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 :مقدمة

أ

إن الثقافات الشعبیة ببساطتها وعفویتها تشكل المعالم األساسیة و األصلیة للتاریخ 

الثقافي الشعبي عنوانا لشخصیته الحضاریة ومن ثم تم التكفل بها جمعا وتدوینا وتوثیقا 

قافي والحضاري ودراستا واستثمارا، یساعد بدرجة كبیرة على فهم أسس البناء االجتماعي والث

التكفل بموضوع الثقافة الشعبیة العربیة في حد ذاتها ومكانتها  إن يواالقتصادي وسیاس

یفرض على الباحثین النظر في أهمیة الثقافة الوطنیة من جهة ومن جهة أخرى األنظمة 

قواعد التعددیة الثقافیة وفق نظام حر یصون الحریات الفردیة إرساءوالعمل على .الثقافیة

ألن فقدان الثقافة إیدیولوجیةیة دون حدود طبقیة أو والجماعیة في الممارسات ثقافیة الشعب

الشعبیة هو فقدان األمة لجزء كبیر من كیانها الروحي والحضاري ألنها تنطبق في 

ألنها كثیرة و متنوعة منها ما یتعلق باألرواح .التصورات والمعتقدات لشعوب أو مجتمعات

.والعقم والمرضواإلنجابوالزواج والطالق 

المجتمعات بهذه الثقافات العتبارها المحرك األساسي لها ألن ظاهر العقم وتتمسك هذه

وظاهرة اإلنجاب التي .تعد من الحواجز التي تقلق المصاب بها و تجعله یهرب من مجتمعه

.منذ القدم كان لها مكانة مرموقة واالفتخار بها

الكافیة وأیضا عدم ومن أبرز أسباب اختیار الموضوع هو افتقار الدراسة للمراجع 

.الوعي بموضوع الدراسة لدى المجتمع الجزائري

و تمثلت أهداف دراسة في محاولة تغییر نظرة الناس حول العقم واإلنجاب وتتلخص 

في الثقافة الشعبیة؟واإلنجابالرئیسیة للموضوع في كیف ینظر للعقم اإلشكالیة

:رعیةمجموعة من التساؤالت الفاإلشكالیةوتندرج تحت هذه 

كیف ینظر المجتمع المحلي للمرأة العاقر؟

كیف ینظر المجتمع المحلي للرجل العقیم؟



 :مقدمة

ب

كیف ینظر المجتمع المحلي للمرأة المنجبة؟

كیف ینظر المجتمع المحلي للرجل المنجب؟

ما هي أشكال تطبیب العقم في الطب الشعبي؟

وفصلین .لدراسةومدخل.وقد أملت علیا طبیعة البحث انتهاج خطة شملت مقدمة

.وخاتمة

اإلشكالیة واألسباب واألهداف والمصطلحات والمفاهیم  إلىففي المدخل تطرقت 

ومجال دراسة ودراسات سابقة وتقنیات دراسة و المنهج المستخدم وأما اإلجرائیةوتعاریف 

مثال له واأل اإلسالمالفصل األول فقد تناولت فیه العقم وأسبابه عند النساء والرجال ونظرة 

.وأشكال التطبیبإلیهاالشعبیة والمرأة العاقر في األدب الشعبیة والطقوس التي تلجأ 

واألساطیر والحكایات اإلسالموقداسته ونظرة اإلنجابوالفصل الثاني تناولت فیه 

.شعبیة واألمثال شعبیة وطقوس متعلقة باإلنجاب في احتفاالت الزواج

المیداني على تقنیات الدراسة من خالل المقابلة واقتضت طبیعة البحث القیام بالعمل 

.الفردیة والجماعیة وأحیانا المالحظة بالمشاركة عند حضور لبعض العالجات

الطبیعة البحث اعتماد المنهج الوصفي الذي یقوم على وصف الظاهرة بكل وأملت

.عناصرها

:أما المصادر كانت متنوعة منها

الشعبیة واالجتماعیة في األدب الشعبيالطقوس والمعتقدات .نضال فخري طه

العقم بین الطب الشعبي والطب الرسمي في المجتمع الجزائري.براهمي الطاهر

جمالیات الشعر الشفاهي.احمد زغب.



 :مقدمة

ج

:ومن أبرز الصعوبات التي واجهتها تمثلت في

 بكل جوانب البحثاإللمامصعوبة

 بكل المعلوماتإفادتيتحفظ بعض المخبرین والمعالجین عن.

.أما الخاتمة تمثلت في أهم نتائج الدراسة
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إشكالیة-9

الثقافة الشعبیة هي المنتوج الثقافي الذي تنتجه وتصنعه العامة وال یمكن بأي حال من 

بعین التشكیك واالستخفاف ألنها تعد فعال معرفة قائمة بحد ذاتها حیث إلیهااألحوال النظر 

تقوم على أساس وقواعد وأن هذه الثقافة تشكلت في مرحلة ما من تاریخ الشعوب 

تبني عناصر ثقافیة وتستعین بها كي  إلىحیث تسعى هذه المجتمعات اإلنسانیةوالمجتمعات 

ة وتعتبر الثقافة الشعبیة جزءا من الثقافة العامة یحدث التوافق والتعایش مع الظروف المحیط

فهي هویة المجتمع وذاكرة المكان والزمان الذي تستمد منه معتقداتها وتصوراتها والثقافة 

من الوجهة الثقافیة للمجتمعات وتكشف عن البعد .الناسبتالشعبیة تشكل وتمیز ما یعتقد 

ثقافة العدید من المعتقدات و ظواهر كالعقم الثقافي لدى المجتمعات و الشعوب وتشمل هذه ال

الذي یعد ظاهرة منتشرة في المجتمعات والذي یشكل هاجسا في نفسیة العقیم ولما یتعرض له 

التي لها نظرة سواء من ناحیة السلبیة أو اإلنجابمن انتقادات من مجتمعه، وظاهرة 

لقدیمة واعتبار األنثى على ذكور له األولویة في المجتمعات اإنجاباالیجابیة، حیث كان 

.المعتقدات المتعلقة في األذهان منذ القدم إلىأنها مشؤومة على عائلتها وهذا كله راجع 

:وعلى هذا األساس نقول

في الثقافة الشعبیة؟واإلنجابكیف ینظر للعقم 

كیف ینظر المجتمع المحلي للمرأة العاقر؟  -أ

 ؟كیف ینظر المجتمع المحلي لرجل العقیم/ ب

كیف ینظر المجتمع المحلي للمرأة المنجبة؟/ ج

كیف ینظر المجتمع المحلي لرجل المنجب؟/ د

ماهي أشكال تطبیب العقم في الطب الشعبي؟/ ه
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:أسباب دراسة-10

:أسباب موضوعیة/ أ

الفتقار الدراسة مراجع كافیة ملمة بها

 األسباب المؤدیة للعقم لكال طرفینأكثرمعرفة.

:ذاتیةأسباب / ب

عدم الوعي بموضوع الدراسة لدى المجتمع الجزائري

تفشي ظاهرة العقم وعدم معرفة أسبابها

 ظاهرة اعقد منها وهي  إلىتوعیة المجتمع بهذه الظاهرة لكي ال تتفاقم و تؤول

 .الطالق

معرفة مدى تأثیر العقم على كال الجنسین.

:أهداف الدراسة-11

الناس من  أراءومشاركة واإلنجابالهدف من دراستي لهذا الموضوع مناقشة ظاهرتي العقم 

.ناحیة السلبیة واالیجابیة

 واإلنجابمحاولة تغییر نظرة الناس حول العقم

 واإلنجابالعقم (توعیة الناس باألسباب المؤدیة لحدوث هذه الظاهرتین(

 واإلنجابالعقم (الحلول لهذه الظاهرتین  إعطاءمحاولة(
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:مفاهیم الدراسة-12

:اإلنجابتعریف 

هو مصلح الذي یحدد العملیة البیولوجیة التي تتكون من تكاثر األنواع نفسها وتجدر اإلشارة 

لتعیینهأكثرإلى انه في لغتنا یستخدم مفهوم االستنساخ 

ر اإلشارة إلى انه من أكثر یمكن إنشاء كائن جدید، بینما تجد باإلنجابفضل 

التي نعرفها مما ال شك فیه أن هذه القدرة على إدامة .ص شیوعا ألشكال الحیاةئالخصا

نفسها هي واحدة من أكثر الكائنات الحیة تحیزا وتلك التي تسمح بإنتاج كائنات مماثلة لتلك 

.التي تنتجها

الخضري والجنسي أو الولیدي، یتمیز  أوهناك نوعان أساسیان من التكاثر الالجنسي 

كلیا ویفسح المجال لظهور كائن  أواإلنجاب الالجنسي بوجود الوالد الوحید الذي ینقسم جزئیا 

واحد أو أكثر یحمل نفس المعلومات الوراثیة، السمة الرئیسیة لهذا النوع من التكاثر هو أنه 

مشاج أو خالیا جنسیة متورطة أي أن كائنا واحدا قادرا على إنشاء كائنات جدیدة ال توجد أ

اختالف تقریبا وٕاذا كان هناك أي منها فإنه  أيأخرى، وٕان الكائنات الحیة المنحدرة ال تظهر 

.ناتج عن بعض الفرات

الكائنات المعقدة .اإلنجاب الجنسي من جانبه هو األكثر شیوعا الذي یحدث في

-یز بمشاركة خلیتین،األمشاج، التي تنتج من االنقسام االختزالي وتتحد بناءا على طلب ویتم

اإلخصاب، في هذه الحالة ینقل اآلباء واألمهات معلوماتهم الجینیة إلى األحفاد، بسبب هذا 

الوضع سیكون هناك تقلب وراثي في النسل

.واإلناثمن الذكور.یحدث التكاثر البشري بین البشر من مختلف الجنس

الحیوانات المنویة من .یحدث بشكل مرضي عندما تتحد األمشاج من جانب واآلخر

مما یفسح المجال للبویضة أو البیضة .بشكل فعال.جانب الرجل والبویضة من جانب المرأة



اإلطار العام للدراسة:الفصل األول

-9-

والتي تبدأ بعد ذلك في الخضوع لسلسلة من انقسامات الخالیا في تطور جنیني .الملقحة

.ى جنینینتهي بالحصول عل

ومن الجدیر بالذكر أن نجاح التكاثر البشري یتطلب عمال منسقا ومشتركا للهرمونات 

فلن . إذا كان أي من هذه األعمدة یعاني من أي اضطراب.ونظام التكاثر والجهاز العصبي

1.یتم تنفیذه وفقا للتكاثر

:الثقافة لغة

2بالعلوم والفنون الجمیلة واألدب وبشؤون الحیاة والناسإحاطةحذف .ثقف.من ثقف

:اصطالحا

یعرفها الفیلسوف االجتماعي مالك بن نبي بأنها مجموعة من الصفات الخلقیة 

االجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ والدته لتصبح ال شعوریا عالقة تربط سلوكه بأسلوب 

الحیاة في المحیط الذي ولد فیه وحیث تتكون ثقافة المجتمع بهذا الشكل فإنها تصبح تاریخیة 

موقف  أيجتمع معین وثقافة تعطي الفرد القدرة على التصرف في الحیاة في مأسلوبوهي 

3

Folkالطرائق الشعبیةSumnerجراهام سیمنر"كما وردت في كتاب  ways أنها

األسالیب التي یتكیف الناس بها طبقا لظروف حیاتهم االجتماعیة والمنتقاة، التي  إلىتشیر 

.آخرجیل  إلىالمجتمع بنقلها من جیل أعضاءیقوم 

وٕانماCultureفي تحدیده لكلمة الثقافة لم یستخدم الكلمة االنجلیزیة"سمنر"كان  وٕاذا

أن  إلى إشارةCivilizationأن یوسع من الدائرة اللغویة للمفهوم وفضل استخدام كلمة أراد

https://facts-news.orgمن الموقع االلكتروني 1
  247  ص 2005. 3ط. لبنان-الرائد دار العلم للنشر والتوزیع.جبران مسعود2
  .69 ص. الجزائر. 1ط. واالتصال دار اللسان العربي للنشر اإلعالمخیضر شعبان مصطلحات في 3
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تساعدهم على حلإنماوالطرائق الشعبیة التي یتعلمها أو یتناقلها أعضاء المجتمع األسالیب

1مشكالتهم التي تواجههم في الحیاة

ویمكن القول أیضا أن هناك اتجاهین في تلك التعریفات یتنافسان على التفوق أحدهما 

ینظر للثقافة على أنها تتكون من القیم والمعتقدات والمعاییر والتغیرات العقلیة والرموز 

فیرى الثقافة على أنها األخراالتجاه أمامن المنتجات العقلیة، ومشاكلها.اإلیدیولوجیات

2والعالقات الشخصیة بین أفراده وكذلك توجهاتهم.النمط الكلي لحیاة شعب ما إلىتشیر 

بقوله هي ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة و العقائد "الثقافة"یعرف تایلور 

عضوا في واألخالق والقانون وكل القدرات والعادات األخرى التي یكتسبها اإلنسان بوصفه

.المجتمع

.تأكید القول الذي یرى أن الثقافة هي طریقة الحیاة في المجتمع إلى" الیوت"و انتهى 

ما أعنیه بالثقافة عموما یعینه االنثربولوجیین، طریقة حیاة شعب معین  إن" وحسب قوله 

في یعیش مع في مكان وهذه الثقافة تظهرني فنونهم وفي نظامهم االجتماعي وفي عاداتهم و 

.دینهم

من خصائص الثقافة في الدراسات االنثربولوجیة هي خاصیة االستمرار "أبوزید"ویرى 

وهذه الخاصیة كما یقول أبو زید نقال عن نیلتون من تصور الثقافة على أنها التراث 

االجتماعي الذي یرثه أعضاء المجتمع من األجیال السابقة فالسمات الثقافیة لها قدرة على 

.بر الزمناالنتقال ع

  223 ص. 1999 -مصر - 1ط - اإلسكندریة-المكتب الجامعي-معجم علم االجتماع-عبد الهادي الجوهري 1
عالم . د الفاروق زكي یونس، كتاب نظریة الثقافة.د علي سید الصاوي، مراجعة أ.ترجمة-تألیف مجموعة من الكتاب2

صدرت سلسلة 1923/1990یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب، الكویت ....سلسلة كتب ثقافیة.المعرفة

بإشراف أحمد مشاري العدواني1978في ینایر 
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بوصفه عضوا في واالكتساب اإلنسانوعلیه فالثقافة مفهوم یرتبط بالمجتمع یكتسبها 

عالقة الثقافة بالمجتمع هي  إنمن المجتمع عملیة مستمرة ال نهایة لها وال توافق، یعني 

.1أجیال متعاقبة إلىعالقة تفاعل قدیمة وتمتد 

ي مجمل التراث االجتماعي أو هي والثقافة أیضا من وجهة نظر االنثربولوجیة، ه

أسلوب المجتمع وعلى ذلك فلكل شعب في األرض ثقافة بمعنى له أنماط معینة من السلوك 

والتنظیم الداخلي لحیاته والتفكیر والمعامالت التي اصطلحت علیها الجماعة في حیاتها 

، وعن طریق والتي تتناقلها األجیال المتعاقبة عن طریق االتصال و التفاعل االجتماعي

2.االتصال اللغوي والخبرة بشؤون الحیاة المتعاقبة والممارسة لها

.، االجتماعیة نفسیةاألدبیةكما شكل مفهوم الثقافة موضوعا خصبا لدراسات لغویة، 

انثربولوجیة عدیدة وتعامل كل نوع معرفي مع مصطلح الثقافة تعامال خاصا وممیزا وفق 

هذه المعامالت المعرفیة تعریفات أنتجتزة أیضا، وقد رؤیة معرفیة ومنهجیة خاصة وممی

فجاء بعضها سهال بسیطا واضحا كما جاء البعض اآلخر صعبا معقدا .مختلفة لهذا المفهوم

.الثقافة هي الحضارة.الثقافة هي العلم والثقافة هي األدب إنفمنهم من قال .وغامضا

فة هي الحیاة والثقافة هي المجتمع والثقافة والثقافة هي الشخصیة والثقافة هي التربیة والثقا

بعض العناصر المادیة أو إبرازومنهم من توسع في التعریف واستطرد في اإلنسانهي 

:المعنویة أو السلوكیة المشكلة للثقافة مثل

حیث یقول الثقافة هي كل األنشطة االجتماعیة في أوسع معانیها "Wisslerویسلر"

