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 اإلىـذاء

 :أىـذي ثـًشج خيذي

 إنـى سًذ أتـً ًأخـً ًخذذً انطاىشج ذغًذىى اهلل تشمحرو

 إنـى يٍ غشسد فـً زة انرؼهى ً أَاسخ نـً دسًب احلٍاج أيً زفظيا اهلل

  إنـى أخـــــــــــــٌاذـً انزٌٍ كــــــاٌَا نـً انساػذ األميٍ فـً إجناص ىزا انثسث 

 إنـى كم إخٌاًَ ًأخٌاذً  انيت مل ذهذىى يل أيً  َفغ اهلل هبى األيــــح 

 إنـى كم أفشاد أسشج  قسى ػهى االخرًاع 

 إىل كم يٍ حيًم ساٌح انؼهى ًاملؼشفح

 إنـى كم يٍ حيًم ىّى انذػٌج 

 إنـى اهلل ػض ًخم

 أىذي حبثً 

 ىزا

 

 



 

 

 ػشفاٌشكش ً

 انشكش هلل أًاًل ً آخشًا 

 انزي أفادًَ كثريًا "نؼهى تٌكًٍش "أذقذو تانشكش اجلضٌم إنـى األسرار انـًششف

 .تنصائسو ًذٌخٍياذو انقًٍح فدضاه اهلل ػين كم خري

 ىاليل.تٌػضج، د.تٍ ػثذ انفراذ، د.سضا َؼٍدح، د.د أمحذ خؼفشي، د.أ: خنص تانزكش

ًانشكش يٌصٌل إنـى تؼض  أساذزج  خايؼح أدساس انزٌٍ كاٌ هلى انفضم انكثري فـً 

 .إسشادَا إنـى اننيح انصسٍر انقٌٌى

 كًا أذقذو تانشكش اجلضٌم إنـى كم يٍ أسيًد أَايهيى يف إخشاج ىزا انؼًم يٍ 

 يايح، يٌينح، آينح، يهٍكح، ػائشح،  صٌنة ً فطٌيح، أمحذ، شؼٍة: خنص تانزكش

 قشٌة أً تؼٍذ ساخًٍح 

 .يٍ انـًٌنـى ػض ًخم أٌ جيؼهو خانصًا نٌخيو انكشٌى

 .أيـــــــني

 سشٍذج
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 :فيرسةالجداكؿ -أ
الصفحةعنكافالجدكؿالرقـ

197نكعالجفنةأكالكعاءكخصائصياككظائفيا1

200-199نكعالغرباؿكخصائصوككظائفو2

203-202نكعالطبؽكالطبيقةكخصائصوككظائفو3

204-203نكعالكسكاسكخصائصوككظائفو4

205نكعالقدركخصائصياككظائفيا5

210نكعمككفالكسكسالعادمككظيفتو6

212نكعمككفالكسكسالشعيرككظيفتو7

230الجنسلدلأفرادمجتمعالبحث8

231سفاؿحسبالمبحكثييفتكزيع9

232المستكلالتعميميتكزيعمفرداتالعينةحسب10

234الحالةالعائميةتكزيعمفرداتالعينةحسب11

235عينةفراداؿألآخرعمؿكجكد12

236مدةعمؿالمبحكثيففيإعدادكصناعةالكسكس13

237 2010-1990بعضاإلحصائياتلنسبةالعمؿغيرالرسميالمأجكرمفسنة14

239عدداألشخاصالمتكفؿبيـمفطرؼأفرادالبحث15

بياالتحضيراتاألكلية16 241 إلنجازالعمؿأفرادالعينةالتييقـك
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عدادالكسكس17 243الطرؼالذميكفرالمادةاألكليةلصناعةكا 

عدادالكسكس18 244 األداةالمستعممةقديمالصناعةكا 

246 الكسكس إعداد ك صناعة في المستخدمة الكسائؿ رأمأفردالعينةحكؿمالئمة19

247 الطريقةالتييتـبياحصكؿأفرادالعينةعمىطمباتالعمؿ20

249 إذاكافىناؾأكقاتخاصةلدلأفرادالعينةيتـفيياإعدادكصناعةالكسكس21

250الكسكس  كصناعة  إعداد في لمعمؿكجكدمكافلدلأفرادالعينة22

252 :المكافالذمتقمففيوالمبحكثاتبإعدادكصناعةالكسكس23

عدادالكسكس24 253 األطراؼالمساعديفألفرادالعينةفيصناعةكا 

255كصناعةالكسكس إعداد عممية في لدلأفرادالعينةاألدكار تكزيع بيا يتـ التي الكيفية25

256 الكسكس عمميةإعدادكصناعة األطراؼالتييككفلحسابيا26

258 كجكدصعكباتلدلأفرادالعينةفيمراحؿإعدادكصناعةالكسكس27

259 الكسكس كجكدمكاففيمنزؿأفرادالعينةلتجفيؼ28

261الكفيةالتييتـبيانقؿالكسكسفيحالةعدـتكفرمكافلتجفيفو29

262 الكسكس لتجفيؼ اأفرادالعينةبو يعمؿ ةالتيالكيفي30

263مكافتخزيفالكسكسقبؿعمميةبيعو31

265  الكسكس فيوتخزيف يتـالذم المكاف مالئمة32

266محاكلةأفرادالعينةفيتسكيؽمنتكجالكسكس33

268 المستكياتالتييسكؽفيياأفرادالعينةمنتكجالكسكس34
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270 الصعكباتالتيتكاجوأفرادالعينةفيبيعمنتكجالكسكس35

271 الكسكسكاآلثارالمترتبةعنو صناعة ك إعداد أثناء العمؿ تعرضأفرادالعينةلحادث36

273 أفضميةأفرادالعينةلكيفيةالعمؿأثناءإعدادكصناعةالكسكس37

274الكسكس بمنتجي الخاصة جمعياتكجكداؿ38

275 عالقةكجكدجمعياتخاصةبمنتجيالكسكسكانتماءأفرادالعينةليذهالجمعيات39

277 ضركرةإنشائياكعالقةانتماءلمجمعيات40

278القكانيفالتيتفرضعمىأفرادالعينةإلعدادكصناعةالكسكس41

280كجكدتأميفاجتماعيمفحكادثالعمؿبالنسبةألفرادالعينة42

281 عالقةالتأميفاالجتماعيمفحكادثالعمؿبمحاكلةأفرادالعينةلتأميفأنفسيف43

282 الكسكس إعدادكصناعة مف تجنيو الذم الدخؿ رضاأفرادالعينةعف44

284 الكسكس صناعة ك إعداد مف أفرادالعينةيجنيو الذم المبمغ45

285مبمغالعمؿ بواحتساب يتـالمقدارالذم46

286 أجرأفرادالعينةحسباحتياجاتيـ47

48
 الحياة بدكرة الشعبيةالمرتبطة االحتفالياتفيالكسكس صناعة ك إعداد عمؿ تنظيـ

اليكمية
291

49
 االحتفاليات في الكسكس صناعة ك إعداد عمؿ ينظـفيوأفرادالعينةالمكافالذم

اليكمية بالحياة المرتبطة
293

50
 مجاؿ في العمؿ فرص زيادة التيتؤدمإلى اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفاليات

.الكسكس تحضير
295
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298 سالكسؾ إنتاج زيادة في اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفالياتأثر51

301 زيادةأفرادالعينةفيساعاتعمؿإعدادكصناعةالكسكس52

53
 المرتبطة نظرالزيادةاالحتفاالت الكسكس صناعة ك إعداد عمؿ ساعات الزيادةفي

الحياةاليكمية بدكرة
302

305 زيادةأفرادالعينةلعددالعماؿفيحالةتقارباالحتفالياتالشعبية54

306 االحتفالياتالشعبية تقارب حالة في العماؿ عدد زيادة كراء ىدؼأفرادالعينةمف55

308 اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفالية بتنكع الكسكس صناعة ك إعدادتنكع56

57
 صناعة ك إعداد في العمؿ ساعات بزيادةالكسكس صناعة في العمؿ عالقةمدة
 اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفاليات مفخالؿزيادة الكسكس

311

313 المنزلي اإلنتاج زيادة عمى الدينية بالشعائر المرتبطة أثراالحتفاالت58

59
تؤدمإلىتنظيـعمؿإعداداالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةالتي

 كصناعةالكسكس
316

50
االحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةالتيأدتإلىتنظيـعمؿإعداد

 كصناعةالكسكسفيالمنازؿ
318

320 كرشات شكؿ في العمؿ تنظيـ إلى أدت الدينية بالشعائر المرتبطة االحتفاالت51

322 مصانع في العمؿ تنظيـ إلى ادت الدينية بالشعائر المرتبة االحتفاليات52

53
 مجاؿ في العمؿ فرص زيادة إلى أدتالتي الدينية بالشعائر المرتبطة االحتفاالت

 الكسكس اعداد ك صناعة
324

327الدينية بالشعائر المرتبطة االحتفاليات بزيادة الكسكس بتحضير العمؿ ساعات زيادة54
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330 الدينية بالشعائر المرتبطة الشعبية االحتفالية بتنكع الكسكس صناعة ك اعداد تنكع55

56
 فيإعدادكصناعة العمؿ ساعات بزيادة الكسكس صناعة في العمؿ عالقةمدة
 الدينية بالشعائر المرتبطة االحتفاليات فيمفخالؿالزيادة الكسكس

332

57
 عمؿ الدينيةالتيأدتإلىتنظيـ بالشعائر المرتبطة االحتفاليات كالعالقةبيفالعمر

 المنازؿ في الكسكس إعدادكصناعة
333

335 االجتماعية العالقات تقكية التيتؤدمإلى الشعبية االحتفاالت58

337 الشعبية االحتفاالت في المدعكيف عدد اختالؼ59

339 الشعبية االحتفاالت في الكسكس صناعة ك اعداد تقاليد ك عادات اختالؼ60

341 المنزلي اإلنتاج في الزيادة تتـ شعبيةاؿ االحتفاالت تقاليد ك عادات زيادة61

62
  مفخالؿالزيادة بالزيادةفياإلنتاجالمنزلي الكسكس صناعة في العمؿ مدةعالقة

 الشعبية االحتفاليات عاداتكتقاليد في
342

63
 تقاليد ك عادات زيادة عالقةتنكعإنتاجالكسكسبالزيادةاإلنتاجالمنزليمفخالؿ

 شعبية احتفاالت
343

64
 ك عادات المنزليمفخالؿالزيادةفي اإلنتاج بزيادة العمااؿ فيعدد الزيادة عالقة
 شعبية احتفاالت تقاليد

345

65
 ةالمرتبط االحتفالياتأثناءالكسكس تحضير مجاؿ في العمؿ فرص زيادة العالقةبيف

 تقاليد ك فيعادات المنزليمفخالؿالزيادة اإلنتاج في بالزيادة اليكمية الحياة بدكرة
شعبية احتفاالت

347

66
 كالكسكس إنتاج فيزيادة اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة العالقةبيفأثراالحتفاليات

ةشعبياؿ االحتفاالت تقاليد ك عادات المنزليمفخالؿالزيادة اإلنتاج في الزيادة 
349
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67
 في الزيادةك المنزلي اإلنتاج زيادة في بالشعائر المرتبطة االحتفاالت العالقةبيفأثر

 شعبية احتفاالت تقاليد ك عادات زيادةمفخالؿالمنزلي اإلنتاج
350

68
 االحتفاالتأثناءالكسكس إعداد ك صناعة مجاؿ في العمؿ فرص زيادة العالقةبيف

 ك عادات المنزليمفخالؿزيادة اإلنتاج في الزيادة كالدينية بالشعائر المرتبطة
شعبية احتفاالت تقاليد

296
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:فيرساألشكاؿ-ب

الصفحةالشكؿعنكافالرقـ

33نمكذجالدراسة1

231الجنستكزيعمفرداتالعينةحسب2

232سفحسباؿالمبحكثييفتكزيع3

233المستكلالتعميميتكزيعمفرداتالعينةحسب4

235الحالةالعائميةتكزيعمفرداتالعينةحسب5

238العينةفرادكجكدعمؿآخرغيرتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتوبالنسبةأل6

238 مدةعمؿالمبحكثيففيإعدادكصناعةالكسكس7

240 عدداألشخاصالمتكفؿبيـمفطرؼأفرادالبحث8

بياالتحضيراتاألكلية9 242 أفرادالعينةلمعمؿالتييقـك

عدادالكسكس10 243الطرؼالذميكفرالمادةاألكليةلصناعةكا 

عدادالكسكس11 245 األداةالمستعممةقديمالصناعةكا 

247 الكسكس إعداد ك صناعة في المستخدمة الكسائؿ رأمأفردالعينةحكؿمالئمة12

248 الطريقةالتييتـبياحصكؿأفرادالعينةعمىطمباتالعمؿ13

250 إذاكافىناؾأكقاتخاصةلدلأفرادالعينةيتـفيياإعدادكصناعةالكسكس14

251الكسكس  كصناعة  إعداد في لمعمؿكجكدمكافلدلأفرادالعينة15

253 المكافالذمتقمففيوالمبحكثاتبإعدادكصناعةالكسكس 16
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عدادالكسكس17 254 األطراؼالمساعديفألفرادالعينةفيصناعةكا 

255 بيفأفرادالعينةاألدكار تكزيع بيا يتـ التي الكيفية18

256 الكسكس عمميةإعدادكصناعة األطراؼالتييككفلحسابيا19

259 كجكدصعكباتلدلأفرادالعينةفيمراحؿإعدادكصناعةالكسكس20

260 الكسكس كجكدمكاففيمنزؿأفرادالعينةلتجفيؼ21

262الكفيةالتييتـبيانقؿالكسكسفيحالةعدـتكفرمكافلتجفيفو22

263 الكسكس لتجفيؼ اأفرادالعينةبو يعمؿ ةالتيالكيفي23

264يكضحمكافتخزيفالكسكسقبؿعمميةبيعو24

266  الكسكس فيوتخزيف يتـالذم المكاف مالئمة25

267محاكلةأفرادالعينةفيتسكيؽمنتكجالكسكس26

269 المستكياتالتييسكؽفيياأفرادالعينةمنتكجالكسكس27

271 الصعكباتالتيتكاجوأفرادالعينةفيبيعمنتكجالكسكس28

الكسكسكاآلثار صناعة ك إعداد أثناء العمؿ تعرضأفرادالعينةلحادث29
 المترتبةعنو

272

274 أفضميةأفرادالعينةلكيفيةالعمؿأثناءإعدادكصناعةالكسكس30

275الكسكس بمنتجي الخاصة جمعياتكجكداؿ31

32
عالقةكجكدجمعياتخاصةبمنتجيالكسكسكانتماءأفرادالعينةليذه

 الجمعيات
278

280 ضركرةإنشائياكلجمعياتؿعالقةانتماء33
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281القكانيفالتيتفرضعمىأفرادالعينةإلعدادكصناعةالكسكس34

282كجكدتأميفاجتماعيمفحكادثالعمؿبالنسبةألفرادالعينة35

282 عالقةالتأميفاالجتماعيمفحكادثالعمؿبمحاكلةأفرادالعينةلتأميفأنفسيف36

283 الكسكس إعدادكصناعة مف تجنيو الذم الدخؿ رضاأفرادالعينةعف37

284 سالكسؾ صناعة ك إعداد مف أفرادالعينةيجنيو الذم المبمغ38

229مبمغالعمؿ بواحتساب يتـالمقدارالذم39

230 أجرأفرادالعينةحسباحتياجاتيـ40

41
 بدكرة الشعبيةالمرتبطة االحتفالياتفيالكسكس صناعة ك إعداد عمؿ تنظيـ
 اليكمية الحياة

236

42
 في الكسكس صناعة ك إعداد عمؿ ينظـفيوأفرادالعينةالمكافالذم
اليكمية بالحياة المرتبطة االحتفاليات

237

43
 في العمؿ فرص زيادة التيتؤدمإلى اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفاليات

.الكسكس تحضير مجاؿ
240

243 سالكسؾ إنتاج زيادة في اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفالياتأثر44

245 زيادةأفرادالعينةفيساعاتعمؿإعدادكصناعةالكسكس45

46
 نظرالزيادةاالحتفاالت الكسكس صناعة ك إعداد عمؿ ساعات الزيادةفي
الحياةاليكمية بدكرة المرتبطة

248

249 زيادةأفرادالعينةلعددالعماؿفيحالةتقارباالحتفالياتالشعبية47

250االحتفاليات تقارب حالة في العماؿ عدد زيادة كراء ىدؼأفرادالعينةمف48
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 الشعبية

254 اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفالية بتنكع الكسكس صناعة ك إعدادتنكع49

50
 ك إعداد في العمؿ ساعات بزيادةالكسكس صناعة في العمؿ عالقةمدة

 اليكمية الحياة بدكرة المرتبطة االحتفاليات مفخالؿزيادة الكسكس صناعة
255

257 المنزلي اإلنتاج زيادة عمى الدينية بالشعائر المرتبطة أثراالحتفاالت51

52
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 :خصالبحثمؿ

 

 

 

 :ممخصالبحث

دكراالحتفاالتالشعبيةفيتفعيؿالعمؿ" ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث كدراسة 
؛ كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة (فيالمنزؿنمكذجاتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتو)المنزلي

مادكراالحتفاالتالشعبيةفيتفعيؿالعمؿالمنزلي: عف التساؤؿ الرئيسي الذم مفاده
  ؟(تحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتوفيالمنزؿ)

 :  كينشؽ عف ىذا التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية

ىؿ لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالحياة اليكمية دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي المتمثؿ في - 
 تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ؟

ىؿ لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي المتمثؿ في - 
 تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ؟

 :مف خبلؿ التساؤالت السابقة حاكلت الدراسة اختبار صحة الفرضيات التالية

لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالحياة اليكمية دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي المتمثؿ في  -
 .تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ

لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي المتمثؿ في  -
 .تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ

كالختبار الفرضيات كاإلجابة عف تساؤالت الدراسة اعتمدنا عمى المنيج الكصفي، كقد تـ 
 عاممة، إذ تـ 100نطاؽ الدراسة ببمدية  أكالد أحمد تيمي أدرار، كعينة قصدية مككنة مف 

                                                           
الكسكسمنالوجباتالغذائيةاألساسيةالتييستهلكهاأفرادالمجتمعاألدراريوفيكلأقاليمهمنتواتوقورارةوتيديكلت-



 :خصالبحثمؿ

 

 

 

استخداـ تقنية االستمارة لجمع البيانات كالمعمكمات، كبعد تحميؿ ىذه البيانات تـ التكصؿ إلى 
 :أىـ النتائج التالية

خصكصية عمؿ إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ تكمف في أنو نشاط تتميز بو فئة - 1
 .النساء في المنطقة دكف غيرىا

بعمر العامبلت كاستعداداتيف كقدراتيف  (الكسكس المنزلي)ارتباط زيادة اإلنتاج المنزلي - 2
كتمكنيف مف العمؿ في إعداد كصناعة الكسكس في المنزؿ الذم يحتاج إلى جيد كبير ككقت 

 .كفير

عمؿ إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ ليس حكران عمى مستكل تعميمي معيف حتى - 3
 .يتسنى لمعامبلت القياـ بو، فيك نشاط تمتينو التي تممؾ مستكل عممي كالتي ال تممكو

كاف عمؿ إعداد الكسكس كصناعتو المنفذ أك المفتاح األمثؿ لرفع مستكل دخؿ أسرىف، - 4
بالرغـ مف أنيف عامبلت في القطاع الرسمي، ككذلؾ يعتبر بمثابة البديؿ ألنكاع العمؿ األخرل 

 .خارج المنزؿ نظران لرفض بعض أفراد المجتمع التكاتي فكرة عمؿ المرأة خارج المنزؿ

ازدياد الطمب عؿ منتكج الكسكس المنزلي نتيجة ارتفاع استيبلكو في المكاسـ االحتفالية - 5
المقامة في المجتمع التكاتي مثؿ األعراس، األعياد، الزيارات، باعتباره الكجبة الغذائية المفضمة 

 .لدييـ كالتي تمثؿ المكركث الثقافي التقميدم أك الذاكرة الحية لممجتمع

ظيكر نكع مف المنافسة كالصراع ما بيف العامبلت في إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ - 6
 .كالمستثمريف، كيتجسد ذلؾ مف خبلؿ تحديد األجر كالتسكيؽ، كتأميف المادة األكلية

لبلحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية دكر في زيادة إنتاج الكسكس المنزلي، يكمف في - 7
 .الحجـ كالمقدار الذم يتـ صرفو في ىذه االحتفاليات



 :خصالبحثمؿ

 

 

 

لكجبة الكسكس دكر كظيفي ثقافي في إحياء االحتفاالت الشعبية باعتباره تراث مادم يتميز - 8
في تحميمو يتكامؿ النسؽ، كأيضا لما لمنسؽ الثقافي " بارسكنز"بو المجتمع التكاتي كىذا ما أسماه 

 .مف أىمية كعبلقة مع جميع األنساؽ األخرل

 :كفي ضكء النتائج السابقة قدمت الدراسة جممة مف التكصيات أبرزىا

يجب لفت االنتباه إلى طقكسية كجبة الكسكس كالتي بالمحافظة عمييا؛ يعني المحافظة عمى - 
 .اليكية القكمية ألفراد المجتمع التكاتي

البحث كالتنقيب عف سبؿ المحافظة عمى ىذه الكجبة الغذائية بإدراجيا ضمف التراث العالمي - 
في إطار االىتماـ الدكلي لؤلكبلت الشعبية عبر العالـ بسف القكانيف كالبنكد التي تعمؿ عمى 

 . حمايتيا كعدـ زكاليا

الزيادة في البحث عف مضمكف ىذه الكجبة ليس فقط في الجانب الطقكسي االجتماعي بؿ - 
عمى  (الصحية)مف كؿ جكانب الحياة االقتصادية كالسياسية كالثقافية كحتى التربكية كالنمائية 

سبؿ التمثيؿ ال الحصر البحث عف أثر الكجبة الغذائية في تحصيؿ المتمدرسيف، كأيضا عمى 
 .أداء العامميف داخؿ المؤسسة

Abstract 

The Research work deals with the popular celebrations and their role in 
activating domestic work, the industry of couscous* as an example. The main 
problematic of the study is to examine the role of the local traditional celebrations 
in activating the household tasks. Two secondary questions can be derived from 
the question: 

                                                           
 - Couscous is the staple food of the local people in the regions of TuatGurara and Tidikkelt. 
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-  Do the local traditional celebrations have a role in activating the household 
tasks (making couscous)? 

- Do the popular celebrations related to religious rituals have a role in 
activating the household tasks (making couscous)? 

To examine the hypotheses and find out answers, we followed the 
descriptive approach based on the analysis technique in a sample which 
targeted 100 female workers in the industry of couscous in Ouled Ahmed, 
Timmi. The study is based on the technique of questionnaires to gather data 
required in the study, and after the analysis of these data, we came out with 
the following main findings: 

1- The particularity the work in couscous industry lies in the fact that it is 
an exclusively women’s work in the region. 

2- There is a relation between the increase of production (household 
couscous) and the age of the female workers, their abilities and 
competence in couscous industry which requires a big effort and much 
time. 

3- The work in couscous industry  is not exclusive to a given educational 
level. 

4-  Working in couscous industry is the ideal way to increase the family 
income though they are workers in the official sector. It is also 
considered as an alternative to other types of works outside thehouse, 
regarding the refusal of the idea of women’s work outside  thehouse by 
some members of the society in Tuat.  
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5- The increasing demand on household made couscous due to the 
increase in its consumption in celebrational seasons in the region of 
Tuat held in occasions such as weddings, feasts, religious celebrations 
due to its importance as being the preferred dish, and which represents 
a cultural heritage and the active memory of the community. 

6-  The rise of a sort of competition and contests among female workers in 
house-made couscous industry between investors, which can be 
noticed in determining wages, marketing and supplying rawmaterial.  

7-  Celebrations linked to the daily life cycle have a role in increasing the 
production of house-made couscous, which lies in the amount spent in 
these celebrations. 

8- The dish of couscous has a functional and cultural role in reviving the 
popular celebrations because it represents a tangible heritage which 
characterises the community of Tuat, and this is what is referred to by 
Parsons in his analysis ‘the rhythmic integration’. 

It should be reminded that the ritual of the dish of couscous, and by 
preserving it, means preserving the national identity of the members of 
the community of Tuat. Therefore, searching and exploring the ways to 
preserving it by including it in the world heritage under the context the 
international interest in the traditional dishes by instituting laws and 

regulations which preserve them from disappearing.  







 

 

 

 قائًح  املخرصشاخ

 (ٌ.ط.ب)تذًٌ سنح اننشش -  01

 (ٌ.و.ب)تذًٌ يكاٌ اننشش - 02

 (ط.ب)تذًٌ طثؼح - 03

 ( 19ق)انقشٌ انراسغ ػشش- 04

 (13ق)انقشٌ انثانث ػشش- 05

 (20ق)انقشٌ انثانث ػشش- 06
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 إف االحتفاالت الشعبية مكجكدة منذ أقدـ العصكر لكف لكؿ حقبة زمنية طرقيا ككسائميا 
في االحتفاؿ، أم أف لكؿ مجتمع طرقو ككسائمو في إقامة احتفاليات تعمؿ عمى تغيير الجك 

الركتيني الذم يعيش فيو، كبدكره المجتمع الجزائرم مف بيف المجتمعات التي فييا مف االحتفاليات 
الكطنية كالدينية، كالتظاىرات الثقافية كالسياحية؛ حيث أف كؿ الجزائرييف يحتفمكف بيا حسب 

عادات كتقاليد كطقكس كممارسات كأفعاؿ أفراد كؿ منطقة في الجزائر، كنخص بالذكر  المجتمع 
األدرارم الذم ينفرد في احتفالو بيا عف المناطؽ الجزائرية األخرل مف حيث التحضير ليا سكاءن 

الكسائؿ أك األماكف كأيضا تحديد الكقت القياـ بيا، أك حتى تحضير األطعمة الخاصة باالحتفاؿ، 
لذا عمد أفراد المجتمع األدرارم كفي كؿ أقالمو تكات كقكرارة كتيديكمت عمى تحضير كتحضير أك 

 .إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ مف أجؿ االحتفاؿ، كالذم يتنكع حسب االحتفالية المقامة

 كبالتالي كمف خبلؿ ىذا الطرح نقكؿ إف دكر ىذه االحتفاالت في تفعيؿ العمؿ المنزلي 
أف كؿ نسؽ أك مجتمع : الذم ركز عمى دراسة المدرسة مف الناحية الثقافية" كالمر"يكمف كما قاؿ 

  بمعنى أف 1.صغير لو ثقافة فرعية التي ترتبط بالثقافة العامة التي تكجد في المجتمع الكبير
المحيط المنزلي يتأثر بمجمكعة العكامؿ المكجكدة في المجتمع مف بينيا المكركثات الثقافية، 
كباألخص االحتفاليات المقامة فيي ليا دكر سكاء ن إيجابي أك سمبي عمى المحيط المنزلي 

 .خصكصا عمى المرأة في القياـ بمياميا دخمو

 لذلؾ فإف االىتماـ بدكر االحتفاالت الشعبية في تفعيؿ العمؿ المنزلي مف خبلؿ تناكؿ 
بعض العادات كالتقاليد كالشعائر الدينية المقامة في االحتفالية كمدل مساىمتيا في رفع أك تدني 
إنتاجية النساء العامبلت في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ، ىذا األمر 

االحتفاالت المرتبطة بدكرة )االحتفاالت الشعبية : الذم يمثؿ مكضكع دراستنا كالمتعمؽ أساسا بػ
                                                           

 .49، ص 2007، اإلسكندرية، (د،ط)، مؤسسات شباب الجامعة، أساسياتفيعمـاالجتماعالمدرسي: طارؽ السيد-  1
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كدكرىا في تفعيؿ العمؿ المنزلي،  (الحياة اليكمية ك االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية
القسـ األكؿ : كلمعالجة مكضكعنا يجدر بنا اإلشارة إلى محتكل بحثنا ىذا المتضمف ثبلث أقساـ

يتضمف الفصؿ األكؿ المتعمؽ باإلطار المنيجي لمدراسة، حيث شمؿ كؿ مف اإلشكالية، 
الفرضية، نمكذج الدراسة، تحديد مفاىيـ الدراسة، أىمية كأسباب كأىداؼ الدراسة، كذلؾ يشمؿ 

 .المنيج كالتقنية المستخدمة، كالدراسات السابقة كصعكبات الدراسة

 (الثاني كالثالث) أما القسـ الثاني فمتعمؽ بالتراث النظرم لمدراسة، حيث يتضمف فصميف 
ماىية االحتفاالت الشعبية؛ إذ يحكم ضمنو ثبلث مباحث، األكؿ منو معنكف : فاألكؿ يتضمف

بمفيـك االحتفاالت الشعبية، كالثاني معنكف بمظاىر االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة 
اليكمية، أما الثالث فمعنكف بمظاىر االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية، أما الفصؿ 

الثاني متعمؽ بماىية العمؿ المنزلي كالذم بدكره يشمؿ ثبلث مباحث، األكؿ معنكف بمفيـك العمؿ 
كعمؿ المرأة، كالثاني معنكف مفيـك العمؿ المنزلي، أما الثالث فيك معنكف العمؿ المنزلي في 

 .مجتمع أدرار

 كما يحتكم القسـ الميداني لمدراسة عمى ثبلث فصكؿ، األكؿ يتعمؽ بمجاالت الدراسة 
كالعينة ككيفية تحديدىا، كخصائص مجتمع الدراسة، باإلضافة إلى ظركؼ عمؿ تحضير أك 

إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ، أما الفصؿ الثاني فيتضمف تحميؿ كتفسير الفرضية األكلى 
كالثانية  كاستنتاجيما ك أيضا المقارنة مابيف الفرضيتيف األكلى كالثانية، ثـ استنتاج عاـ حكؿ 

 .     فرضيتي الدراسة، كفي األخير خاتمة كقائمة المصادر كالمراجع، كالمبلحؽ
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:تمييد

 إف الباحث في العمـك االجتماعية يتعيف عميو إتباع طرؽ منيجية، حتى يتسنى لو 
أف كضكح األسس المنيجية ألم بحث عممي تعد مف تكضيح مضاميف مكضكع دراستو؛ حيث 

أىـ العكامؿ التي البد عمى الباحث أف يركز ك يبني بحثو عمييا، خاصة الباحث في العمـك 
االجتماعية التي تمتاز بالتعقيد كالصعكبة ، كانطبلقا مف ذلؾ يدفع الباحث نحك اكتساب خبرة 

خبلؿ ىذا مف كافية تمكنو مف الكصكؿ إلى نتائج سميمة ككاضحة، كبالتالي فإننا سنتناكؿ 
الذم استيؿ بأسباب اختياره كأىميتو كأىدافو، ثـ إشكالية  (اإلطار المنيجي لمدراسة)الفصؿ 

الدراسة كفرضياتيا كتحديد مفاىيميا، كصكال إلى المنيج كالتقنية كالدراسات السابقة، مع إدراج 
. صعكبات البحث

:اإلشكػػػػػػػػػػػػػػػػػالية:أكالن

إف ظاىرة العمؿ كما نعمـ قديمة قدـ الكجكد اإلنساني عمى كجو األرض، فالمتتبع 
لمسيركرة التاريخية ليا يجدىا تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف، كتختمؼ أيضا مف ناحية الفعؿ 
كالممارسة عمى أرض الكاقع، كىذا حسب التصنيفات المعطاة ليا فيناؾ أعماؿ إدارية، كأعماؿ 

، كبالتالي فإف اختبلؼ التسمية كالفعؿ كالممارسة ...زراعية، كأعماؿ يدكية، كأعماؿ حرفية
 .يضفي عميو طابعان خاصان يتميز بو عف غيره مف األعماؿ

 إذف فالعمؿ المنزلي كصنؼ مف ىذه األعماؿ يشتمؿ عمى مجمكعة مف النشاطات 
المأجكرة كغير المأجكرة التي يقـك بيا الفرد كالجماعة عمى حد سكاء داخؿ منازليـ، فاألكؿ 

يككف أقؿ مف العمؿ المأجكر المنظـ أم أدنى مف أف يربح أصحابو مف عمميـ في سكؽ العمؿ 
المنظـ، أما الثاني فيك مكجو نحك النشاطات كاألعماؿ التي فائدتيا تككف لصالح األسرة أك 
 .العائمة كالتي تشمؿ عمميات التنظيؼ كالطيي كتربية األطفاؿ، كالعناية بالمسنيف مف جد كجدة
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 لذا نحف في ىذه الدراسة نبحث في الكجو المأجكر لمعمؿ المنزلي مف خبلؿ عمؿ المرأة 
خارج منزليا، نظرا لكجكد صعكبات كتحديات تحكؿ دكف خركجيا لمعمؿ خارج المنزؿ، كىذا ما 
جعؿ ىذا الصنؼ مف عمميا يأخذ شكبلن آخر كىك الطابع غير الرسمي كالذم مف خبللو تمكنت 

المرأة مف تحقيؽ متطمبات حياتيا كلك بشكؿ جزئي، كيعزل ذلؾ إلى عدة أسباب ثقافية 
المرتبطة )كاجتماعية كاقتصادية نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر االحتفاالت الشعبية 

 .لما ليا مف دكر في تفعيؿ ىذا النكع مف العمؿ (بالحياة اليكمية كالمرتبطة بالشعائر الدينية

 فمما باتت ظاىرة االحتفاالت الشعبية تحتاج إلى تحضيرات أكلية كأساسية مف أجؿ القياـ 
بيا؛ فانطبلقا مف تحضير كؿ الكسائؿ بما فييا الكسائؿ التزينية كاآلالت المكسيقية كصكال إلى 
تحضير الكجبات الغذائية منيا إعداد الكسكس كصناعتو ، إما بإعداده أك اقتنائو مف صانعاتو 

أك أحد البائعيف لو أك المستثمريف فيو؛ ىذا ما أدل بأفراد المجتمع األدرارم في البحث عف 
كيفية تأمينو خاصة في حالة عدـ تمكف المحتفميف مف القياـ بإعداد كجبة الكسكس كصناعتيا 
بمفردىـ فنشأت بذلؾ عمالة غير رسمية داخؿ المنزؿ تقـك بتأميف ىذا المنتكج كبسعر يتماشى 

كطمبيات المحتفميف، كأيضا يتماشى كتنكع عادات كتقاليد االحتفاليات حسب نكعيتيا أيضا، 
كعميو فإف إعداد الكسكس كصناعتو في المجتمع األدرارم ىك رمز كداللة عمى كجكد احتفالية 

 :كمف خبلؿ ىذا الطرح يعترضنا تساؤؿ مؤداهشعبية في المنطقة، إذف 

 الكسكس المتمثؿ في تحضير أك إعدادما دكر االحتفاالت الشعبية في تفعيؿ العمؿ المنزلي  
 ؟ كصناعتو

: أبرزىاتساؤالت فرعية عدة التساؤؿ الرئيسي تنبثؽ عنو ىذا كمف خبلؿ 

دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي  ليكمية ىؿ لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة ا -1
  ؟ كصناعتو الكسكستحضير أك إعداد المتمثؿ في
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دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي   ىؿ لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية -2
 ؟ كصناعتو الكسكسإعداد المتمثؿ في تحضير أك

 فرضياتالدراسة:ثانيان

 الفرضية مف خبلؿ التساؤؿ الرئيسي الذم تـ طرحو في ىذه الدراسة حاكلنا اختبار صحة 
: التي مفادىاالعامة 

  الكسكسإعداد المتمثؿ في تحضير أكلبلحتفاالت الشعبية دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي  
. كصناعتو

: التاليةفرعية اؿفرضيات اؿ تنبثؽ  العامة  الفرضيةكمف خبلؿ 

الحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة البشرية ليا دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي  ؿ -1
 . كصناعتو الكسكسإعداد المتمثؿ في تحضير أك

الحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية ليا دكر في تفعيؿ العمؿ المنزلي  ؿ -2
 . كصناعتو الكسكسإعداد المتمثؿ في تحضير أك

 تحديدمفاىيـالدراسة:ثالثان

مفاىيـ مف اؿ    ليتمكف الباحث مف التحكـ في مجريات البحث يتكجب عميو حصر جممة 
زالة الغمكض، ك منو يمكف تحديد مفاىيـ إبحثو، مع تحديد تعاريفيا بيدؼ التكضيح الكاردة في 

: الدراسة في المفاىيـ التالية
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ىي أف يعبر أفراد المجتمع عف مشاعرىـ كاتجاىاتيـ، كمعتقداتيـ الثقافية :االحتفاالت-أ
كالدينية التي ترتبط بالمناسبات الدينية كاالجتماعية، إذ تقترف ىذه المناسبات بممارسات كأفعاؿ 

.أفراد المجتمع التي تككف ذات  معنى ظاىرم ك آخر باطني

ف مفيـك الشعب ىك مجمكعة مف األفراد أك إفانطبلقا مف التعريفات المغكية نقكؿ :الشعب -ب
الجماعات تجمعكا كاحتشدكا في مكاف معيف كلظركؼ معينة، كتكحدكا في المساف كاالنتماء 

.كالمكطف، كالشعب الجزائرم، أك العربي، أك اإلسبلمي
:االحتفاالتالشعبية-ت
بالرغـ مف أننا لـ نجد المفيـك المركب في التراث النظرم إال أننا كمف خبلؿ تفكيؾ 

أف يعبر أفراد المجتمع عف مشاعرىـ كاتجاىاتيـ، : تعريؼإجرائيىكالمفيـك تـ التكصؿ إلى 
كمعتقداتيـ الثقافية كالدينية التي ترتبط بالمناسبات الدينية كاالجتماعية كالثقافية فيي نكع مف 

الممارسات كاألفعاؿ االجتماعية التي يقـك بيا ىؤالء األفراد التي تظير في الشعائر كالطقكس 
كالمراسيـ كالرمكز كاألساطير؛ إذ تقترف ىذه المناسبات بممارسات كأفعاؿ أفراد المجتمع التي 

تككف ذات  معنى ظاىرم ك آخر باطني ، كىي عبارة عف عادات جماعية مكرست في 
مناسبات مختمفة كارتبطت بعكاطؼ دينية ككطنية كقكمية كتبمكرت حكؿ معاف كقيـ كأحداث، ال 

. يمكف لؤلفراد عزؿ أفكارىـ كمشاعرىـ عنيا
حتفاالت الشعبية فيي كثيرة لكف نقتصر عمى أىـ ال  أما عف المفاىيـ المرتبطة با

تعاريؼ خاصة بيا في حدكد إطبلعنا فاكتفينا ليا تصنيفيف ليذه االحتفاالت كالتي لـ نجد 
 :مبتعريفيا إجرائيا كىي كما يؿ

 ىي مجمكع المناسبات كالمكاسـ :االحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبدكرةالحياةاليكمية-1.ت
كاألفراح كاألحزاف سكاء المرتبطة بمعتقد ديني كاألعراس كالكفاة أك قكمي كالكالدة أك شخصي 
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كاالحتفاؿ بأعياد الميبلد، كالتي تقاـ عمى مدار الحياة اليكمية ألفراد المجتمع  كدكف تحديد 
.  كضبط كقت مخصص إلقامة الحفؿ بؿ يقاـ االحتفاؿ بيا عمى مدار السنة

ىي مجمكع المناسبات كالمكاسـ الدينية :التالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةااالحتؼ-2.ت
المرتبطة بمعتقد ديني شعائرم كعيد الفطر كاألضحى كليمة القدر أك ذكرل المكلد النبكم 

الشريؼ، كالتي تقاـ مرة في كؿ سنة  كىذا بتحديد كضبط كقت مخصص إلقامة الحفؿ؛ إذ يقاـ 
االحتفاؿ بيا حسب المكعد المخصص ليا مف قبؿ مجمكعة ارصاد األىمة في المجتمع 

.  اإلسبلمي

:تعريؼالعمؿ-ث

1.جمع أىٍعمىاؿ، مصدر عىًمؿى الفعؿ بقصد كفكر، كالعىمىؿي أم الًمينة:لغة-1

ية، كلذلؾ اقترف بالعمـ حتى :العمؿ_ كَّ  المينة كالفعؿ، كالعمؿ ال يقاؿ إال فيما كاف عف فكر كرى
 أىنِّي آلى   كفي القرآف الكريـ 2قيؿ إف قمب لفظ العمؿ لفظ العمـ ىك تنبيو عمى أنو مف مقتضاه؛

اًمؿو مِّنكيـ مِّف ذىكىرو اىكي انثىى  3.اأيًضيعي عىمىؿى عى

 :اصطالحا-2

شخص أك مجمكعة أشخاص يزاكلكف مشركعا حرفيا أك تبادليا أك تجاريا أك صناعيا أك : العمؿ
   4.خاصا بتقديـ الخدمات بقصد تحقيؽ الربح

                                                           
. 868نكر الديف ، مرجع سابؽ، ص عصاـ -  1

، 1993لبناف، – ، بيركت 1، دار الشركؽ، طقامكسالمصطمحاتاالقتصاديةفيالحضارةاالسالمية:   محمد عمارة 2 -
  .391ص 

. 195القرآف الكريـ، بركاية كرش عف نافع، سكرة آؿ عمراف، اآلية -  3
4  -EDUTEE CREPS : دارةاألعماؿ ، ص 2001، (عربي–القامكسالتجارمإنجميزم)مكسكعةعالـالتجارةكا 

134 . 
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 العمؿ قبؿ كؿ شيء عقد قائـ بيف اإلنساف كالطبيعة، حيث يمعب اإلنساف ذاتو ":ماركس"عرفو
تجاه الطبيعة دكر إحدل القكل الطبيعية، فالقكة الممنكحة لجسده مف السكاعد كالسيقاف كالرأس 

عطائيا شكبل ذا منفعة لحياتو فيسيـ في  كاليداف يضعيا كميا في حركة تيدؼ إلى دمج المكاد كا 
  1.الكقت ذاتو بتغيير الطبيعة الخارجية كطبيعتو الخاصة، منميا مكاىبو الكامنة

 أك ىك كؿ نشاط إنساني ييدؼ إلى إنتاج كيقتضي بذؿ قدر مف الجيد العضمي أك الذىني 
 2.أك العصبي، كىك عنصر مف عناصر اإلنتاج كيعد مف أىميا

:إجرائيا-3

الذم يبذلو اإلنساف مف أجؿ تمبية  (العقمي كالعضمي) ىك نشاط أك المجيكد بنكعيو
. احتياجاتو كفي مختمؼ المجاالت

العمؿالمنزلي-ج

ىك العمؿ الذم تقـك بو النساء في العادة إذ ال يدخؿ ضمف العمؿ المأجكر،  :اصطالحان -1
أك ىك النشاط الضخـ الذم تبذلو النساء السيما في المجتمعات التقميدية في العمؿ 

مثؿ الغزؿ : الزراعي العائمي أك األعماؿ الحرفية التي يمارسيا لتمبية احتياجات العائمة
أك النسج؛ كبالتالي فالعمؿ سكاء كاف بأجر أك بغير أجر فيك يعني تنفيذ مجمكعة مف 

                                                           

، منشكرات عكيدات كديكاف المطبكعات 1 ج،سكسيكلكجياالعمؿ: (بكالند عمانكيؿ: ترجمة )جكرج فريدماف كبيار رافيؿ 1 - 
  .12الجزائر، ص - باريس- الجامعية، بيركت

المممكة العربية - ، مكتبة العبيكات، الرياض01، ط معجـالمصطمحاتاإلقتصاديةكاإلسالمية: عمي محمد الجمعة - 2
. 388، ص 2000السعكدية، 
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الميمات تتطمب بذؿ جيد عقمي كعضمي بيدؼ إنتاج سمع كخدمات لتمبية احتياجات 
 1.البشرية

 المنزلي أك العائمي مجمكع األعماؿ كالنشاطات غير السكقية، اإلنتاج يمثؿ :العمؿالمنزلي 
التي تقـك بيا في أغمب األحكاؿ ربات البيكت إذ تعتبر األعماؿ المنزلية مف بيف أقدـ كسائؿ 

  لبعض األعماؿ الحرفية التقميدية التي كاف ر كنمط ىاـ مف أنماط التشغيؿ كىك استمراإنتاج
 2.يقـك بيا اآلباء كاألجداد

 ىك قياـ أفراد األسرة بالعمؿ في المنزؿ لحساب صاحب العمؿ الذم يزكدىـ :العمؿالمنزلي 
بالمكاد األكلية كأحيانا بأدكات العمؿ، ثـ تسمـ إليو المنتجات ليقـك بتسكيقيا، كرغـ الفكائد التي 
تعكد عمى األسرة مف العمؿ المنزلي إال أف القائميف بو يحصمكف غالبا عمى أجكر منخفضة أك 

 3.يعممكف ساعات طكيمة أك يشتغمكف ليبلن كال يتمتعكف باإلجازات المختمفة

يعرفوالديكافالكطنيلإلحصاء(ONS) : كؿ نشاط يقـك بو فرد سكاء أكاف رجبلن أك ىك
مرأة يمارس عمبل داخؿ إطار البيت كيستفيد مف ىذا النشاط؛ بحيث أنو يسمح لو بالحصكؿ ا

عمى عائد، كيتمثؿ ىذا النشاط في إنتاج السمع كالخدمات لصالح مستخدـ، كيككف ذلؾ في 
إطار عقد عرفي، ال يخضع ألم مراقبة مباشرة، أما المكاف فيك خارج مجاالت المستخدـ، كقد 

 4.يقـك ىذا األخير بتقديـ المكاد الكلية كأدكات العمؿ تككف مف اختصاص العامؿ المنزلي

                                                           
، المكتب الدكلي لمعمؿ، 01 ط ،(دليؿلكضعقكانيفالعمؿ)الحمايةالفعالةلمعماؿالمنزلييف: منظمة العمؿ الدكلية - 1

 10- 09، ص ص 2012جنيؼ، 
، كرقة عمؿ في إطار الممتقى االقتصادالمكازمكالسياساتالمضادةلوفيالجزائر: عزكز عمي كبكزياف عبد الباسط -2

. 04، جامعة سعيدة، ص 2007 نكفمبر 21 ك20، يكمي االقتصادالمكازمفيالجزائراآلثاركسبؿالتركيض: الكطني حكؿ
، دار الكتاب المصرم كدار الكتاب 01، ط (إنجميزم،فرنسي،عربي)معجـمصطمحاتالعمؿ: أحمد زكي بدكم - 3

 422، ص 1988المبناني، 
 1989، المجمكعة اإلحصائية، جكاف الديكافالكطنيلإلحصاء - 4
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:إجرائيا-2

 مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نقكؿ أف العمؿ المنزلي ىك ذلؾ النشاط ذا المجيكد العضمي 
كالعقمي الذم تبذلو فئة النساء مف أجؿ مقابؿ معيف بيدؼ رفع مستكل دخميف كأسرىف نظرا 

لتغير االجتماعي الحاصؿ في المجتمع األدرارم كتغير النظرة لعمؿ المرأة كتغييره بنمط العمؿ 
المنزلي المأجكر الناتج عف الظركؼ االقتصادية لؤلسرة المتمثمة في عدـ كجكد عائؿ لؤلسرة 

. أك طبلؽ أك انعداـ العمؿالمعيؿ بسبب كفاة 

 :تحضير-ح

بمعنى التييئة كالتجييز؛ كفي مكضع آخر مف : ىك مشتؽ مف مصدر حٌضر:لغة-1
 1.أم صرؼ البدك عف حياة النقمة إلى االستقرار: المعجـ أتى بمعنى الٌتحضير

 انطبلقان مف التعريؼ المغكم نقكؿ ىك أف يقـك الفرد أك الجماعة عمى تيييئة :إجرائيان-2
عداد القمح  كتجييز شيء ما مف أجؿ االستفادة منو جزئيا أك كميا مثؿ تيييئة كتجييز كا 

.الميف مف أجؿ تحكيمو إلى مادة الفرينة كالقمح الصمب إلى تحكيمو لمادة السميد

:إعداد-خ

 2:جاء ىذا المفيـك بمعاف متعددة حسب الداللة كاالستخدامات فيك:لغة-1
 أىعدَّ بمعنى التييييي : مصدر -
 .التييئة لتحمؿ تبعات حياة الرشد: تربكيان  -
: تعميؿ الذىف كالتأني لو بالتعميـ المتدرج، كأعدَّ الرجؿ بمعنى ييًعدُّده، إعدادان فيك ميًعدٌّد  -

 .كالطعاـ ميعىدُّد بمعنى ىيَّأه

                                                           
1
.344عصامنورالدين،مصدرسابق،ص-
2
158المصدرنفسه،ص-
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العيف كالداؿ أصؿ صحيح كاحد ال يخمك : ىك مف عدَّ : األكؿكجاء في مقاييس المغة بمعنييف 
يعني إحصاء : اإلعداد الذم ىك تييئة الشيء؛ فالعدٌ : كالثانيمف العىدِّ الذم ىك اإلحصاء، 

الشيء، إذ تقكؿ عددت الشيء أعيٌدهي عدًّا فأنا عادُّد، كالشيء معدكد، أما عف التييئة بمعنى 
اإلعداد فقاؿ بيا الخميؿ كذكرىا أيضا الشيباني أف الًعداد أف يجتمع القـك فيخرج كؿ كاحد منيـ 

 1.نفقة

انطبلقان مف التعريؼ المغكم نقكؿ ىك أف يقـك الفرد أك الجماعة عمى تيييئة :إجرائيان -2
كتحضير شيء ما مف أجؿ االستفادة منو جزئيا أك كميا مثؿ تيييئة كتجييز كتحضير 
القمح الميف مف أجؿ تحكيمو إلى مادة الفرينة كالقمح الصمب مف أجؿ تحكيمو إلى مادة 

 .السميد

:صناعة-د

الصاد كالنكف كالعيف أصؿ صحيح كاحد، كىك عمؿ : كىي مشتقة مف مصدر صنع:لغة-1
نىعى، إذا كانا حاذقيف فيما يصنعانو، كالمصانع نىاعي كرجؿ صى ما : الشيء صنعان، كامرأة صى

 2.يصنع مف بئر كغيرىا لمسقي
ىي عممية يتـ بيا تييئة مادة مف المكاد في صكرة تصبح معيا أكثر نفعان :اصطالحا-2

لئلنساف، كتحكؿ القطف إلى ثياب، كالدقيؽ إلى خبز، كالحديد إلى باخرة، كقد تككف ىذه 
العممية مبسطة نسبيان كقطع األشجار كتحكيميا إلى كتؿ كألكاح خشبية، كقد تككف شديدة 

 3.التعقيد كتحكيؿ عصارة شجرة المطاط إلى إطارات لمسيارات

                                                           
1
566,567ص سابؽ، صصدر، ـأبك الحسف أحمد زكريا-

2
495 سابؽ، صصدر، ـأبك الحسف أحمد زكريا-

، دار الشركؽ، 1، ط1، ج (معمالحؽألىـاإلتفاقياتاالقتصاديةالعربية)المكسكعةاالقتصادية: سميح مسعكد - 3
. 434، ص 2008األردف، – عماف 
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  1:أما في معجـ نكر الديف الكسيط جاء المفيـك كما يمي

ناعة -  .صناعات كصنائع، العمـ أك الفف المتعمؽ بكيفية العمؿ: جمع: الصِّ
ناعة - العمؿ في تحكيؿ المكاد إلى أشياء صالحة لبلستعماؿ اإلنساني كصناعة : الصِّ

صناعة يدكية تستعمؿ فييا اليد، كصناعة : النسيج كصناعة المكاد الغذائية، كىي أنكاع
 .آلية

أما في مجاؿ الصناعة كاألعماؿ اعتبر مفيـك الصناعة متعدد الجكانب كالتي مف بينيا ما 
 2:يمي

إجراءات الكحدات االقتصادية في المجتمع مف أجؿ تحكيؿ خاـ كسمعة كسيطة إلى سمع  -
 .أخرل تعتبر مف كجية نظرىا نيائية

عممية تحكيؿ الماد مف حالتيا األصمية إلى حالة كصكرة جديدة تصبح أكثر نفعان  -
شباعان لحاجات اإلنساف كرغباتو كتحكيؿ كرغباتو كتحكيؿ القطف الخاـ إلى منسكجات  كا 

 .قطنية، كتحكيؿ الحديد إلى مكائف كآالت حديدية
 .النشاط البشرم الذم يؤدم إلى إنتاج مكاد جديدة مف مكاد أكلية  -
كحدة النشاط داخؿ القطاع الصناعي لككنيا تضـ كؿ الكحدات اإلنتاجية التي تقـك  -

 .بإنتاج سمع متقاربة أك تستخدـ نفس المادة الخاـ أك نفس طريقة الصنع
 .  النشاط اإلنتاجي سكاء تـ في المصانع أك المزارع أك تقديـ الخدمات العامة كغيرىا -
عممية التنمية الصناعية التي : عرفتيا لجنة التنمية الصناعية التابعة لؤلمـ المتحدة بأنيا -

نمائيا باستخداـ الكسائؿ التقنية المعاصرة بيدؼ تنكيع  تسمح باستغبلؿ المكارد المحمية كا 

                                                           
. 794عصاـ نكر الديف، مصدر سابؽ، ص  - 1
– ، مكتبة العبيكاف، الرياض 01 ط ،(إنجميزم-عربي)معجـمصطمحاتالصناعةكاألعماؿ: حسيف بف عبد اهلل الكطباف - 2

. 155، ص 2001طريؽ الممؾ فيد مع تقاطع العركبة، - العميا
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نتاج السمع االستيبلكية لتحقيؽ معدالت نمك متزايدة كيسيـ في  قاعدة اإلنتاج المحمي كا 
  1.تحقيؽ التقدـ االقتصادم كاالجتماعي

انطبلقا مف التعاريؼ االصطبلحية  نقكؿ أف الصناعة ىي عممية تحكيمية :الصناعة-3
تحضير القمح الميف أك الصمب )تمٌر بمراحؿ عدة منيا تحضير المادة المراد تحكيميا 

عدادىا كتجييزىا (كالمعدات التي يتـ بيا عممية التحكيؿ القياـ في ىذه العممية بنزع )؛ كا 
كؿ الشكائب المكجكدة في القمح مف حجارة كأعكاد كغيرىا، ثـ كضع المادة في األجيزة 

، كبعد ذلؾ تتـ عممية الطحف ليتحكؿ (التي تعمؿ عمى عممية التحكيؿ مثؿ المطحنة
.القمح مف ليف أك صمب إلى فرينة أك سميد

أىميةالدراسة:خامسان

 تتضح أىمية ىذا البحث ككنو يعالج مشكمة اجتماعية اقتصادية عممية، كاألمر يتعمؽ 
 بطبيعة تأثير المجتمع الكمي كما يحمؿ مف مكرثات ثقافية كاجتماعية في تفعيؿ العمؿ المنزلي

 جانبو إبراز نتمكف مفبكجييو العمؿ المنزلي المأجكر كالعمؿ المنزلي غير المأجكر حتى 
السكسيك ميني كمدل تميزه عف بقية األعماؿ األخرل، كبالتالي فإف أىمية دراستنا تكمف في 

: اآلتي

ككف مكضكع االحتفاالت الشعبية كالعمؿ المنزلي لـ يدرس مف ىاتو الزاكية ألنو يرتبط  -1
االقتصادم، كبالتالي كالثقافي كاالجتماعي م كالمجاؿ األنثركبكلكج: بعدة مجاالت منيا

 .فتعدد مداخؿ ىذا المكضكع يضفي عميو أىمية خاصة
يجاد  -2  .السبؿ مف أجؿ إثرائوكافة الرغبة في زيادة الرصيد الثقافي كالميني المحمي كا 

                                                           
. 155المرجع السابؽ نفسو، ص  - 1
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 تعكس ىذه الظاىرة حقيقة كاقع مس الحياة المعيشية لمجتمع أدرار خاصة األسر  -3
كالعائبلت التي مدخكليا محدكد، كىذا ما أدل بنا إلى الكقكؼ عمى إبراز الجكانب 
ثرائيا كمعالجة النقص أك السمبيات كالعمؿ عمى تفادييا  .اإليجابية لمعمؿ المنزلي كا 

أسباباختيارالمكضكع:سادسان

:باإلضافة إلى األىمية التي يحتميا ىذا المكضكع سنذكر أىـ العكامؿ التي أدت إلى اختياره

المبالغة في اإلشادة بدكر االحتفاالت الشعبية كتأثيرىا في كؿ ظكاىر داخؿ  المجتمع  -1
. خاصة احتفاليتي األعراس ك الزيارات

انتشار ىذه االحتفاالت بشكؿ كاسع عبر كامؿ الكالية كمسيا لجميع مستكيات الحياة  -2
 . منيا األعماؿ المنزليةاألعماؿ كتسكيقيا، ككنيا محؿ تركيج  منياحتى االقتصادية

أما السبب الذاتي فيتمثؿ في ككني مف الميتميف بالمكركث الشعبي كالثقافي المحمي كالذم  -3
 .يعتبر ككاقع معاش بالنسبة لي

محاكلة البحث كالتنقيب عف مثؿ ىذه الظكاىر ككشؼ خباياىا كدكاعييا حتى يتسنى  -4
مكاصمة البحث في ىذا المكضكع لمكصكؿ إلى اكتشاؼ ظكاىر أخرل ذات صمة لمباحثيف 

 .بو
االحتفاالت  رغبتي في إبراز الجانب السكسيك ثقافي لمعمؿ المنزلي بسبب كثرة حدكث -5

 .التي يتـ فييا بيع المنتجات مف بينيا المنتجات المنزلية المحمية

أىداؼالدراسة:سابعان

 الكشؼ عف دكر االحتفاالت إلى بناء عمى أىمية المكضكع المدركس فإف اليدؼ يصبك 
الشعبية في تفعيؿ العمؿ المنزلي، كما نيدؼ أيضا إلى البحث عف الدكر المحكرم الذم 

:  أىمياتمعبو االحتفاالت الشعبية تفعيؿ العمؿ المنزلي مف خبلؿ مجمكعة النقاط 
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البحث عف زيادة مشاركة النساء المنتجات في المنازؿ كمعرفة العبلقة الترابطية بيف  -1
 .عمميـ كسكؽ العمؿ العاـ

 االحتفاالت ، إذ تعتبرالبحث كذلؾ عف الظركؼ المعيشية التي يمر بيا عماؿ المنازؿ -2
 . زيادة اإلقباؿ عمى ىذه المينةالمؤدية إلىالشعبية مف الظركؼ 

إبراز العبلقة السببية بيف االحتفاالت الشعبية كالعمؿ المنزلي باعتبار أف التحضير -3
لبلحتفاالت الشعبية يرتبط بمجمكعة األعماؿ المنزلية مف بينيا تحضير األطعمة، 

...  كالمبلبس، كتزييف المنازؿ
:المنيجكتقنياتالدراسة-1-7

:المنيج.1.7
إف منيج البحث ىك مجمكعة العمميات كالخطكات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيؽ نتائج 

:بحثو، كاختيار المنيج يرتبط بمجمكعة مف العكامؿ أىميا
بأنو أسمكب مف أساليب " ػ طبيعة العمؿ المدركس كمنو اعتمدنا المنيج الك صفي الذم يعرؼ 1

 1"التحميؿ المرتكز عمى معمكمات كافية كدقيقة عف الظاىرة المدركسة 

دكر االحتفاالت الشعبية في ؿ كاستخداـ ىذا المنيج مف أجؿ الكصؼ الدقيؽ كالتفصيؿ 
ببمدية أكالد أحمد تيمي أدرار كىذا  ( المنزؿتو فيإعداد الكسكس كصناع)تفعيؿ العمؿ المنزلي 

. باعتماد تقنية االستمارة كالمقابمة في عممية تحميؿ كتفسير البيانات
:تقنياتالدراسة.2.7

نظرا لمتطمبات البحث تـ اعتمادنا في جمع البيانات الميدانية عمى دليمي االستمارة كالمقابمة 
. كىذا لمتأكد مف معمكمات الدراسة

ىي كسيمة اتصاؿ بيف الباحث كالمبحكث كتحتكم عمى مجمكعة  :االستمارة.1.2.7 

                                                           

.  188،ص 1998االردف،-  ، دار الفكر لمطباعة، عماف 9، طمنيجيةالبحثالعممي:  ميدم زكيمؽ كتحسيف الطراكنة1-
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:  حيث احتكت استمارة دراستنا عمى ثبلثة محاكر ىي1.األسئمة
 أسئمة، ابتداءن مف 07 يتضمف البيانات الشخصية حكؿ المبحكثيف كتغطيو :المحكراألكؿ
 07. إلى غاية السؤاؿ 01السؤاؿ رقـ 

 كيتضمف البيانات حكؿ دكر االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية :المحكرالثاني
 سؤاؿ، 42كيغطيو  (المنزؿ في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو)في تفعيؿ العمؿ المنزلي 
. 50 إلى غاية السؤاؿ رقـ 08كالتي تبدأ مف السؤاؿ رقـ 

