بني خمتلف أعضائها، ويعد التكافل من أهم السمات اليت يتسم هبا اجملتمع احمللي 
حيث أن خمتلف األفراد واجلماعات هتب جملرد طلب املساعدة يف أهم األعمال اليت جتري يف 

كملة لنشاط السلطة احلكومية املنطقة، و تعد هذه اجلمعيات أو اجلماعات بصفة عامة م
أحياان وشاغلة حيزا كبريا من الفراغ املرتوك من طرف السلطة أحياان أخرى، كما أن األعمال 
التطوعية اليومية واألسبوعية والشهرية مثل تنظيف املساجد وغرس األشجار، وتنظيف 

صة مبساعدة الساحات العمومية واملشاركة يف املهرجاانت والتكفل مبختلف األعمال اخلا
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اآلخرين كرعاية  املسنني واملعوقني هي من دواعي قيام هذه اجلماعات وتكتلها،  ويالحظ أن 
أهم األعمال اليت يقوم هبا أعضاء اجملتمع احمللي هي احلضور املستمر يف املناسبات سواء اجلنائز 

عا منهم يف هذه أو األعراس أو الوالئم املقامة يف املنطقة، حيث يقوم هؤالء ابملساعدة تطو 
املناسبات فيظهر بذل  مبدأ التضامن والتكافل بشكله الوظيفي الذي حيقق أو يساهم يف 
حتقيق التنمية احمللية، حبكم األمهية اليت حيظى هبا املستوى التضامين والتكافلي حاليا كأساس 

ملؤثرة يف اجملتمع من اجلمعيات ا 1لتوطيد العمل اجلمعي  يف التنمية احمللية . وتعد مجعية العرش
احمللي بضاية بن ضحوة حيث أهنا تضم معظم أعيان املنطقة الذين يؤثرون يف اجملتمع وابلتايل 
فهي تقوم بدور فعال يف أهم األعمال التضامنية والتكافلية، كما أن اجلمعية الرائدة على 

بن ضحوة هلا دورها  املستوى الوطين يف األعراس اجلماعية)مجعية كافل اليتيم ( وفرعها يف ضاية
واملركز أساسا على األعراس اجلماعية يف املنطقة حيث تعترب هي املنظم واملشرف الرئيسي على 

 هذا االحتفال منذ بدايته مبساعدة اجلمعيات األخرى.

 االحتفال ابلزواج اجلماعي مبنطقة غرداية:  - 4
ال ختتلف غرداية عن املناطق الصحراوية يف الطقوس واملمارسات اليت تصاحب االحتفال 
ابلزواج اجلماعي، وغرداية بقصورها املمتدة عرب احلدود اجلغرافية كلها تتبع نفس العادات 
والتقاليد ونفس الطقوس واملمارسات وال ختتلف القصور اإلابضية عن املناطق األخرى ألهنا 

مشرتك يتميز به أصحاب الصحراء عامة ومنطقة غرداية خاصة ولو أن اجملتمع  موروث ثقايف
اإلابضي يعد هو السّباق ل ى هذه املبادرة التكافلية التضامنية وهو أول من احتفل ابلعرس 

يقول األستال مصطفى  1962اجلماعي يف املنطقة حيث يعود أول عرس مجاعي ل ى سنة 

                                            
أعضاء،  03عشائر ميثل كل عشرية يف اجمللس  07، تضم سبعة  1886أتسست مجعية عرش املذابيح سنة  -1

أعضاء، كل عشرية ميثلها عضو يف املكتب، أول رئيس للمؤسسة هو سي التومي  07يتكون املكتب املسري من 
 بومحيدة . 
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طالبا من مدينة غرداية  16 أايم الثورة التحريرية حيث سافر رشوم : أن هذه العادات تعود ل ى
وابلضبط يف منطقة براين حنو تونس ملواصلة الدراسة هناك وبعد االستقالل عادوا ل ى مسقط 

.ومنذ لل  الوقت 1رأسهم  وفكروا يف الزواج ونظرا إلمكاانهتم القليلة قرروا لقامة عرس مجاعي 
نها اجلميع ، حيث كانت يف بدايتها حمصورة بني العشائر أصبحت العادة متداولة واستحس

فقط مث توسعت بفضل جملس األعيان "العزابة " الذي يتكون من شيوخ القرى اليت متثل وادي 
ميزاب ويشرف على كل كبرية وصغرية يف اجملتمع اإلابضي، حيث يقوم اجمللس بعد لل  

له ثالثة أايم قبل املوعد احملدد،  بتحديد موعد العرس اجلماعي الذي تبدأ التحضريات 
ولإلشارة فإن الزواج يف قصور وادي ميزاب السبعة يكون داخليا ابمتياز، كما أن الضيوف 
يكونون من أهل العريس وأهل العروس من رجال فقط وكذا أهل املنطقة أو العشرية كلهم، 

لس أومن طرف أهل ابإلضافة ل ى بعض الضيوف من خارج املنطقة الذين يدعون من طرف اجمل
العريس أوأهل العروس، ويكون لزاما على أهل املنطقة أو العرش أو احلي احلضور ل ى العرس 

 اجلماعي.

تعد املمارسات والطقوس املصاحبة للعرس اجلماعي من التقاليد املوروثة اليت تضرب        
ألنه ال جمال للمذهب هنا جبذورها يف عمق اجملتمع الغرداوي برمته سواء كان لابضيا أو مالكيا 

وال مكان لوجود فروق يف هذه التقاليد فهي موروثة منذ القدم ، لال أنه يوجد بعض 
االختالفات يف املمارسات والطقوس املصاحبة للعرس اجلماعي بني اجملتمعني االابضي واملالكي 

األقل قبل  سنذكرها خمتصرة:   يتم االستعداد للحفل اجلماعي يف هذه األعراس أسبو  على
املوعد حيث جتتمع العشائر يف كل قرية من قرى وادي ميزاب حسب عرسان كل عشرية 
وتفضي ل ى تنصيب جمموعات خمتلفة مؤقتة كمجموعة الطبخ اليت تتكفل بتحضري وليمة 

                                            
قسم الشريعة بكلية الشريعة واالقتصاد جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة ، مدينة  مصطفى رشوم، انئب رئيس -1

 . 22/03/2016غرداية ، يوم 
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العرس، وجمموعة استقبال الضيوف وكافة املدعوين عالوة عن جمموعات تنظيمية أخرى تشرف 
العرس والذي يقام عادة أايم اخلميس ويسمى حفل التتويج ، ويف هذا  على جوانب هامة من

احلفل الذي يقام يف قاعة كبرية تتسع ألكثر من ألف شخص، وعادة ما تكون تل  القاعة 
مقرا إلحدى عشائر البلدة اليت ينتمي لليها العرسان أو قاعة خاصة أعدت خصيصا إلقامة 

، وتتلى يف  لعزابةوس العرسان جبانب أعضاء حلقة امثل هذه األعراس اجلماعية ، ويكون جل
يدعو فيه  العزابةهذا احلفل سوريت الفاحتة والفتح ، مث دعاء من طرف أحد املشايخ من حلقة 

للجميع وخاصة العرسان ، بعدها يكون التتويج حيث يكلف كل شيخ مسن مبساعدة العريس 
، الذي يتخذ «لدّوالةا»سروال تكون من: على ارتداء الثوب الرمسي اخلاص ابملناسبة والذي ي

شكال  مدّورا  ما بني الفخذين ينتهي يف األسفل بنفس شكل السروال العصري، وتعلوه 
 أحويليضع العريس امليزايب ما يسمى  الدّوالةرفيعة على مستوى اخلصر، وفوق كشكشات 

بياض كرمز للصفاء وهو نو  من األردية املصنو  من القطن الرفيع يشرتط أن يكون انصع ال
فوق رأسه كرمز لرجولته، وهذا العقال غالبا ما يكون مصنوعا من  العقالوالنقاء، ويضع كذل  

وميس  بسيف تقليدي ولل  تعبريا عن الرجولة ، ويتزامن ارتداء  الربنوسمث يلبس  احلرير
قدم الوليمة وغالبا ما العرسان برتديد ترانيم ومدائح وأانشيد دينية ، وبعد انتهاء مراسيم التتويج ت

تكون غداء .وتقام حفلة فنية خاصة يف سهرة يوم تتويج العرسان حتييها لحدى الفرق الفنية 
أبانشيد وتدوم ساعة ونصف يقوم خالهلا أحد أعضاء حلقة العزابة بتقدمي درس ديين يقدم 

سان مبعية ويف الصباح املوايل تتواصل فعاليات احلفل بتوجه العر . خالله نصائح للعرسان
أين تقدم هناك التهاين والتربيكات للعائالت املتصاهرة ، ويف  احلجبةأصهارهم ل ى دار تسمى 

بتالوة القرآن الكرمي والرتحم على املوتى إلبراز  التحيزةاملساء يتوجه اجلميع ل ى املقربة إلقامة 
أما يف اجملتمع املالكي  .1التواصل العشائري الذي يبقى من أصول املذهب اإلابضي

                                            
 .13/02/2016جابر.ز، أستال تعليم اثنوي، مدينة غرداية ، يوم  - 1
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فالتحضريات تبدأ ثالثة أايم قبل املوعد احملدد للعرس ولل  ابلتحضري هلذا االحتفال، كجمع 
األواين واألفرشة والوقوف على استعدادات العرسان وحضور ليلة احلناء وهي الليلة اليت تسبق 

مأدبة عشاء يف بيته  ليلة العرس اجلماعي حيث يقوم كل عريس بدعوة أصدقائه وأقرابئه ل ى
وعلى حسابه اخلاص ويكون عدد الضيوف حمدود ألن كل العرسان يكونون يف هذه الليلة على 
موعد مع هذا الطقس لذل  تكون حمصورة بني األهل من العائلتني واألصدقاء وبعد العشاء 

السن تكون لما يتفرق الشيوخ والكبار اتركني اجملال للشباب من العائلتني وأتيت امرأة كبرية يف 
جدة العريس أو عمته أو خالته أو أمه رفقة بعض النسوة يتحلقون حول العريس ويتجمع 
حوهلم الشباب خاصة الذين مل  يتزوجوا بعد، وتقوم املرأة املسنة بتخصيب يد العريس ابحلناء 
مع وتوز  ابقي احلناء على الشباب وسط زغاريد النسوة  واألغاين الشبابية، ويسهر هؤالء 

العريس ل ى وقت متأخر مث ينهضون ابكرا للقيام ابألشغال املطلوبة منهم كالذهاب مع العريس 
ل ى احلمام واحلالق وهذا العمل يقتصر على اثنني أو ثالثة يكون العريس قد اختارهم كوزراء 
منذ اليوم األول قبل طقس احلناء أما الباقون فيذهبون ل ى حيث املكان املخصص للعرس 

اعي ملساعدة املتطوعني منهم يف أعمال اإلضاءة والفراش وحتضري األواين والطبخ الذي اجلم
يكون يف املكان املخصص للعرس اجلماعي ويقوم به خمتصون بذل  ، كما يقوم املتطوعني 
بتحضري املكان املخصص للعرس اجلماعي منذ الصباح وحىت بعد العصر حيث يكون كل 

ب مباشرة تبدأ مجو  الضيوف ابلوصول ل ى املكان ويبدأ هنا شيء جاهز ، وبعد صالة املغر 
العشاء أو تقدمي الوجبات وخاصة ألولئ  الذين يقومون ابخلدمة فيما بعد مثل املتطوعني وكذا 
أصحاب الفرق املوسيقية وفرق البارود وكل املشرفني على احلفل ألن الوقت فيما بعد ال يسمح 

الضيوف تباعا ل ى املكان وكل من يتناول الوجبة يقوم برتك  هلم بتناول وجبة العشاء ويتوافد
املكان لآلخرين وطبعا ال تكون اجلمو  غفرية يف هذا الوقت، فهذا الوقت من املغرب ل ى 
العشاء خمصص لألطفال والشباب املتطو  والذين يقومون ابخلدمة وبعض الضيوف الذين هم 



الزواج الجماعي والمجتمع المحلي              الفصل الرابع                               

 

105 
 

ين يكونون أبعداد غفرية فيأتون بعد الصالة يف عجلة من أمرهم أما الضيوف اآلخرين والذ
العشاء مباشرة حيث متتلئ الساحة مبئات الضيوف لن مل أقل آالف يف بعض األحيان ، ويوجه 
هؤالء  ل ى اجللوس يف أماكنهم طبعا على األرض حيث ال يوجد موائد وال كراسي، ويكون 

يعرفه اجلميع وهو جلوس األئمة تنظيم اجللوس من طرف القائمني، وفق نظام معني متفق عليه 
والشيوخ الكبار يف السن ولوي االحتياجات اخلاصة ابلقرب من املنصة الشرفية أين جيلس 
العرسان ، مث يليهم املنشدون واحلفظة لكتاب هللا مث عامة الناس ، لال للا كان هناك بعض 

قاليد والعرف حيتم على الضيوف من خارج املنطقة أو ممثلي السلطات احمللية والوالئية  فالت
املشرفني وضعهم ابلقرب من األئمة والشيوخ . وتبدأ مراسيم االحتفال ابلزواج اجلماعي 
والطقوس اخلاصة به بعد العشاء مباشرة ، حيث يستمع اجلميع يف البداية ل ى تالوة سورة 
اتني الفاحتة وسورة املل  من طرف األئمة واحلفظة مجاعة ويردد معهم من كان حافظا هل

السورتني ، حيث عندما تسمع تل  األصوات تدرك أن اجلميع حيفظهما صغريا وكبريا ، مث 
ختتار أنشودتني تتلى من طرف نفس اجلماعة السابقة وبعدها يستمع اجلميع ل ى بعض املواعظ 
وبعض الندوات اليت ينشطها أئمة وأساتذة ودكاترة ويناقش فيها بعض املواضيع كاحلث على 

والتضامن ل ى غري لل  مث أييت طقس التتويج وخيتار الشيوخ األكرب سنا لتتويج  التكافل
العرسان ويقوم كل شيخ مبساعدة الوزير املكلف بكل عريس بتتويج العريس ويكون التتويج  
ابرتداء الثوب الرمسي اخلاص هبذا املوعد والذي يتكون من سروال عريض وعباءة واسعة مث يضع 

دود بعقال كرمز للرجولة أو عمامة صفراء و خنجرا مربوطا يف وسطه مث فوق رأسه رداء مش
يضع له شيئا من العطر وكل لل  مرفوقا بقصيدة الربدة املشهورة اليت يرددها احلاضرون على 
طول الساحة وعرضها، وبعد لل  جيلس العرسان لالستمتا  ابألانشيد اليت تؤديها الفرق 

تفرق اجلمع ويذهب العرسان كل ل ى بيته حيت ينتظره أهله املوسيقية ونغمات البارود مث ي
 وعروسه.
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نالحظ من خالل ما سبق أن هناك فروقا متباينة يف املمارسات والطقوس املصاحبة للعرس 
وأخريا تبقى األعراس اجلماعية .اجلماعي اال أن التقاليد تبقى واحدة رغم االختالف يف املمارسة

ة لتدعيم التكافل االجتماعي والتقاء األهل واألصدقاء وبعث يف وادي ميزاب بغرداية مناسب
 املساواة ونبد الفوارق بني خمتلف العائالت ولحياء التقاليد األصيلة.

 املبحث الثاين: االحتفال ابلزواج اجلماعي مبنطقة ضاية بن ضحوة
 مراحل االحتفال ابلزواج يف منطقة ضاية بن ضحوة: -1

اج يف منطقة ضاية بن ضحوة كباقي مناطق الوطن مبراحل اختيار تبدأ مراحل االحتفال ابلزو 
 الزوجة مث اخلطبة مث تقدمي املهر مث الزفاف.

يغلب على مناطق اجلنوب اجلزائري ومن بينها منطقة ضاية بن  اختيار الزوجة:   -1-1
 ى أمه ضحوة بوالية غرداية االختيار األسري يف اختيار الزوجة حيث يرتك العريس هذا األمر ل

وأهله غالبا لال يف بعض األحيان اليت يكون فيها العريس قد تعرف على العروسة يف العمل أو 
الدراسة، أما يف الغالب فتكلف األم بعض قريباهتا أو جاراهتا ابلبحث عن العروس البنها، 
ت وتكون األماكن املقصودة لذل  البحث هي احلمام أواملناسبات العائلية كاألعراس واحلفال

األخرى وحىت اجلنائز ل ى غري لل  من التجمعات النسوية  اليت تلتقي فيها النسوة وتكون 
أغلبهن مرفوقات ببناهتن خاصة اللوايت هي يف سن الزواج، وبعد اختيار الفتاة من املكلفة بذل  
يسأل عنها معارفها أو جرياهنا وخصوصا عن أخالقها وأصلها ويؤخذ رأي العريس يف لل  مث 

ب األم واخلالة أو العمة لرؤية العروس والتأكد من سالمتها من العيوب، وبعد لل   تذه
العروس  يريدوهنا زوجة أن يذهب الرجال والنساء لزايرة أهل العروس للتفاهم االتفاق على 

حيث تؤخذ الكلمة من أهل العروس كأهنا وعد  الكلمة"البنهم وهو ما يسمى يف املنطقة بـ "
زوجة ابنها املستقبلية كّنتها"صطلح يدل على املوافقة على العريس وتلتقي األم "ابلزواج، وهو م

 بعد لل  مث أييت دور العريس ليلتقي عروسه ليحدث التوافق وحيضر معه هدية مناسبة.
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أتيت هذه املرحلة بعد حصول التوافق بني العائلتني، حيث تقام حفلة  اخلطبة: - 2 – 1
ا السيدات من العائلتني واألصدقاء، وتكون يف منطقة ضاية بن صغرية يف بيت العروس حيضره

ضحوة حكرا على النساء فقط ألن أغلب العائالت يف هذه املناطق الزالت حتافظ على عدم 
االختالط يف أي مرحلة من مراحل الزواج، وقد حيضر الرجال من العائلتني لكن على جانب 

لة اخلطبة حتضر عائلة العريس هدااي كثرية تتضمن منفرد، ويقدم املهر أثناء اخلطبة، ويف مرح
والذي يتكون عادة من احلليب والعصري والشاي  "ابملصروف" مبلغا من املال مع ما يسمى

والسكر وخمتلف ما يقدم يف هذه احلفلة، وتقدم اهلدية الرئيسية واليت تتمثل يف خامت اخلطوبة، 
ة من املالبس الداخلية والعطور وخمتلف اهلدااي وفستان أو اثنني وحقيبة ماكياج مكتملة وتشكيل

اليت خيتارها العريس بنفسه، وتقام احلفلة إبعالن اخلطوبة بزغاريد وغناء النساء أغاين قدمية يف 
 -الديسكاغلب األحيان، اال ان هناك من يستبدل غناء النساء ابلتقليد اجلديد واملتمثل يف "

وأثناء لل  يقدم أهل العروس التمر واحلليب للضيوف كتقليد  "Disk-Jockeyجوكي
ضروري، مث اخلبز والسمن ابلعسل وخمتلف احللوايت، مث حتضر الكعكة وتقوم العروس بتقطيعها 
رفقة أم العريس ويدامها متالصقتان داللة على احلب واملودة، مث تلبسها اخلامت والساعة والسوار 

وغناءهن، وتبدأ احلفلة الراقصة وتستمر ل ى ما بعد مغادرة أهل  وسط زغاريد النسوة احلاضرات
العريس، ويتفاهم الرجال على املهر عادة يف هذه احلفلة، ويقدم بعدها أبسابيع أو أشهر 

 حسب الطاقة يف لقاء خاص بني الرجال من العائلتني ويقرران موعد الزفاف.
يعطي للعروس لتجهيز نفسها من فرش ويعد املهر مبلغا من املال  تقدمي املهر: - 3 – 1

لبيتها اجلديد وأزايء وحلي وعطور ل ى غري لل  فهو خيصها وتتصرف فيه كيف تشاء وتشرتي 
به ما تشاء لال أنه جرت العادة أن تشرتي به أفرشة لبيتها اجلديد ويتكفل العريس  بشراء 

 األاثث املنزلية.
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ثالثة أايم متتالية ففي اليوم األول يكون ما يدوم الزفاف يف املنطقة مدة  الزفاف: - 4 – 1
يسمى ابلفراش حيث تذهب جمموعة من قريبات العروس ل ى بيت العريس وأيخذن معهن 
األفرشة اليت اشرتهتا العروس يف موكب احتفايل ويقمن بفرش بيت الزوجية واالهتمام بديكوراته 

 وسط حفلة صغرية، ويكون واجب الضيافة من طرف أهل العريس.
ويف اليوم الثاين تكون حفلة احلّناء اليت تقام يف بيت العروس وسط أهلها ويف نفس الوقت يف  

بيت العريس وسط أهله، حيث حتىن العروس يف بيتها وسط أهلها وأقرابئها وأصدقائها دون 
حضور أي شخص من أقارب العريس الذين يقيمون هم كذل  حفلة احلّناء للعريس يف نفس 

ر السهرة عند العائلتني حىت ساعات الفجر األو ى وتوز  احلّنة على احلاضرات الوقت، وتستم
 يف بيت العروس وعلى احلاضرين يف بيت العريس.