.ونسق الملكیة واالتیكیت والصناعات والفنمثل اللغة و الزواج 

ة دراسة میدانیة بمنطق.ثقافة العالج الشعبي.واالجتماعیة، نجاة ناصر طالبة دكتوراهاإلنسانیةمجلة الباحث في العلوم 1

  2ص.2018مارس  33العدد ).الجزائر(تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان 
بعنوان األعشاب الطبیة ممارسات وتصورات .في االنثربولوجیة االجتماعیة والثقافیةالماجستیرمذكرة مكملة لنیل شهادة 2

2011/2012لطرش أمینة سنة إعداد. بقسنطینة.مقاربة انثربولوجیة
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الثقافة ”F.Boasبواز"وفي نفس التوجه المعرفي واالجتماعي یعرف االنثربولوجي 

الفرد  أفعالالثقافة تضم كل مظاهر العادات االجتماعیة لجماعة ما وكل ردود "قائال 

التي تحدد بتلك نسانیةاإل األنشطةالمتأثرة بعادات المجموعة التي یعیش فیها و كل منتجات 

 .العادات

بأنها ذلك المجموع الكلي لما .في تعریف یقول R.H.Loui  .لوي. ر"في حیث توسع 

تلك المعتقدات واألعراف والمعاییر الجمالیة وعادات الطعام .یكتبه الفرد من مجتمعه

ماضي ینتقل ، بل عرفها كتراث من البتكارياإلوالحرف التي لم یعرفها الفرد نتیجة نشاطه 

1بواسطة التعلیم الرسمي وغیر الرسميإلیه

فالثقافة من وجهة نظر االنثربولوجیة هي مجمل التراث االجتماعي أو هي أسلوب حیاة 

له أنماط معینة من سلوك  إنالمجتمع وعلى ذلك فلكل شعب في األرض ثقافة بمعنى 

والتفكیر والمعامالت والتي اصطلحت علیها الجماعة في حیاتها .والتنظیم الداخلي لحیاته

وعن طریق .والتي تتناقلها األجیال المتعاقبة عن طریق االتصال والتفاعل االجتماعي

.2االتصال اللغوي والخبرة بشؤون الحیاة والممارسة لها

الثقافة:

مال الشائع یراوح تعریف الثقافة بین ارتفاع مستوى الفرد وتخصصه أو وفي االستع

بعض االنجازات الخاصة في  إلى لإلشارةأو . أو قصرها على جماعات دون أخرى.تعلیمه

.3المجاالت الفنیة والفكریة

  24 ص. الجزائر.فیالدلفیا الثقافیة.محمد سعیدي. د.الثقافات الشعبیة العربیة أمجلة مستقبل1
2008ماي .الجزائر العدد السابع. ورقلة. جامعة قاصدي مرباح.مجلة اآلداب واللغات2
برنامج دراسة المجتمع.كلیة اآلداب جامعة بنها.الثقافة والشخصیة والمجتمع.محمد حافظ دیاب3
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الثقافة ظاهرة تختص بها كل المجتمعات وتتفق فیها عمومیتها لكنها تختلف عن  إن

ونظرا لالرتباط بین الثقافة والمجتمع فقد رجح المفهوم جزءا من .بعضها في الخصوصیات

.1العلوم االجتماعیة وخاصة علم االنثربولوجیا االجتماعیة

ها الطبیعة الصناعیة صیاغة الثقافة بوصفها الواسطة التي تعید ب أنیقول شكسبیر 

معرفة العالقة بین  إلىذاتها على شكل نحو متواصل دون انقطاع وتبرز عنا الحاجة 

2.اإلنسان والثقافة

اإلنسانوالذي هو منع .و قد قدم ابن خلدون في مقدمته الشهیرة على أنها العمران

3.ضرورياإلنسانياالجتماع  إنویقول في هذا المجال 

4تعد مصطلح زئبقي تتعدد مصادره ومكوناته وكذا تعریفاتهوالثقافة 

الثقافة الشعبیة:

الثقافة الشعبیة هي التي تحتوي على أنماط السلوك، وتمتاز بالتقلیدیة و الشخصیة 

وترتكز على النظام األخالقي والتراث الشعبي  ةمیر وتقوم على القرابة وتخضع لضوابط غیر 

التماسك والتكامل وهي تشیع أكثر في المجتمعات غیر حیث تكون مستقرة نسبیا وبالغة

5متحضرة

دراسة على عینة .بعنوان بنیة الهویة الجزائریة في ضل العولمة.لنیل  شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماعأطروحة1

.من الطلبة الجامعیین بجامعة باتنة 2013/2014
  9ص 2000.بیروت 2 العدد... ترجمة ثائر األدیب مجلة.الثقافة في طباعتها المختلفة.تیري ایفلتون2
  121 ص 1980. القاهرة. المصریة أغلومكتبة .الثقافیة للتربیةاألصول.محمد الهادي عفیفي في أصول التربیة3
  34ص. 2017جوان . 9العدد . تصدر عن مخبر التراث اللغوي و األدبي في الجنوب الشرقي الجزائري.مجلة الذاكرة4
.اإلسكندریة 1ط. دار المعرفة الجامعیة.لمجتمع العربيمحمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع التطبیقي وتنمیة ا5

  189 ص. 2001



اإلطار العام للدراسة:الفصل األول

-14-

یستهدف انجاز  إنو دون . الناس العادیینإعجابكما تتضمن أي منتج ثقافي نال 

ذلك ال  إن إالاستعملت عادة بعبرات مهنیة ریةیالجماهالثقافیة  إنورغم . خبرات ثقافیة

.1ینطبق على الثقافة الشعبیة

الشعبیة شكل مصطلح الشعبیة موضوعا خصبا لعدد من الدراسات االجتماعیة 

الشعبیة وما یتبعه من "واالنثربولوجیة و السیاسیة وتكاد تتفق هذه الدراسات حول مفهوم 

الذي ألهمها المادة و الروح -فالشعبیة صفة مشتقة من مصطلح الشعب-دالالت مختلفة

اللي والرمزي والشعبیة صفة لكل ما یصدر عن الشعب من حیث الطرح اللغوي الشكلي والد

سلوكا وتصورا للحیاة ولألشیاء ویندرج ضمن هذه الدائرة المفهوماتیة لمفهوم -ممارسة-قوال 

یختلف .مادیا أم معنویا أكانكل ما هو موجه لالستهالك الشعبي سواء .الشعبیة أیضا

ذین یستثمران في حقول ومناسبات سیاسیة الشعبویة، اللهوم الشعبیة عن مفهوم الشعوبیة و مف

.2واثنولوجیة أخرى

ولقد اجتهد بعض المهتمین إلیجاد مصطلح علمي أكثر وضوح وتعبیرا عن هذا الفضاء وما 

فظهرت مجموعة .یدور في فلكه من قضایا ومظاهر ثقافیة مرتبطة ارتباطا عضویا بالشعب

.3من المصطلحات كالثقافة المحلیة والفلكلور

كانت الثقافیة الشعبیة حتى قیام الثورة الصناعیة ثقافة للجماهیر العادیة فهي تعبیر 

ضعفهم قوتهم وبالتالي فالشعب منتجها ...تخوفهم.عفوي تلقائي عن أحاسیسهم الیومیة

.ومستهلكها في ذات الوقت

وكان لفظ الشعبیة یعبر حتى وقت لیس بالبعید عن البدائیة والتخلف وان الثقافة 

:أن المقصود حقا بالشعبیة إالترسبات وتراكمات الماضي البعید،  إاللشعبیة ماهي ا

دراسة سوسیولوجیة لقیم –بعنوان المحددات الثقافیة للتنمیة -أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في علوم علم االجتماع 1

.عبد الرزاق عریف إعداد. نموذجا...المثل شعبي.بمنطقة بسكرة.التنمیة التراث الشعبي 2014/2015
الجزائر. 24ص . فیالدلفیا الثقافیة.د محمد سعیدي.مجلة مستقبل الثقافات الشعبیة العربیة أ2
2008ماي.العدد السابع-الجزائر -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح-مجلة اآلداب واللغات3
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مجموع العناصر الثقافیة التي تصدر عن الشعب وتمثل حصیلة معارفه وخبراته 

الحدیثة أن الثقافة الشعبیة اإلنسانیةوأكدت الدراسات .ومهاراته في مرحلة تاریخیة معینة

الفكر والسلوك البشري، تتسم باألصالة وبالتالي فهي خزان تسایر في نموها نمو العقل و 

لخصوصیة إبرازهاالتراث والحافظ له وهي من أهم عوامل التكامل المحلي و الوطني في 

.1المجتمع

خصائص الثقافة الشعبیة:

أول ما نتفق علیه هو أن الثقافة الشعبیة یجري علیها ما یجري على الثقافة لمفهوم عام 

خاصة حین التطرق للخصائص وبالتالي فالثقافة الشعبیة القدرة على التغییر والتنوع ، وشامل

.وذلك خلق نوع من التكیف مع متغیرات العمر

وهي تكشف صور التداخل بین األبعاد المتفاعلة في عملیة التغییر االجتماعي كونها 

.تتكون من التقاء العادات والتقالید والفنون الشعبیة

ثبات والتغیر وهي جزء ال یتجزأ من الهویة ولها خاصیة االنتقال من مجتمع وتعبر عن ال

.آلخر

ولقد حازت في شفها الشفوي على اهتمام بالغ من قبل علماء االنثربولوجیة أمثال 

أن الحكایة واألساطیر تحمل في طیاتها معلومات یمكن الوثوق  ارأو اللذین  "تیت"و " سابیر"

.الوثائق والسجالت المكتوبةواالستدالل بها في غیاب

.2006.اإلسكندریة.مؤسسة شباب الجامعة.الثقافة دراسة في علم االجتماع الثقافي.حسین عبد الحمید أحمد رشوان1

  98 ص
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أن الثقافة الشعبیة مصدر أساسي لمعرفة تسارع الفكر العلمي "سایبر"في حین یرى 

ألي شعب وذلك بناء على دراسته ألساطیر الیوریا إذ توصل لمعرفة أسالفهم اإلنساني

.1وطریقة عیشهم

:اإلجرائيتعریف 

سواء الرجل أو المرأةاإلنجابهو عدم القدرة على  :العقم

لكال الجنسیناإلنجابویعني هو القدرة على :اإلنجاب

.وتعني العادات وتقالید والقوانین التي تسیر المجتمع:الثقافة

.وتعني كل ما هو نابع من الشعب من سلوكات وتصورات و أفعال:الشعبیة

:دراسة تمجاال-13

یقصد بمجال البحث النطاق الذي أجریت فیه الدراسة من خالل مجاالت فرعیة وهي 

المجال الجغرافي والمجال البشري والمجال الزمني وهذه المجاالت هي محل اتفاق معظم 

تحدید  لكبتأما للمجال الجغرافي یقصد .المهتمین بمناهج و أسس البحث االجتماعي

.الدراسة فیهاإجراءالمنطقة الجغرافیة التي سیتم 

تحدید مجتمع البحث والذي قد یتكون بعض األفراد أو بتوالمجال البشري ویقصد 

.الجماعات یكون حسب نوع الظاهرة التي یتم دراستها

الوقت الذي یستغرقه الباحث في جمع المادة بتوأما المجال الزماني ویقصد 

.ینتهي منها إن إلىشروعه في دراسة والمعلومات المرتبطة بالظاهرة المدروسة من بدایة 

بعنوان الثقافة الشعبیة في البرامج الثقافیة .واالتصال اإلعالممذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في تخصص علوم 1

.ذهبیة آیت قاسي إعداد. دراسة وصفیة تحلیلیة لبرنامج تویزا)القناة الرابعة(ئري الناطقة باألمازیغیة في التلفزیون الجزا

.جامعة وهران 2009/2010
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:المجال المكاني للدراسة- أ

قمت بإجراء دراستي المیدانیة في منطقة سیدي خالد وسبب هذا راجع لحدود الوقت 

وألني أسكن  فیها ویكون هذا عامال سهال الختراق بعض الحواجز .الذي تتم فیه الدراسة

تحفظ بعض  إلىلكن رغم ذلك كانت هناك صعوبات  راجعة .التي تعرقل مسار الدراسة

تقع بلدیة سیدي خالد جنوب غرب مقر والیة بسكرة وهي الكاملة واإلجاباتاألفراد عن 

في الجهة الغربیة یحدها من الشمال الغربي بلدیة الشعیبة ومن الزینبانواحات  إلىتنتمي 

21.260الجنوب البسباس ومن الشمال الشرقي أوالد جالل حیث تتربع البلدیة على مساحة 

 .2كلم

د بن سنان بن غیث بن مربطة بن مخزوم بن الوالي خال إلىأخذت المدینة اسمها نسبة 

وقد نشأت أول نواة لمدینة سیدي -یتواجد فیها قبرهأین-مالك بن غالب بن قطیعة العبسي 

.على مقربة من ضریح هذا الوالي"الغلیسي"خالد في القرن الرابع الهجري على ضفة وادي 

لمدینة القدیمة بحثا عن مناطق ما یعرف الیوم با إلىوفي القرن السابع الهجري نزح السكان 

.الصالحة للزراعة

:المجال  البشري-  ب

وكان اختیاري للعینة .وهو ما یسمى في االنثربولوجیا بمجتمع البحث أو دراسة

.وأیضا مراعاة للوقت.المقابلةإجراءوذلك حسب األشخاص الذین وافقوا على  .عشوائي

والعینة التي تمثلت .وقد تم التعامل مع األشخاص وفق أسس و قواعد البحث االنثربولوجي

.والرقاة والمعالجین باألمور الغیبیة..بینوالمنجاألعشاببفي المصابین بالعقم و المعالجین 

:المجال الزماني -ج

البحث العملي االجتماعي بمراحل كل منها یتضمن خطوات تكون في إجراءیمر 

.مراحل أساسیة وتم هذا التقسیم على أساس المطالعة التي قمنا بها
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:المرحلة األولى

عبارة عن مرحلة تحضیریة أو دراسة استطالعیة وتعرف بمرحلة األعداد وتخطیط 

.البحوث العلمیةإجراءأهم خطوات ویتم في اختیار وتحدید موضوع البحث ألنه من .للبحث

حیث یجد الباحث نفسه أمام كم كبیر من الموضوعات المتعددة و لذا یجب علیه تحدید 

جمع البیانات واستكمال  إطارهاموضوع معین و یقوم ببلورة مشكلة البحث التي سیتم في 

.الخطوات المنهجیة

:المرحلة الثانیة

الل االتصال المباشر بفئات المجتمع القائم قمت بجمع المعلومات من المیدان من خ

حیث تنقلت بین المعالجین والمعتقدین بإصابتهم بالعقم و .على دراسة في منطقة سیدي خالد

.واإلنجابالذین زودوني بالمعلومات حول العقم اإلخباریون

:أدوات جمع البیانات-14

:المقابلة-1

هي عبارة عن مواجهة شخصیة یجریها الباحث مع المبحوثین بغیة جمع البیانات 

والمعلومات التي تساعده على حل مشكلة و فروضه ویقوم الباحث بتوجیه جملة من األسئلة 

1سواء كانت مقننة أو محددة أو غیر مقننة ویتم ذلك بلغة بسیطة وسهلة 

علم االجتماع بصفة عامة ومنهجیة بصفة خاصة نجد أن أدبیات إلىوبالرجوع 

بأنها تلك التقنیة M.Angersأنجرسرفها موریس المقابلة أخذت الكثیر من المعاني فقد ع

.دار أسامة للنشر والتوزیع.دروس نظریة وتطبیقات.واالتصال اإلعالممنهجیة البحث في علوم -محمد الفاتح حمدي1

  133ص 2017. 1ط. عمان. األردن
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المباشرة التي تستعمل لمساءلة أفراد على انفراد و في بعض الحاالت مجموعات بطریقة 

.1نصف موجهة 

ي هي اللقاء المباشر الذي یجري بین الباحث ومن ذلك فان المقابلة في البحث العلم

قصد الحصول .والمبحوث الواحد أو أكثر من ذلك في شكل مناقشة حول موضوع معین

على معلومات لكیفیة ذات عالقة باستكشاف العلل العمیقة لدى األفراد أو ذات العالقة 

.بالتعرف

على مستوى سلوك على األسباب المشتركة.من خالل الحالة الفردیة لكل مقابلة

.المبحوثین

وتختلف المقابلة كأداة بحث عن المقابالت الفرضیة التي تجمع الشخص مع زمیل له 

2.صدفة دون أي تحضیر مسبق

مزایا المقابلة:

المقابلة تسمح بمرونة علیه في طرح األسئلة حیث  إنأي  Flexible تقنیة مرنةأنها

.تتیح للباحث فرصة تحدید صیاغة وترتیب األسئلة مع توضیح المصطلحات غیر الواضحة

تمنح للباحث فرصة السیطرة على وضع المقابلة حیث أنهاأي : التحكم بوضع المقابلة

رتیب الذي یریده الباحث المبحوث على كل األسئلة وفق التإجابةیضمن  إنیستطیع الباحث 

بدقة اإلجاباتكما یكون بإمكان الباحث تدوین زمن ومكان المقابلة مما یسمح له بتغییر 

أكبر وخاصة عندما تقع بعض األحداث خالل فترة المقابلة والتي یمكن أن تؤثر على 

.المبحوثینإجابات

(جامعة سكیكدة....نبیل. د. المقابلة في البحث االجتماعي.واالجتماعیة ةاإلنسانیمجلة العلوم 1 العدد الثامن )الجزائر.

