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 للَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ ِبْسِم ا

الَِّذي ) 2(  َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ ) 1(  أََلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ﴿

فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا) 4(  َورَفـَْعَنا َلَك ِذْكَركَ ) 3(  أَنـَْقَض َظْهَركَ 

) 7(  فَِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصبْ ) 6(  ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا) 5(  

  ﴾)8(  َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغبْ 

  - صدق اهللا العظيم - 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  شكر وعرفان

  

  )12:لقمان"(ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه:"قال تعالى

 من لم يشكر الناس، :"وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أحمد اهللا تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا "لم يشكر اهللا عز وجل

ا أكرمني به من إتمام هذه الدراسة التي أرجو أن اهللا ملئ السموات واألرض على م 

  .تنال رضاه

  :ثم أتقدم بزجيل الشكر والتقدير الكبير ألستاذي الفاضل

 "درنوني سليم"

حفظه اهللا وأطال في عمره، لتفضله الكريم باإلشراف على هذه الدراسة، وعلى 

ن اهللا عز وجل أن ماقدمه لي من توجيهات ونصائح حتى إتمام هذه الدراسة راجية م

  .يسدد خطاه ويحقق مناه

والشكر موصول أيضا لكل أساتذة الشعبة الذين لم يبخلوا عليا منذ دخولي عالم 

" أحمد بوطبة"األنثربولوجيا بنصيحة أو فكرة، وشكر خاص إلى األب الروحي األستاذ 

  .على زرع التفاؤل في نفوسنا له كل التقدير واإلحترام

 دني من قريب أو بعيد، كما أشكر كل من ساع

 .وكل من ذلل لي عثرة في طريق بحثي هذا

 

 

 



 

 

 

 

  اإلهداء

  :أهدي ثمرة جهدي وعملي إلى

  "تعبدوا اال إياه  وبالوالدين إحسانا وقضى ربك اال:"قال تعال

  برا وإحسانا، وتقديرا لما قدماه لي، 

ي لم يدخر جهدا في تربيتي، حرم الذ" حسين" _رحمة اهللا عليه_ أهدي ثمرة مجهودي هذا إلى أبي الغالي

  _ شكرا_ نفسه وأعطاني وكان سندا لي في الحياة

 إلى من رافقتني دعواتها دائما..أميرة قلبي...إلى إنسانة الروح

 حفظها اهللا وأطال في عمرها _ أمي الغالية_ 

  إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى

   أخوات الغاليات وأخوان حفظهم اهللا

صالح،  سيف الدين، يونس، أحمد، بالل، مريم، ماريا، شمس ( إلى ينابيع الحب، أوالد وبنات أخواتي

  ).زيزو(الهديل، أية الرحمان، وإلى عصفوري الصغير حبيب قلبي زياد

إلى من سرنا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح واإلبداع إلى من تكاتفنا يدا بيد ونحن نقطف زهرة تعلمنا 
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  )شهاب الدين، عنترة :( كلمة شكر وتقدير إلى زمالئي في الجامعة

إلى من علموني حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى في العلم إلى من صاغو لي من 

  لنا مسيرة العلم والنجاح إلى علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير 

  .أساتذتي الكرام

  .إلى كل عزيز وغالي يذكره القلب واللسان ويكتبه قلمي

حى عز وجل أن يجد القبول  والنجا اهدي هذا العمل المتواضع راجية من المول
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 مقدمــــــــــة 



 مقدمـــــة
 

 أ 
 

یة التي تهتم بدراسة الطقوس العلم الوحید في اإلنسانیة واإلجتماع تعتبر األنثربولوجیا    

التي لها دورا مهما في إنشاء المجتمعات والحفاظ علیها وتصویرها، ومن خالل ممارسة 

  .الطقوس فلها العدید من التفاعالت المتبادلة التي یتم اعتبارها طقوس إجتماعیة وعقائدیة

ة واإلجتماعیة، حفالت الزواج ر من اإلختالفات الثقافیالطقوس اإلحتفالیة لها الكثی    

الختان وبعض المناسبات الموسمیة والسنویة، هذه الممارسات الطقوسیة  لها دور فعال في و 

إنشاء المجتمعات، وعلى سبیل دراستنا لموضوع الطقوس اإلحتفالیة إحتفال الزواج في ظل 

أینا لتناول سیرورة الطقوس وأهم التغیرات جائحة كورونا ونظرا ألهمیة موضوع الدراسة ارت

التي طرأت على الممارسات والطقوس اإلحتفالیة في ظل فیروس كورونا التي رافقت كل 

مراحل إحتفال الزواج، ألن هذا األخیر هو مؤسسة إجتماعیة عرفتها جل المجتمعات 

ه، وتتم هذه العملیة اإلنسانیة  القدیمة منها والحدیثة على حد سواء مع اختالف أشكاله وصور 

عبر عادات وتقالید التي تتیح للمجتمع أن یتجدد عبر فعالیات اإلنجاب المنظم في صورته 

اإلجتماعیة، فالزواج یعتبر الصورة اإلجتماعیة التي تضمن تحقیق التواصل الجنسي 

  .واإلجتماعي والثقافي في المجتمع

حیث تتمحور حول منظومة من  ویعد الزواج أحد أهم مظاهر الحیاة اإلجتماعیة،    

 المجتمع  الطقوس واألعراف والعادات والتقالید التي تسعى الى تنظیمه، وتحدید أشكال

  .واتجاهاته في منظومة العقائد والقیم السائدة في المجتمع

ولعل تغیرات الثقافیة واإلجتماعیة التي مست میدان الزواج في الجزائر عموما وفي     

ا وفق الظروف الصحیة التي الزمت الوقت الراهن لتفشي فیروس منطقة طولقة خصوص

زواج التي تتمحور في الطقوس كورونا، بما في ذلك التحوالت التي طرأت على معاییر ال

  .دى التمسك بها مصاحبة لتحوالت ثقافیة في رموزها وداللتهامفالیة و اإلحت

فال الزواج في ظل جائحة كورونا جاءت هذه الدراسة المعنونة بالطقوس اإلحتفالیة الحت    

دراسة إثنوغرافیة بمدینة طولقة، وهي من النوع الوصفي الذي یلقي الضوء على مظاهر 

زیة التي طرأت على ممارسات الطقوس اإلحتفالیة في والت الثقافیة واإلجتماعیة والرمالتح



 مقدمـــــة
 

 ب 
 

استنا في المجتمع الطولقي، وعلى هذا األساس ولإلجابة على تساؤالت البحث جاءت در 

  :ثالث فصول كما یلي

  .اإلطار المنهجي والمفاهیمي للدراسة: الفصل األول بعنوان   

والمتضمن إشكالیة الدراسة واألسئلة الفرعیة، أهمیة الدراسة، أهداف الدراسة، أسباب اختیار 

  .الموضوع، مفاهیم الدراسة، المنهج وتقنیات البحث

انیة نظریة، أي میدانیة تستدعي فیها التنظیر كلما أما بالنسبة للفصلین الالحقین كلها مید

  :تطلب ذلك، وجاءت هذه الفصول كاآلتي

  .)مراحله وعاداته(احتفال الزواج : الفصل الثاني بعنوان     

جاء هذا الفصل وصفا مكثفا لعادات العرس الطولقي وطقوسه في الحیاة العادیة ابتداءا من 

، والطقوس التكمیلیة )الدخول(الرمزیة، یوم العرس مراحل الخطبة، طقوس العرس وداللته 

  .للعرس

  )الثابت والمتغیر(احتفال الزواج في ظل جائحة كورونا : الفصل الثالث   

تناولنا فیه التغیرات التي طرأت على احتفاالت الزواج في ظل جائحة كورونا وتحضیرات ما 

ران، اإلجراءات الوقائیة لفرض قبل احتفال الزواج، سیرورة الخطبة، دعوة األقارب والجی

الحجر الصحي، وفضاءات المناسبات الحتفال الزواج، العالقات اإلجتماعیة وفضاءات 

الخیاطة والحالقة والمراكز التجاریة واألسواق، بعد ذلك تطرقنا للتغیرات في مراسین الزواج 

، )الكورتاج(لعرس في ظل الوباء ابتداءا من األیام واألماكن المخصصة لالحتفال ثم موكب ا

لى نوعیة الموسیقى التي إلى نوعیة األواني واألطباق المقدمة خالل العرس، بعد ذلك إ

  .تتضمنها الطقوس اإلحتفالیة للزواج وكل ذلك وصفا للطقوس في ظل جائحة كورونا

  .وأخیرا خاتمة الدراسة والتي تضمنت النتائج التي توصل إلیها دراستنا هذه
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 والمفاهیمي للدراسة
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   :شكالیةإلا

، وهو نوع من المناسبات ظاهرة إنسانیة الزمت المجتمع البشري منذ القدمحتفال اإل

لثقافة  اتعد انعكاس الطقوس،من خالل مناسبة معینة ستعید حتفالیة هدفها إحیاء ذكرى اإل

كزهم حول وتقالیدهم المجتمع وترابطه وتماسكه االجتماعي ، حیث تقوي ثقافته األفراد وتمر 

تحتفل بها المجتمعات اإلسالمیة  التيحتفالیة ومن أهم الطقوس اإل وعاداتهم وتراثهم الثقافي،

طقوس الخطبة والزواج وغیرها من المناسبات الخاصة  التي من بینها المجتمع الجزائري،

د خالل یمر بها الفر  التيحتفال الزواج من مراحل إطقوس العبور بصفة عامة ، ویعد ال

  .نتقالیةإنها مرحلة أي أحیاته ، 

فأن الزواج شعیرة من شعائر المرور التي یتحتم على األفراد فیها " فان جنب" ـوفقا ل

أصبح األفراد  يالتتحمل أعباء ومسؤولیات عدیدة وجدیدة وفقا المكانة االجتماعیة الجدیدة 

  ).42،ص  2007فاطمة الزهراء قشي ، "(یمتلكونها 

نتقال األمراض إكان نادرا ما یأتي في تفكیرنا  والمناسبات حتفاالتظ أن اإلوكما نالح

جاء منافیا لهذا ألنه ثبط  19،إال أن كوفید للتواصل االجتماعي المباشر واألوبئة، نتیجة

الحیاة الیومیة في جمیع أنحاء العالم، وفي جمیع المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة 

، إال أن هذا الوباء أثر سلبا على جمیع القطاعات فهي كارثة الخ...والصحیة والثقافیة 

  .إنسانیة أدت إلى تغیرات وتحوالت هاجمت قلب المجتمعات وٕاقتصادها

نتیجة للتغطیة اإلعالمیة الیومیة  19 كوفدو وباء كورونا ، ألكن یعد انتشار فیروس 

مخیفة وعدد الوفیات ، حصاءات التألت وسائل التواصل االجتماعي اإلوالمستمرة ، وما ام

والنصائح العلمیة النتشار هذه الجائحة ، لقد انعكس الوضع العام الذي فرضه أنصار 

أثیره جائحة كورونا وتعلقت الشعائر الدینیة والثقافیة واالجتماعیة ، تفادیا النتشار الفیروس وت

تفالیة وحفالت حر من بینها الممارسات والطقوس اإلختالط الجماعي في كل الشعائبسبب اإل

الخ على سالمة الناس، وباعتبار المجتمع الجزائري بصفة ...الزواج والختان واألعیاد الدینیة
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تمارس الحتفال  ينموذج من العادات والتقالید الت فأنه) طولقة( خاصة المجتمع الطولقي 

من   توارثنها األجیال يعبر مراحله وعاداته المختلفة التالزواج في ظل جائحة كورونا 

  .بعضها البعض عبر الزمن 

كما أن دراستنا لموضوع الطقوس االحتفالیة ف ظل جائحة كورونا، من اهتمامات 

خاصة ما یتعلق بالممارسة وموضوع القیم الثقافیة  االجتماع، واألنثروبولوجیاعلم 

بین فات لها عالقة بالطقوس خالل مراحل الزواج المعقدة واختالف الثقا واالجتماعیة، وأنها

ن تكون دراستنا لموضوع إ كورونا، فضلناصادفتنا في ظل جائحة  يالمجتمعات والتغیرات الت

الطقوس االحتفالیة في ظل جائحة كورونا ألنها ممارسة القیم الثابتة في المجتمع اإلسالمي 

  :الرئیسيومن هذا نطرح التساؤل  ثقافیة،وله دالالت ورموز 

  ت على طرق احتفال الزواج في ظل جائحة كورونا؟طرأ التيماهي التحوالت الثقافیة 

  :وانطالقا من التساؤل الرئیسي یمكن طرح تساؤالت فرعیة للموضوع وهي كالتالي

  ماهي الطقوس وممارسات إلحتفال الزواج في الحیاة العادیة؟/ 1

  كورونا؟ ئحةتحضیرات و مراسیم الزواج في ظل جاماهي / 2

  

 :أهمیة الدراسة

فهي تحاول وصف وتفسیر الطقوس  الدینامیكي،ة في هذه الدراسة اتجاهها لعل أهم سم    

االحتفالیة للزواج في ظل جائحة كورونا، والتغیرات الثقافیة واالجتماعیة التي یعیشها 

المجتمع الطولقي، وجاءت هذه الدراسة بغرض البحث حول هذا الموضوع كونه حدیث العام 

نثروبولوجي یحتاج إلى دراسة معمقة لكشف أ ونة، وأنه موضوعآلوالخاص في هذه ا

  .التحوالت الثقافیة فیه

  

  



 

6 

 

  : هداف الدراسةأ

یسعى الباحث من خاللها  يلعلمي ضمن مجموعة من األهداف التیتحدد البحث ا

إبراز وتوضیح المعالم الرئیسیة للظاهرة المدروسة، وعند اختیارنا لموضوع الطقوس االحتفالیة 

میدانیة لمدینة طولقة، البد لنا من تحقیق  ةأنثروبولوجیهي دراسة في ظل جائحة كورونا و 

  :مجموعة من األهداف لتوضیح دراستنا ومن بین هذه األهداف نذكر منها

        الكشف عن سیرورة الحیاة في ظل تأثیر األمراض واألوبئة على االحتفاالت وطقوس  -1

  .ممارستها

لالحتفاالت الخاصة بالزواج في ظل  التعرف على الجوانب االجتماعیة والثقافیة -2

جائحة كورونا في مختلف مراحله،  والبحث في الداللة والمعاني ألنه هدف 

  .نسان نثروبولوجیا كعلم یهتم بدراسة اإلاأل

تسببت في تأثیر التحوالت   يمحاولة التعرف على أهم الوظائف والممارسات الت -3

  .ي ظل الوباء الثقافیة الطقوس االحتفالیة الخاصة بالزواج ف

اندثرت في ظل الجائحة التي كان لها تأثیر نفسي  يالتعرف على القیم الثقافیة الت -4

  .واجتماعي ، وفقدان احتفال الزواج لقیمته المعتادة 

  :أسباب الدراسة

تعد عملیة اختیار الموضوع عملیة معقدة حیث تتعدد عوامل ومقاییس هذا االختیار، 

تعتمد على العوامل الذاتیة لدى الباحث  يهي الوحیدة التالمرحلة من البحث ولعل هذه 

أدت بنا إلى اختیار موضوع  التيواهتماماته ومیوله وٕامكاناته، وفیما یخص األسباب 

  :، فهي أسباب موضوعیة وذاتیة وهي كاآلتي"الطقوس االحتفالیة في ظل جائحة كورونا"
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في ظل جائحة كورونا ألنها  الرغبة الشخصیة في دراسة موضوع الطقوس االحتفالیة -1

  . نثروبولوجیة تماما یحتاج إلى دراسة في جوانبه الثقافیة واالجتماعیةأدراسة 

ألضافته الى " الطقوس االحتفالیة في ظل جائحة كورونا" محاولة لدراسة موضوع -2

تهدف إلى فهم الحیاة االجتماعیة لمختلف األجیال في  التينثروبولوجیا دراسات األ

  . معهذا المجت

مالئمة الموضوع الراهن ألنه یدرس من طرف طالبة باحثة، مما یسمح لها متابعة  -3

عادات وطقوس، ألن هناك طقوس سریة وخاصة بالفضاء النسوي : كل ما یجري من

  .كما أن النساء هن الالتي یمارسن كل الطقوس علیها،ال یمكن للطالب االطالع 

حة كورونا یالزم الوقت الراهن دراسة موضوع الطقوس االحتفالیة في ظل جائ -4

  .نسب للقیام بهذه الدراسة في ظل الوباء واأل

  :مفاهیم الدراسة

  :مفهوم الطقوس

القرأن "لم ترد كلمة طقس في المعاجم العربیة القدیمة وال في النصوص الدینیة 

ت ولم یذكرها أبن منظور في لسان العرب ولم یهتم به الزبادي في تاج العروس، وورد"الكریم

كلمة طقس في القرأن كما في هذه المعاجم بألفاظ قریبة منها الشعائر والمناسك، أما في 

وتعني عادات مجتمع معین وتقالیده "  Rite"اللغتین الفرنسیة اإلنجلیزیة وكلمة طقس تقابل

كما تدل على كل االحتفاالت المرتبطة بمعتقدات متصلة بالماورائي أكثر من داللتها على 

ت إجتماعیة وهي أنماط من العمل المتكرر في نوع من الثبات وهناك مصطلحات مجرد عادا

یعود  لذيا" Céremonie"  وتعنى عید ومصطلح féte""تقترب من الطقس مثل مصطلح 

تنطوي كلها تحت  "Rituel"أصله إلى طقوس مدنیة عامة فهي ذات أصل دنیوي أما 

  )87، ص 2014ثیاقة لصدیق، ( یة ـالمجال الدیني، أي الممارسات ذات الصیغة الدین



 

8 

 

وهي عبارة عن عادات وتقالید  "Ritus"إن كلمة طقس تشتق من الكلمة الالتینیة 

مجتمع معین كما تهني كل أنواع اإلحتفاالت التي تستدعي معتقدات تكون خارج اإلطار 

  .) 34، ص 1988نور الدین طوالبي، ( التجریبي

الطقس یندرج في الحیاة االجتماعیة " لوجیا أن وجاء في معجم األثنولوجیا واألنثربو 

، ص 2006بیار بونت ومیشال أزار، ( ، "بعودة الظروف التي تستدعي إعادة القیام به

631(.   

ومن هذه الظروف والمناسبات، الزواج، المیالد والوفاة على سبیل الذكر ال الحصر، 

متكررة محددة وقد یفاوت الطقوس أفعال " ویتفق االنثروبولوجین بصفة عامة على أن 

التحدید من اإلشتراط الدقیق لصور الفعل وتتابعه إلى الطلب اختیار الفعل في نطاق محدود 

إذا یعبر الطقس عن  ،) 146، 1999-1989عبد الهادي الجوهري، (من األفعال 

استمراریة األحداث وتكریس دیمومتها من خالل ممارستها سواء عن طریق األفراد 

  ـ أوالجماعات

 قواعد للسلوك تصف لنا اإلنسان مع األشیاء المقدسة"بأنها ) دوركایم(كما یعرفها  -

(Segalene, Martine, 1988 p11). 

 

هو عبارة عن مجموعة السلوكات واألفعال واألقوال الذي یقومون : المفهوم اإلجرائي

تظهر بفعلها األشخاص أو ممارسات منذ القدم، تختلف هذه الطقوس من مجتمع ألخر و 

الخ، والطقوس الجنائزیة، ...على شكل إحتفاالت مثل الزواج والختان وبعض المناسبات

  .وتبقى هذه الممارسات ذات صلة وثیقة بدیانات بائدة وأخرى سائدة

  :مفهوم االحتفال

ل ٕاحتففل و حّ تَ اجتمع كَ  یالَ فِ وحَ  والً فُ وحُ  الَ فُ حُ  لُ فُ حْ بن یَ واللّ  اءَ المَ  لَ فَ حَ اإلحتفال من  :لغة

  مع نثر والقوم حفال مطرها والدّ  ماء اشتدّ له الوادي بالسیل جاء بملء جنبیه كإحتفل والسّ حفَ 
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و اإلحتفال الوضوح والمبالغة كالحفیل ...ن والمجلس كثر أهله احتفلوا تزیّ اجتمعوا ف

  )347، ص1979الفیروز أبادي، " ( وحسن القیام باألمور

، بهدف التعبیر عن وجهات نظر هو تجمع عدد من أفراد المجتمع :اصطالحا

مصطفى شاكر ( مشتركة بفعالیات منظمة رمزیة، في مناسبات معلومة ذات طابع دیني 

 )161ن ص1981سلیم، 

  :المفهوم اإلجرائي

وهو إجتماع الناس وٕاحتفالهم في أبهى زینة وأبهى حلة، وظهورهم للعیان من خالل  

ثقافیة أودینیة، قد تكون في الماضي أو  حفلهم، وهو مناسبة أو إحیاء ذكرى إجتماعیة أو

  .الحاضر

  :مفهوم جائحة كورونا

  ـالجائحة : أوال  

هو الجوح و اإلستئصال،  وجاحتهم السنة جوحا وجیاحة إذا استأصلت أموالهم، وسنة  :لغة

ابن ( الشدة النازلة العظیمة التي تحتاج المال من سنة أو فتنة : جائحة أي جدبة أو الجائحة

  )172، ص1993منظور، 

وبرد  فة سماویة كمطر شدید، حربة عامة ال یستطاع دفعها، من آالجائحة مصی :اصطالحا

ر شدید، وعرفها بعضهم شدیدین وجراد یعطي األفاق ویأكل الزرع، والثمر بجائحة عامة كمط

  )10، ص 2020عبد الكریم قندوز، ( ال یستطاع دفعه ولو علم به   على أنها شيء

ئحة لها مصطلحات مقاربة لها كثیرة، مثل الوباء وهو المرض ینتشر بمعنى أن الجا

مثل  "pandemic"بین البشر في مساحة كبیرة، ویسمى االنتشار الواسع للمرض جائحة 

   "MERS-Cov"االنفلونزا والمتالزمة التنفسیة في الشرق األوسط 
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 .جائحة كورونا: ثانیا

مة الصحة العالمیة للفیروس المسبب هو األسم الذي أطلقته منظ 19_إسم كوفید

، یؤثر على الناس بشكل مختلف، ) كورونا(لمرض االلتهاب الرئوي الحاد والمعروف بإسم 

  حیث تظهر معظم الحاالت أعراضا خفیفة خاصة عند األطفال والشباب 

أنه مرض أو فیروس من فیروسات وهي عائلة الكبیرة التي یمكن أن : ویعرف أیضا

تتراوح مابین األمراض الطفیفة، مثل نزالت البرد الشائعة المتالزمة النفسیة تسبب أمراضا 

   .)میرس(ومتالزمة الشرق األوسط التنفسیة) سارس(الحادة الشدیدة 

اكتشف فیروس كورونا ألول مرة عندما تفشي في مدینة وهان الصینیة في دیسمبر 

  ).92، ص2020 العبسي علي،( ومن المحتمل سبب التفشي هو الخفافیش 2019

هو مرض أو فیروس معد من عائلة الفیروسات المعروف أنها : المفهوم اإلجرائي 

 )COVID-19( 19-وأطلق علیه أیضا بفیروس كوفیدتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، 