 حكؿ دكر االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية في تفعيؿ العمؿ :المحكرالثالث
كتبدأ أسئمتيا مف السؤاؿ رقـ  (المنزؿ نمكذجا في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو)المنزلي 

 استمارة كتـ استرجاعيا كميا، لننتقؿ 100؛ حيث أننا قمنا بتكزيع 61 إلى غاية السؤاؿ رقـ 51
فيما بعد إلى عممية التحميؿ كالتفسير كاستخبلص النتائج 

ىي الكسيمة أك الحكار الذم يجرم بيف الباحث كالمبحكث نعرض جمع البيانات :المقابمة.2.7
 ، لذا قمنا بإجراء مقابمة مع أفراد العينة كمع أفراد المجتمع مف أسئمةالتي تيمو عف طريؽ طرح 

أجؿ تكضيح بعض الممارسات كاألفعاؿ كاألدكار التي  تصبكا إلى معرفة دكر االحتفاالت 
كمف أفراد تو الشعبية كأيضا األدكار الكظيفية لمنساء العامبلت في مجاؿ إعداد الكسكس كصناع

ـٌ مريـ، كالحاجة الزىرة ، ككنيف أحد : ىفف استيدفناهالبلتيالعينة   األخت ميمكنة، كفطكمة، أ
كدرايتيف الكافية ككعييف التاـ باألدكار الكظيفية   (بمدية أكالد أحمد تيمي أدرار)نساء المنطقة 

الحاصؿ بيف متغيرات الدراسة، كبالتالي عممت المقابمة عمى مساعدتنا في عممية مقارنة أقكاؿ 
في منطقة الدراسة، باإلضافة إلى أنيا كأداة  (فإجاباتو )مع أقكاؿ العامبلت  (إجاباتيف)

مساعدة مع المبلحظة المباشر كالمبلحظة بالمشاركة في جمع المعطيات كالمعمكمات الخاصة 
 . الخاص باالحتفاالت الشعبية كالعمؿ المنزلي في منطقة أدرارمبالجانب النظر

                                                           
  .282، ص 2004الجزائر، -  ، دار اليدل، عيف ميمة منيجيةالعمكـاالجتماعية: يبلنيجقاسـ سبلطنية ك حساف اؿؿب-  1
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عمى أنيا محادثة مكجية يقـك بيا فرد مع فرد آخر بيدؼ الحصكؿ عمى : تعرؼالمقابمة*
المعمكمات البلزمة الستخداميا في البحث العممي، كىي البحث المكجو كالمعالج لمشكؿ مف أجؿ 

معرفة حقيقة ىذا الشكؿ كجكىر المحادثة ىك السؤاؿ كالجكاب، كبالتالي فيي أداة مف أدكات 
 1.البحث العممي، تقـك عف التدريب كالتنفيذ ككيفية تثبيت المعمكمات المدكنة بيا كتسجيميا

:المالحظةكالمالحظةبالمشاركة.3.7
  تـ االعتماد عمى ىاتيف التقنيتيف بيدؼ جمع المعمكمات الخاصة بالجانب النظرم مف 

أجؿ إتماـ المبحث األخير مف الفصؿ الثاني المتعمؽ باالحتفاالت الشعبية كالفصؿ الثالث 
الخاص بالعمؿ المنزلي في المجتمع األدرارم خاصة المعمكمات التي لـ نجدىا في الكتب 

كالدراسات التي تناكلت المنطقة، كالتي مف بينيا الطقكس كالعادات كالتقاليد الخاصة التحضير 
لبلحتفالية، كطقكس لباس األضرحة، كنكع األكؿ كغيره مف العادات كالتقاليد التي كرثيا أبناء 

. المنطقة عف سمفيـ
 ىي أف يشارؾ الباحث في أم نشاط تقـك بو الجماعة مكضع المبلحظة :المالحظة.1.3.7

فيي ال تتضمف أكثر مف النظر كاالستماع كمتابعة مكقؼ اجتماعي معيف دكف مشاركة فعمية 
فيو قدر اإلمكاف أف ال يظير في المكقؼ، كأف يظير في المكقؼ، أك يمر في أحػد األحيػػػػػػػػػاء 
أك يراقب بعض العماؿ، أك مجمكعة مف األطفاؿ ليبلحظ ما يفعمكنو، ثـ يسجؿ ما يراه كمؿ 

  2.يسمعو
 ىي التي يجرييا الباحث أثناء مشاركتو لمف يدرسيـ في :المالحظةبالمشاركة.2.3.7

األنشطة التي يقكمكف بيا، كيغمب استخداـ ىذا النكع مف المبلحظة بكاسطة عمماء 
األنثركبكلكجيا الذيف يدرسكف األقكاـ البيدائية، حيث يعيش الباحث كسط أفراد المجتمع ككاحد 

                                                           
، عنابة منيجيةالبحثالعممي:صبلح الديف شركخ-  1   .37، ص 2003الجزائر، - ، دار العمـك
، ديكاف المطبكعات الجامعية، 3، ط مناىجالبحثالعمميكطرؽإعدادالبحكث: عمار بكحكش كمحمد محمكد الذنيبات-  2

. 82، ص 2001الجزائر، - بف عكنكف 
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منيـ، كيشارؾ في األنشطة التي يقكمكف بيا كيجرم مبلحظتو عما يجرم كعف خبراتو 
 1.الشخصية

الدراساتالسابقة:ثامنان

 إف التراكـ المعرفي لو أىمية تكمف في ككف الباحث ال ينطمؽ مف فراغ أثناء قيامو 
، فالدراسات السابقة ألم سوبالبحث، نظرا لكجكد باحثيف ليـ األسبقية في سياؽ التناكؿ نؼ

مكضكع بحث يعتبر قاعدة بيانات تمكف الباحثيف مف االعتماد عمييا في تحديد اإلطار الزماني 
دكراالحتفاالتالشعبيةفي"كالمكاني كحؽ المعمكمات لمبحث، كبالتالي فمكضكع دراستنا 

 بالرغـ مف أننا لـ نجد (أنمكذجاتوإعدادالكسكسكصناعتحضيرأك)تفعيؿالعمؿالمنزلي
دراسة سابقة مشابية تماما لمبحث، لكننا تحصمنا عمى أبحاث تتقارب مع متغيرات الدراسة 

خاصة االحتفاالت الشعبية كالعمؿ المنزلي كىي حسب التصنيؼ دكلية كأخرل عربية، كدراسات 
: كطنية، كىي كاآلتي

الدراساتاألجنبية -أ

 كنقصد بيا الدراسات التي أجريت خارج اإلطار العربي، كأيضا المغة المكتكبة ىي لغة  
سكسيكلكجيا العمؿ  :المعنكنة بػ" آف كمي" دراسة فنجدأجنبية إما بالفرنسية أك اإلنجميزية، 

 مف خبلليا إلى الكشؼ عما إذا كانت النساء راضيات كالتي تيدؼ، 1971المنزلي المؤلفة سنة
كمدل االختبلؼ في درجات الرضا بينيف، كما عمدت  أك غير راضيات عف العمؿ المنزلي،

إلى تناكؿ التنشئة االجتماعية كتأثيرىا عمى الحياة المنزلية لممرأة كتحميؿ تقسيـ العمؿ بيف ربة 
 2.البيت كزكجيا في المنزؿ، كفحص الصعكبات في الجمع بيف العمؿ ككاجبات األمكمة

                                                           
. 86المرجع نفسو، ص -  1
 .80ص,2006,القاىرة, مكتبة االسرة , (سمسمةالعمكـاالجتماعية)المرأةكالمجتمعالمعاصر: سامية حسف الساعاتي-  2
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 التناقض بيف كجكد المرأة في عمـ األكؿتناكلت في ,  فصكؿ إلى كقد قسمت بحثيا 
 الفصؿ الثاني فقامت فيو بتحميؿ العمؿ المنزلي أما. االجتماع ككجكدىا االجتماعي الحقيقي

. بكجو عاـ 

فكضحت فيو العمؿ المنزلي مف منظكر شعبي معاصر تستبعد فيو ,  أما الفصؿ الثالث
تحقير عمؿ المرأة في البيت كأيضا مف منظكر آخر معاصر يعطي فرصة غير محدكدة 

 عمى انو صناعة منزلية تعكد بالفائدة ؛ كفي إليوبمكجكدات  خبلقة كمبدعة مف خبلؿ النظر 
.  المنزلية كمدل الرضا عنيا كاألعماؿالفصؿ الرابع تناكلت العبلقة  مابيف الطبقة االجتماعية 

كفي الفصؿ الخامس ناقشت فيو الباحثة ظركؼ العمؿ المنزلي كالفترات التي يستغرقيا ىذا 
 الضكء عمى المعايير المتعمقة بالعمؿ المنزلي كالتي غمى أىٍلقىتٍ في الفصؿ السادس أما . العمؿ

. أدائو معينا في أسمكباأساسيا تتبع ربة البيت 

 كفي الفصؿ السابع عرضت فيو العبلقة بيف التنشئة االجتماعية لربة البيت كصكرتيا 
مف كجية  يضا في الفصؿ الثامف بينت مكضكع الزكاج كتقسيـ العمؿ بيف الزكجيفأعف ذاتيا ك

 ككظيفة األبناء تربية كاألخيركما عالجت في الفصؿ التاسع  , األسرمنظر عمماء االجتماع 
 1.مرتبطة  كؿ االرتباط بالعمؿ المنزلي

 2:ما يمي" آف اكمي" كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا 

نما في الدرجة فقط بيف الطبقة العاممة كالطبقة الكسطى -  ليست ىناؾ فركؽ طبقية في النكع كا 
. ف ليف عمؿ خارجي قبؿ الزكاجابيف ربات البيكت البلئي ؾ

                                                                                                                                                                                           

 
 .96_ 81ص,سابؽؿمرجع اسامية حسف السعاتي، اؿ-   1
 98 ك97المرجع نفسو، ص ص -  2
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ليست ىناؾ فركؽ بيف الطبقة االجتماعية بيف الراضيات كغير الراضيات عف العمؿ المنزلي - 
فقد كاف االتجاه السائد بيف الغالية العظمى مف أفراد العينة ىك عدـ الرضا عف العمؿ المنزلي 

. سكاءن بيف ربات البيكت مف الطبقة العاممة أك مف الطبقة الكسطى

 مف  %15إف قمة مف األزكاج فقط ىـ الذيف يساعدكف زكجاتيـ بقدر مرتفع فقد كاف - 
األزكاج فقط ىـ الذيف حصمكا عمى تقدير عاؿ في المشاركة في العمؿ المنزلي بينما حصؿ 

.  منيـ عمى التقدير ذاتو في المشاركة في رعاية األطفاؿ25%

اختمفت نماذج مشاركة األزكاج لزكجاتيـ باختبلؼ الطبقة االجتماعية فقد كاف اشتراؾ - 
األزكاج مف الطبقة المتكسطة في العينة أكثر انخفاضان مف اشتراؾ األزكاج مف الطبقة الدنيا، 

. كذلؾ فيما يتعمؽ بالعمؿ المنزلي كرعاية األطفاؿ

. كاف ىناؾ ميؿ أكثر مف قبؿ األزكاج لممشاركة في رعاية األطفاؿ منو في العمؿ المنزلي- 

عمى مناقشة مركز ربة البيت في المجتمع عامة، مف خبلؿ " آف اكمي"في الختاـ ركزت - 
إف انتماء معظـ النساء لؤلدكار التقميدية لربة البيت : اإلجابة عف التساؤالت التي طرحتيا قائمة

كالزكجة كاألـ، ال يمكف أف يعالج فقط بالنظر لمكاقعيف مف بناء اجتماعي كاقتصادم معيف، بؿ 
يجب أف تمتد لتشمؿ فيما شامبلن لمكيفية التي تستطيع بيا النساء أف يتكحدف مع قيرىف، بمعنى 
آخر أف األبنية كالنظـ التي تضطيد المرأة ال يمكف أف تتغير ما لـ يكجد كعي مسبؽ لدل المرأة 

. ألىمية ىذا التغير كىذا ىك دكر حركة تحرير المرأة

الدراساتالعربية-ب

 كاالحتفاالت الشعبية في المجتمع كاإلنتاجالكتابات حكؿ التنمية الدراسات العربية  شممت 
: العربي؛ إذ ىي دراسات مشابية لمتغيرات الدراسة فقط، كىي كاآلتي
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دكرالمرأةالبدكيةفيتنميةالمجتمع": دراسة خالد البدراكم كمحمد البدراكم المعنكنة بػ- 01
"  السيناكمبيفالحقيقةالمقنعةكالمككفالثقافي

 فالتنمية في نظرىما ليست تنمية اقتصادية أك نشاط إنتاجي ذات طابع مادم فقط، كلكف 
 المرأة كتككينو في إطار المجتمع القبمي بمفرداتو كمكركثاتو كعاداتو رإلقاء الضكء عمى دك
 1.كتقاليده كتراثو الشعبي

ة االجتماعية لدكر المرأة البدكية في المجتمع ئ ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى البي
البدكم، كأيضا األدكار المقنعة لممرأة البدكية كالمككف الثقافي في ىذا المجتمع، كذلؾ تكضيح 
المنظكر االقتصادم إلسيامات المرأة البدكية كأثره في تنمية المجتمع البدكم، كقد تـ استخداـ 
المنيج الكصفي في رصد مجمكعة العناصر الحاكمة لدكر المرأة البدكية مف ناحية كأثره في 

  2.تنمية المجتمع السيناكم مف ناحية أخرل

 3:كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي

ىناؾ مجمكعة مف األنشطة مصاحبة لمرعي مثؿ التطريز كأعماؿ الصكؼ كالتي عادة ما - 
. تتعمميا الفتاة مف صديقاتيا كتنجزىا في كقت الرعي أثناء النيار

ضركرة كضع ىذه األنشطة ضمف برنامج تنمية ىذه الميارات كتبنييا حفاظان عمى التراث - 
. كالحفاظ عمى االستقبلؿ المادم الذم تعكدتو الفتاة في المجتمع البدكم

                                                           
، دكرالمرأةالبدكيةفيتنميةالمجتمعالسيناةمبيفالحقيقةالمقنعةكالمككفالثقافي: خالد البدركم كمحمد البدراكم-  1

، جامعة القاىرة، كمية اآلداب، مركز البحكث كالدراسات دكرالمرأةالسياسيكالحضارمعبرالعصكر: المؤتمر الدكلي حكؿ
 345، ص 2016التاريخية،

 .369-347المرجع نفسو، ص ص -  2
 .399-369المرجع نفسو، ص ص -  3
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ضركرة خمؽ أسكاؽ جديدة لممنتجات التقميدية مع تطكير كتشجيع التنافس بيف الفتيات حتى - 
كلك أدل إلى فتح معارض دائمة لممنتجات البدكية كالتي مف أبرزىا تجربة سجاد الحرانية الذم 

. أصبح يسكؽ محميا كعالميا

تطكير المراعي مف خبلؿ المحميات الرعكية كالمنظمة كاتباع دكرات كمناسبات االستفادة مف - 
السبلالت عالية اإلنتاج سكاءن مف حيث الصكؼ كاأللباف أك المحـ كرعاية تمؾ الثركة بيطريا 

. كاالستفادة مف األبحاث التطبيقية البيئية

" االحتفاالتالشعبيةالدينيةلدنامياتالتغيركقكلالمحافظةكالتجديد": دراسة حكؿ- 02

 

 

منى الفرنكاني؛ إذ ىدفت فييا إلى الكشؼ عف طابع المحمية ليذا المجتمع، كىك الطابع : لمباحثة
 الذم يبمكر طبيعة الشخصية المصرية، كذلؾ كشؼ مدل تغير ىذه الشخصية كاألبعاد

 1.كالمؤثرات التي تمعب دكرا في ىذا الشأف

 كقد عددت الباحثة المناىج المستخدمة في دراستيا منيا المنيج االستطبلعي الذم 
حددت فيو محاكر الدراسة عبر الفترات التاريخية المختمفة، كالمنيج الفكلكمكرم الذم فسرت فيو 

 2.العبلقة بيف الشعب كالثقافة بتعدد أبعادىا التاريخية ك الجغرافية كاالجتماعية كالنفسية

 1:كمف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في ىذه الدراسة ما يمي

                                                           
التراث: ، تقارير بحث حكؿاالحتفاالتالشعبيةالدينيةدراساتلدنامياتالتغيركقكلالمحافظةكالتجديد: منى الفرنكاني-  1

، مركز البحكث كالدراسات االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، الجيزة، 01، الكتاب السابع، ط كالتغيراالجتماعي
 10-07، ص ص 2002

 .20-15المرجع نفسو، ص ص -  2
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تعدد االحتفاالت الدينية في المجتمع المصرم كىي جميعا احتفاالت تحدث نتيجة ارتباطيا - 
. إما بحدث ديني أك بزمف يرتبط بمناسبة دينية أك بفريضة مف فرائض اإلسبلـ

تتـ الطقكس كالممارسات االحتفالية لممناسبات كاألعياد الدينية عمى مستكييف إحداىما - 
رسمي، كيتجمى في االحتفاالت التي تقيميا السمطة الحاكمة أك الدكلة، كاآلخر شعبي كيقتصر 

. عمى االحتفاالت التي تتـ عمى مستكل األفراد

تساىـ التغيرات المختمفة التي تحدث في البناء االجتماعي المصرم منذ القديـ كحتى كقتنا - 
الحاضر في تقمص االحتفاالت عمى مستكل الرسمي لتقتصر عمى األعياد الدينية، إلى جانب 

. بعض المناسبات التي ليا أىمية دينية مثؿ ليمة القدر

 لمباحثة سامية مصطفى "المرأةكاالعمؿالمنزليدراسةاجتماعيةميدانية": دراسة حكؿ- 03
الخشاب، ىدفت مف خبلليا إلى التعرؼ عمى مكانة العمؿ المنزلي بالنسبة لؤلعماؿ األخرل، 

ببعض المتغيرات  (سمبيا ك إيجابيا)كأيضا محاكلة ربط اتجاىات المرأة بالنسبة لمقضايا السابقة 
كالتعميـ، كالحالة العممية، المكطف األصمي، كما تسعى أيضا إلى معرفة اتجاىات المرأة نحك 

 2.العمؿ المنزلي

 تقنية االستمارة لأما المنيج الذم اتبعتو الباحثة في دراستيا ىك المسح االجتماعي المعتمد عؿ
ىي في جمع البيانات كالمعمكمات الخاصة بالبحث، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة 

 3:اآلتيؾ

                                                                                                                                                                                           
 .204-195المرجع نفسو، ص ص -  1
. 6-2، ص ص 1983 جامعة القاىرة، ،المرأةكالعمؿالمنزليدراسةاجتماعيةميدانية: سامية مصطفى الخشاب-  2
 130-129المرجع نفسو، ص ص -  3
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الفكرة التقميدية عف ارتباط الرجؿ باألعماؿ الخارجية كارتباط المرأة باألعماؿ المنزلية - 
 يريف بأف الزكج يجب أف  %66.46الداخمية، كانت كاضحة لدل عينة البحث؛ حيث أف 
 منيف تريف إمكانية مشاركة  %9.76يشاركيف في الشراء مف الخارج، بينما كانت نسبة 

. األزكاج في أعماؿ النظافة داخؿ المنزؿ

فكرة التخصص في األدكار تبعان لمنكع، فيناؾ أعماؿ خاصة بالنساء كأعماؿ خاصة بالرجاؿ - 
. يتـ نقميا عبر قنكات التنشئة االجتماعية مف جيؿ آلخر

إنفاؽ المرأة الكقت في األعماؿ المنزلية، كبذلؾ ينظر إلى المرأة داخؿ المنزؿ عمى أنيا غير - 
عاممة، كبالتالي فربة البيت ال تحتسب ضمف قكة العمؿ القكمية مما يؤثر بدكره عمى التنمية 

. القكمية

. أبرز متغير التعميـ تغيرات في أسمكب أداء المرأة لؤلعماؿ المنزلية- 

المشكبلت األساسية المرتبطة بالعمؿ المنزلي تكمف في التمسؾ بالطرؽ التقميدية في أداء - 
ارتفاع أسعار اآلالت الكيرك منزلية المستخدمة في األعماؿ المنزلية، كأيضان كاألعماؿ المنزلية، 

. عدـ مشاركة الزكج كاألبناء في األعماؿ المنزلية

:الدراساتالكطنية-ج

شممت دراستيف تناكلتا العمؿ المنزلي ضمف القطاع غير الرسمي الذم تعددت أشكاؿ  
: األنشطة فيو إلى الحد الذم باتت األعماؿ المنزلية المأجكرة كاحدة منو كىذه الدراسات ىي

دراسة الباحثة مميكة سميماني التي أعدتيا الستكماؿ متطمبات شيادة الماجستير سنة - 01
تكزيعالمياـالمنزليةبيفالكاقعكالتكقعاتفي":  كمكضكع دراستيا حكؿ2003- 2002
، " Dvais et Rigaux:دراسةمقارنةبيفالكاقعالجزائرمكالتنظيـالمنزليلػ)الجزائر
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ىدفيا مف البحث ىك البحث عف إعادة تشكيؿ خريطة تكزيع األدكار عمى ضكء بناء كتداخؿ 
المياـ في الحياة الزكجية، فاألبحاث أصبحت تيتـ بالتحميؿ التفاعمي لؤلدكار في العائمة كليس  

ما كاقع تكزيع المياـ بيف : بتطكير العائمة كما ىك الحاؿ؛ حيث انطمقت مف إشكالية مفادىا
الزكجيف في الجزائر؟ كىؿ ىناؾ تقارب بيف ىذا الكاقع كبيف تقسيـ المياـ المقترح مف قبؿ  

Dvais et Rigaux1؟ 

 2:كتكصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية

كجكد نكع مف التكازف في كاقع تكزيع المياـ بيف األزكاج كالزكجات كىك األمر الذم يبتعد - 
 أف معظـ المياـ تقع في منطقة يا رألذاف اؿ1974 سنة Dvais et Rigaux تكصبل إليو عٌما

. السيطرة األنثكية

يداف ـكجكد نكع مف التباعد بيف تكقعات الزكجات ككاقع أداء المياـ لدل األزكاج ما عدا - 
. التخزيف الذم يقع في منطقة مشتركة

يكجد تقارب في تكقع األزكاج ككاقع أداء الزكجات كتقارب بيف تكقع األزكاج كالزكجات في - 
. أداء المياـ

التشغيؿغيرالرسميبيفالدافعاالقتصادم": دراسة عطار عبد الحفيظ حكؿ- 02
، ىدؼ مف خبلليا إلى معرفة األسباب التي 2010-2009 سنة "كاالجتماعيفيالجزائر

دفعت العديد مف األفراد إلى إتباع إستراتيجية التشغيؿ غير الرسمي، كذلؾ كصؼ كتكضيح أىـ 

                                                           
دراسةمقارنةبيفالكاقعالجزائرم)تكزيعالمياـالمنزليةبيفالزكجيفبيفالكاقعكالتكقعاتفيالجزائر: مميكة سميماني-  1

، مذكرة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي، منشكرة، كمية العمـك اإلنسانية Dvais et Rigaux:كالتنظيـالمنزليلػ
. 14- 3، ص ص 2003-2002كاالجتماعية، قسـ عمـ النفس كعمـك التربية، جامعة الجزائر، 

 .90المرجع نفسو، ص -  2



 اإلطارالمنيجيالفصل األول                                                                             

 

 

59 

السمات كالمميزات لمتشغيؿ غير الرسمي كظاىرة اجتماعية كاقتصادية ككاقع يجب التعامؿ معو 
  1.بدكف إىماؿ أىـ الجكانب التي تقكمو

إف مستقبؿ التشغيؿ :  فانطمؽ مف تساؤؿ رئيسي  يكضح تمخيص إشكالية بحثو مفاده
غير الرسمي يثير الكثير مف التساؤالت مف خبلؿ الدكافع التي يحتكييا مف حيث الدكر الذم 

يمعبو في سكؽ العمؿ سكاء في فترات النمك أك في أكقات األزمات كالذم يجعؿ منو بشكؿ بديبل 
كمنافسا حقيقيا لمقطاع الرسمي أك باعتباره مجرد صكرة لتعزيز التكامؿ معو أـ ىك عمى ىامش 

 2تماما ينقرض مع كجكد التنمية؟

 3:كمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي

نتاج -  أىمية حجـ التشغيؿ غير الرسمي بصفتو أنتج أىمية إستراتيجية تمثمت في التشغيؿ كا 
السمع كأداء الخدمات التي تمبي الحاجات األساسية دكف نسياف العائد المحصؿ، ككذلؾ الخبرات 

. كالمؤىبلت المكتسبة

امتياز العمؿ المنزلي بخاصية المركنة تسمح باستقطاب فئات متنكعة داخؿ المجتمع، - 
. كبالتالي اندماجيـ المباشر في سكؽ العمؿ

ارتفاع المؤىؿ العممي كالفني لبعض األفراد الذيف يمارسكنو خاصة الفئات الصغرل مما جعؿ - 
منو عنصر ىاما في خمؽ التكازف كامتصاص الفائض الذم يعجز التشغيؿ الرسمي عمى 

. استيعابو

                                                           
، رسالة دكتكراه منشكرة، كمية التشغيؿغيرالرسميبيفالدافعاالقتصادمكاالجتماعيفيالجزائر: عطار عبد الحفيظ-  1

 .4، ص 2010- 2009تممساف،  - العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، معيد الثقافة الشعبية، جامعة أبي بكر بمقايد
 .4- 2المرجع نفسو، ص ص -  2
 .289المرجع نفسو، ص -  3
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تكسيع مجاالت ممارسة العمؿ غير الرسمي حيث أصبح كاقعا اقتصاديا كاجتماعيا ال يمكف - 
 .نكرانو

 مناقشةالدراساتالسابقة :تاسعان

 أفدت مف الدراسات السابقة بكصفيا ركافد غنية بما خدـ بحثي خدمة معتبرة، انطبلقا 
مف المنيج كتقنيات البحث، كالمدخؿ النظرم كصكال إلى كيفية تحميؿ المعطيات كتفسيرىا 

 :المكجكدة بيف أيدينا، كيمكف إجماؿ ما قدمتو لنا ىذه الدراسات في النقاط التالية

كانت بمثابة مراجع كمصادر بشكؿ أساسي في القسـ النظرم مثؿ دراستي عطار عبد - 
 .الحفيظ ك منى الفرنكاني، كأيضا فكزية دياب، كنكر الديف طكالبي

ًاتباع آليات الدراسة خاصة في عممية تقسيـ أك تصنيؼ االحتفاالت الشعبية إلى الخاصة - 
بدكرة الحياة اليكمية ألفراد المجتمع، كالخاصة بالمعتقدات أك الشعائر الدينية المفركضة عمييـ 
بكاسطة الديف، كأيضا إتباع المنيج كالطرؽ التي استخدمت في الدراسات السابقة في تكضيح 

بعض العادات كالتقاليد كالطقكس الممارسة أثناء االحتفاؿ منيا تقنية المبلحظة بالمشاركة كتقنية 
 .المقابمة، كالمبلحظة المباشرة المعتمدة عمى تقنية التصكير الفتكغرافي

أما حديثنا عف العمؿ المنزلي؛ صحيح أنو مسَّ الجانب غير الرسمي مف العمؿ، إال أف -  
العمؿ المنزلي الذم جاء في الدراسات السابقة مثؿ دراسة سامية الخشاب يختمؼ مف حيث نكع 
النشاط كأيضان الفئة المقدـ أك المكجو ليا، فالدراسات السابقة عمدت عمى تكجييو نحك خدمة 

األسرة أك العائمة كىك غير مأجكر مثؿ التنظيؽ كالطيي كرعاية األطفاؿ كالمسنيف أم ال ينتظر 
منو رد الخدمة أك المكافئة، في حيف دراستنا ىذه كانت مكجية كقصدية إلى النساء العامبلت 

في المنزؿ كبأجر دكف أف يككف ىذا العائد أك األجر لصالح األسرة أك لمعائمة أك لممرأة في حد 
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ذاتيا، األمر الذم أعطى ليؤالء النسكة جانبان معتبران مف الحرية االقتصادية كتكفير احتياجاتيف 
 .كحاجيات كأسرىف دكف تدخؿ أم طرؼ في ماليف

العينة المستخدمة في الدراسات السابقة ىي عينات عشكائية بسيطة أك منتظمة في حيف - 
كانت العينة في دراستنا قصدية ألننا كنا عمى دراية كمعرفة تامة بخصائص مجتمع البحث 

 .كبالتالي فمف خبلؿ ىذه الخصائص قمنا بكضع شركط اختيارنا لمعينة القصدية

كبالنسبة لنتائج دراستنا ك نتائج الدراسات السابقة فبطبيعة الحاؿ تختمؼ كؿ االختبلؼ - 
انطبلقا مف التقنيات كاألطر المتبعة في التحميؿ كالتفسير، كصكال إلى أنيا تختمؼ ككمسممة في 
طبيعة كخصكصية المجتمع المدركس كىك النساء العامبلت في المنازؿ ببمدية أكالد أحمد تيمي 

 .أدرار

صعكباتالدراسة:عاشران
يخمك أم بحث مف بعض المشاكؿ كالعراقيؿ التي تعترض جماعة البحث كىي              ال

: يمي كما
نقص الكتب المتخصصة خاصة المتعمقة بالمنطقة فيي جميا ليا تعبير أدبي أك أنيا  .1

مكجكدة في المخطكطات مما أفرز لنا مشكمة تحميؿ ىذه المخطكطات، ككذلؾ صعكبة 
 .طبلعنااً ىذا في حدكد كالحصكؿ عمييا 

جراء الدراسة بشكؿ أكسع كأكضح مف ىذا  .2 ضيؽ الكقت الممنكح لنا مف أجؿ البحث كا 
 .الشكؿ

صعكبة الحصكؿ عمى مراجع خاصة بالبحػػػث كخاصة المتخصصة، بسبب محدكدية  .3
 .اإلمكانيات المادية كالزمكانية المتاحة لنا
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صعكبة الحصكؿ عمى الدراسات السابقة الخاصة بالمكضكع بالرغـ مف المحاكالت  .4
عمؿ المرأة  : العديدة في كيفية الحصكؿ عمييا منيا دراسة ليمى كامؿ البينساكم حكؿ

 .في القطاع غير الرسمي
حدكث بعض المشاكؿ في الميداف أدت بنا إلى استغراؽ كقت طكيؿ في تكزيع االستمارة  .5

مما أثر ذلؾ عمى باقي مجريات البحث خاصة في إجراء المقاببلت الخاصة بمعرفة 
 .عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية في منطقة أدرار

.  طكؿ مدة تكزيع االستمارة أفرز لنا ضيؽ في التحميؿ كاستخبلص النتائج .6
:استنتاج

مما سبؽ نقكؿ أف اختيار المنيج القكيـ يتيح لمباحث اختيار التقنيات المناسبة لمدراسة 
كالتي تساعد الباحث عمى التنقيب كالبحث في خكض مضمار البحث كبكؿ أبعاده، االجتماعية 

 مف الخصكصية لعدة ان كاالقتصادية كالثقافية كالتاريخية كحتى القانكنية، التي تعطي لمبحث نكع
. اعتبارات منيا ما ىك مرتبط بنظرة الباحث كمنيا ما ىك مرتبط بالبحث ذاتو مثؿ نكع البحث
 كبالتالي مكنتنا ىذه اإلجراءات مف البحث كبشكؿ سميـ عف مضاميف كدكاعي كؿ متغير 

دعي ضركرة القياـ بيا سكاء ت، مف خبلؿ إجراء مقاببلت كمعاينات كاف المكضكع يسةعمى حد
 .في الجانب النظرم أك الجانب التطبيقي مف الدراسة
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تمييد

لمثقافة الشعبية مف دكر   التراث العممي االجتماعي كمارؤلنتناكؿ في ىذا الجزء بعض 
كما نعرج ’  مف عناصر الثقافة المادية ان  مف خبل ؿ كصفيا أنيا عنصر،التنمية ككؿم فعاؿ ؼ

ة بالحياة اليكمية كالمرتبطة بالشعائر بطالمرت)عمى تناكؿ مظاىر كؿ أنكاع االحتفاالت الشعبية 
بكلكجيا حتى يتسنى لنا تفسير الظاىرة االحتفالية عمى كرثفي تراث عمـ االجتماع كاألف (الدينية 

 حالعمـ ثـ إعطاء بعض النماذج عنيا ككصكال إلى تكضي جميع المستكيات بدءا بطبيعتيا في
مظاىرىا في المجتمع الجزائرم كخاصة مجتمع أدرار كباألخص المجتمع التكاتي الذم كما ىك 

ة التي زمـض الخصكصية كاؿعمعمـك أنو ال يختمؼ عف بقية المجتمعات في االحتفاؿ باستثناء ب
 .يمتاز بيا كؿ مجتمع عف غيره

لذا قمنا في دراستنا لبلحتفاالت الشعبية باتباع خطة عمؿ انطمقت مف مفيـك االحتفاالت 
الشعبية بشكؿ عاـ مف خبلؿ تعرييا كذكر مظاىرىا كأشكاليا، كذكر أيضان خصائص ىذه 

االحتفاالت، ثـ الدراسات كاألبحاث العممية التي قامت بدراسة االحتفاالت الشعبية، ىذا فيما 
يخص المبحث األكؿ، أما المبحث الثاني فثـ نكعان مف التخصيص كذلؾ بالتطرؽ لتعريؼ  

، أنكاع  االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالحياة  (تكات الكسطى)منطقة أدرار، كتحديدان إقميـ تكات 
اليكمية، كالتي اشتممت عمى احتفاليات األعراس كالزيارات كالكالدة كالكفاة كالختاف، كما تناكلنا 
في المبحث الثالث أنكاع االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر كالطقكس الدينية، كالتي تشمؿ 

، كالحج كالعمرة، كذكرل المكلد النبكم الشريؼ، ثـ (الفطر كاألضحى)كؿ مف احتفاليات العيديف 
 .ليمة القدر، يـك عاشكراء، كيـك انتياء العدة المرأة المتكفى زكجيا

كإلزالة الغمكض عف بعض األفعاؿ كالممارسات التي تجسدت في مجمكعة مف العادات 
كالتقاليد كالطقكس الشعائرية المعبرة عف الذات االجتماعية ألفراد المجتمع تعٌيف عمينا الكقكؼ 
عمى مظاىر ىذه االحتفاالت في المجتمع التكاتي كما كاف باألمس ككيؼ أصبح اليـك طابع 
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، إذ نقـك بتصكير بعض المشاىد منيا كما ىي في الكاقع المعيش، كتفاصيؿ تىذه االحتفاال
 :ذلؾ كاآلتي

.االحتفاالتالشعبيةماىية:أكالن

:تعريؼاالحتفاالتالشعبية -أ

 1:لغة تعريؼاالحتفاؿ-1 

 .اشتؽ مف مصدر اٍحتفىؿ أم امتبلء، كاحتفاؿ الكادم بالسيؿ*
 .بمكغ أقصى الغاية في العدك مف دكف انقطاع عنو: االحتفاؿ تشبييا* 
 .المبالغة بالرعاية: االحتفاؿ مجازا* 
 .االكتراث المسفكع باىتماـ: االحتفاؿ* 
 .الميرجاف، ك االجتماع عمى فرح ك مسرة: االحتفاؿ* 

 2: عمى أنوكفي مكضع آلخر مف المعجـ عرؼ االحتفاؿ

، يحفؿ حفبل كحفكال امتؤل بيـ، داللة عمى كثرة الناس: احتفؿ . أم حفؿ المكاف بالقـك

.  احتشدكا، كاجتمعكا، كالحفؿ الجمع الكثير مف كؿ شيء: حفؿ الناس

: الجمع الكثير، كقد تخصص لمتعبير عف الزينة كاالحتفاؿ، كاالىتماـ، كاإلعبلف فيقاؿ: الحفمة
. حفمة تخريج الطبلب، كحفمة زكاج شاب، أك حفمة سياسة أك أدبية أك فكرية

                                                           

، ص 2005لبناف، – ، دار الكتب العممية، بيركت 1، ط(عربي-عربي)معجـنكرالديفالكسيط:  عصاـ نكر الديف 1 -
57.  

  .551 ، ص المرجع نفسو  2 -
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فىؿى الناس : الحاء كالفاء كالبلـ أصؿ كاحد، كىك الجمع يقاؿ: جاء في معجـ مقاييس المغةك  حى
فيمىت، أم جمع المبف : كاحتفمكا، إذا اجتمعكا في مجمسيـ، كالمجمس مٍحًفؿ، كالمحفمة الشاة قد حى

ال تبالو، كىك مف األصؿ أم : في ضرعيا كيييء عف التصرية كالتحفيؿ، كيقاؿ ال تحفؿ بو أم
 1.ال تجتمع، كذلؾ أف مف عراه تجمَّع لو

 :اصطالحاتعريؼاالحتفاؿ 2-

ىي مجمكعة مف العادات كالمعتقدات، أك نشاطات أك سمككات تنقؿ  : معجـ إكسفكردايعرفو* 
 2 .مف جيؿ إلى آخر

ىي نكع مف الممارسات االجتماعية كاإلجراءات المقررة التي تتصؼ بالمظير : االحتفاالت*
الرسمي كتمتقي فييا الشعائر كالطقكس كالمراسيـ كالرمكز كاألساطير، كىي عبارة عف عادات 
جماعية مكرست في مناسبات مختمفة كارتبطت بعكاطؼ كطنية كقكمية كتبمكرت حكؿ معاف 

كقيـ كأحداث، ال يمكف لؤلفراد عزؿ أفكارىـ كمشاعرىـ عف التغني بيا، كتذكرىا في مناسباتيـ 
الدكرية كمف ىذه االحتفاالت االحتفاؿ بأعياد رسمية لتتكيج الممؾ في البمداف الممكية كاألعياد 

 3.القكمية مثؿ أعياد االستقبلؿ
 :الشعب-2
:لغة-1
 الشعب ، كفي السياؽ نفسو جاءت كممة جمع شعكب، الجماعة الكبيرة مف الناس: الشعب 

الجماعة التي تتكمـ لسانا كاحدا كالخاضعة لنظاـ اجتماعي كاحد، كليا مميزات لمدلمة عمى معنى 
 4.مشتركة تميزىا مف اآلخريف، كالشعب العربي كالشعب الفرنسي، كالشعب اإلنجميزم

                                                           
 .217، ص 2008مصر، - ، القاىرةمقاييسالمغة: (أنس محمد الشامي: تحقيؽ)أبك الحسف أحمد زكريا-  1

Oxford Learner s packet Dictionary,oxford University press.Third edition. 2003. P 458.- 2  
 150، ص 1999األردف، - ، دار الشركؽ، عماف01، ط عمـاجتماعالتربية: عبد اهلل الرشداف - 3
 758عصاـ نكر الديف، مرجع سابؽ، ص  - 4
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الشيف كالعيف كالباء أصبلف مختمفاف أحدىما يدؿ عمى : كفي تعريؼ لغكم آخر جاءت الشعب
، ىك مف باب األضداد  االفتراؽ كاآلخر عمى االجتماع، ثـ اختمؼ أىؿ المغة في ذلؾ، فقاؿ قـك
كقد نص الخميؿ عمى ذلؾ، كقاؿ آخركف ليس ذلؾ مف األضداد، إنما ىي لغات، قاؿ الخميؿ 

مف عجائب الكبلـ ككسع العربية، أف الشعب يككف تفرقا كيككف اجتماعا، كقاؿ ابف دريد 
، فالذم : االفتراؽ، كالشعب: الشعب نما ىي لغة قـك االجتماع، كليس ذلؾ مف األضداد، كا 

 1.ذكرناه مف االفتراؽ
ما تشعب مف القبائؿ العرب كالعجـ كالجمع :  كقكليـ لمصدع في الشيء شعب، كمنو الشعب

ًميـه : شعكب، قاؿ جٌؿ ثناؤه ـي ًإفَّ المَّوى عى ـٍ ًعندى المًَّو أىٍتقىاكي مىكي فيكا ًإفَّ أىٍكرى قىبىآًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي كىجى
ًبيره   3.الحي العظيـ، قالكا كشعب الحؽ طريقو:  كيقاؿ الشعب2( 13)خى

 كقيؿ الحي العظيـ تتشٌعب مف القبيمة، كقيؿ ىك القبيمة نفسيا: (القبيمة العظيمة)كالشعب 
 كفي محكـ 4أبك القبائؿ الذم ينتسبكف إليو أم يجمعيـ كيضميـ،:  كالجمع شعكب؛ كالشعب

ًميـه    :التنزيؿ يقكؿ اهلل  ـي ًإفَّ المَّوى عى ـٍ ًعندى المًَّو أىٍتقىاكي مىكي فيكا ًإفَّ أىٍكرى قىبىآًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي كىجى
ًبيره  (...13)خى

 6.البطكف بطكف العىرىب: الجمَّاعي، كالقبائؿ: ، قاؿ ابف عباس في ذلؾ5

مظاىراالحتفاالتالشعبية:ب

       تعبر االحتفاالت الشعبية عف مجمكعة المشاعر ك األحاسيس التي تجمع أفراد المجتمع 
كبالتالي فيي تعكس مدل التضامف االجتماعي فيما بينيـ، كذلؾ تعد بمثابة تدريب أك إعداد 

                                                           
 45 سابؽ، ص صدر، ـأبك الحسف أحمد زكريا-  1
. 13القرآف الكريـ، بركاية كرش عف نافع، سكرة الحجرات، اآلية  - 2
 45 سابؽ، ص صدرف ـأبك الحسف أحمد زكريا - 3
، الييئة المصرية 03، ج (محمدبفمحمدالحسينيالعمكمالزبيدم)مختصركتابتاجالعركسلمزبيدم: سمر ابراىيـ-  4

.  101، ص 2016العامة لمكتاب، مصر، 
. 13سكرة الحجرات، اآلية المصدر نفسو،  - 5
. 101سمر ابراىيـ، مرجع سابؽ، ص  - 6
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األفراد لمكاجية المكاقؼ ك األزمات الحياتية، لذا فإف المشاركة في ىذه االحتفاالت يزكد الفرد 
بالقكل فكؽ الطبيعية، التي بدكرىا تؤدم إلى إشعار األفراد بقدر كبير مف الراحة ك الطمأنينة 

التخمص مف الخكؼ ك القمؽ، ك عميو فإف ىذه الممارسات االحتفالية البد ليا مف كسائؿ فعالة ك
لتستطيع نقؿ مضاميف ك ممارسات العادات ك التقاليد ك الشعائر االحتفالية، ك ىذه الكسائؿ 

ػ :تتمثؿ في أربع مظاىر لبلحتفاالت تكمف في اآلتي

 يمتـز بو الفرد، فالمعتقدات الشعبية عامة ان  أم أف ليا طابع شعكرم:المعتقداتالشعبية .1
 عمى الكصكؿ إلى الكسائؿ الفعالة التي تمكنيـ مف التحكـ في البيئة األفرادتساعد 

ك بالتالي نجد أف مف بيف ىذه المعتقدات المنتشرة في المجتمع العربي 1.المحيطة بيـ
 ك التي تختمؼ حسب طبيعة ك خصكصية كؿ مجتمع، ك مثاؿ ذلؾ في اإلسبلمي

، إلى بيت ثافو بو (الجنازة)المجتمع محؿ الدراسة عدـ دخكؿ امرأة قادمة مف بيت عزاء 
مكلكد جديد قصد مباركتو، كذلؾ أف في االحتفاؿ بالزكاج يفرض عمى العركس عدـ 

التكمـ في ليمة الدخمة لما فيو مف سمبيات ستحدث ليا اعتقادا منيـ، ك غيرىا مف 
 .المعتقدات التي تعبر عف بعض الممارسات االحتفالية في المنطقة

أك ؿ ركايات ػػػػػػػديث في شؾػػػػػػػػػػػػع عف طريؽ الحػػػػػػ كىك ما ينتقؿ ألفراد المجتـ:األمثاؿالشعبية .2
 مف التعبير عف أحاسيسيـ، كذلؾ تعمؿ عمى تدعيـ ك تبرير تمكنيـأساطير أك أمثاؿ شعبية 

فاألمثاؿ الشعبية تقـك بدكر ىاـ في حياة الفرد لما ليا مف قيـ تربكية  2.أفعاليـ ك ممارساتيـ
، كيعني بيذا " ا كجدت ربَّ البيت يقرع الطبكؿ فبل تمـ الصبية عمى الرقصذإ :"كتيذيبية مثؿ

تباعيـالمثاؿ أف األبناء يقتدكف بأكلياء أمكرىـ   في كؿ صغيرة ك كبيرة، فإذا صدقكٍا صدؽ كا 

                                                           
بيركت ػ - ، دار النيضة العربية(بحثميدانيلبعضالعاداتاالجتماعية)القيـكالعاداتاالجتماعية: فكزية دياب -  1

  .183، ص 1980لبناف، 
  .184 ، ص قالمرجع نفسفكزية دياب، - 2 
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أبناؤىـ، ك إذا كذبكٍا كذب أبناؤىـ، ىذه القيـ تكتسب مف خبلؿ األمثاؿ التي تنيي ك تستيجف 
 .كؿ قيـ الفساد

 أم القصص ذات المسعى :(المسحةالغيبية)األساطيرذاتالمسحةالدينيةالمقدسة .3
األخبلقي التي تيدؼ إلى استحساف أك استيجاف صفات ك أعماؿ خاصة، أك التنكيو بأعماؿ 

ما قمنا سابقان ـانطبلقا ك ك مثالنا عمى ذلؾ 1. كذكريات تاريخية ذات أثر بعيد في حياة الجماعة
الشيخ بف عبد الكريـ "يعرؼ مف المجتمع األدرارم عمى حكاية  ش مف الممف كاقعنا المع

أك عف أحد أكلياء اهلل الصالحيف المعركفيف في المنطقة " عبد القادر الجيبللي"أك " المغيمي
 .كدررىـ في كصكؿ المنطقة لما ىي عميو اآلف

 مف مكاكيؿ، ك كأغاني ك أناشيد كطنية ك دينية  :األغانيبأشكالياكأنكاعياالمتباينة .4
 ألفراد المجتمع، كالتي تعمؿ عمى إبراز تدعيميوعاطفية، كؿ ىذه تعتبر كسائؿ تركيجية كك

 فمثبلن في مجتمعنا 2.قيميـ كعاداتيـ كتقاليدىـ التي يتعممكنيا عف طريؽ انتقاليا عبر األجياؿ
 إال أف ىناؾ بعضيا متفؽ ،األدرارم أك في الجزائر ىناؾ عدة طبكع ك أغاني حسب المنطقة

عميو مثؿ الباركد ك األغاني القبائمية، كالنام كغيرىا مف الطبكع التي يشتير بيا الجزائريكف في 
 .احتفاالتيـ الدينية أك الكطنية

.أشكاؿاالحتفاالتالشعبية:ت
ينعكس   كبالتالي ما،       إف تنكع الممارسات ك األفعاؿ اإلنسانية أدل إلى تنكع مسمياتيا

كرىا ىي أيضا متنكعة بدعمى طريقة القياـ بيا خاصة الممارسات كاألفعاؿ االحتفالية التي 
حسب شكؿ ك مضمكف ىذا االحتفاؿ، فنجد أف ىناؾ احتفاالت مرتبطة بدكرة الحياة البشرية 

كاحتفاالت مرتبطة بالمكاسـ كاألعياد الدينية، كبالتالي كاف ىذاف الشكبلف األساس لبلحتفاالت 
:  كيمكف تمخيص كؿ شكؿ كما يمي

                                                           
  .185 ، صقالمرجع نفس- 1
  .186، صنفسوالمرجع - 2
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 كىذا الشكؿ لو عدة تصنيفات ك تسميات مف :االحتفاالتالمرتبطةبدكرةالحياةالبشرية. أ
بينيا، االحتفاؿ بأعياد المكاليد أك االحتفاالت المبتدعة أم التي اخترعيا أك ابتكرىا اإلنساف 

 مف
 1:أجؿ التركيج عف النفس ك التي يمكف ايجازىا فيما يمي

كىذا العنصر ىك مشترؾ بيف كؿ الطقكس التقميدية التي ستذكر، ألف لو دكر :الزكاج .1
، كبالتالي يقـك أفراد اإلنسانيةرئيسي ككنو أكثر رسكخان كأشد شكبلن، ككذلؾ أنو مف سنف الحياة 

المجتمع بالعديد مف الطقكس كالعادات كالتقاليد في ىذا االحتفاؿ ابتداءن مف مرحمة الخطبة إلى 
 .مرحمة كصكؿ العركس إلى البيت الزكجي

يحدث ىذا كما لك أف الشرعية الدينية ترتبط بالشرعية االجتماعية التي تشكؿ داللة :الختاف .2
 بكؿ مرحمة مف مراحؿ طقس االحتفاؿ في األسر أنو ةعمى النفقات المرتبطة باالحتفاؿ كالطريؽ

الختاف ابتداءن مف قص الشعر، الحنة إلى أف يختف الصبي كىك الذم يفترض أف يترافؽ مع 
 .احتفاالت تتغير أىميتيا تبعان لمستكيات المعيشة

 كيتـ االحتفاؿ بالكفاة مف خبلؿ تحضير مراسيـ تأبيف الميت بتجييزه كتجييز مككبو :الكفاة .3
 .الجنائزم

الزردات كالتي كيسمى بالنشرات  كنضيؼ كذلؾ االحتفاالت بالكعدات أك الزيارات، أك ما
تختمؼ عف االحتفاالت الدينية مف حيث ككنيا مف صنع أك ابتكار أفراد المجتمع ليا، إذ تكمف 

.  بذكرل كفاة عبلمة أك شيخ، أك كلي صالحاالحتفاؿفي 

مف المظاىر المجتمعية اليامة ىي االحتفاؿ :االحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينية. ب
ك  (مكلد النبي صمى اهلل عميو كسمـ  ) الدينيةالمكاسـك  (الفطر، األضحى )بالعيديف

عاشكراء، ليمة النصؼ مف شعباف، كليمة السابع ك العشريف مف رجب، االحتفاؿ برمضاف، 
                                                           

.129-113ـ، ص1988، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 1ت، طالديفكالطقكسكالتغيرا:نكر الديف طكالبي  - 1  
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إذ ترتبط تمؾ االحتفاالت بالقيـ ك الشعائر الدينية، ك بالتالي فيي تسكد كؿ جكانب الحياة 
بؿ أف مداىا قد يصؿ في بعض األحياف إلى أف يعاني الفرد الجكع ك ال يتناكؿ الحيكانات 

 المقدسة كما ىك
 1: الحاؿ في بعض المجتمعات بجنكب شرؽ آسيا، إذ االحتفاالت الدينية يمكف إجماليا في

 شير كامؿ مف الصياـ بإتماـكىك احتفاؿ المسمميف بخركج شير رمضاف، كذلؾ :عيدالفطر .1
ك القياـ طاعة لممكلى عز كجؿ، يتـ في ىذا االحتفاؿ مجمكعة مف العادات كالتقاليد كالطقكس 

 .منيا تقسيـ الحمكيات، ك زيارة األقارب كالجيراف، كزيارة المقابر
 عاداتو كتقاليده تختمؼ، فبدؿ مف أف إال ىك احتفاؿ كسابقو عيد الفطر :عيداألضحى .2

تقسيـ الحمكيات يقسـ المحـ عمى الفقراء ك المحتاجيف مف أقارب ك جيراف بعد طقس الذبح، ثـ 
 .يتـ بعد ذلؾ زيارة األقارب ك الجيراف

 أكثر مف غيره، إذ بعد الحصكؿ اإلسبلمي ىك احتفاؿ منتشر في العالـ :الحجإلىمكة .3
 الفريضة ك تكفر الشركط كالقدرة المالية كالجسدية كالعقمية يككف ألداءعمى المبمغ الكافي 

كما يقـك افراد المجتمع االسبلمي باالحتفاؿ بيذه .بمقدكر الحاج السفر إلى البقاع المقدسة
 2.المناسبة مف خبلؿ إعداد العدة ك العتاد ليذا لمسفر

ف في العالـ بالعديد مف االحتفاالت الدينية يختمؼ م احتفاؿ المسمـأفكنشير أيضا إلى   
  أىؿىـ تختمؼ عف احتفاالتتحسب طبيعة ك اعتقاد المجتمع فعند العراقييف الشيعييف احتفاال

. السنة

.خصائصاالحتفاالتالشعبية:ث

                                                           
  .112- 110 ، ص صقالمرجع نفس-  1
  .112 المرجع السابؽ، ص فكزية دياب،-  2
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بالتالي كنعمـ أف االحتفاالت الشعبية تضمف مجمكعة أشكاؿ طبيعة المجتمع المحتفؿ 
االحتفاؿ بدكرة الحياة حسب  االحتفاؿ ما يسمى بأعياد الميبلد، ك كذلؾ طابعفيي تكتسي 

االحتفاالت الدينية، ككؿ ىاتو التسميات تدخؿ ضمف الثقافة أك المكركث أك التراث الشعبي ك
 العادات كالتقاليد التي خصائصخذ مف ؤ مميزات ىذه االحتفاالت تمف ثـ تككفلمجتمع معيف، 

: يقـك بيا أفراد المجتمع مف خبلؿ أفعاليـ ك ممارساتيـ، ك التي يمكف تمخيصيا في اآلتي

بمعنى كجكد عدة أشكاؿ ك أنكاع لبلحتفاالت الشعبية ك حسب طبيعة :صفةاإللزاـ.أ 
، حيث يتمقى الفرد خبلليا (احتفاالت الميبلد)المجتمع، كالتي تبدأ منذ الكالدة حتى الممات 

ة ػػػػػػػػت أك المدرسػػػػػػػػػأ سكاءن في البيػػػكعة مف المعايير تدلو عمى الصكاب كتنييو عف الخطػػػػػػػػػػمجـ
 1.(الشارع)أك المجتمع 

كبالتالي فإف أفراد المجتمع منذ كالدتيـ ىـ ممزمكف بالتزامات تفرض عمييـ مف طرؼ  
"  دكركايـإميؿ"النظاـ العاـ لممجتمع حتى ك إف خالفكٍا أك خرجكا عف طكاعية األسرة، إذ نجد 

ة في ذاتيا حقؽالذم يرل أنو فكرة قاىرة، مت" الضمير الجمعي" اسـ يعطييافي ىذا الصدد 
مف جية أخرل مرتبط بفكرة القداسة  كخارجة عف إرادة األفراد المككنيف لممجتمع مف جية، 

 2:إلى تحديد خصائص لمضمير الجمعي ىي" دكركايـ"األلكىية، ك ىذا ما أدل بػ ك

 .أنو يمارس سيطرة فعمية عمى ضمائر أفراد الجماعة .1
 . ك النيي األخبلقياإللزاـأنو يتمتع بقدرة  .2
أنو يتصؼ بالعمـك ك الشمكؿ المطمؽ، فأحكامو ك ضكابطو ال تخص فئة أك كظيفة  .3

 .اجتماعية دكف األخرل

                                                           

، مركز الدراسات الكحدة 2، ط(المفاىيـكاالشكالياتمفالحداثةإلىالعكلمة)سكسيكلكجياالثقافة: عبد الغني عماد- 1 
  .162، ص 2006الغربية، بيركت ػ لبناف،

  .162 ، ص قالمرجع نفس-  2 
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 . تبجيؿكأنو يستمد طاقتو ك سيطرتو بما يتمتع بو مف قداسة  .4
 .الجماعيةكأنو القكة المحركة لمفعاليات االجتماعية كالضابطة لمتصرفات السمككية الفردية  .5

 الكثيرة يكاجو الفرد أك الجماعة اإللزاـدرجات كمستكيات كأشكاؿ   كعميو تكجد كما رأينا 
الجزاءات كقكل كامنة كراء عادات كتقاليد كأعراؼ كمكرثات المجتمع بمخالفتيا يتعرضكف لمنبذ 

. أك ما يسمى بالضبط االجتماعي (العقاب االجتماعي)المتنكعة 

بمعنى غير كاعية اساسيا العشكائية في سد الحاجات الطبيعية الضركرية :التمقائية.ب 
كالتي تتحكؿ إلى عادات فردية كجماعية غالبا االحتفاالت  (حاجة التركيح عف النفس)إشباعيا ك

نتاج " دكركايـ"تكتسي الطابع الجماعي خاصة أعياد الميبلد ك األعياد الدينية، التي اعتبرىا 
 1.العقؿ الجمعي ألنيا مستقمة مف الظكاىر االجتماعية األخرل

شبو تمقائية العادات كالتقاليد المقامة في االحتفاالت بالمخمكقات العضكية، أم " سمنر"كما نجد  
 2.ىي أكثر قكاعد الضبط االجتماعي تمقائية ك أسيميا لككنيا منبثقة مف ضمير الجماعة

ككف المجتمع ال يتصدل لبناء ثقافتو الشعبية ك عاداتو ك تقاليده بعمؿ شعكرم  :غيرمدكنة.ج 
 الكقكؼ عمييا فيي في أردناكاع، لذا فيك ال يدكنيا بيف أخبار تاريخو ك ال يبلحظيا، ك إذا 

مثبل في المجتمع االدرارم أغاني االحتفاؿ 3.الذاكرة الجماعية محفكظة كيتـ تناقميا بدقة متناىية
بالزيارة الخاصة بالكلي المحتفؿ بذكراه في جميع الطبكع التي ستذكر في المبحث الثالث مف 

 . غير مكتكبة بؿ متكاترة عف طريؽ السمع ك الحفظ فقطفييالبحث 
ر يػػػػػػػ دكف تغياألجياؿ كتتجمى ىذه الخاصية في تكاتر االحتفاالت عبر :االستمراركالثبات.د 

يراىا نظاـ ضخـ يشمؿ الحياة " فسنمر" العاـ مع قابميتيا لمتعديؿ نسبيا األسمكبتحريؼ في أك 

                                                           

  .163 ، ص قالمرجع نفسعبد الغني عماد،  1 - 
  .163المرجع نفس ، ص -   2
  .163المرجع السابؽ ، ص فكزية دياب، - 3 
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اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػكميا، ك يخدـ جميع مصالحيا، فيي تحمؿ في ذاتيا عناصر تبريرىا مف تقميد، كاستعـ
 1.كاعتياد، ك تحمييا ركادع ركحية

.االحتفاالتالشعبيةالدراساتالميدانيةالتيتناكلت-ج

أفعاؿ ك التي تناكلت ك فسرت سمككيات الدراسات الميدانيةلبلحتفاالت الشعبية العديد مف  
أفراد المجتمع، مف خبلؿ العديد مف الممارسات الطقكسية، كالعادات كالتقاليد المكجكد في 
ا ػػػػػػػػػػػػػػالرصيد الحياتي ليؤالء األفراد، كالمنقكلة أك المكركثة بطريقة تراثية عبر األجياؿ إما شفيي
ش، مأك كتابيا أكعف طريؽ بعض الممارسات العممية كالتجريبية في حياتيـ اليكمية ككاقعيـ المع

: يمي نثربكلكجية في الثقافات الشعبية كىي كماأكىذه النظريات كالدراسات أغمبيا دراسات 

ك " إشكاؿ ك أسباب المبادالت في المجتمعات القديمة"في مقالو حكؿ " ساؿ مكس مار"
إرادية ك إلزامية "ىي " مكس"فاليبة حسب . الذم يتحدث عف ضركرة تقديـ اليدايا ك تمقييا
ك بالتالي نجد ىذا التعريؼ في نفس السياؽ مع 2".تتميز بكاحدة مف صفات الحدث االجتماعي

  .بمفيـك الفرض ك اإللزامية" دكركايـ"تعريؼ 

يرل أف األعطية أك اليبة ىي مظير الصراع ألف المشاركيف " البكتبلتش"في حيف نجد 
فييا يتصارعكف بتقاذؼ اليدايا مف خبلؿ إعادة تنظيـ السمطات كالحكـ، كالثركة ك الميابة كؿ 

 3.ىذا يحدث مف خبلؿ االحتفاالت الشعبية المقامة إما في العائبلت أك القبيمة أك العشيرة

جاء بيذا " الككال"ك ىي " البكتبلتش"كما نجد أف ىناؾ حالة شبيية ال تقؿ شيرة عف     
يتبادلكف مف خبلؿ " تركبرباف الميبلنيزم" رأل أف سكاف 1922 "مالينكفسكي"المفيـك 

                                                           
  .164، ص فكزية دياب، المرجع نفسو- 1
، محطة 1، طمعجـاإلثنكلكجيكاألنثركبكلكجيا: (ترجمة مصباح الصمد)فيميب اليركت ػ تكلر اكجاف ػ بيار فارنييو - 2 