ويف هذه الليلة يقيم العريس مأدبة عشاء يدعو فيها األقارب واألصدقاء وبعض األشخاص   
لس العريس وسط مدعو أحياان، وجي 600اآلخرين ويصل عدد املدعوين يف املنطقة ل ى 

الضيوف جبوار الطّلبة وهم األئمة واحلافظني لكتاب هللا حيث يقرؤون ما تيسر من القرآن 
الكرمي ويرفعون أيديهم ابلدعاء للعريس وعائلته وللعائلتني بدوام احملبة واملودة واأللفة بينهما مث 

 العريس.يتفرقون ويبقى أهل العريس وأصدقائه حلضور حفلة احلّناء والسهرة مع 
أما اليوم الثالث ففي الصباح تذهب العروس رفقة قريباهتا ل ى احلالقة لتصفيف شعرها، تكون  

قد لهبت للحمام يف اليوم الذي قلبه وهو الطقس البد منه،  حيث يرافقها صديقاهتا وسط 
يع الزغاريد، ويف هذا اليوم أي اليوم الثالث تعد سيدات العائلة الغداء الذي يدعى لليه مج

األقارب واألصدقاء الذين حيضرون من أجل وليمة الغداء وحضور الطقس املوايل الذي يكون 
حيث تقوم العروس بعرض أزايئها على املدعوات وتوز  عليهن التصديرة بعد الظهر يسمى بـ 

"مجع قفة صغري" من احللوى املنزلية ويف أثناء لل  قفيفاتأثناء لل  أكياس الفول السوداين و
للعروس مبالغ من املال من قريباهتا كهدااي مبناسبة زواجها ويف مساء هذا اليوم يصل تعطى 
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موكب العريس ل ى بيت العروس وهو عبارة عن جمموعة كبرية من السيارات حتمل عائلة العريس 
وأصدقائه يف موكب احتفايل مزين ابألغاين وطلقات البارود، وتتقدمه سيارة العروس واليت  

يف لوهنا وزينتها وفخامتها عن ابقي السيارات، كما أن املوكب تالزمه دائما فرقة تكون مميزة 
" وهي فرقة شعبية تزّمارينموسيقية تذهب معه أينما لهب وتكون يف أغلب العادة فرقة "

معروفة ابملنطقة تستعمل املزمار كأداة أساسية مع الطبول. وتطوف السيارات شوار  املدينة 
زواج مث تعود ل ى بيت الزوجية حيث تستقبل العروس من طرف أم العريس لعالان بوجود حفل 

وقريباته، وتقدم هلا وهي تدخل كأس من احلليب وحبات من التمر دليال على العشرة احللوة 
بينهما تدخل ل ى غرفة الزوج منتظرة قدوم زوجها والذي يكون هو األخر يف حفلة خاصة به 

" وفيها يلبس العريس مالبس تقليدية ويقلد الّتلباسلة "حيضرها الرجال فقط حيث تسمى حف
السيف أو اخلنجر وخمتلف دالالت الفروسية، ويؤخذ مع العريس صورا تذكارية قبل أن يدخل 

 ل ى عروسه وسط طلقات البارود.
" وتتكون من خامت وساعة وهدااي احلشمةويف الصباح يقدم العريس لزوجته هدية تسمى "     

" وهي وجبة الغداء واليت تكون من طرف القصعةمن املال، ويف هذا اليوم تقدم "أخرى ومبلغ 
 أهل العروس تقدم ألهل العريس وضيوفهم.

 الطقوس واملمارسات االحتفالية اخلاصة ابلعرس اجلماعي :   - 2
جيتمع أعيان املنطقة أبحد املساجد مع اجلمعيات النشطة يف حفالت األعراس اجلماعية  

عية كافل اليتيم اليت تشرق على تنظيم االحتفال هبذا الوعد مرتني كل سنة يف بدعوة من مج
شهري  أكتوبر ومارس، حيث يكون االجتما  على بعد أربعة أشهر من موعد االحتفال، 
ويكون هذا االجتما  األول ألخذ القرار إلقامة االحتفال من عدمه، ويؤخذ بعني االعتبار 

قتصادية واملسامهات، ابإلضافة ل ى درجة االستعداد املوجودة ظروف املنطقة االجتماعية واال
لدى اجلمعيات املسامهة واألعيان، وبعدها يقرر موعد االحتفال وتكلف مجعية كافل اليتيم 
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ابإلعالن الرمسي عن لقامة احلفل وحيدد له موعد ،كما حتدد مواعيد للتسجيل واستقبال 
على احلفل ورئيس فر  اجلمعية ابملنطقة السيد: الطلبات ودراستها ، وحسب املشرف العام 

 .1امقعمز عبد القادر فإن اجلمعية واملشرفون من مجعيات أخرى ال ترد طلبا ملن أرد الزواج 
:توكل مهمة حتضري املكان الذي يقام فيه االحتفال ل ى حتضري مكان االحتفال   - 2-1

بعض اجلمعيات واملتطوعني الذين أيتون من تلقاء أنفسهم للمساعدة يف مثل هذه األعمال، 
حيث جتمع األفرشة من املساجد واملنازل وقد أصبحت مبرور الوقت هناك أفرشة خاصة ابلعرس 

على اإلطعام والفراش، حيث اشرتى القائمون اجلماعي وأواين خاصة به كما قال لنا املشرف 
على العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة كل املستلزمات بفضل مسامهات أصحاب اخلري، ويبدأ 
التحضري يوما قبل املوعد احملدد لالحتفال لل يقوم املشرف العام ابالجتما  بكل املتطوعني 

ويقوم هؤالء بتقسيم أنفسهم ل ى  وتقسيم األدوار عليهم وحثهم على التعاون يف كل األعمال،
جمموعات كل جمموعة تكلف بعمل معني حسب االختصاص، فهناك جمموعة غسل األواين، 
وجمموعة الفراش وجمموعة الطهي، وجمموعة لانرة املكان مبختلف األضواء والديكورات، 

سابق للحفل وجمموعة جلب املياه.......اخل، ويبدأ العمل كأهنا خلية حنل منذ صباح اليوم ال
ل ى مساء يوم احلفل والذي تكون فيه كل األعمال قد أجنزت على أحسن وجه وترى املكان قد 
اكتسى حّلة احلفل وصففت األواين يف مكاهنا ووضعت ممرات خاصة ابلضيوف وأخرى خاصة 
ابملتطوعني وأخرى خاصة ابلعرسان والفرق املوسيقية، ووضعت املنصة الكبرية جيلس عليها 

 8000ان وفرش املكان املخصص للضيوف وهو عبارة عن ساحة كبرية جيلس فيها قرابة العرس
شخص أو  أكثر حسب املشرف على اإلطعام والفراش.ويكون بذل  املكان مهيأ الستقبال 

 الضيوف لتناول وجبة العشاء واالحتفال ابلعرس اجلماعي. 

                                            
ملسجد اب 2016/ 10/02عبد القادر أمقعمز، امام املسجد العتيق واملشرف على العرس اجلماعي ، يوم :  -1

 العتيق ضاية بن ضحوة.
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من املتطوعني مكانه : قبل صالة املغرب أيخذ كل شخص استقبال الضيوف -  2 – 2
املخصص له، حيث يقف ثالثة متطوعني عند الباب اخلارجي لتوجيه الضيوف ل ى اجللوس 
جمموعات تتكون من ستة أفراد يف حلقة واحدة من أجل العشاء، واثنان جبانب الطريق العام 
لتنظيم السيارات، ويصطف بعض املتطوعني بني حلقات الضيوف يف صف متباعد نوعا ما 

ن هذا الصف موصول مبكان لعداد الوجبات، واليت تكون عبارة عن الكسكسي واللحم ويكو 
والبيض، وحيضر هذه الوجبات طّباخون معروفون من املتطوعني الذين ينتقيهم املشرف عن 
اإلطعام ويكونون أهال لذل ، ويكون الكسكسي قد أعد يف بيوت العرسان أو جرياهنم أو 

يس نفسه يف العرس اجلماعي يطلب منه حتضري كمية من أقرابئهم، فعندما يسجل العر 
الكسكسي حسب قدرته يف منزله يوم العرس اجلماعي أما ابلنسبة للحم فيطهى يف مكان 
اإلطعام من طرف الطباخني املكلفون ابملناسبات احمللية ، وبعد صالة املغرب مباشرة تقدم 

ويتداول عليه املتطوعني الوجبات للحاضرين، حيث يؤخذ الصحن من مكان التحضري 
املصطفني حىت يصل ل ى احللقة وهكذا يعطي لكل حلقة صحن فيه وجبة العشاء حىت يصلون 
ل ى أخر حلقة موجودة يف الساحة، ويف لات الوقت يكون الصغار قد قاموا بواجباهتم واليت 

احللقات،  تتمثل يف توزيع املاء على الضيوف، يف أواين حيث يضعون كل لانء جبوار حلقة من
وابلتايل تكون مشاركتهم يف احلفل لات بعد اجتماعي كبري فيتعلمون منذ هذا السن نظام 
التكافل والتضامن وروح اجلماعة، وعندما تنتهي احللقة من وجبتها يتفرق من فيها اتركني اجملال 
 حللقة أخرى جتلس مكاهنا لتناول وجبة العشاء، وهكذا حىت بعد صالة العشاء حيث أييت
العرسان واجلمو  الباقية الذين كانوا يف املساجد لصالة العشاء ويوجهون من طرف املتطوعني  
كغريهم ممن سبقهم لال العرسان فإهنم يوجهون ل ى مكان خمصص هلم يتناولون فيه وجبة العشاء 

أفراد "عرسان" ، مث ينتقلون بعد  06جمتمعني مع بعضهم يف حلقات تتكون كل حلقة من 
  ى املنصة املخصصة جللوسهم يف هذه الليلة.العشاء ل
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بعد وجبة العشاء ترفع املوائد وجيلس الضيوف صفوفا مقابل طقوس االحتفال : – 3 – 2
املنصة الشرفية ويكون اجللوس حسب التنظيم املعمول به يف األعراس اجلماعية يف املنطقة وهي 

ن واحلفظة لكتاب هللا والضيوف أن جيلس يف الصف األول املقابل للعرسان األئمة واألعيا
الذين جاءوا من خارج املنطقة بدعوة خاصة من اهليئة املنظمة للعرس اجلماعي، ويكون جلوس 
هذا الصف معكوسا حيث جيلسون مقابل احلضور اآلخرين وجيعلون ظهورهم للعرسان، مث 

ى دون متييز يقابلهم صفا أخر من املنشدين واألعيان كذل  واحلفظة وتليهم الصفوف األخر 
حيث وجد الضيف مكان جيلس وتنظم الصفوف وترتاص، ويفتتح احلفل املشرف العام على 
العرس اجلماعي ويكون هو منشطا أحياان ويف أغلب األحيان  خيتار أحد األشخاص املعروفني 

سورة ابلتنشيط يف هذه املناسبات، مث تقرأ اجلماعة املتكونة من الصفني األول والثاين املتقابلني 
الفاحتة وسورة املل ، مث تعطى الكلمة لبعض احلضور من دكاترة وأساتذة وأئمة للحث على 
القيم االجتماعية والدينية وروح التضامن والتكافل وبعض املواعظ األخرى اليت تعود ابلفائدة 
على اجلميع، مث أييت دور اإلنشاد اجلماعي الذي يقوم به الصفان األوالن مناوبة وتقدم 

شوداتن معروفان ابملناسبة خيتارمها كبري اجملموعة.  بعدها أييت دور الفرقة املوسيقية احلاضرة أن
واليت تؤدي أانشيد دينية خمتلفة ممزوجة أبنغام البارود، بعد انتهاء الفرقة من األانشيد أييت أهم 

دعوة طقس يف احلفل وهو طقس تتويج العرسان، حيث يقوم املشرف العام أو منشط احلفل ب
بعض الشيوخ املسنني أبمسائهم حسب عدد العرسان للصعود ل ى املنصة حيث جيلس العرسان  
ويذكر اسم العريس مرفوقا ابسم الشيخ الذي يتوجه، ويقف العرسان كل واحد يقابله شيخ 
ووزير حيمل احلقيبة اخلاصة مبستلزمات العريس وتعطي اإلشارة للبدء يف طقس التتويج على 

دة معروفة يف اجلنوب اجلزائري وهي قصيدة الربدة اليت تؤديها الفرقة ويرددها معها كل أنغام أنشو 
اجلمهور احلاضر، ففي اجلنوب ال يوجد أحد ال حيفظ هذه القصيدة حىت الصغار ويبدأ التتويج 

" وقميص مث عباءة واسعة ويعلق سروال عريبإبلباس العريس سرواال عريضا يقال له يف املنطقة "
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طها خنجرا أو سيفا وعلى الرأس يوضع رداء أبيضا مشدودا بعقال أسود داللة على يف وس
الرجولة، مث يعطر العريس بعطر خاص مصنوعا حمليا ويوز  العطر على اجلميع و أيخذ الشيوخ 
صورا تذكارية مع العرسان وتقدم بعدها اهلدااي املرصودة للعرسان، واليت كان قد ساهم هبا بعض 

دائمني لألعراس اجلماعية مبنطقة ضاية بن ضحوة، مث يعطي اجملال للحاضرين ألخذ املسامهني ال
الصور مع العرسان وأثناء لل  يقدم القائم على احلفل توجيهات عرب مكرب الصوت للمتطوعني 
والضيوف بعدم مغادرة املكان حىت االنتهاء من مجيع األعمال، وخيتتم احلفل أبانشيد من طرف 

ية، ويرتك جماال لفرقة البارود للقيام ببعض الرقصات اخلاصة هبم واليت تكون ختامية الفرقة املوسيق
 ويتفرق اجلميع على لل  ويذهب العرسان رفقة وزرائهم ل ى بيوهتم حيث تنتظرهن زوجاهتن.
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 : خالصة 
من خالل ما سبق يتبني لنا أن اجملتمع احمللي لضاية بن ضحوة يتميز بعدة صفات مستمدة من 

التنظيم اجلمعي املوجود، والذي تلعب فيه األسرة  لطارقيم اجتماعية مثل التكافل والتضامن يف 
تنمية  ابإلضافةل ىثقافة التماس  والرتابط بني أفراد اجملتمع ،  لرساءوالقبيلة الدور الكبري يف 

السلوكات التضامنية يف الواقع وتربية الشباب على هذه األمناط التكافلية وغرس روح املبادرة 
قبيلة والدين العام لل اإلطاراليت من شأهنا احملافظة على التقاليد والعادات املوروثة واملستمدة من 

 الذي حيث على قيم التضامن والتكافل. اإلسالمي
أما عن االحتفال ابلزواج اجلماعي فاجملتمعات الصحراوية يف اجلزائر عموما وجمتمع منطقة 
غرداية خصوصا يعطي أمهية كبرية هلذه التجمعات االحتفالية ملا هلا من أثر على تقوية سلوك 
التضامن والتكافل بني أفراده . وهناك عدة طقوس وممارسات تعد أغلبها رموزا للفرح والتجمع 

جتديد البناء االجتماعي للمجتمع . وال ختتلف مراحل الزواج اجلماعي عن الزواج  ادةولع
يف لل  التجمع الذي ختتتم به مراسيم الزواج، وتعد الطقوس واملمارسات املصاحبة  لالالفردي 

وخدمات ومدائح وأغاين دينية وتتويج للعرسان تعابري عن  لعداداتالزواج اجلماعي من 
 من اليت يغرسها هذا االحتفال كقيم يف نفوس الشباب .التماس  والتضا



 

 

 

لفصل الخامسا  
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 متهيد :

لن اإلنسان اجتماعي بطبعه، ال يستطيع العيش مبفرده وحل مشاكله بنفسه، لل يتوجب 
قيم ومعتقدات عليه االخنراط يف مجاعات يتأثر هبا وتؤثر فيه حىت يشبع حاجاته ويكتسب 

تكون مشرتكة بينه وبني أفراد مجاعته، وابلتايل بناء تشكيالت اجتماعية ، تظهر قوهتا يف 
العمل على ترابط اجملتمع ومتاس  اجلماعة من خالل القيام أبعمال مجاعية مثل الفعاليات 
الثقافية واالجتماعية كالعرس اجلماعي والذي هو موضو  دراستنا حيث يعترب ظاهرة 

ماعية وفعالية ثقافية هلا أبعادها ، ومن خالل هذا الفصل ميكن حتليل الفرضية األو ى اجت
واليت  تتعرض لدور مشاركة ومسامهة الفاعلني االجتماعيني يف تقليص الفروق االجتماعية 
واالقتصادية بني العرسان املشاركني يف العرس اجلماعي، ولل  بتحليل بعض األبعاد اليت 

بعض القيم مثل التكافل والتضامن يف متاس  اجملتمع وترابطه ولشبا   تدل على فعالية
ايت املشاركني يف العرس حاجات أفراده ، وكذا دور هذه القيم يف تغيري نظرة اجملتمع ملستو 

 .اجلماعي 
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 دية والالمادية :ااملسامهات امل – 1
يقتصر فقط على املتزوجني وُأَسرِهم لن املسامهة يف هذه الفعالية االجتماعية املهمة ال        

وأقارهبم، ولمنا على أفراد اجملتمع والفاعلني االجتماعيني أن تتضافر جهودهم إلجناحها 
كما أن املسامهة فيها ال تقتصر على شكل واحد أو نشاط واحد، ولمنا    واإلكثار منها.

ل ى ختطيط ومتويل   فهي حتتاج هناك أمناط خمتلفة وأوجه متعددة للمسامهة يف لجناحها.
 املسامهة فيها ابحلضور والتمويل.وتنظيم وترويج لعالمي ، و 

فاملسامهات املادية هي تل  اليت يساهم فيها الفاعلون االجتماعيون ابملال واهلدااي والتمويل 
 ابملواد الغذائية وكل األشياء املادية اليت حيتاجها العرس اجلماعي.