2012جوان
.كلیة اآلداب واللغات.واالتصال اإلعالمقسم .واالتصال اإلعالممناهج البحث العلمي في علوم .أحمد بن مرسلي2

213، ص2003.الجزائر.كنونبن .لمركزیةالساحة ا.دیوان المطبوعات الجامعیة.جامعة الجزائر
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ة االستبیان خاصاألخرىمنه في التقنیات  اعليیكون معدل استجابة المبحوثین 

البریدي وبدرجة كبیرة مع من یعانون من صعوبات في القراءة أو الكتابة أو فهم اللغة 

.المستعملة في المقابلة

عن المبحوث لبعض السمات إضافیةتمكن المقابلة الباحث من جمیع المعلومات 

ما  إلىة الشخصیة عنه وعن بیئته والتي یمكن أن تساعد الباحث في تفسیر النتائج باإلضاف

سبق ذكره قد ینتج عن المقابلة ردود أفعال عفویة یسجلها الباحث لیستفید منها في مرحلة 

.1تحلیل البیانات

شروطها:

أن تجري المقابلة بلغة سهلة وبسیطة بما یناسب مستوى المبحوثین التعلیمي.

اعتماد التلقائیة والعضویة في طرح األسئلة.

 المبحوثاعتماد الموضوعیة في محاورة.

المرونة في الحوار.

 كما هي دون تحریف أو حشواإلجاباتیجب تسجیل.

 كانت أسئلة المقابلة  إذاعلى القائم بالمقابلة أن یحرص على كسب ثقة المبحوثین خاصة

.معینةلحساسیةمثیرة 

خطوات:

خطة كاملة لعملیة المقابلة تشمل على تساؤالت البحث وفرضیاته و أهدافه  إعداد

.والتقدیر الجید للزمن الذي تجري فیه المقابلة

 المقابلةإجراءضبط مع المبحوثین مكان و زمان.

البدء بمقدمة یبین فیها الباحث أهداف المقابلة و أهمیتها.

وسهلةاالجتهاد في طرح األسئلة بطریقة جیدة وواضحة.

واالجتماعیةاإلنسانیةمجلة العلوم 1
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 1.المبحوثین وتبویبها في جداولاإلجاباتتفریغ

:المنهج الوصفي-15

یعرف بأنه طریقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجیة علمیة صحیحة 

2.على أشكال رقمیة معبرة یمكن تفسیرهاإلیهاو تصویر النتائج التي یتم التوصل 

دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في ویعرف أیضا على أنه المنهج الذي یعتمد على 

الكیفي یصف لنا الظاهرة .الواقع ویهتم بوصفها وصفا دقیقا ویعبر عنها تعبیرا كمیا أو كیفیا

3.و یوضح خصائصها أما الكمي فیعطیه وصفا رقمیا یوضح مقدار هذه الظاهرة

استخداماته:

:یستخدم المنهج الوصفي في

 أشكالها.للظواهر من حیث خصائصهادراسة حاضر األوضاع الراهنة

 واالجتماعیة والتي استخدم فیها منذ نشأتهاإلنسانیةدراسات العلوم.

4.دراسات العلوم الطبیعیة لوصف الظواهر الطبیعیة المختلفة

عیوبه:

 هناك احتمال تمیز الباحث آلرائه ومعتقداته فیأخذ البیانات والمعلومات التي تنسجم

.مع تصوره

 الفروض في البحوث الوصفیة ألنها تتم عن طریق المالحظة وجمع إثباتصعوبة

.البیانات

135مرجع سابق ص–واالتصال  اإلعالممنهجیة البحث في علوم -محمد الفاتح 1
.46، ص.2015 .3ط.دار الكتب.صنعاء.الجمهوریة الیمنیة.مناهج البحث العلمي.محمد سرحان علي المحمودي2

العرباوي سحنون، محاضرات و أعمال موجهة مقدمة لطلبة السنة أولى جذع مشترك في میدان علوم وتقنیات األنشطة 3

  2019/2020 وهران . جامعة محمد بوضیاف). ب(أستاذ محاضر صف .البدنیة والریاضیة
46المرجع السابق، ص .محمد سرحان علي المحمودي4
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 واإلنسانیةصعوبة التنبؤ في الدراسات الوصفیة وذلك ألن الظواهر االجتماعیة

..وذلك لتعرضها لعوامل عدة.تتصف بالتعقید

ممیزات:

أنه یقدم معلومات وحقائق عن واقع الظاهرة الحالي.

 بین الظواهر المختلفةیوضح العالقة.

یساعد في التنبؤ بمستقبل الظاهرة نفسها.

 1.اإلنسانیةیعتبر األسلوب األكثر شیوعا واستخداما في العلوم

:الدراسات السابقة-16

 مذكرة معدة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في األدب العربي بعنوان المعتقدات

سمیة بن خلیفة ووحیدة  إعداددي سوف من الشعبیة في عالج العقم عند المرأة في منطقة وا

والمنهج المستخدم هو الوصفي التحلیلي وأما األدوات فكانت .2017/2018سنة  ةضبی

.المقابلة الفردیة والجماعیة وأحیانا المالحظة المباشرة عند حضور بعض العالجات

تعاون مع المتخصصین في عالج عقم المرأة حیث طغى  إلىو توصلت نتائج دراسة 

الجنس السنوي في هذا المجال ومن حیث نمط المعیشة حاولنا األخذ من البدو والحضر 

وٕاجراءوادي ریغ  إلىومن الناحیة الجغرافیة حاولنا مسح أكبر جزء ممكن حیث تم االنتقال 

.لنساءالخبیرات في عالج العقم عند اإحدىمقابالت شخصیة مع 

 قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المناهج

لدى طلبة المرحلة اإلنجابیةمستوى الوعي بمفاهیم الصحة .بعنوان.وطرق تدریس العلوم

. م2011/ه1432سنة ....أبوالباحثة ریا السید محمد  إعدادمن .األساسیة العلیا في غزة

  ص  العرباوي سحنون، المرجع السابق،1
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األدوات فتمثلت في المتوسط الحسابي واالنحراف وأماهو الوصفي والمنهج المستخدم 

المعیاري والوزن السببي والترتیب

التي یجب أن یلم بها طلبة المرحلة اإلنجابیةتحدید مفاهیم الصحة  إلىوهدف الدراسة 

لدى طلبة المرحلة اإلنجابیةالعلیا ومعرفة مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة 

األساسیة العلیا عند الحد االفتراضي ومعرفة مستوى الوعي لمفاهیم الوجدانیة للصحة 

بین اإلنجابیةالفروق في مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة لمفاهیم الصحة وٕایجاداإلنجابیة

.طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزة باختالف الجنس

لدى طلبة المرحلة اإلنجابیةوى الوعي لمفاهیم الصحة وتضمنت النتائج معرفة مست

في  إحصائیةاألساسیة العلیا و الوعي بالجوانب الوجدانیة وأنه ال توجد فروق ذات داللة 

.إناث-مستوى الوعي بالجوانب المعرفیة لمتغیر الجنس ذكور

 مذكرة تخرج شهادة ماستر علوم النفس العیادي والصحة العقلیة بعنوان العقم وتأثیره

و المنهج 2014/2015طبیب أمینة سنة  إعدادعلى صورة الذات لدى المرأة المتزوجة من 

المستخدم هو المنهج العیادي و أما األداة فكانت المقابلة العیادیة والمالحظة العیادیة و 

ى معرفة اآلثار التي تنجم عن مشكلة العقم لدى الزوجات و معرفة مدى تضمنت أهدافه عل

 إنالفرضیة القائلة إثباتتأثیر العقم على تقدیر الذات للمرأة المتزوجة و تضمنت النتائج هو 

العقم له تأثیر سلبي على صورة الذات لدى المرأة المتزوجة وبالتالي یكون تقدیر الذات 

 .ةمنخفض و صورة الذات سلبی

 إعدادمذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر بعنوان الجرح النرجسي عند المرأة العقیم من 

المنهج العیادي ومن أدواته المقابلة العیادیة بإتباعوذلك  2012/2013مخطاري هجیرة سنة 

والمالحظة العیادیة وتمثلت أهداف الدراسة في التعرف على الحالة النفسیة للمرأة العقیم 

و الكشف عن اضطرابات الشخصیة وبالتحدید الجرح النرجسي بتخصیتها ومدى تأثر ش

أن المرأة العقیم تعاني من الجرح النرجسي  إلىعند المرأة المصابة بالعقم و توصلت النتائج 
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والذي ظهر من خالل ردود نفسیة ظهور أعراض دالة على حالة اكتئابیة  عند الحالة كف 

.وقمت ما بین القصص

لنیل شهادة دكتوراه بعنوان العقم بین الطب الشعبي والطب الرسمي في مذكرة مقدمة

المنهج بإتباعم وذلك  2015/2016الطاهر براهمي سنة  إعدادالمجتمع الجزائري من 

الوصفي التحلیلي ومن أدواته كانت الحوارات المیدانیة باستعمال استجوابات عبر بطاقات 

دراسة هذا المرض كبناء اجتماعي ألن العقم وزعت على المعنیین وكان هدف دراسة هو

یفتح مجالین المجال األول على مستوى الخطاب الطبي والمجال الثاني على المستوى 

االجتماعي ومن نتائجه أن العقر ظاهرة بیولوجیة عرفها البشر منذ القدم و حاول عالجها 

.بمختلف الطرق و األسالیب التقلیدیة والحدیثة



:الفصل الثاني

  العقمماهیة :المبحث األول

العقم في اإلسالم:المبحث الثاني

المرأة العاقرإلیهاالطقوس السحریة التي تلجأ :المبحث الثالث

خالصة
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  العقمماهیة :المبحث األول

تعریف العقم:المطلب األول

اإلنجابعدم القدرة على استطاعة بتیقصد 

لوجود علة أو عیب في الزوجین معا أو اإلنجابوعرفه البازجي بأنه العجز عن 

.فیها عادةاإلنجاببأحدهما في سن یمكن 

الزوجین معا أو أحدهما إنجابوعرفه منصور بأنه عجز حقیقي أو حكمي ظني عن 

.فیها عادةاإلنجابوالزوجة في سن یمكن 

 :لغة عقمتعریف ال-1

عزمة تقع في الرحم فال تقبل الولد، عقمت الرحُم عقًما وُعقمت :الَعْقُم و الُعْقُم بالفتح والضم

وما   .ُعقما و ُعقما و عقمها اهللا یعقمها عقما ورحم عقیم وعقیمة معقومة والجمع عقائم وُعقم

ن لم تحمل فهي عقیم وعقرت بفتح العی إذاكانت عقیما ولقد عقمت فهي معقومة وعقمت 

امرأة عقیم بغیرها ال تلد من نسوة عقائم ویقال الرجل :األعرابيوحكي ابن .وضم القاف

.عقیم

:اصطالحا العقمتعریف -2

بعد سنة على األقل من الحیاة الجنسیة الطبیعیة دون اإلنجابالعقم  هو عدم القدرة على 

.استعمال أي من موانع الحمل لكال الزوجین

:وحسب قاموس الروس الطبي

بعد  إالطفل وال یستطیع الحدیث على العقم إنجابیعرف العقم بأنه عدم قدرة الزوجین على 

.منظمة مثمرة من أجل الظفر بطفلإخصابعامین من محاوالت 
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:وحسب قاموس علم النفس

العقم بصورة عامة هو غیاب األوالد أو النسل بقلق الزوجین بعد مرور وقت على الحیاة 

.الزوجیة

من النساء بعد الزواج نهایة %80أن الحمل یحدث حوالي اإلحصاءاتوقد بینت 

وقد % 15-10وأن نسبة وجود العقم في كثیر من المجتمعات تتراوح بین .السنة األولى

%30-25أن الزوج سبب بمفرده في عدم حدوث الحمل بنسبةإحصائیا

 :العقمتعریف 

عقمت الرحم عقما ورحم :یقال.یعرف العقم بالفتح والضم تقع في الرحم فال تقبل الولد

لم تحمل فهي عقیم  إذاوالجمع عقائم وعقم وعقمت المرأة .ومعقومة.عقیم و عقیمة.عقیما

أي ال ترد على صاحبها خیرا و یوم القیامة .دنیا عقیم:ویقال.و رجل عقیم وعقام وال یولد له

والریح العقیم في كتاب اهللا هي الدبور وهي التي ال یكون معها .م ألنه ال یوم بعدهیوم عقی

هالك وقیل هي التي ال تقلع الشجر وال تنشئ سحابا  إالهي ریح إنمالقح أي ال تأتي بمطر 

.وال تحمل مطرا

وبناًء حالة تحول دون التناسل في الذكر واألنثى" العقم"وجاء في المعجم الوسیط أن 

أهل اللغة فإن العقم یعني حالة من السوء الذي ال یأتي بالخیر ....على ما تقدم من

.والحیوان والریح والدنیااإلنسانعن  بتویعبرون 

العقم هو عدم القدرة على حمل الخیر وهذا  إنأما المفهوم اللغوي الجامع لما تقدم 

.1اإلنجابم القدرة على عد بتیعنون  إذتعریف األطباء والفقهاء  إلىالتعریف قریب 

.وهو أیضا عبارة عن مرض یشترك فیه الرجال والنساء ویقال للرجل عقیم والمرأة عاقر

أي بمعنى. األوالد إنجابوهو مرض عضوي یصیب الزوجین وال یرجى شفاؤه ویتعذر معه 

دراسة فقهیة .فرع الجامعة األزهر بالدهقلیة.مدرس الفقه المقارن بكلیة الشریعة و القانون.یاسر عبد الحمید النجار.1

  303ص.م2015/ه1436أسباب العقم في الشریعة والطب وحكم عالجه .مقارنة
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.1ياألطفال بسبب العجز الجنسإنجابإمكانیةأنه عدم 

:ضمن أسباب العقم عند الرجل:عند الرجالأسباب العقم :المطلب الثاني

خلل محمور التآزر الهرموني والعصبي بین الهیبوثاالمس والغدة النخامیة.

خلل الحیض في تكوین الحیوانات المنویة

خلل في نقل الحیوانات المنویة من الخصى

خلل في آلیة االنتصاب والقذف

 العدد الكافي منها إنتاجو فشلها في الحیوانات المنویة مطلقا أإنتاجفشل الخصیة في

لإلخصاب

 حلیلإلاعدم قدرة الحیوانات على الخروج من

 2عیب في السائل المنوي

:منهااإلنجابالذكر من  إعاقةكما أن هناك أسباب عدیدة تعمل على 

:أسباب هرمونیة-1

تؤثر على تتعلق بخلل في وظائف الغدة النخامیة في قاع المخ أو الغدد األخرى التي 

.وظیفة الخصیة مثل الغدة الدرقیة والغدة فوق الكلویة والبنكریاس

:أسباب انسدادیه-2

كجزء من متطلبات نیل شهادة قسم العلوم.مجلس كلیة التربیة األساسیة إلىسارة عالء عبد الهادي، بحث مقدم 1

جامعة بابل..البكالوریس في العلوم
بعنوان مستوى .قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في المناهج وطرق تدریس العلوم2

السید محمد ابوكمیلالباحثة ربا  إعداد. لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزةاإلنجابیةالوعي بمفاهیم الصحة 
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نتیجة انسداد البربخ أو الحبل المنوي بسبب عوامل خلقیة أو التهابات بالجهاز البولي 

أو نتیجة لبعض التدخالت الجراحیة التي تؤثر على مرور الحیوانات المنویة من .التناسلي

.وحتى خروجها من فتحة مجرى البول.الخصیة

:أسباب أخرى-3

تأخر نزول الخصیتین في كیس الحقن عند الوالدة وكلما تأخر الوقت كلما كان ذلك 

.أشد تأثیرا على أحداث تلف بالخصیتین

األمراض التي تنتقل عن طریق الجنس مثل السیالن والزهري.