  . وهو  الوصف الدقیق الذي یستخدمه الخبراء لإلشارة إلیه

  :مفهوم الزواج

ح الزواج إلى مطلق االقتران واالرتباط ومنه قوله یشیر الجانب اللغوي بمصطل: لغة -

  )07سورة التكویر األیة ( وٕاذا النفوس زوجت  :  تعالى

یعرف الزواج في موسوعة الزواج تاریخ الزواج على  أنه مؤسسة : اصطالحا -

اجتماعیة، وهو عالقة واحد  أو عدد من الرجال مع امرأة واحدة أو عدد من النساء تعترف 

لید أو الشرائع وتفترض عددا من الحقوق والواجبات ألطراف العالقة من بها التقا

  )30، ص2001ادوارد ویستر مارك، ( جهة،ولألبناء الذین تنجبهم من جهة أخرى

یختلف مفهوم الزواج اختالفا كبیرا بین المجتمعات اإلنسانیة وحسب الثقافة السائدة 

خصائصها ومیزاتها من عادات وتقالید  صفي كل مجتمع، فهو ظاهرة معقدة ومتشابكة تستمد

الزواج ظاهرة اجتماعیة " تلك المجتمعات، هذا ما یؤكده  تعریف عدنان أحمد مسلم إذا یقول 



 

11 

 

لى اختالف صورة وعناصره ونظمه بدرجة واضحة تصل إلى درجة معقدة، ویرجع ذلك إ

شر في بناء الحیاة إذا أنه یعد من أهم المظاهر االجتماعیة التي تؤثر بشكل مبا" التناقض

یجعله  في أي مجتمع، وهو من الممارسات األكثر عرضة لسیطرة التقالید والطقوس، ما

یتجرأ أحد مخالفتها فهي تتجاوز إرادة  یخضع لمجموعة من الممارسات الطقوسیة التي ال

، 2011رابح درواش، ( األفراد، ویتخذ هذا الزواج أبعاد ثقافیة ورمزیة في المجتمعات

  )16ص

وهو نظام من األهم األنظمة اإلجتماعیة، وهو عالقة بین رجل  :المفهوم اإلجرائي

أي عائلة العروس ، وعائلة العریس وفق قانون : وٕامرأة تنجم عن مصاهرة بین عائلتین

  .المجتمع وعاداته وتقالیده، وتنطوي على حقوق وواجبات لكلى الطرفین، إلكمال هذه العالقة

  :مفهوم الزفاف

دث الذي یرافق الزواج وهو اإلعالن الرسمي عن قیام هذه المناسبة في ظل وهو الح

موكب من طقوس وأجواء وأهازیج إحتفالیة وما یتخللها من رموز وعادات متوازنة في 

المجتمع هذه الممارسات تجمع بین األفراد والجماعات وهي في جوهرها عبارة عن عادات 

  .)213ص، ى الخشابمصطف( ناسبات مختلفةجماعیة مورست في م

ویؤدي ذلك كله إلى ترابط الجماعة وتماسكه، وترك انطباعات خاصة في نفوس 

، 1980فوزیة دیاب، ( الحاضرین تؤكد قیما خاصة تهم الجماعة ونظامها االجتماعي 

  .)182ص
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  :تمهید

في مختلف مجاالت العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، یتوجب علینا أن نصطلح بشكل 

من إتقان جمع  على مناهج البحث المیداني، كما أنه یتوجب علینا أیضا التمكنكبیر 

  .لهاالمعطیات وتحلی

لهذه الغایة، البد من ضبط كل مراحل الدراسة المیدانیة، والبد من إعطاء أهمیة 

قصوى لكل مراحل البحث، حیث یعتبر الجانب المیداني تدعیما للجانب النظري یكون وفقه 

  .الدراسة مشكلةلتصورات واألفكار النظریة التي جمعناها حول تكریس حقیقة ا

  :مجاالت إجراء الدراسة

إن إنتقاء میدان الدراسة یتعلق أساسا بإشكالیة الموضوع المطروح الذي یسعى وراء 

، ونحن بدورنا قمنا باختیار منطقة "الزواج في ظل جائحة كورونا"دراسة موضوع طقوس 

  .دیم الجانب المیداني منهطولقة لدراسة موضوعنا وتق

  : المجال المكاني

یمثل المجال المكاني الحیز الجغرافي الذي تمت فیه الدراسة المیدانیة، و المجال البشري     

كرة، و هي أهم البلدیات الذي تمت فیه الدراسة الحالیة هي مدینة طولقة، والیة بس

  .نظرا لموقعها اإلستراتیجيبالوالیة،

بلدیة أمدوكال و بیطام من والیة باتنة، أما شرقا فیحدها كل من بلدیة یحدها من الشمال 

الحاجب و بوشقرون و لیشانة و لوطایة، و من الجنوب كل من لیوة و برج بن عزوز، أما 

المسیلة،  لغروس، الشعیبة بلدیة زرزور والیةمن الجهة الغربیة، فیحدها كل من فوغالة و ا

عن مقر والیة بسكرة،   كم 36 ط واحات النخیل على مسافةتقع البلدیة في منطقة سهلیة وس

دراسة مراجعة المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر، .( 2كم 1214.30و تتربع على مساحة 

  ).طولقةبلدیة 
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  :المجال البشري

ویمثل مجتمع البحث وهو مصطلح علمي منهجي یراد به كل ما یمكن أن تصمم علیه      

  الخ وذلك طبقا للمجال الموضوعي للمشكلة...كان مجموعة أفراد أو كتبنتائج البحث سواء أ

بعبارة أخرى فان المجتمع هو مجموعة التي یهتم بها الباحث، والتي یرید أن یعمم علیها 

 ). 95،ص2009عادل مرابطي وعائشة نحوي،.(النتائج التي یصل إلیها من العینة

ا عینة النساء ألن لهن تجربة في مجال الزواج ولقد اعتمدنا على عینتین في بحثنا وهم     

والمراسیم والطقوس اإلحتفالیة الخاصة بالزواج، وعینة من الرجال ألنهم لدیهم طقوس رجالیة 

ة لى النساء، وعینتنا مكونة من ثالثة عشر إمرأالتي تقام في الفضاء الرجالي المنعزل ع

 50سنة و 28(أعمارهم مابین  ، وخمسة رجال)سنة66سنة و 25(تتراوح أعمارهم مابین

، والرتباطنا بخصائص مجتمع البحث وأهداف الدراسة، اعتمدنا على أسلوب العینة )سنة

  . العشوائیة في إختیارنا لمفردات البحث

  :المجال الزمني

یحدد بالفترة التي تستغرقها الدراسة، في بدایة التفكیر في مشكلة البحث إلى غایة      

  : لعامة، وقد تمت دراستنا وفق المراحل التالیةإستخالص النتائج ا

، إلى منتصف جانفي 2020بدایة من شهر دیسمبر : مرحلة القراءة واالستكشاف  -أ 

یعد صیاغة موضوع الدراسة، بعد ذلك تم الحصول على بعض المعلومات الكافیة  2021

افي، وأیضا حول الموضوع المدروس، وٕایجاد أفضل الطرق لتناوله، وهو دور العمل اإلستكش

قمنا بالقراءات اإلستكشافیة من األبحاث المعمول بها سابقا حول الموضوع، ولتحدید 

  .المساهمة التي تنوي تقدیمها قیاسا على األبحاث

إلى غایة  2021فیفري 1ابتدءا من  :مرحلة بناء اإلشكالیة وتحدید خطة الدراسة  -ب 

بها في المرحلة اإلستكشافیة،  ، وبإعتمادنا على نتائج العمل التي قمنا2021مارس  20

حاولنا صیاغة اإلشكالیة الخاصة بدراستنا من خالل التعریف بموضوع البحث وتحدید الزاویة 
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التي سندرسها، ثم بناء السؤال الرائیسي واألسئلة الفرعیة، كما تم في هذه المرحلة تحدید 

ایا التي ستدرس في مسار البحث عن طریق خطة العمل التي تشمل الفصول والمطالب والزو 

  . الموضوع

، حیث 2021أفریل 17إلى غایة  2021مارس  31من : مرحلة الدراسة المیدانیة  -ج 

هذه الفترة توجهنا إلى میدان التطبیق،من خالل جمع البیانات والمعلومات المستهدف 

الحصول علیها حول الموضوع، والقیام بجمیع تقنیات البحث المیداني وذلك من خالل 

ماي  22أفریل إلى غایة  27الدائم والمباشر بمجتمع الدراسة، ثم إبتداءا من  اإلحتكاك

، شرعنا بتحلیل وتفسیر المعلومات المتحصل علیها، وٕاستخالص النتائج العامة 2021

  . للدراسة

  :المستخدم في الدراسة  المنهج

نة بأكثر من في أي دراسة أنثربولوجیة تتطلب منهج أو أكثر مما یستدعي منا اإلستعا     

منهج وقد تكون هذه المناهج مشتركة مع باقي فروع العلوم اإلجتماعیة واإلنسانیة ومنها 

  .ماهو خاص

  :تعریف المنهج

إذ أخذنا كلمة منهج بمفهومها العام، فإنا تعبر عن مجموعة القواعد التي تقود 

إبراهیم فتیحة محمد (خطوات التفكیر العقلي في سعیه نحو الكشف عن نتیجة معینة 

  ).110، ص 1988ومصطفى حمدي الشنواني، 

الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة "ویعرف كذلك على أنه 

  طائفة من القواعد العامة التي تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته

  ).94، ص 1994أحمد بدر، ".(و حتى یصل إلى نتیجة معینة

  :نهج من المناهج التي رأینا أنه مناسب لدراستنا وهوولقد استخدمنا في موضوعنا م
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  ):المنهج االثنوجرافي(أو : المنهج الوصفي

   :تعریف األثنوغرافیا

بمعنى جنس أو شعب، ) Ethno(إن مصطلح اإلثنوغرافیا یتكون من مقطعین األول  :لغة

وحیاة  وتعني وصف وبذلك تعرف اإلثنوغرافیا بأنها وصف لثقافات) Graphic(والثاني 

  .الشعوب

   ةالمعاصر " العرقیة"وتعرف األثنوغرافیا على أنها الدراسة التحلیلیة للمجموعات اإلثنیة      

، وهي مالحظة وتسجیل المادة )دراسة تلك المجموعات المادیة واإلجتماعیة واللغویة (

سلوب الحیاة الثقافیة من المیدان ووصف النشاط الثقافي كما یبدو، فهي الدراسات الوصفیة أل

ومجموعة التقالید والعادات وأصناف التراث الخاصة باإلثبات، أي تلك التجمعات اإلنسانیة 

التي تمتاز ببنیة عائلیة وٕاقتصادیة و إجتماعیة متجانسة، حیث تقوم الوحدة على لغة وثقافة 

  ) 32،  ص2017مریم دهان، (مشتركة 

طریقة وأداة لفهم أسالیب مجتمع " في أن البحث اإلثنوغرا "Augebeau"ویرى أوجبو     

ما، وطرقه في الحیاة، من خالل معرفة أفكار أعضائه ومعتقداتهم وقیمهم و سلوكیاتهم، وما 

یصنعونه من أشیاء یتعاملون معها، ویتم ذلك عن طریق المالحظة بالمشاركة في الوضع 

لي، یتطلب وقتا الطبیعي من جانب الباحث، ویوصف البحث اإلثنوغرافي بأنه بحث تفاع

  .طویال للمالحظة والمقابلة، وتسجیل المعلومات كما تحدث بشكلها وفي مواقعها الطبیعیة

إذن یركز البحث اإلثنوغرافي على وصف السیاق، دون محاولة من الباحث فرض      

نظامه أو معتقداته على الموقف البحثي، ففهم السلوك وجمع البیانات و المعلومات 

المهم هو الوصف الدقیق والمتعمق للموقف لموضوع الدراسة، كما یركز على وتفسیریها، ف

دراسة حالة إجتماعیة معینة أو حدث معین، ویعتمد هذا الوصف على النص أكثر من 

اعتماده على األرقام، ولذلك فإن البحوث تعتمد في عرضها للنتائج والتفسیر إلجابات 

  ). هان، نفس المرجعمریم د( المبحوثین واستخالص الرؤى منها 
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  :المنهج اإلثنوغرافي

لدراسة الواقع أو ظاهرة ما، ویهتم بوصفها وصفا دقیقا "حیث یستخدم هذا المنهج      

ذوقان ". (موضحا مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظواهر األخرى

  ).13س، ص .عبیدات وآخرون،ب

رة عن التغیرات الثقافیة واالجتماعیة، التي لقد استخدمنا هذا المنهج قصد إعطاء صو  

  .  حصلت في طقوس الزواج بمدینة طولقة في ظل جائحة كورونا

  :تقنیات البحث_ ب

لقد اعتمدنا في دراستنا مجموعة من األدوات البحثیة التي ساعدتنا على جمع المعلومات 

  :وهي كالتالي

  :المالحظة  

یعتمد علیها الباحث في أي دراسة علمیة، فهي ن المالحظة هي أولى األدوات التي إ     

تساعده على بناء األسئلة، وفي الوقت نفسه أكثر األدوات صعوبة، ألنها تعتمد على مهارة 

الباحث  في تحلیل العالقات االجتماعیة وأنماط السلوك االجتماعي المراد دراسته، 

الدقیق أو الرصد في مواقف والمالحظة الجیدة تتم باستخدام وسیلة صادقة تتضمن التدوین 

فعلیة من قبل شخص مدرب لدیه اتجاهات ایجابیة نحو البحث العلمي ولدیه أمانة علمیة، 

ولذلك تعد المالحظة أداة بحثیة من أكثر األدوات دقة وأقلها تحیزا اضافة الى أنه یمكن 

  )  50، ص2003سهیل رزق دیاب، ( تسجیلها وتصویرها  

ة منذ بدایة الجولة اإلستطالعیة وأثناء إجراء المقابالت مع وقد استخدمنا هذه األدا

المبحوثین، إذا أفادت هذه الوسیلة في التعرف عن قرب عن طبیعة أفراد العینة، وربط النتائج 

  فیما بینها واستنباط مدى صحة المعلومات المتحصل علیهاـ
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  :المالحظة بالمشاركة  

التي فرضت نفسها نظرا لطبیعة الموضوع  أما عن تقنیات وأدوات جمع البیانات فهي

المتناول، هذا للوصول إلى األهداف المرجوة منه، لذا كانت األداة الرئیسیة في دراستنا هذه 

المالحظة بالمشاركة أو المعایشة عن طریق جمع معلومات ترتبط بشكل وثیق بالعمل 

ت الهامة لدراسة الظواهر، المیداني، فالمالحظة في میدان األنثروبولوجیا تعتبر من الخطوا

بل یمكن اعتبارها من التقنیات األساسیة لجمع البیانات التي بدونها لن تكون لهذه الدراسات 

  ) 107، ص2013منصور مرقومة، (فائدة كبیرة 

هي المشاركة المنظمة المقصودة، حسب ماتسمح به الظروف، في  :وتعرف أیضا

ناشمیار _شاقا فرانكفورت( ة من األشخاص أنشطة حیاتیة وفي اهتمامات ومصالح مجموع

  ) 280، ص2004ودافید ناشمیار، 

لذا فتعتبر المالحظة بالمشاركة تتضمن فكرتین أقام علیهما بعض الباحثین موقف 

من طرفین أحدهما یمثل اإلندماج في المشاركة الخالصة و بین المالحظة الخالصة یماثل 

الذین یشار إلیهما في الدراسة الحقلیة األنثربولوجیة  التقابل بین موقفي االستغراق واالنفصال

كعملیة ضروریة  یقوم بها الباحث حتى یتمكن  من فهم ماحوله وتسجیل مالحظاته 

 ص،1988فتیحة محمد ابراهیم ومصطفى حمدي لشنواني، ( وتحلیالته علیه بعد ذلك 

185.(  

أنه لفهم ثقافة " قال  عن األهمیة البالغة للمالحظة إذ) Bouas"( بواس" وقد تكلم

نخبة من أعضاء هیئة التدریس، " ( مجتمع البد من العیش في المجتمع ومعرفة لغة األهالي

  ). 15، ص2005

ة فقط المالحظة البصریة بل أیضا المالحظة السمعیة فال تعني المالحظة بالمشارك

( اإلصغاء والفهمالتي تعني اإلصغاء إلى التفاعالت اللفظیة التي  تحتاج إلى المالحظة، 

  ) 109، ص2014قویدر سیكوك والزهرة قریصات، 
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وقد تم االعتماد على هذه األداة البحثیة الهامة في كل مراحل البحث،حیث كنا 

نراه ونسمعه ونصور أو نسجل المواقف السریعة والمعقدة التي یصعب  خاللها ندون كل ما

ظة العدید من الطقوس في المناسبات تدوینها في الحال، كما تسنت لنا الفرص دائما لمالح

  االحتفالیة ـ

  :المقابلة

تعتبر المقابلة من أهم الوسائل المستخدمة لجمع المعلومات وفیها یبدأ الباحث بإلقاء 

محادثة یقوم بها فرد مع أخر أو مجموعة من " أسئلة على المبحوث، وتعرف المقابلة بأنها 

محمد الجوهري، ( ت الستخدامها في بحث علمي األفراد بهدف الحصول على أنواع المعلوما

  ). 95، ص1997

وهي أداة بحثیة بالغة األهمیة یعتمد علیها الباحثون األنثروبولوجیون في دراستهم 

المیدانیة، والواقع أنها تتیح للباحث اإلقتراب من األفراد والجماعات التي یتصل بها أثناء 

لة الفردیة ألنها تتعلق بأمور شخصیة الیستطیع قیامه بدراسته، وكان اعتمادنا على المقاب

المبحوث اإلدالء بمعلوماته حولها فلجأنا إلیها لرفع الحرج والحصول على معلومات معمقة، 

  .صادقة ودقیقة حیث یترك للمبحوث حریة التعبیر عن أرائه وعن ذاته بشكل فردي

  :المقابلة الفردیة 

تتیح للمبحوث الحریة في ایداء الرأي  تجرى المقابلة الفردیة مع شخص واحد، وهي

إبراهیم ( والتعبیر بصدق عما یرید أن یقول فال یشعر باإلحراج لوجود أشخاص أخرین معه 

، وتعد المقابلة الفردیة أداة تسمح للمبحوث بالتعبیر عن )  267،ص2009خلیل ابراش، 

بون في إعطاء أرائه وتوجهاته ومعتقداته وذاته بحریة، حیث یمیل بعض الناس ویرغ

المعلومات شفاهة  أكثر من إعطائه كتابة، ربما یعود ذلك إلى سهولة األمر بالنسبة لهم، 

ویلعب التفاعل الودي أثره الكبیر على استجابات المستفتین من خالل المقابلة الشخصیة، 

فلمقابل یشجع ویساعد المقابل ویقرأ قسمات وجهه من تعبیرات ونغمات صوته، ویحلل 
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شف ویصل إلى أغراضه سواء كان بحث أو توجیها، أو عالجا بمقدار حسن استفادته ویستك

  ).136، ص 2010حسان حالق، ( من المقابلة 

ولقد كان اختیارانا لهذه التقنیة أنها تتیح للمبحوث فرصة اإلجابات المطولة عن 

سماهم التساؤالت المطروحة دون توجیه أو تدخلن كما أنها خصائص األفراد الشخصیة و 

  .الذاتیة

  : التصویر الفوتوغرافي والتسجیل الصوتي

یعد التصویر الفوتوغرافي أداة مهمة لتوثیق بعض المعلومات التي ال یستطیع الباحث 

استرجاعها بكل تفاصیلها، وتعد الصورة بنوعیها الثابتة والمتحركة من أهم أدوات استرجاع 

الصورة بحفظ المالحظة حیث یشكل مجموع وتوثیق التفاصیل الدقیقة عن حادثة ما، وتسمح 

جان كوبان، (اإلشارات المرئیة السمعیة لمقطع مصور مجموعة معلومات یصعب تدوینها 

  ). 129، ص2006

وبالنسبة لنا ساعدتنا كثیرا الصور الملتقطة والتسجیل الصوتي في إعادة إنتاج مواقف 

الطقوس والعادات الساریة في  وأحداث معینة وترتیبات أخذت منا الزمن، وصورت لنا بعض

التي كان من الصعب  العرس وأیضا استخدمنا هذه التقنیة في بعض المواقف والفضاءات

التقرب 



 

 

  

  

  

  :الفصل الثاني

  

  

طقوس ِاحتفال الزواج  

  )مراحله وعاداته(



 )مراحله وعاداته(طقوس احتفال الزواج : الفصل الثاني
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  تمهید

الزواج من اآللیات اإلجتماعیة والدینیة والدعامة األساسیة في تكوین المجتمع ككل، یعتبر 

واألعراف والعادات والتقالید التي تسعى إلى  وحیث یتمحور حول مجموعة من الطقوس

تنظیمه وتحدید أشكاله واتجاهاته والقیم السائدة في المجتمع، ومن خالل هذا البحث 

والددراسة المیدانیة لمدینة طولقة إحتفال الزواج عاداته وتقالیده في الحیاة العادیة وسیرورة 

وس التكمیلیة للعرس، هذا ما سنتعرف طقوس اإلحتفال منذ الخطبة ومراحلها إلى غایة الطق

  .علیه خالل فصلنا هذا

  :المدني والعقد الخطبة مراحل -1

  الخطبة المبدئیة -1-1

للشریك، وهي  االختیارتعتبر الخطبة أول خطوة في عملیة الزواج وتأتي مباشرة بعد     

ت مرحلة التعارف بالنسبة للخطیبین، وتحظى الخطبة بمكانة عالیة في كثیر من المجتمعا

 تصحب معهالشرقیة التي ال تقبل أي عالقة غیر رسمیة بین الفتى والفتاة، األمر الذي 

الخطبة هي الوسیلة الوحیدة المقبولة من األسر والمجتمع للتعارف بین الفتى والفتاة، وتنطوي 

الخطبة على مرحلة التحول النهائي للمكانة المتغیرة من العزوبة إلى الزواج، وكذلك التحول 

التواعد مع أكثر من شخص إلى التواعد المقصور على شخص واحد أي الخطیب من 

  ).190، ص2008سناء الخولي، (والخطیبة 

شهدت عملیة الخطوبة في مجتمع البحث المدروس أن طقوس الخطبة لها كما قالت لنا     

بكري طفل من یكبر و یولي تاع زواج أمو هي دورلو على عروس [  :)07(المبحوثة رقم 

تتم بین أهل  كانت الخطبة ، أي أنها في الماضي]وكانت تشوفلو من بنات عمامو أو خوالو

الشاب والفتاة المقبلین على (العریس وأهل العروس فقط بدون تدخل طرفي الزواج أي 

، وذلك وفق معاییر متعارف علیها فكانت الخطبة تتم على أساس الحب والنسب )الزواج



 )مراحله وعاداته(طقوس احتفال الزواج : الفصل الثاني
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وأنها األم هي من تختار البنها شریكة حیاته، لكن مع تغییر واألخالق والعرض الشریف، 