أما فيما خيص املسامهات الالمادية واليت تتمثل يف الطهو والتنظيف والتفريش واملساعدة     
يف األعمال اليت ختص العرس اجلماعي فإهنا تعترب واجبا مقدسا لدى سكان املنطقة 
واجلمعيات النشطة فيها ، حيث أن أعضاء اجلمعيات كلهم جيندون هلذا احلدث ابإلضافة 

لذين ال ينتمون ل ى هذه اجلمعيات ويتطوعون يف هذه التظاهرة من ل ى بعض الشباب وا
 تلقاء أنفسهم .

حسب ):2012(:  يبني املسامهات املادية للفاعلني االجتماعيني يف سنة 02اجلدول رقم )–

 (إحصائيات مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة
 املسامهات املادية املبلغ النسبة

 العرسان د ج 450000,00 % 36
 اجلمعيات د ج 250000,00 % 20
 احملسنون دج 550000,00 % 44

 اجملموع دج 1250000,00 % 100
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، ون االجتماعيون يف العرس اجلماعييبني اجلدول نسبة املسامهات املادية اليت يقدمها الفاعل
لال أن هناك من د ج   25000.00حيث أن مسامهة العريس وأهله تكون مادية وتقدر ب 

من يدفع ربع ، وهناك  يدفع بسبب عدم قدرته على الدفع، وهناك من يدفع نصف املبلغال
، وال حياسب أحد على عدم الدفع حسب املشرف العام وأمني املال ، املبلغ كل حسب طاقته

 36يف حني أن اجلمعيات هي من تغطي العجز لن وجد ، وابلتايل ال تتعدى مسامهة العرسان 
ال تتعدى هي األخرى اجلماعي ، ونسبة مسامهة اجلمعياتمن التكاليف اخلاصة ابلعرس  %
وهذا يعود ل ى قلة  %44، أما مسامهة احملسنني فهي كبرية نوعا ما حيث قدرت بـ  % 20

 عدد اجلمعيات املشاركة يف هذه السنة.
 سنة ( : يبني املسامهات املادية للفاعلني االجتماعيني يف03اجلدول رقم ) –

 (حسب إحصائيات مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة)::2013
 املسامهات املادية املبلغ النسبة

 العرسان دج 480000,00 % 36,9
 اجلمعيات دج 400000,00 % 30,8
 احملسنون دج 420000,00 % 32,3

 اجملموع دج 1300000,00 % 100
 

يون يف العرس اجلماعي املسامهات املادية اليت يقدمها الفاعلون االجتماعيبني اجلدول نسبة 
ج  لال أن د 30000.00 ـحيث أن مسامهة العريس وأهله تكون مادية وتقدر ب،2013لسنة 

من ، وهناك لدفع ، وهناك من يدفع نصف املبلغهناك من ال يدفع بسبب عدم قدرته على ا
فع حسب املشرف العام حياسب أحد على عدم الد، وال يدفع ربع املبلغ كل حسب طاقته

، وابلتايل ال تتعدى حملسنني هي من تغطي العجز لن وجد، يف حني أن اجلمعيات واوأمني املال
، ونسبة مسامهة اجلمعيات ال يمن التكاليف اخلاصة ابلعرس اجلماع % 36مسامهة العرسان 
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، ونالحظ يف هذه السنة أن %32، أما مسامهة احملسنني فهي  % 30تتعدى هي األخرى 
مسامهة احملسنني تراجعت قليال ، يف حني أن مسامهة اجلمعيات زادت ولل  يعود ل ى أن عدد 

 اجلمعيات املشاركة يف هذه السنة قد تضاعف عن ما سبق.
حسب )::2014للفاعلني االجتماعيني يف سنة ( : يبني املسامهات املادية 04رقم )اجلدول–

 (طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة إحصائيات مقدمة من
 املسامهات املادية املبلغ النسبة
 العرسان دج 450000,00 33.3%

 اجلمعيات دج 650000,00 48%
 احملسنون 250000,00 % 18,7

 اجملموع دج 1350000,00 % 100

 
عيون يف العرس اجلماعي يبني اجلدول نسبة املسامهات املادية اليت يقدمها الفاعلون االجتما

د ج  لال  25000.00 ـحيث أن مسامهة العريس وأهله تكون مادية وتقدر ب،2014لسنة 
أن هناك من ال يدفع بسبب عدم قدرته على الدفع ، وهناك من يدفع نصف املبلغ ، وهناك 
من يدفع ربع املبلغ كل حسب طاقته ، وال حياسب أحد على عدم الدفع حسب املشرف العام 

أمني املال ، يف حني أن اجلمعيات واحملسنني هي من تغطي العجز لن وجد ، وابلتايل ال و 
، ونسبة التكاليف اخلاصة ابلعرس اجلماعي من % 33تتعدى مسامهة العرسان هلذه السنة 
 19، أما مسامهة احملسنني فتناقصت وقدرت بـ % 48مسامهة اجلمعيات أصبحت هذه السنة 

سنة أن مسامهة احملسنني تراجعت كثريا ابملقارنة مع السنة اليت قبلها ، ، ونالحظ يف هذه ال %
وهذا يعود ل ى أن أغلب احملسنني تذهب تربعاهتم ل ى اجلمعيات النشطة يف هذا اجملال ، يف 
حني أن مسامهة اجلمعيات زادت ولل  يعود ل ى أن عدد اجلمعيات املشاركة يف هذه السنة قد 

 . زاد بنسبة ملحوظة
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حسب ):2015(: يبني املسامهات املادية للفاعلني االجتماعيني يف سنة 05اجلدول رقم ) –

 (إحصائيات مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة

 املسامهات املادية املبلغ النسبة
 العرسان دج 400000,00 % 29,6
 اجلمعيات دج 750000,00 55,5%

 احملسنون دج 200000,00 % 14,9
 اجملموع دج 1350000,00 % 100

 
يبني اجلدول نسبة املسامهات املادية اليت يقدمها الفاعلون االجتماعيون يف العرس اجلماعي 

د ج   20000.00، حيث أن مسامهة العريس وأهله تكون مادية وتقدر ب  2015لسنة 
لال أن هناك من ال يدفع بسبب عدم قدرته على الدفع ، وهناك من يدفع نصف املبلغ ، 

لغ كل حسب طاقته ، وال حياسب أحد على عدم الدفع حسب وهناك من يدفع ربع املب
املشرف العام وأمني املال ، يف حني أن اجلمعيات واحملسنني هي من تغطي العجز لن وجد ، 

من التكاليف اخلاصة ابلعرس اجلماعي  % 30وابلتايل ال تتعدى مسامهة العرسان هلذه السنة 
، أما مسامهة احملسنني فتناقصت  % 55، ونسبة مسامهة اجلمعيات أصبحت هذه السنة 

، ونالحظ يف هذه السنة أن مسامهة احملسنني تراجعت كثريا ابملقارنة مع  %  15وقدرت بـ
السنة اليت قبلها ، وهذا يعود ل ى أن أغلب احملسنني تذهب تربعاهتم ل ى اجلمعيات النشطة يف 

ل ى أن عدد اجلمعيات املشاركة هذا اجملال ، يف حني أن مسامهة اجلمعيات زادت ولل  يعود 
 يف هذه السنة قد تضاعف عن ما سبق.
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واملتطوعون املشاركني يف العرس  راد اجلمعيات( : يبني عدد أف06اجلدول رقم ) -
 (حسب إحصائيات مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة)حسب السنوات:اجلماعي 
املسامهات 
 الالمادية

2012 2013 2014 2015 

 % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد % عدد األفراد
 83.4 100 66.6 80 50 60 16.6 20 اجلمعيات
 16.6 20 33.4 40 50 60 83.4 100 املتطوعون
 100 120 100 120 100 120 100 120 اجملمو 

 
، يف  %16ل ى كان ضئيال بنسبة كبرية وصلت   2012ة نسبة مشاركة اجلمعيات يف سن  

هذا يعود ل ى  %84حني أن نسبة املتطوعني الغري منتسبني ل ى مجعيات كبرية وصلت ل ى 
أن بداية العرس اجلماعي يف املنطقة كان حمصورا على مجعية واحدة وهي اجلمعية املشرفة . 

  اليت وصلت فيها 2013مث يتضاعف عدد األفراد املسامهني من اجلمعيات يف السنة املوالية 
، وأثر لل  أتثريا طرداي على مسامهة املتطوعني الذين ال  %50مسامهة اجلمعيات ل ى 

ينتسبون ل ى اجلمعيات ، حيث أنه كلما زاد عدد األفراد يف اجلمعيات نقص يف اجلهة 
املقابلة ، كل هذا يدل على أن معظم الشباب واملتطوعني منخرطني يف هذه اجلمعيات ، 

 يف مثل هذه املناسبات لذل  ال ينخرطون يف اجلمعيات ، وابلتايل والبقية هي ال تعمل لال
ن ومجعيات وجمتمع نستطيع القول أبن املشاركات اجلماعية للفاعلني االجتماعيني من عرسا

 مدين كانت فعالة بشكل واضح يف لجناح العرس اجلماعي.
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ب إحصائيات حس)( :يبني تكلفة العرس اجلماعي حسب الدورات :07اجلدول رقم ) –

 (مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة

 تكلفة العرس اجلماعي  التاريخ رقم الطبعة
 سنتيممليون 

 

التكلفة يف السنة 
 مليون سنتيم

 50 50 2011أكتوبر  الدورة األوىل
 125 60 2012مارس  الدورة الثانية
 65 2012سبتمرب  الدورة الثالثة

 130 70 2013مارس  الرابعةالدورة 
 60 2013أكتوبر  الدورة اخلامسة
 135 70 2014مارس  الدورة السادسة

 65 2014أكتوبر  الدورة السابعة
 135 65 2015مارس  الدورة الثامنة

 70 2015أكتوبر  الدورة التاسعة
 

 60نالحظ من خالل اجلدول أن تكلفة العرس اجلماعي تقدر يف أغلب الطبعات من 
مليون سنتيم مقسمة على الوليمة واهلدااي اليت تقدم ل ى العرسان ،  70مليون سنتيم ل ى 

واملتمثلة يف أدوات كهر ومنزلية ، لضافة ل ى عمرة لعريس أو عريسني خيتاران من العرسان 
، كما أننا نالحظ أن التكلفة مل تتغري رغم تغري عدد العرسان وقد بواسطة عملية القرعة 

سألنا املشرف العام وأمني املال فعلمنا أن السبب هو أن احلضور يف تزايد ، وأن اهلدااي تتغري 
حسب األموال املوجودة ، لضافة ل ى أن املال الفائض حيتفظ به لألعراس القادمة واستعماله 

وزين وشراء األواين واألفرشة اخلاصة ابحلفل ، وقد أخربان املشرف العام يف لعانة العرسان املع
عن العرس اجلماعي أهنم استطاعوا أن يشرتوا كل ما يستلزمه العرس اجلماعي من أدوات 
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وأواين وأفرشة ، حيث أصبح العرس اجلماعي قائما بذاته  من انحية حتضري املكان 
كر لنا أهنم يريدون لنشاء صندوق للعرس املخصص للحفل ، كما أن املشرف العام ل 

اجلماعي بفضل احملسنني واجلمعيات لكي يتحملون أعباء الزواج على العرسان املعوزين منذ 
 اخلطوبة ل ى العرس .

يتميز اجملتمع اجلزائري عامة وأهل اجلنوب منه خاصة بتقاليده اخلاصة والقائمة على        
من ، حيث ال تكاد تقوم مناسبة سواء كانت فرحا أو قرحا التالحم والتماس  والتكافل والتضا

لال وتداعى هلا أهل املنطقة أبسرها بسواعدهم قبل أمواهلم. هذا ما الحظناه يف لقامة األعراس 
اجلماعية يف منطقة ضاية بن ضحوة اليت ال متر هبا مناسبة لال وحضر هلا مجيع الفاعلون 

نت أول طبعة من العرس اجلماعي يف هذه املنطقة  االجتماعيون على اختالف شرائحهم، وكا
، حيث بدأت هذه الطبعة بثمانية عرسان حسب املشرف العام  2011شهر أكتوبر سنة 

على العرس اجلماعي ابملنطقة والذي كان له شرف طرح الفكرة وقام برتمجتها على أرض الواقع 
ق ابملنطقة  وهو املشرف العام على ، يقول السيد : أمقعمز عبد القادر وهو لمام املسجد العتي

العرس اجلماعي يف كل طبعاته : زرت مناطق جنوبية مثل أدرار وورقلة ورأيت األعراس اجلماعية 
هبذه املناطق ، لضافة ل ى أعراس مجاعية حملية بغرداية وأعجبت هبا بكيفية تنظيمها ، وقد متنيت 

ت الفرصة عندما دعيت ل ى أربعة أن نقوم يف ضاية بن ضحوة مبثل هذه األعراس ، وجاء
أعراس منفردة ويف ليلة واحدة وقد وعدت كل واحد ابحلضور وعندما فكرت يف األمر وجدت 
أن احلضور لليهم يف نفس الوقت مستحيل، وهنا اهتديت ل ى فكرة جتميع العرسان يف مكان 

م عرضت الفكرة واحد ، الفكرة اليت كانت تراودين دائما ، وبعد صالة العصر من نفس اليو 
على بعض األعيان فاستحسنوها وكلفوين بعرض الفكرة على العرسان ولويهم ، وألن هللا أراد 
لل  فإن أابء العرسان معظمهم من األصدقاء واألعيان ، فأخذت املوافقة منهم وحددان  موعد 

صلت احلفل الذي كان هو نفس املوعد السابق ، مث كلفت بعض الشباب ابلدعاية للحفل وات



تصاديةالفاعلون االجتماعيونوالفروق االجتماعية واالق                 الفصل الخامس  

 

124 
 

بزمالئي األئمة يف املساجد من أجل التحسيس ودعوة اجملتمع احمللي للحفل ، كما اتصلت 
بكل املتطوعني القادرين على املساعدة ، وطلبت من العرسان ولويهم االستعداد للتكفل 
ابلضيوف وقد كانوا على استعداد من كل اجلوانب ، و طلبوا مين أن ال أصرف شيئا من 

كان من هدااي للعرسان قدمناها للحث على املشاركة يف األعراس القادمة .    املسامهات لال ما
وكم كانت سعاديت كبرية يضيف املشرف العام على العرس اجلماعي عندما رأيت لل  الكم 
اهلائل من الشباب والشيوخ وحىت النساء يعرضون خدماهتم علينا ، فاجتمعت ابملتطوعني 

بل املوعد لتحديد املهام وتنظيم األعمال ، وفرحت كثريا عندما واألعيان وأهل العرسان يومني ق
ج العرسان يف وسط تل  اجلمو  اليت مل أكن أتوقع حضورها حيث جتاوز عدد احلضور وّ ت

شخص ، وارحتت عندما رأيت الفرحة يف عيون العرسان ولويهم وعلمت أن الفكرة  4000
 . 1جنحت ابمتياز
جنح العرس اجلماعي األول يف منطقة ضاية بن ضحوة رغم أن القرار كان ارجتاليا          

حسب القائمني عليه، فعبد بذل  الطريق أمام أهل املنطقة جلعل هذا احلدث مناسبة متواترة، 
وبدأت الفكرة يف التطور كل سنة، حيث كان يقام مرتني يف السنة، وكانت املسامهات ختتلف 

وحسب   ى أخرى، واخلدمات تتنو  وتزداد تطورا وتنظيما من عرس مجاعي ل ى أخر،من سنة ل
املشرف العام على العرس اجلماعي فإن املسامهات بدأت منذ الوهلة األو ى، حيث تطو  الكثري 
بتقدمي اخلدمات للضيوف والعرسان والتحضري للعرس اجلماعي، فكانت هناك بعض املسامهات 

ة من طرف املتطوعني، فأصحاب املال سامهوا أبمواهلم واآلخرون سامهوا يف املادية وغري املادي
القيام ابألعمال اليت يتطلبها العرس اجلماعي كتحضري املكان وتوزيع الوجبات وغسل األواين 

 وتنظيم الضيوف وحركة املرور .

                                            
 عبد القادر أمقعمز، لمام املسجد العتيق بضاية بن ضحوة واملشرف العام على العرس اجلماعي، ضاية بن ضحوة -1

 14/11/2015يوم : 
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سيد املشرف واستطعنا بفضل هللا وهؤالء املتطوعني أن ننجح يف لقامة العرس اجلماعي يقول ال
 العام على العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة .

من خالل املالحظات واملقابالت اليت قمت هبا تبني أن املسامهات تطورت مع مرور الوقت  
وأصبحت أكثر تنظيما خاصة عند مشاركة اجلمعيات اليت ظهرت يف األعراس اجلماعية األخرية 

ة فقد تقلصت نوعا ما وبقيت اهلدااي املقدمة ، أما املسامهات املادي 2013منذ طبعة أكتوبر
للعرسان فقط حسب املشرف العام ولل  بسبب االكتفاء مبسامهات اجلمعيات واملبالغ املالية 
الرمزية اليت يدفعها العرسان كشرط للتسجيل يف العرس اجلماعي ، ويدفع كل عريس مبلغ من 

  حسب التقديرات العامة والتكاليف املال تقدره اجلمعية املشرفة على العرس اجلماعي ولل
اخلاصة ابلعرس اجلماعي ، ويدفع العريس لل  املبلغ حىت ال يكون عالة على غريه ويكتمل 
لحساسه ابلفخر وقد عرفنا أن املبلغ الذي يدفعه كل عريس ال يتعدى مليوين سنتيم ، هذا 

عي أما الباقي فتتكفل من مصاريف العرس اجلما %40املبلغ الزهيد حسب املشرف العام ميثل 
به اجلمعية املشرفة واحملسنون، وأضاف املشرف العام أن مسامهة العرسان هي من أجل 
حتسيسهم أبهنم أصحاب الوليمة وأهنم هم من يقومون إبطعام ضيوفهم ، كما أهنم عندما يرون 

حب املتطوعني واخلدمات اليت يقدموهنا للضيوف يفرحون ويشعر كل واحد منهم أنه هو صا
الوليمة واحلفل وهو من يطعم هذا الكم اهلائل من احلضور وأهنم جاؤوا من أجله ، ويضيف 
املشرف العام أن هناك من يعفى من املسامهة نظرا حلالته وتقوم اجلمعية مقامه دون أن يشعر 
بذل  ، كما أن هناك من العرسان األغنياء الذي يساهم بضعف املبلغ املطلوب وكل هذه 

. كل هذه املسامهات مسخرة  1بقى سرية وال يعلمها أحد لال املشرف والعريساألشياء ت
للحدث الذي أصبح حديث العام واخلاص يف املنطقة ، حيث ابت اجلميع ينتظر االحتفال 
املتزوج وغري املتزوج ، فاملتزوج من أجل مساعدة غري املتزوج واملسامهة يف عرسه مثل ما ساهم 

                                            
 15/03/2016، يوم:   أ -1



تصاديةالفاعلون االجتماعيونوالفروق االجتماعية واالق                 الفصل الخامس  

 

126 
 

للجميل ، والغري متزوج ميين النفس إبجياد شريكة العمر قبل املوعد هو يف عرسه كنو  من رد 
 املوايل للعرس اجلماعي ليشارك فيه .