 وحركتهادوالي الخصیتین تؤثر على عدد الحیوانات المنویة

بعض أمراض مناعیة مثل وجود امتداد الحیوانات المنویة

الخصیة بالسرطان وبعض األمراض مثل أمراض وٕاصابةو أسباب أخرى مثل الخصیة 

.1الكلى المزمنة والحمى المیكروبیة

أسباب العقم عند النساء:المطلب الثالث

نوعین فإما أن یكون عقم یصیب  إلىیقول األطباء أن أسباب العقم عند النساء تنقسم 

طفال أو طفلین إنجابهاالمرأة منذ بدایة حیاتها الجنسیة أو زوجها و إما أن یصیب المرأة بعد 

.إجهاضعملیة إجراءبعد 

التهاب عنق الرحم وتقرحاته-انقطاع التبویض-ضیق المهبل

الممارسة الجنسیة في فترة الحیض-أورام المبیض-حموضة المهبل

البویضة إفرازعود لعدم قدرة المبیضین على أسباب ت

لتقدیر "كوبر سمیث"دراسة عیادیة بتطبیق مقیاس .زغیدي مذكرة بعنوان تقدیر الذات لدى الراشد المصاب بالعقمإدریس1

  .الذات
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 البویضةإخصابأسباب تمنع

كذلك ذكرت عدة تحامیل لطرد البرودة من رحم المرأة و هو ما سمته ب طقس بین 

النار ووصف المصریون لعالج التهابات الرحم أنواعا مختلفة من اللبوس كما وصفو الحقن 

تآكل "انتفاخ عنق الرحم أما المرض الذي سموه المهبلیة یعصر بعض النباتات كالثوم لعالج

فكان عالجه موضعیا حیث وجدت اآلن تشبه القرن المجوف -السرطان-قد یكون "الرحم

1.وقیل أنها كانت تستعمل للحقن المهبلیة والشرجیة.على  شكل منقرة الطیر

عوجاج الوالدةإ:

أم الوالدة وكیفیة تصحیحها بما یسمى طقس نحرامإوقد تحدثت نضال فخري طه عن 

2طبق الرحم

ولتصحیح وضع الرحم في مصر القدیمة یثبت المهبل ما یعرف بالقوزحة وهو قرص 

.3على هیئة كرة

الحوض عائمة متجولة في التجویف الباطني أعضاءوقد اعتقد القدماء المصریون أن 

مكانها الطبیعي ومساعدته وقد  إلىالرحم  إعادةوقد ترتب على هذا االعتقاد حرصهم على 

.)4(ط  الرحم وعالجوهوصفوا سقو 

العارف بأمور الرحم وهي التي ظلت منفردة بهذا  أيآسي -وقد كانت القابلة ساب

الطبیة في العمل وال شك في أن هذه التخصصات الدقیقة اآلسیةاالختصاص ثم شاركتها 

.جامعة النجاح الوطنیة-رسالة ماجستیر-الطقوس والمعتقدات الشعبیة واالجتماعیة في األدب الشعبي .فخري طه نضال1

  27 ص. 2009الدراسات العلیا كلیة .فلسطین
مرجع سابق>- 25 - 24ص . نضال فخري طه2
- القاهرة د. الهیئة المصریة العامة لكتاب.ترجمة فاطمة عبد اهللا محمود.المرأة الفرعونیة.كریستیان دیروش نوبلكور3

  .319ص  2009ط
.25نضال فخري طه،المرجع السابق، ص -)4(
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وقد أطلق البابلیون على هذا النوع من األشوریةاتضحت أكثر و مورست في الفترة 

1النسائیة والوالدة اإلمراض.األمراض

من أسباب العقم هو اعوجاج الوالدة بحیث ال تستطیع المرأة  إنوتقول المعالجة عربیة 

المرأة وٕاعطاءالوالدة لذلك تقوم عربیة بإعادة الوالیة لمكانها من خالل عالجها الشعبي 

.من حلبة وغبار الطلع فتقوم العاقر بشربهم على ریقأعشاب مختلفة

تجمع الهواء في الرحم:

من األسباب المؤدیة للعقم هو تجمع الهواء في الرحم مما یصعب على المرأة الوالدة فتقول 

صغر المرأة التي كانت ال ترتدي المالبس الكثیرة في  إلىالمعالجة عیشة أن هذا تجمع عائد 

2.فترة الشتاء

3أسباب تمنع اللقیحة من االنغراس في جدار الرحم

قد بسبب العقم نتیجة خلل جسدي أو وظیفي أو بإصابة :هناك أسباب عضویة إنكما 

.4أو تنفیهما كلیةاإلنجابالوظیفة التكاثریة التي تقلل من حظوظ 

حالة انتفاخ الرحم:

  163.164 ص ص 1.1998ط  األردن.عمان.ألهلیة للنشر والتوزیعا. اآللهةبخور .خزعل الماجدي1
9.40على الساعة28/05/2021تم اللقاء یوم .سیدي خالد.حارة الواد.سنة80.عیشة2
.لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في غزةاإلنجابیة، مذكرة بعنوان الوعي بمفاهیم الصحة .ریا السید محمد ابوكمیل3
.أطروحة شهادة دكتوراه جامعة تلمسان.براهیمي الطاهر، العقم بین الطب الشعبي والطب الرسمي في المجتمع الجزائري4

  72ص 2015/2016واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم 
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لعالج التهابات الرحم وطرد البرودة وهي "بالهبوة"وقد ذكرت نضال فخري طه ما یسمى 

بخار  إلىالبخار الخاص أو  إلىعبارة عن تعریف جسم المرأة وخاصة األعضاء التناسلیة 

1.ناتج عن غلي أنواع معینة من النباتات

العقم في اإلسالم:المبحث الثاني

 للعقم اإلسالمنظرة :المطلب األول

 ﴿: قال تعالى              

   ﴾ ]50-49اآلیة :الشورى[..

أي ویجعل له من .وٕاناثایخص من یشاء من عباده باإلناث دون البنین أو یزوجهم ذكرانا 

.ویجعل بعض الرجال والنساء عقیما فال یولد لهواإلناثنوعي الذكور 

:قال البیضاوي-1

واحدصنفا أمامختلفة على مقتضى المشیئة فیعب لبعض،  األوالدوالمعنى أحوال العباد في 

بیان نفاذ قدرته تعالى، في :من ذكر أو أنثى، أو الصنفین معا ویعقم آخرین والمراد من اآلیة

مبالغ في العلم والقدرة یفعل ما فیه  أيولقد قال انه علیم قدیر، .الكائنات كیف یشاء

.مصلحة وحكمة

:قال ابن كثیر-2

26فخري طه نضال،ص1
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البنات ومنهم من یعطیه البنین  هیطیعمنهم من :جعل اهللا تعالى، الناس أربعة أقسام

ا فیجعله عقیما ال نسل ، ومنهم من یمنعه هذا وهذواإلناثومنهم من یعطیه النوعین، الذكور 

 .دله وال ول

هبة وعطاء ونعمة من اهللا ومن حرم من هذه النعمة اإلناثللذكور أو  واإلنجاب

هللا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا فلینظر لم أعطاه اهللا من نعم أخرى ال تحصى وال تعد حیث جعل ا

ویدا یبطش بها، ورجال یمشي علیها وأذنا یسمع بها وعینا یبصر بها ورزقه الغذاء والماء 

﴿والهواء وخصص له جهازا للمناعة یدافع للمناعة یدافع عنه األمراض،    

      ﴾.  ]34:إبراهیم[.

ومع ذلك لم ینجبا، ومع ذلك لم ولن اإلنجابفكم من زوجین خلیا من جمیع موانع 

أراد اهللا رب العالمین، و كم من األزواج وجد عندهم أحد موانع الحمل ولكن  إذا إالینجبا 

لهما أن ینجبا بإذن اهللا تعالى، فأنجبا ومع ذلك فاألخذ باألسباب ولعالج من  أرادتاهللا  إرادة

.أسباب العقم ال مانع منه شرعا وال یتنافى مع التوكل على اهللا

أن یقرأ قصة سیدنا زكریا حینما دعا ربه وهو صابر أن اإلنجابوعلى من حرم نعمة 

.شره اهللا بغالم اسمه یحيیهب له من لدنه، سبحانه، ولیا فكان جزاء صبره أن ب

 ﴿:وهنا سأل سیدنا زكریا ربه قائال         

                

    ﴾ ] 9-8اآلیة :مریم[.

و معروف طبیا أّن الرجل قابال لإلنجاب مدى الحیاة والمرأة تضل منجبة طوال مدة 

وهي حوالي أربعین عام و قدرة اهللا ،ما بین الدورة الشهریة ونهایتهاوهي التي،اإلنجاب

.تعالى، فوق كل شيء
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 إذا إالأن البویضة ال یتم انقسامها النضجي -تعالى-ومن اإلعجاز في خلق اهللا 

فإنها عندئذ تكمل انقسامها وتتم استعدادها .أحست البویضة بدنو الحیوان المنوي منها

.الستقبال الحیوان المنوي

حصل التلقیح والحمل توقفت وٕاذااألنوثةو یحمل الحیوان المنوي شارة الذكورة أو 

ما بعد الوالدة إلىالبویضة  إفرازلدورة الشهریة و توقف ا

Yومعلوم أن الحیوان المنوي الذي یحمل شارة الذكورة

Xكان الحیوان المنوي یحمل شارة األنوثة إذاینتج جنینا ذكرا أما 

﴿:فإن الجنین یكون أنثى وفي هذا یقول الحق تبارك وتعالى      

      ﴾ .]46-45:النجم اآلیة[.

.والنطفة التي تمنى هي نطفة الرجل

﴿:و یقول الحق تبارك وتعالى       

            

         ﴾."  ]40-36:القیامة[

﴿:قال تعالى                

       ﴾)]29-28:الداریات.[

 ﴿:قال تعالى              

 ﴾. ]55اآلیة :الحج.[

﴿          ﴾.  ]41:الداریات[
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العقم في األمثال الشعبیة:المطلب الثاني

"شیطانة البیت"-1

العائلةاعتبار المرأة العاقر بأنها شیطانة وتجلب الشؤم على 

المنحوسة المنحوسة-2

المنحوسة هو وصف للعاقر على أنها تجلب النحس وال خیر فیها

"البیت لي مافیه والد ما فیه بركة وال یزور والخیر"

.هم رزق من اهللا و عدم وجودهم داللة على عدم وجود الخیر األوالداعتبار أن 

"دار بال حس والد كي للكهف لمعتم"

والد على أن البیت مظلم ال حیاة فیهالنظر لعدم وجود األ

"وجه امرأة عاقر في الصباح ستجوع سبعا إلىنظرت  إذا "

إلیهنظرت  إذاعدم االرتیاح  إلىوجه العاقر یؤدي بك  إن

"العقیم یفكر في األمور السیئة"

.العمیق دائما متشائم وال یفكر في األشیاء االیجابیة إن

"واحدالعاقر خیر من وحدة تجیب ولد "

1.كثرة األوالد هم األرزاق إن......المرأة العاقر خیر من وحدة تجیب ولد إن

العاقر في األدب الشعبي: لثالمطلب الثا

تناول مولود معمري هذه الوضعیة في المجتمع القبائلي في روایته الشهیرة الربوة الحسنیة 

.حیث یصف لنا وضعیة عازي زوجة أ مقران

للقاء معها یوم تم ا-سیدي خالد-باطیمات الشاطو–التي تقول األمثال الشعبیة -سنة60-الحاجة نورة1

14.30على ساعة13/05/2021
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لمدة أیام عدیدة انتظرت عازي مفعول بركة سدي عبد الرحمن ولكن تمر األیام و األسابیع 

وعند عودة الربیع لم یتغیر شيء بالنسبة لهما، تتأزم وضعیتها كل یوم، .وكل شهور الشتاء

لم یكن لها ولد؟ البأس بالنسبة لي ولكن بقاؤها كل هذه المدة  إنماذا نفعل في منزلنا 

لدي یكون معجزة ولكن ماذا یمكن أن أفعل؟ لقد استعملت كل ما تعرفه من بالنسبة لوا

وسائل، وكان یظهر علیها بعض األحیان التعب مما كان یوجه لها من انتقاد من أمي 

.واألخریات السعیدات بعقمها

ووصف مولود فرعون -وحتى تتحر من هذا الكابوس لم یبقى سواء حضرة سیدي عمار

1.نجابلإلانتظار الزوجین 

عن نوارة الشاعرة والمغنیة والتي حالیا ....و في دراسة أدبیة شعریة قبائلیة تكتب تسعدین

)تالة(لم یكن لنوارة طفل وكانت تعیش حالة العقم هذه كظلم وكلما كانت تزور العین ... .في

أوردت و .....أو الحقل كانت موضوع سخریة للنساء حیث كانوا یصفونها بشجرة الیابسة أو

:أحد قصائدها شعریة

لي طفل كان لو

لكانت لي حدیقة سعادة

أبني له دار

ولن تكون لي هموم

عن أبي توبة عن أبي عمرو المزربانابنالهذیل أیضا فیه اخبرني بذلك أبووقال -

عمه  رالزوبیالشیباني وأخبرني به الحرسي عن 

النساء بمثله عقم إن           عقم النساء فلم یلدن شبیهة 

سیان منه الوافر والعدممتهلل بنعم بال متباعد 

1فمنا ولیس بجسمه سقممزلر الكالم من الحیاء 

  36ص/ 15/6/1951-6العدد  -مجلة موالي األدبیة–مولود فرعون 1
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وفي مجتمع البحث هناك العدید من األبیات األدبیة وشعریة التي تناولت المرأة 

.تقول الحاجة عبریة عن قصیدة شعریة كانت متداولة في القدیمة .العاقر

یالعاقر من لوالدهنیتك

ونتي مهنیتیش روحك

عارفة  روحك ماتتعاشریش

على هذي مارزقتك بالوالد

أخرىوفي قصیدة 

العاقر یا العاقر             ماندق بابك

ما نبعثلك ذریة             تأكلیهم بنحسك

2الخیر          ما دیري فیهم بلیة ما ندیر فیك 

المرأة العاقرإلیهاالطقوس السحریة التي تلجأ :الثالثمبحثال

بعض الطقوس تستخدم للتخلص من العقم:المطلب األول

)تخطي قبر المقتول بالحدید (لتخلص من العقم األولى -1

من قتل ظلما تبقى روحه قلقه مضطربة وتنوح  إنهنا اعتقاد شائع في رام اهللا بفلسطین 

في نفس المكان الذي قتل فیه لذالك كانت المرأة العاقر تقف قدام القبر وتدعو قبر المقتول 

.یخلصها من العقم إن

الطاهر –مي في المجتمع الجزائري بعنوان العقم بین الطب الشعبي والطب الرس.اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه1

  م 2015/2016   - براهمي
الساعة .15/05/2021معها یوم  ءاللقاتم .منطقة سیدي خالد-حي األمیر عبد القادر-قصادة شعبیة-سنة55-عبریة2

14.40
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ذلك  إمكانهاأرادت المرأة المقالة أن یعیش ولدها في  إذاوشاع في جاهلیة العرب انه 

1ت وعندئذ یعیش ولدها تخطت القتیل الشریف بسبع مرا إذا

المدافن  إلىنجدها في مصر حیث تذهب المرأة العاقر بالموتىارتباط حل عقدة العقم 

تخطو فوق الخشبة التي یحملون علیها المیت  أوتدور حو القبور  أووتشق المدافن )الجبانة(