  .301، ص 2004المؤسسة الجامعية، بيركت ػ لبناف، 
  .302، ص المرجع نفسو -  3
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أنيا مركزة بشكؿ شبو " مالينكفسكي" االحتفاالت كبرل األساكر صدفية مقابؿ عقكد، فبلحظ 
  1.حصرم عمى المبادالت االحتفالية بيف الرجاؿ

    كبالتالي ثبات عبلقات التبادؿ بيف الجماعات المحمية يرتبط باستعداد المشاركيف لتشريؼ 
التزامات تيـ المتبادلة، كفي حالة التخمؼ تتيح طكاعية التجمعات المحمية كالمتصفة 

بالخصكصية لباقي التضامف الطقكسي ليؤمف بالمداكرة تفعيؿ شبكات التحالؼ السياسي في 
.  يضمف لعبة التفاعؿ بيف الثقافاتقالكقت نفس

 حيث يرل أف االنساف يمر بمراحؿ عدة خبلؿ  1909" فاف جنييب "قكجاء في السياؽ نفس*   
حسب الكاقع المعاش فمثبل 2.حياتو، إذ تتكاكب التحكالت حكلو بطقكس مختمفة طبقا لكؿ مجتمع

الكالدة ىي أكلى المناسبات لطقكس العبكر إلى سف النضج ىك الذم يتكافؽ مع الطقكس 
.  منياان المسارة، كما يعتبر الزكاج جزء

ىي الطقكس الخاصة بالمكت، ك التي تقـك " فاف جنييب"   كآخر ىذه الطقكس حسب ما يراه 
 3.عمى منح الميت صفات جديدة تتيح أك ال تتيح عبلقات مستقبمية مع األحياء

 تجميات قانكنو الككني 1898سنة " ةقكانيف المحاكا" في كتابو " جبراييؿ تارد"   كما حدد أيضا 
في العديد مف الصكر المختمفة ك المتنكعة مف االحتفاالت حسب طبيعة انتسابيا إلى عالـ 

 بمعنى أف التكرار حسبو في عالـ الطبيعة يتمثؿ في المكجات كالتكرار 4.(عالـ الحياة)الطبيعة 
في عالـ الحياة يتمثؿ في عممية التكالد، كبالتالي يأخذ التكرار صكرة المحاكات عمى المستكييف 

                                                           

  .303، ص فميب اليركت، المرجع نفسو- 1 
، دار (دكرةالحياة،دراسةلمعاداتكالتقاليدالشعبية)دراساتالتراثالشعبي: ميرفث العشماكم ك عثماف العشماكم -  2

  .35،38، ص ص 2011مصر،- المعرفة الجامعية، اإلسكندرية
  .42، 39، ص ص المرجع نفسو- 3 
  .252، ص 1996، دار الفكر العربي، القاىرة ػ مصر، 1، طعمـاالجتماعفيعالـمتغير:مصطفى صبلح الفكاؿ- 4 
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 أم أف كؿ الظكاىر المجتمعية تعكد بشكؿ نيائي إلى العبلقة الناشئة بيف .1النفسي كاالجتماعي
العممية التي يصبح االختراع بكاسطتيا مقبكال : " المحاكاة ىيأف" تارد" كيرل ،شخصيف
 بمعنى أف المحاكاة يتـ انتقاليا كانتشارىا عف طريؽ التقميد في أنماط السمكؾ التي 2".اجتماعيا

. تعبر عف القكانيف المنطقية ك التي سماىا بسيادة التقميد أك محاكاة الماضي

 التي تناكلت االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالمجتمع العربي نجد لدراسات الميدانيةأما ا 
فالمصرييف . ةرباككذا المغ أف مف أشير الميتميف في ىذا المجاؿ ىـ المصريف كاليمنييف،

 بتنظيـعند كالقديسيف أك األقباط، حيث يقـك " الزار"ينطمقكف باحتفاالت ما يسمى احتفاؿ 
 عنو المجمس الصكفي األعمى الذم يضـ الكثير مف مسئكؿ ديني تنظيـاالحتفاؿ عف طريؽ 

 المسئكؿالطرؽ الصكفية إلى عضكية، أما بالنسبة لمقديسيف ك األقباط فالكنيسة أك الديف ىك 
 3.عف ذلؾ

أما بالنسبة لمكاعيد االحتفاؿ ليست ثابتة غالبا ما تتكقؼ عمى الظركؼ االيككلكجية 
االجتماعية الخاصة بكؿ مجتمع كعكامؿ بيئية مبلئمة مثؿ أياـ الحصاد كبيع المحاصيؿ بغية ك

 4. يساعد عمى إقامة ىذه المناسباتمدخؿالحصكؿ عمى 

 بمصر كالتي ليا بعض اآلثار الخاصة بالكلي كىي األكلياء    كما نتحدث عف احتفاالت 
لتي يقـك خدـ المساجد اصفة التقديس مثؿ عمامتو أك كسكتو التي يغطى بيا قبره كمقصكرتو، ك

ف أبتكزيع قطع منيا بعد تغيير الكسكة أك العمامة القديمة، في المقابؿ يحصمكف عمى مبالغ ك

                                                           

  .253، ص المرجع نفسو 1 - 
  .254، ص المرجع نفسومصطفى صبلح الفكاؿ، -  2
، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة (دراسةميدانية)األنثربكلكجياكدراسةالتراثالشعبي:  كمرفت العشماكمفاركؽ أحمد-  3 

  .263، ص 2008ػ مصر، 
  .270، ص المرجع نفسو-  4 
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 المسجد بذلؾ، العتبار ىذا االحتفاؿ بمثابة نكع إدارة يعمـ مجمس أفكانت في الخفاء خكفا مف 
 1.مف الحج ك ال مجاؿ فيو لمنزاعات ك الخبلفات رغـ الحشكد ك التزاحـ

    ك بالتالي ىذه االحتفاالت في مصر عكلجت مف عديد الباحثيف الذيف قدمكا كجيات نظرىـ 
التي تفسر في ضكء ارتباطيا بالنظاـ الطكطمي في عممية تحميؿ " التابك"مف بينيا نظرية 

تفسير األنماط السمككية الخاصة بيؤالء األفراد منيـ النكبييف في مصر النمط السمككي ك
  2. نتيجة لمقداسة ليذه المعتقداتاإللزاميةلممشاىرة الذم كاف يشير إلى نكع  مف التعسفية ك 

 

تعريؼمنطقةأدرار:ثانيان

  سنحاكؿ في ىذا العنصر األكؿ عرض معمكمات حكؿ منطقة أدرار، انطبلقان مف معرفة 
أصؿ تسمية أدرار، كتحديد مكقعيا الجغرافي، ثـ عرض تأسيسيا إداريان، كأيضا تتبع بعض 

المحطات التاريخية اليامة مف خبلؿ لمحة تاريخية حكؿ المنطقة، أما العنصر الثاني فسنحاكؿ 
بشيء مف التخصيص فيو، ألننا نحف كبصدد دراستنا ىذه حاكلنا رصد كؿ ما يخص أفراد 
المجتمع التكاتي مف عادات كتقاليد كطقكس ميمىارسة أك ميكًرست مف قبؿ، أم إقميـ تكات 

، كىذا بتعريؼ أصؿ الكممة كالحدكد الجغرافية (المدينة كضكاحييا)كبالخصكص تكات الكسطى 
لئلقميـ، ثـ الكلكج مباشرة في العادات كالتقاليد االحتفالية التي جرت كتجرم إلى اليـك بشيء مف 

: الكقكؼ عمى حيثيات كؿ احتفالية عمى حدل؛ كفيما يمي تفاصيؿ ذلؾ

 :تعريؼمنطقةأدرار .أ

                                                           
  .271،272ص   صالمرجع نفسو،- 1

، دار المعرفة الجامعية (دراسةفيمككناتالقيـالثقافية)التحديثكالتغييرفيالمجتمعالقركم: محمد عباس ابراىيـ -  2
  .252، 250، صص2006االزاريطة ػ مصر، 
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ىي مف الكممات الكثيرة االستعماؿ لدل السكاف األكائؿ لممنطقة، :(أدرار)أصؿالتسمية-1
كىي تحكير لكممة أدغاغ التي ترادؼ في المغة العربية الحجر أك الحجارة، إذ كانت أدرار 

عمى مرِّ العصكر نقطة تجمع كاستقرار بشرم، شكمت بحكـ مكقعيا االستراتيجي بيف 
الكحات الجنكبية نقطة مركزية ىامة تصؿ بيف حكاضر كمدف المغرب اإلسبلمي في الشماؿ 

  1.كالمراكز الحضارية الكاقعة جنكب الصحراء

كما لـ يطمؽ اسـ أدرار عمى اإلقميـ إال مع دخكؿ االستعمار الفرنسي لممنطقة خبلؿ 
، حيث كانت تعرؼ في كتب المؤرخيف كالرحالة بتكات، إذ يرل صاحب فيرست 20ؽمطمع

الٌرصاع أف أصؿ التسمية ىك اسـ ألحد قبائؿ الصحراء، بينما يرل عبد الرحماف السعدم أف 
  2.أصميا يرجع إلى ىذا الرجؿ، كذلؾ لما أصاب سمطاف مالي لمَّا مرَّ بالمنطقة لمحج

كبالتالي فميا عدة أصكؿ استمدت معناىا كدالالتيا خاصة عندما تدٌؿ عمى مفيـك تكات، سنرل 
. ذلؾ بالتفصيؿ في تعريفنا إلقميـ تكات

كمـ عف 1500 تقع كالية أدرار بأقصى الجنكب الجزائرم عمى بعد:المكقعالجغرافي-2
العاصمة، يحدىا مف الشماؿ إلى كالية البيض كمف الشماؿ الغربي كالية بشار، كمف الغرب 

كالية تندكؼ، كمف أقصى الجنكب مالي، كمف الجنكب الغربي مكريتانيا، كمف الجنكب 
: الشرقي كالية تمنراست، كمف الشماؿ الشرقي كالية غرداية؛ إذ تتربع عمى مساحة قدرىا

قكرارة، تكات، تيدكمت، : كما تتككف مف أربع أقاليـ جغرافية ىي،2 كمـ427968

                                                           
، محافظة الميرجاف الثقافي المحمي لمفنكف كالثقافات الشعبية لكالية أدرار، أدرارتعابيرثقافيةتقميديةكشعبية: كزارة الثقافة-  1

 01، ص 2009الجزائر، – الميرجاف الثقافي اإلفريقي الثاني 
أدراركاحاتمف:  ، دليؿ كالية أدرارwww.taouat.net/main/images/pdf/touat_fi_oyoune: المكقع اإللكتركني-  2

 .الجزائر– ، أدرار الففكقصكرلألمف

http://www.taouat.net/main/images/pdf/touat_fi_oyoune
http://www.taouat.net/main/images/pdf/touat_fi_oyoune


 بكاليةأدرار االحتفاالتالشعبية:الفصؿالثاني

 

 

81 

درجات غربخط 04 درجة شرقان ك01كتانزركفت، أضؼ إلى أنيا تنحصر بيف خطي طكؿ 
 1. درجة شماالن 030إلى درجة026غرينتش، كبيف دائرتي عرض 

، حيث أنيا كانت تابعة إداريا بعد 1974تأسست كالية أدرار سنة :التأسيساإلدارملمكالية -3
االستقبلؿ لكالية بشار، كىي منطقة حدكدية تقع الجنكب الغربي لمجزائر، كأيضان مككنة مف

 نسمة 399714:  قصران، قدر عدد سكانيا بػ299 بمدية، 28 دائرة، ك 11مقاطعتيف ك
 2.2 في كمـ%0.93، كبكثافة سكانية 2008حسب آخر إحصاء لسنة 

 

 3:كسنكضح ىذا التقسيـ بشيء مف التفصيؿ في الجدكؿ التالي

البمديات الدكائر المقاطعات الرقـ 

برج باجي المختار، تيمياكيف برج باجي المختار برج باجي المختار  01

أدرار  02

تيميمكف، أكالد سعيد تيميمكف 

شركيف، أكالد عيسى شركيف 

أكقركت، دلدكؿ، لمطارفة أكقركت 

أدرار، بكدة، تيمي أدرار 

فنكغيؿ، تمنطيط، تامست فنكغيؿ 

                                                           
 جكاف 23/24: ، نشرة بمناسبة الممتقى الكطني الشيخ سيدم محمد بف الكبير، يكميأدرارتاريخكتراث: كالية أدرار-  1

 04، ص 2010
، 06/03/2017: مستخرج مف مديرية االتصاالت السمكية كالبلسمكية لكالية أدرار، يـك: تقريرحكؿتأسيسكاليةأدرار-  2

 02ص 
 02، ص السابؽالمصدر ، ...مديرية االتصاالت السمكية كالبلسمكية-  3
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زاكية كنتة، أنجزمير زاكية كنتة 

رقاف، سالي رقاف 

أكلؼ، تيط، أقبمي، تمقطف أكلؼ 

تسابيت، سبع تسابيت 

 تدٌؿ الشكاىد األثرية المتكفرة إلى اليـك عمى أف الحياة :لمحةتاريخيةحكؿكاليةأدرار-4
كانت مكجكدة بالكالية كمنذ أقدـ العصكر، مف خبلؿ النباتات التي كانت تغطي األرض، 

: كأيضان الحيكانات التي حافظت لنا عمى بعض البقايا كالمستحثات األثرية البحرية منيا
الصدؼ كالرخكيات كالخشب المتحجر، كخير دليؿ عمى ذلؾ الغابة المتحجرة المتكاجدة 

 1.بقصر تيط بمنطقة أكلؼ

أف ىذه  (ـ. ؽ. 5ؽ)" ىيركدكت" كذلؾ يرل بعض المؤرخيف مف بينيـ المؤرخ الركماني 
المنطقة كانت عبارة عف كاحات مف النخيؿ تتخمميا قرل عمى ضفاؼ األنيار كاألكدية 

كالبحيرات المائية، كأيضان سكنتيا قبائؿ الجيتكؿ كىـ أقدـ سكاف الصحراء التي ساىمت مع 
 2.يكغرطا ممؾ نكميديا في ىـز الركماف

تكات، تيقكراريف، إذ :  كما تحدث ابف خمدكف عف مكاطف البربر كالعرب بأرض الصحراء كىي
ذكر منيـ قبائؿ زناتة كمديكنة كلكاتة، كمقركنة كمطغرة جاءتيا مف غرب طربمس كاألكراس، 

                                                           
 04، مرجع سابؽ، ص .....الميرجاف الثقافي المحمي لمفنكف-  1
 ليبلن، 01:00: ، في الساعة13/03/2017: ، كالية أدرار، يـكhttp://www.wilaya-adrar.dz:الموقعاإللكتروني- 2

 01ص 

http://www.wilaya-adrar.dz/
http://www.wilaya-adrar.dz/
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، ككانت قبيمة مطغرة مف أكفر القبائؿ عند الفتح اإلسبلمي خاصة ق1كجنكب قفصة خبلؿ ؽ
 1.بمنطقة تكات كتمنطيط

 أضؼ إلى ذلؾ أف مف بيف األسباب التي جعمت الكثير مف ممكؾ القبائؿ كأحفادىـ ينزلكف 
ىي الحركب، كالتي نذكر منيا نزكؿ بعض أحفاد أمراء دكلة المرابطيف  (تكات)بمنطقة أدرار 

 ىػ، كأيضان السمطاف أبك حمك الثاني أحد ممكؾ 540الصناىجة كىذا بعد سقكط مراكش سنة 
ىػ الذم نزؿ منطقة تقكراريف أم منطقة تيميمكف حاليان، كأحفاد ممكؾ 771تممساف في أكاخر 

ىػ، كأيضان إحد 1348إشبيمية مف ذرية قيس بف سعد األنصارم الذيف نزلكا بناحية تيمي سنة 
ممكؾ الطكائؼ الذيف ينتسبكف إلى بني حمكد األدارسة استقركا بمنطقة زاقمكا حاليان حكالي 

ىػ؛ عبلكة عمى ذلؾ إلى العديد مف الشخصيات العممية 450ـ عف الكالية كذلؾ سنة 1300
ـ، كأبك السالـ العياشي سنة 1353ابف بطكطة أثناء رحمتو سنة : التي حطت رحاليا منيا

 2.ـ1864سنة " جيكىارد ركلفس"ـ، كالمستكشؼ األلماني 1050

 كغير بعيد عف أحداث الثكرة التحريرية المظفرة كانت المنطقة مف بيف أىـ المناطؽ التي 
، كبعض التجارب (معسكر الشيخ بكعمامة بمنطقة دلدكؿ دائرة أكقركت)أقيمت بيا المعسكرات
، فالمنطقة كانت (التجربة النككية التي أقامتيا فرنسا بمنطقة رقاف )النككية الخاصة بالعدك

 أم معبران لمقكافؿ 3كالزالت بمثابة منطقة عبكر عمى مرِّ األزماف منذ تمؾ الحقب إلى اآلف؛
 4:التجارية كأىـ طرؽ ىذه القكافؿ اآلتي

                                                           
. 02المصدر نفسو، ص -  1
 02,01المصدر نفسو، ص ص -  2
 06كالية أدرار، أدرار تاريخ كتراث، مرجع سابؽ، ص -  3
 06المرجع نفسو، ص -  4
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الطريؽ الرئيسي المتجو مف الشماؿ الغربي مف منطقة تكات كبكدة إلى سمجماسة مركران  -
 .بتابمبالة

 .(كادم الساكرة)الطريؽ المتجو مف تممساف نحك بكدة مركران بمنطقة بشار كبني عباس  -

 .مف بجاية مركران بكرجبلف إلى أكالد سعيد ثـ تكات (الكسط)الطريؽ المتجو مف الشماؿ  -

الطريؽ المتجو مف الشماؿ الشرقي نحك الجنكب الغربي يربط تكنس بتكات مركران بغدامس  -
 .إلى عيف صالح إلى أقبمي بأكلؼ

 .الطريؽ الذم يربط طرابمس الغرب بتكات مركران بغدامس -

 1:بغرب إفريقيا ما يمي (تكات)كمف بيف أىـ الطرؽ التي تربط أيضان أدرار 

 .طريؽ رقاف إلى تيمبكتك مركران بتاكدتي كأكراف -

 :طريؽ أقبمي بأكلؼ إلى قاكا كتيمبكتك بعيف زيزة كيتفرع منيا طريقاف أحدىما -

عيف زيزة، تمسنة، تيف زاكاتيف:  صيفي .

عيف زيزة، تساليت:  شتكم .

ىناؾ طريؽ فرعي مف قاكا نحك أغادس ككانك   .

 :التضاريسكالمناخ-5

                                                           
 158- 141، ،ص ص 2007الجزائر، - ، دار الكتاب العربي، القبة01، ج تكاتكاألزكاد: محمد الصالح حكتية-  1
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إف مكقع كالية أدرار كما سبؽ ذكر ذلؾ مف ضمف الصحراء الجزائرية، فيي :التضاريس/-أ
عبارة عف ىضبة كبيرة االتساع، تتميز باستكائيا كقمة ارتفاعيا في معظـ المناطؽ، كبالتالي 

 1:كانت تضاريس المنطقة كاآلتي

عرؽ : كىي سيكؿ تحتية تغطييا الكثباف الرممية المتنقمة بفعؿ الرياح مف أىميا:العركؽ
. شاش، عرؽ اليابس، عرؽ إيقدم بشرقيا، كالعرؽ الغربي الكبير بشماليا

ىي مناطؽ مستكية السطح تغطييا الرماؿ الخشنة كالحصى، كليذا فيي خالية مف :الرؽ 
. مظاىر الحياة كرؽ تنزركفت، كرؽ أفطكط

 ىي عبارة عف منخفض ضيؽ أكسيؿ ضيؽ يمتد بالجية الشرقية لمقسـ الجنكبي :السيكؿ 
. لكادم الساكرة مع القسـ األعمى لكادم المسعكد الذم ىك امتداد األكؿ نحك الجنكب

أىميا سبخة أزؿ ماتي جنكب رقاف، سبخة مكرغاف بتديكمت التي يصب فييا كؿ :السبخات
. مف كادم سكؼ ككادم الحامانت، كسبخة تيميمكف، كسبخة تمنطيط

ـ، كىضبة األقبلب 600 أىميا ىضبة تماديت كيصؿ أقصى ارتفاع ليا حكالي :اليضاب 
مع حدكد كالية تندكؼ جنكبان كالتي ينبع منيا كادم شناشف كيختفي في عرؽ شاش، كيصؿ 

 2. ـ738أقصى ارتفاع بيا إلى 

يسكد الكالية المناخ الصحراكم، إذ تتميز بارتفاع درجة الحرارة في فصؿ الصيؼ :المناخ/-ب
كانخفاضيا في فصؿ الشتاء، مما يؤدم إلى ارتفاع المدل الحرارم فييا، حيث تصؿ درجة 

                                                           
 04كالية أدرار، أدرار تاريخ كتراث، مرجع سابؽ، ص -  1
04المرجع نفسو، ص -  2
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 درجة، أما األمطار 040 درجة، أما المتكسطة فتصؿ إلى 050الحرارة في فصؿ الصيؼ إلى 
 1. مـ في السنة كتتصؼ بالفجائية10 ـ كبمعدؿ 50فيي ضئيمة، إذ تقؿ كمية تساقطيا عف 

مما ، نحف نعمـ أف كالية أدرار ذات طابع صحراكم شبو جاؼ:الثركةالنباتيةكالحيكانية-6
ميزة خاصة عمى نكع النبات التي تنبت بيا فيي شككية مثؿ أشجار النخيؿ كنبات يضفي

 2:جرجير، كما أنيا تمتاز بالزراعة التقميدية كالتي مف بيف منتكجاتيا ما يمي

كىي نكع مف أنكاع الذرة لكف بحجـ صغير، تستخدميا العامة طعامان مفضبلن لتقكية :البشنة 
. الجسـ، كأيضان كعمؼ لمحيكانات

نكع مف أنكع الذرة لكف بحجـ كبير:لكبؿ  .

(البذالء) نكع مف النباتات الباقكلي كمعركؼ باسـ الجمباف :الدمشي .

 نبات أخضر تخضب بو النساء األيادم كاألرجؿ لمزينة:الحنة  .

 نبات يستعمؿ في تحضير كجبة الحساء، كأيضان عبلجان لمرضى البرد:البسباس  .

ىي نكع مف الفاصكلياء بحجـ صغير:التدالغ  .

نبات صغير األكراؽ، تستعممو العامة كثيران في تحضير الكجبات الرمضانية خاصة :القزبكر 
. كجبة الحساء

كىك مف فصيمة القرعيات، يستخدـ في تحضير كجبة الكسكس:الكابكم  .

                                                           
. 45,46، مرجع سابؽ، ص ص 01محمد الصالح حكتية، ج -  1
. 14، مرجع سابؽ، ص أدراركاحاتمفالففكقصكرلألمف: دليؿ كالية أدرار-  2
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كىي نبات يزدىر في فصؿ الربيع، تستخدـ في جميع أنكاع المأككالت، كأىؿ :الطماطـ 
. المنطقة يقيمكف عيدان ليا يدعى عيد الطماطـ

 أما فيما يخص الثركة الحيكانية، فإنيا ىي أيضان تشمؿ بعض الحيكانات المقاكمة لمحرارة 
الجماؿ، كالماعز، األغناـ، كبعض الحيكانات البرية كالذئاب، كالصرباف، : كالبركدة، كتتمثؿ في

 1.كالفنؾ، كالغزاؿ، كأيضا بعض الحشرات مثؿ العقارب كالعناكب

 2: نذكر منيا عمى سبيؿ التكضيح اآلتي:التركيبةالسكانية -7

 دخمكا المنطقة قبؿ اإلسبلـ بسنكات طكيمة كاستقركا بيا، لذلؾ أف أغمب :البربر -
تسمياتالقصكر التكاتي جاءت بمغتيـ الزناتية، مع أف عددان كبير منيـ دخؿ بعد سقكط دكلة 

 .زناتة بالمغرب، فعمت شككنيـ كاستبدكا باألمر كذلؾ قبؿ اإلسبلـ

 كصمكا إلى المنطقة قصد نشر اإلسبلـ كتعاليـ الديانة اإلسبلمية، كممارسة التجارة:العرب -
ىػ، كبعدىـ قبيمة 7.فاستقركا بتكا تنكاف أكليـ دخكؿ عرب المعقؿ، ثـ تمتيا قبائؿ كنتة في ؽ

 .ىػ.أكالد عمي بف مكسى في النصؼ الثاني مف ؽ

يرجع تكاجدىـ بتكات إلى قركف بعيدة نزلكا تمنطيط كتيطاؼ، كتاخفيؼ كتاسفاكت، :الييكد -
 .غير أف شككتيـ عمت في بتمنطيط فزكت أمكاليـ بيا، كسيطركا عمى التجارة كاألسكاؽ

تعتبر ىذه الفئة أقمية نعتت بعدة تسميات نظران لؤلقكاؿ المتضاربة :النازحكفمفالسكداف -
كالمختمفة في طريقة دخكليـ المنطقة، فيـ أناس ضعفاء غمبيـ الجكع كالفقر، منيـ مف جمب 

 .إلييا كمنيـ مف دخؿ مياجران يبتغي أرضان غير أرضو

                                                           
1
15سابؽ، صاؿمرجع اؿ-  

 16- 11عبد الحميد بكرم، مرجع سابؽ، ص ص -  2
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 :التظاىراتالثقافيةكالتجارية-8

 تقاـ بمنطقة أدرار عمى امتداد أقاليميا األربعة العديد مف التظاىرات الدينية كالثقافية كالتجارية 
  1:أبرزىا زيارات الصالحيف منيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر اآلتي

 المكلد النبكم الشريؼ المعركؼ بمدينة تيميمكف تقاـ بعد أسبكع مف يـك  ( أسبكع5) زيارة
. المكلد النبكم الشريؼ مف كؿ سنة

 مام مف كؿ سنة في زاكية الرقاني01 زيارة الشيخ الرقاني بمنطقة رقاف في  .

  مام مف كؿ سنة في قصر أكالد أكشف 16زيارة مكالم سميماف بف عمي التي تقاـ في 
. (كىذه المناسبات االحتفالية تـ فييا في عنصر احتفالية الزيارات )أدرار 

 2:أما فما يخص المناسبات الثقافية كالتجارية فتتمثؿ ما يمي

 تظاىرة عيد الجمؿ برج باجي المختار في شير ديسمبر مف كؿ سنة 

 تظاىرة عيد الطماطـ في أكاخر مارس مف كؿ سنة بمدينة أدرار 

 في ىذا العنصر سنحاكؿ عرض أصؿ تسمية تكات كالمكقع الجغرافي :تعريؼإقميـتكات. ب
مف خبلؿ  (منطقة تيمي)لئلقميـ، كما نحاكؿ عرض معمكمات مخصصة حكؿ تكات الكسطى 

                                                           
1
   w.w.w taouat.net:المكقع االلكتركني - 

ليبلن 00:33: ، الساعة2014أكتكبر 20أحمد أبا الصافي، ميراث تكات، كتبيا عف مديرية السياحة لكالية ادرار، الخميس 

. ، مرجع سابؽhttp://www.wilaya-adrar.dz: المكقع اإللكتركني- 2

http://www.wilaya-adrar.dz/
http://www.wilaya-adrar.dz/
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معرفة معناىا كحدكدىا الجغرافية، ألننا قمنا بتحديد مجاؿ دراستنا في إطارىا، كأيضان أف 
العادات كالتقاليد التي بحثنا في فحكاىا كانت متأتية مف خبايا ىذا المجتمع، كما يحممو مف 

كتفاصيؿ ،خمفيات ثقافية كتاريخية بعضيا معمـك كبعضيا اآلخر مغمكر لـ يكشؼ عنو بعد
 :ذلؾ كالتالي

عمارة كتاريخ تكطيف تكات يجد كثير مف اآلراء  إف الباحث في أصؿ:أصؿتسميةتكات -1
كاألقاكيؿ حكؿ معنى داللتيا أك تسميتيا بيذا االسـ، انطبلقا مف عصر ما قبؿ اإلسبلـ 
كصكالن إلى العصر الحديث، لذا سنذكر أربع آراء كنكتؼ بذكر مف لو رأم مف المحدثيف 

 :فقط، كىذه اآلراء كالتالي

أف ألصؿ تسمية تكات كتاريخ اختطاطيا كأيضا رسـ حدكدىا سبب متمثؿ فيما :الرأماألكؿ 
يحكى أنو لما استفتح عقبة ابف نافع الفيرم ببلد المغرب ككصؿ ساحمو، كفي عكدتو مٌر بكاد 

 ىػ، فتساءؿ عف معناىا، فقيؿ لو 62نكف كدرعة كسمجماسة، إذ كصؿ خيمو تكات، فدخميا سنة 
ما يسمع عنيا مف الضعؼ، كأيضان ىي تكاتي لنفي المجرميف مف عصاة المغرب، فانطمؽ 

المساف بذلؾ أنيا تكاتي، فتغير المفظ عمى لساف العامة لضرب مف التخفيؼ، كىذا الرأم انفرد 
 1.(ىػ13ؽ .ت)بو محمد بف عكمر 

ف تـ اإلشارة إليو في تعريؼ منطقة أدرار، كىك ما ذكره الشيخ :الرأمالثاني  كىك كما سبؽ كا 
" كنكاف مكسى"  أف سمطاف مالي « تاريخ السكداف»عبد الرحماف السعدم الذم قاؿ في كتابو 

كا بيذه المنطقة أصيب بعضيـ بمرض معرؼ  في رحمتو لمحج برفقة جماعة أىؿ بمده، لٌما مرُّد

                                                           
، 06/03/2017: أصؿ التسمية كالتاريخ، يـك...تكات: ، أحمد جعفرمhttp://www.taouat.net: المكقع اإللكتركني-  1

 .مساءنا18:00: في الساعة

http://www.taouat.net/
http://www.taouat.net/
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عندىـ باسـ تكات، إال أف األمر أدل بالجماعة إلى الفراؽ عف سمطانيـ بسبب أف المرض ىذا 
 1.أخرىـ فبقكا في ىذه األرض كأسمكىا باسـ ىذا المرض

 درة األقبلـ »الذم يرل في كتابو  ( ىػ14.ؽ.ت) يمثمو رأم الشيخ سيد البكرم :الرأمالثالث 
 أف سبب تسميتيا بيذا االسميعكد لعيد الدكلة المكحدية فممكؾ «في أخبار المغرب بعد اإلسبلـ

ىذه الدكلة ما عرفكا األرض ىاتو إال بككنيا منطقة مميئة بالخيرات فدأبكا عمى أخذ ما فييا مف 
أتكات، كمف يكميا غمب عمييا الكصؼ فصار أىميا يعرفكف بأىؿ األتكات، فحذؼ المضاؼ 

 2.كأقيـ المضاؼ إليو مكانو، كسقطت أداة التعريؼ

راح البعض اآلخر ينحى بالكممة نحكان بعيدان عف كؿ ذاؾ كفي كؿ يبقى :الرأمالرابع
االختبلؼ األساسي في أصؿ اشتقاؽ الكممة نفسيا ىؿ ىك مف الفعؿ كاتى يكاتي، أك ىك اسـ 
نما ىك اسـ أعجمي يحمؿ دالالت خاصة تبعان  ، أم األتكات أك ىك غير ىذا كذاؾ، كا  لممغاـر

  3.لمغتو األـ البربرية أك التكركرية أك التارقية أك العربية

 كىناؾ آراء متعددة منيا رأم مكالم أحمد الطاىرم الذم رأل فييا أنيا مكاتية كصالحة 
لمعبادة، كأيضان الشيخ سيدم عبد الرحماف بف باعكمر التنبلني كغيرىما مف عمماء كفقياء 

. المنطقة

تقع منطقة تكات ما بيف نيايات منحدر اليضبة العميا لقكرارة التي :المكقعالجغرافيلإلقميـ -2
تككف الحافة الشرفية لكادم مسعكد، كالحافة المقابمة لو المسماة العرؽ الغربي، إذف تكات 

فيأخذ تبدأ مف أعالي مقاطعة بكدة في النقطة التي ينحرؼ فييا كادم مسعكد باتجاه الغرب،
إلى الجنكب ليصؿ إلى رقاف، كمف ىنا ينخفض مستكاه بسبب اتجاىو األكؿ مف الشماؿ

                                                           
 07، ص 2010الجزائر، جانفي - النبذة في تاريخ تكات كأعبلميا، الطابعة العصرية، برج الكفاف: عبد الحميد بكرم-  1
. 08عبد الحميد بكرم، المرجع السابؽ، ص -  2
 .أصؿ التسمية كالتاريخ، المرجع السابؽ...أحمد جعفرم، تكات-  3
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الكثباف الرممية، كمف رقاف يتجو نحك الجنكب الغربي ليصب في منخفض عميؽ عمى شكؿ 
 1. كمـ80 إلى 60كادم متكسط عرضو يقدر ما بيف 

 قصر منتشرة ىنا 300 كما يشمؿ اإلقميـ عددان مف الكاحات كالمدف كالقصكرالتي تزيد عف 
ميؿ مربع مف األرض؛ كظمت مستعصية 2000كىناؾ عمى رماؿ الصحراء كغطي حكالي 

، كأطمؽ اسـ تكات عمى األقاليـ 1900مجيكلة لدل المستكشفيف األركبييف حتى سنة 
 2.الثبلث كىك ما يطمؽ عميو اآلف إداريان كالية أدرار كما سبؽ كذكرنا ذلؾ

 كبالتالي يمكف تقسـ اإلقميـ إلى عدة مناطؽ حسب التجمعات السكانية، إذ يمكف تكضيحيا 
: في جدكؿ التالي

 3:جدكؿ رقـ يكضح المناطؽ كالقصكر التي يتككف منيا إقميـ تكات

القصكر المناطؽ الرقـ 

 (السفمى)كبيا سبع قصكر، بكدة التحتانية  (العميا)بكدة الفكقانيةبكدة  01
كبيا خمس قصكر 

، كبمدية أكالد أحمد تيمي (المدينة)كتضـ سكاف بمديتي أدرار تيمي  02
 قصرا 24كعددىـ 

 تمنطيط  03

                                                           
لعرج عبد . د: ، تحت إشراؼ-دراسةتاريخيةأثرية-الفقاراتبمنطقةتكاتكأثرىافيحياةالمجتمع: مكساكم عربية-  1

 .32, 31، ص ص  2007جامعة الجزائر، - العزيز، رسالة دكتكراه، منشكرة، معيد اآلثار
 26، ص 2008، دار ىكمو، الجزائر، 01مدخؿ منكغرافي في المجتمع التكاتي، ج : مبركؾ مقدـ-  2
 62- 57محمد الصالح حكتية، ص ص : تـ االعتماد عمى ىذا الجدكؿ عمى مؤلؼ-  3
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 بكفادم  04

 فنكغيؿ  05

 تامست  06

 أنجزمير  07

 رقاف  08

 

 

االحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالحياةاليكميةبأدرار:ثالثان

احتفاليةالزياراتفيأدرار.أ

 .درارأنشأةالزياراتفي-1

 المكلكد في أكاخر "سيدمبمقاسـبفالحسف"فكرة الزيارات كتأسست عمى يد ت نشأ    
 نادلة بالمغرب أخذ العمـ ة ق بالزاكية تمقى تعميمو بمسقط رأسو، ثـ سافر إلى حاضر9القرف 

تخرج عمى يده العديد مف الطمبة مف . ، ك بعد رجكعو أسس زاكيتوإبراىيـعف الشيخ عمي بف 
أىـ بطكف منطقتو مثؿ الشيخ عباد بف محمد، اتصؼ بالتصكؼ ك انتيج الطريقة الشاذلية، إذ 

 إلى العديد مف القصائد في مدح باإلضافةألؼ في التصكؼ مخطكط منياج السالكيف 
 1.المصطفى صمى اهلل عميو ك سمـ

                                                           

، العمؿ الخامس (دراسةكصفيةتحميمية)الطقكساالحتفاليةفيمنطقةادرار: (فرقة بحث)أحمد جعفرم ك آخركف   1 -
. 30، ص2011ػ 2010كالسادس، كمية اآلداب ك العمـك االنسانية، قسـ المغة العربية ك آدابيا، الجامعة االفريقية، ادرار، 
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 الزيارة احتفاال بأسبكع المكلد النبكم الشريؼ بعد "سيدالحاجبمقاسـ"فأقاـ الشيخ     
استشارة عمماء المنطقة الذيف أجازكه عمى فعمو، كقد رأل ىذه الزيارة في زاكيتو المذككرة سابقا 

 إذ تحمؿ ىذه ،التي أصبح ليا الفضؿ في إحياء زيارة أسبكع المصطفى ػ صمى اهلل عميو كسمـ 
 1.الزاكية نفقات الزائريف الذيف يأمكنيا مف كؿ حدب كصكب، فيمتقي الزكار في مكاف كاحد

    ك بالتالي انطبلقا مف فكرة الشيخ سيد الحاج بمقاسـ بتيميمكف انتشرت الفكرة لباقي ربكع 
المنطقة، حيث أصبح لكؿ بمدة أك قصر زيارة خاصة بو كتسمى بتسمية الكالي أك القصر 

 2.المعني بيا

   بيد أف تاريخ إقامة الزيارات يتـ عف طرؽ الحساب المحمي الذم يختمؼ مف جية ألخرل بيف 
زيارة "الحساب اليجرم ك الحساب الميبلدم، ك أشير زيارة تتحدد كقتيا بالتاريخ الميبلدم ىي 

أما التكفؿ باالحتفاؿ بالزيارات يأخذ .برقاف ك التي تقاـ في الفاتح مف مام مف كؿ عاـ" الرقاني
 3:شكميف ىما

" دار الزاكية"إشراؼ العائبلت التي ليا صمة قرابية بالكلي عمى إقامة الزيارة ك يطمؽ عمييا .أ 
حيث يتـ استقباؿ الضيكؼ طيمة أياـ الزيارة، أما بقية االياـ تبقى مفتكحة لعابرم السبيؿ مثؿ 

 ".معركؼ"زيارة سيدم ابراىيـ بعباني يقـك بيا الشيخ 
إلقاء مسؤكلية اقامة الزيارة عمى عاتؽ رجاؿ القصر إذ يساىمكف في دفع التبرعات المالية .ب 

 .كالمحاصيؿ الزراعية المكسمية ك التي يتحدد بيا مكعد الزيارة

                                                           
. 31، ص المرجع نفسو-  1
، مذكرة (بحثفيكاقعالنظاـالتراثياالجتماعيبمنطقةتكات)فيادرارالكظيفةكالتكظيؼ لزيارةا: محمد عبد القادر-  2

. 60، ص 2011ػ 2010، قسـ عمـ االجتماع، جامعة كىراف،  غير منشكرةلنيؿ شيادة الماجستير
. 60مرجع سابؽ، ص ،الطقكساالحتفاليةفيمنطقةادرارأحمد جعفرم ك آخركف، -  3
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 االحتفاؿ بالزيارة جاء نتيجة لعدة أىداؼ، ك بشكؿ كء نشأفكمف خبلؿ ىذا الطرح ندرؾ   
تصكؼ يزىد ـمقصكد يبتغي كراءه أىؿ القصكر فائدة في كؿ المجاالت، فالتاجر يبيع كاؿ

 كالنسكة يمعبكف كيتمتعكف، كالكؿ يحتفؿ حسب المنظكر الذم يراه األطفاؿالمغني يطرب ك
    .مناسبا لو
بالتالي فإننا ك مف خبلؿ المبلحظة المباشرة في بعض زيارات منطقة تكات ك التالية ك
زيارة إبراىيـ زيارة سيدم محمد عزيزم، بني تامر كزيارة المكلد النبكم الشريؼ بأكالد : أسماؤىـ

 كزيارة مكالم عبد الرحمف الميمكني بميمكف، كمكالم الميدم بكشنتكؼ ،مكالم سميماف بف عمي
 كجية نظر أفراد المجتمع ليذا االحتفاؿ تختمؼ مف مقبؿ مف أجؿ قبكؿ أفببربع الحظنا 

، مف أجؿ الكلي أنو متصدؽ عميو، مف أجؿ 2(البركة )، ك مف مقبؿ مف أجؿ 1(الفاتحة)دعكاتو 
، ككذا ىناؾ مقبؿ مف أجؿ زيارة 4(المباس)،أك قراءة القرآف كامبل، مف أجؿ طقكس 3(السمكة)

 6.(البياض) أك مف أجؿ التجيار أك 5(الضريح)مقاـ 
.األبعادالمستكحاةمفاالحتفاؿبالزيارةبمنطقةادرار-2

درار ال يعد ككنو ذا ابعاد عدة ينتقي منيا أىؿ أ   إف اليدؼ مف االحتفاؿ بالزيارة في منطقة 
القصكر كؿ ما يحتاجكنو مف معايير ك قيـ ك عادات ك تقاليد، ك شعائر ك طقكس تمكنيـ مف 

                                                           

ك ىي تتمثؿ في اجتماع الناس في مكاف معيف في كقت محدد خاصة بعد صبلة العصر أك صبلة المغرب كيتـ : الفاتحة  1 -
. فييا الدعاء ك التكسؿ بالكلي ك طمب بركاتو كجاىو

. ك الذم يقدمو ليـ المقدـ (الطعاـ، التمر)تتعدد استعماالتيا ك التي تشمؿ المأككالت التي تقدـ لمف يقرؤكف : البركة-  2
ىي قراءة القرآف الكريـ جماعيا في المسجد أك بالقرب مف الضريح، إذ يحضرىا حفظة القرآف مف أىؿ القصكر : السمكة- 3

القريبة ك البعيدة ك تبلمذة الزكايا ك المدارس القرآنية، تبدأ مف يـك األكؿ مف االحتفاؿ بعد صبلة العصر ك تختـ بعد طمكع 
. الفجر أك حتى صباح اليـك التالي

. ىك قماش يغطى بو الضريح ك يتـ تجديده كؿ سنة: لمباسا 4 - 
ىك البناية المكجكدة عمى قبر الكلي ك التي غالبا ما يتـ ارتفاعيا أكثر مف القبر عمى المستكل االرض مف اجؿ : الضريح  5-

. (ما يعرؼ بالركضة عند السكاف المحمييف)تمييزه عف بقية القبكر المكجكدة في المقبرة 
مع الماء، كىي ذات لكف ابيض إذ انيا تشبو " تراقة" ىك عبارة عف خمط مادة بيضاء مخمية تدعى:(البياض)التجيار-  6

. الكمس يتـ طبلء القبب بيا
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مثؿ ىذه االحتفاالت التي قاؿ فييا  ، ك مضمكفأكاالستمرارية مف جيؿ آلخر دكف تغيير شكؿ 
 مف خبلؿ ما يسمى بالضمير الجمعي" عممية الضبط االجتماعي" أنيا بمثابة " دكركايـ"
: يمي بالتالي تكمف ىاتو األبعاد فيماك
اف المظاىر الدينية في المنطقة ضاربة بجذكرىا في التاريخ إذ يمكف تحديد :البعدالديني .أ

  1:عدة أشكاؿ منيا
إذ تختص كؿ مساجد " بالسمكة"تبلكة القرآف الكريـ جماعة أك ما يسمى لدل أىؿ المنطقة  .1

 فييا بحضكر جمع مف الناس يقرؤكف األكلياء الصالحيفالقصكر أثناء االحتفاؿ بزيارة أحد 
 . في صباح اليـك التالي مف االحتفاؿ ختما بالدعاءتوكف تبلكـك يختالقرآف 

تبلكة القصائد كالمدائح الدينية خاصة الزيارة التي تحتفؿ فييا بذكرل المكلد النبكم الشريؼ  .2
 .، زاكية كنتةإبراىيـ أكالدتيميمكف، : مثؿ
تنظيـ ممتقى سنكم في السيرة النبكية لمعالجة القضايا االجتماعية بحضكر أئمة ك مثقفيف  .3

 .ك ىذا بإشراؼ مديرية الشؤكف الدينية ك األكقاؼ خاصة في القصكر المذككرة أعبله
تنظيـ محاضرات ك دركس تعالج القضايا االجتماعية مف خبلؿ كاقع السيرة النبكية بيدؼ  .4

المركز :  تقدميا المساجد ك المراكز الثقافية مثؿاإلسبلميةتزكيد المكاطنيف المحمييف بالمعارؼ 
 . لكالية أدراراإلسبلميالثقافي 

حفظ ك السيرة النبكية حكؿتنظيـ مسابقات دينية تشمؿ حفظ القرآف الكريـ كتجكيده، أسئمة  .5
 .األحاديث النبكية

 :األبعادالثقافيةكاالجتماعيةكاالقتصاديةكالسياحية .ب
ف منو عدة أبعاد متنكعة المجاالت ك التي  فك االحتفاؿ بالزيارة جعؿ أفراد المجتمع يستكأفإذ 

 1:يمي يمكف إجماليا فيما
                                                           

، 18، العدد مجمةالحقيقة، المظاىراالحتفاليةألسبكعالمكلدالنبكمالشريؼبمنطقةقكرارة: قاسي محمد عبد الرحماف -  1
. 172، ص 2011المطبعة العربية، جامعة ادرار، جكيمية 
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 يشتمؿ عمى إقامة أنشطة فكلكمكريا متنكعة تدؿ عمى زخر المنطقة بعادات ك :البعدالثقافي .1
تقاليد عريقة ك التي تمثؿ التراث غير المادم ليا ك المتمثمة في الباركد الطبؿ ك برزانة ك 

 .الحضرة كىذه الطبكع سيتـ التفصيؿ فييا أكثر الحقا
 كيتمثؿ في اشراؾ السكاف المحمييف في احتفالية الزيارة مف خبلؿ إطعاـ :البعداالجتماعي .2

الجيراف، ك األقارب كالزيارات بيف األفراحالضيكؼ كاستضافتيـ برحابة كصدر منشرح، مع تبادؿ 
مما يدؿ عمى التماسؾ كالتضامف االجتماعي كذلؾ مف خبلؿ فؾ العزلة االجتماعية عف ىذه 

إضافة إلى إزالة .أيضا اإلقميـالقصكر بتكافد المكاطنيف مف القصكر المجاكرة، كمف خارج 
 .الفكارؽ كالحكاجز بيف طبقات المجتمع لمحد مف النزاعات ك الفتف

 يتجمى مف خبلؿ تكفير فرص عمؿ ألصحاب الككاالت :البعداالقتصادمكالسياحي .3
السياحية كالمؤسسات الفندقية، ككذا حجز مكاف لبيع المنتجات الصناعية التقميدية الخاصة 

بالمنطقة، مع فتح فرص لمباعة المتجكليف، ك بيذا يحصؿ الرفع مف نسبة السياح األجانب، ك 
 .بأس بو مف العممة الصعبة بالتالي ضماف دخؿ ال

 اتأسبابكأىداؼالذىابإلىالزيار -3

 المجتمع يعمقكف أفرادنظرا لمميزة التي تمتاز بيا احتفالية الزيارة في منطقة ادرار بشكؿ عاـ فإف 
راحة ضمائرىـ، ك اآماليـ عمييا، أك بتعبير آخر يخصكنيا أىمية كبيرة في قضاء حكائجيـ ك 

:يمي ف ىذه األسباب ك األىداؼ فيماـبالتالي تؾ

الفرد يمجأ ىنا مف أجؿ قراءة القرآف ك الدعاء لمكلي المعني احتفاء :الذىابمفأجؿالكلي.أ 
بذكرل كفاتو ألنو يعتبر مف أكلياء اهلل الصالحيف كما يزعـ أىؿ المنطقة، ك في ىذا الصدد 

بيدؼالترحـكالدعاءأكنذىبلمزيارةمفأجؿ) :"تازكلتبقصر" الزىرة حرمة:" تقكؿ السيدة

                                                                                                                                                                                           

. 174، 173، ص ص المرجع نفسو 1- 
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 أم الحصكؿ عمى بعض االمتياز "التبرؾبالكلي"، كما أضافت أف سبب ذىابيا ىك 1(لمكلي
 .مبالتكسؿ بجاه ىذا الكلي مف أجؿ قبكؿ دعكة الداع

 الدافع الرئيسي الذم يدفع الناس لمذىاب الحتفالية الزيارة ىك إف :الزيارةاستجابةلمدعاء.ب 
استجابة لدعائيـ، مف خبلؿ تضرعيـ ك تكسميـ بجاه الكلي المعني باالحتفالية، ك في ىذا 

اهلل)" إبراىيـأكالد "في احتفالية زيارة المكلد النبكم الشريؼ بقصر " أـ سعيد"الصدد تقكؿ 
 2(يسمكنافيدارالساداتكالمرسميف،كيؼعطاىـيجعؿمكالنايعطينا

 بغرض دافع إيماني ابتغاء مرضاة كفكبالتالي نستنتج أف أفراد المجتمع األدرارم يحتفؿ 
. اهلل ال لمتركيح عف النفس أك جمب السياح ك التجار لتعامبلت االقتصادية

يبقى ىدؼ أئمة ك طمبة الزكايا ك المدارس القرآنية :الذىاببغرضحفظالقرآفكمراجعتو.ج 
نقد بعض اآليات  مف االنتقاؿ عبر القصكر في االحتفاؿ بأحد الزيارات ىك عدـ نسياف أك
 عمى المراجعة المشايخالمحفكظة لديو، كبالتالي فإف القراءة الجماعية تساعد ىؤالء الطبلب ك

يراجعاإلنساف)":أبك محمد"كاالستذكار لتجنب نسيانو كفقدانو، إذ في ىذا الصدد يقكؿ 
، بمعنى المقصد الرئيسي لذىابو لمزيارة ىك 3(الشيءالميراهحافظكاىذاىكالمقصكدنتاعي

 .مراجعة ما يتـ حفظو مف القرآف الكريـ في المدرسة القرآنية
 المحاضرات أم :حتفاليةالزيارةبغرضاالستفادةمفالدركسكالمكاعظاالذىابإلى.د 
 مديرية الشؤكف الدينية ك األكقاؼ، ك بعض الجمعيات الخيرية إشراؼالدركس المدرجة تحت ك
 في القصكر إال ال تقاـ أنيا الدينية كالدنيكية، أال اإلرشادات المكاعظ كإلقاءالتي تيدؼ نحك ك

 في كنقاؿ أكالد ك أكالد اكشف، ك إبراىيـ أكالدالكبرل ك المشيكرة كقصر رقاف ك زاكية كنتة، 

                                                           
. ، يقصر تازكلت2014 أفريؿ 23، يـك "الزىرة حرمة"مقابمة أجريت مع السيدة -  1

. 2014 جانفي 14 ، قصر أكالد إبراىيـ ػ تيمي ػيـك"أـ سعيد"مقابمة مع السيدة   2 -
 ، بقصر أكالد عيسى بمدية أكالد أحمد تيمي ػ أدرارػ2014 مام 01يـك " أبك محمد"مقابمة مع -  3
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زيارة سيدم محمد العالـ مف خبلؿ المبلحظة المباشرة يتبيف لنا مف كؿ عاـ يتـ القاء محاضرة 
 ىذه ـحسب الظركؼ التي تمر بيا المنطقة، إذ يتـ كعظ ك إرشاد الحاضريف مف خبلليا ك تقا

. ة مام مف كؿ سنة ميبلدم29االحتفالية يـك 

.بأدراراتأىـالتظاىراتاحتفاليةالزيار-4

 المنطقة بالزيارة، أىؿدرار أغمب شيكر السنة عمى كقع احتفاالت يسمييا أتعيش كالية    
حياء الميالي الفكلكمكرية إطعاميـتستقطب قصكرىا خبلليا الضيكؼ بكؿ حفاكة كترحاب، مع   كا 

، ك عمى (السمكة)كالباركد ك قرقابكا كغيرىا كسيرات المدائح الدينية ك قراءة القرآف الكريـ كامبل 
كما  إثر ىذا كمو تقاـ مراسيـ المباس ك تقرأ الفاتحة عمى ضريح الكلي الصالح المحتفؿ بذكراه،

حياءد الشعبية ا األدرارية باألعياألسرتحتفؿ    العادات ك التقاليد المكركثة، فيي بمثابة فرصكا 
، إذ كجدناىا تختمؼ مف قصر آلخر حسب  بيف سكاف المنطقةاألكاصرلتكطيد العبلقات ك 

خصكصية االحتفالية كالعادات كالتقاليد التي يمارسيا أىؿ القصر في كؿ احتفالية، كأيضان 
حسب الركيات كالقصص المركية عف كؿ احتفالية كحسب ما تـٌ معايشتو مف خبلؿ المبلحظة 
بالمشاركة التي حاكلنا فييا الكقكؼ عف قرب عمى بعض األفعاؿ كالممارسات الطقكسية التي لـ 

 في منطقة تكات يجاز أىـ الزيارات المقامة إ يمكف كمف خبلؿ ىذا الجدكؿ، نجدىا مدكنة
 1:كتحديدان في بمدية أكالد أحمد تيمي أدرار كبعض ضكاحييا كاآلتي

مراسيمياكالجيةتاريخاقامتيامكقعياتسميةاالحتفاليةالرقـ
المشرفةعمييا

احتفاؿ المكلد النبكم  01
الشريؼ 

. سكاف القصر ربيع األكؿ 12تيميمكف 

                                                           
   w .w.w taouat.net:المكقع االلكتركني -  1

. 21:33، عمى الساعة2013 فبراير14أحمد أبا الصافي، ميراث تكات، كتبيا عف مديرية السياحة لكالية ادرار، الخميس 
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احتفاؿ المكلد النبكم  02
الشريؼ 

أكالد ابراىيـ تيمي 
. ػػػػأدرار

. سكاف القصر ربيع األكؿ 12

. السكاف المحمييف مام 16. أكالد أكشف ػػػأدرارمكالم سميماف بف عمي  03
. سكاف القصر مام 25زاكية سيدم البكرم سيدم محمد بف البكرم  04
. سكاف القصر مام 18. أدغا ػػػػأدرارمكالم عمي الشريؼ  05
الحاج محمد  06

سيدم محمد )الكنقالي
 (العالـ

. سكاف القصر مام 29. أكالد أكنقاؿ ػػأدرار

. سكاف القصر ربيع األكؿ 19. بربع ػػأدرارسيدم الميدم بكشنتكؼ  07
أكالد ابراىيـ ػػػتيمي ػػػ  البيمكلي 08

أدرار 
الباركد، يحيييا  محـر 09

. سكاف القصر
أكالد ابراىيـ ػػتيمي الشرفة كشريفة  09

ػأدرار بػ
يحددىا كبير 
قبيمة قريشي 
أكمايسمى 
بشاىد 

يتـ فييا ختـ القرآف 
. الكريـ

أكؿ جمعة مف بني تامر ػػأدرار الحاج محمد  10
أبريؿ الفبلحي 

ختـ القرآف ك 
. الفاتحة

سكاف القصر  مام 13 ػ 22بني تامر ػ ادرار سيدم محمد عزيزم  11
سكاف القصر  مام 20المنصكرية ػتيمي ػ سيد لحسيف  12
سكاف القصر  اكت 23اكالد بكحفص ػ تيمي مكالم بريش  13
سكاف القصر  مام 20ميدية ػ تيمي ػ أدرار سيدم عكمر  14
سكاف القصر  مام 01اكالد عيسى ػ تيمي ػ محمد الرقاني  15

سكاف القصر  مارس 14ككساـ الخمس إخكة  16
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تشرؼ عمييا  محـر 10تمنطيط عاشكراء  17
السمطات المحمية 

كالجمعيات 
سكاف القصر / تمنطيط سيدم ناجـ  18
سكاف القصر  مام 01تينيبلف ػ ادرار ػ الجيبللي  19
سكاف القصر  مام 01بكزاف الجيبللي  20
سكاف القصر  جكاف 06ادغا الجيبللي  21
سيدم عبدالقادر  22

الجيبللي 
الخميس االكؿ ادرار المدينة 

مف سبتمبر 
تشرؼ عمييا 

السمطات المحمية 
كالجمعيات 

 ىذه االحتفاليات تقاـ اغمبيا في مدينة ادرار ك القصكر المجاكرة ليا باستثناء أفكننكه  
. احتفالية تيميمكف ك رقاف ك زاكية كنتة

.الزيارةشعائركطقكسبأدرار -5

لممجتمع األدرارم مجمكعة مف الطقكس في احتفالية الزيارة انطبلقا مف االعداد ليا 
كصكال إلى يـك االحتفاؿ حينما يتـ استقباؿ الضيكؼ كاستضافتيـ، كالكقكؼ عمى كؿ متطمبات 

ككنيا تختـ .االحتفالية، ك بالتالي ال يختمؼ اىؿ القصكر في شكؿ ك مضمكف ىذه االحتفالية
، كمثاؿ ذلؾ زيارة الشريفة كالشريفية بأكالد ابراىيـ تيمي تعرؼ بأنيا (السمكة)بتبلكة القرآف الكريـ 

الطرح ندرج بعض ىذا كمف خبلؿ ، (ختـ القرآف الكريـ)تظاىرة احتفالية تتضمف الجانب الديني 
: نماذج الشعائر كالطقكس في احتفالية الزيارة لبعض قصكر الكالية

في ىذه االحتفالية تقـك فئة مف السكاف تدعى بالعبيد :(قصرتازكلت)احتفاليةزيارةريتكف.أ 
 بقبر الكلي كاإلحاطة رجؿ بعد غركب الشمس التكجو نحك المقبرة 25 حتى 20تتككف مف 
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الصالح المذككر آنفا ك القياـ ببعض الرقصات الخاصة بيا، كمف تـ الختـ بقراءة فاتحة الكتاب 
يتبادؿ مع الزكار ما يعرؼ  (المقدـ)كالدعاء، كما يكجد بالقرب مف الضريح شيخ كبير يدعى 

 مف ان  رمزمان بالزيارة حيث يقدـ بعض الطعاـ اليابس أك خيط مف لباس الضريح ليتمقى بدكره مبمغ
المرؽ المككف مف ك (الكسكس)قامة مأدبة العشاء المككف مف الطعاـ إلالماؿ، ليتكجيكا بعد ذلؾ 

 1.الخضار كالمحـ
قبؿ مكعد االحتفالية بشير يقـك سكاف (:أيغزرقصر)احتفاليةسيدالحاجعبدالرحمف.ب 

 التي تدـك لمدة ثبلث االحتفاليةالقصر بفتؿ الطعاـ كجمعو في بيت أىؿ الزاكية المشرفيف عمى 
 الطعاـ الستضافة الضيكؼ، ثـ قراءة القرآف كختمو مع حضكر طقكس بإعداد كاممة، كىذا أياـ

قامةالتجيار كالمباس   2. قعدة الطبؿكا 

ىك سيدم الحاج محمد عبد العزيز بف البركة :فيبنيتامػر-عزيػزمسيدمأمحمدزيػارة .ج
لػد بزاكية ميدية  كفتو . ىػػ1342المرحـك سيدم عمي بف الكلي الصالح سيدم عبد العزيز ،كي

3.ىػػ1429 ربيع الثاني في 08المنية ليمة االثنيف في 

ك في اليـك الثاني تأتي النساء   يتـ التحضير لمغػذاء ك العشاء،4 في اليػـك األكؿ مف الزيارةك
التي ىػي غطاء الذم يغطى بو ‘‘ الجػالالت‘‘  عف الركضة ك اإلتياف بما يسمػى المسئكالت
 ذخأ بيا الضريح ك م ليغطى الركضة ،إلى ذخؤك يتـ تبخيرىا بالبخكر ك العطكر ثـ ت، الضريح

                                                           

 .، قصر تازكلت23/04/2014، يـك "الزىرة حرمة: "مقابمة مع السيدة  1 -
 .، قصر إيغزر25/02/2014، يـك "اـ نادية"مقابمة مع السيدة -  2
مفحياةاالبريرالشبخسيدمالحاجمحمدعبدالعزيزسيدمعمرالنبذةالنيرة :محمد بف محمد بف عبد الكريـ البمبالي-  3

  .230ص ، دار صبحي لمطباعة ك النشر، الميداكماألمكم
ك كاف سكاف بني تامر يقكمكف بجمع القميؿ مف الزرع مف كؿ  في بداية األمر كانت الزيارة عبارة تجسيد لفرحة جني الغمة،-  4

ك بعد مركر سنكات صارت كؿ عائمة عمى حدا تقـك بيذه الصدقة في يـك .بيت مف القصر ك يطحنكنو ك يقيمكف بو الصدقة
كاحد،عمى أف يككف غذاء اك عشاء،ك تطكر األمر الف اعتبرت زيارة عف االمكت ك األكلياء الصالحيف،ليتطكر اكثر ليككف 

بجاهىذاالكالي،أنكجوليؾدعائي‘‘:لكؿ ضريح ركضة ك زيارة خاصة بو،ك يتـ الدعاء هلل عف طريقو بيذا الدعاء التالي
 .‘‘ياربي
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 القطعػة القماشيػة لمتبػرؾ بيا، ك بعػد صبلة العشاء في المسجػد قكػؿ شخص قطعػة مػف ىػذ
ـى يرقصكف البػاركد .   يتكجػو الرجاؿ لمعشاء ك يقرؤكف الحضرة ك مف ث