األوضاع وخروج البنت للعمل والدراسة أصبح اإلختیار الشخصي أو الذاتي هو الطابع 

الغالب لكن عند الخطبة تتحفظ عائلة الخطیب عن عالقة اإلبن بالفتاة وتعطیها طابع 

ه المستقبلیة وفق معاییر الشخصیة تقلیدي، أي أن الشاب هو من أصبح یختار شریكة حیات

  .ویكلف فقط والدیه بخطبتها له

 تعارف العائلتین -

إن تحدید األسرة أو الشاب بالعروس المستقبل غیر كاف إلقدامهم على خطبتها مباشرة     

بل یجب التأكد من الصفات والخصائص التي یبحثون عنها، ویكون ذلك یتعرف أمه أو 

وجرت العادة في مجتمع ). 159، ص1975لیلى صباع، . (الفتاةقریباته مباشرة على  إحدى

الدراسة أنه عند تعارف العائلتین تذهب أّم الشاب المقبل على الزواج هي وأحد أفراد عائلته، 

جداته أو أخته إلى البنت المراد خطبتها، فإن كانت من األقرباء تذهب األم وٕاحدى بناتها في 

في الخطبة وعند الزیارة تقوم بالتعرف أكثر عن الفتاة دون  زیارة عادیة وال تفصح عن نیتها

علمها أو علم أسرتها وتلك من أجل أن تكون البنت على طبیعتها في تصرفاتها وسلوكها 

مما یتسنى ألّم الشاب وأخته فحص الفتاة جیدا ومراقبة كل صغیرة وكبیرة علیها وهذا ما قالته 

خطب الطفلة ثبت في هدرتها ونظافتها في دارهم إذا رحت ت[بقولها ) 10(المبحوثة رقم 

تراقبها وتشخصها دون علم الفتاة وتعني بقولها أن خطبة البنت تأخذ ] وخاصة الكوزینة

بذلك، وتركز على كالم ولباس البنت ونظافة منزلهم وخاصة المطبخ ألن المرأة تعرف من 

ینهم أهل الفتاة ال ینظرون إلى نظافة مطبخها والبنت تكون مثل أمها، وبحكم القرابة التي ب

الزیارة باستغراب وعندما تنتهي الزیارة وتعود األم وابتنها للبیت وهم مزودین بكم من 

المعلومات واألفكار عن الفتاة وبعد مشاورة مع الشاب ووالده یقررون خطبتها أوال، أما إن 

ختارها فإن أمه تتصل كانت الفتاة المراد خطبتها لبیت من األقارب ویكون الشاب هو من ا

ویحددان موعد االلتقاء وبعد تحدید الموعد فإن أم الشاب تزور عائلة الفتاة رفقة  بأم الفتاة
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إحدى بناتها أو عماتها وتأخذ معها بعض الفواكه والعصیر، وعند الزیارة تقوم أم الشاب 

مستواهم اِالقتصادي  تزور عائلة الفتاة برفقة إحدى بناتها بتعرف مبدئیا على عائلة الفتاة عن

واِالجتماعي من خالل السؤال عن كل ما یخص العائلة، وكذلك أم الفتاة وجدتها یوجهان 

أسئلة متعددة ألم الشاب قصد التعارف،وبعد ذلك تأتي الفتاة وتسلم على أم الشاب وجدته 

ن طول وتجلس بجانبهم أو أمامهم وتعد هذه فرصة لفحص الفتاة جیدا وذلك بنظر إلیها بدأ م

إلى جسمها عموما ولون شعرها وأسنانها وأنفها ولون بشرتها ولباسها ثم تفتح معها أم  قامتها

الشاب باب الحوار لتعرف أي نوع من الفتیات بحكم خبرة األم والجدة، باإلظافة إلى معاینة 

ملة األثاث وأفرشة المنزل وكذلك ما قدموا من قهوة وحلویات وطریقة التقدیم، وبعد معرفة ج

من الصفات والخصائص على الفتاة وعائلتها بصفة عامة تفصح جدة العریس أو أمه على 

أي تقول ألم الفتاة ] رانا جیناكم نخطبو بنتكم لولدنا إال كتب ربي: [نیة خطبة ابنتهم فتقول

نزیدوا : [ أنها ترید خطبتها البنهم إن كان لهم نصیب فیها فترد علیها أم الفتاة وتقول لها

وتقصد یجب أن تتعرف ] على بعضانا اكثر ولي فیها خیر یدیرها ربي انشاء اهللا رفوانتع

األم ومن معها  العائلتین أكثر وعسى أن یحدث اهللا لهم نصیب، وهكذا تنتهي الزیارة وتعود

للبیت حاملین كل األخبار والمواصفات على الفتاة وعائلتها وتقوم األم بوصفها بدقة لبناتها 

وأیضا یقوم والد الفتاة بالسؤال عن أهل الخطیب عن أصلهم وفصلهم . ك البنهاوزوجها وكذل

ومعرفة المقربین منهم لیكون علیهم صورة یستطیع من خاللها الموافقة أوال، وهذا هو 

أي الرؤیة " الشوفة"الحاصل في مجتمع الدراسة حالیا، وبعد الموافقة یتم تحدید موعد 

  .الشرعیة وهذا ما نفسره الحقا

 )الشوفة(الرؤیة الشرعیة  -

هذه المرحلة هي مهمة جدا وتعتبر القاعدة للخطبة الرسمیة، وهي تأكید على قبول أهل     

الشاب لخطبة الفتاة خاصة بعدما وافق أهل الفتاة على الشاب وأهله، وفي مجتمع البحث أو 

لمیدانیة باإلضافة تتم الرؤیة الشرعیة حسب ما عایشناه خالل الدراسة ا في المجتمع الطولقي



 )مراحله وعاداته(طقوس احتفال الزواج : الفصل الثاني

 

24 
 

أو الرؤیة الشرعیة للقاء " الشوفة"إلى معرفتنا الجیدة لعادات المنطقة، وجرت العادة أنها یوم 

الشاب والفتاة وتتم رؤیتها في بیت أهلها إذ تسمح عائلتها للشاب برؤیتها دون حجاب لكن 

ئلة الشاب في ذلك تجتمع عا" الشوفة"یكون لباسها محتشما، وبعد االتفاق على یوم مجد لیوم 

الیوم والده وأعمامه وأحد من أخواله وباإلضافة إلى كبیر العائلة جده مثال باإلضافة إلى 

أخوه، وبالنسبة إلى والدته فتقوم باستدعاء إحدى أخواتها وٕاحدى عماته، لیرافقنها إلى بیت 

" الشوفةبخاتم "الخطیبة، وقد تكون األم قد اشترت خاتم بسیط أو تملك خاتم هي یسمى 

وكذلك سلة مملوءة بالفواكه المتنوعة وأیضا سلة أخرى فیها بعض المكسرات المختلفة 

وفي ذلك الیوم یقوم الشاب " 'طبق القشقشة'وفي مجتمع آخر یدعى "بالطبق والحلوى تسمى 

بشراء ألبسة جدیدة تلیق بهذه المناسبة، و یذهب إلى الحالق، وفي هذه األثناء أهل الخطیبة 

ستعدون الستقبالهم حیث یقوم والدها باستدعاء أعمامها وأخوالها وكبیر العائلة جدها كذلك ی

أو عمها، بینما تستدعي أمها جدنها وعمتها وخالتها والمقربات من العائلة كزوجة عمها 

وزوجة خالها، وتجهز أسرة الخطیبة البیت مسبقا من تنظیف البیت واألفرشة وضع الحلویات 

سها تتزین وتلبس لباسا یلیق بهذه المناسبة وبعد الوقت المحدد یأتي وتجهز الخطیبة نف

هو وٕاخوته بینما تستقبل والدتها وأختها النساء الخاطب وأهله، یستقبل والد الخطیبة الرجال 

یجلسن في غرفة مجهزة لهن أین تتبادل النسوة أطراف الحدیث لتتعرف أكثر، ثم تقدم 

وتكون ) والحلویات والشاي والمكسرات والفواكه والمشروبات القهوة( الخطیبة وأختها الكبرى 

الفرصة لرؤیة الخطیبة أكثر، بینما یجلس الرجال في غرفة الضیوف ویتبادلون أطراف 

الشاي ( الحدیث أي في الفضاء الرجالي المنفصل عن فضاء النساء، ویقدم لهم أخ الخطیبة 

وفي هذه األثناء یبدأ والد العریس أو من  )اكهوالمكسرات والقهوة والحلویات والمشروبات والفو 

فیرد والد ] جیناكم بالحسب والنسب راغبین نخطبو بنتكم البننا :[ینوبه في خطبة ابنهم قائال

  ].إن كتب المكتوب فهي لكم:[ الفتاة أو جدها یقول
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ن وهنا یبدأ الحوار والنقاش بینهم حول الشروط الخاصة وتتمثل في الشروط المادیة م    

ذهب ومبلغ الصداق وشاه الحالل باإلضافة إلى الشروط الغیر مادیة كإتمام البنت لدراستها 

إلخ ...أو العمل، وأیضا العریس الذي یشترط عدم عمل زوجته مستقبال أو السكن مع أهله

من الشروط وبعد النقاش والتحاور یتم تحدید الشروط بین الطرفین ویتم االتفاق علیها ویكون 

من طرفي الجماعة الحاضرین ) سورة لفاتحة(لشهود، وبعدها یتم قراءة الفاتحة بحضور ا

ثم یذهب اخ الخطیبة أو عمها ألمها ویقول لها تمت الموافقة بین . قصد نیة القبول والتوفیق

وتقوم أم الخاطب بتلبیس الخاتم للخطیبة، ثم " بزغارید"الرجال في هذه األثناء تقوم المساء 

ة مع الخاطب لغرفة أخرى وتأتي الخطیبة مع أمها لیراها خطیبها و تسمى یذهب أخ الخطیب

، ودرت العادة في مجتمع البحث أن یعطي الخاطب مبلغ بالرؤیة الشرعیة یراها بضع دقائق

وعند الرجال یودعون ". حق الشوفة"من المال عند مغادرتها الغرفة وهو مبلغ رمزي ویسمى 

آخر للقیام بالخطبة الرسمیة عندما یجهز العریس ووالده بعضهم البعض ویتفقون على موعد 

  .الشروط المتفق علیها

  الخطبة الرسمیة -1-2

الخطبة لیست مجرد عهد االرتباط بین الشخصین فقط، بل هي الطریقة التي تقضي إلى     

من التزامات قانونیة ومدنیة إال أنها تحمل في طیاتها جوانب دینیة الزواج ورغم خلوها 

وجوانب رمزیة، تعرف الخطبة بأنها طلب الرجل ید إمرأة شرعا لیقترن بها، فإذا شعائریة 

أجیب بالموافقة تمت الخطبة بینهما، وهي عند المسلمین وعد بالزواج، ویوثق هذا الوعد 

، 1999عبدالقادر القیم، (بقراءة الفاتحة، وهي لیست عقدا تتوفر علیه أثار والتزامات قانونیة 

ي هذه المرحلة یعمل على تهیئة نفسه لیدخل في التفاعل لعالقات جدیدة ، فالفرد ف)140ص

أو " لفیونصاي"أو " الفاتحة"أو " الدفوع"والخطبة الرسمیة یطلق علیها في مجتمع البحث اسم 

  ".المالك"
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 الدفوع -

وهي مرحلة احتفالیة تقام في بیت الخطیبة، تأتي بمدة بعد الخطبة المبدئیة، وفي هذه     

بة یحضر أولیاء وضیوف الخاطب، وفیه یتم تقدیم شروط الزواج المادیة للخطیبة المناس

والمتمثلة في أشیاء قیمة إلضافة إلى المهر وهو عبارة عن مبلغ مالي لتوثیق هذه الشروط 

في منطقة البحث بیوم الجمعة حیث " الدفوع"أن یكون یوم  یتم عقد الفاتحة حیث جرت العادة

أهل الخطیبة على هذا الیوم حیث یجهز كل منهما نفسه بمدة قبل اتفق أهل الخاطب مع 

حلول الیوم المحدد، وفي الیوم المتفق علیه یجتمع أهل الخاطب یتجمعون في بیت والدة 

في حلقة حول اإلمام الذي یشرف على عملیة الخطیبة في قاعة الجلوس، وینتظم الحضور 

بین الرجل والمرأة أو ولي المرأة، ویمكن أن تكون الوكیلین، یتم عقد الزواج باإلیجاب والقبول 

یبدأ اإلمام بالبسملة ). 58، ص2010، ادالزر فیصل محمد خیر ( الوكالة على كل منهما

یسأل كال الطرفین على القبول بالشروط والمهر ثم  ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم على سیدنا محمد 

وبمجرد انتهاء " ورة الفاتحةس"ثم یقوم بصیغة العقد وبعدها یدعو جمیع الحضور بقراءة 

اإلمام یقدم والد العریس أو وكیل المهر المتفق علیه لوالد العروس أمام الحضور، والشروط 

  :المتفق علیها وهي كاآلتي

ة بصفة عامة یعد المهر من أهم الموضوعات المتعلقة بالزواج و المصاهر : المهر    

یقدمها العریس وأسرته إلى العروس إلتمام جتماعیة، وهو الهبة التي وللمهر معنى ووظیفة ا

بعض االلتزامات التي تقتضیها العادات والتقالید، یقدم مبلغ مالي إلقامة زواج شرعي، 

وبمجرد إتمام هذا العقد الشفوي المبني على الكلمة یصبح الخاطب هو المسؤول عن خاطبته 

، یقدمه أو ما یحول إلیه في كل شيء، والمهر في التقالید واألعراف االجتماعیة هو مال

الزوج لزوجته كأنه هدیة، واستخدمت الكتابات االنثروبولوجیة مصطلحات تعبر عن مهر 

العروس فاستعملت ثمن العروس للتعبیر عن عملیة دفع المهر باعتباره ركنا أساسیا من 
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ابل األركان التي تقوم علیها رابطة الزواج و المصاهرة، ألن دفع المهر یعد شراء في مق

  .الحصول على زوجته بالنسبة لبعض الثقافات

یعتبر دفع ثمن العروس في بعض  وتعویض ألقاربها و ه" ثمن العروس"من هنا یعد     

الثقافات مقابال النضمام األبناء الذین ستنجبهم وهم بالطبع  سینتمون إلى عشیرة الزوج 

  ).11، ص1955 ،براهیم دعبسیسرى إمحمد (

} ِنْحَلةً  َصُدَقاِتِهنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا {ق في الشریعة اإلسالمیة هو واجب لقوله والمهر والصدا    

، والمهر في مجتمع البحث هو مبلغ مالي متفق علیه من قبل )04( سورة النساء اآلیة

باإلضافة إلى شروط أخرى مثل قطع من الذهب خاتم الخطوبة وخاتم العقد أو  الجماعة

التي تعتبر ضرورة في طقس الحنة، باإلضافة إلى " لوزتین"وأساور والزواج وسلسلة وأقراط 

شاه "الزفاف وكذلك  حنةوهي األلبسة والهدایا التي یحضرها أهل العریس یوم " الجهاز"

وهي عبارة عن كبش أو نعجة ویكون تسلیم المهر في حضور الجماعة العقد أي " الحالل

  ".المالك"أو " الدفوع"یوم 

 وهدایا المناسبات زیارات الخطیبة -

بعد الخطبة الرسمیة یستطیع الخاطب وأهله زیارة الخطیبة وأهلها لتوطید العالقة، لكن     

هذه الزیارات تكون في المناسبات واألعیاد فقط، إن هذه الزیارات أو ما یطلق علیها إسم 

ى اتصال موجودة في مجتمع المغرب العربي ككل والذي یلزم الخاطب بأن یبقى عل "تفقیدة"

دائم بخطیبته وٕان لم یكن یلتقي بها فهو یعبر عن حبه لها بإرسال األقمشة والحلي في 

  ).40، ص2014نصیرة قیشوش، (المناسبات 

كما یعمل مجتمع البحث عن أن الهدیة من آثر النفوس فهي تعبر عن المحبة والقرب     

بة وحسب مجتمع البحث فإن وذلك حسب المناس العاطفي وتكون الهدیة إما نقدیة أو مادیة

هذه الهدایا مقترنة بمناسبات األعیاد كعید الفطر وعید األضحى وعاشوراء والمولد النبوي 
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فالعید الصغیر ندولها القاطو وقندورة وریحة وصابون [الشریف حسب قول المبحوثة لنا 

الفطر ، أي أن في عید ]ومكیاج ولعید الكبیر ندو فخذ لحم من ضحیتنا وندولها غداها

تتمثل الهدایا في األلبسة وفي عید األضحى أیضا ألبسة وفخذ لحم وسلة من الفواكه أما في 

عاشوراء والمولد النبوي الشریف تتمثل الهدایا في طبق القشقشة، الشموع، البخور، الحنة 

  .والعطر باإلضافة إلى طبق من الطمینة

إلخ أما أهل ...ائلة الخطیبة أو حجإلى جانب هذه المناسبات أخرى كنجاح أحد أفراد ع    

  .الخطیب فیقومون بدعوة أهل الخطیبة إال في مناسبة كبیرة كالعرس والختان

  العقد المدني -1-3

یطلق علم االجتماع واالنثروبولوجیا على مرحلة عقد القران مرحلة التعاقد والزواج التي     

روق أحمد مصطفى ومرفت فا(تبدأ بعقد الزواج بصفة رسمیة وتعد بدء الحیاة الزوجیة 

  ).71، ص2013العشماوي، 

وفي مجتمع البحث ومن خالل الدراسة المیدانیة ان العقد یتم قبل مدة قصیرة من موعد     

ي حال تراجع العرس أو یتم العقد في أسبوع العرس وهذا حتى ال تعد الخطیبة مطلقة ف

لوقت صعیب وما فیهش :[ قولهاب) 13(ا ما أكدته لنا المبحوثة رقم الخطیبة عن الزواج هذ

، وعند تحدید موعد العقد ]لمان، الزم یكون العقد في سمانة العرس باه نتجنبو المشاكل

یحدث في مجتمع البحث أن یذهب العریس إلى بیت العروس رفقة والدها وأخوها وشاهد من 

عقد الزواج أهله ویأخذ معهم العروس ووالدها وشاهد من أهلها إلى البلدیة من أجل توثیق 

المدني بصفة رسمیة أمام الموظف المختص والمكلف قانونیا بتحریر عقد الزواج، وبعد إتمام 

العقد یبارك الحضور للعریس والعروس ثم تعود العروس إلى بیت أهلها، وهكذا یكون العقد 

  .المدني عموما في مجتمع البحث بمدینة طولقة
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  طقوس العروس ودالالته الرمزیة -2

  لعنایة بجسد العروسالحالقة وا -2-1

قبل عدة أیام من موعد الزفاف یقوم كل من العریس والعروس بالكثیر من االستعدادات     

حیاة زوجیة سعیدة وتحرص  لضمان العامة والخاصة للتعبیر عن الفرحة والبهجة والسرور

  .العروس بصفة خاصة على العنایة واالهتمام بنفسها

زفافها عملیة هامة للعید من الممارسات التي تحتل  تمثل عملیة تزیین العروس قبل    

من األوائل الذین اكتشفوا " مارسیل موس"كما كان . مكانة هامة بین العدید من الخطوات

التي قام بها حول  ولوجیةنواالثارتباط الجسد بالثقافة ذلك من خالل الدراسات االنثروبولوجیة 

ه لها والمالحظات التي دونها حولها، اكتشف الجماعات شبة البدائیة إذا من خالل معایشت

أن المفهوم الحدیث للجسد جاء " دافید لوبروتون"الكثیر منها وعن اهتماماتها بالجسد، ویؤكد 

نتیجة تحول نظام المجتمعات من نظام جماعي إلى فرداني یركز اهتمامه على الجسد 

الجسد في المفهوم الحدیث : "وأیضا الظروف التي غیرت العالقات وأعادت تشكیلها فیقول

  ).David Le Barton, p29( ت الفردیة راجع التقالید الشعبیة وظهور النزاعانتاج ت هو

في مجتمع البحث أو الدراسة أن جمال المرأة هو الجمال الطبیعي وجمال روجها ونفسها     

لمال الكافي وأن الجمال المصطنع ال یعكس الصورة الحقیقیة لها إال أنه یقوم یتزویدها با

لحالقة الشعر والصبغة والحمام ولتستأجر الفستان األبیض وغیرهم من األمور المرتبطة 

بزینة الجسد، وأنها أول ما تعتمد علیه العروس قبل العرس بشهر أو أكثر تبدأ باستخدام 

كما  خلطات وكریمات التجمیل لتقویم الشعر وترطیبه وجمال البشرة والعنایة بها وتبییضها،

عتمد على وصفات لزیادة الوزن إن كانت نحیفة وٕاذا كانت بدینة تعتمد على وصفات ت

قبل العرس :[ للتنحیف، تلي هذه نزع الشعر الغیر مرغوب فیه وكما قالت المبحوثة أیضا
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، وتعني بهذا أن ]ألنو العرایس كامل یدیروه بسمانة لعروسة تروح للحفافة دیرلها لیماش

  .إلى الحالقة لصبغ شعرها وتغییر لونه العروس قبل زفافها تذهب

  یوم حمام العروس -

أنو العروسة نهار الحمام تاع عرسها تعیط لصحباتها وبنات  :[كما قالت المبحوثة    

، جرت العادة أن العروس تذهب هي وصیقاتها للحمام قبل ]الفامي وجیرانها یروحو معاها

  .واألدوات الخاصة بالحمام حیث تحضر العروس مالبسها. یومین أو یوم من العرس

یكتسب الحمام أهمیة كبیرة بالنسبة للعروس والتحضیر له یكون بعنایة وبفترة قبل موعد     

الحمام المكونة من مالبس الذهاب للحمام ومالبس العودة حلوله فتجهز وتشتري أدوات 

  :وأدوات الزینة وهي كاآلتي

تمثل في فستان ذو لون فاتح ومالبس مالبس خارجیة وداخلیة تحملها في حقیبة وت    

داخلیة وتحضر عباءة أو حجاب تذهب وتعود فیه من الحمام، وأوات الزینة بكل أنواعها 

باإلضافة إلى الشموع والبخور وباإلضافة إلى أدوات وأواني " الكحل"، "اللبان"، "السواك"

تح ومناشف للجسد لالستحمام وتتمثل في الفوطة وهي قطعة من القماش ذات لون وردي وفا

للجسد وأخرى صغیرة للرأس، وصندال أي حذاء تنتعله للدخول إلى  والرأس تكون منشفة كبیرة

وهو وعاء صغیر یستعمل للماء : غرف الحمام یكون ممیز في شكله ومرتفع قلیال، طاس

  .على الجسد وعادة یكون من النحاس، كاسة وكرسي صغیر تجلس علیه

ام تتجمع كل الصبایا المدعوات إلى بیت العروس ویحضرن معهن في الیوم المحدد للحم    

كل اللوازم لالستحمام، بعد أن تقم لهن والدة العروس وأختها لتناول الفطور یذهبن إلى أقرب 

حمام مشیا على األقدام بمثابة إعالن للناس على بدایة مراسیم الزواج وكما وصفت لنا 

حمام تتعالى الزغارید، بعد االستقبال الحار من إحدى المبحوثین أن بعد وصولهم إلى ال

صاحبة الحمام، وبعد الشروع بنزع ثیابهن ویلبسن لباس الحمام، یقمن بإشعال الشموع 
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وتحمل الصبایا الشموع والبخور والعروس في الوسط وهن یقرئن األدعیة والبسملة  والبخور