2.تالمیلتخطو على اللیفة و الصابونة التي استخدمتها في تغسی أوعددا من المرات 

من اإلنسانیةجمیع ما یصیب النفس  إنوقد اعتقدت العقائد القدیمة ومنها االرواحیة 

 أرواح إلىیرجع إنمامن األلم ومصائب والصحة والمرض والسعادة والشفاء  أونجاح وتوفیق 

3ملزما بان یرضیها ویتقرب منهااإلنسانأصبحالموتى وبذلك 

قبورمن خالل تخطي  ةالعاد لنسا بهذهففي مجتمع البحث في سیدي خالد تقوم ا

المقتولین والبكاء علیهم ویقومون بالدعاء وطلب الرحمة والتخلص من الخطیئة ألنهم 

أنهاة فعلوها تقول الحاجة سامیة التي كانت تعتقد \یعتبرون العقم هو عقاب على خطي

كانت مصابة بالعقم أنها عندما قامت بهذا الطقس حوالي عشرین مرة أنه استجاب لها 

4.ومنحها ولد

:طقس تقلید الحمل-2

تصنع من الخشب دمیة اإلنجابالمرأة عند الباكتا في جزیرة سومطرة والتي تتمنى 

ترغب "البابار"تحقیق أمنیها في جزر إلىلطفل تحملها في جحرها على أمل أن تؤدي ذلك 

المرأة أن یكون لها ولد فتطلب من أحد الرجال من أصحاب العائالت الكبیرة العدد أن یصلي 

كما  لو .من اجلها لروح الشمس ثم تضع عروسه من القطن األحمر وتضمها بین ذراعها

خذ هذا الطائر ودع .]روح الشمس[أي أو بیلیر و"كانت ترضعها فوق رأس المرأة وهو یتمتم

  411ص 1971 - بیروت-8دار العلم للمالیین ج .المفصل في تاریخ العرب قبل االسالم–جواد العلي 1
2015سنة - 28ع- افة الشعبیةمجلة الثق–طقوس الخصوبة في المجتمع المصري –معوض أیوباشرف 2
  49ص- 1998- 1ط-االهلیة للنشر والتوزیع-اآللهة بخور –ي خزعل الماجد3
على الساعة 3/05/2021 ممعها یو  ءتم اللقا-سیدي خالد-الدشرة القدیمة–عانت من العقم -سنة70-أمیة–سامیة 4

10.30
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هل جاء الطفل فتجیبه بنعم  :المرأةثم یسال .....إلیكاضرع إنيالطفل یسقط دعه ینزل 

الزوج وهو یردد بعض العبارات السحریة وأخیرا  رأسویرفع الطائر فوق .وهو یرضع بالفعل

البیت  ىإلوحینئذ ینتشر الخبر في القریة بان فالنة ولدت طفال فتسرع النساء ،یذبح الطائر

طقس سحري  تشابهي وان كان همنا مدعما "فریزر"فالتظاهر بالوالدة كما یقول .مهیئات

)1(.بالطقوس الدینیة مثل الصالة والقرابین

نزل أشهرقامت بطقس تقلید الحمل و بالفعل بعد أربعة إنهماتقول الحاجة عمرة 

بین یدیه أرنبها یحمل زوج إنویقوم هذا الطقس على الزوجة و الزوج معا، حیث .الولد

رأسهافوق  األرنب الزوج فیرفعوتقوم الزوجة بخیاطة دمیة من القماش وتضعها في حجرها 

لقد نزل وهو .....ماذا حصل فتقول لقد نزلویسألهاالمرأة رأسویقوم بذبحها فینزل الدم على 

)2(.الیوم فهو قلیلإماطقس سائد في سیدي خالد منذ القدم 

:العقم الثانويالتخلص من -3

 أوبواسطة القفل  فاإلغالقنالحظ ما یسمى بالسحر التشابهي في هذا الطقس 

.الجنینإجهاضیمنع المرأةفعلى لرحم  إغالقرمزي یؤدي  إغالقبواسطة المفتاح هو 

التي تعاني تكرر اإلجهاض للمرأةوفي مصر یصنع الحداد قفال یسمى قفل الظهر 

 أليتخلصه  إالمرة في الصالة الجمعة وتراعي أولتعلقه في خیط متین وتلبسه الحامل 

 أوتكون دائما في الوسط ظهرها، سواء في حالة نومها  إنسبب من األسباب كما تراعي 

)3(.تنتهي مدة الحمل الطبیعیة وتحدث الوالدة إن إلىیقظتها 

سبع قطع صغیرة من القماش المرأةتجمع "هذا الطقس  إلىك وأشار احمد زیاد محب

مختلفة األلوان من سبع نساء تدعى كل واحدة منهن فاطمة وتخاط من تلك القطع ثوب به 

.نضال فخري طه، المرجع السابق)1(

على  27/05/2015عانت من العقم، حارة بن جمعي، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم سنة70الحاجة عمرة، )2(

.10:00الساعة 
.310،ص1980.دار النهضة العربیة،بیروت،لبنان–القیم والعادات االجتماعیة –فوزیة ذیاب 3
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مثل ذلك الثوب  إلىثوب اللة فاطمة ویتم اللجوء "المولود فور والدته ویسمى ذلك الثوب 

)1(.ى المولد ویعیشیبق إن أمالحین تتكرر وفاة الولد عقب الوالدة 

قامت بأنهفي المجتمع البحث یقومون بتطبیق هذا الطقس فالحاجة كلثوم تقول 

رحمها حفاظ على المولد الن في البدایة لم یكن رحمها قابل لالحتفاظ بإغالق

كتاب فأعطتهاتقوم بطقوس السحر المرأةفطبقت هدا الطقس من خالل ذهبها .بالجنین

وهو صغیر الحجم تعلقه في رقبتها بخیط الخیزران لحمایة الجنین من تعاویذعلیه 

)2(.سقوط

:البریةباألعشابالتداوي :الثانيالمطلب 

:الشیح-1

الشائعة االستعمال في مجال الطب الشعبي في مجتمع البحث اإلعشابیعتبر الشیح من 

.األجهزة التقنیةأمراضمن كثیرال یكاد یخلو بیت من هذه العشبة ویستخدم لعالج 

من الهواء المجتمع في رحمها المرأةویمتاز الشیح بخاصیة عالجیة تتمثل في تخلیص 

التي تعاني من للمرأةانه ینبغي استعماله بحذر خاصة  إال،اإلنجابوالذي یمنعها من 

.األمراض

بمزج الشیح مع الحلیب ونقع حبات من ثوم فیه وتشربه كل صباح منه على المرأةفتقوم -

.ریق

الشیح یتمیز بمكونات طبیعیة تقوم على استراحة المعدة  إنوتقول المعالجة صباح -

من الحمل المرأةفي جدار الرحم التي تعیق الملتصقةالهواء وبعض المواد منتنظفهوالرحم 

  241ص .2005 1ط.محبك احمد زیاد، من التراث الشعبي، دار المعرفة،بیروت لبنان1
26/05/2015سنة عانت من العقم، بن حویلي بلعباسي، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 80الحاجة كلثوم، 2

.15:00على الساعة 
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تأخذ الشیح وتقوم بغلیه ثم تصفیه في زجاجة ماء لمدة  إنیجب وهذا ما یسبب لها العقم لذا 

بأخذهیكون قد بدا عملیة تنظیف الرحم ومع ذلك ال انصح ألنهیوم ثم تغتسل لمدة شهر 

یفشل ویعیق حركة الدورة الدمویة وقد یسبب ألنهالقلب والسكر أمراضالتي تعاني من للمرأة

)1(.بحذرأخذهلها االختناق لذا یجب 

:كف اللة فاطمة-2

وهي عشبة تنبت في حجازي الوطن العربي ویعرف باسم كف مریم وكف الطلق لما له 

من الهواء المجتمع فیه فتقوم بطحن هذه العشبة المرأةمن میزة فعالة في تطهیر رحم 

.ومزجها بزیت زیتون وشربها لمدة عشرین یوم

وقد اشتهرت هذه العشبة بكثرة في النافعة للمرأة العاقر، اإلعشابفتعد هذه العشبة من 

لها القدرة الكبیرة على .كبیر علیها حیث یقومون اقتناءها بكثرةإقبالمنطقة سیدي خالد ولها 

الجنینمرونة وقابلیة للحفاظ على أكثرشفاء وتطهیر الرحم وتصحیح انتفاخ الرحم وجعله 

لم تحمل وهذا عائد بسبب التي للمرأةولهذه العشبة طعم الجرجیر ویتم وصف هذه العشبة 

)2(.عشبة90تعالج بحوالي أنهاالمعالجة دتنااأفخمل بویضات وقد 

:تقوفت-3

التي من سخونة الرحم بحیث ال یستعمل حمل الجنین ومن ثمة تكون المرأةتستعمله 

في شربه بعد المرأةاستمرت  إذاكثیرة اإلجهاض،فهو یساعد على خفض درجة حرارة الجسم 

وتأخرغلیه في الماء كما تستعمله بتناوله مع تمر  وهي عشبة معروفة تفید في عالج العقم 

بال راجل ویستخدم في المرءتضني عشبة توقفت  إنوتقول المعالجة خیرة المرأةالحمل عند 

على  01/05/2021سنة، حي الزبوجة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 64، باألعشابصباح، معالجة )1(

.14:00الساعة 
على  04/05/2021سنة، حارة زنطار، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 75، باألعشابالحاجة كریمة، معالجة 2

.17:20الساعة 
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ص من عن طریق المهبل لعالج عقمها باعتباره یساعد في التخلالمرأةالتحامیل التي تأخذها 

الرجل العقیم أیضا من خالل غلي ویأخذهالمرأةانتفاخ الرحم بسبب وجود الهواء في رحم 

وتقول أیضا انه عالج .م مما یقویه جنسیاطة في الماء مع بعض قطرات زیت البالعشب

)1(.كبیر على اقتناءهاإقبالبةشالعالرجال وان لهذه  أوالكثیر من حاالت العقم عند النساء 

التداوي بالحیوان:المطلب الثالث

البرياألرنب-1

وسحقها واكلها األرنبتجفیف معدة  إنالصحراء ویعتقد في بأرنبویسمى عند العامة 

في  األرنبوالتخلص من العقم وفي بعض المجتمعات یفید دماغ اإلنجابمن المرأةیمكن 

.حدوث الحمل

 أوالبري إمكانیة كبیرة في عالج العقم سواء نساء األرنب إنیقول المعالج محسن -

تصبح على شكل مسحوق  إن إلىلمدة شهر األرنبرجال حیث یقوم بتخفیف معدة 

عند هرسها ومزجها مع حلیب الناقة ویشرب كاس منها كل صباح ومساء حیث 

عند طهوه مع البیض األرنبوأیضا دماغ اإلنجابتساعد وتمكن وتستعمل عملیة 

)2(.یل من زیت الزیتون والثوم یساعد في حدوث الحملوالقل

:الدجاج-2

بعد تناوله المرأةیفید في عالج عقم "بیض الدجاج العربي"هناك اعتقاد شعبي شائع بان 

لما له من فوائد كبیرة ومتعددة تقول الحاجة نعیمة  أشهركل صباح مع الحلیب لمدة سبع 

بعد ما وقتها على بیض  إاللم تنجب وٕانهاعانت من العقم لفترة طویلة بأنهاالتي اعتقدت 

على  26/05/2021سنة، حي شقرة بن صالح، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 80، باألعشابخیرة، معالجة 1

.8:30الساعة 
قرة بن صالح، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معه یوم سنة، حي ش87و الحیوانات، باألعشابمحسن، معالج 2

.14:20على الساعة 07/05/2021
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هذا ما جعلها تحمل وتنجب األوالد التي األعشاببمع عند معالجة أخذتهالعربي الذي 

)1(.حرمت منها لسنین

:البقر-3

المرأةبعد مزجه بالعسل في عالج عقم المرأةویفید حلیب البقر البكر في عالج عقم 

تعالج العقم من خالل حلیب البقر باعتباره منشط أساسي أنهاتقول المعالجة جمعة 

أخذهالعقیم  أومع وصفة ممزوجة بالعسل والحلبة وعلى العاقر  إعطاءهللبویضات من خالل 

من العقم عالجت الكثیر ممن یعانونبأنهاحتى عامین وتقول  أولمدة طویلة تقارب عام 

)2(.لإلنجابد فالحلیب البقر له اإلمكانیات على إعطاء الحیاة من جدید األوال أنجبواوبعدها 

  :القطة-4

العاقر یمكنها من المرأةلتأكلهایعتقدان تجفیف مشیمة القطة بعد الوالدة وسحقها 

مشیمة القطة بأكلقامت أنهاعاقر  بأنهاالتي اعتقدت "الحاجة حوریة"حیث تقول اإلنجاب

هذا العالج من عند أخذتبأنهاحملت تقول بأنهااألملسنین ولم تفقد أربعكل یومین لمدة 

هذه المشیمة بعد تجفیف وطحن مع زیت أخذتحیث إفادتهاوٕانهاالبدیلة األعشاببمعالجة 

)3(.على ریق كل صباحوأخذهاسمسم 

على  10/05/2021سنة، حي علب جبانة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 53، باألعشابنعیمة، معالجة 1

.8:20الساعة 

على  11/05/2021تم اللقاء معها یوم سنة، حي عاشور زیان، منطقة سیدي خالد،58، باألعشابجمعة، معالجة )2(

.8:30الساعة 

08/05/2021سنة، عانت من العقم، حي حارة درایسة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 56، أمینةحوریة )3(

.09:00على الساعة 
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الطبیعیةباألعشابالتداوي :المطلب الرابع

الماء:

 إن المرأةللماء قدرة على الشفاء وقد اعتقدت  إنمن المعتقدات الشائعة لدى الشعوب 

الماء یساهم في عالج عقمها فاستخدمت المیاه المقدسة كماء زمزم شربا واغتساال فماء 

الجسم مما یساهم  إراحةالمطر ممزوج مع الزعفران فاعند االغتسال به یقوم هذا الماء على 

له قدرة على منح  إنالوالدة وعند شربه باعتباره مقدس وانه یمنح الحیاة في عملیة تسهیل 

)1(.باألوالدالحیاة لها ورزقها 

الحجارة:

بعد تحویلها "التافزة"ومنها األمراضتستعمل الحجارة بمختلف أنواعها لعالج كثیر من 

التي تعاني خلق وخمول في البویضات تقول المرأةجبس حیث تفید في عالج العقم عند  إلى

قامت بطحن الحجارة ذات اللون األصفر والتي بأنهاالحاجة فتیحة التي عانت من العقم 

في منطقة سیدي خالد ومزجها مع الماء والملح وشكلتها عل شكل "صیصال"تسمى ب

)2(.صابون وقامت بالغسل به لمدة شهرین من االستعمال

الملح األصفر:

عن طریق المهبل المرأةتأخذهایستعمل في الكثیر من الوصفات العشبیة التي 

حیث تقوم بمزجه مع المرأةالهواء من رحم إخراجیساعد في ألنهتستعمل الحمل ،فالملح

بهذه العملیة الن الملح یقوم بخفض حدة االنتفاخ قامواالماء و االغتسال به فالكثیر من 

على الساعة 08/05/2021سنة، حارة بوخلیفة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 85،باألعشابعاشورة، معالجة 1

11:00.
على الساعة 08/05/2011سنة، عانت من العقم، حي حلیس، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 60فتیحة، 2

15:40.
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أنهاراكم الذي یعیق عملیة الحمل فتقول عبریة التي عانت من العقم الرحم وٕاخراج الهواء المت

)1(.كانت تأخذ الملح وتقوم باالغتسال به لمدة عام

:التداوي بالعناصر النباتیة:المطلب الخامس

الغبار األصفر أو :غبار الطلع:

شاع استخدام غبار الطلع كمنشط من خالل شرب ما یسمى ماء الطلع وفي مجتمع 

المتعلقة بالجهاز التناسلي و المشاكل الجنسیة وقد األمراضیستعمل غبار الطلع لعالج 

في العدید من الوصفات المرأةعرفت هذه المادة بقدرتها في عالج العقم حیث تتناوله 

على شكل مسحوق وشربه مع الماء وهناك أخذهوأیضا .الخاصة مع العسل وبیض الدجاج

)2(.اإلنجابعن طریق المهبل مما یسهم في عملیة وأخذهامن استعملتها على شكل تحامیل 

صل في كثیر من الوصفات لعالج عقمها باعتباره المرأةتستخدم :البصل األحمر

الهواء من الرحم ویساهم في تسریح العروق وتصفیتها إخراجمنشطا ویساعد على 

)3(.كما یستخدم لتحامیل لمنع اإلجهاض

 الصالحیناألولیاءاألضرحةزیارة

عالجا لعقمها واعتقدت في باألولیاءواالستنجاد األضرحةالعاقر في زیارة المرأةاعتقدت 

وقد تكون زیارة سنویة وتستغلها اإلنجابكرامتهم الفعالة في قدرتهم على منحها الشفاء و 

.فتنذر النذور وتطلب الشفاءالمرأة

على الساعة 13/05/2011سنة، عانت من العقم، الدشرة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 70، أمینةحسنة 1

10:00.
على الساعة 14/05/2021سنة، حارة بن طیطي، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 80، عشابباألرقیة، معالجة 2

16:00.
على  04/05/2021سنة، قریة المیخالیف، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 60، باألعشاب، معالجة مریم3

.09:30الساعة 
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أنواع النذور التي تقدم للولي:

عصیدة أودشیشة -النذور بالطعام قد یكون كسكس باللحم :الطعام

بذبح دیكنذرن تمجدي وهناك  أوخروف  أوقد یكون بذبح ناقة :الذبائح.