ىك الشػيػخ سيدم محمػد بف عبػد اهلل األدغاغي الك نقػالي المكلكد في :زيارةأكالدأكنػػقػاؿ .د
ىػ،كاف رحمو اهلل كرعان ك متصكفان كفتو المنية  يـك الجمعة في الحادم ك العشريف 1142سنة 

 1. عاـ35 ىػ عف عمر يناىز 1175مف شير رمضاف عاـ 

 مام ك اليـك األكؿ يككف فيو 28 إلى 26مف   ثبلثة أياـ،إلىمدة ىذه الزيارة مف يـك 
الميز ك يتميز بقمة الزكار بالمقارنة مع اليكميف الباقييػف،ك يزداد عدد السكاف في الميز الثاني 

المتكافديف مف كؿ القصكر القريبة ك البعيدة ك ينتيي ىذا اليـك بالطبؿ،ك مف الجانب اآلخر يقرأ 
 . غايػة طمػكع يػـك الزيػارة الػذم تػقػاـ بػػو االحتفػاالت ك يقػػاـ البػاركدإلىالقرآف بعد صبلة العشاء 

 

 توضح ختم الفاتحة فً احتفالٌة الزٌارة أمام أحد األضرحة  02               صورة رقم   توضح فرقة البارود فً احتفالٌة الزٌارة01صورة رقم 

احتفاليةاألعراسفيأدرار  -ب

مضامينياألعراسمدخؿمفاىيمياحتفالية-1

                                                           
، دار اليدل لمطباعة ك النشر، ىػ14الىالقرف09النبذةفيتاريختكاتكأعالميامفالقرف: عبد الحميد البكرم - 1

 .83ص 
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سقاطيا حسب الداللة  اً  نعمـ أف لبعض المصطمحات تعاريؼ فضفاضة أم سمسة يمكف
المغكية أك سياؽ المعنى التصكرم لممفيـك كىذه ميزة تمتاز بيا المغة العربية عف بقية المغات، 

أك احتفاؿ ’فنجد أف مفيـك احتفالية األعراس أقترف بمجمكعة مف المفاىيـ منيا احتفاؿ الزفاؼ
:   يتـ إيضاح كؿ مفيـك يأتيالزكاج، كفيما 

  :احتفاليةاألعراس/-  أ
 :ىناؾ عدة تعاريؼ ليذا المصطمح مف بينو المفيـك المغكم الذم يقكؿ 

 كلبؤة األسد ، العرس امرأة الرجؿ: فمف فركع ىذا األصؿ ،إذا لزمو،عرس بو  :قاؿ الخميؿ
كامرأة عركس في نسكة عرائس ، كرجؿ عركس في رجاؿ عرس، عرساف :كيقاؿ لمرجؿ امرأتو

في  كقد استكفيا فيو ماراما، كعرس كزعـ الخميؿ أف العركس نعت لمرجؿ كالمرأة عمى فعكؿ
 .1تعريفيما أياما إذا عرس أحدىما باآلخر

  كىذه تدعى بحفمة الزفاؼ كينظميا القانكف كالعرؼ: أما المعجـ الديمغرافي فيعرفو عمى أنو 
فيطمؽ عمى الزكج عند زكاجو كيعيده لفظ العركس ك الجمع عيريس ،  مؤنثة كقد تذكراألخيرة

كيطمؽ عمى الزكجة عند زكاجيا كيعيده لفظ العركس أيضا كجمعو ،  عريس:ؿكالعامة تقك
  .2عرائس ككبلىما ًعٍرس اآلخر

 احتفالية األعراس نظرا الرتباط الجانب  أفكبالتالي كمف خبلؿ ىذيف التعريفيف نرل  
رجاعو إلى أصمو المغكممعم ؼراغالديـ  لـ يبتعدا مضمكف التعريؼ  الداللة المغكية لممفيـك كا 

بربط يتميز م ؼراغإال أف التعريؼ الديـالديمغرافي عف سياؽ معنى العرس في التراث المغكم، 
.  التعريؼ بالجانب القانكني كاالجتماعي لمسكاف 

                                                           
. 651ص,2008,مصر-القاىرة,دار الحديث,1مقاييس المغة مجمد: (تحقيؽ محمد الشامي )أبك الحسف  أحمد بف زكريا -  1
األمـ المتحدة , أسيا حزبيفأعداد المحينة االقتصادية كاالجتماعية ؿ,2ط,المعجـ الديمغرافي متعدد المغات : ر العربيسؼاؿ-  2

 101، ص كاالتحاد الدكلي لمدراسات العممية لمسكاف
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زفاؼ حاصؿ بيف  أك ىي كؿ احتفاؿ بزكاج:         كعميو نقكؿ في تعريؼ احتفالية األعراس
طرفيف كفي مدة زمنية معينة يتـ مف خبلليا الفرح كاالبتياؿ الناتج عف فرع الطبكؿ كالرقص 

كراميات عمى شرؼ الطرفيف المتزكجيف أك العرساف قامة مآدب غذائية كا   .كا 

:   كىذا التعريؼ بدكره يختمؼ مف الناحية المغكية أيضا فيعرؼ زؼ :احتفاؿالزفاؼ/-  ب
كمنو زيفَّت ،  إذا أسرع،ليـ زفيفاظ زؼَّ اؿ:ؿيقا، الزاء كالفاء أصميا عمى الخفة في كؿ شيء

 كفي قكؿ المكلى عزَّ كجؿ ،بمعنى أسرعكا كزؼ القـك في سيرىـ، العركس إلى زكجيا
 1(94)فىأىٍقبىميكا ًإلىٍيًو يىًزفُّدكفى

، تدعى عادة العرس كينظميا القانكف كالعرؼ: كحفمة الزفاؼ. 
كزؼ  األكلى،العرس أك االحتفاؿ بالزكاج لممرة  :كالزفة، العرس : مصدر رزؽ:الزفاؼ 
 سيد مصحكبة بالغناء إلىأم نقمكىا :  يزفكنيا زفا كزفافا كزفة،( زكجيا إلىاألىؿ العركس )

 2كمظاىر الفرح كالبيجة، كالرقص

إذف ىذه التعاريؼ متقاربة في مفيـك احتفالية الزفاؼ التي يطمؽ عمييا مصطمح التزكيج   
 ؼؼ كالدا مف خبلؿ نقؿ العركس في مككب احتفالي مصحكب باليتفأك العرس كىما سيا

 بيت الرجؿ المزكج ليا ، إذ يتسـ ىذا الجك االحتفالي بنكع إلىكالغناء كالرقص مف بيت أىميا 
. مف الخفة كاالبتياج 

 ىك االنتقاؿ مف أدكر العزكبة إلى أدكار الزكاج  يتضمف نكعا مف االحتفاؿ: كحفؿ الزفاؼ ،
كيعتبر ىذا االحتفاؿ الذم يككف جزءا مف النسؽ االجتماعي أمرا شائعا في جميع المجتمعات 

ف اختمفت صكره كأشكالو  3.كا 

                                                           
. 94القرآف الكريـ، مرجع سابؽ، سكرة الصافات، اآلية -  1
 689، ص 2005لبناف، – ، دار الكتب العممية، بيركت 01، ط معجـنكرالديفالكسيط: عصاـ نكر الديف-  2
 195، ص 2009لبناف، – ، دار النيضة، بيركت األسرةكالحياةالعائمية: سناء الخكلي-  3
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 كجمف بيت أىميا إلى بيت زكجيا في   ىي االنتقاؿ بالعركس:ف احتفالية الزفاؼإ لذلؾ نقكؿ 
 .ممو الفرحة كالبيجة المصاحبة لمغناء كالرقص كرفع األصكات كاألىازيجتح

 مقترف بالمصطمحات السابقة الذكر إال أنيا في التعريؼ المغكم أيضا فيك :احتفاؿالزكاج/- ت
كاألمر قرنيما  بزاكج مزاكجة كزكاجا،جمعيا، ،(المرء بيف الشيئيف)جاءت تدؿ عمييا ، فالزكاج 

 .1مف زكاج زكج

 أف :"لكيسمير"ركبكلكجيا مف بينيـ ث      أما مف الناحية االصطبلحية يرل بعض عمماء األف
 شخصيف إلىالتي مف خبلليا يتحكؿ الزكجاف   الشعائر مفحفؿ الزكاج في حد ذاتو ىك نكع

 2. الطفؿ يجعميـ كاممي النضج كالبمكغإنجاببالغيف كما أف 

  أك ىك ذلؾ  التحكؿ مف حالة العزكبة إلى حالة االرتباط الذم يضيؼ قدرا كبيرا مف القكة 
 3.كالثبات إلى نسؽ الزكاج، كتعتبر طقكس الزفاؼ ىي المحكر لتمؾ المناسبة

 ف عمى أساس مف الكد المتبادؿ اأك ىك عبارة عف اتحاد رجؿ كامرأة في إطار شرعي كقر
ات كالميكؿ كاألفكار األساسية قاتجكما يشمؿ االتفاؽ في العقيدة كالقيـ كاال مدل الحياة ،

 4. الحياة بكجو عاـإلىكالنظرة 

الطرح نستنتج أنو بالرغـ مف اختبلؼ في تسمية المصطمح إال أف الداللة ىذا        فمف خبلؿ 
 يتشابيا في ككف أف افذؿ كىذا انطبلقا مف التعريؼ المغكم كالتعريؼ االصطبلحي اؿ،ىي نفسيا

   كالشرعية القانكنيةاإلليية أك مصطمح الزكاج في حد ذاتو مقترف بالشرعية ،احتفاؿ الزكاج

                                                           
 64عصاـ نكر الديف، مرجع سابؽ، ص -  1
  96فاركؽ أحمد مصطفى كمرفت العشماكم عثماف، مرجع سابؽ، ص - 2
 97 المرجع نفسو، ص - 3
مصر، - ، الييئة العامة لقصكر الثقافة، القاىرة01دراسات في المعتقدات الشعبية، ط : عبد الحكيـ خميؿ سيد أحمد- 4

.23، ص 2013
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 إلىاـ فيو ـتقكيتـ اال ،األكلى حالة أخرل مغايرة لمحالة إلىككذلؾ ككنو نقطة تحكؿ مف حالة 
. طرفي الحفؿ الزكاجي 

نما الجديد ىك عممية الربط إعطاء    كبالتالي   مدلكؿ كاحد لعدة تسميات ليس باألمر الجديد كا 
فحفؿ الزفاؼ أك الزكاج أك العرس سياف فيك مرتبط بشرعية ، التصكرم كالنظرم ليذه المفاىيـ

كمصاحب  ،(مف طرؼ إماـ المسجد ) كالعرفي اإلدارمإليية كقانكنية المتجسدة في عقد الزكاج 
.  الدالالت الممتصقة بيذا المفيـك لكؿ أنكاع

. طبيعةمظاىراحتفاليةاألعراس،الزفاؼأكالزكاج-2

 كبالرغـ مف ،(الزفاؼ أك الزكاج )يركرة التاريخية  الحتفالية األعراس ص المتتبع لؿ
 البدائي الذم كاف اإلنسافبدءا مف  ،اإلنساف إال أنيا قديمة قدـ ،اختبلؼ التسمية كالمصطمحات

 مف خبلؿ بعض الطقكس كالرمكز ان يقـك بطقكس احتفالية دالة عمى أنو أصبح متزكج
في دراساتو لمجتمعات قبائؿ الينكد الحمر في مؤلفو  'مكرجاف' إليوكاالعتقادات كىذا ما أشار 

فرأل في : ] 1871في سنة ' أنساؽ ركابط الدـ كالمصاىرة في العائمة البشرية 'المشيكر 
فحمؿ رؤياه في  احتفالية الزكاج تتخذ طرؽ في االحتفاؿ بالرغـ مف بساطة كبدائية المجتمع ،

 مرحمة البرببرية إلىالبدائية مركرا ) شضكء تطكر المراحؿ البشرية انطبلقا مف مرحمة التكح
 ثبلث أقساـ ككيؼ تطكر كتميز ىذا االحتفاؿ مف خبلؿ الطقكس إلىالتي بدكرىا انقسمت 

  1([.الممارسات كالمعتقدات التي سادت آنذاؾ

 الذم بدكره أقاـ "جكىفماكميناف"        كغير بعيدو عف ىذا المثاؿ نجد في نفس السياؽ 
 "الزكاج البدائي  "كنشر ذلؾ في كتابو (1881-1827)دراسة حكؿ تطكر نظاـ العائمة سنة 

فعالج طريقة االحتفاؿ بالعرس مف خبلؿ ظاىرة خطؼ العركس مف قبيمة أخرل  ،1865سنة 

                                                           
. 232-230ـ، ص2009المدخؿ إلى األنتركبكلكجيا ، دار الكتاب الحديث ، القاىرة مصر ،:عامر مصباح -  1
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إذ مف ، ليذه الطريقة االحتفالية مف نتائج جانبية كمأساكية عمى النظاـ االجتماعي مجاكرة، كما
د البنات جراء خكؼ أىميا مف كقكعيا ضحية الخطؼ نظرا لقمة أبيف نتائجو نشؤ ظاىرة ك

 1.البنات

إال أنيـ ،       كما نجد أيضا عمماء االجتماع الذيف لـ يختمفكا في تناكليـ عف األنتركبكلكجيا
االجتماعية كالثقافية التي يمر بيا المجتمع؛ إذ في ىذا الصدد  البنىفسركا المكضكع في ضكء 

شكؿ المجتمع كافترض أف الحياة االجتماعية تنشأ انطبلقا مف الرابطة ثـ العشيرة  "دكركايـ"حمؿ 
لة كىذا خاص بالمجتمعات البدائية الضيقة النطاؽ التي يتسـ بيكأخيرا الؽ  ،كاإلخكةثـ االتحاد 

 بإشعاؿفييا االحتفاؿ بمظير البساطة كالتقميد كمثاؿ ذلؾ الينكد الحمر في احتفاليـ يقكمكف 
النار كااللتفاؼ حكليا ،أما عف المجتمعات الكاسعة النطاؽ أك المعاصرة التي تتسـ بالتعقيد فيي 

تخضع لمبدأ تقسيـ العمؿ الذم نشأ عف االختبلؼ كالتبايف االجتماعي كالذم يتمخض عنو 
 عنيا نتجراد المجتمع ؼ لتطكر العبلقات مابيف أ"دكركايـ"بمعنى أف تفسير  2.اإلنتاجزيادة في 

تأسيس قبيمة فيما بعد كىذا مرتبط بتككيف المجتمعات البشرية البدائية، أما المجتمعات المعاصرة 
حداث التكازف، لذا  (العمؿ) تقسيـ الكظائؼ إلىفيي معقدة التركيب تحتاج  مف أجؿ التكامؿ كا 

 عبارة عف لئلنسافيمكف أف نسقط ىذا التصكر عمى احتفالية األعراس التي كانت فالعيد األكؿ 
ككؿ أفراد المجتمع ليـ  تعارؼ مابيف الطرفيف المتزكجيف كاالحتفاؿ كاف بسيط كبكسائؿ تقميدية،

  .(آسيا)نفس النمط االحتفالي 

نجد العكس في المجتمعات الحديثة المعاصرة أيف تتميز ىذه االحتفاالت بنكع  أننا بىٍيدى 
كتقسيـ العمؿ االحتفالي فيناؾ فئة خاصة بتحضير مكاف االحتفاؿ،كىناؾ أخرل  مف التعقيد،

                                                           
. 234-233 ، ص المرجع نفسو-  1
،دار 2دراسة تحميمية في النظريات االجتماعية المعاصرة،ط)النظريات االجتماعية المتقدمة :  محمد الحسفإحساف-  2

 118ك117ص2-15األردف،-كائؿ،عماف
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االحتفاؿ، كفئة أيضا خاصة بتحضير الفرقات المكسيقية أك التي تيتـ  خاصة بتحضير مأككالت
ككؿ فئة ليا دكر الفرعية التي تؤدم إلى استقرار  بالفرح كاالبتياج كتزييف المنازؿ لبلحتفاؿ؛

ر    أف التكامؿ النسؽ مف أجؿ االستقرا"تالككتبارسكنز"كتكازف النسؽ الكمي كما كضح ذلؾ 
 األفراد عمى اعتبار أنيـ إلىكالتكازف الكمي ىك فعؿ طكعي اختيارم كليس حتمي، حيث ينظر 

 1.ار بمعنى المفاضمة بيف أىداؼ مختمفة ككسائؿ تحقيؽ تمؾ األىداؼميقكمكف باالخت

إذف فإف احتفالية األعراس تقاـ كفؽ عرؼ كعادات كتقاليد كممارسات كاألفعاؿ اليكمية 
ألفراد المجتمع كؿ حسب الظركؼ التي تمكنو مف االحتفاؿ،فيا ىك المجتمع الجزائرم ككغيره 
مف المجتمعات البشرية يحتفؿ باحتفالية األعراس حسب عرؼ كعادات كتقاليد كؿ منطقة بو؛ 
فكانت احتفالية األعراس في مجتمعات أدرار تختمؼ عف باقي مناطؽ الكطف مف ناحية بعض 
الممارسات كاألفعاؿ كالمظاىر االحتفالية التي يقـك بيا أفراد المجتمع األدرارم كالتي سنفصؿ 

. فييا في المطالب البلحقة

 الحتفالية األعراس فإنيا تقـك عمى "بارسكنز"          كما يمكف أف نقكؿ في تحميمنا لتصكر
ما يتـ انتقاء فخبار الخطيبة حيإعممية االختيار، كالتي تنطمؽ في ىذه االحتفالية مف مرحمة 

الخطيبة مف بيف بنات الحي أك القرية أك المدينة، كىذا االختيار نابع مف تفضيؿ بعض 
الصفات في الخطيبة عف بقية الفتيات،كذلؾ عف طريقة المعرفة المباشرة بيا أك عف طريؽ 

كسطاء مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ األسمى كىك خبلفة اهلل عز كجؿ في الككف مف خبلؿ أحداث 
. احتفالية الزكاج أك العرس 

:(مآدبالغذاءكالمباس)مظاىراحتفاليةاألعراس-3

                                                           
- االتجاىات األساسية في عمـ االجتماع،مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ،قسنطينة :رابح كعباش-  1

. 104ك103،ص2007الجزائر،
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 إف مف مظاىر احتفالية األعراس ىي إقامة مآدب الغذاء كالعشاء عمى شرؼ  
العركسيف، تعبيرا عف الفرحة كابتياج األىؿ كاألقارب كاألصحاب كاألحباب انتقاليـ إلى مرحمة 

حياتية جديدة كمثؿ باقي أفراد المجتمع المتزكجيف، فالمتطمع لمتراث الحضارم في جميع 
المجتمعات البشرية نجد لكؿ كاحد طريقتو كعاداتو كتقاليده كطقكسو االحتفالية، ففي األزمنة 

بالرغـ مف الحياة القائمة عمى البساطة كالتماثؿ إال أنيـ في مثؿ ىذه  الغابرة كبالتحديد البدائية،
 تعبيرا عف فرحيـ كالمتمثؿ في بعض أكراؽ ،االحتفاليات كانكا يقدمكف طعاما أثناء االحتفاؿ

 فاألكراؽ كاألزىار تصفؼ كعنقكد يكضع في رقبة المحتفميف في حسف الثمار 1،األشجار كثمارىا
، أما في العصكر الكسطى فكاف األباطرة كالمماليؾ لمحاضريفىي الطعاـ الرئيسي المقدـ 

 كىاىي المجتمعات المعاصرة تحتفؿ بنفس 2يقكمكف بمآدب ضخمة احتفاء بيذه المناسبة؛
االحتفالية لكف بطريقة مغايرة بالرغـ أف العادات كالتقاليد احتفالية األعراس متكارثة جيؿ بعد 
جيؿ إال أنيا دخمت تحت كطأة التغير الحضارم السريع الذم لـ يترؾ مجاالن إال كأحدث فيو 

ىي أيضا تغيرت، كأبسط مثاؿ لدل المجتمع الجزائرم التغير، فالثقافة الغذائية في االحتفاالت 
منطقة أدرار في  األعراس كخصكصا يةنشيده اليـك مف تغير في نمط الغذاء اآلف في احتفاؿ ما

فكاف الكسكس أىـ كجبة غذائية   أفراد المجتمع بعاداتيـ كتقاليدىـ الغذائية،تشبثالتي تعرؼ 
 كالصكرة تكضح التغير الذم حصؿ 3.كالزاؿ يقدـ في مآدب الغذاء كالعشاء في حفؿ العرس

عمى مستكل الغذاء كمككناتو حيث لـ يعد االكتفاء بالكسكس كالخس فقط كىي كما تبلحظكف 
:  كما يمي

                                                           
1
 302’301، مرجع سابؽ، ص ص ( مصباح الصمدجمةتر)فيميب اليركت ػ تكلر اكجاف ػ بيار فارنييو -  

. 303’302المرجع نفسو، ص ص  -  2
 383’ 382، ص ص 2007، دار الكتاب العربي، الجزائر، 02تكات كاألزكاد، ج : محمد الصالح حكتية-  3
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 توضح اإلضافات الغذائٌة المقدمة فً هذا الحفل 04         صورة رقم توضح كٌفٌة تحضٌرة وجبة غذاء الكسكس فً حفل الزواج03صورة رقم 

 ؿرح كذلؾ بإرساؿ بطاقة دعكية لؾؼ         فكانت ىناؾ طريقة يتـ بيا استدعاء ضيكؼ اؿ
ثـ اليـك كالشير كالسنة،  (ان ابنة أك ابف)مدعك تتضمف اسـ صاحب العرس كمف يريد تعريسو 

.  كالمكاف المقاـ بو العرس

 كما في الصكرة    كالنمكذج التالي يعبر عف كيفية صياغة بطاقة دعكة العرس كىي مكضحة
  05:1رقـ 

 

 

 

                                                           
، بحيث استخدمت 2014 نكفمبر 13 بمناسبة االحتفاؿ بزكاج إحدل أخكاتي في  النسخة مأخكذة مف نسخة أعددتيا ىذه-  1

 .(الزفاؼ)تقنية المبلحظة بالمشاركة في إعداد بطاقة الدعكات  العرس

 ﴾الغالية ﴿تيـابفزكاجبمناسبة

ذاءػػػغ/ةػػمأدبلحضكرةتتشرؼعائؿ
2014نكفمبر13الخميسذلػؾيكـكاءػػػػعش/
بأكالدالكائفبمقرسكناىـليالن19:00الساعةلػعؿ

.ابراىيـ
أدرار**أكالدابراىيـػتيمي**

*والعاقبة لكم يف االفراح واملسرات *



 دعـــوة      

  . . . . . .:ة /السٌدالى 
. . .. . .  . . 

............... . . . . .  
. . .. . . . . . . . .  . . 

.



 بكاليةأدرار االحتفاالتالشعبية:الفصؿالثاني

 

 

111 

كؿ حسب فئتو، ألف في ىذه  كىذه البطاقة يتـ مف خبلليا دعكة النسكة، كالرجاؿ، كالبنات
المناسبة يتـ تخصص الدعكة كحسب الفترة االحتفالية إذ يستمر لعدة أياـ أك لفترات، فمف خبلؿ 
المبلحظة بالمشاركة في التحضير لحفمة  تعريس إخكتي كبنات أعمامي كصديقاتي الحظت أف 

يحتفؿ بالمناسبة لمدة أسبكع كىناؾ مف يختصرىا في ثبلثة أياـ، كالبعض أصبحكا مف ىناؾ 
تـ مبلحظتو أيضا أف  يجمعكف كؿ فترات في يـك كاحد كلكي ال نسيب في ىذا الطرح فإف ما

 (عرضة البنات )مآدب اإلطعاـ تصنؼ حسب الجنس كالفئة فيتـ إطعاـ الفتيات كيدعى بيـك 
ثـ نمييا في  بمعنى الدعكة في ذلؾ اليـك لمأدبة الغذاء أك العشاء مخصصة لفئة الفتيات فقط،

لييا في اليـك ت 1(يطمؽ عميو بتسمية القبكؿ عرضة الرجالة أك ما)اليـك المكالي أك الفترة المسائية
كىك يـك مخصص إلطعاـ النساء فقط، إذ في  (عرضة النساء)المكالي لو أيضا دعكة النساء 
حنانقيـفيالعرسبكمياعمىحسابالقراف،البناتكحده،)): ىذا الصدد نقكؿ أـ مبرككة

. 2((كالمرمكحدىـ،كالرجالةكحدىـ،أكحتىالعذرمنيارىـكحدكاككمياعمىحسابطاقتك

    أما عف تفاصيؿ الكجبات الغذائية األخرل فيي أيضا ليا محؿ كمكاف في نفسية الحاضريف 
فقط فمئلكراميات كالطرطات  يكتفي بكجبة الكسكس الحتفالية العرس؛ الف المجتمع األدرارم ال

 إذ  3كالحمكيات دكر أيضا في فترة استراحة القيكة كالشام في فترة الضحى كتدعى بالضحكم 
الظييرة، أما عف بدائؿ كجبة الكسكس  يقدـ قبيميا بدقائؽ السفكؼ كالتمر كالحميب أثناءىا أك في

                                                           
يعني ىذا المصطمح أك المفيـك العقد العرفي الذم يشيده جميكر مف الناس كبمباركة إماـ المسجد ككلي العركس : القبكؿ-  1

 أك ككيميا
  صباحا بقصر أكالد بكحفص تيمي أدرار09:00: ، عمى الساعة07/06/2014أـ مبرككة يـك : مقابمة مع السيدة-  2
 كيقدـ فيو مجمكعة مف األكبلت يتصدرىا التمر كالحميب كالشام، كالمتمثمة في أكمة المردكد أك خبز القمة، أك :الضحكم-   3

 .مرؽ بالباقكليات مثؿ العدس أك الجمباف
 ىي حبات التمر بعد دقيا أك سحقيا في الميراس أك الحجر لتصبح فتيتات صغيرة كتقدـ لؤلكؿ مع الحميب أك :السفكؼ- 2

 .(معجـ الميجة التكاتية ألحمد أبا الصافي جعفرم، ص : أنظر)الماء البارد
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كاألرز، كىذه البدائؿ تقدـ في حالة كجكد فئة مدعكة ال  فيي تشمؿ كسكس الشعير كخبز أنكر،
. تأكؿ الكسكس أك الخبز فتقدـ كبديؿ

أما فيما يخص المباس الذم تمبسو العركس كالتي ىي محكر االحتفاؿ ألف العريس لو لباس 
القندكرة  أك العباية أك السمياـ التقميدم فقط، في حيف أف العركس تقـك بتجييز في كاحد متمثؿ 

لباسيا كمنذ أف حدد مكعد زفافيا إلى اليـك الذم تقـك بالعممية االستعراضية أماـ صديقاتيا 
في  جميكرىا المدعك المككف مف األىؿ كاألحباب كاألصدقاء، كما الحظتوأماـ تتباىى كتتفاخر 

نما أصبح (العبايات)ىذه العممية أف العركس اليـك لـ تكتؼ بعدد المباس   يتفنف في فكا 
تسريحات الشعر كالديككر، فأصبحت العركس تكرم كرسي جمكسيا كالماشطة لتصفيؼ شعرىا 

ىا ءحسب المباس الذم ترتديو إذ لـ تتكقؼ عند ىذا الحد كفقط، بؿ جعمت لكؿ لبسة حذا
ف، كلكف اليـك كنظرا لمكجات التغير مالخاص، كؿ ىذا الطرح لـ يكف في سابؽ عيد األكؿ
كاة الحضارية ىذا ما كصمت إليو عركس اكاالنفتاح عمى الثقافات األخرل، أك ما أسمكه بالمح

يزار، كدكف أف ترل العريس أك يراىا تجد ءالمجتمع األدرارم ،بعد ما كانت ليا عبا ة كاحدة كا 
نفسيا بيف أحضانو، عمى عكس عركس اليـك التي تحضر كؿ قكاىا المادية كالمعنكية مف أجؿ 

: تجٌيزه مف أجؿ ذلؾىذه االحتفالية، كىاىي بعض الصكر لنكع المباس الذم تمبسو 

 

  توضح حقٌبةالعروس بها كل ألبستها07صورة                                        توضح حقٌبةالعروس بها كل ألبستها06         صورة
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 توضح مجموع السالل والحقائب التً تذهب بهم العروس لبٌت زوجها  09 توضح سلة األحذٌة الخاصة بالعروس         صورة رقم 08صورة رقم 

(الرقصاتالشعبية)مظاىراحتفاليةاألعراس-4

تقاـ احتفالية األعراس عمى كقع قرع الطبكؿ كاألىازيج الشعبية التي يقـك أفراد المجتمع 
بالتحضير ليا مف عدة شيكر أك أياـ نظرا لما لممناسبة مف أىمية في نفسية أفراد المجتمع، 
ككذلؾ اعتبارىا مناسبة شعائرية لـ تأت مف فراغ كما أكضح ذلؾ عمماء النظرية الثقافكية  

الذم بيف أف األفراد الذيف  ): دعمى حد تعبيره يقكؿ في ىذا الصد" كاردينار" كىا ىك 
يخضعكف لنفس الثقافة تتشكؿ لدييـ قاعدة ثقافية مشتركة ما يجعؿ األمريكي يختمؼ عف 

الحظناه مف خبلؿ المبلحظة المباشرة في احتفالية    كبالتالي ىذا ما1؛(الفرنسي أك الجزائرم
األعراس حينما يصؿ المحتفمكف بيا إلى فترة الرقص كالغناء، كحسب تطمعاتنا لتراث 
المجتمع الجزائرم في احتفاالت األعراس فإنيـ يقكمكف باستدعاء فرؽ مكسيقية حسب 

الطمب أك الذكؽ الذم يحبو أىؿ االحتفالية، كأيضا حسب ما تعارؼ عميو أفراد المجتمع، 
فالثقافة الغنائية لمجزائرييف في األعراس كاحدة إال أنيا تنطمؽ مف قاعدة ثقافية فرعية تميز 

 كالغناء الشعبي الذم يتميز بو مجتمع اإليقاعات فياىي 2،كؿ منطقة منيا عف األخرل

                                                           
. 202، ص2012الجزائر -أساسيات في عمـ االجتماع ، دار نزىة األلباب ، غرداية: عبد العزيز خكاجة -  1
، مذكرة (دراسة في الخصائص االجتماعية كالعمرانية كالثقافية لقصكر مدينة تكقرت) القصكرمجتمع : شكيشي زىية-  2

قسنطينة، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، قسـ - بف السعدم اسماعيؿ، جامعة منتكرم. د: ماجيستير منشكرة، تحت إشراؼ
 .44، ص 2005/2006عمـ االجتماع، 
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أدرار عف بقية المجتمعات مف حيث الكسيمة كطريقة الغناء، كأيضا حتى مف ناحية ممارسة 
:  التاليةاإليقاعاتالرقصة الشعبية كحسب االحتفالية، ففي احتفالية األعراس تتضمف 

اسـ آللة غنائية معمكمة، كقد يطمؽ عمى نكع غنائي معمـك يعتمد أساسا عمى : الطبؿ/-أ
. 1(الطبًّاؿ)ىذه اآللة في ايقاعو، كما تسمي العامة مستعمؿ ىذه اآللة 

كىذه الكممة األخيرة رغـ اختبلفيا المعجمي إال أنيـ يجمعكف عمى أنيا اآللة التي يقرٌّدع 
الطبؿ معركؼ الذم يضرب ): عمييا الطبؿ، كىذا ما جاء في لساف العرب عند ابف منظكر

صاحب الطٍبؿ كفعمو : بو كىك ذك الكجو الكاحد كالكجييف، كالجميع أطباؿ كطبكؿ، كالطبًّاؿ
كما جاء .2(التطبيؿ كحرفتو الطبالة، كقد طبؿ بطبؿ، كالطبمة شيء مف خشب تتخذه النساء

؛ أما في 3صاحب الطبؿ:  عمى الطبؿ، كالطبًّاؿئىك القار: خبلؼ ذلؾ في المعاجـ فالطبًّاؿ
لبس ليا طبلكة كبلـ العرب ، كما أدرم كيؼ ىي ؟ مف ذلؾ : معجـ مقاييس المغة يقكؿ 

، كالثالثة الطكبًّالة، كلك أنيا جاءت في  ٍمؼى الطًّبؿ الذم يضرب، كيقكلكف إف الطًّبؿ، الخى
. 4كاف لذكرىا معنى بعض  الشعر ما

كىي مجمكع سىٍيرىةه أم مف سىاىٍر أم السًّاىرة بمعنى المرأة التي تٍسير : السيرات/-ب
؛ 5

كيقصد بيا أيضا في المفيـك الشعبي حسب ما تـ مبلحظتو مف خبلؿ معايشة ىذه الظاىرة ىي 
، 'بالمطرب'عبارة عف فرقة مكسيقية مجيزة بكؿ اآلالت الغنائية الحديثة يتصدرىا رئيس يدعى 

، : كجاء في معجـ مقاييس المغة أف سىيىرى  السيف كالياء كالراء معظـ نابو األرؽ، كىك ذىاب النـك

                                                           
، دارالكتاب 1، ط1معجميا ببلغتيا أمثاليا كحكميا، عيكف أشعارىا،ج)الميجة التكاتية الجزائرية : أحمد أبا الصافي جعفرم-   1

. 127 ص2013الجزائر ، – العربي ، الجزائر العاصمة 
 398ص  فصؿ الطاء،الباء، بابا  ،11ج لساف العرب، ،رابف منظك-  2
 818ص عصاـ نكر الديف، مرجع سابؽ،-  3
. 544ص سابؽ، مرجع أبك الحسف أحمد زكريا،-  4
 703عصاـ نكر الديف ، مرجع سابؽ، ص -  5
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السَّاىرة، سميت بذلؾ ألف عمميا في النبت دائما ليبل كنيارا : يقاؿ سىيىرى سىيىرنا، كيقاؿ لؤلرض
 .1خير الماؿ عيف خرَّارة، في أرض خكارة تسير إذا تمت كتشيد إذا غبت: كلذلؾ يقاؿ

كبالتالي فإف ىذه الطرؽ المكسيقية تعددت تسمياتيا حسب تسمية المطرب أك رئيس الفرقة 
 3لكحؿ كأحمد ،2كحسب نكع الغناء، فيناؾ الميتميف بالغناء المحمي المتمثؿ في غناء الشبللي

. كفرقة الخمفي كبالحاج كىناؾ الميتميف بكؿ طبكع الغناء كفرقة أكالد حمكدة، ك الناجـ

 انطمؽ مف تسمية اآللة المستعممة اإليقاع  فيذه الفرقة أك النكع مف :(الزفاف)فرقةالزمار-ت
فالزاء كالميـ كالراء أصبلف أحدىما  :في االيقاع كىي آلة المزمار ، كالتي ىي مشتقة الفعؿ زٌمر

: قمة الشعر، كالزَّمر:يدؿ عمى قمة الشيء، الشعر؛ كاآلخر جنس مف األصكات، فاألكؿ الزَّمر
 كبالتالي فإف التعاريؼ 5.جمع زمامير أم ىي يزمر فييا:  كفي مكضع آخره الزمَّارة4؛قمة الشعر

نطبلقا مف آلة المزمار التي أخذت تسميتيا الفرقة، االتعاريؼ جمعت عمى تسمية الزمار لمفرقة 
ع مف نبات قصب السكر المجكؼ بعد ثقبو حيث يعتمد أداؤه عمى حجز صف ىك آلة ت: كالزمار

 6.اليكاء كخركجو عمى مستكل ثقكب اآللة

                                                           
 419أبك الحسف أحمد بف زكريا، مرجع سابؽ، ص -  1
عاشكر سرقمة، الرقصات : أنظر)ىذا الغناء نسبة إلى ناظمو أحمد لكحؿ المدعك بالشبللي الذم اختمؼ في انتمائو-  2

. (كاألغاني الشعبية في منطقة تكات
ىك شخصية معركفة في منطقة تكات كىك زاكم مف أحفاد الشيخ مف آؿ أبي بكر الصديؽ، كاف يقكؿ الشعر كالمدح -  3

 ىػ، كبعد قدكمو نزؿ قرية تنيبلف، ثـ أدغاغ، فبكزاف، بكدة، فأخذ 1240كيتغنى بو الناس في أفراحيـ، قدـ إلى تكات حكالي 
(. 41عاشكر سرقمة، ص : أنظر )أىؿ ىذه القرل عنو شيئا مف أشعاره كتغنك بيا 

 388أبك حسف ، أحمد بف زكريا، مصدر سابؽ ، ص-   4
. 191ص عصاـ نكر الديف، مصدر سابؽ،-  5
 367ص ،(الميجة التكاتية )مرجع سابؽ أحمد أبا الصافي،-  6
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نما تعتمد أيضا عمى مجمكعة أخرل    بىٍيدى أف ىذه الفرقة ال تعتمد عمى آلة المزمار فقط، كا 
 1.بمعنى الرقص: كىك مشتؽ فعؿ زفف' الزفَّاف 'تدعى 

كرد مستعمبل  كالمفظ بمعناه كمعناه: التطبيؿكالرقصكمنوالزفافالذميضربعمىالطبؿ
ٍففي الرقص زفَّف يزفف زفنا كىك : في كبلـ العرب   كقد تستعمؿ العامة المفظ 2 بالرقص؛شبيوالزَّ

  3.(راه يزؼ نبو)مجازا فيقكلكف لبلنساف الذم يتبلعب بآخر 

كما الحظناه ىك أف ىذه الفرقة تصحب مككب جياز العركس عند ذىابو أك نقمو إلى بيت 
 اإليقاعاتتكقؼ تكما ال ؛ زكجيا ، أك تصاحب العركس بعد نقميا أك ذىابيا إلى بيت زكجيا

كاألىازيج عند ىذه الطبكع المذككرة بؿ تتنكع حسب مقدكر صاحب االحتفالية فيناؾ مف 
 DJ.4يضيؼ فرقة الباركد كالحضرة ، كالعبيد ، فرقة الديدجي 

   لذلؾ كمف خبلؿ المبلحظة بالمشاركة فإف التعبير عف فرحة العرس في منطقة أدرار يتـ 
ات األىازيج التراثية التي تطمئف ليا النفس عند سماعيا كيبقى رنينيا كالشكؽ ليا إلى عبؽعبر 

 مناسبة أخرل مثميا، كىذه األىازيج كاألغاني كالرقصات تصاحب كؿ مراحؿ فيأف تحؿ 
العرس في منطقتنا، فمنذ اليـك الذم تخضب فيو العركس يدييا بالحنة، إلى اليـك الذم تخرج 

 5.(بسـ اهلل ألي فيا لحتك فيؾ يا عتبة دار بكيا ):فيو مف بيت كالدىا كىي تقكؿ لمعتبة

                                                           
. 385أبك حسف، مصدر سابؽ، ص-  1
. 197، باب النكف فصؿ الزام، ص13ابف منظكر، مصدر سابؽ، ج-  2
. 199، مصدر سابؽ، ص(الميجة التكاتية  )أحمد أبا الصافي -  3
أحدث أنكاع  )ىك فرقة مكسيقية جديدة لكف ىي عبارة عف قرص مضغكط أك جياز اإلعبلـ الحاسب اآللي مخزف بو -  4

الغناء العالمي كالكطني كالمحمي ، إذ يتـ تشغيمو آليا كتحت مكبرات الصكت، لبلحتفاؿ بو كىذا ما الحظناه مف خبلؿ 
. المبلحظة بالمشاركة في كيفية تجييز الجياز كمكبرات الصكت 

. 108ص ،، مرجع سابؽعشكر سرقمة- 5
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لتصفيؼ شعرىا كلبس المباس الخاص باحتفالية  (الككافيرة)         كفي كجيتيا إلى الماشطة 
 كىك مصطمح أجنبي معرب حسب النطؽ ، كبعد تجييزىا " Lavoirالفكار أك " الزفاؼ 
 مرة أخرل إلى بيت كالدىا، ليأتي المككب الذم يحمميا إلى بيت زكجيا،كىك حامؿ يكجيكنيا

 مجيزة ليا سمفا مف "طبيقة" التي تسمـ ليا "العامة": ػبرفقتو أخت أك عمت العريس المدعكة ب
بعض األشياء التي البد مف تكفرىا كيدية ليا بالمناسبة، كبعدىا مباشرة يأتي أخك العركس 

 العريس يتـ تجييزىا "طبيقة"قد تـ إرساؿ " القبكؿ" كيكقفيا لمذىاب إلى بيتيا، عمما أنو كبعد 
 كمرآت، كخاتـ مف الفضة كعكد لمتكحيؿ كعمبة "الريحة"ىي أيضا سمفا مككنة مف العطكر 

. كقميؿ مف الحنا المطحكنة (المكحمة)الكحؿ 

     تركب العركس بعد ذلؾ في سيارة المككب مزركشة ليا بأنكاع الكركد كبرفقتيا عمتيا أك 
 (الرقادة)بالمفيـك العامي كمعيا الكزيرة  (قعادة الفراش )خالتيا أك جدتيا التي يطمؽ عمييا اسـ 

. التي مف كظائفيا خدمة العركس طيمة األسبكع األكؿ مف زفافيا 

إلى حافة بيت العركس كتحت كقع قرع الطبكؿ  (الكرتاج)    كما الحظنا بعد كصكؿ المككب 
تقـك بدكو عمى حافة  (مكص) النسكة بإنزاليا كعند عتبة المنزؿ يناكلكىا سكيف تقـككاألغاني 

كأيضا يأتكف ببيضة حقيقية أك مرمز ليا مف الرمؿ المبمؿ أك بصمة كيتـ  (المنار)الباب 
 2: كىف يرددف مكاؿ 1تقطيعيا أما البيضة فيتـ كسرىا؛ 

أمبرككةعميو..................يعمميااللةخضارة

 :  النسكة بدؽ مسمار في أحد زكاياه كيغنيف أيضا بعد ذلؾتقـك كيدخمنيا، إلى بيتيا إذ 

                                                           
.  108ص  ،مرجع سابؽشكر سرقمة، الرقصات كاألغاني الشعبية،  اع-  1
 109ص ،المرجع نفسو-   2
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 1 .(أكرباتأكالدىا......سمراتأكتادىا)

        كبالتالي  فإف كؿ ىذه الممارسات كاألفعاؿ ما ىي إال رمكز كطقكس كعادات كتقاليد 
تكارثيا األبناء عف األجداد، فيي الزالت تصؿ الذاكرة الحية لمحياة اليكمية ألفراد المجتمع 

" ميد ىربرت جكرج"األدرارم، كىذا أما فسرتو النظرية التفاعمية الرمزية مف خبلؿ طرح أعماؿ 
الذم رأل بأف الذات في المجتمع أك الذات االجتماعية، ىي حصيمة تفاعؿ عاميف أساسيف ىما 
العامؿ النفسي الداخمي كالذم يعبر عف خصكصية الفرد كسماتو الشخصية المنفردة، كالعامؿ 

 2.االجتماعي الذم يجسد مؤثرات البناء االجتماعي المحيطة بالفرد

بمنطقةأدراراحتفاليةالكالدة -ت

:طبيعةاحتفاليةالكالدة-1

      يتمسؾ أفراد المجتمع عبر العصكر بعاداتيـ كتقاليدىـ كأعرافيـ المتكارثة أبان عف جد، 
فيي إذف تميز ىكيتيـ مف جية ، كيسمككف مف جية ثانية سمككات كأفعاؿ مستمدة مف ىذه 

العادات كالتقاليد كاألعراؼ، إذ بفضميا تستمر حياة كؿ أفراد المجتمع المتشبثيف بيا، كىا ىي 
كىذا مجتمعنا محؿ دراستنا، لذلؾ ' بالنفاس'احتفالية الكالدة أك ما يعرؼ لدل بعض المجتمعات 

شتركة إال أنيا تختمؼ كما سبؽ ك إف ذكرنا، أف عمماء د الـفإف ىذه الممارسات لمعادات كالتقالي
 أف تككف : التي أشارت إلى"مارغيثميد"ثقافكية كضحكا ذلؾ االختبلؼ مف بينيـ اؿالنظرية 

شخصية الفرد مرتبطة بسيركرة النقؿ الثقافي، إذ ترل في تأثير المحيط االجتماعي عمى مدل 

                                                           
  109ص ،المرجع نفسو-   1
. 82 محمد الحسف ، النظرية االجتماعية المتقدمة ، مرجع سابؽ ، صإحساف-  2
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التميز بيف الجنسيف، رغـ أف الشخصية الذكرية كاألنثكية ىي ظاىرة عالمية بسبب نظاميا 
 1.البيكلكجي

بأنيا :  قد أكد تركيزه عمى كظائؼ األسرة النككية كرأل"بارسكنز"نجد       كفي ىذا المضمار
عبلمة عمى تكيفيا لمتطمبات التغير المعاصرة كأنيا مستظؿ قادرة عمى استيعاب المعكقات 

 2.بأف األسرة نسؽ يميؿ إلى التكازف باستمرار: الكظيفية باستمرار، كانتيى بقكلو

ف كىك تراكـ مجمكعة مف مليس كليد مجتمع مع (النفاس)      كبالتالي نقكؿ أف احتفالية الكالدة 
األعراؼ كلمدة مف الزمف، فمنذ ظيكر اإلنساف عمى سطح األرض إلى يكمنا ىذا يتـ الطرح في 

ت كنظرا لمتغير الثقافي كالحضارم السريع سرعاف ما تغير األسرة بازدياد المكلكد الجديد،
أفراد المجتمع كحسب الفرص كالكسائؿ المتاحة لبلحتفاؿ إذ لـ تكف  كأفعاؿممارسات 

حتفالية بعد كالدة المرأة سابقا كانت الاىذه االحتفاالت بمدة المناسبة سابقا بيذا الشكؿ؛ إذ في 
تمارس نشاطيا بشكؿ طبيعي كالكؿ كاثؽ مف سيكلة كضعيا، لذلؾ لـ تكف ىناؾ احتياطات 

معقدة لمكضع، إذا كانت تضع مكلكدىا كىي تقـك بأعماليا المنزلية اليكمية بؿ أكثر مف ذلؾ ال 
 3.تعكد إلى ممارسة أعماليا المعتاد تبقى في فراش الكالدة لمدة طكيمة، إذ سرعاف ما

   إذف فاألعماؿ التي كانت تقـك بيا المرأة في السابؽ كانت بمثابة تقكية ليا أك المساعد 
األساسي في عممية الكضع، أك بمثابة الحركات  الرياضية لمبطف كجدار الرحـ لتسييؿ عممية 

الكالدة؛ بىٍيدى أفَّ ما نبلحظو اليـك عكس ذلؾ تماما سكاءن أثناء الحمؿ أك أثناء الكضع، كحتى بعد 
                                                           

االستقرار األسرم كعبلمة بمقاييس التكافؤ كالتكامؿ بيف الزكجيف في : (عبد الغني مغربي: تحت إشراؼ)صباح عباسي-  1
دراسة ميدانية عبر مختمؼ مناطؽ الكطف، رسالة دكتكراه منشكرة، جامعة )ظؿ مختمؼ التغيرات التي عرفيا المجتمع الجزائرم 

 Ogburn (william).Technologyand changing Family. Boston: نقبل عف )58، ص 2008-2007الجزائر،
Miffilim . 1955.P70). 

. 211، ص (ب،ت)التغير االجتماعي كالتحديث، دار المعرفة الجامعية،االسكندرية، مصر، : سناء الخكلي -  2
، دار المعرفة الجامعية، (دراسة في مككنات القيـ الثقافية)التحديث كالتغير في المجتمع القركم : محمد عباس إبراىيـ-   3

 580، ص2006مصر، - األزاريطة
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 ليا منذ األشير األكلى مف الحمؿ اإلعدادالكضع األمر مختمؼ، فيذه االحتفالية أصبح يتـ 
بتجييز مبلبس الجنيف، كتحضير قائمة األسماء المقترحة، كصكال إلى تحضير كؿ مستمزمات 

 1."النفاسأكالسبكع"االحتفاؿ بيـك 

ىا كتعييف ثمث      ففي المجتمعات الغربية يتـ التحضير ليذه االحتفالية غرفة المكلكد كتأ
عرَّابتو، ثـ التكصؿ إلى اتفاؽ مابيف الزكجيف كالعرابة عمى تسمية المكلكد، كيـك االحتفالية 

رؽ المكسيقية، كدعكة األصدقاء كاألىؿ ؼالعمؿ عمى تحضير النزىات كاأللعاب النارية كاؿ
كاألحباب ليذه االحتفالية حيث أنيا ال تستغرؽ مدة طكيمة، كمثاؿ ذلؾ احتفاؿ العائبلت 

 2.الفرنسية أك البريطانية بذلؾ 

 لبعض العادات كالتقاليد اإلسبلـ       أما في المجتمعات العربية اآلف، كبالرغـ مف تيذيب 
لغاء البعض اآلخر، إال أف ىذه المجتمعات لـ تتخؿ إلى   بعض عفاليـك غاية كاألعراؼ، كا 

.  الممارسات كاألفعاؿ الطقكسية التي كاف األسبلؼ يقكمكف بيا

   كمثاؿ ذلؾ المجتمع المصرم الذم يحتفؿ باحتفالية المكلد أك الكالدة حسب خصكصيتو 
الذم يبدأ مساء يـك الخميس يقـك الشيخ أك  (في مصر)زار عند النكبيف ؿانطبلقا مف احتفاؿ ا

 كعبر مراحؿ متعددة تتصؿ طقكس كشعائر ؼكؼزار بمساعدة أتباعيـ بالقرع عمى الدؿشيخة ا
طرد األركاح الشريرة في مثؿ ىذه االحتفاالت باعتبارىا طقكس مركر أك مراحؿ باحتفاؿ الزار 

 3.انتقالية إلى مرحمة جديدة مف الحياة اليكمية

                                                           
 581المرجع نفسو، ص -  1
 582سناء الخكلي، المرجع السابؽ، ص -  2
3
، ص (ب،ت)مصر، -،دار المعرفة الجامعية، األزاربطة (مداخؿ كتطبيقات)األنتركبكلكجيا : محمد عباس إبراىيـ كآخركف- 

 236،237ص 
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 ممارسات ظاىر مادم مممكس جانبكيعني ىذا الطرح أف في مثؿ ىذه االحتفاالت ليا    
صدار أصكات، كممارسة الدفكؼيككف في اجتماع شيخ أك شيخة الزار مع أتباعو كقرع   كا 

بعض الطقكس مثؿ الرقص كالذىاب إلى األماكف الميجكرة، كآخر معنكم خفي يتمثؿ في 
.   األركاح الشريرة كاالعتقاد بيادالجانب ما كراء الطبيعة الذم يشمؿ طر

ـك المكلد قد            كغير بعيدو عف ىذا المثاؿ كاف أفراد المجتمع الجزائرم بدكرىـ يحتفمكف ب
 بشيء مف الترؼ ك األىازيج كالفرح بمجيء المكلكد "بالنفاس"أك الكالدة أك ما يعرؼ عندىـ 

الجديد، كمثاؿ ذلؾ المجتمع الصحراكم فييا كتحديدا ىاىك مجتمع كادم سكؼ كغيره مف 
المجتمعات الصحراكية يقـك باحتفالية النفاس بدءا باالىتماـ بصحة النفساء كمكلكدىا، كىذا 

  لما ليذه الكجبتيف"فترةالنفاس"بتقديـ كجبات غذائية مثؿ التمر كالحميب، ككجبة المغمى طكاؿ 
 أك السابع الذم نذبح "السبكع"مف أىمية في ادرار الحميب لؤلـ المرضعة، كفي االحتفاؿ بيـك 

  1.فيو العقيقة كيسمى المكلكد باسـ معيف ك كفؽ عرؼ أفراد المجتمع السكفي

عمى    كمف خبلؿ ىذا الطرح كجدنا أف المجتمع األدرارم ىك أيضا يحتفؿ بيذه االحتفالية 
 . البلحؽالعنصر في اهما سنركىك غرار المجتمعات الصحراكية ؛ 

عاداتكتقاليداحتفاليةالكالدةفيمجتمعأدرار-2

، إلى أف الشخصية امف خبلؿ ما سبؽ ذكره فإف عمماء النظرية الثقافكية قد أشارك
االجتماعية لمفرد في المجتمع تتشكؿ باالشتراؾ في الذات االجتماعية إال أنيا تتميز عف بقية 

 مف التمييز ليذه األخيرة، لذلؾ كجدنا أف ان الشخصيات في الذات الفردية، كىذا ما يضفي نكع
 (المجتمع الصحراكم  )الذات االجتماعية لممجتمع األدرارم بالرغـ مف أنيا مشتركة اجتماعيا

                                                           
كادم - دراسة ميدانية بصحراء كادم سكؼ)في تغيير العادات االجتماعية الغذائية  البيئةتأثيرات أنماط : محمد بف عمارة-  1

 .95، ص 2015-2014الجزائر،-  بسكرةخيضرمنشكرة ، جامعة محمد  البيئةرسالة دكتكراه في عمـ اجتماع  ( نمكذجاالعمندة
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إال أنيا متميزة فرديا مف خبلؿ األفعاؿ كالممارسات الشعائرية كالطقكسية ليذه االحتفالية؛ كمف 
: خبلؿ المبلحظة المباشرة يمكف تمخيص مضمكف ىذه االحتفالية كما يمي

 :عاداتكتقاليدالتحضيرالحتفاليةالكالدة/-أ

 الحظنا أف ىذه االحتفالية تحتاج إلى تحضيرات أكلية منيا تحضير مستمزمات المكلكد مف 
لباس ك أفرشة كأغطية، كفي حالة كجكد كالدة أكؿ طفؿ في األسرة يتـ تحضير أسبلؾ 

 :المناصب كما ىي في الصكرة التالية: ػمشكمة شكؿ نصؼ دائرم تدعى ب

 

  توضح الكٌفٌة التً توضع فٌها األسالك و غطائها وتفرٌشها11   صورة رقم   توضح األسالك التً تحضر للطفل عند والدته        10صورة رقم 

كيس ':يسمى ب  (الكتاف)   كقرابة الكالدة بأسبكع يتـ تحضير أيضا كيس مصنكع مف قطع 
كالذم يحتكم عمى أعشاب كعقاقير يتـ تحضيرىا سمفا ككضعيا في المسجد ليمة ' أـ الناس

السابع كالعشريف تحت كقع قراءة القرآف الكريـ بيدؼ رقيتيا، كأيضا اعتقادىـ بأنيا تحفظ 
قالكالناحنات)): األطفاؿ كأمو طيمة فترة النفاس، كفي ىذا الصدد تقكؿ أـ محمد عبد اهلل

 كىذه 1((فضاتمفكؿباس،مفالعينيفكالمسكحتىالحمىالتيتصيبواالكلدىذهالح
 :صكرة تكضيحية لمكيس كمحتكاه كاآلتي

                                                           
.  مساءا18:00، عمى الساعة  16/08/2015يـك ": أـ محمد عبد اهلل" مقابمة مع-   1
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 توضح الكٌس الذي تجمع فٌه أم الناس 13صورة رقم              ( أم الناس) توضح األعشاب التً ترفقها أم الصبً 12صورة رقم 

كىك عبارة عف إعانة غذائية يقدميا " بأمزكر"أيضا يتـ تحضير ما يسمى اليـك كفي ىذا 
بمناسبة ازدياد مكلكدىـ الجديد األكؿ،  (أـ المكلكد)إلى أىؿ العركس  (أبك المكلكد)أىؿ العريس 

كيشمؿ أمزكر كؿ مف أكياس السميد كالفرينة كقاركرة الزيت كعمب الطماطـ، كحتى الشام 
كالقيكة كالحبكب الجافة، ضؼ إلى ذلؾ مساحيؽ الصابكف، كبعض عمب التكابؿ التي يتـ بيا 

 بقدر مف المحـ إف لـ يعكضوطيي مأدبة االحتفالية، ككذلؾ كبش العقيقة أك ثمنو كالبعض 
. يستطع تأميف الكبش

المناصب ككيس 'كاف المكلكد الرابع أك الخامس فيكتفكف بتحضير ما إذا       أما في حالة 
أـ الناس، كالمباس كما يحتكيو، إلى أف يحيف مكعد اليـك السابع صباح االحتفالية، كفي 

 : كىي كما يمياألكبلت المقدمة لمضيكؼالصكرة تعبير عف نكع مف 
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  توضح وجبة البركوكس المقدمة فً هذه االحتفالٌة15 توضح الفول المسلوق ٌوزع على المدعوات الحتفالٌة الوالدة               صورة رقم 14صورة رقم 

 (السبكع)احتفاليةالكالدةكعاداتياكتقاليدىا/-ب

 1، المزيكد، اهلل يعافيؾةرؾامف خبلؿ الطرح السابؽ كبعد األياـ األكلى مف التبريكات كمب
تأتي الجدات كبعض النسكة الكبيرات في السف مف القبيمة أك  كصبيحة يـك االحتفالية
، ذكر التسمية المقترحة لممكلكد؛ حيث (ذكر أك أنثى)يتـ غسؿ الكليد  الصديقات أك الجارات

سمي ببكجمعة )جرت العادة أف يتـ تسمية حسب اليـك الذم كلد فيو، فإذا كاف يـك الجمعة 
أك صادؼ ، (يسمى العيد أك عيدة)، أما إذا كاف اليـك عيد الفطر أك األضحى (أك جمعة

 )أما إذا كاف مصادؼ ليـك عاشكراء ، مكلكد أك مكلكدة: ػذكرل المكلد النبكم فيتـ تسميتيـ ب
خذ أيضا مف مطابقتيا السـ الجد ؤتسمية المكلكد تأف  كما أف الحظنا 2؛(شكرةاشكر أك عافع

فعاؿ كممارسات أجدادىـ كأ ألخبلؽثمكا ت كأيضا مف أجؿ أف يـ،أك الجدة العتقادىـ ببركتيـ
. أم السير عمى خطاىـ في العرؼ كالعادة 

                                                           
 378، مرجع سابؽ، ص 2 ج،يةكتمحمد الصالح ح-   1
 99عاشكر سرقمة، كالرقصات األغاني ، مرجع سابؽ، ص -  2
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مف أجؿ الدعاء  (الجامع)   كعف مأدبة غذاء أك عشاء االحتفالية، فيتـ دعكة أطفاؿ الكتاب 
 1"بأفستكح"يدعكنو   ليـ ماكيقدـلمرضيع كأمو 

أما في  (إذا كاف المكلكد األكؿ)   كما يقكمكف بمأدبة عشاء أك غذاء األىؿ كاألحباب 
الحالة التي يككف فييا المكلكد الثالث أك الرابع؛ فيقكمكف بتقديـ استراحة قيكة أك شام أك ما 

 كعند انصراؼ النسكة فإنيـ يقدمف ألـ 2،(بأكركط أك الكاسكركط )يسمكنو في عرؼ المنطقة
 كالمتمثمة في مبمغ مف النقكد، كبالتغير الحاصؿ في جميع "العطية أك اليدية"الرضيع 

األصعدة أصبحت اليـك ال تشمؿ فقط النقكد بؿ تتعداىا كؿ حسب استطاعتو، كىذا ما 
أحناالميعطاناشينشدكه،لكفيكحمناالمييبالغ،كمايعطي): أـ خالد تقكؿ أكدتو

، كالمقصكد في كبلميا ىك أنو ال ييميا مف 3(...الدراىـ،كيؼصحابالكادكاتالكبار
نما المبالغة فييا التي ال تستطيع فيما بعد   . إياىا إىدائويقدـ اليدية كا 

 الغناء فكؿ األىازيج كالرقصات تؤدل مف ان  معيفان      كفي ىذه االحتفالية ليس ىناؾ نكع
ف لـ تكجد فيستعيف ببعض األكاني  لكف بشكؿ خفيؼ فيناؾ مف يقرع الطبكؿ، إف كجدت كا 

 4:المنزلية، مصاحبة لتصفيقات كرقصات النسكة الحاضرات كعند انصرافيف يرددف مكاؿ

 .يعممكمفالعايشيف........قارمالستيف

(الطيارة)مظاىراحتفاليةالختاف -ث

                                                           
 كمف ىك الطعاـ المقدـ ألطفاؿ الكتاب كصدقة ليـ، بيدؼ الدعاء لمرضيع أف يككف مف أىؿ القرآف كخاصتو: أفستكح-  1

. العباد الصالحيف في الدنيا
 99مرجع سابؽ، ص  (الرقصات كاألغاني الشعبية)عشكر سرقمة، -   2
  صباحا، بقصر بني تامر 10:30: ، عمى الساعة28/09/2015أـ خالد يـك : مقابمة مع السيدة-   3

96عاشكر سرقمة، مرجع سابؽ، ص   - 4  
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 إف المتتبع لسيركرة ىذه االحتفالية يجد أنيا أصبحت ثانكية االحتفاؿ بيا عند بعض 
المجتمعات، كأساسية لدل البعض اآلخر العتبارىا مف بيف االحتفاليات التي ينتقؿ فييا الفرد 