 احلالة االجتماعية واالقتصادية للعرسان :  – 2
جاءت فكرة العرس اجلماعي  من أجل مساعدة الشباب الذين ال يستطيعون حتمل مصاريف 

وهلة األو ى ألصحاهبا يف منطقة ضاية بن ضحوة ، الزواج مبفردهم ، وهكذا بدأت الفكرة لل
لكن مع مرور الوقت أصبحت املشاركة يف العرس اجلماعي ال تقتصر على الفئة املعوزة واليتامى 
بل تعدته ل ى الفئات امليسورة ، وأصبح الشباب يشارك يف العرس اجلماعي بغض النظر عن 

 .احلالة االجتماعية واالقتصادية هلؤالء الشباب 
( : يبني تزايد عدد العرسان حسب الدورات والسنوات منذ بداية 08اجلدول رقم ) –

 (حسب إحصائيات مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة)العرس اجلماعي يف املنطقة:
 السنةاجملموعفي عدد العرسان التاريخ رقم الدورة

 08 08 2011أكتوبر  الدورة األوىل
 43 18 2012مارس  الثانيةالدورة 

 25 2012سبتمرب  الدورة الثالثة
 46 27 2013مارس  الدورة الرابعة

 19 2013أكتوبر  الدورة اخلامسة 
 52 32 2014مارس  الدورة السادسة
 20 2014أكتوبر  الدورة السابعة
 51 25 2015مارس  الدورة الثامنة

 26 2015أكتوبر  الدورة التاسعة
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 الدورةنالحظ من اجلدول أن بدايةالعرس اجلماعي يف منطقة ضاية بن ضحوة كانت يف 
الثانية يف  الدورةعرسان كبداية مث جاءت  08وضمت  2011األو ى يف شهر أكتوبر 

 الدورةعريسا ، وتلتها  25ة الثالثة وضمت لدور عريسا ، وا 18وضمت  2012مارس 
عريسا ،  19اخلامسة ليصل ل ى  لدورةيف ا عريسا ، وتناقص العدد 27الرابعة وضمت 

السابعة  الدورةعريسا ، مث تلتها  32السادسة واليت ضمت  الدورةوعاد بعدها ل ى التزايد يف 
 .عريسا  26التاسعة بـ  لدورةعريسا وا 25الثامنة بـ  دورةعريسا ، وال 20بـ 

يبني وضعية العرسان املشاركني يف العرس اجلماعي الذين لديهم القدرة على (: 09اجلدول رقم ) –
 مبفردهم.س إقامة عرس مبفردهم و الذين ليس لديهم القدرة على إقامة عر 

 (مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوةحسب إحصائيات )
من خالل مجع املعلومات عن املشاركني يف العرس اجلماعي مبنطقة ضاية بن ضحوة تبني أن 

ت ارجتالية التنظيم مثل ما العرسان املشاركني يف الطبعات املتتالية منذ أول طبعة واليت كان
عرسان أغلبهم من احلاالت االجتماعية امليسورة تلتها طبعتني  08، حيث شارك فيها لكران

عريس يف  25، و2012عريس يف األو ى وكانت يف شهر مارس من سنة 18شارك فيهما 

  2011سنة  2012سنة   2013سنة 2014سنة  2015سنة 
 

 9د 
 أكتوبر 

   8د
 مارس

 7د 
 أكتوبر

 6د
 مارس  

  5د
 أكتوبر 

 4د 
 مارس 

  3د
 سبتمرب

 2د   
 مارس

 1د
 أكتوبر

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %

54 

 14 48 12 30 06 43 14 37 07 37 10 08 02 05 01 75 06 

 

لديهم 
 القدرة

46 

 
12 52 13 70 14 57 18 63 12 63 17 92 23 95 17 25 02 

ليس 
لديهم 
 القدرة

 

100 26 100 25 100 20 100 32 100 19 100 27 100 25 100 18 100 08 
 اجملموع
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عرسان  03، هاتني الطبعتني شارك فيها   2012الثانية وكانت يف شهر سبتمرب من سنة 
ا أما اآلخرون فهم من املعوزين أو اليتامى ، بعد هاتني فقط  حالتهم االجتماعية مقبولة جد

الطبعتني جاءت الطبعات املوالية كلها خمتلفة من حيث املشاركني ، حيث لوحظ تزايد يف 
عدد املشاركني لوي املراكز االجتماعية واالقتصادية املقبولة يف اجملتمع ، وهذا يعود حسب 

تعرتف ابألعراس اجلماعية فقط وأصبحت  املشرفني واألعيان ل ى أن املنطقة أصبحت
العائالت ال حتبذ األعراس الفردية لكوهنا ال جتذب احلضور مثل األعراس اجلماعية ، وجتدر 
اإلشارة هنا ل ى أن األعراس الفردية تكاد تندثر يف املنطقة فنادرا ما ترى عرسا فرداي يف 

 السنوات األخرية . 

هم القدرة على لقامة أعراس فردية ويشاركون يف هذه من خالل سؤالنا للعرسان الذين لدي
عريسا من الذين لديهم القدرة على التكفل  14األعراس أمجع هؤالء واملقدر عددهم 

على أن مشاركتهم يف هذه األعراس هو من اجل  2015ابلعرس فرداي يف طبعة أكتوبر 
ضافة ل ى تقاليد املنطقة مشاركة اآلخرين فرحتهم ومساعدهتم على حتمل أعباء العرس ، ابإل

اليت جعلت املثل والقيم االجتماعية مثل التكافل والتضامن والرتابط من أولوايهتا ، كما أن 
احلضور املميز جلميع سكان املنطقة للعرس اجلماعي يعطي للمشارك يف العرس اجلماعي 

كان جناح ميزة لشهارية ولعالمية يف املنطقة ترسخ يف األلهان لوقت طويل خصوصا للا  
 العرس اجلماعي كبريا .

احلالة االجتماعية للعريس  يف هذا احلدث ليست  مهمة بقدر ماهي مهمة يف        
األعراس الفردية ، فاحلضور مثال يف األعراس اجلماعية يكون من أجل االحتفال حبد لاته 

م هناك، بغض النظر عن األمساء املشاركة فيه، فحسب بعض احلاضرين الذين التقينا هب
  بقدر جاؤوا من أجل احلدث وهناك منهم من ال يعرف حىت أمساء املشاركني وال يهمه لل

، أما يف العرس الفردي فاسم العريس وعائلته ومركزه االجتماعي ما يهمه احلضور لالحتفال
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هو مبثابة الدعوة اخلاصة واملميزة للضيوف . وكذا ابلنسبة للحالة االقتصادية للعريس يف هذا 
احلدث ، فاملسامهات متساوية واإلطعام واحد والتتويج واحد واالحتفال واحد واللباس 
واحد، كل هذا جيعل احلضور ال يفرقون بني العرسان، فاخلدمات حمسوبة على العرس 
اجلماعي ال على األفراد أو العائالت مثل ماهو احلال يف العرس الفردي، حيث أن احلضور 

االت االقتصادية للعرسان الذين يدعوهنم، أما العرس اجلماعي يقبلون ويتخلفون حسب احل
 فال يستطيع التفكري يف اخلدمات املقدمة ألهنا معروفة وموجهة للجميع .

وهو عريس لو حالة اجتماعية دون الوسط وعامل يومي  أنه مل حيس بذل  أ . ي  يقول  
، حيث أنه يف هذا اليوم أي  النقص والنظرة الدونية اليت كانت ترافقه يف بعض املناسبات

العرس اجلماعي مسرور جدا ألنه يرى نفسه مثله مثل بقية العرسان من لوي النفول واملال 
يف املنطقة ، كما أنه مندهش من احلضور الكثري للضيوف من لطارات وأعيان وأئمة ووجهاء 

يتمناها وهي أن  يف البالد ال يكادون يسمعون به ، ابإلضافة ل ى حتقيق األمنية اليت كان
يتّوجُه فالن وكان له ما أراد بفضل العرس اجلماعي . ويقول صديق له كان جبانبه أبن 
األعراس اجلماعية سوت بني الفقري والغين وأهنا أفرحت الكثريين من الذين ال يستطيعون 
ل الزواج مبفردهم وأغنتهم عن سؤال غريهم ملساعدهتم ، فالبعض كان يلجأ لالستدانة من أج

حتمل أعباء العرس وال حيضون هبذا الكم اهلائل من احلضور خاصة اإلطارات واألعيان 
 واألئمة رغم دعوته هلم .

 مشاركة فئات اجملتمع احمللي:  – 3
، وهذا ب وكهول وحىت الصغاريشارك يف العرس اجلماعي خمتلف فئات اجملتمع احمللي من شبا

يف منطقة الصحراء ، وخاصة التجمعات السكانية اليت ما تتميز به املناسبات اجلماعية الكبرية 
تتكون من قبيلة واحدة أو عرش واحد حتكمه تقاليد وأعراف متوارثة منذ القدم كما هو احلال 
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يف منطقة ضاية بن ضحوة اليت يقطنها عرش واحد مع بعض النازحني لليها والذين لابوا تقريبا 
 يف اجملتمع وأصبحوا كأهنم جزء منه .

حسب إحصائيات مقدمة )(: يبني تزايد عدد احلضور حسب الدورات : 10جلدول رقم )ا  –

 (من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة

 عدد احلضور ) حوايل ( التاريخ رقم الدورة
 شخص 2500 2011أكتوبر  الدورة األوىل
 شخص 4500 2012مارس  الدورة الثانية
 شخص 5000 2012سبتمرب  الدورة الثالثة
 شخص 6000 2013مارس  الدورة الرابعة

 شخص 6000 2013أكتوبر  الدورة اخلامسة
 شخص 6500 2014مارس  الدورة السادسة
 شخص 6500 2014أكتوبر  الدورة السابعة
 شخص 7000 2015مارس  الدورة الثامنة

 شخص 7000 2015أكتوبر  الدورة التاسعة

 
شخص  2500نالحظ من اجلدول أن عدد احلضور يف الطبعة األو ى مل يتعدى           

 4500من ضيوف وقائمني عن احلدث ، مث تزايد العدد يف الطبعة الثانية ليصل ل ى 
شخص ، وبقي عدد احلضور يف تزايد مستمر يف الطبعتني الثالثة والرابعة حيث وصل يف 

د نفسه تقريبا يف الطبعات املوالية حىت الثامنة أين شخص وبقي العد 6000الرابعة ل ى 
 شخص وبقي على نفس املنوال يف بقية الطبعات .  7000وصل العدد ل ى 

وحسب القائمني على جلنة اإلطعام فإن  العدد يف تزايد دائم ، وهذا يعود ل ى اهتمام       
اجملتمع احمللي ابلعرس اجلماعي ، وضرورة احلضور ل ى التظاهرة اليت أصبحت حمل اهتمام كل 
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الشرائح دون متييز ، ابإلضافة ل ى عدم وجود أعراس فردية يف هذه التواريخ ، ومن خالل 
تنا ومقابالت بعض األعيان فإن األعراس الفردية أصبحت يف خرب كان لل  يعود مالحظا

ل ى ما يوفره العرس اجلماعي للعرسان من فرحة واهتمام من طرف احلضور ، لضافة ل ى ما 
يكتسبه العريس من شهرة ومسعة ، فتواريخ األعراس اجلماعية مؤرخة بتفاصيلها وال تنسى مع 

 فردية اليت تكون حمل اهتمام عائلي فقط .الزمن خبالف األعراس ال

حسب ):( : يبني عدد اجلمعيات املشاركة يف دورات العرس اجلماعي11اجلدول رقم ) –

 (إحصائيات مقدمة من طرف القائمني عل العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة
 رقم الدورة التاريخ عدد اجلمعيات املشاركة

 الدورة األوىل 2011أكتوبر  01
 الدورة الثانية 2012 مارس 01
 الدورة الثالثة 2012سبتمرب  02
 الدورة الرابعة 2013مارس  03
 الدورة اخلامسة 2013أكتوبر  05
 الدورة السادسة 2014مارس  06
 الدورة السابعة 2014أكتوبر  06
 الدورةالثامنة 2015مارس  07
 الدورة التاسعة 2015أكتوبر  07

 
من خالل اجلدول يتبني أن مشاركة اجلمعيات مل يكن واسعا لال يف الدورة الرابعة والدورات 

بضاية بن  مجعية املسجد العتيقاليت تلتها ، حيث كانت الدورة األو ى والثانية مقتصرة على 
الذي يعد هو املشرف العام على العرس أمقعمز عبد القادر ضحوة ورئيسها السيد 

مجعية العلماء املسلمني فرع ة ،مث جاءت الدورة الثالثة واليت شاركت فيها اجلماعي ابملنطق
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 مجعية األخوة )الزقاق الواسع( ،يف الدورة الرابعة شاركت يف احلدث ضاية بن ضحوة ، و
وكانت الدورة اخلامسة قد فتحت اجملال واسعا أمام اجلمعيات للمشاركة حيث شاركت يف 

ر اجلزائري فرع ضاية بن ضحوة ، ومجعية اإلرشاد اهلالل األمحهذه الدورة كل من 
مجعية كافل وتلتها الدورة السادسة واليت أضافت لليها واإلصالح فرع ضاية بن ضحوة ،

وملا كان للحدث من صدى يف اجملتمع احمللي وتواصل بني اليتيم فرع ضاية بن ضحوة ، 
لرايضي )احتاد ضاية بن النادي اأفراده فقد شاركت فيه حىت اجلمعيات الرايضية مثل 

 ضحوة( . 
لن املشاركة يف هذه التظاهرات واملناسبات الثقافية واالجتماعية اجلماعية يعد واجبا         

مقدسا عند أفراد اجملتمع احمللي ، ملا له من فائدة يف لشبا  حاجات الفرد  االجتماعية 
والنفسية واالقتصادية أحياان ، فالرغبة واالستعداد الشخصي مها املعيار األساسي للمردودية 
العالية يف العمل ، والشعور ابملنفعة والراحة واالعتزاز بعد العمل الشاق ، كما أن املشاركة 
يف العرس اجلماعي يعرب عن االنتماء للمجتمع احمللي ، ويؤهل هذا االنتماء صاحبه ليكون 
عضوا يف اجملموعة له كامل احلقوق ، وتعطيه االطمئنان على نفسه وأهله ألن اجلماعة لن 

يف حاالت الطوارئ أو حدوث شيء، منها مشاركته مثال يف العرس اجلماعي كعريس  ترتكه
وقد ساهم تكوين اجلمعيات اليت تنشط يف اجملال الثقايف واالجتماعي يف بلورة تصورات 
الشباب ورؤيتهم للمشاركة يف املناسبات االجتماعية مثل العرس اجلماعي ، حيث أن جل 

س اجلماعي هي مجعيات حملية تنشط حتت لشراف مجعية اجلمعيات اليت تشارك يف العر 
العرش واليت تقوم بتنظيم عمل اجلمعيات وأعضائها على مستوى املنطقة ، مما أدى ل ى زايدة 
الشعور ابالنتماء للجماعة احمللية ، وحماولة التعبري عن االنتماء احلقيقي للمجتمع احمللي 

الفئات اجملتمعية من لطارات ومثقفني وأعيان  وتطويره من خالل املشاركة الكبرية ملختلف
وفالحني وحىت الصغار  فالكل يشارك يف هذه التظاهرة اليت تعد الوحيدة اليت جيتمع فيها 
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هذا الكم اهلائل من املشاركني يف العمل التطوعي من خمتلف الفئات الشيء الذي ولد 
تمع خاصة عندما يرون كل اإلحساس لدى العرسان ابلفخر واالعتزاز واالنتماء هلذا اجمل

 الفئات جمندة خلدمتهم ومن أجل فرحتهم .

فمن ضمن املشاركني يف العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة بعض اإلطارات الوالئية واحمللية مثل 
انئب رئيس اجمللس الوالئي املكلف ابلرتبية ، ورئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية ضاية بن 

يب البلدي لذات البلدية ، ورئيس دائرة ضاية بن ضحوة ،وأعيان ضحوة  وأعضاء اجمللس الشع
املنطقة ، وأئمة املساجد ابإلضافة ل ى حضور أساتذة جامعيني، كما أين الحظت حضور بعض 
اجلمعيات الوطنية كجمعية كافل اليتيم الوطنية ورئيسها ، ورئيس مجعية اإلرشاد واإلصالح ومل 

 ب اجلامعيني والثانويني  املتطوعني يف احلدث .  يتسىن يل مقابلتهم، وهناك الشبا
(  وهو أستال تعليم اثنوي ل ى أن العرس اجلماعي يعد من األمور اجليدة ش.م أشار السيد )

واخلرية يف اجملتمع ، فهو خيفف األعباء عن العرسان ويزيد من الرتابط والتكافل ، وأصبح لزاما 
علينا أن نشارك فيه ، لال أنه جيب أن يكون هناك فضاء أوسع من هذا ألن احلضور كبري ال 

 .1ب ألن تكون هناك دورات تكوينية للعرسان يف جمال الرتبية األسرية يسعه املكان، كما جي
لن األعراس العلوم اإلسالمية جبامعة غرداية : قسم أستاذ حماضر يف  أ .أ وقال" د .

واحلث ، اجلماعية من السنن احلميدة يف اإلسالم ،فقد جاء ديننا احلنيف بتوفري أمور الزواج
وهي من العمل بسنته صاد يف الزواج وتيسريه وتسهيل  طريقه على مساعدة املتزوجني واالقت

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من تيسري تكاليف الزواج وختفيفها ، حيث يعترب اباب  من أبواب 
التعاون على الرب واخلري والتكافل" كما دعا ل ى ضرورة التكافل والتطو  يف مثل هذه األعمال 

 .  2واجملتمع االجتماعية اليت تفيد الفرد

                                            
 . 19/03/2016ش ، أستال تعليم اثنوي ، ضاية بن ضحوة يوم  . م - 1
 20/03/2016العلوم اإلسالمية جبامعة غرداية ، ضاية بن ضحوة يوم: قسم ، أستال حماضر يف  أ .أ  - 2
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األعراس اجلماعية شيء مجيل وهي مكان نشاهد فيه طبيب أسنان : ب" م .ويقول السيد 
صور التضامن والتكافل مع العرسان ، حيث ترى كل الناس تريد التطو  يف مثل هذه 
التجمعات، ابإلضافة ل ى أن العرس اجلماعي احتفال مجاعي حيضر لليه مجيع من يف املنطقة 

والشيء الذي أعجبين هنا هو لل  التنظيم احملكم فكل شخص يف مكانه يقوم  دون دعوة ،
 .1بدوره"

أستاذ تعليم ابتدائي بضاية بن ضحوة وهو متطوع دائم يف األعراس  ب"س يضيف السيد 
لن املنطقة حتتاج ل ى مثل هذه التظاهرات من أجل مساعدة العرسان أوال ، ومن اجلماعية: 

والتضامن بني أفراد اجملتمع وأان أتطو  يف العرس اجلماعي منذ أول  أجل تنمية روح التكافل
وقد رأيت تطورا يف اخلدمات ، لال أنه جيب أن تتضافر كل اجلهود من  2011دورة له يف سنة 

 .2أجل لجناح هذا احلدث اهلام يف املنطقة "
 قبل لقامة يومنيوكانت يل مقابلة مجاعية مع بعض األعيان يف املسجد بعد صالة املغرب 

"ع .أوالد عبد هللا وهو مدير التعاونية العرس اجلماعي يف دورته العاشرة ، فالسيد 
قال : هذا احلدث يعترب من التظاهرات احملببة لدى الفالحية للحبوب بضاية بن ضحوة 

اجملتمع ألنه جيمع مشل العائالت وأفراد اجملتمع على التعاون ، وقد ابركنا هذه املبادرة من 
ايتها وساندان القائمني عليها بكل ما منل  ، لال أنين أعيب على السلطات احمللية عدم بد

 . 3مشاركتها يف مثل هذه التظاهرات"

تبشر فريى أن هذه املبادرة حسنة و وهو اتجر وأحد أعيان املنطقة  نم .  أما السيد :
ادت للمجتمع ابخلري وتعطي للشباب فرصة من أجل الزواج أبقل التكاليف ، كما أهنا أع

                                            
 .20/03/2016، طبيب أسنان ، ضاية بن ضحوة يوم:  بم . - 1
 04/2016/ 21، أستال تعليم ابتدائي ، ضاية بن ضحوة يوم :   بس .  - 2
 .17/03/2016ة ،ضاية بن ضحوة يوم ، مدير التعاونية الفالحية وأحد أعيان املنطقأ  .  - 3
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غابت مؤخرا ،   احمللي روح التضامن والتكافل من خالل هذا التجمع العائلي الكبري، واليت
طاتني والسلكما أنه أشار ل ى ضرورة مساعدة القائمني على هذه األعراس من احملسن  

نتائج الفرضية األولى : -4  

االجتماعيني من  مبشاركة ومسامهة الفاعلنينستعرض نتائج الفرضية األو ى اليت تقول : 
ماعي ( مجعيات وعرسان ومتطوعني وعرب ممارسة هذا الفعل االجتماعي ) العرس اجل

جتماعية الاملتكرر من طرف خمتلف فئات اجملتمع يؤدي إىل تقليص وإذابة الفروق ا
 واالقتصادية بني العرسان .