شموع

حصیر-مالبس خضراء

زیت زیتون

نقود-حنة-بخور

به  تأمربل .المرضبأحداثال تقوم بنفسها  اآللهةكان المرض والعقم قدیما لعنات 

العلیا  اآللهةیصدر عن بأمروتسخر كائنات العالم األسفل للقیام به وكان الشفاء یحدث 

)1(.الكبیرة

ضریح الولي خالد بن سنان لالعتقاد بقدرته  إلىففي مجتمع البحث تقوم النساء بذهاب 

الكبیرة على شفاء ومنح البركة حیث یذهبون ویقومون بطلب دعاء على تحقیق ما یتمنون 

سمعت وٕانهاكانت تعیش في منطقة أخرى أنهاباألوالدالتي لم ترزق"الحاجة علجیة"تقول 

لذریة وكل فترة كانت تعود طلبت منه منحها اوٕانهاتت لدعاء أعن ضریح خالد بن سنان ف

قاتلهم نسمیه خالد لخاطر هو لي جابلي خالد (خالد وأسمتهولد  وأنجبتحملت  إن إلى إلیه

)2(.وهذا راجع لالعتقاد بقدرته في الشفاء)لدنیا

.233مرجع سابق ص اآللهةبخور -خزعل الماجدي1
على الساعة16/05/2021سنة، عانت من العقم، باطیمات الحجرة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 69علجیة، 2
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وٕانهاباألوالدیرزقها  إنذهبت للولي وطلبته أنهاالتي عانت من العقم "الحاجة زهرة"وتقول 

هذي في خاطر (المنطقة ألهلوقدمت الذبیح باألوالدبالفعل بعد مدة رزقت ذبیحستقدم 

)1().خالد بن سنان

الحضرة الشعبیة:

الطقوسیة الشعبیة الشائعة في الكثیر من األوساط الشعبیة وهي االحتفاالتوهي من 

".الحضرة"في البلدان العربیة عامة والجزائریة خاصة ولها مسمیات عدة الوعدة 

بعد األولیاءإتباعهمالصالحین عند االستغاثة األولیاءوسمیت بالحضرة لحضور 

من جهة أالستشفائيوفاتهم بقرون وترتبط الحضرة ارتبطا وثیقا بالمقدس من جهة وبالدنیوي 

للفرحة فقط بل لیترك وأداء یأتونأخرى كما شكل هذه األخیرة من جمع غفیر من الناس ال 

للولي الصالح وتعلقهم بالكرامة من حیث هي برون فیها عن حبهمالطقوس التعبدیة ویع

وینتظر الناس .حضورهم یجلب لهم البركة وسعة الرزق  إنویعتقدون  اإللهيعالمة عنا 

)2(.خاصة العقیموناالستشفاءموعد لطلب 

الشریرة فهو یشبه طقس دق الطبول في  األرواحضرب على التبذیر لطرد  أوویتم دق 

)3(.الطقوس الكنعانیة التي كانت تمارس

الشعبیة في سیدي خالد عند ضریح الولي )الحضرة(ففي مجتمع  كانت تقام الزردة 

حیث یجتمع نساء ورجال ومنافسة ما سیفعلون هناك وفي ذاك الیوم تقوم النساء بطهي ما 

"بالعیش"یسمى 

على الساعة 18/05/2021سنة، عانت من العقم، الدشرة القدیمة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم 70زهرة، 1

08:00.
.177ص، 2015دار عومة الجزائر،–یق احمد زغب، الفلكور النظریة، المنهج التطب2
.260،ص، 12001،طاألردنخزعل الماجدي،المعتقدات الكنعانیة،دار الشروق، عمان،3
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الضریح وكل ما إمامالحنة والبخور ووضعهم وٕاحضارالمكان ویقوم الرجال بتجهیز

و روینة ولكسرة غرایفالكوضع الحلویات تقلیدیة .حنة ووضعها على یدهبأخذیقترب یقوم 

وعند أمانیهمالضریح ویجتمع الرجال ونساء لطلب الدعاء والغفران وتحقیق إمامویضعونها 

تتمثل األدعیةوكانت .ویوزعونه على الفقراء مع النقودأمامهكل ما وضعوه یأخذوناالنتهاء 

)1(.في طلب على منح ذریة وعلى شفاء من المرض

الحجام:

أحد اختصاصاته المتعارف له بها شعبیا ألنهاكانت ممارسة الحجامة ترتبط بالحالق 

الكثیرون إلیهاغ و یلجأ مصبال أوفي الغالب شفرة الحالقة بدال من استعمال المشرط  نویتعی

)2(.ومنها العقم عند المرأة ضاإلمرالعالج كل 

انه یقوم بالعالج األعشاببیقول الحجام سعدي الذي یعرف علیها انه الحجام و معالج 

الرجال من خالل سحب الدم من  أومن بینها العقم سواء عند النساء األمراضالعدید من 

من المشرط وله أفضلأنهافعالة و  أداةفي الجسم بواسطة شفرة الحالقة باعتبارها أماكن

)3(.هكبیر من طرف النساء للعالج عندإقبال

الطالب:  

یقصد بالطالب حافظ القران الكریم الذي یستغل بتحفیظه للحبیة ویؤم الناس األصلفي 

و تتمثل غالبا في قراءة القران على ) ص(داء بالرسول تق، وقد یتولى قراءة الرقي افي الصالة

وقد  األضراره من یملقه لیحوقد یعیطه حجات یع هاإیبالقراءة في الماء  لیشربه  أوالمریض 

على الساعة 16/05/2021سنة، عانت من العقم، حدرة الوطاني، منطقة سیدي خالد ن تم اللقاء معها یوم 60ربیحة، 1

10:00.
.338،ص،1الدین للكتابة، طحاقإسید الجزائریة، دار و تقال العاداتعزي بوخالفة، قاموس 2
سنة، رود الفترینات، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معه یوم 71، باألعشابسعدي الحجام، حجام ومعالح 3

.11:00على الساعة 19/05/2021
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الناس حتى من القرى إلیهیأتيالطالب یده فیها البركة و تمنح للمریض الشفاء  إنیشیع 

)1(.مغلفة بطابع دینيألنهاحد كتب السعر على ا أعمالهالبعیدة وقد یتمادى الطالب في 

و القران و التعاویذ و حیث یحفها األعشاببانه یقوم بعالج "ربیح"یقول الطالب

للمریض، ویقوم بقراءة القران على المریض بصوت خافت ثم یتمتم في كاس فارغ ویقول 

)2(.لك الشفاء العاجل غیر اجلأتمنىللمریض انفخ الهواء في الكأس ثم یقول له 

عالجت عند الطالب ربیح من خالل بأنهاالتي عانت من العقم "مریم"وتقول الحاجة 

ویقول  ةر دائكانت تجلس ویقوم بوضع البارود على شكل أنها أي" لطقس البارود"تطبیقه 

 نإ إلىواضحة و كانت تكرر الذهاب له لمدة شهرین  أوبعض الكلمات الغیر مفهومة 

)3(.حملت

.2006/2007لنیل شهادة الدكتورة ن جامعة یوسف بن خدة، الجزائر أطروحةاحمد زغب، جمالیات الشعر الشفاهي، 1
و تعاویذ و القران، دشرة القدیمة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معه یوم باألعشابسنة ن معالج 75الطالب ربیح، 2

.10:30على الساعة 20/05/2021
على الساعة 18/05/2021معها یوم  اللقاءتم سنة، عانت من العقم، حارة لقطوط، منطقة سیدي خالد،80مریم، 3

12:00.
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:الخالصة

إیجاداألزمانمنذ اإلنسانوقد حاول ،یةر العقم عرفتها جل المجتمعات البش ظاهرة

لفت نفسها اقل حظا من المرأة إن إالكما یجیب الرجل المرأةلتقلیل من و انه یجیب أسالیب

ذكوري وان مكانتها اقل من الرجل  عالمجتم إنتحملت مسؤولیة العقم من خالل ألنهاالرجل 

.لذا تجد ما رمت نفسها حول المعتقدات الشعبیة لتتجاوز هذه الصورة
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ماهیة اإلنجاب:المبحث األول

اإلنجابمفهوم:المطلب األول

:تعریف اإلنجاب-1

أنجبمصدر ،اسم:إنجاب،انقطع:أنجب،فعل:أنجب

جمع منجاب :مناجیي،اسم:متا جیبوالدته  :ولد إنجاب

اسم:إنجابیة

 األوالد إنجابقدرة لرجل على :إنجابمصدر صناعي 

طبیا قبل الزواج وبعده المرأةطب دراسة كل ما یتعلق بسالمة :اإلنجابیةالصحة 

وتحدید الفترات الزمنیة التي یجب مراعاتها بین كل جملتین شارك ،خاصة في فترات الحمل

.المتخصصین فیها

ولد ولدا نجیبا :الرجلأنجب-

ولدت مولودا:المرأةأنجبت-

یلدان النجباء :منجابامرأة أورجل -

)1(ولدا :منجبة ومنجباتوامرأة:رجل منجب-

.www.almaany.com:قاموس معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي من موقع1
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اإلنجابقداسة :المطلب الثاني

في مصر لم تكن الوالدة تعتبر عارا فالوالدة األخرىعلى عكس الحضارات القدیمة 

بشكل عام وبغض النظر عن جنس المولود في المجتمع معدل وفیات الرضیع عالي كانت 

 اإلله(  ب الراعي لالم والمولود لألوغالبا ما ترفق بحفالت مهدات  اآللهةتعتبر نعمة من 

.الذي یتم تجسیده على شكل قزم ذو لحیة)بس 

أثناءانشغلوا بمحاولة تجنب الوفیات أنهمكان طب النساء من أهم المجاالت حیت 

األحوالالنساء والتي كانت منتشرة بشدة بسبب بأمراضالخاصة األخرىالوضع والمشاكل 

اللحظات لم أصعبمن )الوضع (الصحیة والبنیة في ذلك الوقت لقد كانت لحظة الوالدة 

الدة القیصریة كانت توجد القابالت وطبیبات النساء الالتي كان الو  اعرفو  أنهمیحل إلینا 

 إلىالوضع ویساعدن السیدة بدون الحاجة أثناءوالطفل  إالمیحاولن باشد جهد تجنب وفاة 

حنحور   كاآللهةالتي تساعد عن في لحظة الوالدة  اآللهةالمعبد وقد كانت هناك  إلىالذهاب 

ریون القدماء صكان یرمز لها بالبقرة استخدم الموالتي المرأة والوالدة و الحب والخصوبة 

منحوت عالمات الوالدة أثریةكرسي الوالدة و الذي تجلس علیه المرأة لكي تلد یوجد قطعة 

وجود المالحظالمحریة ومن اآلثارمؤخرا جهاز للوالدة یشبه الكرسي الذي وحفته واخترعوا

أطباء النساء قد  إنوالمولود ویبدو  إالمفي مشاهدة الوالدة لرمز لحمایة ) خعن(مفتاح الحیاة 

.بدراسات متخصصة في المعابد یستطیعوا القیام بتلك المهمة الصعبةقاموا



اإلنجاب:نيالفصل الثا

-54-

اإلسالمفي  اإلنجاب:الثانيبحثالم

﴿:قال تعالى األوالدتحریم قتل        

                   

    ﴾.]151اآلیة :سورة األنعام.[.

.»یوم القیامة األممالودود الولود فإني مكاثر بكم تزوجوا«:رسول اهللاقال 

وهو  اإلنجابوالتكاثر وحرم علمیات استئصال القدرة على اإلنجابعلى  اإلسالمحث 

اإلنجابمن مقاصدها الزواج  إنذلك  إلى الحاجةأو التعقیم مالم تدع باألرقامما یعرف 

یعد منافیا للعمل  إهداره، الهذا المقصد  إهدارفال یجوز اإلنسانيوالحفاظ على النوع 

.تكثیر النسل والحفاظ علیه إلىبنصوص الشریعة الداعیة 

طریق عقیم ال یقبله ألنهأیضا عن التبتل واالنقطاع عن النساء والذریة اإلسالمونهى 

العبادة هي التقشف والبعد عن مالذ الحیاة  إندراك والذي والذین یظنون اإل إالقلیلو  إال

.الطیبة ونعیمها المباح

﴿:ولقد جعل اهللا حصول الذریة منه على خلقه ونعمة أنعمها علیهم قال تعالى

               

  ﴾.]72اآلیة :سورة النحل.[

 ﴿:وقال اهللا تعالى               

    ﴾] ].06اآلیة :سورة اإلسراء.
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واألمثال الشعبیة راألساطیفي  اإلنجاب:المبحث الثالث

  راألساطیفي  اإلنجاب:المطلب األول

:ایتاتأسطورة/ أ

رمز  لهةاآلالسماء بمساعدة  إلىفیصعد اإلنجابالذي یحرم من الملكأسطورةو هي 

على  أيكانت عاقرا امرأتهالن  اإلخصابلیحمل على نبات من السماء له خاصیة  الطب و

ال نعرف ما الذي حصل بالضبط لكن ،و حیث بلغ السماء السابعة،دواء لعالج العقم

،النسر من وقوعه في حفرةأنقذعندما  آللهةقام بفعل یرضي اإلنجابحصل على عشبة 

 أویشفى من مرضه  اآللهةالذي یرضى اإلنسان إنانه لو في بالصحة و هذا یعني  أي

)1(.عشتار اإللهمن اإلنجابوقد حصل ایتاتا على عشبة ،علنه

:تاورت اآللهة/ ب

تاورت هي ربة الحمل عند المصریین القدماء و تعتبر قدم معبودة مصریة في هیئة 

الحمل و أثناءاختصت بحمایة السیدات  أفرس ألنثىبوصفات تجسیدا  أيفرس النهر 

الخیرات  اتهاألملذلك فهي تعد من النائمینالموالد و حمایة األطفالو حمایة ،الوالدة

یب البشر سواء جالشرور التي قد تأنواعتهرت بقدرتها الفائقة في صد جمیع الطیبات و اش

و نالت شهرة و مكانة خاصة لدى جموع المصریین في عصر الدولة األموات أو األحیاء

.الكبرى في مصر اآللهةفأدمجت مع األمركآلهة منزلیة شعبیة وامتد الحدیثة

:بس اإلله/ ج

المصریة القدیمة و كان یحظى بشعبیة كبیرة خالل الدولة الحدیثة و  اآللهةهو احد 

بس بصورة قزم منتفخ الوحشي وله ذقن تشبه المروحة  ترتسم على وجه عالمات  اإللهیمثل 

  .م 2009الشعبي، محافظة رام اهللا، األدبنضال فخري طه، الطقوس و المعتقدات الشعبیة و االجتماعیة في )1(
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كان  األحیانوفي بعض األشرارالوجوم و لسانه خارج فمه لیثیر الرعب و الخوف في نفوس 

والنساء لألطفالله حامي إر كان بس یعید كالصقأجنحةبس یصور ولدیه زوجین من 

الشریرة و الثعابین  األرواحالحوامل و باعد الكوابیس عن الناس و حامي كل شي جید وعدو 

بس في جنوب الدولة القدیمة و كان یصور نفشه على  اإللهوفي كل شي سيء ذكر اسم 

في عصر الدولة الحدیثة في طیبة و قد وجد ذكره بكثرة  إاللم یعبد بأنهولكن یعتقد األسرة