 سنة قبؿ 400مف مرحمة إلى أخرل، كالختاف أك الطيارة عممية شعائرية قديمة جدان ترجع إلى 
الميبلد؛ إذ اختص أىؿ الكتاب مف مسيحييف كييكد كمسمميف بالقياـ بعممية الختف أك التطيير 

 1.أك التعميد حسب تعدد التسميات كالمقاصد منيا في كؿ مجتمع

الختف أبك امرأة الرجؿ كأخك امرأتو ككؿ : لغة كما جاء في لساف العرب البف منظكر: فالختاف
مف كاف مف قبؿ امرأتو، كالجمع اختاف، كاألنثى ختنة كخاتف الرجؿ الرجؿ إذا تزكج إليو، كفي 

، :  أم تزكج ابتنتو، كاالسـ الختكنة، كالختفعمي ختف رسكؿ اهلل : الحديث زكج فتاة القـك
 2.كمف كاف مف قبمو رجؿ أك امرأة فيـ كميـ أختاف ألىؿ المرأة كأبكىا ختاف لمزكج

 فعادة الختاف أك الطيارة أخذت في االنتشار بعد اعتناؽ اإلسبلـ، حيث أنيا مف العادات 
التي كانت مكجكدة إال أف العقيدة اإلسبلمية ىٌذبتيا، إذ ينظر ليا عمى أنيا أحد المظاىر الدالة 

 كبالتالي فاحتفالية الختاف اختمفت باختبلؼ دالالتيا 3عمى التمييز بيف المسمـ كالكافر؛
كتسمياتيا حسب المجتمعات كالشعكب، كىك ما أدل إلى اختبلؼ العادات كالتقاليد كالطقكس 

التي يقـك بيا كؿ مجتمع انطبلقا مف عرفو، فيذه االحتفالية كانت كالزالت مكجدة لكنيا تغيرت 
 .بتغير الظركؼ كالذىنيات التي تحتفؿ بيا كفي كؿ المجتمعات

 فالمجتمع الجزائرم ككغيره مف المجتمعات يحتفؿ بيذه المناسبة كحسب عادات كتقاليد 
كؿ منطقة أك كالية أك جية، إال أنيـ اتحدكا اليـك في ربط ىذه االحتفالية ببعض االحتفاليات 

                                                           
 ليبلن 22:30: ، في الساعة05/04/2015: ، يـكW.W.W.UNIV-SKIKDA/DZ: المكقع اإللكتركني-  1

، دراسات أدبية، ص (أغاني الطفكلة في الشرؽ الجزائرم)األغنية الشعبية كدكرة الحياة اليكمية : عبد القادر نطكر، مقاؿ بعنكاف
324 

  139-138، مرجع سابؽ، ص ص 13ابف منظكر، مجمد -  2
. 227، ص 1969لبناف، - االسبلـ كالتقاليد القبمية في إفريقيا، دار النيضة، بيركت: محمكد سبلـ زناتي-  3
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كاألعراس أك احتفاليات الخطكبة، أك احتفالية الكالدة، عمى خبلؼ البعض اآلخر منو فإنيـ 
 1.يخصصكف يكمان خاصان تقاـ فيو ىذه االحتفالية خاصة إذا كانت األسرة ميسكرة الحاؿ ماديان 

 فيقـك بيذه العممية أشخاص ليـ خبرة سكاء النسبة لمذككر كالنساء بالنسبة لمبنات، ففي 
 أما في 2.المجتمع النكبي بمصر مثبل ظاىرة الختاف منتشرة بيف الجنسيف عمى حد السكاء

 أما 3بكاسطة سكيف خاص؛" بالمعمـ"المجتمع التكاتي فيقـك بيذه العممية أحد األشخاص يسمى 
اليـك كمع التطكر التكنكلكجي كتكفر الكسائؿ الطبية مف مرافؽ كآليات، أصبح أفراد المجتمع 

أـ محمد "يقكمكف بعممية الختف في المستكصفات الطبية أك المستشفى، كفي ىذا الصدد تقكؿ 
بعثيولمصبيطارتتينام،يديركالوالدكةكيقيمك))": ىاشـ الطيارةمابقاشكيؼزمافاليـك

بيو،كيمايحبالحاؿ،ماتحتاجكلمزيافكالمعمـ،كمايزعجؾبالظقاكالعياطحتىالدـما
 معنى كبلميا ىك أف عممية التطيير أك الختاف تغيرت بتغير الزماف كالكسائؿ 4((تشكفيو

المستخدمة، فالفرد الذم يريد القياـ بيا ألحد أطفالو فعميو ارسالو إلى المستكصؼ القريب منو 
أك المشفى التي تقـك بدكرىا كبأحدث الكسائؿ كالتقنيات، فيرتاح األب كاألـ مف صرخات الطفؿ 
كأيضا مف رؤية الدـ في حالة التمريض، كيرتاحكف أيضا مف معاناة البحث عف معمـ الذم يقـك 

إف الطيارة بمنطقة تكات : بعممية الختف كفي السياؽ نفسو كضح عاشكر سرقمة ذلؾ في قكلو
طقكس كعادات خاصة في الزمف الماضي القريب ألف األمكر اآلف قد تبدلت، كأصبحت 
 5.تستعمؿ الكسائؿ الحديثة كالمتطكرة في عممية الختاف مف تخدير كمقصات معقمة كغيرىا

                                                           
الثقافة كالمجتمع كاألنثركبكلكجيا الثقافية كالبحث الميداني، سمسمة دركس العمـك االجتماعية، جامعة : محمد حسف غامرم-  1

 138الجزائر، ص - قسنطينة، معيد العمـك االجتماعية، ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف
مصر، - ، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة(ط.ب)،أسس نظرية كتطبيقات عممية)االنثركبكلكجيا: محمكد الجكىرم-  2

 478، ص1997
. 370، مرجع سابؽ، ص 02محمد الصالح حكتية، ج -  3
.  صباحا بقصر أكالد إبراىيـ تيمي أدرار11:00: ، في الساعة27/02/2015: مقابمة مع أـ محمد ىاشـ يـك-  4
. 96عاشكر سرقمة، األغاني كالرقصات الشعبية، مرجع سابؽ، ص -  5
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 كما تتجمى الطيارة في ىذه المجتمعات كالتي تدؿ في المخياؿ الشعبي عمى أف الطفؿ 
منذ كالدتو يحمؿ ىذا التمكث، كيظؿ عمى ىذا الحاؿ إلى أف يتخمص منو عف طريؽ الختاف، 
كعادة ما تككف ىذه الممارسة تجرم في جك احتفالي تتخممو بعض المعتقدات الشعبية، كما أف 

 إذ 1ىذا السمكؾ الطقسي الممارس في الثقافة اإلسبلمية عمى األطفاؿ في مرحمة عمرية معينة؛
  2:يتضمف داللتيف ىما

أنيا تغير في مكانتو االجتماعية مف خبلؿ طقكس المركر، حيث ينتقؿ مف مرحمة : أكليما_
اجتماعية كعمرية معينة إلى مرحمة أخرل، تخرجو مف الكضعية اليامشية، حسب ما ذىب إليو 

 ".جكناب.ؼ.أ"

جسديان عمى األقؿ، إلى جانب االلتزاـ كالتقيد بيذه " المطيريف" بإدخالو في صنؼ : ثانييا_ 
العادة التي تصنؼ ضمف الطقكس الدينية اإلسبلمية كالطقكس التقميدية، حسب ما ذىب إليو 

بككنيا ممارسة مكركثة ـ الفترة التي سبقت اإلسبلـ، مما يظير أنيا كانت " نكر الديف طكالبي"
تمارس في بعض الثقافات األخرل عند الفراعنة كالييكد، إال أنيا تـ تثبيتيا مف طرؼ الديانة 

 مثبل الذم كلد مختكنان، لـ يكف ليعطي أية داللة دينية ليذه الممارسة، مف اإلسبلمية، فالنبي 
األفضؿ القكؿ أنو سكؼ يرل في ذلؾ عممية صحية عمى ذات مستكل العمميات المتعمقة بنظافة 

 .الجسـ عامة

 أما عف ًسٍف الختاف أك الطيارة فأفضمية عامة أفراد المجتمع الجزائرم ختاف أطفاليـ كىـ 
صغار، ألف ىذا العمؿ مف الضركرم أف يقـك بو كؿ مسمـ كاألمر يقتصر عمى الذككر، إذ لـ 

                                                           
1
 96، ص المرجع نفسو-  

  مساءن 21:00: ، في الساعة04/08/2015: ، يـكhttp:elwahat.univ – ghardaia – dz: البريد اإللكتركني-  2
، مجمة الكحات (مقاربة أنثركبكلكجية لمجسد)البنية الرمزية لمجسد كمظاىره الطقكسية كالتعبيرية : محمد حمادم، مقاؿ بعنكاف
 221، ص 11: لمبحكث كالدراسات، العدد
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 1.نجد في الجزائر في حدكد اطبلعنا عادة ختاف البنات كما ىك الشأف في بعض الدكؿ العربية
لذا كاف عمى أفراد المجتمع التكاتي كباقي الجزائرييف أف ينتيجكا نفس النيج، كيقكمكف بختف أك 

تطيير أك تزييف أبنائيـ ما بيف الخمس سنكات كالعشر سنكات، أك في بعض األحياف لدل 
 2.البعض اآلخر بعد مركر أسبكع مف كالدة الطفؿ

ف ذكرنا أنيا تغيرت مف الكسائؿ   كعميو فالكيفية التي تتـ بيا عممية التطيير كما سبؽ كا 
التقميدية إلى الكسائؿ الحديثة، لكف البعض مف أفراد المجتمع التكاتي يفضؿ الطريقة التقميدية، 

يَّافي "أك " المىعىمَّـ"كذلؾ بجمب  إلى البيت ليقـك بعممية تطيير أحد األبناء، كالتي تتـ كما " الزَّ
 3:كضحيا عاشكر سرقمة كاآلتي

لباسو عباءة بيضاء فضفاضة-   .اإلتياف بالطفؿ الذم يراد ختنو كا 

كقمبو عمى " 4الميراس الكبير أك ميراس السفكؼ"اإلتياف باليك أك ما يسمى بالميجة التكاتية - 
 .رأسو كيجمس فكقو الطفؿ المراد القياـ عميو بالعممية

كضع بيضتيف طازجتيف في فـ الطفؿ إحداىما في الجنب األيمف كاألخرل في الجنب األيسر - 
 .لتجنب البكاء القكم

 .تغمض عيف الطفؿ كيحكـ شده- 

 .حاد يتـ بو القطع (مكص)تجييز سكيف - 

 .بعد عممية القطع تكضع الحناء المطحكنة عمى مكاف الجرح- 
                                                           

 324عبد القادر نطكر، مرجع سابؽ، ص -  1
 370، مرجع سابؽ، ص02محمد الصالح حكتية، ج -  2
 96عاشكر سرقمة، مرجع سابؽ، ص -  3
التمر  )ىي أكمة ناتجة عف تكسير حبات التمر الجاؼ إلى جزئيات صغيرة بكاسطة الميراس  أك الحجر: السفكؼ-  4

(  338، ص 02أحمد أبا الصافي جعفرم، الميجة التكاتية ، ج: أنظر)،(المدقكؽ
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 كبالتالي فمف مظاىر االحتفاؿ بيذه المناسبة ىي أف تقـك النسكة بعد عممية التطيير 
كجمب الصبي إلى بيتو كبعد ما تـ تجييز لو مكانو الخاص بو سمفا بإطبلؽ زغاريد كيغنيف 

  1:قائبلت

الحمدهللعمىديفاإلسالـ..................المختاريالمختار

أما ما تـ مبلحظتو بشكؿ مباشر في كقتنا الحالي ىك أف أـ الصبي أك جدتو تعمؿ عمى إعداد 
ضيافة ابنيا لتطييب خاطره مف المأككالت كالحمكيات كالمشركبات  التي يحبيا كتكضع  (طبؽ)

: أمامو، فيما يمي الصكر تكضح نكع مف ىذه المظاىر المذككرة كىي

 

تكضحطفؿمختكفكنكعالمباسالذميرتديو16رقـصكرة

                                                           
 96عاشكر سرقمة، األغاني كالرقصات الشعبية، مرجع سابؽ، ص -  1
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 توضح المأكوالت المقدمة للنساء المدعوات فً االحتفالٌة18 توضح المأكوالت المقدمة للطفل                             صورة رقم 17  صورة رقم 

أكمة المردكد "أما عف استضافة الضيكؼ فيتـ تحضير األكمة الخاصة بيذه المناسبة كىي 
، كفكقو لحـ الدجاج، كيكضع في القصاع لمضيكؼ الحاضريف أك المتكاجديف في "أك البركككس

المنزؿ، أما الجيراف كخاصة منيف النساء الكبيرات في السف فيتـ ارسالو ليف إلى بيكتيف، كىذه 
االحتفالية أصبحت تقاـ في المنطقة بشكؿ جماعي خاصة بمناسبة احتفالية المكلد النبكم  

الشريؼ أك احتفالية الكالدة، كمف بيف األىازيج كاإليقاعات التي تقاـ في مثؿ ىذه االحتفالية 
 1.ىي فرقة قرقابك كالطبؿ

مظاىراحتفاليةتأبيفالمكتى -ج

(مضامينيا)طبيعةمفيكـاحتفاليةتأبيفالمكتى-1

تتميز ىذه االحتفالية عف باقي االحتفاليات في الجانب النفسي مف خبلؿ أنيا احتفالية 
محزنة ألفراد المجتمع، عمى اعتبار أف المكفَّى لف يعكد مجددا أك لف يراه أىمو أك أسرتو بعد 

 :ذلؾ، فالتعاريؼ أعطت نفس الداللة كالمعنى لمفيـك المكت كالكفاة كالجنازة كىي كاآلتي

                                                           
 20:30: ، في الساعة03/06/2015: ، يـكwww.taouat.net/main/images/pdf/touat_fi_oyoune: البريد اإللكتركني-  1

 .أدرار كحات مف الفف، كقصكر لؤلمف، الجزائر: دليؿ كالية أدرار، مساءن 

http://www.taouat.net/main/images/pdf/touat_fi_oyoune
http://www.taouat.net/main/images/pdf/touat_fi_oyoune
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مف جنز الشيء جنزان، ستره كذكركا أف النكار لما : جاء في لساف العرب أف الجنازة*
نازة: احتضرت أكصت أف يصمي عمييا الحسف فقاؿ : إذا جنزتمكىا فآذنكني، الًجنازة كالجى

فالجنازة بالفتح تعني الميت عمى السرير فإذا لـ يكف عميو الميت فيك سرير كنعش أمَّا 
: الًجنازة: اإلنساف الميت كالشيء الذم ثقؿ عمى القـك فاغتنمكا بو كيقكؿ األصمعي: الًجنىازىةي 

  1.بالكسر ىك الميت نفسو، كالعمـك يقكلكف إنو السرير، كتقكؿ العرب تركتو ًجنازة أم ميتان 

 أما في القرآف 2.النعش كالميت كىما مع المشٌيعيف: أف الجنازة: جاء في معجـ الكسيط
 :الكريـ فجاء ت اآليات التالية

ًة فىمىف زيٍحًزحى عىًف النَّاًر : قكلو تعالى ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامى كي فٍَّكفى أيجيكرى ا تيكى نَّمى  كيؿُّد نىٍفسو ذىآًئقىةي اٍلمىٍكًت كىاً 

كرً  يىاةي الدُّدٍنيىآ إالَّ مىتىاعي اٍلغيري ا اٍلحى مى نَّةى فىقىٍد فىازى كى :   ك قكلو جٌؿ شأنو أيضا3(185)كىأيٍدًخؿى اٍلجى

  عيكفى نَّييـ  : قكلو تعالى أيضان 4(57)كيؿُّد نىٍفسو ذىآًئقىةي اٍلمىٍكًت ثيَـّ ًإلىٍينىا تيٍرجى ًإنَّؾى مىيِّته كىاً 
ػيِّتيكفى  5مَّ
مف غسؿ مسممان فكتـ عميو غفر لو :  كجاء في التحميؿ الفقيي أف الجنازة أك الميت

اهلل أربعيف مرة، كقد نتحدث عف كيفية الغسؿ الشرعي ، حيث يبدأ بثبلث غسبلت فأكثر، 
كيشترط أف تككف الغسبلت كتران، ثـ يقرف الٌسدر، أك ما يقـك مقامو في التنظيؼ بتمؾ 

الغسبلت كيخمط مع آخر غسمة منيا شيء مف الطيب كالكافكر، أكلى يسرح الشعر كتجعؿ 

                                                           
، مرجع سابؽ، ص ص-  1 . 324,325ابف منظكرأبك الفضؿ جما الديف محمد بف مكـر
 140، ص 1972، القاىرة، (ط.ب)المعجـ الكسيط، باب الجيـ، : ابراىيـ أنيس-  2
 185القرآف الكريـ، مرجع سابؽ، سكرة آؿ عمراف، اآلية -  3
 57 ، سكرة العنكبكت، اآلية ق نفسصدرالـ-  4
. 30، سكرة الزمر، اآلية المصدر نفسوا-  5
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ثبلث ضفائر لممرأة ثـ تمقى خمفيا، كيجب أف يتكلى غسؿ الذكر الرجاؿ، كتغسؿ األنثى مف 
  1.قبؿ النساء كال يشرع غسؿ الشييد قتيؿ المعركة

الكفاة جمع كفاة كىي المكت كيطمؽ لفظ الكفيات عمى معدؿ : أما في المعجـ الديمغرافي 
الكفيات معان كالميت المتكفى جميعان بمعنى كاحد، كاليالؾ بمعنى المائت كالميت معان، كأصؿ 

 2.معنى تكفى مات مكتان طبيعيان أم قضى نحبو

: الميـ كالكاك كالتاء أصؿ صحيح يدؿ عمى ذىاب القكة مف الشيء، منو المىٍكتي : المكت
نما أصمو قمنا ذىاب القكة لما ركم عف النبي    مف أكؿ مف ىذه الشجرة خبلؼ الحياة كا 

 3.الخبيثة فبل يقربف مسجدنا، فإف كنتـ ال بيدَّ مف آكمييا فأميتكىا طبخان 

.(التحنيطككيفيةاستعمالو،كلمباس)كيفيةتأبيفالمكتى-2

 مف خبلؿ ما سبؽ نقكؿ أف احتفالية تأبيف المكتى كباعتبارىا مرحمة انتقالية إلى مكاف 
جديد أك مرحمة جديدة في طريؽ أم إنساف فإنو ال بد عميو مف أف ينتقؿ إلييا عبر الكثير مف 
الطقكس كالممارسات التي كانت في سابؽ العيد األكؿ مف البشرية بمجتمع معيف، كالتحنيط 

 إذ نجد أف 4الذم ارتبط ظيكره بالمجتمع الفرعكني القديـ، كانتشر ليشمؿ جميع المجتمعات؛
المجتمع األدرارم ىك أيضا في احتفالية تأبيف المكتى يقـك بيذه العممية كفؽ مجمكعة مف 

الطقكس كالممارسات كالرمكز التي يعتقدكف أف ليا آثار في نفسية الميت أك المتكفى كأيضا 

                                                           
 16, 15، ص ص 2006، دار اإلماـ مالؾ، الجزائر، 1أحكاـ الجنائز، ط : محمكد المصرم-  1
. 87المعجـ الديمغرافي، مرجع سابؽ، ص -  2
 847معجـ مقاييس المغة، مرجع سابؽ، ص -  3
 –، الدار العالمية لمكتب، الجيزة 01، ط (بيف اإلثباتات العممية كالحقائؽ التاريخية)لعنة الفراعنة : إسبلـ محمد عبد المنعـ-  4

 229- 221، ص ص 2011مصر، 
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عائمتو، كلذلؾ قمنا بمساءلة مف أفراد المجتمع ممف ليـ الخبرة في عممية التحنيط كتجييز 
 :الميت في مثؿ ىذه االحتفالية، كفيما يمي تفاصيؿ ىذه المساءالت

 كضحت لنا فييا مككنات الحنكط ككيفية استعمالو، بكدربالةالزىراء:  مقابمة مع السيدة -01
عكد02لحنكطنديركافييـلقطف،كردالصالةعمىالرسكؿ،كثمرةتقكذالطيب،ك)): فقالت
إفكجد(القرنفؿ)نكار  معنى ىذا الكبلـ أف مككنات الحنكط 1((،كالعنبر،كالماءأكماءزمـز

القطف، الكرد الدعك في المنطقة بكرد الصبلة عمى : التي يستخدمكنيا في تأبيف الميت ىي
الرسكؿ، ثمرة الطيب، أعكاد النكار أك القرنفؿ، العنبر، الماء أك ماء زمـز إف تكفر ألىؿ 

 .المتكفى
ماحدا....)):  أما فيما يخص كيفية استخداـ أك استعماؿ ىذه المككنات فتقكؿ أيضا -02

،ثـندؽالصكالحالمتبقيةألمي صحابالغسكؿيبداكنديركالقطففيالماءأكماءزمـز
،كمنيفيكممكاأىؿالغسكؿالتغساؿ(الكرد،كالعنبركالثمرةكالنكار)قمتلؾقبيؿعمييا

نديركاحناالقطفكنغمدكهفيالحكايجالمسحكقة،كنديركهفيجميعمخارجالمتكفيكفي
2((شعرهكبيفأصابعو،كألميبقىمفالماءنمسحبوعمىصدرهكأطرافوثـيكفف

لمقصكد مف قكليا ىك أف تأبيف الميت يحتاج إلى فريؽ متكاتؼ الجيكد مف األىؿ كاألبناء، ا
أك اإلخكة الذيف ليـ الدراية بعممية التأبيف، فمف خبلؿ المبلحظة المباشرة إلحدل احتفاليات 

تقـك بقراءة القرآف :  مجمكعات، األكلى04 مجمكعات أك 03التأبيف الحظنا فعبلن أف ىناؾ 
كالدعاء لمميت، كالثانية تقـك تجريد الميت مف ثيابو ثـ تغسيمو، الثالثة تقـك بسحؽ مككنات 

                                                           
 زكاال، في مقر بيتيا بقصر أكالد ابراىيـ 14:30: ، عمى الساعة03/04/2015: بكدربالة الزىراء يـك: مقابمة مع السيدة-  1

، أرممة لستة بنات ككلد، جعمتيا الظركؼ تكاصؿ ما كانت أميا كجدتيا تقكماف بو في تأبيف المكتى، 1950تيمي، مف مكاليد 
.  كأيضا تساعد أىؿ القصر في األفراح كاألتراح  في طيي الطعاـ كالقياـ بيـ

. نفس المصدر-  2
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الحنكط أما الرابعة فمكمفة بحياكة الكفف تقـك بو إحدل النسكة أك الرجاؿ الذيف يمتمككف 
 .ماكنات الخياطة كليـ الدراية بكيفية التفصيؿ كالحياكة

كانكازمافيخيطكهبالشكؾأنتاعالنخمة،أك)):   تقكؿالحاجةفطكمةمقابمة مع  -03
 معنى قكليا أف في الزمف األكؿ ألفراد 2((،أمادركؾراىـيجيبكهلينانشبككهليـ1المخيط

يقكمكف يحياكتو بأشكاؾ النخيؿ، كبعدىا  (لباس الميت)المجتمع األدرارم في حياكتيـ لمكفف 
استعممت في حياكتو اإلبر الكبيرة كالتي يدعكنيا ىـ بالمخيط، أما اآلف كمع التطكر 

التكنكلكجي السريع أصبحت حياكتو بالماكنات لمف ليـ الخبرة في التفصيؿ كالخياطة مف 
 .الرجاؿ كالنساء، إذ ىي مف بينيـ

الكففكتافبيض)):  تحدثنا عف مككنات الكفف تقكؿبكدربالةالزىرةمقابمة مع السيدة  -04
كايفالمييفصؿمنكالعبايةكالسركاؿكالسمياـأكالمحشر،كيتخيطأالخيطكاحدبرؾ،

كبالتالي فالكفف ىك عبارة عف قماش 3((ككففليوشركطمنياحفظمايشكؼفيالميت
أبيض يتـ حياكتو كتفصيمو كبقية األقمشة كحسب جنس المتكفى، كالذم يتككف مف العبائة 

كالسركاؿ ك السمياـ أك ما يدعكنو بالمحشر، إذ يتـ حياكتيـ بطريقة عشكائية بسيطة، 
كتضيؼ كتقكؿ أف ىذه العممية كرثتيا عف كالدتيا كجدتيا المتاف كانتا ديتا القصر في 

زمانيما، كذلؾ أف مؤبِّف الميت ال بد مف أف تتكفر فيو شركط، مف بينيا السرية التامة كحفظ 
 .ما يراه في المأىبَّف

                                                           
ىك إبرة كبيرة الحجـ يتـ بيا خياطة األفرشة كبعض األصناؼ مف المباس التقميدم الخشف خاصة المصنكع مف : المخيط-  1

. الجمد
 صباحان 10:00:  في الساعة27/06/2015: الحاجة فطكمة يـك: مقابمة مع السيدة-  2
. مقابمة مع السيدة بكدربالة الزىراء، مصدر سابؽ-  3
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مقابمة مع األخت مريـ كضحت لنا فييا نكعية القماش كتسميتو الذم يفصؿ منو الكفف  -05
؛ أم 1((الكففيندارمفكتافالعشعاشياألبيضأكمرزاياعالهتقيؿكرطب)): فتقكؿ

، كقبر (الكفف)لباس المتكفى: نعمـ بعد كفاة أم شخص يتـ تجييز شيئيف أساسييف ىما
المتكفى كبالتالي فإف كؿ مسمـ ال بد مف أف يكفر لنفسو أك أىمو ىذا المباس كما سبؽ ذكر 

ذلؾ كالمتمثؿ في قماش أبيض المكف يدعى في المجتمع التكاتي بالعشعاشي أك مرزايا 
 :كالصكرة التالية تكضح نكع ىذا القماش

 قمنا بطرح سؤاليف :كيفيةتفصيؿالكففكالفرؽمابيفالجنسيففيعمميةالتفصيؿ -06
 .كيؼ يتـ تفصيؿ ىذا القماش؟ كىؿ ىناؾ فرؽ بيف الذكر كاألنثى في عممية التفصيؿ؟

ف ذكرنا أف عممية التفصيؿ يحتاج صاحبيا إلى دراية بالحساب كطرؽ التفصيؿ كما  سبؽ كا 
تككف ىذه العممية كفؽ ما نصت عميو الشريعة اإلسبلمية، فكانت ىناؾ شركط  ضركرم تكفرىا 

في الذم يقـك بالعممية منيا أف يككف شاىد عياف في حيو أك بمده لديو معرفة بكيفية تأبيف 
محمد " الميت كمحنؾ كذا خبرة جيدة لكي يستطيع التفصيؿ لمكتى البمدة كىذا ما أقره لنا الشيخ 

05أذرعكأكبر03نيارنجكنفصمكهنفصمكهبالكتر،أقؿشي)): في قكلو" البركة محفكظي
أذرع،كعمىحسابالكتافالمييتكفربشرطالكترفيالتفصاؿ،كايفألميفيوالعمامة

(المرأة)،كنفصمكاكيؼأنتاعالراجؿكيؼأنتاعلمرل2(المحشر)كالقميصكالسركاؿكالسمياـ
 3((إالأنياتستثنىفيككنيايشترطالسترةليافنزيدكاليافيالطكؿفقطكبالكترأيضا

معنى كبلـ الشيخ سيد البركة لكي يتـ تفصيؿ الكفف فإنو يحتسب أك يعد لو بالحساب الفردم 

                                                           
 مساءن بقصر أكالد ابراىيـ 19:00:  في الساعة28/08/2015: مقابمة مع األخت مريـ المدعكة  مني بنت الحاجة يـك-  1

. تيمي
ىك عبارة عف قطعة قماش مستطيمة يتـ خياطتيا بعد طيييا إلى إثنيف ، كبعد ذلؾ يتـ قطع خيط منيا، : (السمياـ)المحشر-  2

حداث ثقبيف يتـ إدخاؿ الخيط بيما في األعمى قرب حنجرة كيتـ إدخاؿ الميت بو أما الخيط المتبقي فيمؼ عمى بقية الجسد  كا 
. كقدمي الميت لذا سمكه بالمحشر أما القبعتو فيغطى بيا كجو الميت

: ، في الساعة31/08/2015: محمد البركة محفكظي، المدعك سيد البركة بقصر بني تامر، يـك: مقابمة مع الشيخ-  3
.  مسساءن 18:00
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أذرعمايقابميابالمتركاحدمتر03مثؿ)): كليس الزكجي كىذا ما أكدتو أـ أسماء بقكليا
 أما عف مككنات الكفف فأضاؼ 1((أذرعبالمتراثنيفمتركنصؼ05كنصؼسنتيمتر،ك

لممككنات السابقة الشيخ سيد البركة العمامة كالقميص بالنسبة لمرجاؿ، كىذا المباس نفسو يفصؿ 
لممرأة كالرجؿ باستثناء المرأة التي يشترط تغطية جسدىا كمية فيتـ زيادة الطكؿ مع الحفاظ عمى 

: ، فيما يمي الصكر(الفردم)الحساب بالكتر 

  

 توضح قطعة المحشر 21 توضح قطعة العباٌة              صورة رقم 20 توضح قطعة الستارة                      صورة رقم 19صورةرقم 

نحفركه)): مقابمة مع الحاج عبد القادر تازايا يكضح كيفية حفر قبر المتكفى فيقكؿ -07
لىما نياريقكلكافالفماتإلىكصىعمىالبالصةألمييندفففييانمبكليورغبتك،كا 
كصىنحفركهحسبترتيبالقبكرفيالمقبرة،أماعمميةالحفرفيالطكؿيختمؼالذكر

1،60أم)أقداـ08أقداـفإفالذكرنديرلو07(المرأة)عمىاألنثىإذادرنالممرل
،كحديفيحفركهعمىحسابطكؿالميت،كالعرضكمميفكيفكيؼ(متراكستيفسنتيمتر

 فالمعنى مف 2((سنتيمتر50:شبركأربعأصابع،أماالعمؽفيقدربػ:متافقيفعميوبػ
كبلمو أنو يتـ حفر حفرة القبر بعد شيكع أف فبلف قد مات، فإف كاف مف بيف األفراد الذيف 

قد أكصكا بمكاف حفر قبرىـ تمبى رغبتو، أما إذا لـ يكص بذلؾ فيتـ دفنو حسب ترتيب 
 .القبكر في المقبرة

                                                           
، في 02/04/2015: ، يـك(الماكثات بالبيت)مقابمة مع أـ أسماء، أستاذة بقسـ الخياطة كالتفصيؿ التابع لتككيف اإلناث -  1

.  صباحا بقاعة المتعددة الخدات ببمدية أكالد أحمد تيمي أدرار09:39: الساعة
.  مساءن بقصر بني تامر تيمي أدرار17:30: ، في الساعة16/09/2015: مقابمة مع الحاج عبد القادر تازايا، يـك-  2



 بكاليةأدرار االحتفاالتالشعبية:الفصؿالثاني

 

 

138 

ىذا الطرح تـ االنطبلؽ فيو مف الكاقع المعيش الحالي الذم تغيرت فيو الكثير مف 
العادات كالتقاليد كاألعراؼ، فظيرت ممارسات كأفعاؿ تتماشى كسمككات أفراد المجتمع، 

 .كىذا سنراه في مظاىر احتفالية التأبيف مف خبلؿ المأكؿ كالمككب الجنائزم

.مظاىراحتفاليةالتأبيفمفخالؿالمأكؿكالمككبالجنائزم-3

 مف خبلؿ ما تـ مبلحظتو عبر تقنية المبلحظة بالمشاركة في احتفالية تأبيف المكتى 
كذلؾ بإعداد كتحضير الكجبات الغذائية، لزكار الكافديف لمعزاء فإننا  الحظنا أف ىذه الكجبات ال 

تختمؼ عف بقية الكجبات المقدمة في احتفالية األعراس كاحتفالية الزيارات كانت الكجبة 
، كىذا ما 1األساسية ىي الكسكس الذم يقدـ بعد ختـ قراءة القرآف أك ما يسمكنو بختـ السمكة

حناالميتنديركليوألمييخمؽفيالعرسكالالزيارة)): أقرت بو لنا الحاجة الخادـ بقكليا
خاصةإذاكافماتزكج،الميماخمؽليوىكحييخمؽليوكىكميت،نطيبكالعيشصدقة

؛ كبالتالي نبلحظ مف خبلؿ ىذه 2((عميونيارتنختـسمكتككندعكليوبالرحمةكالمغفرة
المقابمة أف الكجبة الغذائية المفضمة كاألساسية المقدمة في االحتفاليات ىي كجبة الكسكس لما 
ليا مف قيمة غذائية متكاممة كلما ليا مف أىمية في نظر الضيكؼ، عمى اعتبارىا رمزان لحفاكة 

 . االستقباؿ في األفراح، كزمران إيمانيان كدعكيان في األتراح

يحمؿ إلى : ... أما فيما يخص المككب الجنائزم فيقكؿ الدكتكر محمد الصالح حكتية
المقبرة عمى النعش المصنكع مف لب النخيؿ يجمع بأشرطة مف الجمد يغطى بكساء كيحمؿ 

يطرح النعش أما المقبرة باتجاه القمة كالكؿ يجمس عمى األرض في ... ببطء باتجاه المقبرة ،
 معنى ذلؾ 3.انتظار سكاف القصكر المجاكرة كبعد اكتماؿ الحضكر يقـك اإلماـ بصبلة الجنازة

                                                           
. تـ تكضيح معنى ىذه الكممة فيما سبؽ-  1
. صباحان بقصر زاكية سيد البكرم تيمي أدرار10:00: ، في الساعة02/05/2015: مقابمة مع الحاجة الخادـ يـك-  2
 371، ص 02محمد الصالح حكتية، مرجع سابؽ، ج-  3
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أف أىؿ الميت كأىؿ بمدتو ينقمكنو مف بيتو نحك المقبرة حمبل عمى األعناؽ كىذا ما أشارت لو 
 1:بعض القصائد التي يرددكنيا أثناء احتفالية تأبيف المكتى فيقكلكف

 إلى المقابرة خمؼ مف يشيعكني كحممكني عمى أعناؽ أربعة
 آخر صبلة مف الدنيا فيا حزني صمكا عميا صبلة ال سجكد ليا
 كأرسمكا كحدا منيـ يسندكني كأنزلكني في قبر مظمما مكحشا
 كأنيـ لـ يكف اليـك يعرفكني ردكا عميا تراب القبر كانصرفكا
 بكك عميا بكاءن ليس ينفعني أبي كأمي كجيراني ككميـ

فيذه القصيدة تتحدث عف المراحؿ التي يمر بيا المتكفى بعد مماتو قبيؿ كصكلو إلى اآلخرة 
كمنيا كصمو لممقبرة كقياـ أىمو كذكيو كأصدقائو بالصبلة عميو، ثـ إنزالو في القبر المجيز سمفان 
كما سبؽ كأف ذكرنا، كقبؿ كضعو يتـ تفريش القبر بالحناء كيأتي أىؿ المتكفى فيمتفكف بالقبر 

كيضعكف فكؽ رؤكسيـ رداء أثناء كضع الجثة في القبر، ثـ يقكمكف بكضع الحجارة عمى القبر 
كيتـ تغطيتيا بالطيف كتكضع أيضان حجرتيف كشاىديف كاحدة في مكضع الرأس كاألخرل في 

مكضع القدميف، كمع الشاىديف يكضع بعد ثبلث أياـ قاركرة أك لكحة خشبية مكتكب عمييا اسـ 
كلقب المتكفى كتاريخ ميبلده ككفاتو حتى يحددكنو أىمو مف بيف القبكر في المقبر، كىذا ما أقره 

كلينانكصمكاالميتإلىلمدينةبالكاميكحتىلحدلقبرك،بعدمانكنك)): الحاج محمد بقكلو
صميناعميوفيالجامعأكفيالمصمى،كالقبريككفمحفكرمفقبؿالنحطكفيوالحنة،
كيجكناسكيحطكعمىرسانيـدرانياريجكيحطكهفيقبرك،كمفبعديسندكهمفجية
القبمةعمىيمينو،ثـيحطكالحجارةكالطيفمعالشيكد،ثـيزيدكاالترابكتمشيالناس

عمىركحيا،كيكلكالمسمكةفيالميؿأكغداليوصبحكالفميؿ،كنيارتمرثالثأياـيجك

                                                           
ىذه القصيدة لـ نجد ناظميا بسبب تدكليا عمى األلسف كفقط في احتفالية تأبيف المكتى بالرغـ مف المحاكالت العديدة في -   1

 .(ىذا في حدكد إطبلعنا)البحث عف ناظميا في خزائف المخطكطات كبعض الزكايا 
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معمرةبالحجاركيكتبعميياسميت1يقمعكالعكدكيحطكليوعمىراسكلكحةكالخشاشة
 كالصكر تكضح لنا ذلؾ مف خبلؿ قيامنا بتصكير إحدل 2((كلقبالميتكنيارزادكنيارمات

: القاركرات ككيؼ تـ تعبئتيا بالحجارة كىي كما يمي



تكضحالخشاشةممتمئةبالحجارة24تكضحالخشاشةفارغةصكرة23صكرةرقـتكضحالخشاشةجاىزة22صكرةرقـ

 مظاىراالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينية:رابعان

  نعمـ أف لكؿ االحتفاالت الشعبية مظاىر خاصة بيا، فيا ىي االحتفاالت الشعبية 
المرتبطة بالشعائر الدينية تتميز عف غيرىا مف االحتفاالت في ككنيا مسنكنة مف اهلل سبحانو 

، باعتبارىا احتفاليات كانت  كتعالى كمتعارؼ عمييا في أكساط المجتمعات منذ القدـ حتى اليـك
مكجكدة كتـ تيذيبيا كما سبؽ ذكر ذلؾ سمفا، كمف بينيا احتفاليتي عيد الفطر كعيد األضحى 

كبنص صريح في السنة النبكية الشريفة، كذلؾ خصت المجتمعات  اإلسبلمية عف غيرىا 
بمجمكعة مف االحتفاالت الشعبية الشعائرية، التي يجد فييا المسمـ راحة كطمأنينة تمكنو مف 
تعبئة نفسو دينيا كدنيكيا، كمف بيف ىذه االحتفاليات احتفالية ليمة القدر كاحتفالية الحج كالعمرة 

: تمثيبلن ال حصران، كفيما يمي التفاصيؿ

مظاىراحتفاليةعاشكراء.5.3.2
                                                           

1
ىي قنينة تصنع مف فاكية اليقطيف  بعد تجفيفو كتجكيفو أم إفراغ محتكاه مف الحبكب لتصبح قاركرة تستخدـ : الخشاشة-  

. لتجميع كتركيب الحميب كأيضا في حفظ مادة الدىف، كأيضا تستخدـ في كضعيا عمى قبكر المتكفى لسيكلة الكتابة عمييا
 مساءن بقصر أكالد إبراىيـ تيمي 19:00: ، في الساعة12/07/2015: مقابمة مع الحاج محمد المدعك أبا دحماف، يـك-  2

أدرار 
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  إف ىذه االحتفالية ليا خصكصية عف باقي االحتفاليات، بالرغـ مف كجكد الكثير مف 
األدلة عف سبب االحتفاؿ بيا، كىذه الميزة اكتسبتيا مف خصكصية المجتمعات التي تحتفؿ بيا 
فتضفي عمييا طابع خاص مف خبلؿ الطقكس كالعادات كالتقاليد الممارسة فييا، كبالتالي فإف 
احتفالية عاشكراء صحيح أنيا شعيرة دينية متفؽ عمييا بصياـ يكميا كاالحتفاء بيا، إال طابعيا 

المميز في المجتمع التكاتي بجعميا كعدة أك زيارة يحتفؿ بيا كبالضبط في تكات الكسطى 
كتحديدا في منطقة تمنطيط التي تعيش أياـ مف الفرحة كاالبتياج كاألىازيج الشعبية الخاصة 

. بيذه االحتفالية

كما تشير أيضا بعض الدراسات إلى أف االحتفاؿ بيذا اليـك يرجع إلى أنو اليـك الذم 
 قد كجد أىؿ  مياجرا مف مكة إلى المدينة، كيقاؿ أف الرسكؿ كصؿ فيو النبي سيدنا محمد

، فسأليـ عف سبب صيامو فقيؿ أنو اليـك الذم نجا سيدنا مكسى  المدينة يصكمكف ىذا اليـك
 نحف أحؽ بمكسى، كىناؾ مف اعتبر مقتؿ الحسيف ابف عمي : عميو السبلـ مف فرعكف فقاؿ

 كلذلؾ فإف تعدد األسباب نظرا لتعدد الكقائعو التي 1.سببا لصياـ ىذا اليـك كاالحتفاؿ بو كذكرل
، ما أدل بمفسرم كمحممي الكممات مف معاجـ كقكاميس يعرفكنيا حسب  حدثت في ىذا اليـك

عاشكراء ىي اليـك العاشر مف شير محـر فيو : ىذه الكقائع، فمعجـ نكر الديف الكسيط عرؼ
 2.مصرع الحسيف بف عمي بف أبي طالب عمييما السبلـ حفيد النبي 

 (يـك عاشكراء)كعمى ىذا األساس يحتفؿ المسممكف في الجزائر بيـك العاشر مف محـر 
كالذم لو امتدادات منذ أقدـ العصكر التي ارتبطت ببعض المعتقدات كالممارسات الدينية 
:    كالشعبية، كنجد أف ىذه الدراسات كاألبحاث أشارت إلى تقسيـ احتفالية عاشكراء إلى شقيف

شمؿ الصياـ كالذم يمثؿ الركف مف األركاف الدينية األساسية في الديف اإلسبلمي، كىذا : األكؿ

                                                           
 24منى الفرنكاني، مرجع سابؽ، ص -  1
.. 842عصاـ نكرالديف، مرجع سابؽ، ص -  2
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 صاـ  عمى لساف مالؾ بف أنس كالبخارم كالترمزم بأف رسكؿ اهلل " أحمد غنيـ"ما أشار إليو 
 1.ىذا اليـك كأمر بصيامو منذ أف كاف في مكة ثـ داـك عمى صيامو، كصامو المسممكف

، إذ تعد عادة االحتفاؿ بطيك "عاشكرة"يتمثؿ في نكع مف المأككالت يطمؽ عمييا اسـ : أما الثاني
المأككالت لعاشكراء مف العادات القديمة كالتي امتدت إلى الحكـ العثماني كانتشرت في جميع 

 2.أنحاء المجتمعات العربية كاإلسبلمية كمصر كالعراؽ

  كما تتميز عاشكراء بعادات شعبية مثيرة لبلىتماـ منيا ما ىك ييكدم، كمنيا ما ىك 
عمى الرغـ  مف االعتقاد ": فكستر مارؾ" شعبي، كمنيا ما ىك إسبلمي، كفي ىذا الصدد يقكؿ 

السائد في بعض مناطؽ المغرب بأف عاشكراء حداد عمى مقتؿ أبناء عمي بف ابي طالب، 
العاشر مف )كأحيانا عمى مكت الرسكؿ، كعمى الرغـ مف تكقيتيا الذم يصادؼ اليـك الثاني 

كىك الشير األكؿ لمسنة اليجرية فإنيا طقس شماؿ إفريقي ال ينتمي  (شير محـر كليس التاسع
  3.إلى اإلسبلـ كال إلى ديف الكثنية العربية

  كىذه االحتفالية كصفت مف أغرب االحتفاليات في المجتمع التكاتي في نظر عاشكر 
سرقمة ألنيا خاصة بالنساء كيخمدكنيا لمدة عشر أياـ عمى التكالي؛ إذ ىي إيقاع نسكم يشكمف 
فيو صفيف متقابميف كيتخذ أصحاب اإليقاع أقبلؿ أك أقبلليؿ كالزمار مكاف بجكار ىذيف الصفيف 

                                                           
، ط (دراسة تخصيصية تقارنية  لمنصكص االسبلمية كالييكدية)عاشكراء في االسبلـ بيف الحقائؽ كاألكىاـ : أحمد غنيـ-  1

01 ،1984 ،07. 
ديناميات تغير التراث الشعبي في المجتمع المصرم، دراسة : الكتاب العاشر)التراث كالتغير االجتماعي : نجكل الشايب-  2

، 2002جامعة القاىرة، - ، مطبكعات مركز البحكث كالدراسات االجتماعية، كمية اآلداب01، ط (لعادات الطعاـ كآداب المائدة
. 159ص 

 مساء 18:15: ، في الساعة11/04/2015: ، يـك htt//sociologiemekbes.blogspot.com:  اإللكتركنيالمكقع-  3
دراسات : ، محكر3464/2011الطقكس كالعادات، الحكار المتمدف، العدد ....عاشكراء : ، مقاؿ تحت عنكاف:فاطمة الغدادم

. 01كأبحاث في التاريخ كالتراث كالمغات، ص 
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كحسب ما كجده مف الركايات أف عاشكر ىذا لـ يكف سكل يـك عاشكراء كىـ يرددكف في أغاني 
 1.كأبيات شعرية

  2:كىذه األبيات كالمرجكعات يقكلكف فييا

ىداؾ فالنا بابا عاشكر سمـ رجالنا 

ادا غربا أك الح لينا ىجالة بابا عاشكر ياعريس الخبلؿ لو 

أك بناتكا حاشمة الزينة ياكيمك بابا عاشكر مشكي أك اليبكي 

بنت بكقبلبة بابا عاشكر تندبك اللة عيشة 

بابا عاشكر مات مايبرا أسبابك أمرا 

كلعدـ مقدرتنا عمى تصكير ىؤالء النسكة كلخصكصية المكقؼ، فيناؾ بالمقابؿ أىازيج تقاـ 
بالمناسبة كتتمثؿ في إيقاع الباركد، كالصكرة تعبر عف ىذه المناسبة مباشرة مف مكنيا في قصر 

: كىي كاآلتي، مف القصر القديـ2016لسنة "احتفاليةعاشكرة"تمنطيط بمناسبة 

                                                           
 57عاشكر سرقمة، مرجع سابؽ، ص -  1
 58المرجع نفسو، ص -  2
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  توضح رقصة عاشور بمناسبة االحتفالٌة بقصر تمنطٌط      26 توضح رقصة عاشور بمناسبة االحتفالٌة بقصر تمنطٌط      صورة رقم 25صورة رقم 

مظاىراحتفاليةالمكلدالنبكمالشريؼ.4.3.2

 الحتفالية المكلد عدة صيغ كدالالت ىي أيضان عمى اعتبار أف كممة مكلد تتضمف معاف 
مختمفة فيناؾ مف ىدؼ إلى االحتفاؿ بزيادة المكلكد أم خركجو إلى الدنيا، كىناؾ مف يراىا 
: عكس ذلؾ فيي مصادفة لتاريخ كفاة الشخص، كمف جممة ىذه التعاريؼ أخذنا تعرفيف ىما

ىي االجتماعات التي تقاـ لتكريـ الماضيف مف األنبياء كاألكلياء، كاألصؿ فييا تحرم :المكلد 
 1.الكقت الذم كلد فيو كلي مف أكلياء اهلل

 

 

مكلد " عيد ديني كشعبي محمي تكريما لكلي ذم شيرة، كيرل أف كممة :أكىك"Birthdqy 
تنطبؽ عمى االحتفاالت اإلسبلمية أكثر مف المسيحية؛ ألف األكلى تقاـ عمى أساس تفضيؿ  

 1.تاريخ مكلد الشيخ، بينما تقاـ األخيرة عمى أساس اليـك المفترض لمكفاة
                                                           

دراسة ميدانية لمطريقة الجازكلية الحسنية )المعتقدات الشعبية في الطقكس كالشعائر الصكفية : عبد الحكيـ خميؿ سيد أحمد-  1
 288، ص2012مصر،- الشاذلية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، كزارة الثقافة، القاىرة
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كبالتالي نتفؽ مع التعرفيف أنيما عرفا المكلد حسب كاقعيما المعيش، إال أنني ال أكافؽ عمى 
بعض الصيغ التي ال تكجد كممارسات في مجتمعنا كىي أف احتفاؿ المكلد ىك تكريـ لماضي 
األنبياء كاألكلياء كفقط، بؿ ىك إبقاء عمى الذاكرة المجتمعية حية بنقؿ التراث اإلسبلمي ليس 
فقط مكتكبان مف خبلؿ الكتب، بؿ مرسكما كمحفكران كمنقكشان في ذاكرة األجياؿ اإلسبلمية مف 

 ربيع األكؿ مف عاـ الفيؿ ىذا فيما يخص ىذه 12خبلؿ االحتفاؿ بذكرل مكلد النبي  يـك 
االحتفالية فيي ليا خصكصية مميزة لدل أفراد المجتمع التكاتي مف شماؿ الكالية إلى جنكبيا 

الذم يحتفؿ بذكرل  (الزيارات)كمف شرقيا إلى غربيا، عكس االحتفاؿ ذكرل األكلياء الصالحيف 
.  كفاتيـ في بعض األحياف

لذا كلتكضح خصكصية ىذه االحتفالية، قمنا برصد بعض العادات كالتقاليد الممارسة في 
تيمي محؿ - التابع لبمدية أكالد أحمد -  إبراىيـ أكالدقصر باحتفالية زيارة المكلد النبكم الشريؼ 

انطبلقا مف المبلحظة بالمشاركة ليذه االحتفالية نجدىا تختمؼ عف باقي : دراستنا الحالية
 القصر كباقي القصكر المحتفمة بيا أىؿاالحتفاليات ككنيا ال تقاـ مف اجؿ كلي صالح، لكف 

 إلى غاية اليـك الثاني األكؿبدءا مف طمكع شير ربيع . (العبلـ)ابتدعكا أك ابتكركا فكرة الراية 
 عمى مكعد مع احتفالية المكلد النبكم الشريؼ، إبراىيـ أكالدقصر أىؿ ك، عشر مف نفس الشير

 الميالي كميا مف بعد صبلة المغرب بتبلكة المديح الديني الخاص بمدح المصطفى ػ احيث تحي
 حفؿ إلقامةحتى صبلة العشاء، ك مف ثـ الخركج  (بالبشير)صمى اهلل عميو كسمـ ػ المعركؼ 

 2".أقبلليؿ" النسكة يقيمكف حمقة الطبؿ أمابالنسبة لمرجاؿ، " برزانة"فكلكمكرم يدعى 

                                                                                                                                                                                           
 288عبد الحكيـ خميؿ سيد أحمد، مرجع سابؽ، ص -  1
 عكد أعمى مطرزة بخيط ذىبي لمفظ الشيادتيف، ميدب الجكانب بشريط احمر مشدكد في األخضر راية مف القماش :العالـ 

. مف الخشب محدب الرأس ذك قبة نحاسية
 .14/01/2014 ،  أدرار تيمي- إبراىيـ بأكالدالمبلحظة بالمشاركة يـك احتفالية زيارة المكلد النبكم الشريؼ -  2
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 القصر منذ الصباح الباكر أعياف يقـك األكؿ اليـك الثاني عشر مف ربيع إلىكصكال   
المممكءة بالماء كيكضع العكد " الصطمة" اآلنية النحاسية كإعداد االحتفالية إلقامةبالتحضير 

 بكابة مسجد إلى العمـ يشرب، ك عند التماـ يحمؿ أف القصر أىؿاعتقادا مف كالخشبي بداخميا 
شاىد "يحضر حينيا .  القصر كالزكار القادمكف لحضكر االحتفاليةأىؿتجمع حتى مالقصر 
 شيخ الزاكية الذم يشرؼ عمى لباس العبلـ كسط جك ممزكج بزغاريد النسكة ك أك" الببلد

حد أمف " المقدـ" بعدىا يتقدـ رجؿ يدعى ".عمىالنبيرسكؿاهللالصالة"تيميبلت الرجاؿ 
لحمؿ العبلـ يككف قد اعد نفسو مسبقا " عميكا" عف جد المعركفة بعائمة أباالعكائؿ الكارثة لمميمة 

 يتكسطيا ميراس نحاسي األحزمةبزينة المكلد المتككنة مف عباءة كعمامة خضراء ك مجمكعة 
 خفيفة بإيقاعاتصغير يساعد في حمؿ الراية، متجييف نحك شماؿ القصر تحت كقع الطبؿ 

 "الصالةكالسالـ ""الشفاعةيارسكؿاهلل" ،"الصالةكالسالـ" التالية األىازيجيردد مف خبلليا 
 يكضع العبلـ داخؿ حفرة أيف"  العبلـأـ":  مكاف يدعى بػإلى كصكال "الشفاعةياحبيباهلل"

،الميـالنبيالصالةكالسالـعمى"مف طرؼ المعشؽ " التعشيؽ"لتقاـ حمقة برزانة عمى كقع 
في لحظة  ."اهللمحمدارسكؿاهللإاللوإ،الاألرضعمىآلوالتاليحبوكصميكسمـعميو

عمى تبميؿ الرمؿ   مباشرة يخرج الماء المشركب سابقا ليعمؿأمو العبلـ في أككضع  الراية 
الرمؿ "ك مف ثـ يبدأ المقدـ كالمرافقيف لو بتكزيع البركة عمى الزكار المتمثمة في  المكجكد بيا،
، ك بعد ختـ برزانة " العبلـ، الطعاـ اليابس، القميؿ مف البخكر الذم يبخر بو العبلـأـالمبمؿ مف 

 يرجع الجمع الغفير باتجاه القصر العتيؽ مركرا بطريؽ مغاير لطريؽ الخركج عمى كقع التعشاؽ
: بقكليـ

العاشقيففيالنبيصمكاعميوالميـصميكسمـعميو
  مكضعيا إلى إرجاعوكصكال عند باب المسجد نقطة البداية لنزع العبلـ ك " حاضركف" كالباركد 
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 1: التياليؿ التاليةمردديف برزانة ك التيبلؿ داللة عمى نياية االحتفالية إيقاعالسابؽ، تحت 
اهللاهلليارسكؿسيدنامحمدياشفيع

ثمكسعيدعاكنكهيارجاؿاهلل
اهللمكالنايااهلل

اهللاهللاليقباليمكاداداغامكا
اهلل يجعؿ معاكدتنا كمعكدتكـ لمخير بالميجة التكاتية، :  كالمقصكد مف ىذه األغنية ىك

. لمعنى الميـ أعد عمينا ىذا اليـك كسائر األياـ بالخير كاليمف كالبركات

i. مظاىراحتفاليةليمةالقدر

كمما سبؽ نقكؿ إف لكؿ احتفالية ميزة تميزىا عف غيرىا مف االحتفاليات، فاحتفالية ليمة 
القدر مسنكنة عمى المسمميف بنصكص شرعية كربانية، حيث أف الخيرات التي كعد اهلل سبحانو 

حياؤىا بالصبلة كالدعكات مف أىـ المظاىر التي يقـك عمييا  كتعالى عباده تتنزؿ يكميا، كا 
االحتفاؿ، انطبلقا مف صبيحة ليمة القدر يتـ تجييز كؿ المستمزمات  بتنظيؼ المساجد كأفرشتيا 
كتعطيرىا كتزينيا ليذه الميمة ىذا مف جية، كمف جية أخرل يتـ إعداد كطيي األطعمة الخاصة 

التي تقدـ في إفطار جماعي لمصائميف، فيذيف الجانبيف مثبل الجانب الديني كالدنيكم، لذلؾ 
. حدث نكع مف االختبلؼ في تعريؼ إعطاء معنى كشرح تسمية لميمة القدر

ىي ليمة الحكـ :  فقاؿ أكثرىـ في شرح معنى تسمية ىذه الميمةلعمماءااختبلؼ فكجدنا 
قدر اهلل الشيء قدرا كقدرا لغتاف : كالفصؿ يقضي اهلل فييا قضاء السنة، كىك مصدر مف قكليـ

كىي الميمة التي قاؿ اهلل : كالٌنير كالٌنير كالٌشعر كالٌشعر، كقٌدره تقديرا لو بمعنى كاحد، قالكا

                                                           
مجمة، السيحمكبمحاجأكالدالنبيػصمىاهللعميوكسمـػبعرشأسبكعقصة: مكالم عبد اهلل بف الطيب سماعيمي -  1

 .16، ص 2010، مارس 06، تصدر عف مجمكعة القركط، العدد النخمة
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كىةو ًانَّا كينَّا مينًذًريفى : سبحانو ٍلنىاهي ًفي لىٍيمىةو مُّدبىارى 1( 3) ًإنَّآ أىنزى
 ٌنما سٌميت ليمة القدر مباركة ألف  كا 

 سكرة في  كألىمية ىذه الميمة خٌص المكلى 2.اهلل سبحانو ينزؿ فييا الخير كالبركة كالمغفرة
ٍلنىاهي ًفي لىٍيمىًة اٍلقىٍدرً :القرآف الكريـ كسميت باسـ سكرة القدر مصداقا لقكلو تعالى آ  (1) ًإنَّآ أىنزى مى كى

ا لىٍيمىةي اٍلقىٍدرً  ٍيره مِّفى اىٍلًؼ شىٍيرو  (2)أىٍدرىاؾى مى بػًِّيـ  (3)لىٍيمىةي اٍلقىٍدًر خى كحي ًفييىا ًبًإٍذًف رى تىنىزَّؿي اٍلمىآلىًئكىةي كىالرُّد
تَّى (4)مِّف كيؿِّ أىٍمرو  سىبلىـه ًىيى حى

3(5) مىٍطمىًع اٍلفىٍجرً ا

  كمف خبلؿ الطرح السابؽ نقكؿ أف احتفالية ليمة القدر احتفالية متفؽ عمييا عبر كؿ 
المجتمعات العربية كاإلسبلمية، إال أف لكؿ مجتمع كمنطقة خصكصيتيا في إحياء ىذه الميمة 

كغير بعيد عف كاقعنا المعيش، يحتفؿ سكاف منطقة أدرار بيذه المناسبة المباركة في جك 
ركحاني بييج، مف تعاؿ ألصكات المصميف في المساجد تتخممو األعماؿ الخيرية مف إفطار 

جماعي لمصائميف، كزيارات لممرضى ككبار السف في البمدة، كالتصدؽ عمى الفقراء كالمساكيف 
كزيارات األىؿ كاألقارب، بالرغـ مف كجكد تغير بيف الزمف الماضي كالزمف الحاضر في 
)): ممارسة طقكس كعادات كتقاليد ىذه االحتفالية، ىذا ما أكده لنا الشيخ سيدم أحمد بقكلو

حناالرجالةنيارلفضيمةكيؼكؿيكـأنتاعرمضافأالعالهأنكميزعمىِليَّاماتُلْخٍريف
بزيارةكؿالناسمفأقاربكجيرافكمرضىكناسكبار،كمفقبؿصالةلعشىنخرجكقصاع
العيشلمجامعألميتبدفيوقرايةالقرآفكالتيجدمفبعدصالةالمغربكتستمرحتىلطمكع
لفجر،ناكمكالعشىجماعةفيجامعكألميبغاالصالةيكمؿمعالجماعة،أماألميبغايريح

يريحفيعرصةمفعرصاتالجامعيقرلكيدعي،حتىلطمكعالفجرتنختـالسمكةفييا

                                                           
 03القرآف الكريـ، مصدر سابؽ،  سكرة الدخاف، اآلية -  1
 اإلماـ أبي محمد بف عاشكر ك مراجعة: تحقيؽ) (ىػ427: المتكفى)أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ  - 2

، 10لبناف، ج - ، دار إحياء التراث العربي، بيركت 01، ط الكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآف: (نظير الساعدم: كتدقيؽ
 242، ص 2002

 05القرآف الكريـ ، مصدر سابؽ، سكرة القدر، عدد آياتيا -  3
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 كعميو ٌفإف الشيخ كما رأينا كضح لنا كيؼ تقـك 1((كيدعكاالماـكيتسامحكالناسكيتغافركا
فئة الرجاؿ بممارسة عاداتيـ كتقاليدىـ كطقكسيـ الشعائرية في ىذه االحتفالية كالتي قد أشرنا 

ليا في بداية الفقرة، عمى خبلؼ النسكة فعاداتيف كتقاليدىف يضفيف عمييا طابعان خاص بيف في 
كؿ احتفالية، ففي الزمف الماضي كف ال يذىبف إلى المساجد بسبب عدـ تكفر المكاف ليـ كأيضا 
الفكرة السائدة في المجتمع أف النساء أجرىـ في منازليف إف بقكا فييا كعممكا كؿ ما عمييـ مف 
مسائؿ دينية كدنيكية كالصبلة كتربية األبناء كىناؾ سبب آخر ىك الجيؿ كاألمية التي كانت 

سائدة في أكساطيف بأمكر الديف كعدـ تعميميف فكف في مثؿ ىذه االحتفالية يعبرف عف فرحتيف 
عبلء الزغاريد كالرقص كتنظيـ مآدب عشاء كسحكر جماعي كىذا ما  كابتياجيف بقرع الطبكؿ كا 