ل ى أن هناك  من خالل لجاابت املشاركني والفاعلني يف العرس اجلماعي استطعنا أن نصل
لتضامن الذي مراسيم يف احلفل اخلاص ابلعرس اجلماعي يظهر من خالهلا نظام التكافل وا

لة من اجلمعيات حملصيساهم فيه مجيع الفاعلني االجتماعيني ، وتربز املسامهات املادية ا
 القادرين على دفع والفاعلني االجتماعيني )احملسنون( يف حتمل التكاليف على العرسان غري

ها لال املشرف املستحقات اخلاصة ابالحتفال  وهذا الشأن يعد سرا من أسرار اليت ال يعرف
ان به ، خرب العام والعريس ولوال لصراران على املشرف العام ومعرفتنا الشخصية له ملا أ

وتعد القيمة  ابإلضافة ل ى ختصيص اجلزء األكرب من املسامهات إلقامة االحتفال ولوازمه ،
العرس اجلماعي من  املالية الرمزية اليت يدفعها العرسان ابلتساوي كشرط أساسي للمشاركة يف
املشاركة ، فهم هبذه الدالالت والرموز اليت هلا أتثريها النفسي اخلاص على العرسان املشاركني

لوي املركز  يشعرون ابرتفا  مستواهم ومركزهم االجتماعي ليضاهي ويعادل اآلخرين من 
ة بتحضري االجتماعي الكبري ، كما أن املسامهات الغري مادية مثل القيام ابألعمال اخلاص

د من العادات احلفل وخدمة الضيوف  اليت تقوم هبا اجلمعيات وأفرادها واملتطوعون تع
عدا اجتماعيا كبريا له ليت حتمل يف داللتها متثالت ، هذه التمثالت اليت حتمل  بوالطقوس ا
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جتماعي هلذا اجملتمع أتثريه على الضيوف قبل العرسان ، فالعريس يزداد شعوره ابالنتماء اال
جلميع لفرحته ، من خالل مالحظته هلؤالء الفاعلني وهم خيدمونه دون سواه  ويشعر بفرحة ا

شعرون مبن هو صاحب العرس .والضيوف ال ي   

ر على فئات معينة من خالل املالحظة واملقابالت اليت أجريت تبني لنا أن احلضور ال يقتص 
ؤثر يف هذه وحمددة بعامل السن أو املستوى الثقايف أو املركز االجتماعي ، ولمنا العامل امل

تماء االجتماعي شعور ابالنالتظاهرة واحلضور هلا هو ابلدرجة األو ى احلاجات االجتماعية وال
 مثل هذه ، ابإلضافة ل ى احلاجات النفسية اليت تشبع من خالل العمل التطوعي يف
ة من القائمني املناسبات ، ويكون حضور األعيان والسلطات واألئمة املعروفني بدعوة خاص

ضور بعض على العرس اجلماعي تنفيذا لرغبة العرسان ، حيث يرغب كل عريس يف ح
ضور عرسه خ وأصحاب املراكز االجتماعية املعروفة ابملنطقة من أجل تتوجيه وحاملشاي

شيخ أو أحد األعيان فيتكفل القائمون على احلفل بدعوة هؤالء وعند التتويج ينادى على ال
، لنسبة للعريسن هذه فرصة العمر ابحسب رغبة العريس ويقوم بتتوجيه أمام املأل ، وتكو 

هب ل ى يكون متوفرا يف كل األعراس الفردية حيث ال يذفهذا الشيخ أو الشخص ال 
 يكون متوفرا أحدهم ويذهب ل ى األخر أو يذهب ل ى صاحب املكانة يف اجملتمع وابلتايل ال

للعريس  ألي عريس للا دعاه ل ى العرس الفردي . فالعرس اجلماعي هبذا يكون قد ضمن 
عد مثله مثل العريس الغين ه األلسنة فيما بالفقري واليتيم التتويج الذي يريده وحيبه وتتناقل

ميع وصاحب املكانة االجتماعية املرموقة ، وقد أدى هذا العمل ل ى مشاركة واسعة من اجل
ملكانة يف العرس اجلماعي كعرسان وكمسامهني فاعلني من أجل االستثمار وتعزيز ا

ان والقائمني على العرس االجتماعية يف اجملتمع احمللي ، ويعود هذا ابلفائدة الكبرية على
.                               يث املصاريف واكتساب شهرة حملية العرس اجلماعي من ح  
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ة ومسامهة الفاعلني وابلتايل نستطيع لثبات صحة الفرضية األو ى اليت تفيد أبن ملشارك
تقليص  ي دور يفاالجتماعيني من مجعيات وعرسان ومتطوعني وخمتلف فئات اجملتمع احملل

عل وللابة الفروق االجتماعية واالقتصادية بني العرسان ، حيث أن ممارسة هذا الف
لتكافل املبين على االجتماعي واملتمثل يف العرس اجلماعي هبذا الشكل التضامين ووفق نظام ا

ان . املساواة وعدم اإلقصاء وتكراره يعطي الشعور ابالنتماء واملساواة بني العرس  

فمشاركة العرسان األغنياء وامليسورين يف العرس اجلماعي جنبا ل ى جنب مع العرسان الفقراء 
واليتامى يعطي للعرس اجلماعي ميزة املساواة بني املشاركني فيه ، ابإلضافة ل ى شعور العريس 

ية هي الفقري واليتيم أبن املعاملة اليت حيظى هبا العريس الغين وصاحب املكانة االجتماعي العال
، ويعترب عدم التعرف على العرسان من بعضهمنفسها اليت حيظى هبا هو ، ويصل األمر ل ى 

طقس التتويج من الطقوس احملببة لدى اجلميع يف العرس اجلماعي ملا له من بعد اجتماعي 
 يتمثل يف شعور العرسان ابهتمام احلضور هبم وابالنتماء هلذا اجملتمع ، لضافة ل ى اللباس املوحد
الذي يتساوى فيه مجيع العرسان حبيث ال تستطيع التفرقة بينهم عندما تراهم .
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 متهيد : 

يعد اجملتمع احمللي من اجملتمعات الصحراوية احملافظة اليت هتتم ابلعادات والتقاليد املوروثة عن 
الواحدة أو األجداد، حيث أن التكوين القبلي املوجود يف هذا اجملتمع والذي يرتكز على القبيلة 

العرش الواحد يستمد ترابطه ومتاسكه من حمافظته على لنتاجه العائلي احمللي ، والعرس اجلماعي 
الذي هو موضو  دراستنا هو مبثابة لنتاج للقبيلة للمحافظة على أهم القيم والعادات ، ومن 

لي ابلعرس خالل هذا الفصل ميكن حتليل الفرضية الثانية اليت تفيد أبن اهتمام اجملتمع احمل
اجلماعي كممارسة وتكرارها بشكل دوري يساهم يف بقائها كموروث ثقايف مستمر ، ولل  
بتحليل بعض األبعاد اليت تدل على ممارسة الفعل االجتماعي وتكراره كل سنة ، ودعم الروابط 

 االجتماعية وأمناط التكافل والتضامن .
 العرس اجلماعي وإعادة جتديد العادات والتقاليد يف اجملتمع احمللي:  -1
، وهي اجملتمع وميارسها عدد كبري منهم تنشأ العادات اجلماعية تبعا لظروف يشرتك فيها أفراد 

عبارة عن جمموعة من األفعال والسلوكيات تنشأ يف قلب اجلماعة ، وتبدأ العادة من فكرة 
صبح فعال متكررا إلشبا  حاجات معينة لدى األفراد ، والعادات منتجة من طرف اجملتمع وت

االجتماعية قابلة للتطور واخلروج على قوالبها اجلامدة والقدمية ، فقد انتقلت األشكال 
االجتماعية من البساطة ل ى التعقيد ، وتطور نظام األسرة من حيث الوظيفة والنطاق ، وزادت 

اليب جديدة استخدم فيها اإلنسان التكنولوجيا احلديثة ، موجات اهلجرة الداخلية وتقدمت أس
 .  1مما أدى ل ى موت بعض العادات اجلماعية القدمية ونشوء عادات فردية بديلة عنها وابلعكس

                                            

 1 - جالل مدبويل، االجتماع الثقايف، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة،مصر، 1979 ، ص 79- 80 . 
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بعض العادات مفيدة للحياة االجتماعية، ويؤدي ل ى تعزيز وحدة اجملتمع وتقوية الروابط بني     
ذي أنتج فكرته أفراد اجملتمع احمللي وابلتكرار على مدى سنوات أفراده مثل العرس اجلماعي، ال

 دورات 10ل ى  دوراتأصبح عادة من عادات املنطقة تقيمه مرتني يف كل سنة  فوصل عدد ال
 .2016سنة 

لن اهتمام هذا اجملتمع ابلعادات والتقاليد واألعراف هي مسة تالزم أفراده وجتعلهم يفتخرون مبا 
، وملا كانت ات سنوية وفصلية حييوهنا ابعتزازفهم من احتفاالت ومناسبتركه أجدادهم وأسال

ل عمل أو احتفال يقام يف العادة أن يبادر كل عضو وعائلة يف جمتمع ضاية بن ضحوة ل ى ك
، ملا قة كان سهال للتطبيق على أصحاهبا، فإن ولوج فكرة العرس اجلماعي ل ى املنطاملنطقة

جلنوبية ، وقد الحظنا أن موعد العرس اجلماعي له خصوصية  للفكرة من صدى يف املناطق ا
كبرية وصدى واسع يف املنطقة كأنه موروث عن األجداد ، حيث قال لنا بعض الشباب أهنم 
يتلهفون ل ى موعد العرس اجلماعي من أجل العمل والتطو  حيث يشعر كل شخص مبسؤوليته 

والتقاليد الراسخة يف نفوس أبناء املنطقة ، اجتاه هذا احلدث الذي أصبح ابلتكرار من العادات 
وحيرص كل واحد على جناحه ، ويبذلون قصارى جهودهم من أجل لمتام االحتفال على أكمل 
وجه ، ويتحدث القريب والبعيد عن العرس اجلماعي يف منطقتهم ومدى جناحه ، وقد جندت 

وك واملوقع الرمسي للعرس مجيع الوسائل التكنولوجية حسب أحد القائمني على صفحة الفايسب
اجلماعي مبنطقة ضاية بن ضحوة ، حيث انل بفضلهم لعجاب الزائرين للموقع مما جعل بعض 

املكلف ابإلشهار يف ع . ب:حلدث مثل قناة "اجلزائرية يت يف، وقال لنا السيدالقنوات تغطي ا
العرس اجلماعي:" أن العرس اجلماعي ملنطقة ضاية بن ضحوة أصبح معروفا وطنيا لن مل نقل 
عامليا ، حيث أن  مبجرد ما تضع عنوان العرس اجلماعي بضاية بن ضحوة على احملرك 
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google " وقد ساهم هذا اإلشهار والتكرار والتوثيق ابلصور حسب املصور 1جتد ما تريده ،
يف استمرارية هذا احلدث الذي أصبح عادة جديدة أ . ب الرئيسي للعرس اجلماعي السيد 

جتند هلا كل الوسائل املادية والبشرية منذ شهر قبل املوعد احملدد  كأنه وعدة من الوعدات أو 
 . 2مناسبة اجتماعية كالزايرات يف مناطق أدرار

فقد سألنا بعض ال لتغيري طقوسه وعاداته، وألن الفكرة جاءت لتعزيز االحتفال وجعله مجاعيا 
ع  هلذه األعيان والقائمني على العرس اجلماعي مبنطقة ضاية بن ضحوة عن سبب القبول الواس

، فامجعوا على أن التظاهرة القت هذا القبول ألهنا مل تغري من الطقوس التظاهرة رغم أهنا جديدة
، حبيث س متفرقة األماكن يف مكان واحدقو اليت يقوم عليها أي عرس يف املنطقة بل مجعت ط

، ألن املساس أبحد املكوانت الطقسية لثقافة الطقسية للعرس يف حد لاتهال ميكن املساس اب
للعرس يقابله مقاومة عنيفة من طرف اجلماعة ، لذا حرص القائمون على العرس اجلماعي على 

لي منذ القدم وجعلها يف قالب احلفاظ على أهم العادات والطقوس اليت توارثها اجملتمع احمل
 مجاعي يلتف حوله أفراد اجملتمع ويباركونه .

املشرف العام حيرصون على . ع  أكما أن القائمني على العرس اجلماعي حسب السيد         
مشاركة مجيع الفاعلني االجتماعيني من أعيان وسلطات اجتماعية فاعلة يف اجملتمع يف كل 

احلماس والتعصب يف بعض األحيان هلذا احلدث ، وابلتايل مقاومة كل صغرية وكبرية لتقوية 
 . 3حدث غريب أو دخيل حياول تعديله أو لزالته

                                            
ب، مراسل قناة الشروق والقائم على صفحة الفايسبوك اخلاصة ابلعرس اجلماعي بضاية بن ضحوة ، ضاية بن    -1

 .15/03/2016ضحوة يوم :
 .20/03/2016، مدير مدرسة ابتدائية واملصور الرئيسي للعرس اجلماعي ، ضاية بن ضحوة يوم :  أ ب . -2
 .16/04/2016: ، ضاية بن ضحوة يوم  أ  -3
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وألن املوضو  يف حد لاته يهتم بدراسة ليلة واحدة من ليايل العرس وهي ليلة احلفل، فإننا      
اية التحضري للحفل يف سنركز على أهم العادات والتقاليد اليت ختص ليلة الزفاف ، فمنذ بد

مساء اليوم الذي يسبق احلفل ل ى غاية هناية احلفل هناك عادات وتقاليد جديدة وأخرى 
متجددة وأخرى مستمرة، فالتقاليد اجلديدة جاءت مواكبة لعمل اجلماعة وخصوصياهتا، 
ى وحتضري املكان املخصص للحفل يعترب من الطقوس اليت هلا قيمة اجتماعية ونفسية خاصة لد

الشباب املتطو  ، والذي جيد يف هذا الطقس متنفسا له للتعبري عن حاجاته االجتماعية،وهبذه 
الطقوس يعرب الشباب عن احرتامهم لقيم جمتمعهم والتمس  بثقافتهم األصيلة ، فالطقس هو 

ن فراد الشعور ابألماأداة للتذكر واحلفاظ على املاضي والقيم املرتبطة به،"هذه الطقوس تعطي لأل
. 1"توتر والقلق واالضطراابت النفسية، وتوحي ابلتغلب على أزمات احلياة ومواجهة الوالطمأنينة

فتقسيم األدوار بني املتطوعني وتكليف كل جمموعة بعمل معني ماهو لال تعبري عن قيمة هذا 
ضري الوجبات وجمموعة العمل والبعد االجتماعي الذي يقتضيه هذا الدور،  هناك جمموعة حت

، وجمموعة غسل األواين، وجمموعة لانرة الفضاء املخصص للحفل، ل ى غري لل  ش املكانفر 
من اجملموعات املقسمة يف تنظيم كل يعرف دوره وال يتعداه لال للضرورة ، وقد الحظت أن 
هذه اجملموعات تعلم دورها مسبقا ،فبمجرد دخوهلا املكان لال وتتجه كل جمموعة ل ى عملها 

عند سؤالنا لبعض أفراد هذه اجملموعات ، وقد اخرتان من كل جمموعة قائدها، املسنود هلا، و 
أمجع القواد على أن العمل يف كهذا جمموعات أصبح عادة معروفة عندهم وأهنم يعرفون عملهم 

 منذ االجتما  الذي يسبق احلفل بعدة أايم حيث توز  األدوار. 
، استضافة جمموعة من األساتذة والدكاترة ومن التقاليد اجلديدة يف العرس اجلماعي        

لتقدمي دروس يف الزواج واألعمال اجلماعية ، واحلث على التكافل والتضامن ، وتقدمي النصائح 

                                            
 لبنان،، بريوت،وجيه البعيين، منشورات العويدات:  ، ترمجةالدين والطقوس والتغرياتنورالدين طواليب ،  -1

 . 38، ص1988
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لألزواج من أجل بناء بيوت أعمدهتا األلفة املعاملة احلسنة ، ومتتني أواصر اجملتمع اإلسالمي . 
 انتشرت يف مثل هذه املناسبات مكان السهرات لضافة ل ى فرق اإلنشاد الديين اإلسالمي اليت

الصاخبة، هذه العادة والتقليد الذي استحدث مؤخرا يف أغلب األعراس الفردية والذي ليس له 
صلة ال ابلدين وال ابلتقاليد . ومن العادات والتقاليد اجلديدة أيضا تقدمي اهلدااي للعرسان بعد 

 بعض اهلدااي للعرسان من طرف األعيان والقائمني احلفل ، فال مير عرس مجاعي لال ومت تقدمي
على العرس اجلماعي، وتطورت هذه العادة وأصبحت تتنو  من حني ألخر حسب األموال 

غري لل  مما حيتاجه العريس  ل ىاحملصلة ، فهناك هدية العمرة ، وهناك التجهيزات املنزلية ، 
 اجلديد يف بيته. 