لح بالدرع تسفي معبد دشرة و قد عبد بس في العصر الروماني على انه الشافي الذي 

و خاصة بمنطقة البحیرات الغظي و التي كان إفریقیاوسط  إلىبس أصولالسیف و تعود و 

.في الكونغو األقزامیقطنها قبائل من 

:بانست اآللهة/ د

باست كانت القطة من بین الحیوانات التي تحترم و تبخل في مصر القدیمة و ترمز 

ة أباست ابنة اله الشمس راع التي كانت تصورها الرسومات على شكل امر  اآللهة إلىالقطة 

الحنان و الوداعة فقد ارتبطت بالمرآة ارتباطا وثیقا  إلهةقطة لذا تعتبر باشت  رأسلهما 

)1(.نساء الحواملكانت باست خمسي ال

في الحكایات اإلنجابمةقی إعالء(في الحكایات الشعبیة  اباإلنج:لرابعالمبحث ا

)الشعبیة

 حكایة بدر ونور الزمان

هناك فتاة شمس سلمى كانت تجلس تحت ظل شجرة خضراء كبیرة و كانت  إنیحكى 

تحتضن بین یدیها دمیة مصنوعة من سعف النخیل و تتخیل نفسها عروسا ترتدي ثوبا 

وكانت سلمى تستیقظ كل صباح ،باألطفالجمیال وقد تحقق حلمها بالزواج و لكن لم ترزق 

الوادي كانت تمر على جذع یابس فارغ  إلىلتجلب الماء من الوادي و بینما في طریقها 

.مرجع سابقمجل الحیاة الیومیة في مصر القدیمة،)1(
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بهذا الجذع و بعد طول انتظار رزقها زوجهارزقني اهللا بفتاة فسوف  إن: فكانت تقول،الطول

وكانت بدور ظال المها و عندما ،"بدور"أسمتهااهللا بطفلة تضاعي البدر جماال و حسنا لذا 

نات الحي الذي تسكن فیه اشتد عودها عهد لها مهمة جلب الماء فكانت بدور تذهب مع ب

الوادي كان هناك صوت مجهول  إلىلجلب الماء، و بینما كانت الفتیات في طریقهن 

(المصدر یقول   ).إنموعد الزفاف  إن األرجوانزهرة  یا بدر هذا الزمان، ویا:

و في الیوم الثاني ذهبت الفتیات كالعادة لجلب الماء وفي هذه المرة كانت بدور تسیر 

ویا زهرة،یا بدر هذا الزمان(بنفس العبارة أخرىفي مقدمة الصف، فسمعن صوتا ینادي مرة 

  ).إنموعد الزفاف  إن األرجوان

بدور  وعرفت ،مصدر الصوت هو ذلك الجذع القارع الطول بجوارهن إنحینها عرفن 

تحكي قصتها المها بصوت یملؤه الخوف و بدأتالبیت  إلىمقصودة، و عندما وصلت أنها

المالبس حتى صارت أجملوألبستهابتزیین ابنتها كان غریبا حیث قامت  إالملكن رد فعل 

و  األبابنتهما الوحیدة و عندما وصل  إالمو  األباللیل ستاره، اخذ أسدلكالقمر و عندما 

بها وأوصیكقائال للجذع هذه ابنتي ستكون لك زوجة  األبالجذع، تكلم  إلى وابنتهم إالم

ابنته من ذلك الباب  األبخیرا فانشق من ذلك الجذع باب خشبي مزین بنقوش ذهبیة فادخل 

 إطرافهاو عندما دخلت بدور فتحت عینها لترى نفسها في غابة ذاته جمال وروعة ترامت في 

قمر  إلىدور فتحت عینیها لترى نفسها في غابة حتى وصلت فمشت ب،خضراءأشجار

الحاكم هذه البالد األمیرشابا وسیما فتكلمت معه و اخبرها انه رأتهوعندما دخلته ،كبیر

لك الیوم ذجذع یابس و  إلىو قص لها حكایته مع الساحرة التي حولت "نور الزمان"واسمه 

.صرفي ذلك الق أمیرةعاشا بدور بسعادة و كانت 

اإلیمانوهنا یكشف مضمون هذه الحكایة العیدي من المعاني المهمة منها الوفاء و 

 ةالمرأإلیه، حیث یصبح حلما شوق امرأةلدى  اإلنجاب إعالءبقضاء و القدر فضال عن 

.تستدر نذرا غیر ممكن التحقیق إنوفي سبیل تحقیقه یمكن 
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 األفعىحكایة:  

هناك رجال متوترا ینتظر مولودا و فجأة قطع توتره صوت بكاء صغیر ثم  إنیحكى 

التي المرأةثم خرجت ،أنثى أمقدمیه لعنان الریاح شوقا لمعرفة حنین المولود اهو ذكر  أطلق

حینها همت لبرهة من ،أنثىأنهاقالت له ابشر رأسهاكانت تقوم بولید زوجته وهي منكسة 

.على كل شيء هللا مدقائال الح أردفتالزمن ثم 

اإلنجابعموما و مدى االختالف بفرحة باإلنجابالفرحة  األفعىوهنا نكشف حكایة 

تفاصیل شارتأو  أنثىأنهاالمرأةوهذا یبدو من تعلیق أنثى أوحسب جني المولد ذكر 

و بخاصة اإلنجابقیمة  إعالءالبادیة اجتماعیة و ثقافیة على أهلنمط حیاة  إلىالحكایة 

)1(.األسرةالذكور باعتبارهم عماد اقتصاد إنجاب

 رةدحكایة:  

كانت تذهب  أوالداسمها ذرة لم یكن لها امرأةحكایة عبارة عن أنهاتقول راویة الحكایة 

وهو مكان مظلم كانت تقول )موجود في سیدي خالد(مكان اسمه غار جهالة  إلىكل یوم 

حتان وحد  الهذرةفي هذا الغار كانت كل یوم تردد نفس راجلنرمي  وآلدغیر یكون عندي 

ة تقولها نمدلك لوالد و تمدیلي راجلك وصوت كل من داخل الغار أمر االنهار سمعت صوت 

تستنا في لولد یجي أشهرقاتلها موافقة في الیوم الموالي لمرا طلعت بالممل و قعدت تسع 

وعدته و خانت كانت ما  إلىالوعد  المرأةلدنیا و بعدها جاو فاتت سنسن حتى تفكرت 

ماتو في ر على ذیك طریق  السوق و كي فاتو ل ولدها قالت راجلها تروحي معایاتقدرش تدیلها

)2(.كبیرة حتى انو ضحات براجلها على جال ولدهاأهمیةلها  اإلنجابالغار قداست 

عایدة فؤاد النبالوي، جامعة  إعداد، یولوجیةو انثر الحكایات الشعبیة العمانیة و داللتها االجتماعیة و الثقافیة، دراسة )1(

.04/10/2015و تاریخ القبول 13/11/2014و العلوم االجتماعیة ـ تاریخ االستالم  األدبالسلطان قابوس، مجلة 

aidaf@sque.edu.com

.8:00الساعةعلى  21/05/2021سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم –یقن حسنة حدرة الم80ورایة الحكایة، حفصة)2(
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الشعبیةاألمثالفي  اإلنجاب:المطلب الثاني

)سامطة وآلدالدار بال (

المنزل الذي  أوالذي لیس فیه ذوق وال نكهة فذلك مثل البیت  ءفكلمة سامطة تعني الشي

.ال توجد حیاة فیه فهم زینة الحیاة الدنیا أوالدلیس فیه 

)اللي خلف مامات(

یعمل على  األوالدالذي ینجب اإلنسانالن  اإلنجاب إلىفالمثل یدعو بطریقة مباشرة 

له عوننا عندما یكبرون و یكونون سببا في تخلید اسمه في تربیة سیكونون أحسنتربیتهم 

 إن(في هذا الحدیث ) ص(یقول رسولنا الكریم ،الحیاة و سببا في دخوله الجنة عندما یموت

جاریة و ذكر صدقةعلم ینتفع به و :أشیاءمن ثالث   إالعندما یموت ینقطع عمله اإلنسان

).لنا الولد الصالح الذي یدعو لولدیه

)لي ما عندوش لبنات ما عرفوش وین ماتال(

و نجدها تخلد اسمه و أبوهاوهو مثل واسع یدل على حنان البنت هي من تبكي على 

ذكراه  وهي سباقة لحمله و طاعته و المثل یضرب في الشخص الذي لم یتجنب البنات فهذا 

الذي لم برزقه اهللا بالبنات یفقد اإلنسانو  ،أسرتهاللبنت مكانة كبیرة داخل  أعطىالمثل 

.جانبا كبیرا من الحنان و الرأفة و العنایة

)كل خنفوس في عین امو غزال(

الحشرات فیه داللة و جانب هام في  أوفاستدعاء كلمة خنفوس من حیز الحیوانات 

المعنى كامال نظرا لما تحمل و تدل علیه كلمة خنفوس فهي حشرة حقیرة غیر جمیلة و  أداء

فمهما  إالممنبوذة و لكن رغم ذلك فلها دورها في الحیاة و الحق في العیش كذلك االبن عند 

.من الناس جمیعاأحسنلونه فهو عندها  أوعمله  أوكان شكله 
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)قلبي على تمرة و قلب ما على جمرة (

و حبها لهم و مدى تضحیاتها  واألوالد إالملنا هذا المثل الشعبي عمق العالقة بین بین

و المثل فیه جرس  أوالدهافي سبیل أحالمهاعن طموحاتها و  إالممن اجلهم فقد تتخلى 

  .اإلذنفي المتلقي و تطربه له تأثیرسترك "تمرة"موسیقى في لفظتي 

  )ن تأكلیه أوالدكبحبوش (

حتى  األوالدالتي یعمله األشیاء إنیدل هذا المثل على عمق العالقة بینهم فمعناه 

منهمئةتقبل كل سیفأمهموان كانت غیر تامة 

)اللي باغي غیر امو حجرة تكسرلو فمو(

و المثل كتابة عن الصمت واستخدام الصمت واستخدام الحجر التي تدل على 

یفقد والدیه سلقى اللوم من الناس بسبب االنتصار الذي  اإلنسانالصمت وعدم الكالم الن 

)لبنات عمارة الدار(

مصدر الحب و الحنان فهي وألنهفمن طبع الفتاة االحتكاك بوالدیها و االعتماد بهم 

.تحدث حسها في المنزل

)عیشة خیر من عیاش وال حمیدة غیر من حمد(

الصائبة عكس االبن فعادة ما ویضرب هذا المثل التي نجدها في بعض المواقف بتصرفاتها

و  أسرارهایكون مدلال و تصرفاته طائشة كما یضرب في البنت بالنسبة المها فهي كاتمة 
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الحیاة أساسهم  فاألوالد ،لذلك حدث في هذه المكانةأفرحهاو  وآالمهاتحدث بكل مشاكلها 

)1(.أنثىسواء ذكر أم 

الشعبیة التي األمثالوفي مجتمع البحث في منطقة سیدي خالد تداولت العدید من 

:الشعبیة نذكر منهااألمثالتبنت مدى اخمیة االناب في الحیاة و من 

)اللي جابت لوالد عندها قصر في الجنة(

.عن منحها المكانة الكبیرةاإلنجابأهمیةالمثل یتحدث عن 

)لوالد رزق و لعقم ابتالء(

.عبارة عن رزق من اهللا على عكس العقم هو عقاباألبناء إنلمقصود من ا

)رزقو ربي ببلیةبالذریةاللي ما رزقو ربي (

هم عطاء من اهللا ومن لم یكن له فقد ابتلى بذنب األوالد إنالمعنى 

)لمرا لي جابت لوالد جابت عایشة و عیاش(

.من رزقت باالوالد فقد كان لها المصلح و المصلحة

)2()على دار تكثر غیر لوالد لىو ستالي حبت ت(

.منا اللي تحب تبقى في بیت زوجها ما علیها غیر باالوالد

)لوالد هما مصباح الدار(

عدي لقبالة، نموذجا مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  أوالدالشعبیة، منطقة األمثالاطروحة بعنوان الدالالت االجتماعیة في )1(

2016/.2015العربي، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة،  األدبفي 

الساعةعلى  21/05/2021، حي البلدیة  سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم األمثالسنة التي تقول 65–ام الخیر )2(

10:00.
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.المنزل بالحركةیضیئون األوالد إن أي

)اللي عندها ذریة داخلة خارجة كي سلطانة على دارها(

  .األوالدیقفون معها وهم أكتافلها  إنتعیش كالملكة لي  أوالدمن لها  إنالمعنى 

)كي الشمس المنورة أوالدالمرا لي جابت (

ینیرون حیاتها األوالد إنالمقصود 

)المرا لي تخلف عندها والدها یحرصوها من العین(

)1(.ودورهم في حمایة امهم األوالد أهمیةالمثل بین مدى 

في احتفاالت الزواجباإلنجابلقة طقوس متع:خامسالمبحث ال

:طقس لصق عجینة التمرة-1

قدیمة أساطیر إلىالدقیق تعبیر عن الخصوبة و الخیر وهو یعود  أووعجینة التمر 

العجینة وفي شي من السحر التشابهي تدب  األرواحجدا ففي دیانة الفیتیشیة القدیمة تسكن 

الحیاة في البیت فتعمره و عند الفینیقیین تعتبر النخلة شجرة الحیاة وقد تم توحیدها بجنة عدن 

)2(.و بعشتار رمز الخصوبة

على  20/05/2021، باطیمات طریق البیضاء  سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم األمثالسنة التي تقول 60مباركة )1(

.15:00الساعة

–8لة الثقافة الشعبیة، البحرین العدد جبولوجیة، مو تراث المشرق مقاربة انثر  فيشعائر الموت و معتقداته :یشیر خلیف)2(

  .83ص  2018
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لذلك ربط األمومة إلىبالخصب ورمزت اإلسالموقد ارتبطت النخلة في عصر ما قبل 

لة وعلى غرارهم الشاعر الشعبي بن قیطون في قصیدة شعراء العرب بین الحبیبة و النخ

)1(.مارة قلب النخلة ورمز الخصوبةجحیزیة حیث شبه جیدها بال

لقد شاع في منطقة سیدي خالد طقس لصق عجینة التمر وهو عبارة عن تشكیل 

و العین الشریرة وهذا طقس تقوم به  األرواحبیت المنزل لطرد أمامعجینة من تمر ووضعیها 

)2(.و تعمیر البیت باالوالداإلنجابس في الیوم الثاني من اجل و العر 

:طقس تورید الماء-2

نبع القریة لتملك جرة الماء  إلىفي فلسطین تذهب العروس في الذي یلي لیلة الدخلة 

الدیانات السحریة القدیمة  إلىوتقول نضال فخري طه معقبه على الطقس بأن جذوره تعود 

التحمل جنین فالماء الذي  إنتمتلئ نفسها  إنفمأل الجرة ممارسة سحریة تعني رغبة الفتاة 

)3(.تحمله یحمل القدرة على منح الحیاة لطفل جدید

تقول  إنطقس تورید الماء أساسي لذا یجب على كل عروس  إنتقول الحاجة  ربیعة 

بهذا طقس في الیوم الذي یلي لیلة به كما هو شائع في مجتمع البحث حیث أن ربیعة قامت

البیت وتركه حتى  إلىالعرس وهو عبارة عن ملئ فخارة الطین بالماء من الوادي والعودة به 

)4(.اإلنجابتحمل ویكون لها القدرة على  إنیجف لمدة وهذا الطقس من أجل 

.39، الجزائر صالكثیفانالجزائریة، دار المصباح، برج الملحمةحیزیة األمیناحمد )1(

.11:30على الساعة 23/05/2021سنة، حدرة لخذاري، سیدي خالد،، تم اللقاء معها یوم  80العارم )2(

.276مرجع سابق ص .ال فخري طهضن)3(

   9:00عة على السا25/5/2021:تم اللقاء معها یوم.سیدي خالد.حي قهوة لبریدع.سنة67ربیعة،)4(
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:طقس نثر القمح-3

نثر الحبوب تقلید شائع عند القدماء الهنود وفي جنوب شرق آسیا وفي الصین فمن هذه -

القدماء الیونان والرومان فكانوا  إلىالشعوب من ینثر الفاكهة والنقود و قد سرت هذه العادة 

ن بكثرة النمل یعلى موكب العروس وتفسر هذه الظاهرة بشعور من الیق  األرزینثرون 

..)1(لناتجة في الزواج والعالقة بینهمثمار البنات وبین الثمار این بذورویربطون الكثرة ب