حناكنازماففيالفضيمةمانخرجكلمجامع،عالهمكاف)): أكدتو لنا الحاجة مينة بقكليا
بالصةكيفنصمكاكزيدكانكايقكلكالينالمرلصالتيافيدارىا،إكاسمعتيبصحكنانديركا
خالكطكنياريخرجكالرجالةلمجامعدكاقصاعالعيشلمجامعباهكييتعشاككيجيبكلماعف
نغسمكىـ،نجتامعكفيدارمفالديارنكمكافيياكألميبغايصمييصميككينكممكاالمكمة

نجيبكاأقالليؿكنطبمكاكنغنكحتىإلىكقتالسحكرتمشيكؿمرةلدارىا،أالعالهىذاالشي
مابقىكناجاىميفكمانعرفكاكالك،كدركؾتبدؿالحاؿداركالنابالصةفيالجامعكلينا

نخرجكنصمكاكؿشيررمضافكنيارتجيالفضيمةكلينانديركاكيمايدركاالرجالةيقكمكا
 المقصكد مف كبلميا ككما سبؽ ذكر ذلؾ أنيف لـ يكف 2((التيجدكالصالةإلىمطمعالفجر

يذىب إلى المسجد لمصبلة لؤلسباب المذككرة مف قبؿ، بؿ كفَّ يبقيف في منازليف حتى يخرج 
الرجاؿ إلى المسجد مصحكبيف بقصاع العشاء، كبعد تناكلو يجمبكف األكاني لكي تغسميا النسكة، 

كيخرجف بعد ذلؾ إلى منزؿ يجتمعف فيو مف تريد أف تصمي فتقـك صبلتيا، أما البقية فيبدأف 
بكضع المأككالت المتنكعة كيشرعف في نتاكليا، كبعد االنتياء مف األكؿ يجمبف الدؼ فيقرعكنو 

                                                           
 صباحا بقصر أكالد عيسى تيمي أدرار 11:00: ، في الساعة09/09/2015: مقابمة مع الشيخ سيدم أحمد يـك-  1
 صباحا بقصر تاريدالت بأككالد إبراىيـ تيمي أدرار 10:00: ، في الساعة13/08/2015: مقابمة مع الحاجة مينة يـك-  2
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كيغنيف كيرقصف حتى مكعد السحكر فيتفرقف ىذا في السابؽ أم في الماضي، أما اليـك فيف 
يخرجف مثميـ مثؿ الرجاؿ إلى المسجد لمتيجد كقياـ ليمة القدر كما فرضت في الشريعة 

. اإلسبلمية

(عيدالفطركعيداألضحى)مظاىراحتفاليةالعيديف .3.2.1

 تتشابو مظاىر االحتفاؿ في عيد الفطر كعيد األضحى مف خبلؿ بعض الممارسات 
كاألفعاؿ االحتفالية، خاصة التي مرتبطة بالمظير الشعائرم ليـك العيد مف صياـ كصبلة كزيارة 

األقارب كاألصدقاء، في حيف يختمفاف في شيء كاحد ىك أف عيد الفطر يككف بعد االنتياء 
مباشرة مف صياـ شير رمضاف كىك رمز تعبيرم عمى فرحة المسمميف بإتماـ إحدل الفرائض 

أما عيد األضحى فيك أيضان رمز تعبيرم عف مثؿ ىذه الفرحة لكف أتى بعد االنتياء مف فريضة 
الحج كأيضا مرتبط بصياـ ثبلث أياـ مخالفة لمييكد في صياـ يـك تسعاء كعاشكراء كعميو فيما 

 :يمي إيضاح ذلؾ
.(عيدالفطركعيداألضحى)طبيعةمضمكفاحتفاليةالعيديف.1.1.3.2

ما يعكد مف شكؽ، أك بغض، أك مرض، أكىـ، : أصمو مف ًعٍكدي، جمع أعياد: فالعيد في المغة
ىك كؿ يـك  يحتفؿ فيو الناس بحدث ما أك بذكرل ما، كذلؾ كاألعياد الدينية : أك فرح؛ كالعيد

 1.(عيد االستقبلؿ أك عيد التحرير)، كاألعياد الكطنية (عيد الفطر كعيد األضحى)
دعيما يا  : )اسمان لمجمكع اليـك كالعمؿ فيو كىك الغالب كقكؿ " العيد"كقد يككف لفظ 

ف ىذا عيدنا ؟ يريد اجتماعان (ىؿ بيا عيد مف أعيادىـ): فقكؿ ؛ (أبا بكر فإف لكؿ قـك عيدان كا 
كىذا يقتضي أف  (أكؼ بنذرؾ): قاؿ لو. ال : معتادان مف اجتماعاتيـ التي كانت عيدان فمما قاؿ

ال  ف نذر كما أف ككنيا مكضع أكثانيـ كذلؾ كا  ككف البقعة مكانان لعيدىـ مانع مف الذبح بيا كا 
 2.لما انتظـ الكبلـ كال حسف االستفصاؿ
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فإف شئت قمت في جمعو مياسـ . المككاة، كأصؿ الياء كاك: كالميسـ. عيدكا: العيدكما يقاؿ في 
ف شئت قمت مكاسـ عمى  امرأة ذات ميسـ إذا : يقاؿ. الجماؿ: كالميسـ. األصؿعمى المفظ، كا 

كامرأة كسيمة، كنسكة . كقـك كساـ. كفبلف كسيـ، أم حسف الكجو. كاف عمييا أثر الجماؿ
 1.كساـ

تكاترت النصكص الشرعية ؛ ك2يعني نأكؿ منيا آخر الناس كما أكؿ أكليـ: كقاؿ ابف عباس 
عمى حصر األعياد الزمانية في اإلسبلـ في عيديف حكلييف ىما الفطر كاألضحى ال ثالث ليما 

 كأف ما سكل ذلؾ مف األعياد إنما ىك محدث سكاء كاف ، األسبكعي يـك الجمعةالعيدسكل 
 قدـ رسكؿ): قاؿ  كاألصؿ في حديث أنس بف مالؾ ،  غير ذلؾكأسبكعيان أـ حكليان أـ قرنيان أ

كنا نمعب فييما في : ما ىذاف اليكماف؟ قالكا: المدينة كليـ يكماف يمعبكف فييما فقاؿ  اهلل
 3.(إف اهلل قد أبدلكـ بيما خيران منيما يـك األضحى كيـك الفطر الجاىمية، فقاؿ رسكؿ اهلل 

أعياد اإلسبلـ في ىذيف اليكميف كنيى عف غيرىما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  فحصر 
يقتضي ترؾ الجمع بينيما ال سيما  (إف اهلل قد أبدلكـ بيما خيران منيما) قكلو ]: رحمو اهلل

. يقتضي االعتياض بما شرع لنا عما كاف في الجاىمية (خيران منيما): كقكلو
لما سأليـ عف اليكميف فأجابكه بأنيما يكماف كانكا يمعبكف  (إف اهلل قد أبدلكـ): كأيضان فقكلو ليـ

فييما في الجاىمية دليؿ عمى أنو نياىـ عنيما اعتياضان بيكمي اإلسبلـ إذ لك لـ يقصد النيي لـ 
يكف ذكر ىذا اإلبداؿ مناسبان، إذ أصؿ شرع اليكميف اإلسبلمييف كانكا يعممكنو كلـ يككنكا ليترككه 

 4.[…ألجؿ يكمي الجاىمية
دخؿ أبك بكر كعندم جاريتاف مف ): كفي الصحيحيف مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا قالت
: كليستا بمغنيتيف فقاؿ أبك بكر: قالت. جكارم األنصار تغنياف بما تقكلت األنصار يـك بعاث
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يا أبا بكر إف لكؿ قـك :  فقاؿ رسكؿ. ؟ كذلؾ في يـك عيدأمزامير الشيطاف في بيت رسكؿ 
 1 .(عيدان كىذا عيدنا

 
مظاىراحتفاليةعيدالفطر.2.1.3.2

 يعكس االحتفاؿ بعيد الفطر عدد مف الممارسات بعضيا قديـ كاآلخر حديث، إال أف مف 
أىـ شعائر يـك العيد لدل الكبار كالصغار ىك أداء صبلة العيد في المساجد، كىك مظير مف 

 كبالتالي فمف مظاىر احتفالية عيد الفطر في المجتمع 2مظاىر الدينية في ىذه األعياد؛
األدرارم ككبقية المجتمعات اإلسبلمية، يقكمكف بالتأىب ليذا اليـك بنكع مف اليمع المتبكع 

بالفرحة كىـ في انتظار مديرية الشؤكف الدينية كاألكقاؼ باإلعبلف الرسمي عف أكؿ يـك العيد 
كنياية شير رمضاف عبر كامؿ التراب الجزائرم عف طريؽ القناة التمفزيكنية األرضية، ليخرجكا   

لتأدية صبلة العيد في يـك العيد بعد اإلعبلف عف تكقيتيا مف طرؼ الكزارة الكصية، كبعد ذلؾ 
يتفرقكف لتبادؿ الزيارات كالتبريكات بيف األىؿ كاألقارب كالجيراف كالقصكر المجاكرة، كمف خبلؿ 

ىذا الطرح قمنا برصد بعض المظاىر االحتفالية الخاصة بيذا العيد انطبلقا مف بعض 
المقاببلت التي أجريناىا ككضح لنا أصحابيا جممة مف المظاىر التعبيرية الخاصة بفرحة عيد 

 :الفطر كىي
نستناك)): مقابمة مع أبك أيمف كضح لنا فييا كيؼ كانكا يستعدكف ليـك عيد الفطر فقاؿ: أكال

العيدحدلالتميفيزيكف،كنياريقكلكاغدكاالعيدنمشكلمجامعنصمكاالعشاكنجك،كفي
طريقنانقسمكالفطراتأنتاعالعيد،كايفألمييعطيالدراىـككايفألمييعطيالسميدكال

الفرينةكالبعضيعطيالزرعكمياعمىحسابطاقتك،كمفبعدنجكنرقدك،كغداليوالعيد
نخرجكلمجامعنصمكالعيدالمييحدكدفكقتكمفبعدصالةالفجر،كينصمكنتجمعكفي

الجامعفيصؼطكيؿكنقكؿلمحاضريفمعاإلماـمبركؾالعيدكيجعؿالمعاكدةلمخير
يحييناحياةالخيركالسعادة،كنتفارقكاكايفألمييمشيلناسكبعدالصالةمباشرةككايفألمي

                                                           
 190، ص 454 -952- 949: صحيح مسمـ، باب الحراب كالدرؽ يـك العيد، رقـ الحديث: مسمـ-  1

 171نجكل الشايب كعمياء شكرم، مرجع سابؽ، ص -  2



 بكاليةأدرار االحتفاالتالشعبية:الفصؿالثاني

 

 

153 

 المقصكد مف كبلمو  أنو بعد اإلعبلف الرسمي 1((يدخؿلدارككعاديكلييخرجلناسككجيرانك
كما سبؽ كأف ذكرنا عف يـك العيد كبعده مباشرة يتكجيكف إلى المسجد ألداء صبلة العشاء، كفي 

، كالتي تعطى نقكدان أك مكادان غذائية (بالفطرة)طريقيـ يكزعكف عطايا عيد الفطر المسمات لدييـ 
كالسميد كالفرينة، كالبعض يقدـ المحاصيؿ الزراعية كالقمح إذا كاف متكفر لديو، كؿ حسب 
مقدرتو كاستطاعتو، ثـ بعد صبلة العشاء ينامكف لميـك المكالي كىك يـك العيد الذم يخرجكف 
لصبلتو بعد تحديد تكقيتيا بعد صبلة الفجر، كبعد أداء صبلة العيد مباشرة يصطفكف في 

المسجد لتبادؿ التياني مع الحاضريف كاإلماـ، ثـ ينصرفكف لتبادؿ التياني مع األىؿ كالجيراف 
الميـ أعد عمينا العيد أعكاـ عديدة، الميـ أحينا )كاألصحاب كاألحباب، كالتي يرددكف فييا عبارة 

 .(حياة الخير كالسعادة
 مقابمة مع الحاجة عائشة كضحت لنا فييا كيؼ تعمؿ النسكة عمى تجييز أنفسيف :ثانيا

أحنانكجدكالمعيدزعمةممييطمعشيررمضافأال)): كأبنائيف الحتفالية عيد الفطر فقالت
عالهنزيدكانكجدكالككثر،بعدماتفكتليمةالقدرم،مفقبميانشركالباسالعيؿكلباسنا
كنخدمكاالقاطك،كمفبعدالميمةنغسمكاكمشلماعفكالمباسالقديـكنسيقك،كنديركاالحنة

حناعيمنا،كنيارالعيدنصمكهفيالداركنخرجكلفـالقصرنتجمعكافيوكامؿمعالنسا
أنتاعالبالدكنقكلكايجعؿالمعاكدةالخير،كنرجعكالمدارنكجدكاالفطكركالقاطكلمضياؼ

 معنى كبلميا أف النسكة في تجييز أنفسيف كبيكتيف يختمؼ 2((كناسناألمييجكيبارككالعيد
عف الرجاؿ فيف يقمف بتجييز كؿ احتياجات المنزؿ منذ بداية شير رمضاف كحتى إلى نيايتو، 
انطبلقا مف شراء مبلبس األطفاؿ كمبلبسيف في بدايتو، كاقتناء كؿ متطمبات صناعة الحمكيات، 

كصكال إلى نيايتو بعد ليمة القدر فيقمف بعممية تنظيؼ البيت كالمبلبس القديمة كتزييف البيت، 
إضافة إلى كضع الحناء في أيادىف كأيادم أبنائيف مف الفتيات، كيـك صبيحة العيد يخرجف إلى 

فـ القصر كيجتمعف فيو لتبادؿ التياني كالتبريكات، ثـ : ساحة البمدة أك القصر التي يدعكنيا بػ
يرجعف إلى بيكتيف مف أجؿ تحضير مائدة الغذاء كتقديـ الحمكيات لمضيكؼ الكفديف لممنزؿ مف 
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أجؿ إلقاء تياني يـك العيد؛ كفيما يمي نمكذج لحنة العيد التي تضعيا النسكة في أيادىف 
 :كأرجميف

 
 توضح ٌد مخضبة بالحناء28 توضح رجل مخضبة بالحناء                                           صورة رقم 27صورة رقم 

 أما عف فرحة األطفاؿ فبل تكصؼ فيي فرحة كبيرة جدان لما تـ مبلحظتو مف خبلؿ 
المبلحظة المباشرة، خاصة بعد ارتداء مبلبس العيد كشراء بالكنات كمفرقعات مف دكاكيف 

القصر كتجكاليـ في أزقة القصر كساحتو، حامميف في ذاكرتيـ الصغيرة طقكس كعادات كتقاليد 
. فرحة العيد إلى جيؿ الغد

:مظاىراحتفاليةعيداألضحى.3.1.3.2
كسننطمؽ مف التعريؼ المغكم لمعنى األضحية لتكضيح مفيـك عيد األضحى، كىي مف 

أم ذبح األضحية في أم كقت كاف مف أياـ التشريؽ أيضان، كىي ثبلث أياـ بعد : ضحى الحاج
: ، كضحى الرجؿ بالشاة أك بالضأف (ال ذبح إال بعد التشريؽ): يـك النحر،  كأيضا في الحديث

 1.(عند المسمميف)أم ذبحيا يـك عيد األضحى ساعة الضحى 
 لذلؾ فإف ىذه االحتفالية مرتبطة بطقس معيف كىك التضحية أك ذبح األضحية، التي ىي 

بمثابة الضحية التي أنقذت الطرؼ اآلخر مف مشكؿ معيف أك ىي كبديؿ لحؿ ىذا المشكؿ، 
 ذبح نبي اهلل إسماعيؿ الذم كاف االبف الكحيد لسيدنا كىذا ما حدث فعبل بإبداؿ المكلى 
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إبراىيـ عمييما السبلـ بكبشيف عظميف أك بذبح عظيـ فداء لو مف المكت أم إنقاذا لو مف 
فىدىٍينىاهي ًبًذٍبحو عىًظيـو  : كىذا بنص صريح في القرآف الكريـ بقكلو 1المكت؛  2.(107)كى

ال تختمؼ مظاىر االحتفاؿ بعيد األضحى عف عيد الفطر إال مف حيث الفرحة كاالبتياج 
كحتى التحضير لو، إال أنو يتميز عنو مف حيث الشعائر فبل يكتؼ المسمـ بصبلة العيد 
كالصياـ كزيارة األىؿ كاألقارب، بؿ يقـك بذبح األضحية كتكزيع البعض منيا عمى الفقراء 

كالمساكيف ىذا بالنسبة لؤلفراد الذيف لـ يذىبكا أك يتمكنكا مف الذىاب إلى البقاع المقدسة لتأدية 
فريضة الحج إذ أف األفراد الذيف تمكنكا مف الذىاب فيـ يعيشكف الحدث في جك شعائرم مف 

خبلؿ القياـ بمناسؾ الحج كاالحتفاؿ بالعيد أيضان، أما فيما يخص حديثنا عف ىذه المظاىر في 
احتفالية عيد األضحى قمنا برصد بعض العادات كالتقاليد كالطقكس الممارسة في ىذه االحتفالية 

: مف خبلؿ بعض المقاببلت التي أجريناىا ليذا الغرض كىي كاآلتي
كضح لنا مظير مف مظاىر احتفالية عيد األضحى " الحاجمحمدالمبركؾ" مقابمة مع :أكالن

نشركاكبشالعيدمفقبؿكايف)): كالمتمثؿ في صبلة العيد كتجييز األضحية ، حينما قاؿ
ألميأاليماتقبؿالعيدككايفألميشيرمفقبمكا،كحديفيربكهفيديكرىـ،عالهنيار

العيدبايفميككيؼالعيدالصغير،كنياريقكلكاغداالعيديديركالكالنسىالحنةكزكقكلك
قركنكبخيكطحمراءكصفراء،كفينيارالعيديتـذبحوبعدصالةالعيدمباشرةكبعدمايذبح

 ىك يقصد مف ذلؾ أف أفراد المجتمع 3((اإلماـكيخرجليناالجريدةإلىفـالقصرندبحكحنا
إما قبؿ ثبلث أياـ أك أسبكع،  (الكباش)األدرارم قيبىيؿ احتفالية عيد األضحى يقتنكف ذبائحيـ 

كىناؾ مف يقتنيو قبؿ شير، كالبعض اآلخر يقـك بتربيتو في منزلو، كليمة اإلعبلف الرسمي عف 
يـك العيد  بأنو يـك فإف النسكة تعمؿ عمى تخضيب رأسو كأطرافو بالحناء، كتضيؼ لو أشرطة 
مف الخيكط فكؽ قرنيو، كفي صباح يـك العيد يذبح بعد صبلة العيد مباشرة بعدما يذبح إماـ 
المسجد  كيعمف ذلؾ بإخراج جريدة مف سعؼ النخيؿ مخضبة بدماء ذبحو ك يضعيا في فـ 

. ، فيقـك بقية أىؿ القصر بالذبح(ساحة البمدة)القصر 
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كضحت لنا فييا كيفية التحضير الحتفالية عيد األضحى كالعادات "أـصفاء"مقابمة مع :ثانيا
نيارالكقفةنصكمككالنصكمكيكميفمفقبؿ)): الغذائية المقدمة في ىذا اليـك فقالت

كنزيدكالكقفة،نككنكاقبمياغسمناكمشكشرينالباسالعيدكالبعضأالالميلبسكفيالعيد
الصغيريعاكديغسمكاكيمبسك،كفيليمةالكقفةنديركاالحنةحناكعيمناحتىالكبشنخرجكه
كندىنكىاليوكنيارالعيدبعدمايرجعكامفصالةالعيديدبحكهكنحضركاكؿلمدبيحة،كالدار
ألميعندىاطفؿمزيكدجديدمنيفيسمخكاكبشالعيدكىكحاميينزعكالكلباسكاكيدخمكه

فيو،عالهمبركؾكبشالعيدكيعطيولمطفؿالقكةكالصحةحتىإلىمرضيجيوكمش
؛كمفبعدألميتخمؽالدبيحةنقسمكىالنصفيفاألكؿينزعمنوربعلمفقراء.....خفيؼ

كالمساكيفكالباقييتـتكزيعوعمىأىؿالبيتبعدمايتـطبخوبكيفياتعدة،كالنصؼاآلخر
 معنى ىذا الكبلـ أف أفراد 1((يقطعكيكضعفيالثالجةلألياـالمتبقيةمفأسبكعالعيد

المجتمع مف الكبار ىـ كبقية أفراد المجتمع اإلسبلمي في ممارستة بالشعائر الدينية فيـ 
يصكمكف يكميف قبؿ يـك كقفة عرفة كيكمو أيضا، كتككف بعد ذلؾ قد حضرت كؿ مستمزمات 
العيد مف مبلبس كأكاني كأفرشة بتنظيفيا خاصة إذا استعممت في عيد الفطر مف قبؿ كلـ يتـ 
شراء شيء جديد منيا مثؿ المبلبس، كفي ليمة كقفة عرفات تخضب النسكة كالبنات أيادىف 
بالحناء كيخرجكف الكبش ىك أيضا كطبلئو بالحناء، كيـك صبيحة العيد كبعد ذبح األضحية 
كلمف لو طفؿ صغير حديث الزيادة يقاـ عميو طقس يعتقدكف أنو نافع لو جدان كالمتمثؿ في 

كنزع ثياب بو ألنيا تعمؿ عمى  (كىك في سخكنتو)إدخالو في جمد الذبيحة مباشرة بعد نزعو منيا 
إكسابو مناعة جيدة في تحمؿ بعض األمراض إذا تعرض ليا يككف كقعيا عميو خفيؼ، 

كتضيؼ كتقكؿ كبعد االنتياء مف عممية الذبح كالسمخ تقسـ الذبيحة إلى نصفيف؛ ثـ ربعو األكؿ 
يكجو لمفقراء كالمساكيف في القصر، كالمتبقي منو يكزع عمى أىؿ البيت بعد طبخو بكيفيات 

مختمفة حسب ذكؽ كؿ كاحد، أما القسـ الثاني فيتـ تقطيعو ككضعو في الثبلجة لؤلياـ المتبقية 
. مف أياـ العيد
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أما عف فرحة األطفاؿ ال تختمؼ عف عيد الفطر، كالتي ال تكصؼ فيي فرحة كبيرة جدان 
لما تـ مبلحظتو مف خبلؿ المبلحظة المباشرة، خاصة بعد ارتداء مبلبس العيد كشراء بالكنات 
كمفرقعات مف دكاكيف القصر كتجكاليـ في أزقة القصر كساحتو، كبعد الرجكع مف أزقة القصر 

يقكمكف بصكر فتك غرافية مع الكبش قبؿ ذبحو كبعد ذبحو كالمشاركة في كؿ الطقكس التي 
تقـك بيا األسرة في ىذه المناسبة، حامميف في ذاكرتيـ الصغيرة طقكس كعادات كتقاليد فرحة 

 .العيد إلى جيؿ الغد
مظاىراحتفاليةالحجكالعمرة.2.3.2

كغير بعدم عف أجكاء احتفالية عيد األضحى فيا نحف في صدد الحديث عف جزئية 
شعائرية كفي الكقت ذاتو التختمؼ عف احتفالية األعياد األخرل، لما تحممو مف معاف كدالالت، 

مف خبلؿ الطقكس كالعادات كالتقاليد الممارسة فييا، فالتعاريؼ المغكية رغـ اختبلفيا في 
: الصياغة إال أف مضمكنيا كاحد كىي

  : قضاء نسؾ سنة كاحدة، كبعض بكسر الحاء فيقكؿ الحج كالحجة كقرئ قكلو تعالى: الحجُّد 
مىف كىفىرى فىًإفَّ المَّوى غىًنيٌّد عىًف  جُّد اٍلبىٍيًت مىًف اٍستىطىاعى ًإلىٍيًو سىًبيبلن كى مىى النَّاًس حى كىهلًل عى

 2.، بفتح الحاء ككسرىا كاألصؿ الفتح كما قاؿ الزجاج1(97)اٍلعىالىًميفى 

،حٌجان ذىب إليو، كقصده ألداء فريضة الحج : كالحجُّد  ىك حج المسمـ البيت الحراـ في مكة، يحجُّد
 3.كحجَّ المؤمف األماكف المقدسة أم زارىا، كىك أحد األركاف الخمسة في اإلسبلـ

ففي المجتمع األدرارم يتأىب ركب الحجيج في جك إيماني ركحاني بجممة مف 
 النفسية كالصحية كاالجتماعية  كحتى االقتصادية التي يتعيف عمى كؿ حاج مف تاالستعدادا

. تكفيرىا في سفره لمبقاع المقدسة
                                                           

 97القرآف الكريـ، مرجع سابؽ، سكرة آؿ عمراف، اآلية -  1
 303، ص 1ج لمزبيدم، تاج العركسسمر إبراىيـ، مختصر كتاب -  2
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  فيا ىك الدكتكر محمد الصالح حكتية في كتابو تكات كاألزكاد تحدث عف ىذه االحتفالية 
كجك السفر إلى البقاع المقدسة في زمف تكات الماضي قبؿ ظيكر النقؿ الجكم أك باألحرل قبؿ 

تعتبر زاكية سيد الحاج بمقاسـ نقطة تجمع لحجاج ): كصكؿ التطكر التكنكلكجي لممنطقة، فقاؿ
تجكراريف فعند بداية مكسـ الحج يخرج شيخ الركب مف أحفاد سيد الحاج بمقاسـ كيتكجو إلى 
تنرككؾ شماالن فيبعث إلى القبائؿ التي ترغب في الحج فينضـ إليو كؿ شخص مستعد لذلؾ 

؛ كيضيؼ القبائؿ المشاركة منو ال  ...المكسـ كبعدىا يدخؿ إلى قصكر تنجكراريف قصران قصران 
أىؿ حيحا كالمنصكر، كابني ميبلؿ، ثـ أضاؼ المحطات التي مرك بيا عبر البر منيا عيف 
صالح مركرا بتكات ليدخؿ الركب إلى ليبيا محطة محطة كصكالن إلى البقاع المقدسة، كىذه 

الطريؽ كانت محفكفة ببعض مقابر أبنا ء الشيخ سيد الحاج بمقاسـ كدليؿ عمى طريؽ المركر 
، ىذا في ما سبؽ أم في الماضي القريب، إال أنو كبعد التطكر التكنكلكجي السريع 1(لمحجاج

نشاء مرافقيا في كالية أدرار، فقد أصبح ىناؾ تسجيبلت في  كظيكر كسائؿ النقؿ الحديثة، كا 
قكائـ الذىاب لمحج عبر بمديات الكالية كبتحديد شركط الذىاب إليو، ما جعؿ أمكر الحجاج 

لى البحث عف كسيمة التنقؿ أك  تسير بيسر كمركنة كبير ألف الحاج ال يحتاج إلى زاد كبير كا 
عمى مرافؽ الدرب، كفي ىذا الصدد يقكؿ الحاج البركة الصديؽ عف العادات كالتقاليد الممارسة 

ألميطمعتسميتكفيقائمةالذىابلمحج،يخدـ)): في احتفالية الذىاب لمبقاع المقدسة كىي
لىعنديكجدككغطككؿكيفرييامعشركةالطيرافكيبدؿالدراىـ، الباسبكرإلىماعندككا 
كيمشيلمسبيطاريدؽلبراأنتاعالتمقيح،كنيارتقربالمشيابسبكعنديركاالسمكة،كمنيف
نمشككنجكنمقاكىـيستناكنافيالمطاربالطبؿكالزغاريت،المرلالحاجةتمشيمباشرة

لدارىاتباتفييا،كالرجالةيبقاكفيرحبةفيداراألىؿفيالمدينة،كغداليوفيالصباح
؛ 2((يدخمكابالزىككالباركدكيخمؽالصؼباهنستقبمكىـككميايمشيمفبعدمعضيافينك
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معنى كبلمو عندما يتـ اإلعبلف عف قكائـ الحجاج الذيف  سيذىبكف في ىذا المكسـ إلى الحج 
ذا كاف لديو جكاز سفر فإنو  مف طرؼ البمدية، فف ال يممؾ جكاز سفر يعمؿ عمى خدمتو، كا 

يقـك باإلجراءات المتبقية مثؿ إجراء الفحكصات الطبية كالتمقيحات ضد الفيركسات، ثـ تغيير 
العممة كقطع التذكرة، كقبؿ أسبكع مف يـك الذىاب إلى البقاع المقدسة يقكمكف بإعداد كليمة 

، بعد مجيء يجدكف أىميـ ينتظركنيـ في المطار تحت كقع األىازيج كالزغاريد، 1السمكةتسمى 
فيما يخص النساء الحاجات يتكجيف مباشرة إلى بيكتيف لممبيت، في حيف يبقى الرجاؿ في 

المدينة في أحد منازؿ األىؿ أك األصدقاء لممبيت كصباح اليـك المكالي يدخمكف إلى منازليـ 
تحت كقع الطبكؿ كاألىازيج، إذ يصطفكف مف أجؿ المصافحة ك المباركة بالعكدة بسبلـ، كمنيا 

 .  يفترؽ الجميع مع ضيكفو

إذ قاـ األستاذ عاشكر سرقمة برصد بعض المرجكعات التي تردد بمناسبة عكدة الحجيج 
 2:مف الحج أك العمرة ىي

 عمى سبلمتك كالحمد هلل جا لببلدك** **المي امشا أكزار الكعبة ربي أكفى مرادك

 جاه رسكؿ هلل كاصحاب الكفا** **ال يحـر مسمـ ما اكقؼ في عرفا

. ماشي انزكر سيدم رسكؿ اهلل** ** الماؿ ما يدم غير قدرة اهلل

:  ألحد القصكر2016كفي ما يمي تكضح بالصكر دخكؿ كفد الحجاج سنة 

                                                           
تـ شرح المصطمح فيما سبؽ لكف ىنا تشير إلى الجانب الديني كىك قراءة الفرآف كالجانب االجتماعي الطقكسي : السمكة-  1
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 توضح توضح دخول وفد الحجاج واستقباله من طرف أهل القصر31 توضح دخول وفد الحجاج بقصر تمنطٌط           صورة رقم 30صورة رقم 

:مظاىراحتفاليةانتياءالعدة.6.3.2

أم ما أيًعدَّ لحكادث الدىر أك لمحاربة العدك، أك لخكض : ىي جمع عيدىدي : العدة في المغة
: االستعداد، كالعيدَّةي : ، كىي أيضان بمعنى....تجربة ما، مثؿ الماؿ، المؤكنة، السبلح، العمـ

، أم آالتيـ كمعداتيـ ...عيدَّةي الحداد، كعيدَّةي النجار، كعيدَّةي الميندس، كعيدَّةي الطبيب: مف قكلنا
مقدار ما ييعىدُّد كمبمغو، كيقاؿ : جمع ًعدىدي كىي المجمكعة أك الجماعة أم: أما لفظة الًعدَّةي 
أما . أم المدة التي حددىا الشرع، تقضييا المرأة مف دكف زكاج بعد طبلقيا: ًعدَّةي المطمقة

 1.ىي أياـ الحداد عمى الزكج التي ال يحؽ لممرأة فييا أف تتزكج: ًعدَّةي المتكفى عنيا زكجيا

كال ندرم ىؿ ىذه التسمية مشتقة مف انقطاع " الرابطة:" تسمى المرأة التي يتكفى زكجيا بػ
الرابطة التي كانت بيف المرأة كزكجيا أـ أنيا ىذه المرأة تحزف حزنا عمى زكجيا كتبقى في 

، لذلؾ فيي تشبو المرابطيف الذيف (أربعة أشير كعشرة أياـ)بيتيا كال تبرحو طيمة العدة 
رابطكا أنفسيـ لعبادة اهلل سبحانو كتعالى في المساجد كأماكف العبادة كتطميؽ الدنيا بكؿ 

 كبالتالي فإف ىذه االحتفالية ىي أيضا ليا طقكسان ممارسة حسب عادات كتقاليد 2.ممذاتيا
كؿ منطقة، إذ في منطقة تيمي تعمؿ النسكة كمنذ اإلعبلف األكؿ عف كفاة زكج امرأة معنية 
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أياـ مف 10 شيكر ك04 مبلبس الحداد، حيث تبقى في بيتيا افي البمدة يقمف النسكة بإلباسو
نياريمكتشي)): يـك الكفاة إلى أف تنتيي العدة، كلتكضيح ذلؾ تقكؿ الحاجة خدكجة

راجؿيجكالنساكيفالكبراتكيمبسكلمرابطةحكلياحجابياكيغطكلياشعرىاكتحجبفي
 كلكي ال نعيد بعض العبارات تحتجب بمدة 1((دارىاحتىتكمؿأربعشيكركعشرأياـ

 .محددة اآلجاؿ

 كال بد أف نشير ىنا إلى معتقد كاف إلى كقت قريب منتشر يتعمؽ بالنفساء كمكت أحد 
الرجاؿ أك النساء في البمدة يتمثؿ في أف الرجاؿ الذيف تبعكا الجنازة ال يحؽ ليـ أف يدخمكا 
النفساء في بيتيا اعتقادا أف ىؤالء يحممكف معيـ شيئان مف أثر الميت لذلؾ يمكف أف يسبب 

  2.ذلؾ في كفاة الطفؿ المكلكد

في بيتيا إلى أف تنتيي عدتيا، كيـك تنتيي يقاـ احتفاال كبيرا كتككف في " الرابطة" كتمكث 
البداية تمبس مبلبسيا العادية كيخرج معيا النسكة إلى مكاف مخصص لكي تغير مبلبسيا أك 

كىذا المكاف يككف عادة بو مغارة بربكة " تمكح لباسيا"كما يطمؽ عمى ىذه العممية محميا بأنيا 
 3:مف بيتيا" بالرابطة:"كيردد النساء عند خركجيف بػ

 لمسعكدة************اعطكا الطريؽ

كىك شير مف " سعد السعكد: "كمسعكدة مف السعد كىك الحظ الحسف كمنو اشتؽ ما يسمى بػ
 .الشيكر المحمية يرـك الناس فيو الغبطة كالسركر
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 كبعدما يصمف إلى ذلؾ المكاف تدخؿ األرممة إلى تمؾ المغارة كتغير مبلبسيا لترتدم 
أخرل جديدة زاىية المكف تعبيرا عف أف مدة العدة انتيت كانتيى معيا زمف الحزف ليفسح 

المجاؿ لمتعبير عف السعادة، ألف الحياة مزيج مف الحزف كالفرح؛ كيككف قبؿ ىذا اليـك بأياـ 
قد أعد كؿ الرجاؿ المقربيف إلييا قطعا مف القماش يخيطكنيا عمى شكؿ عباءات كسراكيؿ 
لؤلرممة كالشيء المميز أف ىذه اليدايا يشترط أف تكضع في أكياس مف الببلستيؾ سكداء 

عاتمة المكف ربما حتى ال يرل ما بداخميا، كترمى مف فكؽ بيف يدييا ليتـ جمعيا في األخير 
كقبؿ أف يرمي ىؤالء يشترط أف يككف البادم أحد أبنائيا أك أحد المقربيف إلييا ثـ يعكد 

النساء باألرممة التي تككف في ذلؾ اليـك مثؿ العركسة ليجكلكا بيا أنحاء البمدة كيعيدكنيا 
 إذ أننا قمنا بمقابمة لتكضيح الطقكس الممارسة في ىذه 1.إلى بيتيا بعد غركب الشمس

نعرضك)): االحتفالية كالتي ال تختمؼ عبر كامؿ قصكر الكالية مع الحاجة خدكجة فقالت
البناتكاليجالتكنطيبكعيشالشعير،كنخرجككقتالعاصرإلىالرؽنديرفيوثالث

كلباسيا،كمفبعدتمبسلباسياالجديد(المشاقةكالتقاشير)حفراتكحدةتحطفيياشعرىا
فيالحفرةالثانيةكتتكضأ،كالحفرةالثالثةتديرفييالكحؿكتسرحشعرىاكتتحنى،تدفف

الحفركتصميركعتيفكبعدماتكمؿيجككالدىايحرككليياكىيتقكؿسعدؾيالكؿ،
كنرجعكبالطبؿلمقصرمفبعدالمغربكفيطريقياألميبغايعطيياشييعطييا،كالمي

 فالمقصكد مف ىذا الكبلـ الذم تـ اإلشارة 2((تديركاالعركستديركاالربطةنيارتجيتمكح
 في كتابو الرقصات كاألغاني الشعبية، إال أننا عاشكرسرقمةإليو مف خبلؿ ما كضحو 

أضفنا لعض الممارسات التي لـ يذكرىا، عمى اعتبار أف ىذه االحتفالية خاصة بالنساء مثؿ 
ما أقرت بو الحاجة خدكجة كما الحظناه مف خبلؿ المبلحظة المباشر لمثبلث حفر األكلى 

تضع فييا بقايا شعرىا كجكاربيا كألبسنيا، كالثانية تمبس قييا مبلبس جديدة كتتكضأ، كالثالثة 
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تقـك بتكحيؿ عيناىا كتحنية أيادييا كقدمييا، ثـ تدفف كتصمي ركعتيف بعد ذلؾ ليأتي أكالدىا 
.   يعدكف متسابقيف فتقكؿ ليـ سعد يا األكؿ

  كىناؾ في بعض مناطؽ تكات الكبرل ال تقـك المعتدة بالخركج البتة مف بيتيا بعد انتياء 
عدتيا، بؿ تبقى فيو كترتدم لباسا أبيضان محتشمان ثـ بعدىا فقط تخرج بعد أف تمبس كتكزع ما 

لكف)):  كفي السياؽ نفسو أكدت الحاجة خدكجة1.بالصدقة كسرة أك حمكل أك غيرىا: تسمى بػ
كالكمايخرجكامفديارىـلمرؽ،كلكيقعدكفيديارىـكتكرمخدامةألميتخرجلييا اليـك
حكايجرباطيالمرؽتدفنيـكالتعمييـفيفقارة،كتتكضأكتصميركعتيفكتقعدفيدارىا

كيجكالناسيبرككالياكبعدثالثأياـتخرجتقسـالحالكةكتزكرقبرراجمياكالميماخرجت
، معنى كبلميا أف المعتدة اليـك أصبحت  ال تخرج 2((لممدينةتعطيالصداقةكتزكرالجيراف

لمرؽ مف بيتيا بعد انتياء عدتيا إلجراء الطقكس المذككرة مف قبؿ، بؿ تبقى فيو كتقـك بإيجار 
خادمة لتقـك برمي بقايا ككؿ األشياء التي كانت تستعمميا في فترة عدتيا بدفنيـ في الخبلء أك 
رميييـ في فقاقير، كبعد مركر ثبلث أياـ تخرج إلى زيارة قبر زكجيا كالتي لـ تزره تخرج لزيارة 

 .الجيراف كاألقارب بعد تكزيع الصدقة

  :استنتاج

، كانت   مف خبلؿ الطرح السابؽ كبتتبع ظاىرة االحتفاالت الشعبية منذ ظيكرىا إلى اليـك
كالزالت تتميز بالخصكصية الشعبية نظرا لتغير الظركؼ المحيطة بيا، كأيضا بسبب تغير 
اإلطار الزماني المكاني كحتى البشرم ألفراد المجتمعات ؛ إذ أف ممارسات كأفعاؿ كعادات 
كتقاليد الفرد عبر القركف، كبالتالي تعٌيف عمى أفراد المجتمع الحفاظ عمى كينكنتيـ كبقائيـ 
 .كاستمرارىـ، كالحفاظ عمى االحتفاالت الشعبية باعتبارىا الذاكرة الحية لدل أفراد المجتمع

                                                           
 101، ص عاشكر سرقمة، مرجع سابؽ-  1
. مقابمة مع الحاجة خدكجة، مصدر سابؽ-  2
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 كعميو عمؿ أفراد المجتمع التكاتي منذ القديـ كحتى اليـك بتداكؿ كطبع كتمقيف ىذه 
الممارسات كاألفعاؿ كنقميا مف جيؿ إلى جيؿ سكاء شفكيا أك كتابيا مف خبلؿ المكركثات المادية 
كالبلمادية التي تزخر بيا المنطقة كالذم صنؼ في المركز الدكلية مثؿ أىميؿ كالسبيبة كالتيندم، 

كغيرىـ مف الطبكع االحتفالية التي تتميز بيا كؿ مناطؽ إقميـ تكات، كىذا ما أدل بأفراد 
المجتمع التكاتي إلى الحفاظ عمى اليكية القكمية العربية اإلسبلمية عبر ىذا التراث، بالرغممف 

 .تعدد االنتماءات كاالتجاىات كالثقافات
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:تمييد

مف أجؿ كشؼ مضاميف  منيج يتبع أك خطة عمؿ يتـ العمؿ بيا كألكؿ عمؿ طريؽ 
كلذلؾ قمنا بتناكؿ متغير العمؿ المنزلي انطبلقا مف مفيـك العمؿ, كدكاعي الظاىرة المدركسة

، كالعكامؿ المؤثرة فيو، كأيضا تقسيـ العمؿ  كتطكرهفيو نشأة مفيـك العمؿكالذم تناكلنا
انطبلقا مف الرؤل النظرية حكؿ المفيـك ىذا فيما يخص الجزء األكؿ مف المبحث األكؿ، أما 

، ثـ  كتطكرهالجزء الثاني فتـ تناكؿ مفيـك عمؿ المرأة، ًانطبلؽ مف نشأة مفيـك عمؿ المرأة
تكضيح اإلطار القانكني لعمؿ المرأة، كأيضا التطرؽ إلى الدكافع التي جعمت المرأة تخرج إلى 
العمؿ، لتخصيص المفيـك أكثر تـ تناكؿ مفيـك العمؿ المنزلي بشكؿ عاـ في المبحث الثاني 

ثـ اإلطار القانكني لو، كأيضا انييار كتطكره كذلؾ بالتطرؽ إلى نشأة مفيـك العمؿ المنزلي 
 العمؿ المنزلي، ثـ أخيرا العمؿ المنزلي المأجكر، أما كًاستراتجيةتقسيـ العمؿ في المنزؿ، 

المبحث الثالث مف ىذا الفصؿ فتناكلنا فيو العمؿ المنزلي في مجتمع البحث مف خبلؿ 
 ، كأيضا كصؼ المراحؿ التي يمر بيا تواالنطبلؽ مف كصؼ كسائؿ إعداد الكسكس كصناع

، ككذلؾ تكضيح الكيفية التي تقـك بيا العامبلت في مجاؿ إعداد توإعداد الكسكس كصناع
 المعكقات التي تقؼ في كجو العامبلت في ىذا المجاؿ كتعمؿ تحديد، مع توالكسكس كصناع

يركرتو كاستمراريتو، كأخيرا تفسر ظاىرة عمؿ إعداد الكسكس في المنزؿ صعمى عرقمة 
:  ذلؾفي ضكء بعض نظريات عمـ االجتماع، كفيما يمي تفصيؿ كصناعتو

:مػاىيةالعمؿالمنزلي-3

العمؿكعمؿالمرأة-3-1  :مفيـك
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فننطمؽ مف مفيـك العمؿ   العمؿ كعمؿ المرأة، ىما جزئيف مترابطيفالمبحثنتناكؿ في ىذا 
 كالمفاىيـ المرتبطة بو كفيما  كتطكره كتطكره بشكؿ عاـ ، ثـ نتدرج لنصؿ إلى نشأة عمؿ المرأة

: يمي تفاصيؿ ذلؾ

العمؿ:أكال  :مفيـك

 :قنشأةالعمؿكتطكر-3-1-1

اليـك كمفيـك ىذا مرًّ مفيـك العمؿ بعدة مراحؿ تطكرية انطمقت منذ نشأة البشرية ككصؿ الى 
التغير في الكسائؿ كالتقنيات، يكمف حيث ، بمتغير أك باألحرل طرأ عميو مجمكعة مف التغيرات

: كحتى عممية الفرد أك نظرتو لمعمؿ، كبالتالي يمكف تمخيص ىذه المراحؿ كما يمي

العمؿفيالعصكرالقديمة)المرحمةاألكلى: أكالن  كفييا مرَّ العمؿ بعدة مراحؿ شممت :(مفيـك
كؿ مف المرحمة البدائية كمرحمة ظيكر العمؿ في الحضارات القديمة عمى سبيؿ التمثيؿ ال 

 كسنحاكؿ تكضيح ذلؾ كاإلسبلميةالحصر الحضارة الركمانية كالحضارة اليكنانية كالمسيحية 
: كاآلتي

ارتبط مفيـك العمؿ في المجتمع البدائي البسيط بأحكاؿ الطقس : العمؿفيالمرحمةالبدائية -أ
كالمناخ، كالعادات كالتقاليد المينية التي يعيشيا أفراد المجتمع، إذ يقـك العمؿ عمى أساس 

 كبالتالي اقتصر بداية عمى قطع كشؽ الحجارة كأداة بسيطة 1التشابو كالتماثؿ بيف األفراد؛
 . عيشوف في العمؿ لتأمي اإلنسافيستعمميا

ففي ىذه المرحمة كمع التطكر الزمني لمفيـك العمؿ عرفت : العمؿفيالحضاراتالقديمة-ب
 حضارات عديدة ميزت العمؿ كطبيعتو حسب خصكصية ممارسات كأفعاؿ أفراد اإلنسانية

 المجتمع فقامت ىذه الحضارات كما سبؽ كعددنا تسمياتيا بالعمؿ بمختمؼ أشكالو
                                                           

 38،ص1980مصر،- ، مكتبة نيضة الشرؽ القاىرة(مدخؿنظرم)عمـاالجتماعالميني: كماؿ عبد الحميد الزيات-   1
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 عمى أنو نكع مف اإلرىاؽ ضمف التجمعات إليو كاف العمؿ ينظر :الحضارةالركمانية -1
 إال أف مع تطكر 1الحرفية كالشعبية، كتميز بإعطائو حقا معينا كتصنيفات معينة كتنظيمية،

 ظمت شكاىد الحضارة الركمانية حتى عصرنا الراىف، مف خبلؿ اإلنتاجيةالزمف كتراكـ الخبرة 
اشتيار أىميا بإنتاج مادم متنكع كفي مجاالت متعددة مثؿ ساعة الخشب، كالصناعة  

  2.كاألسمحة كالنسيج المنجمية،

 االجتماعية التي ميزت باألكضاععمى اعتبارىا أقدـ الحضارات : الحضارةاليكنانية  - 2
الحياة المينية؛ إذ كاف يقـك المجتمع عمى أساس طبقي مثمتو ثبلث طبقات في طبقة المكاطنيف 

كظؿ ىذا البناء الطبقي ىك الذم يميز نكع  كطبقة الرقيؽ، اليكناف األصمييف، كطبقة المغتربيف،
األعماؿ التي تؤدييا كؿ طبقة، فالثالثة كانت تعمؿ لصالح أك في خدمة الطبقتيف األكلى 

شرفاء ك األسياد كحكاشييـ؛كبذلؾ اتخذ مفيـك العمؿ اؿ تمثبلف تا الطبقتيف كافاتيفكالثانية، كه
 عمى أنو جيدا فيزيقيا يؤديو إليواألكؿ نمط العمؿ اليدكم الذم ينظر : عند اليكناف مظيريف

 كىك مرتبط بطبقة العبيد كالثاني نمط العمؿ العقمي الذم كاف قصرا عمى طبقة الحكاـ اإلنساف
 3.كالفبلسفة

 أفراد ة أخذ مفيـك العمؿ في ىذه الديانات كحسب نظر:العمؿفيالدياناتالسماكية- ج
.  فيو اليدؼ الديني كالدنيكم، فكاف عممية متدرجة مستمرةفالمجتمع؛ حيث كاف العراقيكف يرك

                                                           
، دار الريحانة لمكتاب،الجزائر، 2 ط(عالقاتالعمؿالفرديةكالجماعية)الكجيزفيشرحقانكفالعمؿ: بشير ىدفي-  1

. 16،ص 2006
 30كماؿ عبد الحميد الزيات ، مرجع سابؽ، ص-   2
 30المرجع نفسو، ص-   3
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ترجع أصكليا إلى مظاىر التجانس األكلى التي حطمتيا خطيئة اإلنساف عمى كجو األرض، 
 سيككف العمؿ عف طريؽ كالتقائيمااألرض كالسماء،  ) المممكتيفالتقاء في أدبيـ فكأيضا يرك

 1.التعاكف بيف بنك آدـ مف أجؿ تحقيؽ إعادة إحياء العالـ المفقكد عمى كجو األرض

 لئلنساف إلييان  ان  بيد أف مفيـك العمؿ عند المسيحييف أخذ في بدايتو التمرد عمى اعتباره عقاب
ف لمعمؿ كاكتسب قيمة ايجابية إذ  مليكفر عف خطيئة أسبلفو، كبعد ذلؾ تغيرت نظرة المسيحي

 

بعاده اإلنسافاعتبركه ضركرة أساسية لصحة كجسد كركح   2. عف الخرافات كالعادات السيئةكا 

 كبدكرىا ىذه المرحمة تطكر المفيـك حسب :(العمؿفيالعصكرالكسطى)المرحمةالثانية:ثانيا 
كجيات نظر أفراد المجتمع مف العمماء كالفبلسفة، فشممت مرحمة الطكائؼ الحرفية، كالعمؿ في 

غير أف شكؿ أك نمط العمؿ   مف القرآف كالسنة النبكية،ان  مستمدان  دينيان  الذم أخذ طابعاإلسبلـ
لكف أخذ كطأة سمي  (الرؽ) في مرحمة الطكائؼ الحرفية شبيو بمرحمة العبيد ان دائالذم كاف س

: ، ىذا النظاـ الذم ميز بيف نكعيف مف العمؿ ىمااإلقطاعبنظاـ 

فشمؿ ىذا النظاـ كبار مالكي األراضي الزراعية، كطبقة : العمؿفيالمجتمعالزراعي -1
األقناف المتميزة بتبعية القف لؤلرض المممككة لمسيد لذلؾ اختمؼ ىذا النظاـ عف 

، لؤلرض نظاـ تبعية الفف إيجادأنو فقد نكعا ما مف حدة العبكدية،  سابقو، مف حيث
 3. باستثناء األرضاإلنتاجكالسماح لو بامتبلؾ كسائؿ 

                                                           
 42كماؿ عبد الحميد الزيات، مرجع سابؽ، ص-   1
 43المرجع نفسو، ص-    2
. 17بشير ىدفي، مرجع سابؽ،ص-  3
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تمثؿ ىذا النظاـ في مجمكعة مف األشخاص : العمؿفيالمجتمعالصناعيالتجارم -2
يمتينكف حرفة معينة كيشكمكف طبقة مينية تتدرج تدرجا ىرميا مف حيث 

الذم  فالشيخ ىك أعمى سمطة فيك (...شيخ المينة، المعممكف،الصبية)التخصص
يدافع عف مصالح الطائفة كيكجييا في العمؿ كيعاقب في حالة مخالفة لكائح كأنظمة 

العمؿ، في حيف المعمميف يتمثؿ دكرىـ في كضع نظاـ الطائفة كاختيار األعضاء 
 مع تنامي الرأسمالية 1789الجدد أك رفضيـ، إذ ظير ىذا النظاـ في فرنسا سنة 

 1.التجارية 

 كما سبؽ كذكرنا كاف جؿ ممارساتو كأفعالو مستمدة مف القرآف اإلسبلـأما مفيـك العمؿ في 
: كالسنة النبكية، كبالتالي يمكف نفصؿ ذلؾ مف خبلؿ اآليات القرآنية التالية

 آ أىٍحسىفى المَّوي ًإلىٍيؾى كىالى آ ءىاتىاؾى المَّوي الدَّارى االىًخرىةى كىالى تىنسى نىًصيبىؾى ًمفى الدُّدٍنيىا كىأىٍحًسف كىمى كىاٍبتىًغ ًفيمى
تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي االىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّد اٍلميٍفًسًديفى 

ميكا فىسىيىرىل  :كقكلو تعالى أيضان  2 قيًؿ اٍعمى كى
دُّدكفى ًإلىى سىتيرى ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميكًمنيكفى كى مىكي المَّوي عىمى
ميكفى ا ا كينتيـٍ تىٍعمى اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادىًة فىيينىبِّػئيكيـ ًبمى   3 عى

ـٍ الى ييٍظمىميكفى : كأيضان  الىييـٍ كىىي فِّػيىييـي أىٍعمى ًلييكى ًمميكا كى اته مِّمَّا عى ًلكيؿٍّل دىرىجى  : أيضان ، كقكلو 4 كى
ٍرتى اٍلقىًكمُّد االىًميفي  ٍيرى مىًف اٍستىاجى ا يىآ أىبىًت اٍستىاًجٍرهي ًإفَّ خى  .5 قىالىًت ًاٍحدىاىيمى

 النبكية الشريفة فكؿ األحاديث التي جاءت في العمؿ جاءت إما مفسرة آلية المآثرأما في 
: قرآنية أك مكممة ليا في المعنى كمنيا

                                                           
. 18بشير ىدفي، مرجع سابؽ،ص-  1
 77سابؽ، سكرة القصص، اآلية  القرآف الكريـ، مصدر-  2
 105مصدر نفسو، سكرة التكبة، اآلية اؿ-  3
 19مصدر نفسو، سكرة األحقاؼ، اآلية اؿ-  4
 26مصدر نفسو، سكرة القصص، اآلية  اؿ- 5
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 1.ككمكـ راع ككؿ راع مسؤكؿ عف رعيتو -
 2. األجير أجره قبؿ أف يجؼ عرقواأعطك -

 مفيكما شامبل كمتكامؿ لمعمؿ يظير مف خبلؿ األحكاـ اإلسبلميكعمكما فقد كرس النظاـ 
 بيف الجانب الركحي كالجانب الحيادم لمعمؿ كىي ما كالقكاعد التي أقرىا ،كربطت في مجمميا

 3:جاء في معنى اآليات ك األحاديث المذككرة سمفا كىي كما يمي

 .التناسب بيف العمؿ المنجز كاألجر المقابؿ لو -
 .القدرة عمى العمؿ كالحؽ في الراحة -
 .الكاجبات مرتبطة بالعمؿ -
 .ضركرة الحماية في مجاؿ العمؿ -

 إف التغبير الزمني صاحب التغير في جميع :(العمؿفيالعصرالحديث)المرحمةالثالثة:ثالثا
، التي مف قكاعدىا استغبلؿ ةكاالستقبلليالبناءات في المجتمع، مف خبلؿ االتجاه نحك الفردية 

رأس الماؿ الذم يعتبر عنصر أساسيا في قياـ النظاـ الرأسمالي الذم حؿ محؿ نظاـ تكارث 
 كىذا بالنظر إلى ان ارتباطو بالديف كأخذ معنى جديدعمى  مفيـك العمؿ رالثركة، كبالتالي اقتص
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 .264 ـ، ص 2004كقاؿ األلباني حديث صحيح ركاه البخارم كمسمـ، بيت األفكار الدكلية، لبناف، 
 21،22بشير ىدفي ، مرجع سابؽ، ص -   3
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إذ يمكف أف نضع عدة ميزات مشتركة بيف مختمؼ كجيات النظر لتعريفو،  1العمؿ في حد ذاتو؛
 2:كىذه الميزات ىي

ف العمؿ نتيجة تقديـ أشياء أك منتجات ذات قيمة، كتختمؼ طبيعتيا باختبلؼ طبيعة إ -
 .العمؿ المقدـ كالمكارد المستعممة فيو، كىي المنتجات المقدمة إلى االستغبلؿ البشرم

 العمؿ يعبر عف بذؿ جيد عقمي كفكرم بغرض تحقيؽ، أك تحصيؿ عمى مقابؿ، قد إف -
 .ان يتخذ أشكاالن كأنكاع

إحصاء أك قياس، كىك عنصر مبلـز لو لعدة أسباب منيا ما يرتبط كأداة ضع العمؿ كم -
 في عممية العمؿ مف أجؿ المنفؽصكرة الزمف أخذ بتقديـ المنتج الذم يقابمو، كقد 

 .قيـ نقدية كغيرىاب أكؿ األمر، ليقيـ ىذا الجيد فيما بعد اإلنتاج
باعتباره ظاىرة اجتماعية، فالعمؿ يرتبط بشكؿ مباشر بتنظيـ المجتمع، بكاسطة ما  -

 .يسمى بتقسيـ العمؿ كتنظيمو
يأخذ العمؿ ميزة أخبلقية، تزيد أك تنقص، أك تأخذ قيمتيا حسب ما يتخذه ىذا الجانب  -

 .لدل المجتمع، كيرتبط بالجانب الثقافي القيمي لممجتمعات 
يتميز العمؿ كالعامؿ بالتعقيد، كاعتبار العممية نتيجة حاصمة لتجمع عدد مف الجكانب  -

 الذم يقـك بيا، كلمظركؼ المحيطة بيذا اإلنسافالنفسية،االجتماعية، االقتصادية، كغيرىا داخؿ 
 .اإلنساف

 تتغير درجة لئلنسافمع التطكر التكنكلكجي كطرؽ تنظيـ المؤسسات، كالتطكر الحضارم  -
 ككائف حي بآلة، فبعد أف كاف يقـك بالعمؿ مجردا مف األدكات، أصبحت ىذه اإلنسافارتباط 

                                                           
، مخبر تطبيقات عمـك النفس كعمـك التربية مف أجؿ التنمية في الجزائر لدل جامعة الرضاعفالعمؿ: محمد بالرابح-  1

 32-30،ص2011كىراف، ديكاف المطبكعات الجامعية،  
، دار المحمدية العامة، الجزائر، (دراسةنظريةكتطبيقية)إدارةالمكاردالبشريةكالسمكؾالتنظيـ: ناصر دادم عدكف-  2

. 29،30،ص 2003



 (نمكذجاإعدادالكسكسكصناعتو)ماىيةالعمؿالمنزليالفصل الثالث                         

 

 

154 

األدكات كسيط بينو كبيف المكاد أك المكضكع الذم يقع عميو العمؿ، كيزداد تعقيد العمؿ بتعقيد 
 .اآللة كدكرىا في العمؿ

بتدخؿ القكانيف كالتنظيمات المفركضة مف طرؼ األنظمة كالدكؿ ككذلؾ دكر النقابات المتزايد  -
 .في ىذا المجاؿ، يزيد مف تعقيد كتشابؾ مكضكع العمؿ

سبؽ نقكؿ أف كؿ حقبة زمنية مرَّ بيا مفيـك العمؿ إال كليا ما ليا كعمييا ما      كمف خبلؿ ما
عمييا،  إيجابيات كسمبيات، إمَّا تجعميا تضمحؿ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمطكائؼ الحرفية، أك 

 النظاـ الرأسمالي، كىذا نتيجة لعكامؿ كظركؼ عدة معتتعايش مع أنظمة أخرل كما ىك الحاؿ 
.  في العمؿ، كالتي سنتناكليا بالتفصيؿ في المطمب البلحؽثرتؤ

 :العكامؿالمؤثرفيالعمؿ-3-1-2

         ما الحظناه ىك أف العمؿ ذك طبيعة مركبة، مف خبلؿ تداخؿ عدة عناصر لتحديده، 
منيا عناصر البيئة الداخمية كالعبلقات المكجكدة داخؿ محيط العمؿ، كمنيا عناصر البيئة 

الخارجية كالثقافة السائدة في المجتمع كمدل تأثيرىا في محيط العمؿ بشكؿ عاـ،كبالتالي يمكف 
: تمخيص ىذه الظركؼ كالعكامؿ كالتالي

 

 



:تأثيرعناصرالبيئةالداخمية:أكال
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      فمفيـك العمؿ يرتبط كيتأثر بعناصر البيئة الداخمية لمعمؿ كالتي في مجمميا مرتبطة 
 1:بمجمكعة مف العكامؿ ىيالعمؿ يتأثر ؼ ابالعامؿ، ككيفية عممو، لذ

 كيقصد بذلؾ الصفات الفنية لمكاف العمؿ كأدكاتو، أم اآلالت :كفاءةكخبرةكميارةالعامؿ -1
التي يعمؿ بيا العامؿ، كالحركات التي يؤدييا كتتطمبيا طبيعة العمؿ، أك ما يطمؽ عميو باسـ 

فأطمؽ عمييا ما يسمى بدراسة الحركة  " تايمكر" اليندسة البشرية عند الخبراء األمريكييف، أما 
 .كالزمف

 كىذه الصفة تتميز بالمحدكدية ، أم لو قكة :لمعامؿ(الفيزيكلكجيالمظير)القدرةالجسدية -2
 اإلرىاؽجسمية محدكدة مف خبلؿ عضبلتو ك أجيزتو التنفسية كالعصبية، التي تشعره بالتعب ك 

 .أثناء انجازه لعمؿ ما
إنجاز العمؿ  )بمعنى تككف النظرة لو ليس مف الناحية المادية:الحالةالنفسيةلمعامؿ -3

نما النظر لو عمى أف لو مجمكعة متفاكتة مف المشاعر كاألحاسيس  (المطمكب أك كآلة  الالتي كا 
 .بد مف أخذىا بعيف االعتبار