، ة الكبرية اليت يشهدها هذا احلدثاجلماعي فهي تل  اللمّ أما العادات املتجددة يف العرس  
حيث جيتمع كل أفراد القبيلة يف ليلة واحدة على عشاء واحد ، مما يسهل عملية التواصل 
وااللتحام ، فاهتمام هذا اجملتمع ابحلدث مل أيت من فراغ ولمنا لقدرة هذا احلدث على تعزيز 

أفراد اجملتمع ، لضافة ل ى توثيق للروابط االجتماعية  أواصر التكافل والتضامن والتماس  بني 
اليت بدأت حسب أحد األعيان ابالنداثر حيث قال لنا " لن العرس اجلماعي أعاد لنا تل  
. 1اللحمة االجتماعية ، والتجمعات الكبرية اليت جتمع كل أفراد القبيلة واليت افتقدانها مؤخرا " 

الوقت الذي تفككت فيه التجمعات اليت كانت تعطي فالعرس اجلماعي جاءت فكرته يف 
ألفراد القبيلة الفرصة لتجديد الروابط االجتماعية واللحمة اجلماعية،هذا التفك  الذي فرق 
القبيلة وجعلها متناثرة كل يفكر يف نفسه ، لذل  التف اجلميع حول العرس اجلماعي ، وازداد 

 .لقبيلة واملنطقة يف نفوس أفرادهالشعور ابالنتماء لاهتمام كل الفئات هبذا االحتفال الذي ولد ا
ومن العادات املتجددة أيضا حضور فرق البارود اليت كانت ال ختلو منها أعراس املاضي،      

وأصبحت مع التطور التكنولوجي واالخرتاعات ووجود األلعاب النارية غري معرتف هبا ، فعادت 
                                            

 .12/03/2016وموال وأحد أعيان املنطقة ، ضاية بن ضحوة يوم : ، فالح يم .  - 1
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فق مواكب األعراس ، كما أن حضورها يكون قواي مع العرس اجلماعي وأصبحت هذه الفرق ترا
مؤثرا برمزيته يف احلفل اخلاص ابلعرس اجلماعي . لضافة ل ى هذه العادات القدمية املتجددة 

، واليت استبدهلا اجملتمع يف اآلونة األخرية  " التزّمارينهناك عادة املوسيقى التقليدية املتمثلة يف " 
"  فجددها العرس اجلماعي، و أصبحت الديسك جوكي" ابآلالت املوسيقية الصاخبة مثل

 ترافق األعراس منذ بدايتها ل ى هنايتها .
، مثل للعرس سواء كان فرداي أو مجاعيا أما العادات املستمرة فهي أغلب الطقوس املصاحبة

ع ، ابإلضافة ل ى القصائد الدينية اليت يؤديها اجلمطباق العادة املتمثلة يف الكسكسيالتتويج وأ
احلضر من أئمة ومنشدين والسور القرآنية ، فالعرس اجلماعي حافظ على أغلب الطقوس 

 .ل الصحراء اجلزائرية دون غريهم املصاحبة لالحتفال واليت يتميز هبا أه
 :  الرموز والدالالت – 2

يشكل االنتماء االجتماعي حمددا لطبيعة عالقة الفرد ابجلماعة يف كل زمان ومكان، فال 
أي فرد أن يغادر مجاعته اليت نشأ فيها ولل  ألن أي مجاعة أخرى قد ترفضه  يستطيع

ه ، ويعترب االنتماء االجتماعي العمود الفقري للجماعة وبدونختالف العادات والتقاليد والقيمال
، وتؤثر اجلماعة على أفكار الفرد وسلوكه بتحقيق حاجاته تفقد اجلماعة متاسكها وترابطها

 االخنراط فيها .  ومكاسبه من خالل
وعند مالحظة ظاهرة العرس اجلماعي جند أن هذا احلدث هو فرصة لفحص العالقات 

فالفاعلون االجتماعيون  ،االجتماعية ونظام التكافل والتضامن والروابط االجتماعية بني أفراده
حياول كل منهم التعبري عن انتمائه االجتماعي والتأكيد عليه من خالل حضوره الفعلي 
وممارسته لألعمال التطوعية املوجودة خالل التظاهرة، ولال فبما نفسر حضور هذا الكم اهلائل 

لظهور أمام أفراد من الشباب والشيوخ وحىت األطفال وكل يبادر ل ى العمل واملشاركة من أجل ا
، وال يتنازل عن تقاليدها مهما حصلالقبيلة مبظهر لل  الفرد الذي يشعر ابالنتماء لليها 
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، فيعمل على اإلسهام يف العمل جملتمع للقيام بدوره املسند لليهحيث يسعى كل فرد من أفراد ا
ديه شعورا ل اجلماعي من أجل حتقيق اهلدف الذي من أجله أقيم العرس اجلماعي، مما يولد

هو يبحث عن  ، فالشباب املتطو  الذي يبادر يف مثل هذه املناسباتابلعضوية يف القبيلة
ممارسات ، فمن خالل املالحظة جتد أن املتطوعني يقومون بعدة أعمال و االندماج يف اجملتمع

 ، والذي يتمحور حول تنمية اإلحساس ابالنتماء والوالء للمجتمع ،وأدوار جيدون فيها لاهتم
فتنظيم الصفوف وحركة املرور ماهي لال ممارسات عادية لكنها تعرب عن التنظيم اجليد وعدم 
وجود اختالل يف التوازن العام للعمل اجلماعي، كما أن االنصيا  لألوامر اليت أتيت من القائد يف 
اجملموعة الواحدة بطريقة سلسة هو من الدالالت على وجود عالقات اجتماعية بني أعضاء 

موعة ، فعند مالحظيت جملموعة حتضري الوجبات والتقسيم القائم بينهم يف األدوار، رأيت أن اجمل
مكلفان  (02)أشخاص مقسمة على النحو اليت : اثنان  (08)هذه اجملموعة تتكون من مثانية 

مكلفان  (02)مكلفان ابملرق ، واثنان (02)مكلفان ابللحم ، واثنان (02)ابلكسكسي ، واثنان
د التموينية واجملموعة تعمل يف تنسيق معرتف به من طرف اجملموعات األخرى، ولل  من ابملوا

خالل االستجابة املتبادلة بينهم ، فبمجرد اإلعالن عن العرس اجلماعي يف االجتما  التنسيقي 
، جتد أعضاء هذه اجملموعة جمتمعني حسب ما شاركة مجيع الفاعلني االجتماعينيالذي يعقد مب
" بعد االجتما  جنتمع حنن الثمانية تلقائيا يف املسجد أو ع.ع : هذه اجملموعة السيد  قاله قائد

، ونبدأ يف العمل دمها الثنان منا مكلفان ابلتموينبيت أحدان لندرس أهم االحتياجات ونق
منذ هذا اليوم فنجمع األواين املخصصة للطبخ ، وقد أصبحنا منذ لل  االجتما  مسئولون 

، هذه املسؤولية ولل  االجتما   1 الوجبات للضيوف يف وقتها احملدد لنا "عن ضرورة حتضري
التلقائي اللذان لكرمها قائد اجملموعة مامها لال ممارسات تدل على الوعي أبعضاء اجلماعة 
واالعتماد املتبادل بني أعضائها ، لضافة ل ى الشعور أبن سلوك كل عضو من هؤالء األعضاء 

                                            
 .18/03/2016  ، موال واتجر وقائد اجملموعة املكلفة بتحضري الوجبات، ضاية بن ضحوة يوم:  . -1
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والعمل يف لطار اجلماعة ككل، وقد الحظت أن خمتلف اجملموعات  خيص األعضاء اآلخرين
تعمل وفق تنظيم متفق عليه فال جتد عضو من أعضاء جمموعة معينة يتدخل يف عمل أعضاء 
اجملوعة األخرى لال للضرورة . فمن خالل املالحظة تبني يل أن تبين طريقة العمل واملشاركة يف 

دمات املتنوعة للضيوف والعرسان منذ الوهلة األو ى التحضري للحفل واإلطعام وتقدمي اخل
واحلرص على الظهور يف كل األماكن وتوزيع األدوار واحلرص على تنفيذها كل حسب دوره ،  
كل هذه املمارسات تعد من دالئل االنتماء ل ى اجلماعة والرغبة يف التواصل معها والتدرج يف 

رصة من خالل هذه املمارسات إلثبات الذات ، وابلتايل جيد الفوايت السلم االجتماعيمست
 االجتماعية واهلوية الثقافية .

وهناك ممارسات وتقاليد هلا من الرموز ما يوحي ابلبعد االجتماعي للمناسبة مثل اجتما   
هلم غرفة  ، فتخصصدا عن احلضور لتناول وجبة العشاءالعرسان يف مكان خمصص هلم بعي

هذا لعرسان حول هذا التقليد فقال لنا:"ن لنا حديث مع أحد ا، وقد كاويقوم خبدمتهم وزرائهم
طرف القائمني على العرس  ، وهو مبادرة جيدة منعمول به منذ بداية العرس اجلماعيالتقليد م
حلديث حول أمور ، فعندما نتناول وجبة العشاء مع بعضنا فإننا نتجالب أطراف ااجلماعي

ج الذي يقع لنا عندما نكون يف وسط تل  اجلمو  ، كما أننا نتفادى اإلحرا الزواج والعرس
، فهم ال خيرجون ل ى ل  القيمة االجتماعية يف اجملتمع، هذا التقليد يعطي للعرسان ت 1الغفرية "

املأل لال بعد العشاء وقبل بداية احلفل حبيث جيلسون مباشرة على املنصة لتفادي االزدحام 
كل هذا ماهو لال رمز يدل على مكانة العريس   ،  من أقارب وأصدقاء يف هذا الوقتابجلمو 
، ولل  ما يدل عليه جلوس األئمة واملنشدين يف مقدمة احلفل الجتماعية العالية يف هذه الليلةا

سالمية هلذه وعلى مقربة من العرسان، كما أن هذا اجللوس يدل كذل  على الصفة الدينية اإل
راءة السور وترتيل األانشيد الدينية املخصصة ، خصوصا ما يقوم هؤالء من ممارسات كقاملناسبة

                                            
 .14/11/2015ر ، عامل مهين بثانوية الضاية ، ضاية بن ضحوة يوم :  ش . -1
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للمناسبة واليت تعترب من الطقوس القدمية قدم األعراس يف املنطقة سواء كانت فردية أو مجاعية، 
، فال ختلو مناسبة اجتماعية د أكثر من ضرورة اجتماعية ودينيةفحضور األئمة ورجال الدين يع

وليمة عادية من األئمة وحفظة القرآن الكرمي ملا هلذا  أو ثقافية أو دينية ولو بسيطة كاخلتان أو
، واليت تعتمد يف كل  واجتماعي يف نفوس سكان املنطقةاحلضور الرمزي من بعد ثقايف وديين

شؤوهنا اجلماعية لات البعد االجتماعي على هذه الرموز الدينية ، وما تتويج العرسان من طرف 
العريس وأهله على الظهور مبظهر املقدس هلاته الرموز ، أحد الرموز الدينية لال دليل على حرص 

باس ، فاللّ ا دينية وثقافية واجتماعية كثريةهذا التتويج الذي حيمل يف مكوانته هو كذل  أبعاد
املميز الذي يرمز ل ى النضج والبلوغ، واخلنجر أو السيف الذي يرمز للرجل احملارب الذي أصبح 

، كل هذه املمارسات تعتز هبا القبيلة ويفتخر هبا العريس لقبيلةا عليه املشاركة يف شؤون الزام
حبد لاته ألهنا متيزه عن احلضور وتنقله من فئة العزاب ل ى فئة املتزوجني وتكسبه وظيفة جديدة 

 يف اجملتمع وهي بناء بيت جديد ومسؤولية جديدة تشعره ابالنتماء هلذه القبيلة .
 عرس اجلماعي :نظام التكافل االجتماعي يف ال - 3

مما الش  فيه أن كل اجملتمعات متتل  الوسائل واألدوات اليت متكنها من وضع سلوك أفرادها 
يف قالب ما، وقولبة سلوك أفرادها مبا يتالءم مع قيمها وتقاليدها وأخالقها، وتضبط لل  
 بوسائل ضبط خاصة هبا كوسائل الضبط االجتماعية والدينية، كما يتحدد منط العالقات
االجتماعية وفق خصائص اجملتمع وظروفه خاصة الظروف االجتماعية، واألنساق االقتصادية 
والثقافية، فالنظام االجتماعي ينظم من خالل أنساق، ترتبط األسر فيه مع بعضها من خالل 
روابط تتكون نتيجة الزواج فرتبط الزوج أبقارب زوجته وابلعكس، وابلتايل ترتبط جمموعة كبرية 

اد األسر مع بعضها يف تنو  اجلماعات القرابية، وتويل اجملتمعات البسيطة مثل اجملتمع من أفر 
احمللي يف ضاية بن ضحوة للعالقات القرابية أمهية كبرية تتجاوز يف درجتها مجيع العالقات 
االجتماعية ، وتعد القوانني العرفية املنظم الرئيسي يف كل املعامالت والتفاعالت، فالوالء 



  عي والموروث الثقافيالفصل السادس                                     العرس الجما  

 

148 
 

سي املرتكز على الدين لشيخ القبيلة ومعاونيه من شيوخ القبيلة هو الغالب يف منذ وصول السيا
 القبيلة ل ى املنطقة.
أول من اجتمعت حوله القبيلة وأعطت له 1بومحيدة التومي بن سليمان " ويعد الويل الصاحل "

املسجد العتيق الذي الوالء يف كل أمورها، فأختار من شيوخ القبيلة جملسا له يقوم أبمورها وكان 
بناه الشيخ هو املكان الذي تدار فيه أمور القبيلة ، فمنذ متركز القبيلة يف املنطقة كانت أغلب 
األعمال اجلماعية ختضع لتنظيم عريف يقوم على جتمع أفراد القبيلة كبريها وصغريها حول 

ت دينية مثل العادات الطقوسية اجلماعية سواء كانت عرس أو جنازة أو ختان أو احتفاال
"وهي قراءة القرآن كامال مجاعة"، حيث يدعى بعض احلفظة من عدة  الّسلكة" عاشوراء و"

مساجد يف الوالية وبعض احلفظة من مناطق أخرى من الوطن معروفة ابلقراءات اجلماعية  
كأدرار وورقلة ل ى احلضور يوم السابع من شهر ماي من كل سنة والتجمع يف املسجد العتيق 

ءة القرآن ، فيبدؤون القراءة بعد صالة الفجر ل ى صالة العشاء وجيتمع يف املسجد وخارجه لقرا
يف الباحة اجملاورة فئات اجملتمع األخرى تنصت ل ى القراءة  ويتخلل هذه القراءة فرتات تناول 
الوجبات والشاي ، ويقوم على خدمة احلضور متطوعني من مؤسسة العرش واجلمعيات 

ا تكون الوجبات حمضرة من طرف البيوت اجملاورة للمسجد وبيوت أخرى ،يف املساعدة ، كم
يف مثل هذا اليوم من  ع أ : " جو من التكافل والتضامن يعتربه اجلميع واجبا ، يقول السيد 

كل عام نقوم هبذا التقليد الذي أصبح من العادات احملببة لدى اجملتمع ، فاألكل واملاء والشاي 
العائالت اجملاورة للمسجد ،فال نطالبهم بنو  معني بل يتنافسون هم يف يقدمه متطوعون من 

أنوا  األكل املقدم ، وقد ظهرت عائالت أخرى بعيدة عن املسجد تقوم بذل  كنو  من 
. ل ى غري لل  من االحتفاالت اليت ابتكرها املخيال الشعيب للقبيلة وحافظ 2التكافل والتضامن"

                                            
 1 - هو الويل الصاحل الشيخ التومي بومحيدة مؤسس مجعية العرش

 . 10/05/2016  أ ، لمام املسجد العتيق بضاية بن ضحوة ، ضاية بن ضحوة يوم :  - 2
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هذه االحتفاالت ال يرتكز على تنظيم معني بل هو تقليد متوارث عليها األجداد، وكان تنظيم 
وعادة مجاعية ثقافية ودينية متيز القبيلة جبملة من األفعال والطقوس واملمارسات وألوان السلوك 
مع ضبط ديين أو اجتماعي هلذه املمارسات والسلوكات يقوم عليها هؤالء الشيوخ الذين 

فية والدينية واالجتماعية يف مجيع ممارساته. وكان هذا العرف الذي يعتربهم اجملتمع املرجعية الثقا
يعتمد على نظام التكافل والتضامن سائدا لعدة قرون ، يقول أحد شيوخ القبيلة وأحد أعياهنا:" 
لقد كان املسجد العتيق قبلة لكل من أراد القيام بعمل معني ، كالزواج واخلتان واخلطبة وأعمال 

نائز وا ى غري لل  من األعمال اليت تستدعي عمال مجاعيا ، فيعرض العمل الفالحة كلها واجل
الذي يريده على من يف املسجد فينتدب الشيوخ بعض الشباب ملساعدته للا كان العمل 
صغريا، ويهب اجلميع للا كان العمل كبريا، لقد وجدان هذا التقليد قبلنا وأحببناه، أما اآلن فقد 

، وبقي العمل اجلماعي التضامين حمصورا يف املناسبات الكبرية فقط أصبحت األعمال ابملقابل
"1  . 

ظل هذا العرف سائدا يف القبيلة حىت القرن العشرين الذي عرف تغريات حداثية متسارعة 
عرفتها البالد ومن خالهلا القبيلة ، كانتشار التمدرس وارتقاء املستوى الثقايف وانتشار العمل 

ظيف املأجور، والتوطني السكاين كل هذا أدى ل ى تشتيت القبيلة الصناعي وسياسات التو 
وتفتيت الكثري من األسر املوسعة، ورغم كل هذه املؤشرات اليت أدت ل ى تغيري بعض القيم 
املوجهة حنو الفرد، واحنصار القرابية لال أن القبيلة ال تزال مشدودة ل ى رموزها الثقافية والدينية، 

التكافلي حمصورا على املناسبات الكبرية مثل األعراس واجلنائز، يف نطاق وبقي العمل اجلماعي 
ضيق يشمل األسرة املوسعة أو التنظيمات القرابية الصغرية، فكان لزاما على األعيان لجياد سبيل 
إلعادة لل  التماس  والروح التضامنية والتكافلية، والعودة ل ى البنية العشائرية وبث روح 

                                            
 .12/03/2016ح ب، شيخ من شيوخ املنطقة وأحد أعياهنا ، ضاية بن ضحوة يوم :  - 1
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ة من جديد، فتأسست مؤسسة العرش املتكونة من أعيان املنطقة ، واليت العصبية القبلي
أصبحت هي املرجع الثقايف واالجتماعي ألفراد القبيلة وأعادت بعث تل  اللحمة االجتماعية، 
فاملؤسسة مجعت حوهلا كل شرائح اجملتمع بفضل التعصب للقبيلة من الشباب واحلنني ل ى 

أهنم  1وعدة سيدي بّنور"شباب ممن وجدانهم يف مناسبة "املاضي من الشيوخ، يقول بعض ال
فخورون مبؤسسة العرش وانتمائهم هلا، وهم مستعدون للقيام بكل األعمال اليت تكلفهم هبا، 
فاملؤسسة حسبهم هي التنظيم الذي يرون فيه لحياء القبيلة ووصول صوهتا ل ى خارج حدود 

القبلية يف غرداية ومتليلي وخمتلف قصور وادي  املنطقة ، ويقارنون لل  مبا تفعله التنظيمات
 ميزاب .

" املؤسسة أنشئت من أجل لعادة بث روح التضامن والتكافل بني أفراد : أع يقول السيد  
اجملتمع يف املنطقة ، فهي تشرف على كل املناسبات اليت تقام يف املنطقة من حيث التأطري 
والتنظيم، كما أهنا تساهم يف كل األعمال اليت ختص أفراد العرش من قريب أو من بعيد، 

ق الضرورية سواء ابلرأي أو بتجنيد أعضائها يف العمل على فتساهم يف بناء املساجد واملراف
مستوى الوالية أو الدائرة أو اجمللس الوالئي أو حىت اجمللس الشعيب الوطين كل حسب طاقته 
ومركزه ابإلضافة ل ى العرس اجلماعي الذي أصبح مفخرة ألبناء املنطقة فهي من الفاعلني 

واملتطوعني ، وكل اجلمعيات اليت تساهم يف هذا األساسيني فيه، حيث أننا نساهم ابملال 
 . 2احلدث هي حتت لشرافنا، واملشرف العام اإلمام عبد القادر هو من أعضاء املؤسسة "

                                            
ضحوة حبوايل هذه الوعدة تقام كل سنة عند ضريح الويل الصاحل سيدي بنور الذي يبعد عن مدينة ضاية بن  -1
كلم مشاال ، يقام احتفاال يدوم يومني تذبح فيه الذابئح وتقدم موائد الغداء والعشاء للحضور ل ى غري لل  من 20

 مظاهر االحتفال ابلوعدات أو الزايرات .
،رئيس مؤسسة العرش ، ورئيس جلنة الرتبية ابجمللس الوالئي لوالية غرداية ، ضاية بن ضحوة يوم :  أ   -2
21/04/2016. 
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يعترب التنظيم اجلمعي املوجود يف منطقة ضاية بن ضحوة واملتكون من مؤسسة العرش و         
د هام للقيام ابلتظاهرات واالحتفاالت اجلمعيات اليت تعمل حتت لشرافها ركيزة أساسية ومور 

املومسية ، حيث هتتم أغلب اجلمعيات االجتماعية واملنظمات اجملتمعية واألفراد ابملشاركة يف كل 
املناسبات اليت تقام يف املنطقة من أفراح وأحزان ، وامليزة األساسية هلؤالء هي التكافل والتضامن 

 فردية أو مجاعية . مع كل من يريد لقامة مناسبة سواء كانت 
وقد علمنا أن معظم الشباب الذين ينتسبون للجمعيات احمللية هم من أبناء املنطقة ومتطوعني 
سابقني يف مثل هذه األعمال حىت قبل االنتساب ل ى اجلمعيات ، وكان انتساهبم للجمعيات 

أطر تنظيمية ال حسب ما لكره لنا بعضهم من أجل القيام هبذه األعمال التطوعية التكافلية يف 
 غري .