  .إلبعاد الجن واألرواح الشریرة حتى ال تلمس العروس

وبمجرد االنتهاء من االستحمام تقوم العروس بلف جسدها وشعرها بالمناشف والصبایا     

أیضا یخرجن وهن یحملن الشموع متجهات لالستراحة ثم تجلس العروس على الكرسي 

كالملكة بعد أن تمت طقوس الحمام لتعطي الفرصة للجمیع لرؤیتها، بعد أن تلبس الصبایا 

بها ویجلسن وتبدأن بالغناء والرقص والزغارید، وتقدم أخت  الالتي رافقنها ثیابهن ویحیطون

العروس وٕاحدى قریباتها بتوزیع الحلوى والقهوة والشاي والعصیر والفواكه ویقمن بالتقاط 

 الصور التذكاریة للعروس مع مرافقاتها، و بعد االنتهاء من جمیع طقوس الحمام واالحتفال

لبس العروس حجابها المزین الملون باللون الجماعي تلبس كل واحدة منهن حجابها و ت

  .الزاهي ویترافقن للعودة لبیت أهل العروس

  )شهادة العذریة(الفحص الطبي  -

من بین االستعدادات التي تلي طقس الحمام، استعداد للفحص الطبي وشهادة عذریة     

ت في العروس مرتبط بشرف العائلة وهي مقیاس لتربیة العروس وأخالقها ورمز عفتها جر 

العادة في مجتمع البحث أن تذهب العروس في الیوم الموالي لحمامها إلى الطبیبة النسائیة 

إلجراء الفحص الطبي من أجل جلب شهادة العذریة وبمجرد منح الطبیبة الشهادة للعروس 

تعود مباشرة إلى البیت وبمجرد دخولها تجد والدتها بانتظارها عن نتیجة الفحص وتفرح كثیرا 

عذراء ألن ابنتها صانت شرفها وشرف العائلة، وتأخذ العروس شهادة العذریة معها  كونها

  .لیلة الدخلة فإن حدث شيء ما تستطیع المواجهة بها
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  یوم شاة الحالل ورمزیتها -2-2

هو الیوم األول الذي تنطلق منه مراسیم احتفال العرس، وجرت  "شاة الحالل"یعد یوم     

یذهب  یوم الثالثاء أو في األسبوع الذي سیقام به العرس،" حاللشاة ال"العادة أن یكون یوم 

في ) الكبش" (شاة الحالل"أهل العریس في موكب صغیر إلى بیت العروس وهم یحملون 

شاحنة صغیرة ومعها كل ما یلزم الطبخ وتجهیز العشاء التي تتمثل في الخضراوات والفواكه 

) سالطة، ونوع أو نوعین من فاكهة الموسمبطاطا، كوسة، طمام، خیار، زیتون، بصل، ( من

وكل نوع في صندوق مستقل لحاله إلى الدقیق، الكسكس، القهوة، السكر، الشاي، الحلیب، 

وفي المجتمع المدروس الطولقي ال یأخذون الفلفل ) الزیت، الحمص، المشروبات الغازیة

یوم شاة [ :)6(حوثة رقم الحار ألنه یعتقدون أنه فال أو رمز للشؤم حسب ما أكدته لنا المب

و ] من الخضر والفواكه كما  ذكرنا إال الفلفل الحل فال مش ملیح الحالل ندو وش یلزم

في موكب صغیر یتكون من ثالث نساء أو أربع كبیرات في السن  یتجهن إلى أهل العروس

الد من أجال لبركة یتم نقلهم بسیارة خاصة یقودها أخ أو عم العریس، وسیارة أخرى فیها و 

العریس وعمه أو خاله أخد أفراد عائلته لكي یقدموا الكبش ولوازم المطبخ إلى أهل العروس، 

في  بمجرد وصول أهل العریس تدخل النساء وتستقبلن استقباال حارا من قریبات العروس

مبهج، وبعد جلوسهن في القاعة یقدمن لهن القهوة والحلویات ویتبادلن أطراف الحدیث مع 

وس وفي هذا الیوم ال یسمح لهن برؤیة العروس وهذا ما تقضیه عادة المجتمع، قریبات العر 

ألن لعروس ال یسمح لها بالخروج إال في الیوم الموالي إلى الحالقة وللتزیین للیلة الحناء 

تقوم أم أو جدة العروس بوضع ) الكبش(التي تقام في نفس اللیلة، وعندما یقوم الرجال بذبح 

ألنه في مجتمع البحث الحنة هي رمز البركة والخیر وجلب ) كبشال(الحنة على رأس 

السعادة للعائلتین، حیث نجد في المجتمعات یعتقدون بأن هناك ألوان معینة تجلب الحظ 

والصحة وألوان أخرى تجلب النحس والشؤم وعند مغادرة أهل العریس منزل أهل العروس 

إلخ، كما جرت ...المالبس وأفرشة حقائب إلى منزل العروس من" الجهاز"یأخذن معهم 
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العادة أیضا أن العروس في تلك الیوم وفي اللیل تحني لها إخوتها البنات وأمها رجلیها 

حنة دار "وهناك تسمیات أخرى " حنة األم"ویدیها تسمى هذه الحنة في المجتمع المدروس بـ

بنات عمها وعماتها بحضور  وتتم هذه الحنة بواسطة نقوش وتكون" حنة الحباب"أو " باباها

وبنات خاالتها وأخوالها، وبعض الصدیقات المقربات وتتم في جو تمأله الحكایات والضحك 

  .وأحیانا الغناء وتغني كل الحاضرات

  "شاة الحالل"رمزیة  -

فهو رمز الرب آمون أكبر أرباب شمال إفریقیا والبحر األبیض المتوسط " الكبش"رمز     

ي وجد منقوشا في بعض البقایا أو منحوتا في شمال إفریقیا خالل العصور القدیمة، والذ

یرجع أن الكبش اتخذ كرمز آمون ألنه ) 46، ص2004، حماممحمد (والصحراء الكبرى 

  .أكثر الحیوانات شعبیة وشهوانیة ورمز للخصوبة

وتأخذ كلمة آمون في أبعاد في اللغتین األمازیغیة والمصریة، فهي في مصر مشتقة من     

محمد (الماء " أمان"أو " آمن"االختفاء والسریة، أما في اللغة األمازیغیة فتعني كلمة  معنى

 ن المؤرخینالقول ن تقدیس آمون قدیم جدا، وأ ، انطالقا مما تقدم یمكن)47حمام، ص

بالثقافة الصحراویة  الدینیة والباحثین یربطون الكثیر من المظاهر الثقافیة المغربیة خاصة

ي أن الكبش مرتبط بعنصر حیوي هو الماء ذو أصل أمازیغي، وتؤكد الدراسات األمازیغیة، أ

أن كبش النقوش الصخریة أقدم من كبش آمون، وتظهر الكباش في شمال إفریقیا مزینة 

" بالمغرب تح رتاكةكبش ف"وتحمل قالئد وعقود على رؤوسها إشارات ومن أشهر هذه الكباش 

فوق رأسه و بین قرنیه قرننا دائریا ویحیط بعنقه عقد، الذي یحمل " كبش بوعالم بالجزائر"و

وكان الهدف من تقدیس الكبش إلى یومنا هذا في مجتمعات المغرب العربي خاصة ما یتعلق 

  ".شاة الحالل"بكبش العروس أو ما یطلق علیه بِاسم 
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  لدى العروسین لیلة الحناء -2-3

الزواج في المجتمع الجزائري  الحناء من الطقوس االحتفالیة التي ترافق تعد طقوس    

ومجتمع البحث خاصة تعد لیلة الحنة مهمة ویجب االحتفال بها عند أهل العروس، فمنذ 

الصباح الباكر تبدأ أسرة العروس بالتحضیر لها، فإذا كانت حفلة الحناء ستقام في بیت 

لك یذهب أخ العروس إلحضار اآلالت الموسیقیة التي حجز علیها مسبقا بعد ذالعروس 

أخوات العروس وجیرانها قاعة جلوس  وتجهزیجلب األریكة المزینة لتجلس علیها العروس 

فسیحة للمدعوات وتفرشها بأحسن الزرابي والمفروشات ویضعن اآلالت الموسیقیة في مكان 

یسمع الجمیع األغاني عند تشغیلها ویضعن األریكة الخاصة بالعروس باتجاه القبلة وذلك من 

لدراسة في اعتقادهم أنه فال جید اقتداء بتعالیم الدین اإلسالمي، كما في عادات مجتمع ا

الفضاء الخاص بالرجال سواء كان مرآب أو ینصب خیمة كبیرة في الحي أمام البیت 

وتجهیزها بالكرسي والطاوالت، وتبدأ النسوة من قریبات العروس في تحضیر العشاء 

م تذهب العروس رفقة أختها إلجراء الفحص للمدعوین وألهل العریس، وفي صباح ذلك الیو 

وفور رجوعها تذهب مع رفقة أختها وصبیتان من أقربائها ) الخاص بشهادة العذریة(الطبي 

إلى الحالقة للتزین لهذه اللیلة، مرافقة حقیبة صغیرة فیها فستان جمیل وحذاء یناسبه وعباءة 

لحالقة ساعات لتزیین ، وتأخذ ا)قفطان صباط عراسي أو طالون وبوشات(أو برنس 

وتحضیر العروس تقوم بتمشیط شعرها بتسریحة تناسبها ووضع مستحضرات التجمیل 

وتحمل  والحذاء البراق) القفطان(وعندما تنتهي من تزیینها تلبس العروس فستانها ) الماكیاج(

ال تبدأ حقیبة الید البراقة في یدها وتنتظر ریثما تتم إكمال مرافقیها من التزیین، وبعد الزو 

وكذلك والد العروس وأعمامها  أسرة العروس في استقبال المدعوین من أقارب وجیران،

یستقبلون الرجال ویجلسون معهم في الفضاء المخصص للرجال لتبادل األحادیث وبعد 

استقبال جمیع المدعوات والمدعوون، وفي هذه األثناء یذهب أخ العروس في سیارة خاصة 

ها من عند الحالقة، وبمجرد وصولها إلى قاعة األفراح تخل رفقة إلحضار أخته ومرافقات
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الصبایا في جو تمأله زغارید النسوة والموسیقى واألغاني ثم تتوجه إلى غرفتها لكي تتجهز 

  ".التصدیرة"لـ

وهذه األخیرة هي عبارة عن عرض أزیاء تقوم به العروس تعرض فیه الفساتین التي     

وكل فستان مع المجوهرات الخاصة به وحذاءه الخاص وحقیبة  قامت بشرائها أو خیاطتها

البلوزة "، ثم "قندورة النایلي"ثم " الكاراكو العاصمي" ، وتبدأ في هذا العرض تلبسالالمعة الید

وكل فستان من هذه الفساتین " روبا صواري"وختاما " الجبة القبایلي"ثم " الملحفة"ثم " الوهرانیة

منطقة وفي كل فستان ترافقها واحدة من بنات عمها أو بنات خالتها ترافقه أغنیة خاصة بكل 

بزي تقلیدي مثلها بجو الرقص والزغارید والفرج واألجواء المبهجة إلى غایة اللباس الخاص 

، وبعدما تنتهي العروس من التصدیرة تجلس "قندورة الفرقاني"بطقس لیلة الحناء هو یسمى بـ

ناء یقدم العشاء فسها لطقس الحناء، في هذه األثفي الغرفة المخصصة لها لتجهز ن

للحاضرین ابتداء بالرجال یقوم أخ العروس وأوالد عمه بتقدیم العشاء للرجال، وتقوم أخت 

العروس ومجموعة من الصبایا بتقدیم العشاء للنساء وبعد ذلك یقدمن العشاء لألطفال، بعد 

، وفي هذه األثناء یصل موكب من االنتهاء من تقدیم العشاء ینتظرن قدوم أهل العریس

السیارات ألهل العریس وهي تزمر ویتم استقبالهم، تدخل النساء حاملین طبق الحنة، وحقیبة 

وسلة القشقشة ویضعهن حول الطاولة أمام العروس، ثم تبدأ مراسیم الحناء ) فالیزا الجهاز(

قندورة "الحفل مرتدیة في الفضاء النسوي، تدخل العروس ومرافقاتها من الغرفة إلى قاعة 

ورأسها مغطى بمندیل ذهبي اللون مزین بالسمسم بمجرد ما تراها الحاضرات یبدأن " الفرقاني

بالزغارید لتصل إلى األریكة تبدأ بعد ذلك والدة العریس بخلط أو عجن الحنة بماء الزهر 

في لیجلب الحظ الجید وأنه فال جمیل للعروس في صحن صغیر، یوضع قلیل من الحنة 

ثم تربطها " لویزة ذهب"راحة الید الیمنى للعروس على شكل دائرة صغیرة وتضع فوقها 

بشریط خاص بالحنة ثم تفعل نفس الشيء للید الیسرى، ثم بعد ذلك تقوم والدة العروس بغسل 

صحن الحناء فورا حتى ال یصیب العروس ضرر في سحرها أو ما شابه ذلك، بعد إنهاء 
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ترفع أم العریس المندیل الذهبي على رأس العروس وتسلم علیها  امراسیم الحناء وطقوسه

بعرض الجهاز واألشیاء التي یأتون بها  العروسوتقوم بإعطائها األوراق النقدیة ثم تقوم أخت 

تعرض على جمیع الحاضرات على كل ما تحتویه الحقیبة من ألبسة تخص العروس، ثم و 

ن متفق علیه في الشروط وتلبسه لعروسة ابنها، تقوم أم العریس بعرض الذهب، وهو الذي كا

بعد إنهاء هذه الطقوس یغادر أهل العریس وعند مغادرتهم تقدم لهن علب الحلوى لكل واحدة 

من أهل  تغادر المدعوات كب السیارات التي جاؤوا بها وكذلكثم یذهبن إلى بیوتهن بمو 

وم الموالي ألنه سیكون یوم العروس، وتتفرغ أسرة العروس و العریس لتجهیز أنفسهم للی

  .العرس

  لیلة الحناء للعریس -

والدخول للحیاة " حفلة تودیع العزوبیة"وهي حفلة صغیرة ینظمها أهل العریس وتسمى بـ    

الزوجیة وذلك بدعوة أصدقائه وأبناء عمه وأقربائه، فهي حفلة ذكوریة حیث یجهز فضاء 

ذي سیقام به العرس وتتجهز بالكراسي قد یكون مرآب أو خیمة كبیرة أمام البیت الخاص 

" السانتي"أو " الدي جي"والطاوالت واآلالت الموسیقیة أو إحضار فرقة موسیقیة تسمى فرقة 

یجلس العریس وأصدقائه وأقاربه وهو یتوسط المكان، وأمامهم أصناف من الحلویات والقهوة 

الدة العریس كما قالت لنا والمشروبات الغازیة، وفي هذه األثناء تقوم و  والقشقشة والشاي

لعریس تحنیلو أمو وال عجوزة كبیرة الزم یكونو كبار للبراكة تحنیلو ):[ 04(المبحوثة رقم 

ـ تقوم بخلط صحن ]أیدو الیمنى وتدعیلو بالذریة الصالحة وتحني لصحابو لمزالو ثاني

وثم تقوم " دراجيال"لیجلب الحظ البنها وتزینه بحبات الحلوى " ما ورد"الحنة بماء الزهر أو 

المقام به الحفل  رفقة أخ العریس إلى الفضاء الرجالي" والدته أو جداته"بطقس الحناء تتوجه 

في یدها صحن الحناء المجهز، تضع للعریس الحناء في یده الیمنى وهي تدعو له بالخیر 

واج ثم والبركة ثم تسلم علیه كما تحني لبعض من أصدقائه وأقربائه العزاب وتدعو لهم بالز 

تغادر الحفل، ویقوم الحاضرون من أقارب العریس وأصدقائه وجیرانه بتقدیم مبالغ مالیة 
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للعریس وبعد االنتهاء من الحفل یغادر الجمیع و یجهز العریس نفسه للیوم الموالي أي یوم 

  .العرس، هكذا تكون لیلة الحناء للعریس في مجتمع الدراسة

  لتكمیلیة للعرسوالطقوس ا) یوم الدخول(یوم العرس  -3

  تهنئة العروسین -3-1

 زینة العروس -

اهتمام المرأة بجمالها یتوزع على المتعة الشخصیة من خالل تأمل نفسها وبین الضرورة     

التي تفرضها عالقتها باآلخر أي الرجل باعتبار طبیعتها األنثویة، وهذا من خالل نظام 

مرأة رأسمالها الرمزي وموطن العالقات االجتماعیة أو مؤسسة الزواج حیث یمثل جسد ال

  ).96، ص1999فرید الزاهي، ( هویتها، فالتجمیل مولد الزینة وهي إستراتیجیة مظهریة

فحسب مجتمع الدراسة فإن یوم العرس هو یوم حاسم بالنسبة للعروس والتي تهتم كثیرا     

إحدى صدیقاتها ها لهذا الیوم فمنذ الصباح الباكر تستحم ثم تتجه رفقة أختها أو بتجهیز نفس

إلى الحالقة وهن یجملن فستان العرس األبیض ولوازمها وكل أغراضها التي تحتاجها 

هذا ما . العروس، فتتزین العروس وتقوم بحالقة الشعر والتجمیل من أجل جلب اهتمام الرجل

یجعل جسد المرأة رأسمالها الرمزي الذي یؤثر في عالقتها بالرجل، بعدما تقوم الحالقة كما 

كرنا بعمل تسریحة شعر مناسبة وملفتة لألنظار وتعتمد على تجمیل الوجه باستعمال ذ

مستحضرات التجمیل المختلفة، وٕالى تكبیر عینها وٕابرازها بواسطة الكحل وبعض ألوان 

الحمرة علیها لتبدو العروس زاهیة، بمعنى أن هناك عملیة تغییر في معالم  وٕاضفاء الماكیاج

لنسبة إلى ثوب الزفاف في مجتمع البحث یكون مبرزا لمفاتنها وجه العروس، وأیضا با

وبما أن المجتمع الطولقي مجتمع ) كالصدر والرقبة والیدین(ومكشوفا في بعض المناطق 

والدها مغطاة بالبرنس المرافق لفستان الزفاف، وبعدما  یجب إخراج العروس من بیت محافظ
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الزفاف تسترها بالبرنس ویأتي أخ لعروس  تكمل الحالقة من زینة العروس وتلبس لها ثوب

  .بسیارة ویرجعها لبیت والدها

 الحالقة واستحمام العریس -

حسب مجتمع الدراسة أو البحث فإن العادات التطهیریة أو الطقوس االحتفال الرجالي     

 ذهاب العریس یوم الدخلة إلى الحمام رفقة الشائعة في الكثیر من المجتمعات العربیة

وحلق ذقنه، وبعد ذلك یتوجهون في موكب  وأقربائه، إلى الحالق لیهتم بقص شعرهأصدقائه 

إلى الحمام حیث یمارس العریس االستحمام االحتفالي، ولطهارة عنصر أساسي في طقوس 

العبور، وتتم أجواء االستحمام باللهو والمرح مع العریس مع أصدقائه كما قال لنا المبحوث 

حفاف نهار عرسو مع صحابو ووالد عمامو ومنبعد ما یكملو لعریس یروح لل ):[16(رقم 

یروحو للحمام في طاكسیات ویدوشو ویدیرو جو لومبیونص مع العریس وغیر یكملو 

یاكلو و یشربوو منبعد یلبسو و یروحو لدار العریس ثم یلبسولو الكوستیم ویوجدو رواحهم 

سون لبعض الوقت في قاعة الحمام أي انه بعد االنتهاء من االستحمام یجل] باه یروحو معاه

ویشربون بعض المشروبات ویأكلون بعض الفواكه ثم یلبسون ثیابهم ثم یتوجهون لبیت 

العریس من أجل االهتمام بالعریس فبمجرد وصولهم للبیت یقومون بتلبیسه البدلة الرسمیة 

  .الزفاف، وكذلك یجهز مرافقیه أنفسهم لمرافقته في موكب "الكوستیم"الخاصة بالزواج 

  )یوم العرس(لیلة الدخلة  -3-2

شرف العروس وعقدتها  تفتك تعد لیلة الدخلة أهم لیلة بالنسبة للزوجین، ففي هذه للیلة    

التي صانتها طیلة السنوات بالمقابل یبرهن العریس على فحولته وعندما یأخذ العریس 

تهم أو إلى فندق في عروسته إلى الفندق یعد انتهاء الحفل عند أهل العریس یأخذها إلى بی

تغیرات بین الماضي والحاضر في یوم الدخلة  وهناك سیارته الخاصة، وحسب مجتمع البحث

الدخلة یبقى بالغرفة إال بعد یومین وهذا ما كان سائدا  بعد لیلة فمثال في السابق كان العریس
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طهارة زوجته تعطي انطباعا لرجولة العریس وعفة و  لكنها كانت اإلحراج نوع وهذه العادة هي

أما العادات . و لكن في وقتنا الراهن یرون أن اإلعالن على هذه األمور فضیحة وجهل

والقیم القدیمة تالشت وأدخلت عادات جدیدة وفق معاییر اجتماعیة وثقافیة، حیث تتم تلك 

  .اللیلة بینهما في فندق أو بیت آخر هذه حسب الدراسة المیدانیة حسب منطقة الدراسة

  التكمیلیة للعرسالمراحل  -3-3

 )صباح العروسة(یوم القصعة  -

وهي عادة متوارثة  لها مظاهر  صباح العروس وهو الیوم الموالي لیوم الزفاف أو الدخلة،    

" نهار القصعة"احتفالیة ذات أبعاد ودالالت ووظائف، حسب مجتمع البحث یطلق علیها 

منطقة وعاداتها، وهي عبارة التي تجلب فیها أسرة العروس الشخشوخة لبیت العري حسب ال

العریس، یذهب والدة العروس وبعض من أقاربها إلى أهل  ألهل أم العروس تقیمه عن غداء

مزینة بالعدید من لحم الظأن والدجاج  العریس ویأخذوا معهم الغداء، قصعة الشخشوخة كبیرة

ریباتها السلطة والزبیب، كذلك تحمل ق) الدراجي(المحمر والبطاطا والحمص والبیض والحلوى 

والفواكه والمشروبات والحلویات موضوعة في صواني كبیرة مرتبة، ویذهبون في موكب 

منها الموسیقى واألغاني  أهل العریس والسیارات تزمر تنبعث سیارات متوجهین إلى بین

، بمجرد وصولهم تنزل النسوة وهن حامالت المأكوالت ولوازم الغداء المفرحة والزغارید

" قصعة الشخشوخة"لزغارید تعبیرا عن فرحهم وعفاف ابنتهن، وٕاخوة العریس یحملن ویدخلن با

إلى أمام العروس ویضعن كل الغداء أما طاولة العروس، وفي هذه األثناء تدخل العروس 

، وعندما تدخل على الحاضرات تكون بجانبها أخت "قندورة الكاراكو"على الحضور مرتدیة 

األریكة أو كرسي العروس الفاخر،وحینها تأتي بصحن فارغ  العریس وأختها یجلسانها على

و  "قصعة الشخشوخة"وتسلم على عروسة ابنها ثم تأخذ یدها الیمنى وتغمسها في " الدهان"و