أم أف العامؿ يتأثر بالعبلقات : تككيفالعالقاتالرسميةكغيرالرسميةفيمكافالعمؿ -4
دخؿ في ت في محيط العمؿ، فإذا كانت رسمية كالتي يقصد بيا تمؾ العبلقات التي يشنؤىاالتي 

إطار العمؿ بشكؿ رسمي قانكني مثؿ عبلقات فريؽ العمؿ أما إذا كانت غير رسمية فيي التي 
 العامؿ بمفرده أك بنفسو مع عماؿ آخريف داخؿ محيط العمؿ حسب االنتماء العرفي، أك ينشؤىا

.. الديني ، أك المذىبي، أك الكطني

ف ىناؾ عكامؿ أخرل مؤثرة في العمؿ مف إكمف خبلؿ النقاط التي سبؽ طرحيا نقكؿ  
مسنان أك )بينيا عمى سبيؿ التمثيؿ أعمار السكاف؛ إذ كمما كاف عمر حجـ القكل العاممة كبير 

                                                           
-397، ص 2003مصر ، – اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، فيعمـاالجتماعاالقتصادم: السيد محمد يركل-   1
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، كأيضا مف بيف ان ككمما كانت القكل العاممة فتية فإف حجـ العمالة يككف كبير فإنيا تقؿ ، (ىرمان 
 ، ضؼ إلى ذلؾ أيضا عدد أالعكامؿ المؤثرة في العمؿ عدد ساعات العمؿ المخصصة في اليـك

 1.أياـ العطؿ السنكية

:تأثيرعناصرالبيئةالخارجية:ثانيا

 بارتباطيا بمجمكعة أك بمفيـك آخر فإنيا تعطينا نتيجة االرتباط ىيـاؼ         نعمـ أف كؿ الـ
فمفيـك العمؿ بارتباطو بمجمكعة مف العناصر كالعكامؿ أثرت كعميو ،  مفاىيـ جديدة أك التأثير

 فإف تأثر العمؿ بالمحيط الخارجي لذلؾفيو أنتجت لنا أشكاؿ كأنكاع كأنماط عدة مف العمؿ، 
كالمتمثؿ في المجتمع كما يحممو مف قيـ كثقافات، أيضا اليجرة كتعارض ثقافة المجتمع مع 

: ثقافة محيط العمؿ، كفيما يمي تمخيص ىذه العناصر

كتعني بذلؾ العادات كالتقاليد : كتعارضيامعثقافةمحيطالعمؿقثقافةالمجتمعكقيـ -1
كاألعراؼ السائدة في المجتمع حكؿ مفيـك العمؿ، كالممارسات كاألفعاؿ التي يتغير في إطارىا، 

تغيير أدكار : بشير محمدأما عف تعارض ثقافة المجتمع مع ثقافة محيط العمؿ فتكمف في قكؿ 
الجزائرييف مف أفراد ريفييف إلى أفراد حضرييف دكف األخذ بعيف االعتبار التقاليد كالعادات 

 2.االجتماعية كالثقافة الكطنية

ف خبلؿ ىذه  النظرة فإف ثقافة المجتمع تؤثر في ثقافة محيط العمؿ، أك ثقافة يتضح لنا ـ
التنظيـ مف خبلؿ الممارسات كاألفعاؿ التي يأتي بيا العامؿ مف محيطو االجتماعي، كبالتالي 

فإف ىذه الممارسات كاألفعاؿ تؤثر إما إيجابان أك سمبان عمى محيط العمؿ مثؿ نظرة أفراد المجتمع 
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لعمؿ المرأة فيناؾ مف يحبذه، كىناؾ مف يعارض عمميا، كبالتالي فإف ىذه النظرة تؤثر في 
 1. الكمي الكطنيةحجـ العمالة

 األكؿ االنتقاؿ في العمؿ أك ؛بكجييف كىك الذم يشير إلى نكع مف االنتقاؿ: الحراؾالميني -2
كنكع النشاط المؤدل، كالثاني االنتقاؿ الجغرافي مف محيط  (منحرفة إلى أخرل )الحرفة 

، كأيضان يشير التحرؾ صعكدان أك ىبكطان عمى (مكاف إلى مكاف آخر)العمؿ إلى محيط آخر 
كعميو فإف االنتقاؿ مف حرفة أك نكع النشاط الذم يمارسو 2.السمـ االجتماعي في حياتو

العامؿ آلخر لو أثر في قكة العمالة، كبدكره االنتقاؿ الجغرافي مف مكاف آلخر لمعماؿ لو أثر 
 3.في قكة العمالة أيضان 

 إذا كاف المجتمع يعاني مف ىجرة قكاه العاممة لطرؼ أك آلخر، فإف حجـ معفكت: اليجرة -3
القكل العاممة فيو تقؿ أك تككف صغيرة أما إذا كاف المجتمع يشيد حالة ىجرة العمالة 

 مثؿ ما ىك الحاؿ في 4األجنبية إليو لسبب أك آلخر فإف حجـ العمالة يرتفع أك يكبر؛
 .اإلفريقيةالمجتمع الجزائرم بدخكؿ العمالة 

كمما سبؽ ذكره فإف العمؿ كما رأينا يتأثر بعناصر مرتبطة العامؿ في حد ذاتو، كمحيط 
عممو كما يتأثر بعناصر خارجية عف نطاؽ العامؿ كمحيط عممو كالمتمثمة في المجتمع كما 

يتضمنو مف ثقافات كقيـ كأعراؼ، ك بالتالي البد مف أخذىا بعيف االعتبار مف أجؿ تحقيؽ ما 
فإف ،  العامؿ الذم يؤديوق كشكؿقبالرغـ مف اختبلؼ نمط العمؿ كنكع؛ ىك مطمكب مف العامؿ

الحؽ في حديثنا ؿحسب التخصصات المراد القياـ بيا، كىذا ما سنراه في المطمب ايقسـ العمؿ 
 .عف تقسيـ العمؿ

                                                           
 84عمـ االجتماع االقتصادم، مرجع سابؽ، ص :  محمد الحسفإحساف-  1
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:تقسيـالعمؿ.3.1.1

   تعد ظاىرة تقسيـ العمؿ مف الخصائص البارزة في تنظيـ العمؿ كىذا نتيجة تفرع ظاىرة 
العمؿ إلى أشكاؿ كأنكاع عدة، حسب التخصص أك باألحرل حسب نمط العمؿ المؤدل، 

كبالتالي ما المقصكد بتقسيـ العمؿ؟ كىؿ ىناؾ أعماالن خاصة بالرجاؿ كأعماؿ خاصة بالنساء؟ 
تكجد فركؽ بينيما؟ كما مكقؼ التشريع الجزائرم مف ذلؾ؟  أـ ال

جتماعية كاقتصادية عمى اعتبار أنو متصؿ بإنتاجية العمؿ، كأيضان ا ىك ظاىرة :فتقسيـالعمؿ
ىك مرتبط بالمجتمعات االقتصادية كقاببل لمتقدـ، عمى اعتبار أنو ينبثؽ عف تنسيقات مبتكرة 

 1.كبإمكاننا دفعو إلى األماـ دكف تكقؼ

يككف بتكمفة أقؿ مقدار ما تككف مياـ العماؿ أكثر تخصصان : كيرل آدـ سميت عمى أنو
 2.كأكثر كفاءة، كأعطاه تسمية اليد الخفية ليعبر عف صكرتو الحقيقية عمى حد تعبيره

 لتغيير "إميؿدكركايـ"      إال أننا نبلحظ مف خبلؿ التراكـ المعرفي كبعد قرف مف الزمف أتى 
تقسيـ} بإعطائو الطابع السكسيكلكجي مف خبلؿ كتابوكذلؾىذه النظرة النفعية لتقسيـ العمؿ، 

؛ إذ حمؿ كفسر في ىذا الكتاب ما أصاب المجتمعات 1893 الذم ألفو سنة {العمؿاالجتماعي
البد مف . ـ، فرأل أف تقسيـ العمؿ كظاىرة اجتماعية19األكركبية مف تحكالت في نياية القرف 

تبسيط عممية فيـ الميكانيزمات التي يتمكف مف خبلليا المجتمع مف التغير كالتحكؿ عف طريؽ 

                                                           
. 189،ص 1986، 1، طالمعجـالنقدملعمـاالجتماع: (سميـ حداد: ترجمة )بكريكك: بكدكف كؼ-  1
. 190-189نفس المرجع، ص -  2
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التخصص أك ما أطمؽ عميو تسميتي التضامف اآللي كىك مرتبط بالمجتمعات التقميدية 
 1.كالتضامف العضكم كىك مرتبط بالمجتمعات الحديثة

بىٍيدى أف مفيـك تقسيـ العمؿ كمع مركر الزمف أخذ عدة معافو كدالالت، ارتبط بمؤشرات 
كالمقصكد منو ىك تقسيـ العمؿ عمى أساس  :منيا النكع االجتماعي أك التقسيـ الجنسي لمعمؿ

 الجنس الذم ينتمي إليو العامؿ، أم ما ىي األفعاؿ كالممارسات التي يقـك بيا جنس الذككر،
ىي األفعاؿ كالممارسات كاألدكار التي يقـك بيا جنس اإلناث أك ما يطمؽ عميو بالمصطمح ا ـك

 2.الجديد بالجندرة

 االىتماـ بو عمى المستكل العالمي مف خبلؿ القضايا الدكلية ا    كقد ظير ىذا المفيـك كنـ
التي تخص عمميات التحديث كالتنمية خاصة في البمداف النامية، كىذا ما نصت عميو الكثير 

 كتصريح 1995مف العيكد كالمكاثيؽ الدكلية مثؿ أرضية عمؿ مؤتمر بكيف حكؿ المرأة سنة 
 3.، كاالتفاقية الدكلية حكؿ إزالة كؿ أنكاع التميز ضد النساء2000األلفية لؤلمـ المتحدة سنة 

دفعت الدراسات ، إذ      كبالتالي مف خبلؿ جيكد األمـ المتحدة حكؿ قضايا المرأة كالعمؿ
كاألبحاث في ىذا المجاؿ خاصة التي تناكلت التقسيـ غير العادؿ لممياـ سكاءن في المنزؿ أكفي 
مكاف العمؿ بيف الرجؿ كالمرأة، فكجدنا بعض الدراسات أكدت أف المرأة العاممة تكاجو صعكبات 

ليكنس" أكثر مف الرجؿ في التكفيؽ بيف المياـ خارج البيت كداخؿ البيت مثاؿ ذلؾ دراسة
 15 تناكؿ فييا أف النساء التي تتراكح أعمارىف مابيف 1999 ك1993  مابيف سنكات"كشرتركا

                                                           
. 35-33، ص 2011مصر - ، القاىرة1 ، طالنكعكعمـاالجتماعالعمؿكالمؤسسة: منظمة المرأة العربية -  1
. 26ص ،2004مقاـ نشر سنة (إلىالشراكة...آفاؽالقكؿمفاألبكية)األسرةفيالكطفالعربي:العياشي عنصر-  2

3  -United Nations, 1995,U.N,2000,cited in the world Bank, Integrating Gender into world 
Bank’s world : Astrategy For Action, Jan2002. 
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سنة يقضكف معظـ الكقت في التكفؿ بالمياـ المنزلية أكثر مف الرجاؿ؛ إذ يقضكف  60ك سنة 
 1. دقيقة بالنسبة لمرجاؿ133 ساعة، مقابؿ 24 دقيقة في اليـك أك خبلؿ 276ما يعادؿ 

   أما كلكج ىذا المفيـك إلى البمداف العربية يعتبر حديث العيد منذ مطمع التسعينات مف القرف 
العشريف، يسبب إيجاد صعكبات كبيرة بالنسبة لمباحثيف في العمـك االجتماعية نظرا لضعؼ 
المعرفة بنمط المساكاة مف الجنسيف، كذلؾ النظرة السمبية إلى فكرة المساكاة في حد ذاتيا، 

كالرفض المقابؿ لمقطيعة مف طرؼ أفراد المجتمع؛ إذ بانت المفارقات في ىذا الرفض ناتجة عف 
جيؿ النساء لداللتو كأىدافو، كأيضا عف قناعتيف بكضعية التمييز كالتفاكت كالنظر عمى أنو 
أمر طبيعي، ىذا األمر دفع الباحثيف كنشطاء حقكؽ اإلنساف كالتنظيمات كالحركات اإلنسانية 

 2.تكثؼ جيكدىا في ىذا المجاؿ كتحت تمثيؿ ىيئات دكلية رسمية كاألمـ المتحدة

الفركؽ بيف :     كعف دخكؿ مفيـك تقسيـ العمؿ لمجزائر مف خبلؿ مصطمح الجندرة الذم يعني
س البيكلكجي لمتفريؽ بيف الذكر كاألنثى، بؿ يتعداه إلى البعد الثقافي اساألالجنسيف عمى 

. كاالجتماعي كما يعمبلنو مف ممارسات ك أفعاؿ ك أدكار أيضان 

      كبالتالي عممت الجزائر عمى قكانيف تنص عمى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة مثؿ قانكف 
األسرة، كقانكف العقكبات، كقانكف العمؿ كغيرىا مف القكانيف التي تضمف لمطرفيف الحقكؽ كتعيف 

 . بينيماكتدعك لمعدؿليـ الكاجبات 

عمؿالمرأة:ثانيا مفيـك

:لمحةتاريخيةعفعمؿالمرأة.4.1.1
                                                           

1  -Laurence cocandeau_Bellanger  : femmes au travail comment concilier vie professionnelle 
et vie familiale, ARMAND COLIN, 2011 ,pp 41,109. 

، الشراكة في األسرة العربية ، سمسمةدراساتعفالمرأةالعربيةفيالتنمية: المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغرب آسيا-   2
 27، ص 2001المتحدة، نيكيكرؾ،  األمـ
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مع إلى جنب المرأة كانت تعمؿ جنبان أف إف المتتبع لمسيركرة التاريخية لعمؿ المرأة، يجد 
 كالعمؿ الزراعي البسيط، كمع ظيكر الصناعة القنص فالرجؿ منذ العصر البدائي أيف كا

   كانت بعض الميف مقتصرة عمييف؛ إذ 15ؽ كحتى 14ؽخصصت ليا أعماؿ خاصة، ففي ك 
أف في عصر القديس لكيس كانت المينة األكلى ىي صناعة الحرير، فخصصت مينة صناعة 

 فخصصت ليف مينة صناعة المبلبس 15ؽ، أما في "المغزؿ"خيكط الذىب لمنساء فقط بكاسطة 
 1.الداخمية، كفؾ الخيكط الحريرية كصناعة البطانيات

     أما المناشدة ك المطالبة بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة ظيرت مع الحركات النسائية في 
 كبالتحديد في فرنسا إال أنيا لـ تعار بأم اىتماـ، "مارمقكرناب"أكركبا قبؿ الثكرة الصناعية مع 

ك بذلؾ تراجعت النظرة التقميدية لعمؿ "ككندكراكىالبات"إال مع مجيء الفيمسكفاف الفرنسياف 
  2.المرأة أنو مقتصر عمى  العمؿ المنزلي كفقط

    كلعؿ ىذا الطرح يأخذنا إلى كضع عمؿ المرأة في البمداف العربية كبالتحديد في الجزائر التي 
، كىذا قدراتياكانت كال زالت تبحث عف سبيؿ لمرقي كاالزدىار في جميع المجاالت، كذلؾ برفع 

:  المرأة في العمؿ؛ حيث إف عمؿ المرأة في الجزائر يمكف تقسيمو إلى ثبلث مراحؿ ىيبإقحاـ

في ىذه الفترة نحف نعمـ أف الشعب الجزائرم مرَّ : عمؿالمرأةفيالفترةاالستعمارية -1
بمرحمة عصبية جرَّاء السياسات الفرنسية المتخذة ضده مف تجييؿ، كتعذيب ،كتقتيؿ فكانت 

العدك المتعمـ كالمثقؼ أخطر مف العدك الجاىؿ كالفبلح  ...):فرنسا تقكؿ عمى لساف ضباطيا

                                                           
ب ـ ف )، (ب ط)، شارع عبيد، ركض الطرج، تاريخالعمؿ: (غنيـ عبدكف، كمراجعة، محمد عطا: ترجمة )فرانسكا باريو-  1

. 22،ص (ك ب س ف
براىيـمكياب ليمى -  2  ، مجمة الدراسات كالبحكث االجتماعية، جامعة عمؿالمرأةكأثرهعمىاالستقراراألسرم:  الذىبيكا 

. 182،ص 2015 جكاف 11الكادم،العدد الشييد لخضر،
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 فمف خبلؿ ىذا التصريح نقكؿ أف فرنسا تعني 1.(األمي الذم ينحني أماـ قبعة ضابط فرنسي
 مف الثقافة، كباألخص إذا ما تعممت النساء ان أف الشعب الجزائرم إذا تمقى التعميـ كنكع

الجزائريات فإنيا تجد صعكبة في التعامؿ معو فعممت مخططات كانت بدايتيا سياسة التجييؿ 
بغمؽ كؿ المدارس كالكتاب كالجمعيات كمحاربة كؿ الطرؽ الصكفية التي كانت تحاكؿ 

كخير دليؿ ما عممتو جمعية . المحافظة عمى اليكية الكطنية كمقكمات الشخصية الكطنية
أنيا زكجة كقرينة : العمماء المسمميف الجزائرييف التي كانت ترل في تعمـ المرأة عمى اعتبار

لمشباب المثقؼ حتى ال تأخذه منيا المرأة األجنبية كما حدث ك يحدث لكثير مف شبابنا في 
 2.أكركبا

      ال نكتؼ بمكقؼ الجمعية مف تعمـ المرأة فيناؾ تيارات أخرل بيا مكاقؼ حياؿ كضعية 
المرأة الجزائرية في ىذه الفترة، كما التيار  اإلصبلحي ببعيد إال أنو اختمؼ مع جمعية العمماء 
المسمميف الجزائرييف في بعض الرؤل كالبنكد التي كاف يدافع فييا عف المرأة، فزعزع الساحة 

:  حينما قاؿ عف كضع المرأة1947السياسية لعدة سنكات مف ىذه الفترة نذكر منيا سنة 
  3.قالت حقيا في التعمـ كالثقافة كقالت أيضا حقيا في االنتخاب...

    ما نبلحظو في ىذا التعريؼ أف المرأة الجزائرية في ىذه الفترة عاشت ظركؼ قاسية نتيجة 
خركج الرجاؿ لمقياـ بالكاجب الكطني كالدفاع عنو، كاسترجاع سيادتو، جعمتيا تتحمؿ عبئيف 

 عمييا كاإلنفاؽة األسرة ؿكالثاني ىـ إعا  ، كأعماؿ المنزؿ ،أتيـاألكؿ ىـ تربية األبناء كتنش: ىما
فاشتغمت في ؛ مما أدل بيا إلى الخركج لمعمؿ، بالرغـ مف عدـ امتبلكيا مستكل تعميمي معيف

غير أنيا بنضاليا كتكثيؼ جيكدىا . المناصب الدنيا كعاممة نظافة في البيكت الفردية كغيرىا
                                                           

 20،ص 1994، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر،التعميـفيالجزائرقبؿكبعداالستقالؿ: الطاىر زرىكني-  1
، 2، طالعربيةفيالجزائرالمعاصرةاإلسالميةالشيخعيدالحميدابفباديسباعثالنيضة: رابح عمامرة تركي-  2

. 108،ص2003المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر، 
. 20،ص1985، الجزائر، الثكرةالتحريريةالمؤسسةالكطنيةلمكتابنضاؿالمرأةالجزائريةخالؿ: أنيسة بركات درار-  3
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الجيادية في سبيؿ األسرة كالكطف انضمت إلى الكفاح المسمح في صفكؼ جبية التحرير 
 1.الكطني

يضـ مشاعؿ الميؼ النباتي :  في ىذه الفترة بأنوقىك عف نمط عمؿ المرأة كشكؿفكعبَّر بف أش  
كتنظيؼ الصكؼ، كمشاعؿ صناعة السجاد كىف مشتغبلت في شكؿ كحدة إنتاج ضمف النظاـ 

   2.المشغمي

    أم أف النساء كف يعممف في ىذه الفترة أكثر في الصناعة النسيجية مف الصناعات األخرل، 
يكضح  ( 04 )كأيضان كف يعممف في إطار كرشات عمؿ أك مصنع كالجدكؿ الممحؽ رقـ 

. الصناعات التحكيمية في الجزائر أثناء االستعمار

 1962كأقصد بالجزائر المستقمة الفترة الممتدة مابيف : عمؿالمرأةفيالجزائرالمستقمة -2
تميز بالخراب كالحصار، الذم تفييا كؿ قطاعات الدكلة كانت ، كالتي 1985إلى غاية سنة 

ضؼ إلى ذلؾ الفراغ الشبو التاـ لممؤطريف  أخمفو االستعمار الفرنسي بعد خركجو مف الجزائر،
 الجزائرية؛ كأماـ ىذا اإلداراتالمؤىميف لتسيير شؤكف الببلد جراء خركج العمالة الفرنسية مف 

 كؿ فئات أفراد المجتمع مف أجؿ النيكض إقحاـ، عممت السمطة الجزائرية عمى مالكضع المزر
. باالقتصاد الكطني، بالرغـ مف أنيا عمى عمـ بعدـ أىميتيـ لذلؾ

شتراكي مابيف اكبالرغـ مف أف السمطة تكاترت أم انتقمت حسب األنظمة كالتكجيات مف 
 إال أف المخططات التنمكية شممت 1985 إلى التعددية الحزبية مع مطمع سنة 1962-1983

 كالذم تـ فيو 1969-1967كؿ المجاالت نذكر منيا المخطط الثبلثي المبرمج مف سنة 

                                                           
، (رسالة ماجستير غير منشكرة ) األكضاعاالجتماعيةكانعكاساتياعمىكعيالمرأةالعاممةفيالجزائر: عكفي مصطفى-  1

. 82ك 81 ص1993جامعة قسنطينة، معيد عمـ االجتماع، 
. 281 ص 1979، الشركة الكطنية، الجزائر، تككفالتخمؼفيالجزائر: عبد المطيؼ بف أشنيك-  2
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  كىذا النمكذج 1.برمجة استثمار مكجو لممناطؽ المحركمة في إطار مكافحة التفاكت الجيكم
. بداية اإلصبلحات التنمكية التي أقيمت في الجزائر

شيدت الجزائر العديد مف اإلصبلحات كفي شتى المجاالت،  : عمؿالمرأةبعداإلصالحات -3
عرؼ حجـ العمالة النسكية في ىذه الفترة أرقاـ متفاكتة مقارنة مع نسبة كحجـ العمالة الذككرية 

 إلى 1989 عاممة، كصؿ العدد سنة 90.000 ال تتجاكز 1966 كانت سنة أففبعد 
 كانعكاساتيا عاممة؛ إال أف ىذا العدد لـ يبؽ مستقر نتيجة لؤلزمات االقتصادية 338.000

خاصة %10عمى الجزائر كعمى حجـ العمالة النسكية التي انخفضت ك أصبحت تحسب بمعدؿ 
 2.مع انخفاض قيمة براميؿ البتركؿ

كما تجدر اإلشارة إليو أيضان فاعمية مشاركة أف المرأة الجزائرية في التنمية عمى جميع      
شغؿ مناصب سامية في مختمؼ مؤسسات الدكلة، فيي اليـك كما نبلحظ تأصعدتيا، جعمتيا 

، كما أنيا ترأست الكثير مف (ككزيرة الثقافة أك التربية )نائب في البرلماف ك كزيرة في الحككمة
 العمكمية مثؿ أمينة اإلدارة إلى تقمدىا كظائؼ سامية في  باإلضافةكالجياز القضائي،: األجيزة

 3.عامة أك مديرة عامة، أك فرعية

كما أنيا لـ تتكقؼ عند ىذا الحد، بؿ برزت أيضا في الجانب السياسي، حيث سجمت 
 المشٌرع قأقرما  كأيضان ، في المجالس الشعبية البمدية ك الكالئية كالكطنية بنسب مئكيةانتخابيا

                                                           
الجزائر - ، سمسمة المعرفة،ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكففيسكسيكلكجيةالتنمية:  قيرة كعمي غريسإسماعيؿ-  1

. 141،142ص  ،2001
 المجمة العربية ،(مؤشراتإحصائية)الدالالتاالجتماعيةلعمؿالمرأةالجزائريةفيسكؽالعمؿالرسمي: مانع عمار-  2

 48لعمـ االجتماع ،ص 
، الدكرة العامة العادية الخامسة كالعشركف، النساءكسكؽالعمؿ:تقرير المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي-   3

. 64، ص 2004ديسمبر
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يحمي حقكقيا كىذا ما سنتناكلو في ليا،  قانكف عمؿ عادؿ لممرأة كمنصؼ سفالجزائرم عمى 
.  القانكني لعمؿ المرأةاإلطارعرؼ فيو مالمطمب البلحؽ الذم 

:القانكنيلعمؿالمرأةفيالجزائراإلطار.5.1.1

 ىذه الجزئية القكانيف كالتشريعات التي قامت بيا الجزائر مف أجؿ تنظيـ  سنتناكؿ في    
، (ذكر ك أنثى)كتبسيط، كالعدؿ المنصؼ بالعمؿ خاصة فيما يخص التفرقة مابيف الجنسيف 

فعمؿ المشرع الجزائرم إلى كضع أحكاـ كقكانيف كمراسيـ تحدد األطر القانكنية لعمؿ المرأة في 
الجزائر انطبلقا مف قانكف تشريعات العمؿ كأيضان قانكف األسرة، فضبل عف ذلؾ أف الدساتير 

التي سنتيا كميا جاءت بعض فصكليا تنص عمى عدـ التفرقة بيف الجنسيف كالمساكاة بينيا في 
: الحقكؽ كالكاجبات كفيما يمي تفاصيؿ ذلؾ

عمى الرغـ مف تغيير الدساتير الجزائرية إال أف مكقفيا في : عمؿالمرأةفيالدستكر -1
التعديؿ الدستكرم  )المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف الجنسيف بقي ثابت كلحد الساعة

كما سنرل، كمف بيف أمثمة الدساتير التي أحدثت تغيُّدر جذرم في الحياة السياسية  (األخير
 الذم فتح باب التعددية الحزبية 1989كاالقتصادية كاالجتماعية لممجتمع الجزائرم دستكر 

 1. عقكد3كالتخمي عف مبادئ االشتراكية التي حكمت الببلد مدة قاربت 
( 1989)   كبالتالي فإف المشرع الجزائرم كطبقان ألحكاـ الدستكر  في الفصؿ الرابع منو 

  2:الخاص بالحقكؽ كالحريات كبالتحديد في المادتيف التاليتيف

                                                           
قسنطينة، - جامعة منتكرم . اإلنسانية ، مجمة العمـك المرأةالعاممةفيالمنظكمةالتشريعيةالجزائرية: مانع عمار- 1

.  147ص  ،2008، جكاف 29:العدد
. 09/09/2016: ، يـك w w w joradp.dz: البريد الئللكتركني-  2

 في مارس  كالمتمـ، كالمعدؿ1996 نكفمبر 28، المعدؿ في استفتاء 1989الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستكر 
 07’06ص  ، ص2016
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 عمى كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف كال يمكف أف يتذرع بأم تمييز تنص: 29المادة  -
يعكد نتيجة إلى المكلد أك العرؽ أك الجنس،أك الرأم، أك أم شرط أك ظرؼ آخر شخصي أك 

. جتماعيا
نصت عمى أف مف كاجب المؤسسات ضماف مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنات : 31المادة  -

 كتحكؿ دكف مشاركة اإلنساففي الحقكؽ كالكاجبات، بإزالة العقبات التي تعكؽ تفتح شخصية 
 .الجميع الفعمية في الحياة السياسية كاالقتصادية، كاالجتماعية كالثقافية

 ىذا الدستكر أف عمؿ المرأة أصبح حقان دستكريان مفىذه المكاد كأخرل عمى كما نبلحظو 
. مف خبلؿ الحقكؽ الممنكحة ليا في األجر كالضماف االجتماعي كالحماية الصحية كاألمنية

 ىذا 1996 نكفمبر 28 طرأ عميو تعديؿ انطبلقان مف استفتاء 1989   بيدا أف دستكر سنة 
 كغيرىا إذ لـ يمس 2008التغيير الذم استمر إلى يكمنا ىذا مف خبلؿ تعديبلت الدستكر في 

نما بعضيا التي كانت تحتاج إلى تكضيح أك الفصؿ في بعض األمكر أك  التعديؿ كؿ المكاد كا 
التأكيد عمييا، فكاف مكقؼ التعديؿ مف المساكاة مابيف الجنس أيضان ثابت في الحقكؽ كالكاجبات 

: كىذا ما نصت عميو المكاد التالية
كؿ المكاطنيف سكاسية أماـ القانكف  : 32المادة 
لـ يطرأ أم تغيير  )تستيدؼ المؤسسات ضماف مساكاة كؿ المكاطنيف كالمكاطنات : 34المادة 

 (كسبؽ إف ذكرنا ذلؾ
تعمؿ الدكلة عمى ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة بتكسيع حظكظ تمثيميا في المجالس : 35المادة

. 2008 نكفمبر 15المنتخبة، كتـ تعديمو في التعديؿ الدستكرم المؤرخ في 
تعمؿ الدكلة عمى ترقية التناصؼ بيف الرجاؿ كالنساء في سكؽ التشغيؿ، أم تشجيع : 36المادة 

في مناصب المسؤكلية في الييئات كاإلدارات العمكمية كعمى مستكل ’ الدكلة ترقية المرأة
. المؤسسات
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الرعاية الصحية حؽ لممكاطف، إذ تتكفؿ الدكلة بالكقاية مف األمراض الكبائية : 66المادة 
كالمعدية كيمكف فتحيا، كتسير أيضان عمى تكفير شركط العبلج لؤلشخاص المعكزيف، ثـ تعديمو 

. 2016 مارس 06في التعديؿ الدستكرم المؤرخ في 
لكؿ المكاطنيف الحؽ في العمؿ، إذ تضمنت ىذه المادة الحؽ في الحماية كاألمف : 69المادة 

 06كالنظافة أثناء العمؿ، كالحؽ في الضماف االجتماعي، ثـ تعديمو في التعديؿ الدستكرم 
 2016.1مارس
حؽ إنشاء األحزاب السياسية معترؼ بو كمضمكف كال يمكف التذرع بيذا الحؽ : 52المادة 

، كتـ تعديؿ ىذه المادة التعديؿ ..لضرب الحريات السياسية، كالقيـ كالمككنات األساسية 
. 2016 مارس06الدستكرم المؤرخ في 

 :عمؿالمرأةفيالميثاؽالكطني -2
نما نبحث     نحف في ىذه الجزئية ال نبحث في المقارنات أك االيجابيات أك السمبيات كا 

عمى كيؼ تحدثت ىذه الييئات عف عمؿ المرأة، مف خبلؿ سرد بعض المعمكمات التي تكضح 
رأم الميثاؽ الكطني لعمؿ المرأة، كسنذكر عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر آخر ميثاؽ كطني 

ككيؼ تناكؿ عمؿ المرأة في ظؿ التعديؿ الدستكرم كالتغيرات الراىنة في المجتمع كعمى جميع 
. األصعدة

، 1964الجزائر كمنذ االستقبلؿ عممت عمى كضع مكاثيؽ كطنية بدءان بميثاؽ أف نعمـ 
 المرأة كتمكينيا مف المساىمة الكاممة في ةمؽ ترإدراج، الذم قاـ بعممية 1976مركران بميثاؽ 

 2.حياة األمة سياسيان، ك اقتصاديان كاجتماعيان 

                                                           
 المتضمنة التعديؿ الدستكرم لبعض القكانيف 2016 مارس 07، المؤرخة في يـك االثنيف 14رقـ: الجريدة الرسمية-   1
 14، ص (القانكف العمؿ)

. 47،ص 1976جبية التحرير الكطني، الميثاؽ الكطني، الجزائر،-  2
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أمَّا اليـك فالميثاؽ الكطني احتكت نصكصو عمى مجمكعة مف المبادئ ألحت عمى 
 1:إعطاء المرأة مكانة تستحقيا كنجمميا في النقاط التالية

 .تحسيف كضع المرأة بإشراكيا في جميع السياسات التنمكية -
 .تغيير المحيط الذىني كالعرفي السمبي حياؿ حقكؽ المرأة المشركعة كزكجة أك كأـ -
، تطرح قضية اإلنتاجالتييئة الكاممة لكؿ المكاطنيف القادريف عمى العمؿ في ميداف  -

تشغيؿ المرأة، فيف يمثمف نصؼ السكاف القادريف عمى العمؿ كيشكمف احتياطيان ىامان مف 
 .قكة العمؿ في الببلد

تشجيع المرأة عمى شغؿ المناصب التي تناسب استعداداتيا ككفاءاتيا، كتكثر بالتالي مف  -
المتخصصة في أعماؿ المرأة، كما يجب أف يحاط تشغيؿ المرأة  مراكز التدريب الميني

 البلزمة عمى األعماؿ القراراتبقكانيف صارمة تحفظ األمكمة، كتكفر أمف األسرة، كتدخؿ 
 .التي يباشرىا النساء، حتى يككف عمؿ المرأة أحد عناصر االنسجاـ العائمي كاالجتماعي

لتنظيـ عمؿ المرأة بما يتبلءـ مع كاجبات المنزؿ كاألسرة، ضمانان لحماية األمكمة عمى  -
كجو الخصكص، كذلؾ بأف تقاـ تدريجيان كحسب إمكانيات الببلد، دكر الحضانة كرياض 

 .األطفاؿ كالقطاع المدرسي

 

 :عمؿالمرأةفيقانكفاألسرة -3

     شيد قانكف األسرة الجزائرم كعمى غرار القكانيف كالتشريعات مجمكعة مف التعديبلت، 
، إال أف ىذا التعديؿ 2005 مام 4 المؤرخ في 05/09كالتي أدخمت عميو بمكجب قانكف 

                                                           
. 219-104،ص1976الميثاؽ الكطني، -  1
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 كىي 1984القانكني حافظ عمى ركح المبادئ األساسية التي قاـ عمييا قانكف األسرة لسنة 
  1:كما يمي

 .  سنة19: ػتكحيد بيف الزكاج لكؿ مف الرجؿ كالمرأة ب: 07المادة 

إخضاع تعدد الزكجات لعدة شركط، منيا الرضا المسبؽ لمزكجة عدلت باألمر : 08المادة 
. 2005 فبراير 27المؤرخ في . 05/2رقـ 

ىذا ترخيص رئيس المحكمة الذم يتكلى التأكد مف حصكؿ التراضي، ككذا أىمية الزكج 
كقدرتو عمى ضماف العدؿ كاستفاء الشركط الضركرية لمحياة الزكجية، كعدؿ بمكجب األمر 

 2005 فبراير 27 المؤرخ في 05/02

حؽ الزكجيف أف يشترطا في عقد الزكاج كؿ الشركط التي يرل أنيا ضركرية : 19المادة 
(. 20ج،ر،ص)2005 فبراير 27 المؤرخ في 05/02عدلت باألمر رقـ 

إلزاـ الزكج في حالة الطبلؽ عمى ضماف السكف ألبنائو القصر الذيف تسند : 72المادة  -
 27 المؤرخ في 05/02 عدلت بمكجب األمر اإليجارحضانتيـ ألميـ أك تقديـ بدلو 

 (.20ص ،1ر ،5ج)2005فبراير 
كبما أف قانكف األسرة الجزائرم يحتكم عمى الكثير مف األحكاـ كالتدابير التي تعزز دكر 

ككضعية المرأة مثؿ حؽ اختيار الزكج، التمتع بالذمة، المالية المستقمة،طمب التطميؽ 
 2.كالخمع، حقيا في الميراث

 :عمؿالمرأةفيقانكفالعمؿالجزائرم -4

                                                           
. 1984 جكاف 09 المؤرخ في 11-84القانكف رقـ ) 2007الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانكف األسرة لسنة -  1

. 8-7، ص2016 في مارس المتضمف لقانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ
. 10-9قانكف األسرة، مصدر سابؽ، ص -  2
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أعطى قانكف العمؿ أيضان لممرأة حقيا في العمؿ كبدكف أحداث مفارقات بينيا كبيف 
 أفريؿ 21 المؤرخ في 90/11العامؿ الذكر، كىذا حسب ما جاء بو قانكف العمؿ رقـ 

 المتعمؽ بعبلقات العمؿ الجماعية المنصكص عمييا في مراده، كالتي جاءت في 1990
  1:مجمميا عمى مما يمي

تعد كؿ األحكاـ المنصكص عمييا في االتفاقيات الجماعية أك عقد العمؿ : 17المادة  -
التي مف شأنيا أف تؤدم إلى التمييز بيف العماؿ في مجاؿ الشغؿ كاألجر كظركؼ 
العمؿ، السف، الجنس، الكضعية االجتماعية أك النسب كالقرابة العائمية كالقناعات 

 .السياسية كاالنتماء إلى نقابة ما أك عدـ االنتماء
. جا عمى تقكؿ عمى كؿ مستخدـ ضماف أك مساكاة في األجر: 84المادة  -

   بيف العماؿ لكؿ عمؿ متساكم القيمة بدكف أم تمييز  

يعاقب كؿ مف ارتكب مخالفة ألحكاـ ىذا القانكف المتعمقة بظركؼ استقداـ : 141المادة  -
دج تطبؽ كمما تكررت 4000 ك 2000الشباب كالشابات بغرامة مالية تتزاكج قيمتيا بيف 

 .المخالفة

في حيف . ىذه المكاد طرحت في مجاؿ استحقاقات المرأة العاممة كاستخداميا لؤلجر
جاءت المكاد األخرل فيما يخص حقيا في التدريب الميني ، كحمايتيا في استخداميا 
لمعمؿ ليبلن كأيضان حقيا القانكني لمعطؿ كالراحة كالغيابات؛ إذ نصت ىذه المكاد مف 

 2: عمى ما يمي90/11قانكف العمؿ رقـ 

                                                           
 كالمعدؿ كالمتمـ في ،1996 مام 07، المؤرخ في 42الجريدة الرسمية، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد -  1

. 7 ص 2016مارس 
، ديكاف المطبكعات الجزائرية ، المرأةالعاممةبيفالتشريعالعمؿالجزائرمبيفالمساكاةكالحمايةالقانكنية: تاج عطا اهلل-  2

. 125 ص 2006الجزائر ،
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يحؽ لمعماؿ في التككيف الميني كالرقبة في العمؿ مف أجؿ تمكيف الشباب : 6المادة  -
. كالشابات مف اكتساب معارؼ نظرية كتطبيقية ضركرية لممارسة مينتيا

يمنع المستخدـ مف تشغيؿ العامبلت في أعماؿ ليمية، غير أنو يجكز لمفتش : 29المادة  -
العمؿ المختص إقميميا أف يمنح رخصان خاصة، عندما يبرز ذلؾ طبيعة النشاط 

 .كخصكصيات منصب العمؿ

أما المكاد التي نصت عمى العطؿ كالغيابات كفترات الراحة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 
 96/17 المعدؿ بأمر رقـ 90/11 مف القانكف 28ال الحصر التأميف عمى الكالدة في المادة 

 .1996المؤرخ في جكيمية 

 82/179 مف المرسـك رقـ 3نصت عميو المادة  كحقيا في الخدمات االجتماعية كىذا ما
 .1982 مام 15المؤرخ في 

:العكامؿالتيدفعتالمرأةلمخركجلمعمؿ.6.1.1

     تتعدد كجيات النظر لعمؿ المرأة، بتعدد الدكافع كالظركؼ التي جعمتيا تعمؿ، فيناؾ مف 
 كىناؾ مف ليالة كؾيرل في عمميا مجرد إضافة دكر ألدكارىا الخاصة بيا مثؿ تربية األبناء الـ

أف الظركؼ العائمية خاصة االقتصادية مف بيف العكامؿ التي تدفع المرأة لمعمؿ، كبالتالي ل ير
: قسمنا ىذه العكامؿ إلى

 معظـ النساء إلى التجاء يعتبر الدافع المادم أكثر الدكافع قكة مف حيث :عكامؿاقتصادية-1
العمؿ خارج بيكتيف، كمما يؤكد ذلؾ أف غالبية النساء المتزكجات عندما يكجو إلييف أسئمة 
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عف سبب عمميف فإنيف يذكرف الحالة االقتصادية أك المادية كدافع رئيسي،عمى أساس 
 1.أنيف يساىمف في نفقات المعيشة األسرية خاصة بالنسبة لؤلسرة ذات الدخؿ المنخفض

 كعميو فإف الحاجة االقتصادية كما الحظنا ىي التي تدفع المرأة لمجكء إلى العمؿ  
 2.حاجة أسرتيا لدخميا، كاالعتماد عميو في معيشتيا: كالمقصكد بالحاجة االقتصادية 

كقد أكد عمى ىذا العامؿ كذلؾ الكثير مف الدراسات العممية األكاديمية، حيث رأل      
في الجزائر ' فاركؽ عطية'أصحابيا أف خركج المرأة لمعمؿ يككف بدافع اقتصادم، كىذا ما أكده

 مف العامبلت التحقف %61.50أيف أقاـ دراستو كتكصؿ إلى أف ىناؾ  1970العاصمة سنة 
بالعمؿ بيدؼ تمبية الحاجات االقتصادية أما بالنسبة لمكاتي كاف ىدفيف ىك رفع مستكل 

في حيف بمغت نسبتيف لمف ليف الرغبة في إشباع ،  %20.95 :ػبف معيشتيف كقد بمغت نسبتو
 %6.21 :ػكاتي أردف التحرر تقدر بؿ، أما نسبة اؿ%9.82 :ػب (حب العمؿ)رغبتيف في العمؿ 

مف العامبلت، كأيضان كانت نسبة البلئي خرجف لمعمؿ في مختمؼ المؤسسات الكطنية بيدؼ 
 3 .%82.45:ػتمبية متطمبات الحياة قدرت نسبتيف ب

 3800     كما أشارت دراسة أخرل أجريت في الكاليات المتحدة األمريكية كالتي أقيمت عمى 
 4.نيف يعممف مف أجؿ إعانة أسرتيفأ % 75نسبة أف  تأكد سيدة،

كىي العكامؿ المرتبطة بشخص المرأة آتية مف عكامؿ ناتجة عف قناعتيا : عكامؿنفسية-2
 ذاتيا بالعمؿ؛ إذ مف بيف الدكافع إثباتكنظرتيا لمعمؿ، كذلؾ ناتجة عف ككنيا تريد 

                                                           
، جكاف 19، العدداإلنسانية، مجمة العمـك خركجالمرأةإلىميدافالعمؿكأثرهعمىالتماسؾاألسرم: مصطفى عكفي-  1

. 142،ص 2003
، دار المعرفة الجامعية، (د،ط)،(نظرياتو،تطبيقاتو)عمـالنفساالجتماعي: عباس محمكد عكض كرشا صالح منيكرم-   2

. 436،ص 2003مصر ،-اإلسكندرية
 ، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع التنمية، جامعة منتكرم العكامؿاالجتماعيةكالمرأةالعاممةفيالجزائر: مانع عمار-  3

. 115ص  ،2000،2001 ،، منشكرةبقسنطينة
براىيـمكام ليمى -  4  183 الذىبي، مرجع سابؽ،صكا 
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 كفاءتيا كقدراتيا في إثباتمتزكجة مف أجؿ )الشخصية قد تعمؿ سكاءن كانت ربة منزؿ
إنجاز األعماؿ التي كانت كقفان عمى الرجاؿ فقط، كيظير ذلؾ جمبان بيف العامبلت 

المتعممات تعميما عاليا ألف التعميـ في حد ذاتو ال يحقؽ الحصكؿ عمى العمؿ فقط، بؿ إنو 
 لممرأة التي تعمؿ خارج المنزؿ، كما أنو يساعدىا يةشخصؿكسيمة لتحقيؽ ىدؼ أك طمكح 

 كما تتحقؽ أيضان كؿ المقكمات األكلية لنمك 1ىا؛عمى مكاجية صعكبات الحياة كمشكبلت
سات  درابعضأثبتتو   ىذا ما2. تأكد إنسانية المرأةحالذات كالشعكر بضركرة المساكاة كمف

المرأة تخرج لمعمؿ  إف:  حينما قاؿ"نكشرال" الذم أقاميا في مقاطعة "فرديناندرفيج"منيا 
شعكرىا بالكحدة أكثر مف خركجيا لمعمؿ تحت ضغط  )تحت إلحاح الضغط االنفعالي 

 الحاجة االقتصادية، كما يضيؼ أف عمؿ المرأة يككف بيدؼ تغطية النفقات المنزلية أك
إلعالة األسر، أما المتبقيات فإنيف يمتحقف بالعمؿ لدكافع أخرل كالرغبة في الخركج، 

 3. ميكليف كمستكاىف التعميميكتقاربو معكالشعكر بالرضا عف العمؿ 
 :عكامؿاجتماعية-3

 ، حيث أننا ال نستطيع أخذ عامؿ منعزؿ عف  أشرنا مف قبؿتتعدد العكامؿ كتتداخؿ كما
بقية العكامؿ األخرل؛ إذ نجد أف ىناؾ تداخؿ بيف العكامؿ النفسية كاالجتماعية مثؿ الحاجة 

. إلى تككيف عبلقات مف أجؿ إثبات الذات أك تحقيؽ مكانة اجتماعية ما

   كذلؾ ىناؾ عكامؿ أخرل تؤثر في خركج المرأة لمعمؿ مف بينيا التغيرات كالتحكالت التي 
تحصؿ في المجتمع، عمى سبيؿ المثاؿ الثكرة الصناعية كدكرىا الفعاؿ المتمثؿ في التطكر 

                                                           
 143، مرجع سابؽ ،ص....خركج المرأة إلى ميداف العمؿ  مصطفى عكفي،-  1
. 23،ص1984لبناف، -، بيركت(ط -د) دار النيضة العربية ،سيككلكجيةالمرأةالعاممة: كاميميا عبد الفتاح-  2
. 437-436ص  عباس محمكد عكض كرشاد صالح متيكرم، مرجع سابؽ،-  3
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منزلية كفَّرت لممرأة الجيد كالكقت، كما أتاحت ليا الفرصة  التكنكلكجي كظيكر آالت كيرك
 1: الكثير مف القيـ مثؿإكسابيالمخركج لمعمؿ خارج المنزؿ مف أجؿ 

 .(الثقة بالنفس) باآلخريف كاإلعجابشعكرىا باالحتراـ  -
 .تككيف عبلقات اجتماعية جديدة -
 .إثبات الذات مف خبلؿ الدكر الكظيفي الذم تقـك بو في العمؿ مثميا مثؿ الرجؿ -
 .اكتساب ميارات كخبرات جديدة مف خبلؿ االحتكاؾ الثقافي مع زمبلء العمؿ -

 القيـ كميا لـ تنقص مف قدرة المرأة كربة منزؿ كلـ تنقص مف جيدىا، بؿ عممت ق    ىذ
 كتقكيتيا، كىذا ما أكدتو الكثير مف الكتابات المتحدثة عف عمؿ المرأة، كفي اعمى تعزيزه

إف التغير السريع الذم حدث في مختمؼ :...."كاميمياعبدالفتاح"ىذا الصدد تقكؿ 
المجتمعات، قد سكَّل بيف المرأة كالرجؿ مف جية، كمف جية أخرل عمؿ عمى تحقيؽ 

 2.تحررىا االجتماعي، االقتصادم، كالسياسي داخؿ المجتمع
     في حيف ىناؾ بعض الدراسات التي ترل أف ىناؾ أعماؿ تصمح لمنساء فقط دكف 

 ةا ما كضحتو دراسذكالمربية، كه (تمريض كتطبيب النساء)الرجاؿ مثؿ عمؿ القابمة 
مف األميات العامبلت مف الطبقة المتكسطة يعممف مف أجؿ تقديـ %48أف : "يارك"

 3.خدمات لممجتمع، كيرضيف حاجتيف لمبقاء في صحبة اآلخريف
جيد القائـ بو إال أف النظرة اؿ كال  المرأةف العمؿ لـ ينقص مف قيمةإ      كبالتالي نقكؿ 

 كالعرؼ جعؿ عمؿ المرأة خاصة عمميا خارج المنزؿ محؿ نقاش ما بيف ااالجتماعية لو
. تحريمو ك إجازتو، إال أننا نرل أف الظركؼ أقكل مف ذلؾ

                                                           
. 143،مرجع سابؽ ص ...مصطفى عكفي، خركج المرأة إلى ميداف العمؿ-  1
 23كاميميا عبد الفتاح ، مرجع سابؽ،ص-  2
 ،1997،(ط د،)، مصر -اإلسكندرية المكتب الجامعي الحديث االجتماعالمرأة،عمـ :شكاف رحسيف عبد الحميد أحمد-  3

 99ص
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:مفيكـالعمؿالمنزلي.2.3

:قالعمؿالمنزليكتطكرنشأة-1,2,3

نعمـ أف لكؿ مفيـك أك ظاىرة  نشأة تاريخية  ظيرت كتطكرت خبلليا،فالعمؿ المنزلي 
ؾ مف ؿليس كليد اليـك كال األمس ، بؿ ىك ضارب جذكره في أعماؽ  التاريخ ، إذ يظير ذ

خبلؿ الدراسات كاألبحاث التي أكدت عمى أف لو امتدادات  في الحضارات اإلنسانية  عمى 
إذ كاف لظيكر العمؿ ، حسب الممارسات  كاألفعاؿ  االجتماعية  لدل أفراد  ىذه الحضارات

 أسباب كدكافع  أدت إلى ظيكره 1 بالمانيفاكتكرةالمنزلي أك نظاـ الصناعات المنزلية ما يسمى
 2:يمي مف أىميا ما

 نتيجة الزيادة في األكركبيانييار نظاـ الطكائؼ الحرفية ألسباب ارتفاع الطمب في المجتمع _ 
عدد السكاف  

ظيكر االكتشافات الجغرافية كأثرىا عمى تراكـ الثركة _ 

 الناتجة عف تجميع الحرفييف كتجميعيـ  في شكؿ كحدات األكؿظيكر المصانع في الشكؿ _ 
حرفية يسيؿ استعماليا 

  التي كانت أكلى مالمانيقاكتكركر العمؿ كبالتالي ىذه الظركؼ كانت كبكادر في ظو
فكاف ىذا العمؿ كبالرغـ مف تعدد تسمياتو إال أنو  بداياتو مع االنجميز في الصناعات الصكفية،

                                                           
1
ىي نظاـ عمؿ يكجو العماؿ نحك تقسيـ العمؿ كالتخصص في مياـ معينة كحركات معينة تقتضي الدقة ك السرعة في العمؿ - 

نتيجة دخكؿ اآللة في مجاؿ إنجاز األعماؿ خاصة في الصناعات النسيجية كالخزفية كمثيبلتيا، إلى أف أخذ ىذا المفيـك معنى 
جراء المنافسة الشديدة لكبار  (كىي العمؿ في المنزؿ كأطراؼ العمؿ تتككف مف أبناء األسرة)العمالة المنزلية بصيغة جديدة 

، مقاؿ تحت www.mohamedrabeea.com: المكقع اإللكتركني: ينظر ).الرأسمالييف كاحتكارىـ مجاؿ العمؿ بشكؿ كمي
 .18:45: ، في الساعة28/05/2015: كجدم حمدم، يـك: لػمبادئ الشيكعية ، : عنكاف

   2002الجزائر  –دار ىكمة، بكزريعة  (د،ط)يؽبطتالمؤسسةفيالتشريعالجزائرمبيفالنظريةكاؿ :رشيد كاضح  - 2
   15ص 

http://www.mohamedrabeea.com/
http://www.mohamedrabeea.com/
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نظاـ الكسطاء أك النظاـ الصناعي المنزلي ،أك )كجيا لعممة كاحدة كىي العمؿ المنزلي 
 1(. المنزلياإلنتاجالمانيفاكتكرم أك 

 

تو ؿ  جع18ؽ  ك17ؽ  المنزلي خبلؿ اإلنتاجد أف التحكالت كالتغيرات التي شيدىا نمط مب
ما نستكشفو مف ىذا الطرح ىك  ,2 جنب مع نظاـ الطكائؼ سابقا، كنظاـ المصنعإلىيعمؿ جنبا 

 ، كبالتالي فاف اإلنساني في المجتمع ت التي ظيراألنظمة العمؿ المنزلي تعايش مع جميع أف
 انو بفعؿ التطكر إال منذ ظيكر البشرية اإلنسانية الحاجة إليوظيكر العمؿ المنزلي قديـ دعت 

 حسب إليو ما كصؿ إلىكالتحكؿ االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كحتى السياسي كصؿ 
فظير العمؿ المنزلي في شكمو  الجديد عمى شكؿ نكعيف أساسييف . التسميات التي ظير فييا 

 3 :ممف المؤسسات ق

  يشتغمكف بنفس الحرفة قبؿ ذلؾ ، كفي ىذه امنشآت تجمع عدد مف الحرفييف الذيف كانك_ 
.  سمعة معينةإنتاجالمنشآت يقكمكف بجزء معيف مف مجمكع مراحؿ عممية 

 تضـ مجمكعة مف الحرفييف ليـ حرؼ مختمفة، كيشارككف أك يتعاكنكف مف أجؿ منشآت_ 
 يشترؾ في ذلؾ كؿ مف النجار أف يمكف ، إذ عربة الخيؿإنتاجتحقيؽ  منتكج معيف، مثؿ 

. كالدىاف كؿ عمى حسب اختصاصو  كمعرفتو كخبرتو في الحرفة  كالحداد ك الميكانيكي،

                                                           
 55، ص 2005 األردف_ ، دار كائؿ ، عماف 1 ط،عمـاالجتماعالصناعي  : محمد الحسفإحساف- 1

 55، ص 2005 األردف،_ ، دار كائؿ ، عماف 1ط, عمـاالجتماعاالقتصادم :  محمد الحسفإحساف 2 -
دار المحمدية ، الجزائر ، (ط د،)،(مكقعيافياالقتصادكظائفياكتسييرىا)المؤسسةاالقتصادية: ناصر دادم عدكف - 2
  55، ص (ف س، د،)،

 55ص ,المرجع نفسو ,عمـ االجتماع الصناعي : محمد الحسف إحساف-  3
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أما فيما يخص الكسائؿ المستعممة في ىذه المؤسسات أك المصانع ىي إما مغزؿ أك 
التي تعمؿ النسكة عمى غسميا كمشطيا في حيف يقـك   مف الصكؼ،األكليةمغزليف كمادتيا 
 يعمؿ رب األحياف في بعض األكلية المادة أف إال أك جياز الخياطة، المحمجالرجاؿ بتشغيؿ 

 1. الكسائؿ أيضافالعمؿ عمى تأمينيا ـ

  نتيجة الضغط المفركض اإلضرابات المنزلي ىك كقكع اإلنتاجكذلؾ أف ما يميز نظاـ 
 ، ارتفاع معدؿ ساعات العمؿ، عدـاألجكر انخفاضعمى العماؿ مف طرؼ أرباب العمؿ مثؿ 

؛ كبالتالي فاف مف نتائج ىذا الضغط عدـ تمكف العماؿ المانيفاكتكرييف  2الحصكؿ عمى إجازة
 مع ظيكر المصانع التي أدخمت اآلالت كأيضاالصمكد في أكساط النشاطات الحرفية ، 

 3. الحديثة فظيرت بذلؾ مؤسسات صناعية آليةاإلنتاجيةكالكسائؿ 

حد  إال أف الدراسات الحديثة كشفت عف أف العمؿ المنزلي لـ يختؼ كلكف بقي إلى
الساعة لكف تحت حمؿ كصيغ جديدة مثؿ االقتصاد الخفي، االقتصاد المكازم كاالقتصاد العائمي 

 أك م تكضيح ىذه المفاىيـ كالتي مف بيف مؤشراتيا العمؿ المنزؿإلى فعممت الدراسات األسرمأك 
ظيرت فكرة إدخاؿ قيمة العمؿ المنزلي 19ؽكخبلؿ نياية م كأعطت نتائج مف بينيا مثاال ئالبي

 4.في الناتج القكمي اإلجمالي

ئ ملذا كمف خبلؿ  الطرح نقكؿ إذا كانت مرحمة العمؿ المانيفاكتكرم  قد اضمحمت بمج
ذا ف ق حد اآلف، ـكإلى األنظمة تعايش ىذا النظاـ مع بقية ىذه مترؽمالمصانع اآللية ، فكيؼ 

                                                           

 1 55ص ,مرجع سابؽ ,  محمد الحسف، عمـ االجتماع االقتصادمإحساف 
  دار الكتاب المصرم كدار الكتاب 1 ط(انجميزية،فرنسية،عربية)معجـمصطمحاتالعمؿ:  أحمد ذكي بدكم 2 -

 .422،ص 1988المبناني ،
 16ص رشيد كاضح، مرجع سابؽ ،- 2

 Travail domestique et femmes au: ، عنكاف المقاؿhttps://www.forum.lu/wp-content: المكقع اإللكتركني- 3
 foyer, iktober 1993, p19، 21:20: ، في الساعة19/08/2015: يـك

 

https://www.forum.lu/
https://www.forum.lu/
https://www.forum.lu/
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 العامبلت في ظركؼ عمؿتناكلو في دراستنا مف خبلؿ تناكؿ فنقكؿ عف العمؿ المنزلي الذم 
 .إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو

النظرةالقانكنيةلمعمؿالمنزلي2.2.3

 تنظيـ لعبلقات معينة، إما العبلقات إالىي  القكانيف كالتشريعات التي تسف ماأف نعمـ 
 المجتمع ، أك العبلقات في أكساط  العمؿ الناتجة عف بعض أفرادالجماعية كالفردية بيف 

الممارسات التعسفية ألرباب العمؿ  في القياـ بمياميـ ، لذا سنحاكؿ عرض القكانيف 
 اإلنتاجكالتشريعات الدكلية كالكطنية لمعمؿ المنزلي مكضحيف بذلؾ كيؼ أف ىذا النمط مف 
 اعتبارات ةالزاؿ يمارس كبأشكاؿ مختمفة كالزالت  القكانيف التي تفصؿ فيو لـ تجـز بقانكنيتو لعد

 :كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ 

 : نظرةالقكانيفالدكليةلمعمؿالمنزلي:أكال 

إف القضايا ك المسائؿ التي تطرح عمى المستكل الدكلي ، ناتجة عف انتياؾ الحقكؽ 
 ألفراد المجتمعات ، ما دفع الكثير مف الييئات كالمنظمات الدكلية إلى العمؿ عمى اإلنسانية

كضع قكانيف كاتفاؽ دكلي حكؿ ىذه القضايا ، كنذكر مف بيف القضايا كالمسائؿ التي حدث فييا 
، كالحالة التي كصؿ ليا مف انتياؾ (العاممة المنزلية )االتفاؽ النظر في كضع العماؿ المنزلييف 

نياؾلحقكقيـ   عقد معاىدات إلى كالعربية األكركبية جيكدىـ ، ما أدل بالكثير مف الدكؿ كا 
 :لحماية العماؿ المنزلييف في الدكؿ المستخدمة كمف بيف ىذه االتفاقيات  كالمعاىدات ما يمي

 :مجمسالتعاكفلدكؿالخميجالعربيحكؿالتنظيـالقانكنيالستخداـالعمالةالمنزلية( أ
كضح المجمس خصكصية العمالة المنزلية لطبيعة نشاطيا ألنيا لـ تكف تضع  لقانكف العمؿ 

 مف بينيا تعاظـ األسباب طرح الكثير مف إلى ما أدل بيذا الكضع ،المنظـ  في ىذه الدكؿ
حجـ العمالة المنزلية منذ السبعينيات مف القرف الماضي في دكؿ مجمس التعاكف العربي 
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 كأيضا ككف ىذه العمالة في دكؿ مجمس التعاكف خصت عماؿ الخدمة المنزلية مف ،الخميجي
 العمالة ق التي تككف فييا ىذاألخرلغير المكاطنيف األصمييف كاختبلؼ دياناتيـ خبلؼ  الدكؿ 

 لدكؿ مجمس اإلقميميةمف مكاطنييا، كتشؤ مف ىذه العمالة شبكة عبلقات تجاكزت الحدكد 
 1.التعاكف

 حكؿ إطبلالتكغير بعيد مف مثاؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربي كانت ىناؾ 
يبيرالية الجديدة برزت في ؿقضايا العمؿ المنزلي مف طرؼ الحركات الدكلية نذكر منيا الحركة اؿ

ايطاليا كالتي أدت بإدخاؿ قيمة العمؿ المنزلي في الناتج القكمي ، كأيضا إعطاء راتب منزلي 
 2.كلك رمزم ألف ىذا العمؿ ال يقدر بثمف

 CRIOCكما عمؿ مركز البحث كالمعمكمات لمنظمات  المستيمكيف المنشكر مف طرؼ 
 في ىذه قإال أف ما نبلحظ .3 عمى الطريقة الكبلسيكية  بحساب الكقت في ميزانية العمؿ البيتي