ويعد نظام التكافل والتضامن االجتماعيني يف املنطقة من األعراف والتقاليد السائدة واملوروثة 
منذ القدم ، حيث أن السكان يسرعون ل ى أي مناسبة كانت دون دعوة ومبجرد مسا  اخلرب 

ختان أو وفاة ولل  من أجل تقدمي يد املساعدة سواء ابملال أو ابجلسد، فإقامة عرس أو 
شخص أو لهاب وعودة شخص من العمرة أو احلج ، كلها مناسبات تضمن للسكان املشاركة 
يف نظام التكافل االجتماعي الذي تقدسه القبيلة وتتوارثه جيال بعد جيل، وقد دأبت اجلمعيات 
احمللية وجملس العرش على احلفاظ على هذا النظام بدعوة كل الشرائح للمشاركة يف كل 

ناسبات اليت ترتبط ابجملتمع احمللي وتطويرها، ويعد العرس اجلماعي من املناسبات الكبرية يف امل
، حيث جتمع هذه املناسبة كل ا هذا النظام التكافلي االجتماعياملنطقة واليت يتجلى فيه

حتت لمرة القائمني  أطياف اجملتمع احمللي من مجعيات وأعيان ومتطوعني يف تنظيم واحد يعمل
، فتسخر كل اإلمكانيات املوجودة يف املنطقة هلذه التظاهرة وتلتف حوهلا كل االحتفالعلى 

، مما يعزز مبدأ التضامن والتكافل انت تعمل يف مناسبات أخرى منفردةالتنظيمات اليت ك
 ويقوي عرى التماس  بني األفراد وينمي الشعور ابالنتماء للقبيلة واملنطقة .
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 : نتائج الفرضية الثانية – 4
اهتمام اجملتمع احمللي ابلعرس نستعرض فيما يلي نتائج الفرضية الثانية اليت مفادها:  -3

اجلماعي وتكرارهذه املمارسة بشكل دوري وعرب دعم الروابط االجتماعية وأمناط التكافل 
 .واستمراريته بقاء هذا املوروث الثقايفساهم يف والتضامن 

يتكون العرف أساسا  يف ضمري اجلماعة بطريقة الشعورية وتدرجيية ، فقد يتبع  شخص أو 
أكثر قاعدة ما يف تصرفاهتم ، حىت للا ظهر صالح تل  القاعدة واتفقت مع ظروف اجلماعة 
وحاجاهتا ، جلأ ابقي األفراد ل ى لتباعها مدفوعني بغريزة  التقليد والسري على املألوف . 

 .1ويال ا طأمد ابطرادها على السري على هنجهختلق العرف  فاجلماعة للا
من خالل املالحظات واملقابالت اليت أجريت تبني لنا أن اجملتمع احمللي وجد يف التجمع 
التضامين بعض القيم اليت بدأت يف االنداثر مثل التضامن والتكافل وخمتلف الروابط االجتماعية 

حول هذه التظاهرة خمتلف فئات اجملتمع ، وابلتايل أصبح اليت أحياها هذا احلدث فالتف بذل  
احلضور هلا ممارسة للزامية لات بعد اجتماعي مرتبطة بعادات وتقاليد اجملتمع احمللي ، حيث 
تعطي القبيلة أولوية كبرية هلذه املناسبة وتلزم كل الفئات ابحلضور، للزاما ليس قسراي ولمنا للزاما 

إلقصاء من اجملتمع عند عدم احلضور، وما حضور األئمة واألعيان اجتماعيا ولل  ابلشعور اب
والسلطات احمللية لال دليل على استثمار القبيلة هلذا احلدث يف لبراز نظام الوحدة واللحمة 
االجتماعية والتكافل والتضامن ، كما أن تكرار هذه التظاهرة مرتني كل سنة ساهم يف بعث  

ولد لل  احلرص على املشاركة يف لجناحها خاصة عندما أصبح  كل القيم املندثرة من جديد مما
صداها يسمع خارج املنطقة ، فبات الصغري والكبري والشاب والكهل واملثقف واألمي يسار  

                                            
1 -William Graham Sumner, Folkways : a study of the sociological 
importance of usages customs, mores and morals, ginn and company, 
Boston, 1940, p. 8-12.  
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ل ى املشاركة من أجل لمسا  صوته ولشبا  حاجاته وخدمة القبيلة اليت أصبحت تعترب احلدث 
 ابملساس هبا من بعيد أو من قريب .  من تقاليدها وأعرافها اليت ال تسمح ألحد

وابلتايل نستطيع لثبات صحة الفرضية اليت مفادها أن اهتمام اجملتمع احمللي ابلعرس اجلماعي 
وتكرار هذه املمارسة بشكل دوري وعرب دعم الروابط االجتماعية وأمناط التكافل والتضامن 

رص فئات اجملتمع على احلضور يساهم يف بقاء هذا املوروث الثقايف واستمراره، حيث أن ح
هلذه املناسبة وتكرار تنظيمها كل سنة مرتني، يعطي للمناسبة صفة التقليد والعادة اليت جتعل 

 منها مورواث ثقافيا مستمرا .
فمشاركة كل الفاعلني االجتماعيني يف هذا احلدث ينمي الروابط االجتماعية ويقوي صالت 

للقبيلة متاسكها، وحيي أمناط التكافل والتضامن بني أفرادها، القرابة يف العائالت املوسعة ويعيد 
ويعد احلماس والتعصب املالحظ عند الشباب يف هذا احلدث من امليزات اليت تؤدي ل ى 
احلفاظ على هذا املوروث، ألنه بث فيهم روح االنتماء للقبيلة من خالل العمل على تكريس 

اطق األخرى اجملاورة يف لبراز نظام الوحدة والتكافل مبدأ املنافسة مع القبائل األخرى أو املن
 االجتماعي.
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 لبحث :انتائج 
تعد ظاهرة االحتفال ابلزواج اجلماعي موضو  دراستنا منولجا عن الظواهر اليت اتسمت 
ابجلماعية لظروف خاصة، فاالحتفال ابلزواج اجلماعي أخذ صفة اجلماعية من اجل تفعيل 

والتكافل بني أفراد اجملتمع، هذه األبعاد واملقومات كان هلا دور هام يف التماس  والتضامن 
تفعيل االحتفال اجلماعي وضمان استمرار يته، وقد كانت ممارسة هذا الفعل االجتماعي هلا 
من التأثري يف تذليل وتقليص الفروق االجتماعية واالقتصادية بني العرسان املشاركني وتقريب 

 ينهم من خالل :املستوى االجتماعي ب
املسامهات االجتماعية واالقتصادية من الفاعلني االجتماعيني، سواء كانت مادية من خالل  -

املسامهة يف املصاريف والتكاليف اخلاصة ابالحتفال ابلعرس اجلماعي أو الترب  مبساعدات مالية 
احلفل والتطو  يف  وهدااي للعرسان، وغري مادية كاملشاركة يف األعمال امليدانية اخلاصة بتحضري

 القيام ابخلدمات أثناء احلفل .
املمارسة املتكررة هلذا الفعل ومشاركة مجيع فئات وشرائح اجملتمع فيه إلعادة لنتاج مظاهر  -

 الوحدة والتضامن. 
كما ان اهتمام اجملتمع احمللي وخمتلف فئاته هبذه الظاهرة وممارستها املتكررة بشكل دوري      

 تمرارية والدوام كموروث ثقايف من خالل : أعطى هلا صفة االس
دعم الروابط االجتماعية وأمناط التكافل والتضامن من خالل شبكة العالقات االجتماعية املتينة  -

املوجودة بني أفراد اجملتمع احمللي واليت جعلت من خمتلف الفئات تقبل على الظهور واحلضور 
 هلذا التجمع العام.

ابملمارسات اجلماعية اليت تؤدي ل ى متاس  اجملتمع وتزيد من عملية احلرص على التمس   -
التواصل بني األجيال من خالل احلفاظ على ممارسة هذا احلدث مبقوماته وأبعاده املتمثلة أساسا 

 يف التضامن والتكافل بني أفراد هذا اجملتمع.
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وبذل  توصلنا يف األخري ل ى أن نظام التكافل والتضامن عرب مشاركة ومسامهة مجيع الفاعلني 
االجتماعيني له أثره الفعال يف تقليص الفروق االجتماعية واالقتصادية بني العرسان، وابلتايل 

ما أن هذه املسامهات واملشاركات تساهم يف استمرار هذا تقريب املستوى االجتماعي بينهم، ك
احلدث، فاجتما  كل فئات اجملتمع احمللي يف مثل هذه التظاهرات االجتماعية يؤدي ل ى 
التقارب يف مستوايت هؤالء األفراد واملساواة االجتماعية بينهم مما يؤثر يف ضمان استمرارية هذا 

ع احمللي ككل.احلدث كموروث ثقايف للقبيلة واجملتم
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استطعنا من خالل هذه الدراسة واليت كانت بعنوان " الزواج اجلماعي وجتديد االنتماء        
االجتماعي" أن نلم ولو ابجلزء البسيط من بعض جوانب الدراسة، وحتقيق فرضية مفادها أن 
انتشار ظاهرة الزواج اجلماعي وتوسعها ساهم يف جتديد االنتماء االجتماعي من خالل تقليص 

ات االجتماعية وترسيخ املوروث الثقايف ألفراد اجملتمع .كما أن احلضور واالهتمام من املساف
 طرف اجملتمع احمللي هبذه الظاهرة وممارسة طقوسها ساهم يف استمراريتها كموروث ثقايف .

فبعد معايشتنا املباشرة للظاهرة وجدان أن العرس اجلماعي له أبعاد دينية واجتماعية        
ة وثقافية وهذا ما جعلنا نتعرض من خالل دراستنا ل ى اجلانب االجتماعي واقتصادي

واالقتصادي والثقايف للظاهرة، فتحدثنا يف بداية حبثنا عن الزواج ودوافعه ومراحله، مث تطرقنا ل ى 
 العمل اجلماعي التطوعي ودوافعه وجماالته ابعتبار أن الظاهرة عمل مجاعي تكافلي وتضامين .

نا من خالل دراستنا امليدانية بتقدمي وصف لظاهرة العرس اجلماعي مبنطقة غرداية، كما قم      
وبينا الفروق املوجودة بني الطريقتني االابضية واملالكية ولو أهنا مل تكن جوهرية، دون أن هنمل 
أهم املراحل اخلاصة ابلزواج ابملنطقة مكان الدراسة ) ضاية بن ضحوة ( ابلتفصيل من اخلطبة 

ليلة الزفاف، وتطرقنا ل ى جوانب العمل اجلماعي التطوعي التضامين الذي مييز املنطقة حمل ل ى 
الدراسة ودور اجلمعيات يف لل  العمل من خالل لشارتنا السطحية ل ى بعض التجمعات 

 االحتفالية املومسية ابملنطقة واليت حتافظ على البناء االجتماعي للمجتمع احمللي .
ء من حتليل نتائج الفرضيات واختبارها نستطيع أن خنتم حبثنا ابلقول أن بعد االنتها      

الفاعلني االجتماعيني من مجعيات وجمتمع مدين ومتطوعني يعتربون املرجع واملصدر األساسي 
لقيام نظام التكافل والتضامن يف اجملتمع، فاجملتمعات الضيقة واحملدودة تتسم بصفة العمل 

ياء عاداهتا وتقاليدها، وهي تتأثر ابحلوادث املتعاقبة وتؤثر فيها، اجلماعي التضامين يف لح
وابلتايل تتفق على عدة طقوس وممارسات مجاعية تؤثر هبا على هذه الظواهر املتعاقبة والتمس  
ابخلصوصية يف لل . ومن بني الظواهر املتعاقبة على اجملتمع تل  الظواهر االجتماعية مثل 
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جملتمعات عرب طقوس وممارسات ابتكرهتا اخلصوصية اليت يتميز هبا كل الزواج واليت حتتفل به ا
 جمتمع وحسب الظروف االجتماعية واالقتصادية اليت تتحكم فيه.

ويف األخري ميكننا القول أن ظاهرة الزواج اجلماعي ظاهرة جديدة على اجملتمع اجلزائري       
، وما هذه الدراسة لال حماولة يف جمال وحتتاج ل ى الكثري من الدراسات لإلملام بكل جوانبها

االحتفاالت االجتماعية واليت شد انتباهنا فيها لل  التكافل والتضامن واحلضور املميز جلميع 
فئات اجملتمع ابإلضافة ل ى التواصل املوجود عرب عملية التطو  والعمل اجلماعي . وتبقى هذه 

جوانبها وأبعادها، فهي تعد ميداان خصبا  الظاهرة حباجة ل ى دراسة وتعمق أكثر لإلحاطة بكل
 للباحث االنثروبولوجي والسوسيولوجي حلداثتها يف ميدان علم االجتما  .
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 01الملحق رقم 
 جامعة غرداية 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 
 قسم العلوم االجتماعية 

 شعبة علم االجتماع
 

 دليل المقابلة الخاص بالقائمين على العرس الجماعي  
 : البيانات الشخصية للمبحوث  -1
 تفاعل المجتمع مع العرس الجماعي: -2

 فكرة االحتفال بالزواج الجماعي ؟ كيف جاءت -
 ومن يتبناها اآلن ؟ -من تبنى الفكرة في أول األمر ؟  -
 كيف استقبلها المجتمع المحلي ؟  -
 هل كان هناك تفاعل من طرف أطياف المجتمع المحلي ؟ -
 ماهي الفئات التي كان تفاعلها أكثر ؟ -
 ؟هل كان لرجال الدين دور في تفعيل االحتفال بالزواج الجماعي  -
 هل كان للجمعيات دور في تفعيل االحتفال بالزواج الجماعي؟ -
 لماذا فضلتم العرس الجماعي على العرس الفردي ؟ -

 مشاركة الفاعلين االجتماعيين: -3
 كيف يكون تحديد موعد االحتفال بالعرس الجماعي ؟ -
 كيف يتم اإلعالن عن موعد االحتفال بالعرس الجماعي ؟ -
 شروط ؟كيف يتم التسجيل ؟ وماهي ال -
 هل تقبلون كل الطلبات أم تروضون البعض منها ؟ ولماذا ؟ -
 كم عدد العرسان المشاركين في هذا العرس الجماعي؟ -
 كم عدد العرسان المشاركين في االعراس الجماعية الماضية ؟ -



هل ترافقون العريس في كل مراحل الزواج أم تقتصرون على ليلة الزفاف  -
 ؟ ولماذا ؟

 ماهي مساهمة العريس في العرس الجماعي ؟  -
 هل يتساوى العرسان في المساهمات الغني مثل الفقير ؟ ولماذا ؟ -
 هل هناك مساهمات أخرى من فاعلين اجتماعيين آخرين ؟ -
 من هم هؤالء المساهمون؟ وفيما تتمثل أغلب المساهمات ؟ بالتفصيل. -
 كيف تستقبلون المساهمات ؟ -
 لحضور االحتفال بالعرس الجماعي ؟كيف تكون دعوة الضيوف  -
 هل هناك دعوات خاصة ؟ ولماذا؟ -
 كيف تحصلون على العمال الذين يقومون بالضيوف ؟ -
 هل تقومون أنتم بدعوة المتطوعين أم يأتون من تلقاء أنفسهم ؟ -
 ماهي أهم الفئات التي تتطوع في هذا الحدث ؟ -
 هل تقومون بتحديد المهام قبل الحفل ؟ -
 الوجبات للضيوف ؟ من يقوم بتحضير -
 كيف تقدم الوجبات للضيوف ؟ -
 هل هناك نظام معين لجلوس الضيوف؟ -
 متى يبدأ وقت العشاء ؟ وبماذا تبدؤون؟  -
 هل هناك مكان مخصص للعرسان في وجبة العشاء ؟ -
 هل الوجبة المقدمة للعرسان خاصة أم عادية ؟ -
 هناك فرقة موسيقية دينية من يدعوها ؟ -
 كفرق البارود وفرق الطبل ؟من يدعو الفرق األخرى  -
بعد تالوة بعض المدائح الدينية من طرف الفرقة هناك مدائح يتلوها الجمع  -

 الحاضر بالتناوب ماهي هذه المدائح ؟ وهل هي من التراث ؟
 بعد هذا يأتي ما يسمى بالتتويج هل لك أن تحدثنا عنه ؟ -
تيارهم من من يقوم بتتويج العرسان ؟ هل تختارونهم سلفا أم تقومون باخ -

 الحاضرين أثناء الحفل ؟



 هل هناك تزايد أم تناقص في المشاركة في العرس الجماعي؟ -
هل هناك مساعدة من طرف أطياف المجتمع من إطارات وجمعيات في  -

 إبداء الرأي أو المشاركة بأفكار جديدة تخدم العرس الجماعي وتنظيمه؟
 تضامن والتكافل ؟هل هناك اهتمام متزايد أم متناقص في المساهمات وال -
 هل تذهبون إلى المساهمين أم يأتون هم إليكم ؟ -
 ماهي اآلليات التي ترونها مناسبة من اجل استمرار هذا العمل وتطويره؟ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 02الملحق رقم 
 جامعة غرداية 

 كلية العلوم االنسانية واالجتماعية 
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 شعبة علم االجتماع
 

 المقابلة الخاص بالعرسان : دليل -
 

 :البيانات الشخصية للمبحوث 
 ماذا تعرف عن فكرة الزواج الجماعي ؟ -
 هل شاركت فيها من قبل ؟ كيف ؟ -
 أين وجدت اإلعالن عن العرس الجماعي ؟ -
 هل كنت مستعدا للزواج قبل اإلعالن ؟  -
 هل تستطيع االحتفال بالزواج فرديا أو لوحدك ؟ -
 الجماعي؟لماذا شركت في العرس  -
 هل كانت الفكرة مدروسة مع العائلة أم كان القرار فرديا؟ -
 كيف تقبلت العائلة الكبيرة واألسرة الفكرة ؟ -
هناك من يعتبر ليلة الزواج ليلة العمر ويحب أن يكون وحده سلطانا فيها  -

 وال ينبغي أن يشاركه عريسا أخر فيها كيف ترى ذلك ؟ لماذا؟
 كيف ساهمت في الحفل ؟ -
 دعوت ضيوفك؟ وهل هناك عدد محدود منهم ؟كيف  -
 هل ترى أن هناك مجاال كبيرا لدعوة أكبر عدد من الضيوف ؟ -
 هل يتقبل ضيوفك الفكرة ؟ وكيف يرونها ؟ -
 هل ترى نفسك محل اهتمام الحضور؟ الصحافة؟ المصورون ؟ -
 هل تستطيع دعوة هذا الحشد لو كنت في عرس وحدك ؟ ولماذا ؟ -



 الئك العرسان؟كيف ترى نفسك أمام زم -
 ماهو الشيء الذي تراه مختلفا في العرس الجماعي؟ -
قبل ليلة العرس هناك ليلة الحناء والتي تكون في بيتكم هل يكون  -