ثم تحمل حفنة من الفطیر وقطعة من اللحم وبعض الحلوى والبیض " الدهان"تسكب فوقها 
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قصد  جنب ت من تلك التي وضعتهم علىوالبطاطا، وتقوم العروس بإطعام الصبایا العازبا

من  الحاضرات وبعد القیام بهذا الطقس تقوم. اللحاق بها وفال خیر علیهن والزواج من خلفها

أهل العروس بتوزیع الغداء على الحاضرات أیضا كما یقوم إخوة العریس بتوزیع الغداء على 

  .الخارجي/الحاضرین في الفضاء الرجالي

الغداء تقوم العروس بالتصدیرة وهو نفس عرض األزیاء التي قامت  بمجرد إكمال توزیع    

حیث یقوم أخ العریس " التحزام"تتركها األخیرة لیأتي طقس الحزام " الملحفة"به لیلة الحناء إال 

ي من الذهب بمجرد أن یحزمها یضع لها ف األصغر سنا واألعزب بتحزیم العروس بمحزمة

خ العریس وترقص العروس مع الحاضرات، وبعد هذا حزامه مبلغ من المال، ثم یخرج أ

الطقس أي طقس الحزام تقوم أخت العروس وأهلها بتوزیع القهوة والحلویات على كل 

الحاضرات، ثم تقوم العروس بتوزیع الهدایا على قریبات العریس، وبعدها یغادر أهل العروس 

  .دراسةابنتهم، هذه الصباحیة أي قصعة العروس وطقوسها في مجتمع ال

 یوم السبوع -

هذا الطقس األخیر الذي ینهي احتفاالت العروس، وحسب مجتمع الدراسة یعد مرور     

سبعة أیام أو في إحدى المجتمعات أربعة أیام، تذهب أم العریس والعروس وبعض من 

العائلة إلى بیت أهل العروس ویأخذون معهم فخذ من اللحم وسلة الفواكه وطبق القشقشقة 

األثناء تكون أم العروس قد استدعت بعض القریبات من عماتها وخاالت العروس وفي هذه 

یجلسن في الفضاء النسوي وتحضر لهم أهل العروس الغداء . وبناتهم كأنها حفلة صغیرة

لكل الحاضرین، بعد إنهاء األكل تجلس العروس مع بنات عمها وأخوالها اللتقاط الصور 

یقدمن  العصر حول العرس وعن بیتها الجدید ومع التذكاریة ویتبادلن أطراف الحدیث

للحضور القهوة والحلویات، وفي هذه األثناء تقوم أم العروس بتوصیة ابنتها على أهل زوجها 
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وزوجها وأن تحترمهم وبعض النصائح ثم یغادر أهل العریس بیت أهل العروس، وهكذا تكون 

   .نهایة مراسیم طقوس الزواج في المجتمع الطولقي

  :خالصةال

في هذا الفصل المیداني الذي استهدف لدراسة موضوع احتفال الزواج في الحیاة العادیة في 

مدینة طولقة، وسیرورة الطقوس االحتفالیة بمراحل الخطبة المبدئیة والرسمیة إلى العقد 

تكمیلیة للعرس في المدني، وطقوس العروس ورمزیة شاة الحالل ولیلة الدخلة والمراحل ال

      .العادیة الحیاة



 

 

  

  

  

  :الفصل الثالث

احتفال الزواج في ظل  

  )الثابت والمتغیر(كورونا 
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  تمهید

یأخذ موضوع الزواج خصائص متعددة وتختلف عاداته وتقالیده وطقوسه من منطقة إلى     

إحتفال الزواج في : أخرى، كم تختلف ترتیباته حسب كل منطقة إال أن الطقوس اإلحتفالیة

محركات التغییر وأثره أیضا غیرت أهم العادات اإلجتماعیة، ألنها أحد " كورونا"ظل جائحة 

على سلوكات المجتمع وغیرت فیه الكثیر، وأقصى العدید من أهم المراسیم والطقوس الحتفال 

  .الزواج

، التعرف على أهم التغیرات التي "طولقة"ومن خالل هذا البحث والدراسة المیدانیة لمدینة     

- على المقاربة سوسیوطرأت على الممارسات اإلحتفالیة لطقوس الزواج باالعتماد 

أنثروبولوجیة من خالل وصف ظاهرة الزواج في ظل جائحة كورونا، وفي الظروف الصحیة 

  .التي شهدتها الجزائر عامة وطولقة خاصة، هذا ما سنتعرف علیه خالل فصلنا هذا
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 تحضیرات ما قبل احتفال الزواج -1

 :سیرورة الخطبة - 1-1

  ة كورونا؟كیف تمت مراسیم الخطبة في ظل جائح    

تحوالت ثقافیة  )جائحة كورونا(شهدت عملیة الخطبة في مدینة طولقة في ظل الوباء     

بین الخطبة في الحیاة العادیة والخطبة في ظل جائحة كورونا، كما أن الخطبة في الحیاة 

العادیة كما هي مفصلة في الفصل السابق، وبخصوص مراسیم الخطبة وكیف تمت في ظل 

وجاوني ) كورونا(أنا بنتي تخطبت قبل المرض ):[ 12(قالت المبحوثة رقم الوباء، كما 

أن مراحل الخطبة تمثل الخطبة  یفسر ما، ]وشافوها وشافاتو وقبلنا وتفاهمنا على كلش

منطقة على أساس النسب واألخالق، وأیضا  لكل وفقا محددةالمبدئیة، وتتم على معاییر 

االختیار الوالدي أي األم أو األب هما من یقوم باختیار شریكة حیاة البنها أو یختار الشاب 

) الشوفة(الرؤیة الشرعیة  وتمت تعارف العائلتین، الفتاة التي یرید إكمال حیاته معها، وأیضا

  .حسب األصول وفق الشروط المنصوص علیها شرعا

بالنسبة للخطبة الرسمیة وفقا لإلجراءات المنصوص علیها للجحر الصحي وٕاتخاذ أما     

 19-المستجد، أو كوفید" كورونا"البرتوكول الصحي للوقایة من انتشار العدوى لفیروس 

)COVID-19(  لسرعة انتشاره في الهواء وأخذ الحیطة بعدم التجمعات واإلختالط

في الخطبة وهو الخطبة  الساریةا بعض العادات ماعي، هنا غیرت جائحة كورونتجاإل

بعد  سائرةأو المالك، ألنها مرحلة  الرسمیة كما یطلق علیها الدفوع أو الفاتحة أو الفیونصاي

أهل العریس وفیه الخطبة وهي طقس احتفالي یحضر فیه أولیاء وضیوف العروس الستقبال 

عقد "هذه الشروط على أسس متینة  یتم تقدیم الشروط الزواج المادیة مثل المهر ولتوثیق

بین الرجال أهل العریس وأهل العروس ویكون في الصباح، وحفلة النساء في المساء " الفاتحة

تتمثل في أم تجمع أهل العروس من أقرباء وأصدقاء وجیران وأیضا أهل العریس ) سهرة(أي 
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مراعاة للظروف  لكن وخاالته وبعض من المقربات الجیران، العریس وأخواته وجداته وعماته

والتجمعات أقصیت هذه الصحیة والبرتوكول الصحي واإلجراءات الصحیة لعدم اإلحتكاك 

المرحلة من الخطبة ألنه طقس احتفالي فیه التجمعات واإلختالط الجسدي مما یؤدي إلى 

إال أن اإلقصاء في العلن فقط لتجنب العقوبة من طرف ) كورونا(زیادة اإلحصاءات لمرضى 

تبدأ مراسیم الفیونصاي  الصحیة جراءاتتجنب التجمعات وفقا لإلكومة واتباع القوانین و الح

قریبات العریس فقط  من یكون المدعوات حیثفي بیت العریس أوال " المالك" أو" الدفوع"أو 

في جو عادي لكي ال ینتبهوا علیهم  إثنین البنات فقط في سیارتین أي أمه أو جدته وأخواته

من الجیران واألصدقاء لكي ال یلفتوا النظر إلیهم، ضا الناس ومحیطهم السلطات وأی

 تبدأ العروس "المالك" حین وفيلوازم العروس والشروط المتفق علیها،  معهن ویحضرن

العروس  أم الستقبال أهل زوجها، وأیضا تقوم) القفطان(وتلبس اللباس التقلیدي  بتزیین نفسها

و " الفیونصاي"في جو عائلي یتم  یعني التها وعماتها فقطبدعوة قریبات أمها وفقط مثل خا

بسریة تامة على بعض األهل واألقرباء، وحین وصول أهل العریس یقوم أهل العروس 

في طاولة خاصة في وسط  باستقبالهم في جو هادئ جدا، وهنا یتم وضع مقتنیات العروس

  .ألبسة للعروس یهاف )فالیزة(حقیبة  والغرفة لیراها الجمیع،  وطبق القشقشة 

، )السهرة(أهل العریس یوم قراءة الفاتحة في الصباح وفي المساء  یقدمهأما المبلغ المالي     

قیمة العروس، فكلما كان المهر  یقاس به مضمون اجتماعي عند المجتمع الطولقي للمهر و

شرطت  أنا بنتي):[ 05(كبیرا زادت قیمة العروس والعكس صحیح حسب قول المبحوثة رقم 

أن غالء المهر له داللة إجتماعیة واقتصادیة تعكس مكانة  یفسر ما )]عشرین ملیون(فیها 

  .البنت بین أهلها ومعارفها

فإنه یبدأ بعد المغرب إلى غایة ساعة متأخرة من اللیل، أما االحتفال إذا كان في المساء     

یبدأ بعد العصر إلى قبل فإنه كن في الحجر الصحي وفي ظل الوباء وتحدیدا وقت الحجر ل

توقیت الحجر الصحي بعد قراءة الفاتحة تبدأ اإلحتفالیة وذلك بخروج ملتزمین ب المغرب فقط
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أو طبل  العروس وجلوسها في كرسي في زاویة الغرفة والموسیقى كانت عبارة عن دربوكة

ي نفس فیدخل زوجها رفقة أخ العروس لیلبس الخاتم وف" المالك"بین النسوة فقط، وخاتم 

  .زوجته لرؤیة الوقت

وحسب الظروف الصحیة " المالك"ومع التحوالت الراهنة في ظل جائحة كورونا لطقس     

وبین األهل واألقرباء ویكون في " الدار الكبیرة" الممتدة كان الحضور بین العائالت فبعد ما

یارات ألهل جو مبهج ومليء بالزغارید واألغاني والموكب الذي یتكون من أكثر من خمس س

وتمت وفق شروط الحجر  الساریةالعریس لكن في الظروف الراهنة أقصیت بعض المظاهر 

في ظل جائحة  الثقافيالصحي وتقلیص بعض طقوس الخطبة بالرغم من هذا التحول 

كورونا إال أن بعض األسر خالفت السلطات وكسرت الحجر الصحي بالقیام بطقوس الخطبة 

  . سریة تامة على السلطات واألقارب والجیرانفي ظل الوباء الراهن و ب

 :تعلیق عقود الزواج بسبب فیروس كورونا -

حسب المجتمع الطولقي و بسبب ارتفاع عدد اإلصابات بفیروس كورونا المستجد قرر     

ائلیة في المناسبات، والیة في الجزائر تعلیق إبرام عقود الزواج ومنع التجمعات الع 19والة 

تؤدي إلى تفشي أجیل الزواج حتى إشعار آخر للحد من التجمعات التي ت وهذا ما یعني

قة فیروس كورونا، من بین الوالیات التي علقت عقود الزواج والیة بسكرة التي توجد فیها منط

 أرسلته وزارة الداخلیة إلى الوالیة بسكرة التي تعتبر استجابة إلى القانون" طولقة"لدراسة ا

في الجزائر، بقصد وضع حد لهذه الظاهرة یطلب التوقف الفوري  األكثر تسجیال لإلصابات

 وبصفة مؤقتة عن إبرام عقود الزواج، وعادة ما تبرم عقود الزواج على مستوى البلدیة التي

الوالیات الجزائریة تعلق عقود الزواج، : األناضول، كورونا/ حسان جبریل(.م فیها الزوجینیقی

2020.(  
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زواج في فترة الحجر الصحي وتفشي فیروس كورونا في مجتمع ما یفسر أن عقود ال     

البحث تأجل إلى إشعار آخر لإللتزام بالتدابیر الوقائیة التي توضي بها وزارة الصحة لعدم 

تفشي وانتشار فیروس كورونا ومنها التجمعات العائلیة الناجمة عن األفراح خصوصا نتیجة 

  .خالل لقواعد التباعد اإلجتماعيلعدم احترام تدابیر الصحة والوقایة واإل

وفي فترة الخطوبة في ظل الوباء فیروس كورونا وحسب الوقایة وفرض التجوال والحجر     

غیاب زیارة الخطیب في األعیاد الدینیة والمواسم، یقوم الخاطب أثناء فترة الخطوبة . الصحي

، طور، األحذیة، الطعام والمالبزیارة خطیبته وتقدیم الهدایا لها، وتشمل الهدایا المالبس، الع

فیروس كورونا قلل من تكلفة هذه المصاریف على الرجل لغلق جمیع الفضاءات لبیع  إال أن

مستلزمات وحاجیات التي تشمل هدایا الخطیبة فترة الخطوبة، أقصیت هذه الزیارات قبیل 

مجتمع الطولقي فیروس كورونا، وهذا حسب ال الزواج فترة الخطوبة في فترة األزمة الصحیة 

    .والدراسة المیدانیة والمالحظات خالل فترة المرض

  :دعوة األقارب والجیران للعرس -1-2

بأسبوع أو بعشرة أیام تقوم أسرة العریس أو أسرة  بمجرد تحدید موعد العرس قبل البدء    

لحضور حتى یستعدوا  العروس حسب مجتمع البحث بدعوة األقارب واألصدقاء والجیران

حیث كان سابقا والد العریس وأمه هما من یتولیا هذه المهمة ویذهبون بأنفسهم إلى  للعرس،

في  الحاصل للعرس، لكن مع التطور التكنولوجي بیوت األقارب والجیران واألصدقاء لدعوتهم

زمننا هذا أصبحت تتم الدعوات بواسطة اإلتصال عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل 

بكري لي عندو عرس بنتو و بنو :[  )08(رقم  قالته لنا المبحوثةذا حسب ما اإلجتماعي وه

بعضانا ولیوم عادت  انعاونو نوجدوا و  یلزم علیه یعرض فامیلتو وحبابو بسمانة قبل العرس

دعوة أهل العریس والعروس فإن لم تلبس یلبي المدعویین  ،]العرضة بتلیفون والفیسبوك

أن  یمكنة وبعامل بالمثل في مناسبات أخرى و وٕاهان یعتبر تقصیر فذلك الدعوة من أحدهم
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كل هؤالء المدعوین  لحضور تحدث قطیعة بین العائالت، ألن الداعي یعطي أهمیة كبیرة

الود وعدم قطع  حفظ عن الحب والتقدیر والحرص علىألن حضورهم یعبر  خاصة األقارب

وهذا ما  أشكاله والتضامن بكل ففي مثل هذه لمناسبات تظهر مظاهر التعاون. صلة الرحم

عرضناهم یجو ویحضرو معانا، یفرحو  على اللي من الواجب):[ 11(أكده المبحوث رقم 

ویزهاو ویعاونوا في العرس، وٕاال مجاش حنا ثاني في عراسهم منروحوش حتى وٕاال 

  ].عرضونا

كما أن أشكال التعاون والتضامن هي أمور متعارف علیها ولیست سائدة في مجتمع     

 ط بل في المجتمع الجزائري بأكمله وفي العدید من البلدان األخرى، ففي بعضالبحث فق

أقاربهم  إحتفاالت في المحبین، الریف المصري بعد حضور األقارب والمعارف مجتمعات

خاصة األفراح دلیل على حبهم وتعلقهم ببعضهم البعض وهي فرصة الختبار والئهم 

فل المعنوي والمادي ذلك من خالل مظاهر من خالل التعاون والتكا عملیا ومساندتهم

 من تكون مجاملة عن طریق حضوره ، فمن الضیوف أو الحاضرین هناكالمجاملة المتعددة

، ومنهم من طبالنقو  الطیبة للعریس وأهله، ومنهم من یجامل والتمنیات الشخصي للتهنئة

  ).281، ص1980 فوزیة دیاب،(یجامل أصحاب الفرح بالقیام بخدمات 

كن مع تغیر األوضاع اإلجتماعیة والثقافیة فإن مظاهر التعاون والمساندة في األفراح لم ل    

تعد كما كانت علیه سابقا في المجتمع الطولقي خاصة إذا أقیم حفل الزفاف في قاعة 

  .أسرة العریس والعریس جدا من إال على المقربین تقتصر صور التعاون وباتتالحفالت 

تغیرات الحاصلة في مجتمع البحث وفق األوضاع الصحیة في تفشي وبالرغم من هذه ال    

حیث تتم الدعوات عبر الهواتف أو عبر وسائل ،)COVID-19( 19-فیروس كورونا كوفید

األقارب واألصدقاء والجیران بأنه هناك  عن إبالغفهي مجرد عبارة التواصل اإلجتماعي 

 التواصل أو اإلختالط الجماعي ممنوع الحضور غیر معني بذلك ألنه لكنزفاف وحفلة 
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تلفون في عرسي وقت الكورونا عیطت ب):[ 03(والتجمعات كما قالته المبحوثة رقم 

باه یسمعوا بلي تزوجت بصح مش الزم یجوني خاطر مش  لصحباتي وأهلي وجیراني برك

كن هو مجرد اكتفاء بإلقاء الخبر ل، ما یفسر أن المدعویین للعرس ]دایرة لمة وال عرس كبیر

كورونا وفي نفس الوقت یقوم المدعویین باإلكتفاء  یجب عدم الحضور بسبب فیروس

بالتهاني عبر وسائل التواصل اإلجتماعي فقط، وبالرغم من الظروف الصحیة إال أن مظاهر 

عائلة العروس  انعدمت كثیرا في ظل الجائحة إالالتعاون والتكافل بین األقارب والجیران 

كل شخص یساند نفسه بنفسه، وهكذا تكون دعوة األقارب والجیران وعائلة العریس فقط و 

واألصدقاء للعرس في ظل جائحة كورونا حسب المجتمع الطولقي وذلك حسب ما أدلنا به 

     .المبحوثین من خالل الدراسة

 :اإلجراءات الوقائیة في فرض الحجر الصحي -1-3

  :مفهوم الحجر الصحي -

وتقیید حركة األشخاص الذین تعرضوا أو قد  هو فصل فئة من الناس عن اآلخرین    

تعرضوا للمرض حتى تنتهي مراقبتهم للتحقیق من إصابتهم بالمرض، وقد یطلب األطباء أو 

 19-اإلدارات الصحیة المحلیة من األشخاص المحتمل تعرضهم لإلصابة بفیروس كوفید

)COVID-19(  الحجر أو الذین خالطوا مؤخرا شخصا مصابا بالفیروس الدخول في

الصحي، یمكن أن یساعد الدخول في الحجر الصحي في منع تفشي المرض من األشخاص 

قبل أن یشعروا بالمرض أو تظهر علیهم   COVID-19 )19-كوفید(المصابین بفیروس 

منظمة الصحة العالمیة، االعتبارات المتعلقة بالحجر الصحي لألفراد في سیاق ( األعراض

  .)2020، إرشادات مبدئیة، )COVID-19(احتواء مرض فیروس كورونا 

  .یمكن أن نعني بالحجر الصحي البقاء في منشأة صحیة معینة أو البقاء في المنزل    
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  اإلجراءات الوقائیة للجحر الصحي في إقامة العرس -

، مثل )COVID-19( 19-العدید من المناسبات خالل جائحة كورونا كوفید أقیمت    

وحسب إتخاذ اإلجراءات القانونیة ) العرس(وخاصة مناسبة األفراح المواسم واألعیاد الدینیة 

في فرض الحجر الصحي وٕالغاء عقود الزواج إلى إشعار آخر بسبب زیادة اإلصابات 

إال أن كما شهدت منطقة الدراسة . وانتشار الوباء من خالل اإلختالط اإلجتماعي والتجمعات

-یدرة والقطاع الصحي لتفادي إنتشار وباء كوفطولقة ومخالفة القوانین التي أصدرتها الوزا

19 )COVID-19(الزواج الحرص على تقلیل له لالحتفال  وخفیة على البلدیة، والمخطط

حضوریا، أي یقتصر  كن من خالل عقد اإلحتفال إذا كانإلى أقصى حد مم نشر لعدوى

ح المتعلقة على المدعویین باإللتزام بالبرتوكول الصحي المخصص لهم واألخذ بالنصائ

أو أهل العروسین خالل التجمعات الحضوریة قبل بدء اإلحتفال بسالمة الضیوف وأصحاب 

وخالل الحفل وبعد انتهاء الحفل ما هي التدابیر أو خطوات التي یمكن للمضیفین الذین 

یقیمون إحتفاالت حضوریة وكذلك ضیوف تلك الحفالت وٕاتخاذ برتوكول صحي لمنع انتشار 

  .)COVID-19( 19-كوفید

یبدأ أهل العروس أو أهل العریس بتزوید ضیوفه أو المدعوین األقارب : قبل اإلحتفال  -أ 

فقط باللوازم المالئمة لتعزیز السالمة مثل الكمامات اإلضافیة، ومعقمات األیدي المحتویة 

على نسبة الكحول العالیة، والمنادیل، أو یمكن للحضور أن یحضروا هذه اللوازم معهم، 

التباعد اإلجتماعي وتشجیعه، وقلة المدعوین، یطلب من كل ضیف یجلسون على  ولتسهیل

 .أماكن متباعدة وعدم اإلختالط فیما بینهم

أنه من المهم ألهل العرس  اإلخباریون وعلى حسب الضروري من :خالل الحفل  - ب 

والمدعویین خالل الحفل أو العرس االستقرار واتباع البرتوكول الصحي لحمایة الجمیع 

 .)COVID-19( 19-قایتهم من فیروس كوفیدوو 
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بشكل خاص إذا كان إقامة العرس مع العائلة واألصدقاء  صعبا وقد یكون األمر    

  .اإلصابة بالمرض للتصدي اتخاذ كل اإلجراءات یجب والجیران، لكن

نفس منزل أهل  في خالل الحفل تجبن مخالطة من یسكنون: اإلحتفاظ بمسافة آمنة -

لتجمع عن قرب حول طاولة واحدة، توفیر عدة طاوالت أو مناطق الجلوس، ، وتجنب االعرس

كما تجنب التزاحم حول مناطق تناول الطعام أو استخدام المراحیض عندما یكون ازدحام 

حولها أیضا المعروف على النساء بالتسلیم وحب الكالم وتبادل الحدیث والقصص في 

المكبوتات بدال من الخناق أو تصافح باألیدي المناسبات ألنه یعتبر فضاء للتنفس وٕاخراج 