لقد شاع في مجتمع البحث في سیدي خالد عن طقس یعرف برش حبوب القمح على -

ألنهم ،العروس وهذا معتقد شائع تقوم به أم العروس عند دخول زوجة أبنها في الیوم األول

)2(.كثرة النسل إلىیعتقدون أن هذه الطقوس تعود 

على حافة البابطقس الدق بالموس-4

بیت أهل العریس تقوم أم العریس بإعطاء الموس للعروس  إلىعند وصول العروس 

من الدهان معلقةوأیضا تقوم أم العریس بأخذ ،من أجل الدق ثالث مرات على حافة الباب

وتقدیمها للعروس تأكلها وتدخل برجلها الیمنى وهذا معتقد من أجل كثرة النسل، وعند دخول 

عند ، أیضاسبع مرات وٕاعطائها الحلیب والتمرالعروس یقومون بتقبیلها للقبة وتدویرها 

)3(.رأسها بالبرنوسومغطىدخولها وتكون ترتدي ثوب أبیض 

.نضال فخري طه، المرجع السابق-)1(

.13:30على الساعة 25/5/2021:تم اللقاء معها یوم.سیدي خالد.حي البلدیة.سنة80.سعدیة)2(

.11:00على الساعة 26/5/2021:تم اللقاء معها یوم.منطقة سیدي خالد.سنة جنان لبایلك70فاطمة أمنة،)3(
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:خالصة

عم عماد البیت وأساسه  األوالدمكانه عظیمة عرفتها الشعوب منذ القدم الن لإلنجاب

التي كانت تعد عار على األنثىیحملون المسؤولیة على عكس ألنهمذكور  إنجابوخاصة 

اإلسالمقداسة كبیرة وحتى واإلنجابال یستطیع  رفع رأسه األنثىعائلتها وان من ینجب 

.یات واألساطیرحتى في الحكااإلنجابشجع على 
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:أهمهانتائج عدة  إلىفي ختام هذا البحث وبعد الدخول وتعمق فیه وصلت 

.العاقر كان لها نظرة سلبیة في مجتمعناالمرأة إن-

رغم  ،سلبیة من حیث مكانته في المجتمعأنظارأیضا الرجل العقیم لم یكن له أي -

طرة على فئات الثقافة الشعبیة مزالت مسی إن إالالتطور والتقدم الذي تشهده المجتمعات 

.المجتمع

من ناحیة العقم على المرأةالشعبیة والحكایات واألساطیر عنفت األمثالأكثر  إنمن -

.عكس الرجل

  األوالدتنجب أنتفقد میزت بمكانة عالیة منذ القدم وخاصة التي المنجبةأما المرأة -

 )ذكور ( 

.فال مشؤومباعتبارهمااألنثىعلى عكس التي تنجب -

ال یستطیع الخروج من البیت ألنه له نظرة من مجتمعه أنثىوالرجل الذي تكون له -

.على االحتقار وسخریة

.مقدسباعتبارهاإلنجابالشعبي میزة  األدبحتى في -

.وان هذه النظرة مازالت الي یومنا هذا متواصلة-
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المصادر والمراجع

القرآن الكریم

:القوامیس

دار . محمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع التطبیقي وتنمیة المجتمع العربي-1

.2001.اإلسكندریة 1ط. المعرفة الجامعیة

:الكتب  باللغة العربیة

.39، الجزائر صالكثیفانالجزائریة، دار المصباح، برج الملحمةحیزیة األمیناحمد -2

 اإلعالمقسم .واالتصال اإلعالممناهج البحث العلمي في علوم .أحمد بن مرسلي-3

الساحة .دیوان المطبوعات الجامعیة.جامعة الجزائر.كلیة اآلداب واللغات.واالتصال

.2003.الجزائر.كنونبن .المركزیة

.2015دار عومة الجزائر،–تطبیق لنظریة، المنهج الاحمد زغب، الفلكور ا-4

-مجلة الثقافة الشعبیة–طقوس الخصوبة في المجتمع المصري –معوض أیوباشرف -5

2015سنة -28ع

  .2005. 3ط. لبنان-الرائد دار العلم للنشر والتوزیع.جبران مسعود-6

-8للمالیین ج دار العلم . اإلسالمالمفصل في تاریخ العرب قبل –جواد العلي -7

.1971-بیروت

مؤسسة .الثقافة دراسة في علم االجتماع الثقافي.حسین عبد الحمید أحمد رشوان-8

.2006.اإلسكندریة.شباب الجامعة

 إعدادلوجیة، وبو جتماعیة و الثقافیة، دراسة انثر الحكایات الشعبیة العمانیة و داللتها اال-9

و العلوم االجتماعیة ـ تاریخ  األدبعایدة فؤاد النبالوي، جامعة السلطان قابوس، مجلة 

.04/10/2015و تاریخ القبول 13/11/2014االستالم 



:قائمة المصادر والمراجع

-70-

  . 1.1998ط  األردن.عمان.األهلیة للنشر والتوزیع. اآللهةبخور .خزعل الماجدي-10

.12001،طاألردنالشروق، عمان، دار خزعل الماجدي،المعتقدات الكنعانیة،-11

. 1ط. واالتصال دار اللسان العربي للنشر اإلعالمخیضر شعبان مصطلحات في -12

.الجزائر

-مصر -1ط -اإلسكندریة-المكتب الجامعي-معجم علم االجتماع-عبد الهادي الجوهري 

1999.

.1الدین للكتابة، طإسحاقو تقالید الجزائریة، دار  العاداتعزي بوخالفة، قاموس -13

رسالة -الطقوس والمعتقدات الشعبیة واالجتماعیة في األدب الشعبي .فخري طه نضال-14

.2009كلیة الدراسات العلیا .فلسطین.جامعة النجاح الوطنیة-ماجستیر

.1980.بیروت،لبناندار النهضة العربیة،–القیم والعادات االجتماعیة –فوزیة ذیاب -15

الهیئة .ترجمة فاطمة عبد اهللا محمود.نیةالمرأة الفرعو .كریستیان دیروش نوبلكور-16

  .2009ط-القاهرة د. المصریة العامة لكتاب

  .2005 1ط.محبك احمد زیاد، من التراث الشعبي، دار المعرفة،بیروت لبنان-17

دروس نظریة .واالتصال اإلعالممنهجیة البحث في علوم -محمد الفاتح حمدي-18

  . 2017. 1ط. عمان. األردن. دار أسامة للنشر والتوزیع.وتطبیقات

 لوأنجمكتبة .الثقافیة للتربیةاألصول.محمد الهادي عفیفي في أصول التربیة-19

 .1980. القاهرة. المصریة

دار . صنعاء.الجمهوریة الیمنیة.مناهج البحث العلمي.محمد سرحان علي المحمودي-20

 ..2015 .3ط.الكتب

:المجالت

 2 العدد... ترجمة ثائر األدیب مجلة.المختلفةالثقافة في طباعتها .تیري ایفلتون-21

.2000.بیروت
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.العدد السابع-الجزائر -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح-مجلة اآلداب واللغات-22

2008ماي

ماي .الجزائر العدد السابع. ورقلة. جامعة قاصدي مرباح.مجلة اآلداب واللغات-23

2008

.تصدر عن مخبر التراث اللغوي و األدبي في الجنوب الشرقي الجزائري.مجلة الذاكرة-24

.2017جوان . 9العدد 

جامعة حمیدشة نبیل. د. المقابلة في البحث االجتماعي.واالجتماعیةاإلنسانیةمجلة العلوم 

(سكیكدة العدد الثامن جوان)الجزائر.

الجزائر.فیالدلفیا الثقافیة.د محمد سعیدي.أمجلة مستقبل الثقافات الشعبیة العربیة -25

د الفاروق زكي یونس، .د علي سید الصاوي، مراجعة أ.ترجمة-مجموعة من الكتاب-26

یصدرها المجلس الوطني ....سلسلة كتب ثقافیة.عالم المعرفة.كتاب نظریة الثقافة

1978صدرت سلسلة في ینایر 1923/1990للثقافة والفنون واألدب، الكویت 

بإشراف أحمد مشاري العدواني

برنامج .كلیة اآلداب جامعة بنها.الثقافة والشخصیة والمجتمع.محمد حافظ دیاب-27

دراسة المجتمع

–عبد المعبود عمارة  -د-والعقم بین القرآن الكریم والطب اإلنجابعنوان ب:مقال-28

 .ه1432/7/13-م 2011/06/15 اإلضافةتاریخ 

  ./ 15/6/1951-6العدد  -مجلة موالي األدبیة–مولود فرعون -29

مجلة الباحث في ،دراسة میدانیة بمنطقة تلمسان.نجاة ناصر، ثقافة العالج الشعبي-30

مارس  33العدد ).الجزائر(واالجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان اإلنسانیةالعلوم 

2018.
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فرع الجامعة .لقانونالمقارن بكلیة الشریعة و امدرس الفقه .یاسر عبد الحمید النجار-31

أسباب العقم في الشریعة والطب وحكم عالجه .دراسة فقهیة مقارنة.یةهقلاألزهر بالد

  .م2015/ه1436

:مذكرات تخرج

32-

لنیل شهادة الدكتورة ن جامعة یوسف أطروحةاحمد زغب، جمالیات الشعر الشفاهي، -33

.2006/2007بن خدة، الجزائر 

دراسة عیادیة .زغیدي مذكرة بعنوان تقدیر الذات لدى الراشد المصاب بالعقمإدریس-34

.لتقدیر الذات"كوبر سمیث"بتطبیق مقیاس 

عدي لقبالة،  أوالدالشعبیة، منطقة األمثالبعنوان الدالالت االجتماعیة في أطروحة-35

العربي، جامعة محمد بوضیاف األدبنموذجا مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في 

2016/.2015بالمسیلة، 

بعنوان بنیة الهویة الجزائریة في .لنیل  شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماعأطروحة-36

.دراسة على عینة من الطلبة الجامعیین بجامعة باتنة.ضل العولمة 2013/2014

.براهیمي الطاهر، العقم بین الطب الشعبي والطب الرسمي في المجتمع الجزائري-37

واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم .أطروحة شهادة دكتوراه جامعة تلمسان

2015/2016.

الثقافة الشعبیة في البرامج الثقافیة الناطقة باألمازیغیة في التلفزیون ،ذهبیة آیت قاسي-38

مذكرة تخرج لنیل شهادة ،دراسة وصفیة تحلیلیة لبرنامج تویزا)لرابعةالقناة ا(الجزائري 

.جامعة وهران. إعداد. بعنوان.واالتصال اإلعالمالماجستیر في تخصص علوم 

2009/2010
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لدى طلبة المرحلة اإلنجابیةمستوى الوعي بمفاهیم الصحة ،كمیلأبوربا السید محمد -39

الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ، األساسیة العلیا في غزة 

.في المناهج وطرق تدریس العلوم

لدى طلبة اإلنجابیةریا السید محمد ابوكمیل، مذكرة بعنوان الوعي بمفاهیم الصحة -40

.المرحلة األساسیة العلیا في غزة

م العلوم قس.مجلس كلیة التربیة األساسیة إلىسارة عالء عبد الهادي، بحث مقدم -41

جامعة بابل..كجزء من متطلبات نیل شهادة البكالوریس في العلوم

بعنوان -أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في علوم علم االجتماع ،عبد الرزاق عریف-42

بمنطقة .دراسة سوسیولوجیة لقیم التنمیة التراث الشعبي–المحددات الثقافیة للتنمیة 

  2014/2015 .دادإع. نموذجا...المثل شعبي.بسكرة

الطبیة ممارسات وتصورات مقاربة انثربولوجیة مذكرة مكملة األعشاب،لطرش أمینة-43

سنة إعداد. بقسنطینة.بولوجیة االجتماعیة والثقافیةو نثر في األ الماجستیرلنیل شهادة 

2011/2012

الشعبي،  األدبنضال فخري طه، الطقوس و المعتقدات الشعبیة و االجتماعیة في -44

 .م 2009محافظة رام اهللا،

:المقابالت

، حي البلدیة  سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم األمثالسنة التي تقول 65–الخیر  أم-45

.10:00على الساعة 21/05/2021

سنة، حي عاشور زیان، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء 58، األعشاببجمعة، معالجة -46

.8:30على الساعة 11/05/2021معها یوم 

سنة عانت من العقم، حارة بن جمعي، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء 70الحاجة عمرة، -47

.10:00على الساعة 27/05/2015معها یوم 
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سنة، حارة زنطار، منطقة سیدي خالد، تم 75، األعشاببالحاجة كریمة، معالجة -48

.17:20على الساعة 04/05/2021اللقاء معها یوم 

عانت من العقم، بن حویلي بلعباسي، منطقة سیدي خالد، تم سنة80الحاجة كلثوم، -49

.15:00على الساعة 26/05/2015اللقاء معها یوم 

سیدي -باطیمات الشاطو–التي تقول األمثال الشعبیة -سنة60-الحاجة نورة-50

14.30على ساعة13/05/2021تم اللقاء معها یوم -خالد

لدشرة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء معها سنة، عانت من العقم، ا70، أمینةحسنة -51

.10:00على الساعة 13/05/2011یوم 

سیدي خالد، تم اللقاء معها یوم –یقن حسنة حدرة الم80حفصة ورایة الحكایة، -52

.8:00الساعةعلى  21/05/2021

سنة، رود الفترینات، منطقة سیدي 71، األعشاببسعدي الحجام، حجام ومعالح -53

.11:00على الساعة 19/05/2021معه یوم خالد، تم اللقاء

العرباوي سحنون، محاضرات و أعمال موجهة مقدمة لطلبة السنة أولى جذع مشترك -54

). ب(أستاذ محاضر صف .في میدان علوم وتقنیات األنشطة البدنیة والریاضیة

  2019/2020 وهران . جامعة محمد بوضیاف

:المحاضرات

سنة، حي شقرة بن صالح، منطقة سیدي 87و الحیوانات، األعشاببمحسن، معالج -55

.14:20على الساعة 07/05/2021خالد، تم اللقاء معه یوم 

معها یوم  اللقاءسنة، عانت من العقم، حارة لقطوط، منطقة سیدي خالد، تم 80مریم، -56

.12:00على الساعة 18/05/2021

منطقة سیدي خالد، تم اللقاء سنة، قریة المیخالیف،60، األعشابب، معالجة مریم-57

.09:30على الساعة 04/05/2021معها یوم 
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سنة، حي علب جبانة، منطقة سیدي خالد، تم اللقاء 53، األعشاببنعیمة، معالجة -58

.8:20على الساعة 10/05/2021معها یوم 
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:ملخص الدراسة

،ومجاالتهأصنافموضوع الثقافة الشعبیة موضوع واسع یصعب معالجته في كل  إن

في الثقافة الشعبیة واإلنجابوهما العقم  إالحصر مجال البحث في جانبین أ نأ حانتلذا 

.على المرأة والرجلتأثیرمن ناحیة التصورات والمعتقدات والعالجات ولما لهم من 

والغموض عن أهم اإلبهام إزالةالدراسة حاولت إشكالیاتعن  اإلجابةومن خالل 

للمعتقدات األساسيهي المحرك والمنتج الشعبیةالثقافة  إنمفاهیم الدراسة واتضح لي 

.والرموزواإلشاراتفي الطقوس  الممتثلةالمتعلقة بعالم المقدسات 

طقوس  إلىوكان العقم من الكوارث التي التصقت برجل والمرأة خاصة مما جعلها تلجأ 

واألساطیراألمثالاهتمام وكانت  أيلتتخلص منه عكس الرجل الذي لم یبدي له واعتقادات

.الشعبي خزان لكل هذه المعتقدات واألدبوالحكایات 

Abstract :

The topic of popular culture is a broad topic that is difficult to deal with in

all its types and fields, so it is time to limit the field of research to two aspects,

namely sterility and childbearing in popular culture in terms of perceptions,

beliefs, treatments and their impact on women and men.

By answering the study’s problems, I tried to remove ambiguity and

ambiguity from the most important concepts of the study, and it became clear to

me that popular culture is the main engine and product of beliefs related to the

world of sacred things, which are represented in rituals, signs, and symbols.

Infertility was one of the disasters that stuck to a man and a woman in

particular, which made her resort to rituals and believed to get rid of him, unlike

the man who did not show him any interest. Proverbs, legends, tales and popular

literature were a reservoir for all these beliefs.