 المدعوون بهذا الكم وبمختلف الفئات المجتمعية ؟
 هل هناك هدايا قدمت لكم في هذا العرس ؟ ومن طرف من ؟ -
 سان ؟هل رأيت تميزا في تقديم الخدمات بين العر  -
 بماذا شعرت عندما رأيت كل هذه الحشود تحتفل معك في ليلة عرسك؟ -
 هل كنت تنتظر أن بكون االحتفال بعرسك هكذا ؟ -
ماهي األشياء التي لفتت انتباهك وأعجبتك ؟ وماهي المرحلة التي بقيت  -

 راسخة في ذهنك؟
 كيف ترى اهتمام المجتمع المحلي بالعرس الجماعي ؟ -
وأقربائك للمشاركة في العرس الجماعي مستقبال ؟ هل تدعوا أصدقائك  -

 ولماذا؟
 كيف تشارك في األعراس الجماعية مستقبال؟ -
 ماهي األشياء التي تراها مناسبة ليبقى هذا التقليد مستمرا؟ -
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 دليل المقابلة الخاص بالمتطوعين:  -
 

 البيانات الشخصية للمبحوث 
 لماذا أنت هنا؟ -
 هل أنت متطوع تابع لجمعية ما أم متطوع حر؟ -
 إذا كنت تابع لجمعية فكيف تحضرون لمثل هذه األعمال الخيرية؟ -
 هل سبق لك أن تطوعت في أعمال خيرية ؟ ماهي ؟ -
 لماذا تتطوع في العرس الجماعي؟ -
 هل سبق لك المشاركة في العرس الجماعي ؟ بأي صفة ؟ -
 ماهو الشيء الذي يجذبك للتطوع في العرس الجماعي؟ -
 ماذا يفيدك التطوع في العرس الجماعي ؟  -
 هل ترى التطوع في العرس الجماعي من الواجبات ؟ولماذا؟ -
 بماذا تشعر وأنت تقوم بهذا العمل ؟ -
 يبك ؟هل هناك من العرسان من تعرفهم ؟ أو قر  -
 هل كان سبب تطوعك معرفتك لعدد من العرسان ؟ -
 هل دعتك الهيئة المنظمة للعرس الجماعي أم جئت من تلقاء نفسك؟ -
 كيف تعرف أن هناك عرسا جماعيا يجب التطوع فيه؟ -
 هل تجتمع معكم الهيئة المنظمة لالحتفال ؟ ومتى ؟ -
 كيف يتم تقسيم األدوار عليكم ؟ -



 ه ؟هل تحب أن تقوم بدور دون غير  -
 ماهي األعمال التي تقوم بها عادة في مثل هذه األعراس؟ -
 هل تحب أن تتطوع في األعراس الفردية ؟ ولماذا ؟ -
 هل تتمنى أن تشارك في العرس الجماعي كعريس ؟ -
 في رأيك مالفرق بين العرس الجماعي والعرس الفردي؟ -
 هل مثل هذه األعمال التطوعية منتشرة في المنطقة ؟ -
 التي تكثر فيها األعمال التطوعية ؟ماهي المناسبات  -
ماهي المناسبة التي تراها تجلب إليها متطوعين كثر ومن كل األطياف ؟  -

 ولماذا ؟
 هل أنت مع استمرار العرس الجماعي بالمنطقة أم ال ؟ ولماذا ؟ -
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 دليل المقابلة الخاص بالضيوف: -
 

 هل سبق لك أن دعيت إلى العرس الجماعي في منطقة أخرى ؟ -
 هل دعيت إلى العرس الجماعي ؟ ومن دعاك ؟ -
 هل تعرف احد العرسان ؟  -
 لماذا جئت إلى العرس الجماعي؟ -
 هل كانت الدعوة عامة أم خاصة ؟ -
 العرس الجماعي ؟هل أعجبك  -
 ماهو الشيء الذي لفت انتباهك في هذا الحدث ؟ -
 هل رأيت أي تمييز من نوع ما بين العرسان ؟ -
 هل فرقت بين العرسان عندما رايتهم ؟ -
 كيف رأيت الخدمات المقدمة للعرسان؟ -
كيف رأيت عدد الحضور؟ وهل كنت تنتظر هذا الحشد الكبير من  -

 الضيوف؟
 ل من بدايته؟ هل حضرت كل مراحل االحتفا -
 ماهي المرحلة التي أثرت فيك كثيرا؟ -
 كيف رأيت اهتمام الحاضرين بالعرس الجماعي؟ -
 كيف رأيت المتطوعين ومقدمي الخدمات في هذا الحدث ؟ -
 ما الفرق بين العرس الجماعي والعرس الفردي في نظرك ؟ -



بهذا التجمع واللحمة االجتماعية كيف ترى مستقبل العرس الجماعي في  -
 الفصل السادس                                      طقة ؟المن

في رأيك ماهي اآلليات التي يجب العمل عليها لبقاء هذا التقليد  -
 واستمراره؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 06الملحق رقم 

 
أثناء نماذج من القصائد الدينية التي تنشد جماعة 

 األعراس الجماعيةب االحتفال 
 

 األولى : ألحمد بن عبد الحي الحلبيالقصيدة 
 الصالة عليك اي نور مشسي ......عدد الكائنات من كل جنس

ـــربى ــ ــ  اي ربيع ابليمن أقبلت بشرى ......مل تزل فيك أية لك كــ
ـــس ــ ــ  هي أعلى من ليلة القدر قدرا......ايهلا من لويلة ذات أنـ

ــهال وافر الفضل وارف الظل أهال......مرحبا بك اي  ربيع وسـ
 ال أرى لك يف املواسم مثال ......ته دالال على الشهور مبيس
 ما أوان السرور إال أوانك  ...... ما شباب الزمان إال زمانك
 ما حمل السعود إال مكانك......ايأمان من كل مسخ وحنس

 كم له من مغرابت العجائب.....وله كم من معجبات الغرائب
 ارب ......فهي جتلى وجتتلى مثل عرسيف املشارق نورها واملغ

ــــرى ــ ــ  مولد فيه اهتز إيوان كسرى ......ورأت أمه قصورا لبصـــ
ـــرس ـــ ــ ــ ـــ  وطيورا من اليواقيت محرا .......وأتى الويل والثبور لفـ
ــــام ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  إمنا أم اهلامشي التهامي .......مسعت قائال هلا يف املنـ

ـــأسما محلت  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  إال خبري األانم......الذي فاق يف مساح وب
ـــاء ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  استهل يف الليلة الزهراء ......وأاته جربيل من السمـ

ـــــرسه يف حريرة خضراء .......مث راب  <<لف   ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  ه يف كفالة حـ
ـــاقب هللا ظن أهل الن  خي   ـــ ــ ــ  فاق......حني جاءوا لقتله ابتفــ
 ت هللا مشلهم ابفرتاق ......ماهلم غري رغم أنف وتعسشت  
ــور .......وبه عر  حملي   ــ ـــ ــ ـــ ـــا وحبوراه يف الوالدة نـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  فت مسـ

 الذي بشرت به األم حور.....وسطيح درى به مع قيس 
 .طلبا أن يكون أهل إتباعهكل طري حيوم حول بقاعه....



 ر لوهنا بعد يبسعندما مس شجرة يف رضاعه.....الن واخض  
ــوده ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  إمنا نور الوجود وجوده ........إمنا منبع املكارم جــ

 امنا سادة األانم جدوده ......من عال جنسه على كل جنس
ــ ــ ـــ ــ ـــربكمهده وحده به يتحرك ......ومالئكة به تتـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  ـــ

 ليس يف نسل أدم منه أبرك .....قد وقاان من كل رجز وجنس
 وضعته بسط البنان كرميا ......ورؤوفا ابملؤمنني رحيما

 حيمل الكل يكسب املعدوما.....مل يالقي قط األانم بعبس
 أمحد هو قرة عني جربيل ...... وحبيب اسرافيل وميكائيل

 الفيل ..... واضح احلق جل عن كل دلس وهو املستهل يف سنة
 خامت األنبياء حبيب عزيز ...... من يصلي عليه ألفا يفوز

 ألفا قصر من اجلنان حيوز .......كلما يصبح األانم وميسي 
 أحسن احملسنني يف احلسنات..... ولد الطاهرين والطاهرات

 طاب للطيبني والطيبات ......ففداه أيب وأمي مث نفسي
 الثقلني والكونني ......سند احلسنني واحلرمنيسيد 

 صاحب القبلتني واملسجدين.....قدست أرضه على أرض قدس
 ل امسه يف كتاب .....رغبة منه يف مزيد الثوابكل من قب  

 رفع هللا عنه كل العذاب ...... يوم جتمع للقضا كل نفس
 وينادى يوم القضاء حبكمه .....قد عتقنا ألجل سيد قومه

 ى كل من تسمى ابمسه....كهذا صح عن مشائخ درسمن لظ
 أطيب اخللق للنفوس وأشهى .....ومن القمرين يف احلسن أهبى

 هو أهبى كل الربية وجها .......من حمياه نور بدر ومشس
 ابن بطحاء مكة ابن العواتك.... شدد هللا عزمه ابملالئك

 ابلصالة عليه تنفى املمالك .....قد أتى مرسال جلن وانس
 السموات قد رقاها بنعلني .....مث كان أقل من قاب قوسني
 عاد ابملكرمات يف طرفة العني .....وحميا الدجى حبالة عبس

 جعل هللا صورة القمرين .....ألحرتام حممد مشعتني
 يف يدي جربيل حممولتني .....هبما يرتقي لعرش وكرسي
 أول من تساق له الذخائر.....أول من له تقاد املفاخر

 ل شافع ألهل الكبائر ......مل يقل مثل غريه نفس نفسيأو 



 أول سامع غىن احلور ابلصوت.....الذي امسه على جبهة احلوت
 وجربيل األمني مع ملك املوت.....وعلى ابب جنة الفردوس

 وعلى صورة امسه ابلعيان ......خلق هللا صورة اإلنسان
 

 القصيدة الثانية : للشيخ املناوي
 ال                          على النيب ابهي اجلمالصلوا أيهل الكم

ــال ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  من حوى كل املعايل                         قدره مازال عـ
 مقدره عايل مفخم             دائما سامي مكر           
 جاهه جاه معظم             وجهه فاق اهلالل         

ـــوروجهه بدر  ــ ــ ـــ ــور                           جل من أنشا وصــ ــــ ــ ــ  منــ
ــايلرأسه مسك وعنرب                           شعره داجي الل   ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ  يــــ

 واجلبني الربق يلمع            خده ابلنور يسطع        
ـــزالخده للصبح مطلع            عينه تسيب الغــ          ــ

ـــة ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  عينه سودا كحيلة                            طلعة اهلادي مجيلـ
ـــــوال ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  هبجة السامي جليلة                         قده فاق العـ

 ثغره مسك معطر              ريقه سكر مكرر        
ـــ         ـــ ــ  رر              قوله أحلى املقالنطقه حق مقـ

ــــة ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــرية                           والثنااي لؤلؤيــــ ــ ــ ـــ ــ  واملباسم سكـ
ــال ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرية                            هيجت فكري وبـ ــ ــ ـــ ــ  والروائح عنبــ

 كلل             يف سناء قد تكلل  والبها للذات        
ـــل             ابحملاسن واجلمالوازدهاء قد تزم            ــ

ـــف ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  صدره كنز املعارف                           واملعاين واللطائـ
ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــوالجاهه للهم صارف                           دأبه بذل النـــ ــ  ـــ

 كفه حبر املكـــارم              والعطااي والغنائم         
 جوده للخلق عامم            فضله أيىب املثال       

ــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  بطنه علم وحكمة                            فهمه سر ونعمــ
ــور ورمحة                      ــ ــ ـــ ــ ــ ــالل جل          قلبه نـ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  ابر ذو جــ

 م      واحلجر صلى وسلممشيه يف الصخر عل         
ــل          ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــالبرباهني تسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  م      وعليه الظل مـ



ــكم حمب قد تتي   ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــرن  م                             ومشوق قد تـ ــ ـــ ــ  ـــ
ـــأي   ــ ــ                                واكتسى ثوب النكالوعذول قد تـ

ــن         ــ ـــ  حبه يف القلب ساكن    حسنه للعقل فات
ـــال         ــ ــ ـــ ــ ــ ــــن     كنهه غال وعـ ــ ــ ـــ ــ  مدحه للقول زائـ

ــــجتين           واملعايل هي   ـــ ــ ـــ ــ ــ ــشتين                  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  واملعاين أدهــ
ــال ـــ ــــرتين                              منه حايل غري حــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  واملباين حيــ

ـــاء            ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــاء        اي مالذ األتقيــ ــ ـــ ــ ــ  اي إمام األنبيـــــ
ـــاء        اي مالذي يف حيايت            ـــ ــ  اي سراج األوليــــ

ـــايت        ــ ـــ ــ  اي غياثي من عداتــــي                             اي مالذي يف حيـــ
ــال        ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــايت                             راع حايل ابجلمــ ــ ـــ ــ ـــ  اي أنيسي يف ممـ

ــيب                    ــ ـــ ــ ـــ ــــيب         اي حممد كن طبيـــ ــ ـــ ــ ــ  اي حممد اي حبيـــ
ــب        إن أو                     ـــ ــ ــ ـــالوأجرين من هليــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ  زاري ثقــ

ـــواصي        ـــ ــ ــ ـــ ــ  كن غدا يوم القصاص                            يوم يؤخذ ابلنـــ
 ساعيا يل يف خالصي                            من حساب مع ســـؤال      

ـــة         وسجاايك عليـ                    ـــ ــةفاملناوي يف بليــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
ـــن وال                    ــ ــ ـــ ــ ــ ــة         مدركا اي زيـــ ــ  كن له خري الربيــــ

ـــام      ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــالم                             ع النيب خري األنــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  وصالة مع ســ
ــــرام               ــ ــ ـــ ــــر ءال                    وعلى صحب كــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  مع ءال خيــ
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ــ جد   ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــالم            هذه طيبة وهذا املق ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــايف سريها فلست تـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  مـ
ــــري            إمام جبنبه ومهـــحرم حل   ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــامه نيب كـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ــ

ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــوجالل وهيبة ووق ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــار             وهباء ورفعة واحتــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرامــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ــــفى             حرق شب   ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــهاهنا فالصق الفؤاد لتطـ ــ ــ ـــرامها اهلوى وضـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــدا              وغراما فما عليك م ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــالممت هنا لوعة وشوقا ووجـــ ــ  ــ
ـــ ـــ ـــوس              هذه يقظة وإال منـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــامحنن يف روضة الرسول جل ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ

ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــيه               قمر ظللت عليه الغمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  امفلك يف السعود قد حل فـ
ــ ــ ــ ــوين              وهي من قبل أن تراك سجــــ ـــ ــ ــــامكيف ال تسكب الدموع جفـــ ــ  ـ

ـــرام ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــفىن               أنفس العاشقني وهي كـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  كيف ال تذهل العقول وتـ



ــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــب                لك وهللا شائق مستهـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاي رسول اإلله إين حمــ ــ ــ ـــ  ـامـ
ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــني                لك مين حتية وســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــالماي رسول اإلله يف كل حــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ

ـــيم               زائد والغرام فيك  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــراماي رسول اإلله شوقي عظـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  غــ
ــــام ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــعى              قيدتين الذنوب وهي عظـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  اي رسول اإلله جئتك أسـ

ـــــزيل                ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاماي رسول اإلله إين نـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ونزيل الكرام ليس يضـ
ـــام ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــكم               يعرف اجلود والوفا والذمـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  أنتم مقصدي لفقري ومنــ

ـــــيم               ووفاء ورفع ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــرامولكم حرمة وجاه عظــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  ة ال تــ
ـــاموا ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــاء               سجد الكل إذا رأوك وقـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  ليلة اإلسراء أهل كل مســ

ــلوا               ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــام  وتقدمت للصالة فصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  كلهم مقتد وأنت اإلم
ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــرة القد               س كري له هناك يقــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاماي جني اإلله يف حضـ  ــ

ـــاين                أنت روح  ـــ ــ ــامأنت نور العيون أنت األمـــ ـــ ــ ــ  القلوب أنت اهلمـ
ــاموا ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــحر                سبح الكل يف نداك وعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  أنت اي سيد النبيئني بـــ

ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــايل               كذا أنت للجميع ختـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــامأنت للكل أول يف املع ـــ ــ ــ ـــ ــ  ـ
ــــنا                يف مسا العلى وأنت الت   ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــامظهرت كالبدور نورا وحســـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  مـــ

ــام ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــيس               راق حسنا وأنت أنت النظــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ  وتبدت لنا كعقد نفـ
ـــاماي نيب اهل ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــلى               عجزت أن تناهلا األفهـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  دى معانيك تتــ

ـــام ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  كيف ال يرجتي ابن مسعود عفوا               وله منك حرمة وذم
ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــالمميدح املدح كل يوم بوصـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــف              فيك اي من به يزان الكـــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ ـــليه               كلما دام للزم ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــان دواماي اله السماء صل عــ ـــ ــ ــ ـــ  ــ
ـــ ـــ ــ ــ ـــالموعلى ءاله أجل البــ ـــ ــ ــ ـــ ــــرااي                وعلى صحبه اجلميع الســ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ  ـ

 
 

        
ار ، مالحظة : هذه القصائد مأخوذة من كتاب القصائد واألدعية للكاتب السعدي حك  

 . واملوجود يف كل املساجد ابملنطقة. 1960اجلزائر ، 
 
 
 
 



 
 



 

 06امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صورة متثل جانب من املكان املخصص لالحتفال ابلعرس اجلماعي أثناء فرشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 07امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اء حتضري األوايننصورة متثل أعضاء من جلنة االطعام أث
 

 

 

 

 

 

 

 



 08امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 املشاركة يف العرس اجلماعيصورة متثل متطوعني من احدى اجلمعيات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 09امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 صورة متثل جانب من املكان املخصص لالحتفال ابلعرس اجلماعي أثناء فرشه
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ومشاركة كل  صورة متثل جانب من املكان املخصص لالحتفال ابلعرس اجلماعي أثناء فرشه
 فئات اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11امللحق رقم :
 

 

 

 

 

 
 

 

 صورة متثل املنصة املخصصة للعرسان أثناء التحضري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12امللحق رقم : 
 

 

 
 

 
 صورة متثل أخر التحضريا ت للمكان املخصص للعرس اجلماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 13امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 

 
 

يف انتظار وجبة العشاء صورة متثل جانب من الضيوف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 2015صورة متثل جانب من احلضور للعرس اجلماعي  مارس 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 15امللحق رقم : 

 

 

 

 
 

 

 

 صورة متثل جانب من احلضور أثناء االحتفال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16امللحق رقم : 
 

 

 

 
 

 

 

 أثناء العرس اجلماعي صورة متثل كيفية جلوس احلضور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17امللحق رقم : 

 

 

 

 
 

 

 

 صورة متثل حماضرة يلقيها أحد األساتذة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 18امللحق رقم : 
 

 

 

 

 
 

 

 صورة متثل جانب من تتويج العرسان من طرف الشيوخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19امللحق رقم : 
 

 

 
 

 

 مقابل احلضور صورة متثل جلوس العرسان على املنصة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20امللحق رقم : 
 

 

 
 

 

 

 صورة متثل جانب من احلضور وهم يتابعون جمرايت االحتفال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21امللحق رقم : 
 

 

 

 

 

 
 

 صورة متثل أعضاء فرقة البارود املصاحبة للعرس اجلماعي