 .أو الیدین، التلویح بالید أو الكالم بالفم فقط

ضرورة وٕالزاما على كل  على كل من هم في العرس ارتداء الكمامة :إرتداء الكمامة -

شخص یتواجد في الحفل، شيء طبیعي استثناءا فترات تناول الطعام والشرب، تجنبا إلى 

لصراخ والزغارید ألنه یلفت األنظار إلى الجیران غیر المدعوین والحكومة الغناء والهتاف وا

 .ویقومون بإلغاء العرس

الحرص الشدید على أن یغسل الجمیع أیدیهم واستخدام معقم  :ممارسات النظافة -

وتناوله، وتوفیر الصابون والمناشف أحادیة اإلستخدام  الیدین قبل إعداد الطعام وعند تقدیمه

 .ل الورقیة في المطبخ والحمامأو المنادی

جلوسهم تقلیل األشخاص حول  :الوقایة حول المطبخ ومكان تقدیم األطعمة للضیوف -

في مائدة الطعام، والحرص على تقدیم األكل فردیا وكل فرد له طبقه، وأیضا نوعیة المالعق 

 البالستیكیة والصحون أیضا، ویجب على المدعوین والضیوف تجنب لمس األسطح التي

  .تلمس كثیرا

بعد انتهاء العرس والرجوع إلى المنازل وبعد مخالطة األشخاص : بعد انتهاء الحفل  -ج 

یجب )COVID-19( 19-الذي حضروا، إذا اشتبه أحد األشخاص لتعرضه لفیروس كوفید

یوما، محجوزا في المنزل وتجنب مخالطة األشخاص األكثر  14اتخاذ احتیاطات لمدة 
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حول المرض، والتقید بالوقایة أو اإلجراءات الطبیة الالزمة عرضة للمرض وٕاجراء فحص 

 .وأیضا البقاء في المنزل لسالمة وسالمة األشخاص السلیمة

حسب مجتمع البحث الطولقي والدراسة المیدانیة فإن البرتوكول الصحي ض عدم     

العائالت  اإلختالط اإلجتماعي والتجمعات وغلق كل المناسبات مثل األفراح، إال أن أغلبیة

المجتمع أقاموا احتفال الزواج خفیة وسریة على السلطات والبلدیة، وفقا للشروط الوقائیة 

لاللتزام بالتباعد الجسدي قبل اإلحتفال وخالل اإلحتفال وبعده، لضمان عدم انتشار فیروس 

  .كورونا عند األشخاص

  :فضاءات المناسبات إلحتفال الزواج في ظل جائحة كورونا -2

المناسبات الحتفال الزواج في ظل جائحة كورونا  التي یتم فیها إقامة  فضاءاتي بنعن    

الصحي مثل األقارب والجیران أو  الوضعالسائدة في هذا  اإلحتفال أو العالقات اإلجتماعیة

إلخ في ظل ...األماكن التي تقام بها الحفالت أو الفضاءات العامة مثل الحمام واألسواق

  .ا ما سنعرفه أكثر في هذا الفصلانتشار الوباء وهذ

 : مفهوم الفضاء -

ما بین (هو جمع أفضیة  المعاصر یعرف الفضاء في معجم وسیط اللغة العربیة: لغة

  .)الكواكب والنجوم والمسافات

 على أنه الفراغ الذي یسمح بتحریك جمیع األجسام الموجودة في هذا الكون،: إصطالحا

من األجسام، وهو متواجد بین األجرام السماویة وأهمها  كالكواكب والنجوم والمجرات وغیرها

كوكب األرض، وال یمكن اعتباره فراغ بشكل كلي ألنه یتكون من فراغ حاد مكون من كثافة 

خلیل أحمد . (منخفضة من بعض الجزیئات والجسیمات األلمنیوم واإلشعاع الكهرومغناطیسي

  ).15، ص1995خلیل، 
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  : كما یعرف أیضا

كلمة تحمل معاني عدیدة ومرادفات كثیرة تعطیها وظیفة واستعماالت حسب الفضاء     

فضاء الخارجي مثل الفضاء خارج عن ال للحدیث السیاق، فقد نستعمل كلمة فضاء بالنسبة

لممارسة نشاط ما، أما بالفرنسیة  فنحدد الكرة األرضیة كما یقصد بالكلمة تحدید المكان

 laكما یمكن أن نقصد به البعد " l’endroit ou space"المكان أو  "l’espace"فنقصد به 

distance.. 

  : ویعرف

بأنه ذلك المكان أو المجال المادي والمعنوي المفتوح أما األفراد من أجل اإلستفادة     

المشتركـ حیث یتجه األفراد في الفضاء المعني سلوكیات  المعنى المشتركة في النشاط لتحقیق

یتفاعلون ویتبادلون ) أي حسب طبیعة الفضاء(یتواجدون فیها  معینة حسب الوضعیة التي

األراء، المواقف واإلتجاهات، ینشؤون بذلك فضاء حیویا ذا داللة لجمیع المتداخلین فیه وذا 

 .منفعة مشتركة لبلوغ أهداف وغایات معینة

اة وبعد الحرب العالمیة الثانیة ظهرت تغیرات مثیرة حول كیفیة إیجاد معاني الحی    

بها كل مجتمع وكیف یشید فضاءاته ویدیرها، إذ أصبح  یضماإلجتماعیة والكیفیة التي یتم 

غیرة في العالقات المت لتسییر العلماء في العلوم اإلجتماعیة یمیزون بین الفضاء والمكان

المجتمع والفضاء باعتبارهما كیانین یتوافقان على بعضهما مادیا  العالم إذا أعید تطور

  ).352ص ،2010یت، لورنس غروسبیرغ ومیغا، موریس، طوني بن(

، وهو فضاء وظیفي یمارس هندیةوأیضا یعتبر الفضاء منتوج اجتماعي ولیس له حدود     

نحو ذلك الفضاء، إن السكن یرتبط بمفهوم تملك  تمثالتفیه الفرد حیاته بكل ما یحمله من 

من خالل ما یرسمه المكان من  الفضاء اإلجتماعي الذي ینفتح فیه اإلنسان على الممكن

  ).   166، ص2013محمد باشا، .(حدود
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  :مفهوم الفضاء العام -

یعرف على أنه عبارة عن مجموعة من األشخاص المجتمعین من أجل مناقشة قضایا     

ذات منفعة عامة، هذه الفكرة ظهرت في أوربا الحدیثة في المؤسسات والفضاءات العامة 

ي تتدخل في شؤون السیاسة المطلقة، هذه الفضاءات لدیها مهمة المشتركة البرجوازیة الت

  ).12، ص2010-2011فداش وردة، ( الوساطة بین الدولة والمجتمع 

  :العالقات اإلجتماعیة - 2-1

 :فضاء األقارب والجیران  -أ 

 الكفیلة حول حسب المجتمع الطولقي ومن خالل الدراسة المیدانیة وأخذ المالحظات    

السائدة في ظل جائحة كورونا والتي تمكنت من تغییر الكثیر من  العالقات االجتماعیة

العادات والعالقات االجتماعیة التي كانت سائدة بین المجتمع من قبل المرتبطة باحتفال 

  .الزواج والخطبة في ظل الوباء

على  مبنیة في الماضي كانت العالقات االجتماعیة في الحیة العادیة الحتفال الزواج،    

بكري كنا كي  :[)01(رقم  فل االجتماعي والتعاون مادیا ومعنویا، كما قالت المبحوثةالتكا

نسمعو بخطبة وال عرس كنا نروحو زاهیین نعاونوا ونوجدو بالشي لقدرنا علیه، قبل 

] العرس بسمانتین وال ثالثة، نحضرو معاهم البربوشة و قاطو وال أي حاجة نقدرو علیها

القرابة الدمویة مثل أبناء و  عالقة إجتماعیة معینة هي وحدة نینتمو  ن األقاربما یفسر أ

الخالة أي قرابة الدم تجمع بینهم، أي أن هؤالء بنات العمومة، بنات وأوالد الخال أو 

علب الهدایا للعروس أو : أي أن كان الزواج یبنى على مساعدة األقارب مادیا مثل األقارب،

ي ال یستطیع العروسین على إكمالها مثل األجهزة العریس، هناك من یساعد باألشیاء الت

وهناك مثال من إلخ من األجهزة ...مثل تلفان، آلة الغسیل، مكتب المنزلیة والكهرومنزلیة
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التقلیدیة والعصریة، وأیضا هناك من یقدم مبلغ معین  یقدمون أطباق الحلویات هدیة العرس

  .من المال فرحا بهم وفي نفس الوقت مساعدة

الزفاف بأسبوع أو أسبوعین تقوم أم العریس بدعوة األقارب وبعض الجیران لكي  قبل    

التعاون والتآزر وهو  وهي معناها" التویزة"یطلق علیها  ما" بربوشة العرس"یساعدونها في فتل 

موروث ثقافي یتم فیه تجمع وتعاون جماعة المجتمع أو األهل من أجل المساهمة في إنجاز 

، لكن مع مرور الوقت "الدار الكبیرة"أشخص یحتاجون المساعدة في  عمل خیر أو مساعدة

قصعة العروس، بطبخ اندثرت هذه العادة، من أنواع المساعدة هي شخشوخة العریس أو 

  .التي یتقن عمل الكسرة على أصولهابجمع فحالت النساء ) الرقاق(الشخشوخة والكسرة 

 االجتماعیة یشمالن الوحدة ران ألنها فضاءاتة باألقارب والجین العالقات االجتماعیمكت    

  .واألقارب الجیرةفضاء لبالنسبة 

   :فضاء الجیرة  - ب 

  : مفهومها

إیجار، الجار، جیران وجیران جوار، الجوار، األمان والعهد وٕاعطاء  الجار جور طلب :لغة

جبران " (في عهدي وأماني"هو في جواري أي  فیجبره، یقال جاره بها الرجل ذمته فیكون

  .)131، ص1978مسعود، 

إقلیمیة صغیرة تمثل جزءا  وحدة الجیرة هي مصطلح في العادة یمثل منطقة أو: أصطالحا

إلى  بالوحدة والكیان المحلي یسوده اإلحساس فرعیا في منطقة أو مجتمع محلي أكبر منه و

 محمد عاطف.(وثیقة ومستمرة نسبیا وأولیة ما تتمیز به عالقات إجتماعیة مباشرة جانب

  ). 203، ص2006غیث، 
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بعضهم قرب بعض وهو ألن السكان ، بأنها إقامة السكان "لدبرت ریمون"كما یعرفها     

محمد عاطف غیث، نفس المرجع، (یتعاونون في شتى المجاالت  یتعاشرونغالبا ما 

  ).43ص

لنا وعلى ضوء هذا التعریف وبالعودة إلى مجتمع الدراسة ومقابالتنا مع المبحوثین تبین     

أن قضاء الجیران واألقارب وخاصة النساء یزرن بعضهن البعض في مختلف المناسبات 

مثل األعراس وهذه الزیارات كانت عبارة عن إنشاء عالقة طیبة وجمیلة وعدم قطع صلة 

الرحم، إال أن جائحة كورونا واحتفال الزواج خاصة تالشت هذه الصلة بین األقارب والجیران 

الحجر الصحي واإلجراءات اإلحترازیة التي فرضتها الحكومة والقائمة بسبب الوباء وفرض 

النتشار الوباء،  وتفادیا على التباعد الجسدي وتقلیل فرص اإلختالط لمواجهة جائحة كورونا

یونیو  14 جتماعیة السائدة في المجتمع وأیضا فيتمكن من تغییر الكثیر في العادات اال

باتخاذ اجراءات قاسیة الرتفاع  "عبد العزیز جراد"زیر األول الماضي أعلن مجلس الوزراء والو 

  .اإلصابات بالكورونا

باشرت السلطات اتخاذ إجراءات وقرارات لمواجهة عودة الوباء، استأنفت الجزائر     

تخفیف تفشي فیروس كورونا وغلقت جمیع المراكز  األنشطة التجاریة واالقتصادیة في إطار

دارس وجمیع الفضاءات والتقید بالحجر الصحي في ظل الوباء، هذا التجاریة والمساجد والم

راجلي :[ )07(رقم  راجع إلى تراجع الدخل الفردي لألسرة والمجتمع، كما قالت المبحوثة

، ]كفاه راح نروح نبارك وأنا معندیش مصروف لیلة مقفول عندو شهرین مخدمش وكلش

أو المرأة العاملة عامل أساسي للمساعدة  هذا ما یفسر أن العمل والدخل الذي یدخله الرجل

في كل المناسبات، من هنا نستطیع القول أن اندثار وتالشي صلة األقارب والجیران  والتعاون

راجع لتفشي جائحة كورونا، حیث أصبح إقامة احتفال الزواج بین العائلتین فقط عائلة أهل 

  .هل ال یدرون بهذا اإلحتفالالعریس وأهل العریس فیما بینهم حتى أقرب األشخاص واأل
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تعتبر كورونا واحدة من أهم محركات تغیر المجتمع التي أثرت في سلوكات الناس     

وطرق معیشتهم وتعاملهم مع األقرباء واألصدقاء والجیران مع الظروف الراهنة، هذا بحسب 

حیة لتفشي الدراسة المیدانیة بمدینة طولقة وتالشي العالقات االجتماعیة وفق الظروف الص

جائحة كورونا والعامل الصحي  جاءت بسبب جائحة كورونا، إن النتائج االجتماعیة التي

وأنماط العادات االجتماعیة وطرق  لتغییر شكل األهم في هذه المرحلة هما سببان رئیسیان

  .التواصل المجتمعي

  : فضاء الحمام  -ج 

جتماعیة والفئات العمریة، وكان هو فضاء اإللتقاء النساء من جمیع الطبقات والشرائح اال    

 فا لإللتقاء وتبادل األخبار وفضال عن تلبیة حاجة اإلنسانالحمام في نظر جمیع النساء مراد

  .)63ص ،2007فضیلة كریم، . (من نظافة واسترخاء

بمنطقة طولقة أن فضاء الحمام تقصده النساء من أجل  ومن خالل الدراسة المیدانیة لنا    

االستحمام واالسترخاء باإلضافة أنه فضاء نسوي فقط فیه تتواجد النساء أغراض كثیرة ك

والبخور والفضة ) الطیب(والقرنفل لتتبادل أطراف الحدیث وفیه یتم بیع وشراء السواك واللبان 

نساء یمتهن البیع ویطلق علیهن اسم  إلخ إذ أنه تتواجد بالحمامات...وحتى المالبس

توجد بمدینة البحث . مخصصة أو زاویة معینة بالحمام حیث تكون لهن أجزاء" دالالت"

 یقوم كل من العریس والعروس بالكثیر الحمامات العمومیة، جرت العادة قبل العرس بعدة أیام

من االستعدادات العامة والخاصة، وتحرص العروس بصورة خاصة على العنایة واالهتمام 

نه یحدد موعد حمام العروس قبل بنفسها وباألخص جسدها، من بین هذه االستعدادات أ

العرس وهو یتوافق یوم شاة الحالل، وتحضر العروس مالبسها واألدوات العامة بالحمام 

لنا كما قالته ) بنات عمها وعماتها وخاالتها وبنات الجیران والمقربات(ودعوة القریبات 

بنات خالها لأنا في عرس بنت جیرانا عیطتلي وروحت معاها وعیطت :[ )02(رقم  المبحوثة
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ما ] وخاالتها وعماتها وأعمامها والجیران والمقربات یروحو معاها والمزوجات میروحوش

أو في عمر الزواج الالتي یذهبن معها والنساء المتزوجات احتراما یفسر أن البنات العازبات 

  .لهن وتقدیرا ال یذهبن معها

في مدینة طولقة أن تمارسها  لكن فضاء الحمام أو طقوس العروس التي جرت في العادة    

وأنها عادة متوارثة إال أن في الوقت الراهن في ظل إنتشار وباء كورونا والذي هدد حیاة 

اإلنسان وأنه معدي وحسب قطاع الصحة والوزارة الداخلیة للبالد ومنع أي تجمع أو اختالط 

لعدم  التصدي قصد ءات من بینها الحمامإجتماعي تم القرار بالفعل عن إغالق كل الفضا

  ".فیروس كورونا" )COVID-19( 19-الوباء لتزاید االصابات بمرض كوفید انتشار

أنا بنتي عرسها في كورونا، مراحتش للحمام بالصح  :[لنا )09(رقم  كما قالته المبحوثة    

هنا نفسر أن عند إغالق الحمامات  ]وعیطت ألختها برك) المنزل(درتهولها في دویرتها 

الحمام لدى العروس إال أنه هناك من قام بالطقوس كاملة للحمام لكن في وغیاب طقس 

الحمام بالمنزل، المنزل، قامت أم العروس بدعوة أخوات العروس فقط وقامت بمراسیم 

وتشرع العروس وأخواتها في حمام المنزل فقط  ستحمام،تخصهن لإل أحضرت اللوازم التي

وتنتعل صندالها ویذهبن لحمام  فوطة وتدخل الماءویشرعن في نزع ثیابهن، وتلبس العروس ال

ثم یقمن بإشعال الشموع والبخور، ثم تتوسط العروس بین أخواتها ثم یستحممن ثم  المنزل

 تحمام، وبمجرد اإلنتهاء تقوم أخواتهاتقوم أخوات العروس بغسل شعرها ویقمن بعملیة االس

وع إلى قاعة الضیوف أو غرفة ثم یخرجن وهن یحملن الشم بلف جسمها وشعرها بالمناشف

العروس الخاصة لالستراحة، بعد أن تلبس جمیع األخوات ثیابهن یقمن بتوزیع الحلویات 

العصریة والتقلیدیة مع القهوة والعصیر وبعض الفواكه الموسمیة، وتقوم أخت العروس بالتقاط 

لحمام في ظل المنزلیة بعد غلق ا الصور التذكاریة للعروس وعائلتها هذه طقوس الحمام

جائحة كورونا حسب الدراسة المیدانیة لمدینة طولقة، رغم إقصاء طقس الحمام لدى العروس 

والذهاب إلى حمام عام أو معدني لممارسة الطقوس إال أن الظرف الصحي وانتشار الوباء 
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أقصى هذا الطقس أو العادة االجتماعیة لتجنب االختالط االجتماعي والتجمعات في الفضاء 

سوي، رغم الوقایة والقوانین االحترازیة إال أن طقس الحمام ظاهریا فقط ألغي لكن هناك الن

بعض العرائس التي قامت بهاته العادة في المنزل وفي فضاء خاص وجو هادئ عكس 

  .الحیاة العادیة التي تذهب في محفل مع أهلها وقریباتها وبنات جیرانها

بطقوس العنایة في الحمام في الفضاء الرجالي  وبالنسبة إلى العریس أیضا فهو یقوم    

حیث یقوم مع أصدقائه وأوالد عمه وأخواله الذهاب إلى الحمام ویقیمون الطقوس التطهیریة 

لكن وفق الظروف الصحیة ألغي وأقصي هذا الطقس، بدل الحمام قام بالطقوس التطهیریة 

  .في منزله احتسابا النتشار الوباء و بالحجر الصحي الراهن

من خالل دراسة لطقوس الحمام أن الطقوس التطهیریة للحمام لها دالالت رمزیة ترتبط     

ورمز الخلود لدى كل اء وتجدد الحیاة الخصب والنم مصدرباستعمال الماء الذي یعد 

حیث ارتبطت الطقوس التطهیریة في  .والدیانات نسانیة وفي كل الثقافاتالمجتمعات اإل

مصدر الحیاة ورمز الخصب والتجدد والطهارة، وأنه ممارسة دینیة  الحمام بالماء الذي هو

 األلوهة ء رمزیةماولل والدنس طقوسیة یلزم فیها الفرد أو الجماعة بالتخلص من النجاسة

 تنمو وتحافظ على بقائها بالمیاه، ویأتي الماء ضرورة الزمةوالحیاة حیث أن كل الكائنات 

قسیة التي تمارس طلبا لالستشفاء انطالقا من رمزیته والرقى كإحدى الوسائل الط للعزائم

وعالقته بالخلق ومبدأ الحیاة والتبرك به، إذا الحمام هو المكان إلزالة النجاسة والعبور إلى 

مكان یوحي باإلثارة الجنسیة وهو تحضیر للفعل  الطهارة من أجل االستعداد للعبادة، والحمام

مة األعمال الجنسیة، هناك ترابط بین الطهر الجنسي فهو في نفس الوقت مقدمة وخات

والجنسانیة، كما یتمثل دوره في تخفیض التوترات الجنسیة والنفسیة الناجمة عن الفعل 

   ).194-193، ص2008بن عتیرة،  السحیريصوفیة . (التكیف الروحي لعبة الجنسي، فهو
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   :قاعات الحالقة والخیاطة - 2-2

فترة الحجر الصحي في ظل انتشار وباء كورونا من الفضاءات التي تم إغالقها في     

قاعات الحالقة والخیاطة التي تتوفر في مدینة طولقة الخاصة بالنساء ومن المتعارف علیه 

الشعر  لغرض قص أو الكثیرات یقصدن قاعات الحالقة بصورة متكررة خاصة في المناسبات

 هذا االختالط الجماعي الذيوالزینة وصبغ الشعر وذلك في المناسبات، األعیاد واألعراس 

تفادیا لهذا وحمایة األشخاص في عدد اإلصابات  وارتفاع انتشار فیروس كورونا سببهب

كما تقصد النساء أیضا قاعات ولوقایة بالتباعد اإلجتماعي، نفس الشيء  لمرضلتصدي ا

ة في الخیاطة لخیاطة مالبس األعیاد واألعراس ولخیاطة جهاز العرائس وهناك تلتقي النسو 

هذه الفضاءات الالتي یلتقین صدفة وخالل فترة اإلنتظار في قاعة الحالقة أو الخیاطة 

، لكن یتبالن أطراف الحدیث، هذا ال ینفي أن غلق قاعات الحالقة والخیاطة أثر على الناس

خفیة على الحكومة والسلطات أي أن قاعات الحالقة مغلقة هذه القاعات  خالف هذا تم فتح

تعمل على قص وصبغ الشعر ) الحانوت(وجودة داخل القاعة أو صالون التجمیل إال أنها م

في جمیع المناسبات حتى للعرائس ألنهن في فترة مرض كورونا قاموا بإقامة حفالت 

 وسریة خفیة بل تم فتحها. الفضاءاتغلق ینفي  وٕان المرض لم األعراس سریا على الحكومة

  .على الحكومة

 :واألسواق فضاء المراكز التجاریة - 2-3

جرت العادة في المجتمع الطولقي قبل بدء مراسیم الزواج ومن أول ما یتقدم الشاب لخطبة   

القصعة ویوم السبوع وأهل العروسین بحد الفتاة إلى غایة الطقوس التكمیلیة للعرس مثل یوم 

ئر وتكون فیها خسا العرس وتكون التكالیف باهضة الثمناقتناء مستلزمات ذاتهما یقومون ب

ناهیك عن ) الجهاز أو األفرشة(مادیة كبیرة من مستلزمات الحلویات واألطباق إلى المالبس 

المصاریف األخرى المتعلقة باقتناء بعض األشیاء التي أصبحت من الضروریات في العادات 
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والتقالید التي تمیز بها أعراس المجتمع الطولقي، وحسب التدابیر الوقائیة واالحترازیة  التي 

للحد من تفشي فیروس كورونا  ذتها المنطقة من قبل قطاع الصحة والوزارة الداخلیة للبالدأخ

غلق جمیع الفضاءات التي تجلب االختالط اإلجتماعي والتجمعات ومن بین الفضاءات 

المراكز التجاریة واألسواق، حیث أعلنت سلطات والیة بسكرة بلدیة طولقة عن إغالق 

یة وقال بیان صادر عن السلطات ة والیومیة والفضاءات التجار احترازي لألسواق األسبوعی

القرار توخیا لإلجراءات الوقائیة ضد الموجة الثانیة  ة والوالیة عامة إذ أصدراخلیة للبلدیدال

  .من جائحة كورونا

وأوضحت بأن القرار جاء تبعا للمخاوف من االحتكاك بین المتسوقین وصعوبة تأمین     

  .فضاء السوق عبرجتماعیة وإ  تباعدات جسدیة

جرت العادة في مجتمع البحث الطولقي أن العرائس أو في مناسبات كبیرة مثل األفراح     

إلخ یذهبن إلى الوالیة بما فیها فضاءات التسوق كبیرة ومالبس ذات جودة ...والحفالت

قلب  عالیة، والیة بسكرة تشكل مجموعة من الفضاءات المفتوحة والمغلقة المتواجدة في

  :الوالیة، وتمثلت هذه الفضاءات في

الخضر والمالبس، سوق األربعاء، سوق  زقاق بن رمضان بشقیه :واق الشعبیةاألس    

، المساحات )marché couvert(الخمیس، سوق الرحمة، سوق البخاري، السوق المركزي 

  . superetteالتجاریة الكبرى، 

عد قبلة لجمیع شرائح المجتمع، خاصة النسوة في قلب مدینة بسكرة، والتي ت: األسواق    

الالتي یقصدنها من جمیع األحیاء والبلدیات للتبضع رغم اختالف األنشطة فیها، إال أن ذلك 

  :ال یبدو أنه یشكل فارقا الیوم كما سنرى كاآلتي

تضم سوقین رئیسیین مختصین في هذا النوع من  :أسواق المالبس النسائیة  -أ 

زقاق بن رمضان یضم أزقته محالت متنوعة تختص في كل ما  فاألول یسمىاألنشطة، 
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وفساتین الزفاف وفساتین  تحتاجه المرأة أو العروس للتجهیز لزفافها كالمالبس واألفرشة

للمالبس التقلیدیة والعصریة التي تستعرضها لیلة الحناء ویوم القصعة، والعطور واألحذیة، 

الثاني ینتشر باعة الخضر والفواكه واللحوم وأصحاب وكذا التوابل والمواد الغذائیة وفي الشق 

الطاوالت، كل واحد یبیع من أجل االسترزاق بطریقته ولهذا السوق حكایة مع التاریخ، ألن 

والثاني یقال له سوق البخاري وذلك نسبة للمنطقة . عمر وجوده یعود إلى عشرات السنین

حي یتضمن مجموعة من األنشطة التي یقع فیها، وهو الذي كان في السابق عبارة عن 

قفزة نوعیة جعلت منه  الفترة األخیرة التجاریة الصغیرة والمتفرقة، یشهد رغم ذلك السیما خالل

ع فارق بسیط منطقة تجاریة بامتیاز، باتت تضاهي في مكانتها وسعتها مكان السوق األول م

سطة ومحدودة الدخل، وفي خیر یعد أكثر إقباال من قبل الطبقات المتو یتمثل في كون هذا األ

لسلع والبضائع التي تسوق فیه، كما یختص ل حین یعرف األول بمستوى الجودة العامة

 .السوقان عدد كبیر من محالت المجوهرات

ونقصد بها األسواق المخصصة لتوفیر التموین  :أسواق الخضر والفواكه  -ب 

 .للسوق الرئیسيبالمنتوجات الفالحیة من خضار وفواكه، والتي یعد النصف اآلخر 

وهي أسواق تقام في فضاءات معینة مرة واحدة من أحد أیام  :األسواق األسبوعیة  -ج 

كسوق . األسبوع، والتي تضم في أزقتها محالت متنوعة تختص في كل ما تحتاجه المرأة

 .الخمیس مثال

وتمثل أحد أشكال الفضاءات التي تختص بتسویق : المساحات التجاریة الكبرى  -د 

ذائیة المختلفة، فضال عن مواد التنظیف والزینة وغیرها من األغراض التي المنتجات الغ

تدخل في خانة المتطلبات المنزلیة الیومیة، والتي عرفت ازدهار كبیر خالل السنوات 

األخیرة، والتي أهل العروسین یقوم بشراء كل مستلزمات المنزل والعرس وكل مناسبات 

 .إلخ...األفراح واألعیاد الدینیة
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شهدت في األشهر األخیرة من العام الماضي تزایدا في عقود الزواج على الرغم من     

الظرف الصحي جراء تفشي فیروس كورونا وقرار الحكومة بمنع إقامة التجمعات العائلیة 

إلخ، إال أن ...واألعراس، وغلق الفضاءات المفتوحة والمغلفة مثل األسواق والمراكز التجاریة

منطقة الدراسة وحسب الدراسة المیدانیة فضلت تزویج أبنائها وبناتها  بعض العائالت حسب

 في هذه الظروف الصحیة، للتقلیل من التكالیف التي قد تصرفها في الظروف العادیة، التي

في  لتبذیر على العریس توفیر مستلزمات العرس، التي تظهر على عاتق الزوجینتحتمت 

یات في العادات والتقالید التي تمیز األعراس في األفراح واألشیاء التي أصبحت الضرور 

واإلجتماعیة إال  والصحیة النفسیة الوقت الراهن إال أن جائحة كورونا ومخاطرها والمخاوف

نها لم تقصي إقامة األفراح لكن سرا عن الحكومة والبلدیات، حسب الدراسة التي قمنا بها أ

  .في المجتمع الطولقي
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 : ي ظل جائحة كورونامراسیم الزواج ف -3

 :األیام واألماكن المخصصة الحتفال الزواج - 3-1

شهد احتفال الزواج في مجتمع البحث الطولقي تغیرا جذریا في عادات وتقالید طقوس     

اإلحتفال في الظروف الصحیة الراهنة النتشار فیروس كورونا على البالد، هذه األزمة 

إلصابات بمرض كورونا في الجزائر خالل مع تسجیل أولى ا فصولهاالصحیة التي بدأت 

شهر فیفري العام الماضي، مما دفع السلطات المركزیة على إغالق جمیع الفضاءات العامة 

بما فیها قاعات الحفالت تفادیا للتجمعات التي یمكن أن تنقل العدوى بین السكان، إال أن 

ي فیروس كورونا، وقرار تفشلالظرف الصحي الذي تمر به البالد واألزمة الصحیة الصعبة 

الحكومة على منع التجمعات لم یمنع من إقامة األفراح بل تزاید العائالت الجزائریة وخاصة 

فضلوا تزویج أبناءهم وبناتهم في هذه الظروف ، ألنهم مجتمع الطولقي على عقود الزواج

العائالت  الصحیة للتقلیل من التكالیف التي قد تخسرها في الحیاة العادیة، وقد تجاهلت

لمحاربة فیروس كورونا، حیث أقاموا حفالت الزواج في إطار ضیق  المتخذة جمیع التدابیر

لحفالت األعراس،  المكملة یجمع أفراد العائلة المقربین فقط، واالستغناء عن بعض الطقوس

فضال عن المأكوالت والمصاریف الزائدة التي تكلف الكثیر من المال، التي كانت قبل كورونا 

  .ترهق كامل األزواج والعائالت

في ظل جائحة كورونا على ما كانت علیه في الحیاة تقلصت عدد أیام احتفال الزواج     

یا بنتي مین كانت الدنیا زینة ولعباد  : [)12(رقم  العادیة إلى حد كبیر كما قالته المبحوثة

األحباب یتلمو ویعاونو والنیة كاینة العرس ندیروه سبع أیام وسبع لیالي، والناس و  زینین

أي أن العرس في المجتمع الطولقي في ] بعضاهم في دار العرس ولعرس یدار في دار

الماضي وفي الحیاة العادیة یدوم سبع أیام وسبع لیالي، وكان یقام في البیت أو فوق سطح 

البیت، وبالرغم عن ضیق المكان إال أن العائلة كانت تتجمع وتتكاتف مع بعضها البعض 
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 الجمعة التعاون والتآزر في هذه المناسبة، فكانت تبدأ من یوم السبت إلى غایة یوم ن أجلم

والدهم عند أسرة العروسین لیتعاونوا على والعمات وبناتهم وأحیث كانت تتجمع الخاالت 

التحضیرات لیوم العرس، یقومون بتنظیف البیت وصنع الحلویات، وفي اللیل یقومون بالسهرة 

یت في جو عائلي یسوده الفرح والمحبة، لكن مع تطور التكنولوجیا ودخول فوق سطح الب

ثقافات أخرى للمنطقة، بدأت تتالشى بعض العادات الطولقیة الحتفال الزواج تتقلص أكثر 

یا بنتي عادوا یدیرو لعرس في فرد نهر :[ )14(رقم  على ما كانت حیث قالت المبحوثة

 خاصة یه عادت الناس كل دیر العراس فصالةرانا ف وفي أي نهار في الصالة، والوقت لي

في الصال باه بفوخو على  وكاین خرین بدیارهم والباس علیهم یدیرو) األفراح قاعة(

في أي یوم من أیام األسبوع ، وتقص أن البركة اختفت منذ أن أصبح العرس یقام ]بعضاهم

البحث أن یوم الخمیس عكس ما كان علیه في السابق یقام یوم الخمیس العتقاد مجتمع 

وحسن الحظ والتوفیق خالف باقي أیام األسبوع، وأیضا كراء قاعة  والسعادة اختص بالبركة

الحفالت بغیة التفاخر إلبراز المكانة اإلجتماعیة، یظهر التفاخر بین العائلتین حیث یحاول 

هذا الحدث  ما یتطلب لتوفیر كال العائلتین المتصاهرین إبراز القیمة في هذه المناسبات

الكبیر وتبذیر المصاریف من فترة الخطوبة إلى الزواج أو العرس، فكل مرحلة من الزواج 

البد أن ترافق مع حد أدنى من الفخامة والرقي یتكلم عنه المدعوین، وٕابراز المكانة 

اإلجتماعیة على األشخاص ویظهر ذلك أثناء محاولتهم التفاعل مع محیطهم الخارجي بغیة 

ي أبهى مظهر أما اآلخرین في جمیع المیادین، فكل فرد یوم اإلحتفال بهذا الیوم الظهور ف

التاریخي في حیاته وكل هذه المصاریف التي تنفق في إقامة األفراح في الحیاة الیومیة 

حسب المجتمع الطولقي إال أن انتشار وباء كورونا أدى إلى تغیر العادات اإلجتماعیة 

وحفالت الزفاف  بأعراس والعادات المكلفة والتي ظلت مرتبطة واختفاء العدید من الطقوس

كورونا نقصت حوایج بزاف منها ملیحة  :[)15(رقم  منذ عدة عقود، كما قالته المبوحثة

الناس عادت متعرضش ویدیرو لمة صغیرة في ) إیجابیات وسلبیات(ومنها مش ملیحة 
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، ما یفسر أن ]ب واالخوات بركبیناتهم في الدار ویجو غیر صحاب الدار كیما األم واأل

جائحة كورونا قللت مصاریف المكلفة إلى حد التبذیر، وأن اإلجراءات التي رافقت وباء 

كورونا تحولت إلى جانب إیجابي وفرصة مواتیة للقضاء على عادات وتقالید رافقت كثیرا 

ح وما یرافقه من المناسبات لفترة طویلة بالرغم من سلبیاتها وعدم أهمیتها في إقامة األفرا

متطلبات ترف وبذخ ال داعي لها، مضیرة أن أهل العروسین یقعون في فخ مباهاة وتقلید یتم 

من خالله دفع نفقات مالیة كبیرة ال حاجة لها، وتمت هذه األفراح في إطار ضیق یجمع 

تي ال ال) الصال(أفراد العائلة المقربین فقط في المنزل، ویوفر تكالیف تأجیر قاعة الحفالت 

ملیون دون احتساب مصاریف اإلطعام وتأجیر أجهزة  30یقل سعرها في أحسن األحوال عن 

 50الغناء والتقدیم وغیرها من المستلزمات األخرى والتي ال تقل تكلفتها إجماال عن مبلغ 

واقتصار حفل ملیون حسب عادات وتقالید المجتمع الطولقي،  120ملیون ویصل حتى إلى 

واألقارب في  األصدقاءفقط یجمع أفراد العائلة لكال العروسین وعدم مشاركة  الزفاف إلى یوم

حفل الزفاف وغیاب مظاهر التعاون والتآزر التي كانت ساریة في المجتمع الطولقي عن ذي 

  .قبل

) عرس إلكتروني(ظهور فكرة إقامة  فرصةوٕان الوضع الصحي التي فرضته كورونا     

إفتراضي، إلتمام مراسیم الزواج أو الخطوبة في ومن  أي على فضاء" زوم"على محطة 

كورونا اإلجراءات التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي الفیروس في المجتمع الطولقي وحظر 

والذي حد من الحركة وألزم التباعد اإلجتماعي الذي ساعد الوباء  والجزئي التجول الشامل

ل تأدیة مراسیم الزواج وعقد القران عبر في احتفال الزواج من خال اإلنفاق على إلغاء مظاهر

   .  وسائل التواصل اإلجتماعي

حول المجتمع الطولقي ألماكن احتفال الزواج في ظل  مالحظاتنا وما یمكننا قوله من    

إغالق هذا الفضاء  الحفالت بفرض الحكومة قاعة إقامة األفراح في وٕالغاءجائحة كورونا 

رونا وتجنب التجمعات وفرض التباعد اإلجتماعي إال أن الغحتفالي لتجنب تفشي فیروس كو 
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لتكالیف التي تكلف العروسین فوضع هذه اإلجراءات جانبا إیجابي لتنقص االمجتمع الطولقي 

ریة نفاقها في قاعات األفراح والقضاء على هذه العادة المكلفة في األعراس الجزائعلى إ

في المنزل ومكان ضیق، وهناك أیضا  على إقامة العرس خاصة المجتمع الطولقي وٕاقامة

بعض العائالت التي تمت مشاركة حفل زفافها عبر التواصل اإلجتماعي، لكن تبقى له 

سلبیات أثرت في العالقات اإلجتماعیة منها غیاب حضور األقرباء واألصدقاء ومشاركة لیلة 

الماضي العمر معهم وغیاب مظاهر التضامن والتعاون الجماعي الذي كان في أعراس 

  .خاصة بین األقارب

    )الكورتاج(موكب العرس  -3-2

نقطة مرور بالغة األهمیة للعرس خاصة في حیاة العروسین، حیث  یعتبر موكب العرس    

من خالله یكون اإلعالن الكبیر لالحتفال بطقوس الزواج والعناصر الفلكوریة لعادات 

عن  لترفیهوللخبر وذلك لنشر ا، )یوم الدخول(لیلة العرس  ویستمر الموكب في. المجتمع

 وسائقهمة العروسین العروسین، وهي عبارة عن محفل من السیارات الفاخرة وتتقدمها سیار 

  .ویین واألشخاص في الوراء وهي عبارة عن طابور مستقیموسیارات المدع

حسب مجتمع الطولقي خاصة والمجتمع الجزائري عامة یعتبر حفل الزفاف مناسبة     

أكثر في بیت العریس، ویتوجب  ترتكزوسین وألهلهما حیث أن مراسم یوم العرس سعیدة للعر 

علیهم تجهیز موكب من السیارات لجلب العروس من بیت أهلها، وخالل التطور التكنولوجي 

الحاصل الذي عرفته مختلف وسائل النقل أصبح البد من نقل العروس في أجمل سیارة على 

توصل إلیه اإلنسان الیوم من وسائل مواصالت مع كل أن تكون من الطراز الرفیع لما 

الدیكور الذي تزین به السیارة من شرائط ملونة وباقات ورد والبالونات، وهذا الطقس ولید 

 الواسع االهتمام واإلقبال ، كما لقيیةثقافتنا العرب الثقافة العرسیة وقد طغت بشكل كبیر على

  ).350، ص2011 ،بمحجو محمد عبده (لدى جمیع طبقات المجتمع 
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في مجتمع البحث حیث ترجع مسؤولیة نقل العروس من بیتها إلى  وهو األمر الحاصل    

بیت زوجها في الموكب على عائلة العریس یستوجب علیه توفیر عدد من السیارات التي 

تشكل الموكب ویفضل أن تكون من السیارات من النوعیة الجیدة والجمیلة وذلك بمساعدة 

باستئجار بعض السیارات، عریس وأقاربه الذین یمتلكون سیارات، ویقوم أیضا أصدقاء ال

وتجهیز سیارة العروس ویتم تزیینها بأشرطة مكتوب علیها عبارات زواج سعید أو أسماء 

العروسین، ینطلق الموكب من المساء إلى بیت العروس أو إلى قاعة الحفالت، ومعهم 

رة أو اثنتان تخص رجال المزود والخیالة والسیارات وسیا) فرقة المزور(ل صغیرة نق شاحنة

تزمر وتنبعث منها الموسیقى وزغارید النسوة، وبمجرد االقتراب من بیت العروس یرتفع 

صوت مزامیر السیارات معلنة قدوم أهل العریس وبمجرد سماع خبر وصول أهل العریس 

لرهبة ال یستطیع أحد تنهمر دموع العروس دون إرادة في تلك اللحظات تحس العروس با

نهار عرسي كي سمعت صوت الطاكسیات  :[)15(رقم  اإلحساس بها، كما قالته المبحوثة

، وجرت في مجتمع البحث الطولقي ]وتفكرت أمي وعایلتي وحدهموالكورتاج، دموعي هبطو 

 العریس حاملین الشموع أختأن العروس یوم زفافها تخرج من بیت أبیها وهي برفقة أختها و 

   .باب الخروج ویستلمها أبیها إلى

أي عند وصول " العروس تخرج تحت جناح أبیها"كما یقولون في المجتمع الطولقي     

الموكب یدخل العریس لبیت العروس یقوم والد العروس بوضع یده على حافة الباب فتخرج 

" ال ملیحف"یسلمها لزوجها، وتخرج العروس برجلها الیمنى ألنه العروس تحت ذراع أبیها ثم 

في مجتمع الدراسة، بمجرد أن یخرج العروسین یدوي رجال البارود المكان بصوت البارود 

وذلك بإطالقه في السماء دفعة واحدة والنسوة تزغرد، وتقوم فرقة المزود بعروض موسیقیة 

وتركب العروس مع عریسها في السیارة المخصصة لها، وینطلق موكب العروسین في 

ها فرقة المزود في الشاحنة الصغیرة ویواصلون عروضهم وسط الشاحنة مقدمة، وعلى جانب

وفي الجانب اآلخر سیارة رجال البارود والخیالة بفرسهم المزینة أمام سیارة العروسین وأمامهم 
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سیارة صغیرة فیها مصور لیصور هذا الموكب وباقي السیارات تزمر والموسیقى، ونالحظ 

دینة ویقوم رجال البارود هذا الموكب ثم یتوقف وسط الماألشخاص المارة یقفون لمشاهدة 

خاصة بالفرقة مع ضرب البارود وینزل أصدقاء العریس مع " الفانتازیا"والخیالة بالعروض 

العریس للرقص على الموسیقى التي تصدرها فرقة المزود التي تقوم هي األخرى بعروض 

سیره وبمجرد وصولهم لقاعة خاصة والسیارات تزمر والنساء تزغرد ویواصل الموكب 

ویقوم أصدقاء  الحفالت أو إلى بیت العریس ینزل العریس برفقة زوجته ویضرب البارود بقوة

وهي تحمل مرش صغیر  أم العریس عند الباب الخارجي  تستقبلهم العریس بالرقص وحینها

على  به ماء الزهر وترش على العروسین وتدعي لهما بالخیر والصلح، ویرمز ماء الزهر

جلب الحظ الجید للعروسین ومن الطقوس المعمول بها والممارسات في المجتمع الطولقي 

قبل دخول العروس تقوم أم العریس بإعطاء العروس سكین وتقوم قه على حائط الباب 

العروس تبقى   على خاطرق العروس على حائط الباب سبع دقات دالزم :[ وحیث قولهم

  ].علیهم الحسد وكل شردیما في بیت راجلها ولیبعد 

إال أن تفشي األزمة الصحیة الراهنة لفیروس كورونا واإلجراءات الوقائیة والقانونیة التي     

والحجر  الشاملأجرتها السلطات والوزارة الداخلیة للبالد لتفادي انتشار الوباء وٕاقامة العزل 

وأقصیت بعض  الصحي على أكثر الوالیات تضررا في عدد اإلصابات ووقف االعراس،

 الطقوس والعادات االحتفالیة في سیرورة وٕاكمال مراسیم الزواج والتي أثرت على شكل العرس

أهم عادة إجتماعیة وأكثرها استعراضیة لحفل الزفاف والعلن على الزواج وهو  وهو غیاب

من  ، في منطقة الدراسة مدینة طولقة وحسب ما تطرقنا إلیه"الكورتاج"موكب العرس أو 

الكورتاج وكان وفقا  أقصىهذا الموكب الرائج في الحیاة العادیة دون ظروف صحیة وصف 

للقوانین التي نصت على حظر التجوال وعدم االحتفال والتجمعات وأیضا فرض عقوبات 

قانونیة بدفع غرامة مالیة وسجن كل من یتخطى هذه األوامر والتوصیات للوقائیة من انتشار 

الحكومة والعقوبات القانونیة بدفع الغرامة  من ي المرض وأیضافیروس كورونا خوفا من تفش
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في عرسي درتو في كورونا خاطر قلت المصاریف وأنا  :[)18(رقم  حسب ما قاله المبحوث

 خدام حالي حال روحي، جبت مرتي في طاكسي راكب فیها وطاكسي أخرى فیها خواتاتي،

، ما یفسر الخوف من ]حد معاهاجاو حتى وا من دار باباها وما قیس رحت جبت عروستي

الحكومة وحسب المالحظات مجتمع البحث الطولقي أن موكب العرس تم بسیارتین فقط 

 خالیة من التزیین بالبالونات وأشرطة العبارات عن الزواج لعدم انتباه الشرطة على الموكب،

 یذهب العریس في سیارة مع سائق السیارة وسیارة أخرى فیها أخوات العریس دون

مع فرقة المزود والخیالة وفرقة المزود، وأیضا دون حتى رفع " الفانتازیا"استعراضات 

الموسیقى داخل السیارات وانعدام زغارید النساء وكل ما هو عادة استعراضیة واحتفالیة 

اختفت تماما، عند وصول العریس إلى منزل العروس، یسلم أب العروس ابنته إلى العریس 

قوم بتودیع أهلها أمها وأخواتها وٕاخوانها، وتركب مع زوجها السیارة في جو هادئ جدا، وت

إلى بیت أهل العریس فبمجرد وصول هذا الموكب الصغیر  رجوعا بیت أهل الزوجة نویغادر 

تأتي أم العریس وهي تحمل صینیة صغیرة بها كأس من الحلیب وصحن صغیر من التمر 

والسالم واألمن والحالوة والعیش  الخصب ن منمن رمزیة وداللة المجتمع الطولقي إذ یعتبرا

خوات والمقربین فقط للعائلة ثم یأخذن صور مع األالرغید، یأكالن التمر ویشربان الحلیب 

لمجتمع البحث  تذكاریة ثم بعد اإلنتهاء من أخذ الصور، یأخذ العروس إلى بیتهم في العادة

وس إلى الفندق، لكن بعد إغالق وفي غیاب األزمة الصحیة وفي أغلب العادات یأخذ العر 

الفضاءات ومن بینها الفناق یذهبون إلى منزلهم أو منزل أحد األصدقاء واألقارب وهكذا 

ینتهي العرس في ظل جائحة كورونا، بعد التغیرات اإلجتماعیة واالحتفالیة لغیاب الموكب أو 

  .تفشي فیروس كورونا إثر باألحرى المهرجان االستعراضي والفانتازیا

  : نوعیة األواني واألطباق المقدمة في العرس - 3-3

وفي ممارسات متكررة في كثیر من المناسبات الدینیة مهمة  تحتل اإلحتفاالت مكانة    

ثقافیة واجتماعیة وشعائریة تتجسد فیما یقوم به  وتحمل محتویات ومضامین واإلجتماعیة،
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اج، كما هو حاصل في في هذه المناسبات مثل تقدیم الطعام في مناسبات الزو  الناس

المجتمعات الجزائریة والمجتمع الطولقي حیث یقم الطعام على مدار العرس، وكذلك األمر 

الحاصل في مجتمع البحث من تغیرات من ناحیة نوعیة األواني المقدمة خالل العرس 

وطریقة تقدیم الطعام وكیفیة الجلوس حول مائدة الطعام وفق البرتوكول الصحي في الظروف 

صحیة لتفشي فیروس كورونا وأخذ اإلجراءات الوقائیة لحفظ األشخاص وعدم تنقل العدوى ال

لدى األشخاص غیر المصابین، وعدد الضیوف أو المدعوین فقط العائالت المقربة ألهل 

یث یخرج الرجال المقربین إلى الفضاء الرجالي وسین فقط، تكون األولویة للرجال حالعر 

األشخاص المكلفون بالطبخ بالمطبخ  لتعقیمیم وجبة الغداء أو العشاء المقام به العرس یتم تقد

ولبس الكمامة والقفازات واستعمال المناشف الورقیة، والمدعوات من النساء في الفضاء 

الداخلي النسوي وفق اتباع شروط الوقایة بالتعقیم ولبس الكمامة، وتكون األواني بالستیكیة 

على  للمحافظة دیة لكل شخص طبقه ومالعقه الخاصة بهمثل الصحون والمالعق وتكون فر 

في عرس بنتي درت البالستیك كول و طیش باه :[ عدم انتقال العدوى كما قالت المبحوثة

وفي كل طاولة توجد بها معقم للیدین ومنشفة خاصة لكل ] كل واحد وحدو ونتجنبو العدوى

  .شخص مع تزویدهم بكمامة جدیدة

اصر الهامة إذ تعد في االحتفاالت ألنه یعد أمرا رمزیا فبعض ألن الطعام من العن    

 ، تناول الطعام له مضمون رمزي كبیر،مناسباتلل زیلإلشارة أو الترمدم طعمة تستخاأل

رمزیة الطعام وتناوله ضمن مجموعات یعني التعاون والمشاركة وتوطید العالقات  فبمعنى

منظما في ثقافة كل مجتمع من خالل  نسقا شكلبین األقارب والجیران، فالتعامل مع الطعام ی

من خالل المعاني فالطعام لیس مجرد منتجات غذائیة تستهلك بل تنتقل  بنیته ومكوناته التي

للتواصل بین الناس الذین ینظمون طرق تعاملهم مع الطعام في نسق معین مواري  تمثل نسقا

فاروق أحمد مصطفى . (یها المعانيفي مجتمعاتهم ثم یضیفون عل الموجودة لألنساق الثقافیة

  ).113ص، 2013، اويمالعشومرفت 
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الوجبات من الطعام كانت موجودة كثیرا بین عائالت المجتمع الطولقي حیث ال  وتشكل    

طبق الكسكس بلحم الضان والمرق "یحلو وجودها في أي عرس وهذه الوجبات تتمثل في 

كما " لمشروبات الغازیة ونوع من فاكهة الموسماألحمر وشربة فریك باللحم والخبز والسلطة وا

یقدم الشاي والقهوة والحلویات التقلیدیة والعصریة على مدار العرس، وكان یتم تقدیم الطعام 

وتوضع فوق المائدة صینیة كبیرة ثم یقدم األكل في صحون بالستیكیة من " المائدة"حول 

حول المائدة حسب البرتوكول  حسب عدد األشخاص المتواجدون الكسكس فوقه قطع اللحم

الصحي، كما یعتبر الطعام صدقة أو معروف لیحمي العروسین ولیبارك اهللا لهما في الزواج 

مكانش عرس بني بال ماكلة الزم نكرمو  :[بقولها )17(رقم  وهذا ما أكدته لنا المبحوثة

في  العرس جى ضیافنا ونرحبو بیهم خاطر الطعام راه معروف على لعرسان حتى وكي

ال یخلو العرس دون تقدیم الطعام للضیوف ونقصد أنه  ]كورونا باه ربي یباركلهم ویحمیهم

وٕاكرامهم حتى في زمن تفشي مرض فیروس كورونا، ألن الطعام بمثابة صدقة من شأنها أن 

  .تنال رضا اهللا ومباركة في زواج العروسین

    :نوعیة الموسیقى -3-4

ولقة على مدار العرس من بدایة إلى نهایة طمدینة بعدما كانت موسیقى أعراس     

إال في أعراس مجتمع األكثر تداوال  االحتفال وتكون كل أنواع الموسیقى العربیة واألجنبیة،

هو األكثر استعماال ) DJ(البحث أصبحت الموسیقى العصریة المختلطة أو ما یسمى بـ 

هو هوس الكثیرین في األعراس، الت التكنولوجیةـ الذي أصبح فتاح وغزو اآلوطلبا نتیجة االن

الشاوي، (الغناء الجزائري  طبوع خاصة وأن الحفالت أصبحت عبارة عن كوكتیل من

لكن في فیروس كورونا وما . وحتى العربي واألجنبي) إلخ..النایلي، العاصمي القبائلي،

امة أقصت هذا النوع من الموسیقى وفقا لتجنب المخالفات القانونیة التي نصت على عدم إق

األفراح في المنطقة، هذا ما أرجع الغناء القدیم الهادئ كاالحتفال بالطبل والدربوكة خفیة عن 
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الحكومة ومراعاة للجانب األخالقي من خالل بعض السلوكات مثل االختالط بین الجنسین 

  .هذا ما یرفضه عائالت مجتمع البحث الطولقي

  :الخالصة

دراسة موضوع احتفال الزواج في ظل جائحة  دفاسته في هذا الفصل المیداني الذي    

كشف لنا هناك تغیر في العادات والعالقة ) الثابت والمتغیر في المجتمع الطولقي(كورونا 

اإلجتماعیة للطقوس االحتفالیة للزواج الطولقي، واكتشف المجتمع الطولقي بأن كورونا هو 

ي ترمز للتفاخر بین العائالت والتي الوقت الختفاء العدید من الطقوس والعادات المكلفة ولت

  .ظلت مرتبطة باحتفاالت الزواج منذ عدة عقود

                               

        

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمـــــــــــة 
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دراسة –احتفال الزواج في ظل جائحة كورونا : بالطقوس اإلحتفالیة"إن بحثنا الموسوم      

یولوجیة واإلتنوبولوجیة والذي حاولنا یدخل ضمن الدراسات الب "بمدینة طولقة - إثنوغرافیة

من خالله إلقاء الضوء على إحدى أهم المناسبات بمدینة طولقة وهو الزواج، وحاولنا من 

من  لیة للزواج في ظل الوباء وما انجرخالل هذه الدراسة التركیز على الممارسات اإلحتفا

جتمع العریق الذي طالما تغیرات على مستوى الطقوس والعادات والتقالید هي نتاج هذا الم

  :اعتبر كمقاوم للتغییر، وتوصلنا لمجموعة من النتائج تمثلت في

تخضع لسلسلة من التحوالت إن الطقوس اإلحتفالیة للزواج في المجتمع الطولقي  -

والتغیرات الثقافیة نتیجة الظروف الصحیة النتشار فیروس كورونا، الذي أى إلى تغیر في 

اإلجتماعي والرمزي، وانجر على ذلك تقلیص  مدلولها حیثبعض الطقوس االحتفالیة 

 .الطقوس اإلحتفالیة للزواج

مهم یعمل على استمرار عالقات القرابة  میكانیزم یعد التعاون بین أفراد المجتمع -

 مجاال، وتمثل مناسبة الزواج والجیرة والصداقة ألن هذا التعاون هو عملیة إجتماعیة ثقافیة

لعائلیة والذي یتجلى في التحضیر للعرس، لكن ما الحظناه  في مجتمع للتعاون بین أفراد ا

البحث أن األعمال الجماعیة التعاونیة تالشت واندثرت تدریجیا، حیث أصبحت األعمال 

 .الخاصة بالعرس فردیة

من خالل الدراسات المیدانیة كشفت لنا أن هناك الكثیر من العادات والطقوس التي  -

نا نتیجة لتطور المجتمع بسبب التطور التكنولوجي الحاصل، فبل فیروس كورو تالشت 

 بتقبل لألفراد فرض واحتكاك المجتمع بمجتمعات أخرى، لكن وفقا للتطور التكنولوجي هذا ما

 .التهاني وٕاقامة الدعوات للعرس عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

لظروف الصحیة شهد تزاید كبیر في عقود الزواج في المجتمع الطولقي، بالرغم من ا -

الصعبة لتفشي فیروس كورونا، ومنع الحكومة إقامة التجمعات العائلیة واألعراس، إال أن 

للتقلیل من التكالیف الزائدة إلقامة العرس بدایة  األسر الطولقیة فضلن تزوج أبنائها وبناتها



 

 د 
 

دم خالل من تأجیر قاعة الحفالت ومستلزمات العروسین، لتقدیم الحلویات واألطباق التي تق

 .العرس، والحمام والخسائر المادیة والمعنویة

تغیر بعض الطقوس والعادات والتقالید األعراس انقلبت رأسا على عقب لدى الكثیر  -

من العائالت الجزائریة عامة والعائالت الطولقیة خاصة، واكتشاف أنه حان الوقت الختفاء 

 .ت الزواجالعدید من الطقوس المكلفة التي ظلت مرتبطة باحتفاال

وفقا للحجر المنزلي واإلجراءات القانونیة والوقائیة لعدم انتشار فیروس كورونا، إقامة  -

ین باإللتزام بالبروتوكول الصحي المخصص یة عن الحكومة وتقلیل عدد المدعو األعراس خف

 .واألخذ بالتدابیر الوقائیة الوقائیة وأصحاب العرس والقفازاتت لهم بحضورهم بالكماما

األطباق المقدمة  حولالتفاخر األطعمة و  اط احتفاالت األعراس بتبادل بعضارتب -

واألواني وتنوع المأكوالت والمشروبات للتباهي والتفاخر على بعضهم البعض، لكن وفقا 

لفیروس كورونا والتغیرات الحاصلة، وحسب التدابیر الوقائیة المتخذة تم استبدال األواني إلى 

طباق تقتصر على الكسكس والشربة والخبز ونوع من األنواع الموسمیة البالستیكیة ونوعیة األ

للفاكهة، ولتسهیل التباعد اإلجتماعي طریقة الجلوس حول المائدة اثنین أو ثالثة على األكثر 

 .ملتزمین أیضا بالتدابیر الوقائیة

الظروف الصحیة الن الوباء  دور كبیر في أیضا الحظنا المساواة االجتماعیة لها -

صة من الجانب االقتصادي، إلقامة األعراس والزواج وعدم التبذیر واإلسراف في خا

 .المأكوالت وقاعة الحفالت التي كانت من أجل التفاخر والتباهي بین العائالت فقط

غیاب وٕاقصاء بعض الممارسات الطقوسیة للزواج في منطقة طولقة وفقا لفیروس  -

الزواج في الماضي كانت ثالث أیام ویكون  كورونا، األیام واألماكن المخصصة الحتفال

غیاب قاعات الحفالت العرس في قاعة الحفالت للتفاخر والتباهي، لكن في عصر كورونا 

لمنع إقامة األعراس والتجمعات، وأیضا العائالت الطولقیة كان سببا لنقص التكالیف 

ب طقس لیلة والخسائر المادیة إلقامة األعراس، وتخصیص یوم واحد فقط للعرس وغیا



 

 ه 
 

ویوم ) التاجرة(قصعة والطقوس التكمیلیة للعرس مثل یوم ال) الكورتاج(الحناء وموكب العرس 

 .السبوع

إن لهذه الطقوس الجدیدة دور فعال في المجتمع الطولقي جیث تظهر قیمتها ومكانتها  -

بممارستها وتبنیها لثقافة جدیدة تمثل دالالت جدیدة، كما استخلصنا أن هذه الطقوس 

م أن هذه التغیرات مست وسائل الحیاة في ت تعكس تفاوت كبیر في المجتمع ورغأصبح

      .العائالت الطولقیة الحتفال الزواج في ظل جائحة كورونا إال أنها تعایشت مع هذا التغیر
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  دلیل المقابلة): 1(الملحق رقم 

  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة 
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ة كورونا احتفـال  الطقوس االحتفـالية في ظل جائح

  الزواج نموذجا دراسة إثنوغرافية

  بمدينة طولقة 
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  :البيانات الشخصية:المحور األول

  : في الخانة المناسبة) x(عالمة ) ي(ضع -

                                                                                                    □أنثى    □ذكر : الجنس) 1

  .........:..............السن) 2

  □جامعي         □ثانوي          □متوسط       □إبتدائي           :المستوى التعليمي) 3

   □)ة(أرمل   □)ة(مطلق   □)ة(متزوج  □مخطوبة/ خاطب   □)  ة(عازب : الحالة العائلية) 4

  لخطبة و طقوس الزواج في الحياة العاديةا :المحور الثاني

  لمبدئية؟ما هي إجراءات الخطبة ا): 1

  ما هي إجراءات الخطبة الرسمية؟ ): 2

  ؟فيما تتمثل اإللتزامات التي يقوم بها الخاطب اتجاه الخطيبة): 3

  كيف تعتني العروس بزينتها و جسمها؟ : )4

  ؟العادات الممارسة يوم شاة الحاللما هي ): 5

  كيف يتم اإلحتفال بليلة الحناء عند العروسين؟): 6

  ؟)أو يوم العرس(متبعة ليوم الدخول ما هي العادات ال): 7

  ما هي المراحل التكميلية للعرس؟ ): 8

  ).الثابت والمتغير( الزواج في ظل جائحة الكوروناإحتفال :المحور الثالث

و العروسين  كل من   هل غلق المراكز التجارية و األسواق و بعض الفضاءات في ظل الوباء أثر على): 1

  للعروس؟تحضيرات 
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  ر المرض اإلجراءات المرافقة لمخططات العرس؟كيف غي): 3

  من هم المدعوون للعرس؟): 4

  و كيف تتم الدعوات؟ ):5

  ؟ الزواج في الحجر الصحي ما هي تحضيرات): 6

  هل تقيدتم باإلجراءات المنصوص عليها من طرف الوزارة و القطاع الصحي؟): 7

  ية بين الناس في تسقيف المهور؟أن كورونا قد فرضت المساواة اإلجتماع القول هل يمكن): 8

  ما هي األيام و األماكن التي خصصت لإلحتفال بالزواج؟):9

  أثرا على الشكل للعرس؟) موكب العرس(هل ترك عدم وجود الكورتاج ): 10

  المقدمة في العرس؟االواني ما هي نوعية ): 11

  كيف يتم تنظيم الجلوس حول المائدة؟): 12

  ي غابت في مراسيم الزواج ؟ما هي اهم الطقوس الت): 13

  هل اتبعتم الوقاية في االحتفال بالتباعد الجسدي؟): 14

  هل تزال مظاهر التعاون سارية المفعول بين االقارب و الجيران؟): 15

  هل أثرت غياب الموسيقى عن العرس؟ وماهي انواع األغاني المستخدمة خالل العرس؟): 16
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  :لومات الخاصة بالمبحوثينجدول يوضح المع): 02(الملحق رقم 

  مقر السكن  الحالة العائلية  السن  المبحوثين  الرقم

  أرملة  سنة66  )01(المبحوث رقم   01

قة
ول

 ط
ينة

مد
ن 

 م
ت

وثا
ح

مب
 ال

كل
  

  مخطوبة  سنة 25  )02(المبحوث رقم   02

  مخطوبة  سنة 28  )03(المبحوث رقم   03

  متزوجة  سنة 60  )04(المبحوث رقم   04

  متزوجة  سنة 30  )05( المبحوث رقم  05

  متزوجة  سنة 50  )06(المبحوث رقم   06

  متزوجة  سنة 48  )07(المبحوث رقم   07

  متزوجة  سنة 34  )08(المبحوث رقم   08

  متزوجة  سنة 38  )09(المبحوث رقم   09

  مخطوبة  سنة 29  )10(المبحوث رقم   10

  أرملة  سنة 55  )11(المبحوث رقم   11

  متزوجة  سنة 40  )12(المبحوث رقم   12

  مخطوبة  سنة 27  )13(المبحوث رقم   13

  أعزب  سنة 30  )14(المبحوث رقم   14

ة 
دين

 م
من

ن 
وثي

ح
مب

 ال
كل

قة
ول

ط
  

  متزوج  سنة 42  )15(المبحوث رقم   15

  أعزب  سنة 28  )16(المبحوث رقم   16

  متزوج  سنة 34  )17(المبحوث رقم   17

  متزوج  سنة 50  )18(المبحوث رقم   18
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ملحق خاص بصور توضح بعض المراسيم والطقوس االحتفالية الخاصة بالزواج عبر ): 03(الملحق رقم 

  :مراحله المختلفة قبل وفي ظل جائحة كورونا

  صور خاصة بالخطبة وهدايا خاصة بالمناسبات: أوال

  

  توضح حفلة الفیونصاي أي الخطبة الرسمیة: ) 01(صورة رقم  
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  دایا الخاصة باألعیاد الدینیةهالمقتنیات الخاصة بطقوس المالك وال توضح: )02( صورة رقم
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   لبسة وأواني ومستلزماتأغطیة و أتوضح جهاز لعروسة من أفرشة و : (03) صورة رقم
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  )یوم القصعة( توضح الهدایا التي توزعها العروس یوم الصباحیة  :(04)  رقم صورة
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  ت والمستلزمات الخاصة بحمام العروسدواتوضح األ: )05( مصورة رق  

  

  

  توضح شاة الحالل مع اللوازم الخاصة بطبخها : )06( صورة رقم  
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  ).لیلة الحناء( لعروس وقریباتها احفلة الحناء الخاصة ب :)07( صورة رقم   
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تصدیرة یوم خاصة بتصدیرة العروس لیلة الحناء في بیت والدها وهي نفس صور : ثانیا

  .)ةنهار القصع(ة الصباحی

  

  .توضح ألبسة تقلیدیة لتصدیرة العروس:  )01( صورة رقم    
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  .توضح بوقاالت توزعها العروس على الصبایا العازبات لیلة الحناء:  )02(رقم  صورة 
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  صور توضح طقس الحناء لدى العریس: ثالثا

  

  صدقائهأمع  الحناء لدى العریس واحتفاله صور توضح طقس: )03(صورة رقم   
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  ، یوم الدخول)العروسین(توضح یوم الزفاف : )04(م صورة رق    

  



 

99 

 

  

  .)نهار القصعة( صور خاصة بیوم الصباحیة : ارابع

  

                  توضح قصعة الشخشوخة والسلطة والفواكه والحلویات: )01( صورة رقم

  . ) یوم صباحیة العروس(یوم القصعة 
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       م العریس وهي تحمل الصحن والعروس تأخذ من أتوضح : )02( ة رقمر صو  

  .الشخشوخة واللحم وتضعهم في الصحن
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  . توضح طقس الحزام :03 قمر صورة   
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  .صور خاصة بالزواج في طل جائحة كورونا: اخامس

  

       ) یوم الزفاف أو یوم الدخول( توضح خروج العروس مع عریسها : )01( صورة رقم 

  .ع ارتداء الكمامةم
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  .)كمامات و المعقم( توضح استخدامات الوقایة من فیروس كورونا : )02( صورة رقم 
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  توضح دعوات لحظور العرس على شكل كمامات طبیة): 03(صورة رقم    

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص 

 



 

 
 

  :ملخص الدراسة

ج في ظل األزمة الصحیة حاولنا من خالل هذه الدراسة إبراز الطقوس االحتفالیة للزوا     

احتفال التي مرت على الجزائر عامة ومدینة طولقة خاصة، لموضوع الطقوس االحتفالیة 

من خالل التركیز على التغیرات الثقافیة  ،-دراسة إثنوغرافیة–الزواج في ظل جائحة كورونا 

جتمع بما في واالجتماعیة والرمزیة التي مست عادات وتقالید الزواج باعتبارها نتاج هذا الم

على نظام الزوج الطولقي، وصفا لمدى استمرار )COVID-19(ذلك تأثیر فیروس كورونا  

لألزمة  التغیرات التي طرأت على شكل العرس في ظل الثقافة الجدیدة وفقا لألزمة الصحیة

  .الصحیة

 . COVID-19الطقوس، اإلحتفال، الزواج، جائحة كورونا،  :كلمات مفتاحیة

  

Résumé de l’étude : 

     Nous avions tenté, à travers cette étude, de mettre en lumière les 

rituels festifs du mariage à la lumière de la crise sanitaire qui a 

traversé l'Algérie en général et la ville de Tolga en particulier, intitulée 

« des rituels festifs, la célébration du mariage à la lumière de la 

pandémie de Corona - une étude éthnographique – », en se 

concentrant sur les changements culturels, sociaux et symboliques qui 

ont affecté les coutumes et traditions du mariage étant donné qu’elle 

est le  produit de la société, y compris l'impact du virus Corona 

(COVID-19) sur le système longitudinal du mari, tout en décrivant la 

mesure dans laquelle les changements dans la forme du mariage se 

poursuivent à la lumière de la nouvelle culture sous la crise sanitaire. 

Mots-clés : rituels, mariage, pandémie de Corona, COVID-19. 

 

   



 

 
 

  Study Summary : 

     Through this study, we tried to highlight the ceremonial rituals of 

marriage in the light of the health crisis that Algeria in general and the 

city of Tolga in specific went through that is concerned with the 

"Ceremonial Rituals , the Celebration of Marriage" in the 

diagram example which is an Anthropological study in nature. 

The focus of this study was marriage, residence and the symbolism 

that the matrimony and traditions of marriage have as the productivity 

of society, including the Impact of Corona Virus on the shape of the 

longitudinal marriage system of Tolga. This kind of marriage is a 

description of to which extent a wedding style show continues in the 

light of new cultures and health crisis.  

Key words: celebration, corona, covid-19, marriage, rituals. 