االتفاقيات كالمعاىدات كعمؿ ىذه المنظمات كالحركات أنيا عبارة عف بنكد كمبادئ تخص دكؿ 
 في قأك منطقة مف العالـ ، فتعالج ىذه القضايا كالمسائؿ في حدكدىا فقط ، عمى العكس ما نجد

مكتب العمؿ الدكلي الذم يعالج القضايا كالمسائؿ الدكلية في كؿ مناطؽ العالـ عمى اعتباره 
 الحقكؽ القانكنية الخاصة بنزاعات العمؿ كالفصؿ إعطاء الييئات الدكلية التي تعمؿ عمى إحدل
. فييا 

 معايير لنيكض بكضع قاـ ىذا المكتب : المكتبالدكليلمعمؿكتنظيمولمعمؿالمنزلي(ب
 سنة إلى كاستمر 2010 في تقرير لو انطمؽ سنة دعىبالعمؿ كالبلئؽ لمعماؿ المنزلييف حيث 

                                                           

     www.gccls.org : المكقع االلكتركني1 -
نيالستخداـعماؿالخدمةالمنزليةبدكؿمجمسكالتنظيـالقاف: (سالـ بف عمي المييرم: االشراؼ العاـ ) سمماف جماؿ

كاخركفالتعاكفلدكؿالخميجالعربية،
 travail domestique et femmes au foyer ,opit, p 19 ، السابؽ، المكقع االلكتركني-2

3 - I did ,p19 
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 تناكؿ العمؿ  المنزلي في جميع أشكالو المتعددة ، إذ مف النتائج التي تكصؿ إلييا إلى 2011
نو ظاىرة معقدة بتعقد الظركؼ ؛ إالمكتب أف العمؿ المنزلي ظاىرة مكحدة في جميع أنحاء العالـ

كالعكامؿ التي تحيط بيا، كبسبب أيضا عدـ كضكح األصؿ القانكنية ليذا العمؿ في قكانيف 
العمؿ الحديثة كىذا ما يعتبره المكتب الدكلي لمعمؿ كتعقب بالنسبة لمعماؿ المنزلييف في حياتيـ 

 1.المينية

 عمى قرارات شركط استخداـ 1965 عممت بدكرىا عمى منذ مطمع :منظمةالعمؿالدكلي (ج
 2 :العامميف في الخدمة المنزلية كمف ىذه الشركط

 البلزمة لمعدالة اإلنسانيةشية دنيا تتكافؽ كاحتراـ الذات كالكرامة مإقرار مستكيات مع -
 استثناء العالـ دكف أنحاءاالجتماعية كفي كؿ 

  صؾ دكلي بشأف شركط استخداـ العماؿ المنزلييف اعتماد -

كبالتالي فاف العمالة المنزلية أك العمؿ المنزلي  شكؿ كمنذ القديـ إشكاال دكليا نظرا لعدـ 
كيفية األعماؿ كالنشاطات األخرل ، أم كجكد قكانيف عمؿ قديمة أك حديثة تنظـ العمؿ المنزلي 

سباب منيا سياسة دكؿ العالـ حيث أف الكثير مف الدكؿ  مثؿ ىذا النكع محتجب أك لعدة أنظرا 
 إجراء  صعكبة  في إيجاد عمى اإلنسافما أدل بالييئات الدكلية كالدارسيف لحقكؽ ـ خفي

  . كتحدياتيامشاكميا كتقديرات  لحجـ ىذه العمالة  لغرض احتكاء  إحصاءات

 اليـك  سف ككضع إلىعممت الجزائر كمنذ االستقبلؿ : القانكفالجزائرملمعمؿالمنزلي :اثاني
 كتكقييا لمعديد مف إبرامياقكانيف كالتي تتماشى مع القكانيف كالتشريعات الدكلية ،مف خبلؿ 
 كالعمؿ ؛ إذ مف بيف اإلنسافاالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية ، كخاصة تمؾ التي تساكم حقكؽ 

                                                           

 التقرير 01 ، ط 99،2010، مؤتمر عمؿ دكلي ، الدكرة الالئؽمفأجؿالعماؿالمنزلييفالعمؿ : مكتب العمؿ الدكلي1 - 
  10، ص 2009/، جنيؼ (1)الرابع 

 21-20ص, 1965النشرة الرسمية ،جكيمية : مكتب العمؿ الدكلي -  2
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 بينيا كبيف الرجاؿ في كمساكاة كمسألةالقضايا التي كشفت جيكدىا فييا قضية عمؿ المرأة 
 قضية العمؿ المكازم أك االقتصاد المكازم الذم مف بيف أشكالو العمؿ كأيضامجاؿ العمؿ 

 جعؿ  المشٌرع الجزائرم ينظر  في قضيتو األخيرة اآلكنةالمنزلي المأجكر الذم تفاقـ حجمو في 
يكتؼ المشٌرع الجزائرم  بالقكانيف التي كانت  لـ ك1.بإدخالو ضمف لكائح الضماف االجتماعي

 : بالتفصيؿ فيما يمي سنكضحيا ، 1997مكجكدة مف قبؿ سنة 

 ، كعمبل 1997 ديسمبر 8 المؤرخ في  474/97انطبلقا مف المرسـك التنفيذم رقـ  
 21 المكافؽ لي 1410 رمضاف  عاـ 26 المؤرخ في 90/11 مف القانكف 4بأحكاـ المادة 

  كالمتعمؽ بعبلقات العمؿ المعدؿ كالمتمـ، يحدد ىذا المرسـك النظاـ الخاص 1990أفريؿ 
بعبلقات العمؿ التي تعني العماؿ في المنزؿ لذا يمكف تكضيح  كيفية تنفيذ األشغاؿ في المنزؿ 

ىي المكاد المنصكص عمييا في القانكف كالتي أعطى كبيف المشٌرع مف خبلليا حقكؽ  كما
   2.ككاجبات العمؿ المنزلي

 3:كشممت المكاد التالية

 قصد  تنفيذىا في المنزؿ أف يعد اإلشغاؿ يجب عمى المستخدـ ، عند تسميـ  : 5المادة _ 
يتـ تدكيف فييا طبيعة  العمؿ ككميتو كتاريخ تسميمو ، قائمة المكاـز كالمكاد  )دفتر طمبات 

. (المستعممة ك األجر 

                                                           
 9،ص 240مكتب العمؿ الدكلي مرجع سابؽ ،- 1

مراجعةكقؼالتعديالتالمدخمةالىغاية)النصكصالتشريعيةكالنتظيميةالخاصةبالعمؿ: يحياكم عبد الرحماف2- 
 73الجزائر،ص –، قصر الكتاب ، البميدة 1998

قيةالخاصةبالعمؿمالنصكصالتشريعيةكالتطب)العمؿنصاكتطبيقاتشريعات  :كفراح محمد الصالح  نبيؿ صخر-  3
 174-173ص ,2009,الجزائر  –عيف مميمة  ,دار اليدل  ,اجتياد المحكمة العميا ,
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 يسجؿ المستخدـ عند تسميـ المنتكج مكضكع الطمب عمى دفتر تسميـ نسخة منو : 6المادة _
. ( المدفكع فعبل األجرتاريخ التسميـ،المبمغ أك  ) :إلى العامؿ بعد تكقيع الطرفيف عمى 

 عمؿ ينجز في المنزؿ يتطمب بصفة مباشرة أك إسناد أم يحظر عمى المستخدـ :7المادة _
 أك معالجة مكاد أك منتجات سامة  كخطيرة عمى صحة العامؿ في المنزؿ استعماؿغير مباشرة 

أك عمى عائمتو كعمى أمنيـ أك تنجـ عنو أضرار بالمحيط  

 المعمكؿ بيا في الميف األجر يحسب راتب العامؿ في المنزؿ  عمى أساس مقاييس :8المادة _
 أفضؿ بيف الطرفيف ، ال يمكف أف يقؿ راتب إنفاؽالمماثمة، كعمى أم حاؿ ممـ يكف ىناؾ 

 المضمكف، كما ىك محدد في التنظيـ المعمكؿ بو  األدنى الكظيفي األجرالعامؿ في المنزؿ عف 

يستفيد العامؿ في المنزؿ يشتغمو نفس المستخدـ مدة ستة أشير في المجمكع عمى  : 9المادة  _
عمؿ في الشير  ( 02) ، كيعادؿ مبمغو يكميفألجراألقؿ، مف التعكيض عمى العطمة المدفكعة 

 المتكسطة الشيرية المتقاضات األجكريحسب التعكيض المذككر في الفقرة السابقة عمى أساس 
. خبلؿ الفترة المدخمة في الحسباف  كيدفع في آخر فترة  حسابية المرجعية 

 التشريعية  كالتنظيمية المعمكؿ بيا في األحكاـيستفيد العامؿ في المنزؿ مف  : 10المادة _ 
. مجاؿ الضماف االجتماعي 

. يمتـز العامؿ في المنزؿ بامتثاؿ أكامر المستخدـ عند تنفيذ عممو  : 11المادة _ 

يمنع العامؿ في المنزؿ مف القياـ بأية مناقشة مف شأنيا  أف تسي لممستخدـ : 12المادة _
. كيمتـز بحفظ السر الميني
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 13المادة : أما الفصؿ الرابع مف ىذا المرسـك جاءت فيو األحكاـ الختامية كشممت المكاد التالية
  1:اآلتي، كالتي تتضمف 15 كالمادة 14ك المادة 

 يكما 60يمـز كؿ مستخدـ أك أكثر في المنزؿ بامتثاؿ  أحكاـ ىذا المرسـك في أجؿ  -1
  2016ابتداء مف تاريخ نشره كنشر أيضا انو كمع التعديؿ الدستكرم الجديد مارس 

  .إدراجعمؿ عمى 
 .كؿ ما يخالؼ أحكاـ ىذا المرسـك يتعرض لممتابعة  كالعقكبة  طبقا لمتشريع المعمكؿ بو -2
. ينشر ىذا المنشكر في الجريدة الرسمية الجميكرية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية  -3

العامؿ المنزلي ضمف قكائـ الضماف االجتماعي ، كعمى المستخدميف المنزلييف تسجيؿ 
 معنكيا أك  التعاقد مع شخص طبيعة إمكانيةكأيضا  يستفيد العامؿ في المنزؿ مف ، عماليـ 
. خاصا بوأك عاما  

 

 

:انييارتقسيـالعمؿفيالمنزؿ:3-2-3

نما   ظمت المرأة كمنذ أقدـ العصكر تناضؿ مف حريتيا كاستقرارىا ليس فقط الذاتي، كا 
الذكر كاألنثى )الكمي ليا كألسرتيا، فباتت مسألة المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات مابيف الجنسيف 

، (ص   مف الرسالة: أنظر)كما سبؽ ككضحنا ذلؾ  (االجتماعيأك باألحرل مابيف أفراد النكع 
فمـ يبقى تنديد الحركات النسكية عبر العالـ كالزمف حكؿ مسألة المساكاة في العمؿ ذاتو، بؿ 

                                                           
 174كفراح محمد الصالح ، مرجع سابؽ، ص  نبيؿ صخر-  1
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يسمى بمفيـك الجذر، الذم يتعدل معناه الفرؽ البيكلكجي مابيف  تطكر ككصؿ اليـك إلى ما
 1.الرجؿ كالمرأة

نبلحظو ىك أف مفيـك تقسيـ العمؿ مابيف النكع االجتماعي لـ تمس مجاؿ  كبالتالي ما 
 غيره، بؿ مست جميع الفضاءات بما فييا المنزؿ كالعائمة كتحديدان األدكار األسرية التي دكف

ىؿ العمؿ في المنزؿ ىك حكر عمى : أدل إلى ظيكر إشكاؿ يتمحكر حكؿ يقـك بيا الطرفيف ما
النساء لمقياـ بو؟ 

  مف خبلؿ ىذا التساؤؿ اتضح لنا أف مجمؿ الدراسات التي تناكلت التقسيـ الجنسي 
لمعمؿ، بحث ككشفت عمى أف ىناؾ تقسيـ غير عادؿ لممياـ انطبلقان مف التفرقة مابيف أدكار 

، إال أف ( عمى األسرةاإلنفاؽ)، كأدكار الرجاؿ المينية (رعاية األطفاؿ)النساء في الرعاية األسرية
الدراسات الحديثة رأت أف ىذه النظرة تقميدية، كالبد مف تغييرىا حسب التغيرات التي تحصؿ في 

أدل إلى ظيكر الكثير مف التناقضات كالمشاكؿ منيا اعتقاد الرجاؿ أف زكجاتيـ  المجتمع، ما
يشاركف في األعماؿ كالنشاطات المينية، كبالتالي يصبحكف منافسيف ليـ في المجاالت التي 

ـ غض الطرؼ عف دأدل ذلؾ إلى الشجار كالمتاعب، كلذلؾ عممكا عمى ع قف فييا، ماكيتؼ
 2.تطالبيف بمساعدتيـ داخؿ المنزؿ  الزكجات لمنازليف لكي الإىماؿ

 إذف الدراسات الحديثة تبحث في معنى كتقسيـ العمؿ ليس بالنظر لمبعد االجتماعي فقط 
نما تنظر لو عمى تكامؿ األبعاد مف خبلؿ أفكار  كمنظكمة العبلقات لمعمؿ المنزلي، كا 
كمعتقدات كثقافة الجنسيف كأيضا في الجانب المادم االقتصادم، الذم يحدد المكانة 

األكؿ : االجتماعية لكؿ نكع؛ فظير بذلؾ نكعيف مف العمؿ داخؿ المنزؿ خاص بفئة اإلناث ىما
 3.خاص بالنساء العامبلت كالمشتغبلت، كالثاني نساء ناشطات كال يعممف

                                                           
  https://www.fotum.lu/wp-content.opit , p 19 المكقع االلكتركني1

 .101،100ص  ، ص2009لبناف، – ، دار النيضة العربية، بيركت األسرةكالحياةالعائمية:  سناء الخكلي 2
3  - www.fotum.luالمكقع السابؽ ، . 
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الحظناه مف خبلؿ المبلحظة المباشرة لمسادة   أما أف المقصكد بالنمطيف مف العمؿ كما
رسمي كىك ممارسة المرأة لعمؿ رسمي خارج المنزؿ، كبعد رجكعيا تقـك بكؿ : العامبلت األكؿ

األنشطة كاألعماؿ المنزلية التي تخص دكرىا كأـ أك أخت، أك زكجة، إضافة إلى األعماؿ 
.  الحمكيات كبيعيا كالنشاطات التي تقـك بيا كيكايات ليا مثؿ الخياطة أك صناعة

أما الثاني فيك يشمؿ الجانب مف العمؿ المنزلي المأجكر غير الرسمي أك الخفي، الذم تقـك بو 
النساء في منازليف لعكامؿ اجتماعية كاقتصادية كثقافية كحتى عممية، كما ىك الحاؿ بالنسبة 

 1.لدراستنا التي حددت فئة النساء العامبلت عمؿ إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو

كانت حكؿ المساكاة  (الرجؿ كالمرأة) في تقسيـ العمؿ مابيف الجنسيف اإلشكالية كبالتالي 
يفية داخؿ المنزؿ حسب الجنس، ىذا ظكعدـ المساكاة في المياـ، انطبلقا مف المياـ كاألدكار الك

. ىامؿإالبحث عف الكيفية التي يمكف الكصكؿ في مات الدكلية، كالمفكريف ظدفع الييئات كالمف ما

 كتتـ المساكاة في المياـ خاصة داخؿ المنزؿ، كأيضا مع خركج المرأة لمعمؿ الذم أحدث 
ىزة في كياف البناء االجتماعي التقميدم، ىذه اليزة حددت بما يسمى بأزمة اليكية لدل المرأة أك 
النساء بيف مجاليف أكؿ خاص بككنيا تتكاجد كشريكة كمنخرطة في المنطؽ التطكرم الذم يبتعد 

 عاممة كعمييا الخضكع لشركط مف أجؿ امرأةأنيا : كؿ البعد عف المراقبة العائمية، كالثاني
  2.(زكجة) تحت سمطة رجؿامرأةالظيكر، كالخركج لمعمؿ باعتبارىا 

كضع المرأة أماـ تحدييف أحبلىما مر، ىك إذف فتقسيـ العمؿ في المنزؿ كما الحظنا 
 دكرىا أك كظيفتيا الطبيعية كأـ أك زكجة أك أخت البد ليا مف القياـ بمياـ األعماؿ ؿاألك

 كغسؿ كتنظيؼ، كطبخ كىذه األعماؿ ذات طابع غير مأجكر في المقابؿ، ترتيبالمنزلية مف 
الكجو الثاني كىك دكرىا أك كظيفتيا في إعالة األسرة كعمميا الرسمي المأجكر بطابعو الرسمي 
فالرسمي يمثؿ عمميا خارج المنزؿ كبالضبط في مؤسسات الدكلة، كغير الرسمي الذم يشمؿ 

                                                           
 360 يدنز، مرجع سابؽ، صج أنتكني  1
دراسة–المرأةالعاممةفيالمؤسسةالصناعية)الفضاءالعاـكالفضاءالخاصبيفالقطيعةكاالستمرارية: بداش كردة -  2

-37، ص ص 2012-2011- السانيا– ، رسالة ماجستير منشكرة، قسـ عمـ االجتماع، جامعة كىراف (ميدانيةبسكناطراؾ
38. 
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 تقـك بو المرأة بيدؼ ىك ليس الذمعمميا داخؿ المنزؿ كخارجو كالمتمثؿ في األنشطة التجارية 
الربحية لظركؼ ما؛ كبالتالي نستنتج أف العمؿ المنزلي المأجكر كاف كالزاؿ يتماشى جنبان إلى 

جنب مع بقية األعماؿ الرسمية كغير الرسمية إال أف صياغة تسمياتو اختمفت باختبلؼ الزماف 
. كالمكاف

:خصكصيةالعامؿالمنزليكالعمؿالمأجكر:3-2-4

ؤدية بالعامؿ لمقياـ بيذا النمط ـعدد تعاريؼ العمؿ المنزلي حسب الظركؼ كالعكامؿ اؿت ت
 اإلطار إلى باإلضافةمف العمؿ، كأيضا حسب التكجيات التشريعية كالقانكنية الدكلية كالكطنية، 

 يختمؼ عف العامؿ أركياالزماني المكاني الذم يشتغؿ فيو العامؿ المنزلي، فالعامؿ المنزلي في 
في الشرؽ األكسط، كيختمؼ أيضا عف العامؿ المنزلي في المغرب العربي كبالضبط في 

: يتضح لنا مف خبلؿ التعاريؼ التالية الجزائر، كىذا ما

 مرأة يمارس عمبل داخؿ إطار اىك فرد سكاء كاف رجبلن أك :يعرفوالمكتبالدكليلمعمؿ
 1.البيت بصفة شخصية كيستفيد مف ىذا النشاط، بحيث أنو يسمح لو بالحصكؿ عمى عائد
كنجد ىذا التعريؼ قد صيغ بنفس الصياغة كجاء في نفس السياؽ مع تعريؼ الديكاف 

 2. بالجزائرلئلحصاءالكطني 
 ىك أم شخص يؤدم عمبلن منزليان مف :(ج)فيالمادة189كتعرفواالتفاقيةالدكليةرقـ 

كليس عمى  حيف إلى آخر كعمى نحك متقطع فقط، كليس عمى أساس ميني عامبلن منزليان،
 أضؼ إلى ىذا الحكـ لضماف أف العماؿ اليكمييف كأمثاليـ مف العماؿ  كفقط،أساس ميني

 3.لكٍا مدرجيف في تعريؼ العامؿ المنزليظغير المستقريف 
 ىك كؿ شخص ذم صفة طبيعية يؤدم خدمة منزلية مباشرة :كتعرفوكزارةالعمؿالسعكدية 

أك غير مباشرة إلى صاحب العمؿ أك إلى ذكيو، كيككف أثناء أدائو الخدمة تحت إشراؼ 
                                                           

 .1995المكتب الدكلي لمعمؿ، -   1
 .1989، جكاف 48معمكمة إحصائية رقـ  : لئلحصاءالديكاف الكطني  -  2
، 2012، المكتب الدكلي، جنيؼ، 1، ط(دليؿقكانيفالعمؿ)الحمايةالفعالةلمعماؿالمنزلييف: منظمة العمؿ الدكلية -   3
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عاممة النظافة المنزلية أك البستاني أك : كتكجيو صاحب العمؿ أك مف يقـك مقامو مثؿ
 1.حارس المنزؿ كمف في حكميـ

كبالتالي كمف خبلؿ ىذه التعاريؼ فإف لمعامؿ المنزلي خصكصيات تميزه عف باقي العامميف 
 2:في قطاع النشاطات األخرل كالتي نمخصيا فيما يمي

يككف لو نفس النشاط داخؿ   السمع كالخدمات لصالح المستخدـ في غالب األحياف ماإنتاج .1
القطاع االقتصادم الرسمي مثؿ الكيربائي يعمؿ عمى تصميح الكيرباء كاألجيزة الكيربائية 
داخؿ المؤسسة التي ينتمي إلييا، كبعد خركجو مف دكامو يعمؿ كعامؿ في تقديـ الخدمة 

 .المنزلية
خاصة رأيناه  ىذا ما بحثنا عقد العمؿ عرفي ال يخضع ألية مراقبة مباشرة، إذ في مكضكع .2

في الجانب الميداني أنو عقد عرفي بناء عمى الشركط األساسية مثؿ األجر ليس لو 
 ال يخضع لقكانيف جكدة المنتكج أك الرقابة االستيبلكية سكاءن عند اإلنتاجمحددات كأيضا 

النساء المنتجات لمكسكس أك لدل المستثمريف فيو، أك لدل المحبلت التي تبيع الكسكس 
 عند سؤالو بسبب عدـ كجكد ضابط تجارم في بيعو، كىذا ما أقره لنا صاحب أحد المحبلت

في حالة خضكعؾ لممراقبة التجارية لممنتكجات التي تقـك ببيعيا ككجد منتكج : حكؿ
لىجاالكنتركؿكلقاهما»:3ع.ج.س الكسكس لديؾ ماذا تفعؿ؟ فقاؿ نبيعكهبخفيةكا 

 معنى كبلمو أف 4.«يسكلناألنوليسمفضمفالقائمةالتيتخضعلممراقبةاالستيالكية

                                                           
 في، 27/08/2016: ، ، يـكwww musaned.gov.sa/content/uploaded/Musaned :المكقع االلكتركني -  1

، كزارة العمؿ المممكة العربية مساندبرنامجالعمالةالمنزلية:  كزارة العمؿ، المممكة العربية السعكدية،18:30مساء : الساعة
 05 ص  ،السعكدية

، ص 2010، 02الجزائر، العدد -، مجمة دراسات جامع الجمفةستراتيجيةالعمؿالمنزليإأبعادك: عطار عبد الحفيظ -  2
73 .
 أطفاؿ دعتو الظركؼ المعيشية كالمنافسة الحادة ما بيف التجار المحمييف إلى تعداد 04:  أب لػ1974مف مكاليد : السيد-  3

مصادر الدخؿ مف خبلؿ العمؿ في مجاؿ إعداد الكسكس كصناعتو، كذلؾ بتأميف المادة األكلية لبعض العامبلت في المجاؿ 
. كمضاربتيف فيو ثـ إعداد بيعو

، 16/06/2015:  الذم رفض اإلفصاح عف معمكماتو الشخصية لشيرتو في ىذا المجاؿ، يـك"ع.ح.س":  مقابمة مع السيد  4
 . صباحا بمحمو10:00: عمى الساعة
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منتكج الكسكس ليس لو صيغة تجارية أك قانكف يمنع بيعو بسبب أنو لـ يدخؿ ضمف المكاد 
 .االستيبلكية المراقبة مف طرؼ الييئات المعنية بذلؾ

  األخرل كالتي نمخصيااألعماؿ ة عف باقيينفرد بيالمعامؿ المنزلي خصكصيات كما أف 
 1:كاآلتي

يمثؿ العامؿ المنزلي صفة مكظؼ أجير أك مستقؿ فيك يقـك بنشاطو داخؿ المنزؿ بصفة  .3
شخصية كىذا ما الحظناه مف خبلؿ المبلحظة بالمشاركة لحالة العامبلت في إعداد 

، حيث أف العامبلت بعد إنجاز العمؿ حسب ما ىك مطمكب منيا كصناعة الكسكس
 .تتحصؿ عمى أجرىف كما اتفؽ عميو سمفان 

حصكؿ العامؿ المنزلي عمى المكاد األكلية كاألدكات البلزمة لمعمؿ إما عف طريؽ  .4
دماج ذلؾ في التكاليؼ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ التراضي  المستخدـ، أك يقـك العامؿ بشرائيا كا 

؛ كىذه الطريقة تعمؿ بيا العامبلت في مجاؿ تحضير بيف الطرفيف كدكف أم مراقبة مباشرة
الكسكس إما المستثمر أك صاحب االحتفالية يقـك بتأميف المادة األكلية كىي تقمف بإنجاز 

العمؿ، كفي حالة عدـ تأمينيا فإف ثمنيا الذم اقتنتو بيا فإنيا تعمؿ عمى إدخالو في حساب 
 .األجر الكمي لطمبية

يبـر العامؿ المنزلي التعاقد مع كاحد أك عدد مف المستخدميف، حيث يقدـ ىؤالء بمكاصفات  .5
نيف لو بالمادة األكلية كاألدكات  كميزات السمعة المراد إنتاجيا، مما قد يجعؿ منيـ ممكِّ

 .كالمكاـز
كجكد حالة كساطة بيف العامؿ المنزلي كالمستخدـ أك حتى بينو كبيف الزبكف مما يخمؽ  .6

 .صعكبات كمشاكؿ مينية
 .، كتسكيقو كاقتناء المادة األكلية البلزمةاإلنتاجاستقبللية العامؿ المنزلي في تحديد سعر  .7
صعكبة التفريؽ مابيف العامؿ المنزلي المكظؼ كالمستقؿ في الجانب الميداني خاصة بصفة  .8

جمية في حالة استخداـ العماؿ المنزلييف لعماؿ منزلييف آخريف، ككسطاء أك مساعديف 
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عائميف، حيث أف أفراد العائمة يساىـ كؿ منيـ في العمؿ داخؿ المنزؿ بصفة شخصية 
 .مباشرة أك غير مباشرة

تمتاز عبلقات العمؿ بالنسبة لمعامؿ المنزلي بالرتابة كمحدكدية العقد المعنكم المتفؽ عميو  .9
 مع التكاليؼ التي اإلنتاجسمفان كىك غالبان ما يككف نقدان كالذم يشمؿ العائد مف حجـ 

 .تصاحبو، كاعتماد الكقت المخصص لمعمؿ كمقياس ليس ممكنان دائمان 
 (التسريح أك الطرد)غياب كؿ الحماية االجتماعية ككؿ الضمانات التي تخص العائد  .10

 .، التعكيض عف البطالة(العبلج أك األمكمة)التأمينات االجتماعية 
 (األخذ بعيف االعتبار آجاؿ الطمبات)حرية العامؿ المنزلي في تنظيـ كقت عممو  .11

 عمى التكقؼ عف العمؿ ان كبالتالي لو حرية اختيار أياـ الراحة كالعطؿ، لكنو قد يككف مجبر
 .في حالة عدـ كجكد الطمبات

كبالتالي ىذه الخصكصيات التي تـ عرضيا كالتي يمتاز بيا العامؿ المنزلي دكف غيره مف 
 العامؿ المنزلي مف إقصاءالعماؿ، جاءت مف طبيعة النشاطات المنزلية التي عممت عمى 

نظران لغياب عقد رسمي يحدد النشاطات ككقت  (....الغياب، ارتفاع األجكر)حقكقو الرسمية 
 بحيث يتـ التفاكض غالبان عمى منح أجكر ضعيفة دكف مستكل األجر الرسمي، قالعمؿ كدكافع

أيضان دكف مستكل الدخؿ المرجك مف العمؿ المنزلي غير أف عائده قد يعرؼ ارتفاعان ىامان في 
حاالت تزايد الطمب عمى الخدمات لدرجة الكصكؿ إلى عدـ المقدرة عمى تمبية جميع الطمبيات 

بسبب فائض العرض خاصة في مكاسـ االحتفاالت كاألعراس كاألعياد، مما يؤدم بو إلى الربح 
 1.تياظرفيبالرغـ مف 

كما نجد أف نشاطات العمؿ المنزلي تتركز عمى أعماؿ كحرؼ ذات طابع تقميدم 
كالخياطة، كالحياكة كالطرز، الطبخ كرعاية األطفاؿ كغيرىا، كىذه األعماؿ ىي امتداد لممياـ 
المنزلية لدل فئة النساء كعائبلتيـ، إذ ىذا االمتداد ىك بمثابة عممية تكريث البنات لؤلعماؿ 
التي كاف يمارسيا أمياتيف، كما يتضح أيضا كيتركز العمؿ المنزلي في مجاالت يصعب 

، نظران لمتطكر .... اآللي اإلعبلـالدركس الخصكصية، المحاسبة، : تحديدىا أك حصرىا مثؿ
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التكنكلكجي كتداخؿ القطاع الخاص في القطاع غير الرسمي، مما أدل إلى بركز فركع أخرل 
 1.مف النشاطات كاألعماؿ

 
:قدكافعالعمؿالمنزليكمعكقات:3-2-5
 المأجكر في ق نعمـ أف لمعامؿ المنزلي دكافع جعمتو يقـك بدمج عمؿ:دكافعالعمؿالمنزلي:أكالن

الفضاء المنزلي أك داخؿ المنزؿ، إما لظركؼ شخصية مرتبطة بالعامؿ، كأخرل خارجة عف 
: يمي يستطيع التحكـ فييا كالتي نذكر منيا ما نطاقو ال

 كىي العكامؿ كالظركؼ التي تخص :الدكافعالمرتبطةبشخصيةالعامؿالمنزلي .أ
شخصية العامؿ المنزلي كالتي تشمؿ رغباتو كميكالتو لمعمؿ، كأيضان مستكاه التعميمي، 

 2:كحتى جنسو، كىذه الدكافع ىي
 ضغكط، انطبلقان مف مقارنة ة كدكف أمان يعمؿ العامؿ المنزلي عممو طكع:الرغبةكالميكؿ 

بيف كضعو الراىف ككضعو الذم يككف ينتج فيو العمؿ المنكط بو، إذ ىذه الرغبة تتنامى كتتزايد 
 .مع حالة تشجيع أفراد األسرة

 لو  أثر كبير يخص التحكالت االجتماعية كالثقافية، فيك :المستكلالتعميميكالجنس 
مف بيف الدكافع األساسية التي تدفع العامؿ المنزلي في اآلكنة األخيرة إلى سمؾ ىذا الطريؽ 

ف كجد بسبب مشكؿ البطالة، كىذا ما  بسبب عدـ امتبلكو لمستكل تعميمي معيف كحتى كا 
ف إليو ىذا أالحصكؿ عمى عمؿ رسمي يمتجفي نبلحظو عند عدد كبير مف النساء عدـ قدرتيف 

 .العمؿ كحؿ مؤقت
 تعمؿ المرأة في المنزؿ الذم يعكد عمييا بعائدات تمكنيا :العنايةكالقياـبمياـالبيت 

كيسمح ليا باالعتناء بأطفاليا كأفراد أسرتيا  (....مسح، غسؿ، طبخ )مف القياـ بمياميا البيتية 
فؽ بيف أدكارىا الكظيفية مابيف العمؿ المنزلي المأجكر، كالعمؿ المنزلي غير اكعميو فيي تك

 .المأجكر
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 عمى اعتبار أنيا خارجة عف سيطرتو، :يتحكـفيياالعامؿالمنزليال دكافععامة .ب
الدخؿ كالكقت، الجانب غير الرسمي، كاالندماج في سكؽ العمؿ، كالتي يمكف إجماليا في 

 1:اآلتي
 أىـ عامؿ يدفع عماؿ المنازؿ كخاصة النساء إلى العمؿ في بيكتيف ىك القدرة :الدخؿ .1

عمى السيطرة كالتكفيؽ بيف المياـ البيتية كالمينية خاصة عند تعرض األسر ألزمات نذكر منيا 
الطبلؽ، أك التسريح كالطرد مف العمؿ الرسمي، لذا يعتبر ىذا الدخؿ أساسي في تمبية  المكت أك

احتياجات األسرة، كأيضان يمكنيا مف مضاعفة جيكدىا بسبب ارتفاع األسعار كانخفاض القدرة 
 .الشرائية التي يعرفيا المجتمع الجزائرم

يجعؿ المرأة تستثمره في   إف عامؿ الكقت ميـ في العمؿ المنزلي، كىك ما:الكقت .2
، كما أنو يضفي مركنة عمى ... كالتعب، مصاريؼ التنقؿ اإلرىاؽ: اجتناب التنقؿ كمشاكمو مثؿ

دفع  العمؿ فيك يمكنيا مف فترات الصباح إلى المساء بشرط التقيد بآجاؿ االنجاز، كىذا ما
 .فترات دراسة األطفاؿ: النساء إلى دخكؿ مجالو ألنو يتماشى كالتقمبات العائمية مثؿ

 يسمح العمؿ المنزلي لفئة النساء الدخكؿ لسكؽ العمؿ :االندماجفيسكؽالعمؿ .3
كبالخصكص في المجتمعات التي تككف عاداتيا كتقاليدىا كأعرافيا تعارض خركج المرأة لمعمؿ، 

كىذا ما كجدناه في دراستنا أف المبحكثات يعممف في المنزؿ بسبب ىذه النظرة مما دفعيف 
نما  لمتعامؿ مع كسطاء مف أجؿ تسكيؽ منتكجاتيف كبالتالي فيف ال يخرجف إلى السكؽ، كا 

 .الزبائف ىـ مف يأتكف بمفردىـ أك عف طريؽ كسطاء
 العمؿ المنزلي مصنؼ في قائمة العمؿ غير الرسمي، أف بمعنى :الخفيلمعمؿاإلطار .4

 كالمشاكؿ القانكنية التي تنجـ عف العمؿ اإلجراءاتكىذا ما أتاح لمعامميف فيو مف تجاكز كؿ 
 .الرسمي مثؿ أعباء السكؽ، تكاليؼ اليد العاممة، اليركب الضريبي، الضغكط اإلدارية

:معكقاتكمشاكؿالعمؿالمنزلي:ثانيان
 ما مف عمؿ إال كلو معكقات كمشاكؿ تحكؿ دكف استمراريتو ما دفع العماؿ المنزلييف إلى 

 حمكؿ ليا، كلك بصفة مؤقتة في ظؿ التحديات الراىنة كالكثيفة الناتجة عف إيجادالبحث عف 
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نكع أك شكؿ العمؿ في حد ذاتو كانتماءاتو غير الرسمية، كىذه المعكقات شممت المحيط كأخرل 
 1:شممت خارج المحيط الميني لمعمؿ المنزلي كىي كما يمي

 ىذا النكع كسب ىذه النظرة مف المحيط المنزلي كالنشاطات المنزلية التي :النظرةالدكنية .1
تقـك بيا النساء، مما اعتبره البعض أنو ال يمثؿ عمبلن حقيقيان بسبب انخفاض قيمتو 

 .المادية
فظرفية كضيؽ النشاط المنزلي تدفع العماؿ في بداية العمؿ :ظرفيةالنشاطكضيقو .2

دراجيا في برنامج العمؿ مف  قبكؿ كؿ العركض، ما يؤدم بو إلى التخمي عف فترات الراحة كا 
ال فإنيـ لف يتمقكٍا عركض أخرل مستقببلن،  ضؼ إلى ذلؾ أف العمؿ أأجؿ تمبية كؿ الطمبيات، كا 

في المحيط المنزلي كبيف أفراد العائمة ما يسبب لمعامؿ التكيؼ مع كؿ المفاجآت الضارة كالسارة 
األمر الذم يؤثر سمبان عمى النشاط، كىذا بتكقيفو مؤقتان أك أبدان، أما عف ضيؽ النشاط فيك 

 الناتجة عف ضيؽ المكاف، عدـ تكفر اإلنتاجييشمؿ تحديد اآلفاؽ الممكنة الختبارات النشاط 
 ....الكسائؿ كاألدكات البلزمة كالماء كالكيرباء

 بصرؼ النظر عف انخفاض حجـ العائد مف العمؿ المنزلي فإف :كاإلنتاجيةانخفاضالدخؿ .3
نمط تحديد األجر يشكبو غمكض، فيك غير شفاؼ ثـ إنو كبمقارنتو مع باقي العماؿ األجراء 

سكاءن في القطاع العاـ أك الخاص فيك أدنى منيـ مف حيث ظرفتو كشركطو، كبالتالي 
 التي يعمؿ العامؿ المنزلي في التكقيؼ مابيف اإلنتاجيةفانخفاضو يككف ناتج عف انخفاض في 

عمى  فذلؾ يؤدم إلى فقداف التركيز الذم يؤثر (....رعاية األطفاؿ )االعتناء بأفراد األسرة 
 2.، كبالتالي التأثير في الدخؿ العائد مف ىذا النشاطاإلنتاجية

 فنظران لمقياـ بالنشاطات في :تعرضالعامؿلألخطارالمينيةكعدـكجكدحمايةاجتماعية .4
، كذلؾ ...المنزؿ فإنو ينجر عنيا أخطار تؤثر عمى أفراد العائمة ككؿ مثؿ المكاد السامة، النار

التيكية كصفارات إنذار، كما : أف المكاد المنتجة ال تخضع لقكانيف كظركؼ تخزيف مبلئمة مثؿ
 التي اإلصاباتتحدث جراء تداخؿ مجاالت العمؿ كأيضان الصفة الغير الرسمية الكثير مف 

تحتاج إلى كقاية كعبلج، لكف مع غياب كعي العامميف بدكر ىيئات الضماف االجتماعي يتشكؿ 
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عائقان كبير أماـ ىذه الفئة في عدـ حصكليا عمى تعكيضات خاصة باألمكمة كالصحة 
 1.كالتقاعد

 إف ما ينجر مف مشاكؿ الناتجة عف عبلقات :دمجالفضاءالمينيمعالفضاءالعائمي .5
العمؿ المينية في المنزؿ قد يؤثر بشكؿ سمبي عمى استقرار كأمف أفراد العائمة، مف خبلؿ 
الضغكطات كانتقاؿ التكترات كالخبلفات إلى أفراد األسرة، ما ينجر عنو المساس بكينكنتيا 

 2.كيؤدم بيا إلى الشتات

 

العامالتفي)نظرياتعمـاالجتماعضكءالمنزؿفيفيالمرأةتحميؿعمؿ-3-2-6
:(إعدادكصناعةالكسكس

 إف التراث النظرم في عمـ االجتماع كفي تحميمو لمظكاىر االجتماعية انشؽ إلى 
اتجاىات فكرية حسب الظاىرة المدركسة، ففي تحميميـ لظاىرة العمؿ المنزلي عمى اعتباره نشاط 

مادم، انشؽ إلى جانب رمزم لمعمؿ المنزلي كالمتمثؿ في المعاني كالرمكز لمخدمة المنزلية، 
يختمؼ حسب الفكارؽ مابيف الجنسيف في كمية  (مأجكر)كىناؾ مف يراه باعتباره نشاطان ماديان 

كنكعية األعماؿ المنزلية، في حيف أف ىناؾ نظرة أخرل تكاممية مؤسساتية كالتي تركز كالتي 
.  تركز عمى سياؽ البناء الثقافي ألفراد المجتمع

    3:كاآلتي كبالتالي كمف خبلؿ ىذا الطرح يمكف تكضيح منظكر كؿ اتجاه عمى حدا كىك 

 ىذا االتجاه بدكره انشؽ إلى اتجاىيف في نظرتو لمعمؿ المنزلي، ككيؼ :المنظكرالفرداني:أكالن
: أف العامؿ داخؿ المنزؿ يقـك بأدكاره المينية كاالجتماعية، كىذيف االتجاىيف ىما

 : إذ أف ىذه النماذج تتجسد في نمكذجيف أساسييف ىما:نماذجاالختبارالعقالني .أ
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، مجمة (مراجعةنقديةلألدبياتفيضكءخصكصياتاألسرةالجزائرية)النكعاالجتماعيكالعمؿالمنزلي: فريدة مشرم -  3
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 تبنى عمى افتراض أف العائبلت تقرر :االقتصادالعائميالجديدكنظريةرأسالماؿالبشرم .1
تقسيـ األدكار داخؿ األسر حسب النشاطات المرتبطة بيا مف خبلؿ التركيز عمى المنفعة 

المادية الناتجة عف تقسيـ األدكار األسرية، كىذا بتحميؿ التكمفة كالفائدة المترتبة عف كؿ اختيار 
 بتطبيؽ نظرية اختيار المستيمؾ، حيث كانت نظرتو لممرأة عمى أنيا "بيكر" قاـ اإلطاركفي ىذا 

 تممؾ مستكل تعميمي أؽ مف زكجيا، كبالتالي الحؿ األمثؿ كالمنفعة العامة أف يتكفؿ الزكج
  1.يتخصص في البحث عف الدخؿ األسرم، كتختص المرأة في الرعاية المنزليةك
 المذاف قاما "ككلفس" ك "بمككد" ىذه النظرية ارتبطت بالعالماف :نظريةالمكارداألسرية .2

بدراسة الديناميكيات األسرية كأداء النشاطات المنزلية، ككاف اقتراضيما منصب عمى أف معظـ 
  األعماؿ المنزلية غير مؤىمة كال تتطمب أم تدريب أك ميارات خاصة كال تستحؽ أم مكافأة
كما أف معظميا يمتاز في طبيعتيا بالدكنية، كالمكرد الكحيد الذم يتطمبو ىذا النشاط ىك 

 2.الكقت
كبالتالي فيذيف المنظكريف يركزاف عمى شكؿ أك نمط األسرة في تقسيـ األدكار كالمياـ 

كانطبلقان مف قناعتيما الذاتية  (الزكجيف)كممارسة السمطة، الناتج مف اختبار الرجؿ كالمرأة 
 المادية، عمى اعتبار أف مستكل الرجؿ أكبر مف إمكانياتيـكحسب استعداداتيـ كميكالتيـ كحتى 

. (التعميـ، المينة، الدخؿ، القدرة الجسدية)مستكل المرأة مف حيث المكارد كالتي قد حددكىا في 

 إال أف النقاد لنظرية المكارد األسرية كانطبلقان مف التغيرات التي عرفتيا مكانة المرأة في 
المجتمع بخركجيا لمتعميـ، كدخكليا سكؽ العمؿ تـ االنخفاض في معدالت الخصكبة في حيف 
أف العمؿ األسرم غير المأجكر بقي غير مرئي؛ كىذا بسبب القيـ كالمعتقدات الفردية لمزكجيف 

  3.كدكرىا في التأثير عمى تصرفاتيـ اتجاه تقسيـ العمؿ المنزلي

 ىذه النظرية قامت عمى معطى أف األشخاص :نظريةايديكلكجيةالنكعاالجتماعي .3
 عمى االعتقاد بالفركؽ بيف الجنسيف كيمتثمكف ليذا االعتقاد في تصرفاتيـ، كىي ينشؤفالذيف 
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أنو كمما زادت شدة تصكراتيـ لممساكاة في األدكار بيف الرجؿ كالمرأة كمما كانت دليبلن عمى 
 1996.1 سنة "كريستف"تقسيـ أكثر عدالة لمعمؿ المنزلي، كىذا التصكر جاء بو 

 النكع في إيديكلكجية كأثبت أف 1997 سنة "ركدشيمد"كما جاء في نفس سياؽ التحميؿ 
السياؽ السكسيك ثقافي ما تؤثر عمى تقسيـ العمؿ المنزلي، كرأل أف ىناؾ مجتمعات تتميز 

يطاليا كاليكناف في حيف ىناؾ أخرل تتميز بتقسيـ عمؿ أكثر  بإيديكلكجية تقميدية لمنكع كفرنسا كا 
انجمترا، السكيد كالكاليات المتحدة : صبلبة مف سابقتيا التي تتكجو تكجو لبيرالي لمنكع مثؿ

 2.األمريكية
 ينشأ عمييا أفراد اعتقاديوكعميو فإف ىذا االتجاه ينظر لمعمؿ المنزلي عمى اعتباره كينكنة 

المجتمع عبر قنكات التنشئة االجتماعية، كأيضان يرل في كجكد تصكر ذىني ليؤالء األفراد كأثره 
 كالمساكاة في ،جنس الذكر كاألنثىاؿفي االمتثاؿ أك الخضكع ليذا االعتقاد في التفريؽ بيف 

 .ف الفكر يعتبر كجو أساسي لتقسيـ األدكار كالمساكاة مابيف الجنسيفإاألدكار، كبالتالي نقكؿ 
  :العمؿالمنزليفيالمنظكرالتفاعمي  .ب

 الذم ربط فكرة الذات "جكرجىربرتميد" ك"ككلي"نعمـ أف ىذا االتجاه ظير مع أعماؿ 
 الذم "بمكـ" قالفاعمة بعالـ الرمكز، كاضعان األساس النظرم ليذا االتجاه، كذىب في السياؽ نفس

يرل أف الذات ليست كيانان مستقبلن بذاتيا ليا خصائص داخمية كما أنيا تكجد فقط في المعاني 
التي يضفييا األفراد عمييا، كبالتالي فإف أم شيء يقع خارج نطاؽ الذات كيتجو نحك التفاعؿ 

سكاءن كاف فيزيقيان كالكرسي، أك تخيبلن كالشبح، أك طبيعيان كالسحاب أك مجرد كمفيـك الحرية، أك 
  3.متصؿ بشخص معيف

كبالتالي فإف رمزية العمؿ المنزلي تنطمؽ ىي أيضان مف رمزية المعاني التي تتمخض عف 
الدكر التفاعمي ألفراد األسرة أك باألحرل الدكر التفاعمي لمزكجيف، فيي بدكرىا تنطمؽ مف 

                                                           
 : ، نقبل عف132المرجع السابؽ نفسو، ص  -  1

-Drancout (Chantal Nicole), 1989, (Stratégies Professionnelles et Organsation des familles). 
IN : Revue Française de Sociologie.vol.1, n°30, p60). 
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، كىك رمزية كداللة (أنظر ص     )منطمؽ تقسيـ العمؿ بيف الجنس كما سبؽ ككضحنا ذلؾ 
. تجارب األب كاألـ مف خبلؿ األعماؿ المنكطة لكبل الزكجيف

كمف خبلؿ ىذا الطرح األصؿ في المنظكر التفاعمي يدكر حكؿ األدكار الجنسية القائمة 
غذاء، تنظيؼ، غسيؿ، )عمى افتراض أف األعماؿ المنزلية تنتج مف إنتاج السمع كالخدمات 

ىدفنا»: 1985 سنة "بنكر"كمف إنتاج النكع االجتماعي كفي ىذا الصدد يقكؿ  (...المباس 
بوالنساءكاليقكـبوالرجاؿ ليسأفننظرإلىالعمؿالمنزليكعمؿلمنساء،بؿكعمؿتقـك

  1.«كذلؾمفحيثأفالناسينظركفإليوأنومفطبيعتيـ
، حيث (إطعاـ األسر) في دراسة قامت بيا حكؿ 1993 سنة "ديفكا"كىذا ما أقرت بو 

طتيـ بشكؿ تمقائي إال أنو يصعب عمييـ كصؼ تجاربيـ، عمى اعتبار أف شيتفيـ أفرادىا أف
 عمى األسرة أك إطعاميا ليس كباقي األنشطة أك األعماؿ إذ ىك نشاط ناتج عف اإلنفاؽ

 2.يتجزأ مف أدكار األبكة كاألمكمة، كىي كالتزاـ أسرم عبلقاتيـ األسرية كجزء ال
نما يتكقؼ عمى كعي  إذف فالتقسيـ الجنسي لمعمؿ المنزلي ال يتكقؼ عمى الدكر األسرم كا 
كؿ طرؼ بالمعاني كالدالالت لممياـ المنكطة بو، إال أنيا ميف خفية ال تظير كال تفيـ إال مف 

. خبلؿ المعاني كالدالالت التي تحمميا
 ىذا المنظكر ركز عمى تحميؿ كتفسير دالالت كمعاني األدكار :المنظكرالمؤسساتي:ثالثان

:  لمعمؿ المنزلي في المؤسسات كالنيات انطبلقا مف كجية نظر مدخميف أك نظريتيف ىما
 :(المدخؿ الكظيفي لمعمؿ المنزلي)نظرية تكامؿ األدكار بيف الجنسيف  .1

 الذم قدـ نظريتو حكؿ التقسيـ "تالككتبارسكنز" األمريكيأكؿ مف اىتـ بيذا المنظكر العالـ 
الجنسي لمعمؿ عمى عمؿ األسرة إذ تقـك رؤياه عمى الفكرة التقميدية بأف ىناؾ أدكار محددة 
لمذككر كأخرل لئلناث كما يرل أف األسرة قائمة عمى تبايف األدكار، إذ ىناؾ أدكار تختص 
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باألدكار الرئيسية كأخرل تختص باألدكار الثانكية،فأدكار الرجاؿ تتكجو نحك األفعاؿ األدائية 
 1.عكس النساء المكاتي تتجو نحك األفعاؿ التعبيرية

 يشمؿ الدكر األدائي المحيط الخارجي، أما التعبيرم فيشمؿ المحيط "بارسكنز" فحسب 
 (أدكار مينية كأدكار أسرية) حسب التخصص في األدكار "بارسكنز"الداخمي، ىذا التقسيـ قدمو 

أم أف الرجؿ يقـك بالعمؿ المأجكر فيك معيؿ األسرة، في حيف المرأة مكجية لرعاية األطفاؿ 
  2.كاالىتماـ بالمنزؿ، ىذا التقسيـ أساسي كظيفي لسير النسؽ

نما يعني "بارسكنز" ما نبلحظو في تقسيـ   أف االختبلؼ ال يعني التناقض في الشيء كا 
التعامؿ الكظيفي في أدكار النسؽ، كبالتالي ضماف استمراريتو التي تقكد إلى استمؤاؤية النسؽ 

. الكمي أك األكبر كىك المجتمع
 لنقد كبير مف طرؼ الباحثيف المشتغميف في مجاؿ النكع "بارسكنز" تعرض  منظكر 
، إذ رأكٍا أف التقسيـ الجنسي لؤلدكار عمى "ماكسفيبر" ك "ىربرتسبنسر"االجتماعي أمثاؿ 

أساس أدائي كتعبيرم يعزز عبلقات النكع االجتماعي المتفؽ عمييا، كما يعطي تقدير خاطي 
لعدد النساء العامبلت في المنزؿ، كيرل آخركف أنو أغفؿ مسألة عبلقات السمطة داخؿ األسرة 

خاصة سمطة الرجؿ عمى المرأة، كبالتالي أغفؿ بذلؾ مسألة عدـ المساكاة بيف الجنسيف في 
  3.مختمؼ المستكيات

 :النظريةالنسكيةلمعمؿالمنزلي .2
 ىذه النظرية عمى معطى أف السياؽ السكسيك ثقافي لو أثر عمى تقسيـ األدكار بيًنيىتٍ 

األسرية؛ حيث أف خصائص الثقافة المجتمعية كطبعيا التراثي بيف األفراد عمى أساس الجنس 

                                                           
، ص 1983، (ف.ـ.ب)، د ط، جامعة القاىرة، (دراسةاجتماعيةميدانية)المرأةكالعمؿالمنزلي:  سامية مصطفى الخشاب 1
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ىك البعد الذم يؤثر عمى األدكار المتكقعة مف الرجؿ كالمرأة إلنجازاتيما في المنزؿ، العمؿ 
  1.المجتمع ككؿ

 كما يمثؿ العمؿ المنزلي بالنسبة لبلتجاه الرديكالي النسكم كأساس بنيت عميو النظرة 
 "دكلفي"حسب  كالذم يعرَّؼ2المفسرة الستغبلؿ المرأة الذم يتسبب فيو النظاـ الطريكي؛

نظاـ تبعية المرأة لمرجؿ في المجتمعات الغربية، إذ ارتباط المرأة باألعماؿ : البطريكية، عمى أنيا
المنزلية ساىـ في ترسيخ التقسيـ الجنسي لمعمؿ، كىك ما تكصؿ إليو عمماء األنثربكلكجيا في 
كؿ المجتمعات فيناؾ مياـ مخصصة لمرجاؿ كأخرل مخصصة لمنساء، كىي تنقسـ مابيف 

 3.العمؿ اإلنتاجي الذككرم، كعمؿ إعادة اإلنتاج األنثكم
نفيـ مضاميف العمؿ المنزلي مف النشاطات التي تقـك بيا يكميان في االىتماـ   غير أننا ال

 الطرح إسقاطباآلخريف أك باألحرل باألسرة إال بعد قراءة معمقة لمكاجبات األسرية، إذ ال يمكف 
 مجتمعنا اإلسبلمي لخصكصياتو االجتماعية كالثقافية  فيكما ىك  (المنظكر النسكم )السابؽ 

كحتى نظرتو لؤلسرة كمؤسسة اجتماعية، كما أف األبحاث كالدراسات في مجاؿ التقسيـ الجنسي 
لؤلعماؿ المنزلية داخؿ األسرة لـ تكضح كلـ تكشؼ لنا ىؿ ىناؾ إشكالية حكؿ ىذه المسألة أـ 

. ال

:إعدادالكسكسكصناعتوالعمؿالمنزليلدلالعامالتفي-3-3

 في ىذا المبحث سنحاكؿ رصد كؿ المعمكمات الخاصة بعمؿ إعداد الكسكس كصناعتو 
كما ىك في ميداف البحث انطبلقان مف مراحؿ التي يمرُّد بيا ىذا العمؿ، مركران بكصؼ كسائؿ 

العمؿ كأيضا كصؼ الكيفية التي يتـ بيا العمؿ، كأخيران عرض صعكبات العمؿ كمشاكمو التي 
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-4:، كىراف، أياـأيةعالقات؟:عمـاالجتماعكالمجتمعفيالجزائر: عبد القادر لقجع، أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ: تنسيؽ

 .116، ص 2004، دار القصبة، الجزائر، 2002 مام 5-6
 .134مرجع سابؽ، ص :  مشرمةفريد -  3
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تعددت مصادرىا، باإلضافة إلى تحميؿ كتفسير ىذا العمؿ في ضكء نظريات عمـ االجتماع 
 :لذلؾ جاءت التفاصيؿ كما يمي

عدادالكسكسكصناعتوالمراحؿالتييمربياعمؿ-3-3-1 :كا 

يختمؼ العمؿ المنزلي في منطقة أدرار عف باقي المناطؽ الصحراكية نظرا الختبلؼ 
أة رالعكامؿ كالتغيرات التي طرأت عمى المجتمع ككؿ فانطبلؽ مف نظرة سمطة الرجؿ عمى الـ

. االستغبلؿ المرأة  (النسكية)كنظرة النظرية البطريكية ,كما رأينا في التقسيـ الجنسي لمعمؿ 

مف ما لممرأة حقكؽ مف ا ليا ـة بيت ؿ ربنياراؿدرار كطكاؿ أعممت النساء في مجتمع 
 مف الكضع الذم تعيشو في ظؿ التطكر التكنكلكجي إلخراجيا ىذا لـ يكؼ أف إالكاجبات 
 بحياتيا ك أسرتيا مف خبلؿ العمؿ االرتقاء سمؾ سبؿ جديدة في إلىكىذا ما دفعيا  ,السريع 

 ككؿ خاصة في األسرةليس خارج مف المنزؿ بؿ بداخمو كالمساىمة المباشرة في  رفع دخؿ 
 مف 1جمعة؛ كىذا ما أجابت عنو األخت حالة عدـ عمؿ ألب أك كفاتو أك بسبب طبلؽ الكالديف

ىؿ العمؿ في المنزؿ يقتصر عمى إنجاز المياـ المنزلية، أـ ىناؾ أعماؿ : خبلؿ التساؤؿ التالي
 2.تقكمكف ليا عائد؟ 

ىذا العمؿ الذم شمؿ جميع أشكاؿ التخصصات الحرفية التقميدية ك العصرية نذكر 
, تنظيؼ المنازؿ ,صناعة الحمكيات التقميدية ك العصرية ,ك العصرية , الخياطة التقميدية :منيا
الذم كاف  إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو : الصناعات الغذائية مثؿ إلى أف كصؿ إلى

ك , الرتباطو بحياتيا اليكمية  نظر ,المرأة بو ص ت تخالذمكالزاؿ مف أىـ األعماؿ المنزلية 
كىؿ  ؟إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتولماذا اختار ت ىؤالء النسكة : السؤاؿ المطركح ىنا

 .(ىؿ ىك عمؿ شاؽ أـ ال)ىك عمؿ مريح لو فائدة تعكد عمى األسرة أـ ال؟
                                                           

 مطمقة لطفيف، دفعتيا ظركؼ أسرتيا لمكلكج إلى عالـ العمؿ في مجاؿ إعداد الكسكس 1976مف مكاليد : األخت-  1
كصناعتو، بسبب أف كالدىا رجؿ مقعد ليس بمقدكره العمؿ، كأيضا إخكتيا ال يممككف مؤىبلت عممية لمدخكؿ إلى عالـ الشغؿ 

مف بابو الكاسع، فيـ أيضا يعممكف في األعماؿ الظرفية كذات الدخؿ المتدني الذم ال يمبي في ىذا الكقت حتى الحاجات 
. الضركرية في بعض األحياف

  صباحا9:30 الساعة في 3/7/2015: يـكم مقابمة مع األخت جمعة ؼ-  2
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 كىي بأـكمثكـ المدعكة 1مريـ : مقابمة مع السيدة بإجراء ىذيف السؤاليف قمنا كلئلجابة
حنانخدـالحاجةالتي)):  المبحكثات المكاتي أجبف عمى  أسئمة االستبياف فقالتإحدلمف 

كألمىتتطمبكالتجيؾلدارؾباهتخدميياكالعيشمطمكبكاكثزتياتجي,تتكفركنقدرتخدميا
كنحسبكه,المناسباتكحناعالحسابالناسالميبغاتتجيبسميدىاكالنشركهليياحنا

يبحثف   ىؤالء النسكة في عمميف الأف المقصكد مف ىذا الكبلـ 2((فيالخمصةأنتاعالخدمة
نما,عف اختيار العمؿ الذم يقمف بو  ىك متكفر حسب استطاعتيف المادية كالجسدية أما   ما كا 

كمادة الكسكس ىي  , المنزؿ مف أجؿ انجازه إلىنكع العمؿ فيككف حسب الطمب الذم يأتي بو 
أما عف تأميف المادة قيـ االتفاؽ بيف الطرفيف في  ,المطمكبة خاصة عند حمكؿ المناسبات

تفالية أك المناسبة كىناؾ حالة يتـ تأمينيا حتأمينيا فيناؾ حالة يتـ جمبيا مف طرؼ صاحب اال
. مف طرؼ النسكة كيتـ احتساب ثمف التأميف المادة األكلية في أجر العمؿ 

كأيضا عائده عمى األسرة تقكؿ المبحكثات أنيا تعمؿ  , كربحيتواألجرأما عف احتساب 
إعداد الكسكس  الذم تجنيو مف عمؿ األجر أف كمف أجؿ راحتيا كاستقرارىا صحيح لؤلسرة

نو يسد أحد األبكاب المفتكحة مف طمبات أ ، إالال يكؼ لتمبية جميع االحتياجاتكصناعتو 
نصيبيـالدراىـالمي)) :  3أـفتيحة الصدد تقكؿ اكفي ىذ, األبناء أك طمباتيا في حد ذاتيا
 4 ((سباتاكالنكفيخاصتيمعالتبراؾأنتاعالمف,منكنعطييـلمعيؿباهيقراك

 عنو أيضا اإلجابةتـ  شاؽ؟إعداد الكسكس كصناعتو أما فيما يخص السؤاؿ في عمؿ 
ة األعماؿ كالنشاطات ـافعمى أنو شاؽ كليس سيؿ نظرا أكال ألنو ينجز في المنزؿ كضمف رز

                                                           
 أطفاؿ، جعمتيا ظركفيا األسرية لمعمؿ بيذا الشكؿ لعدـ مقدرتيا عمى الخركج لمعمؿ 06:  أـ لػ1964مف مكاليد : السيدة-  1

. خارج المنزؿ نظران لمظركؼ الصحية التي يمرُّد بيا زكجيا، كأيضا عدـ كجكد مف يعيؿ األسرة بسبب صغر سف أبنائيا
 صباحا11:00 بقصر أكالد إبراىيـ عمى الساعة 24/4/2015:مريـ أك أـ كمثـك يـك : مقابمة مع السيدة  - 2
3
 أطفاؿ  دفعتيا الحياة األسرية الصعبة إلى إعالة أبنائيا بالعمؿ في مجاؿ الكسكس، 04:  مطمقة لػ1955مف مكاليد : السيدة- 

، ألنيا ال تممؾ مؤىؿ عممي أك خبرة معينة نظران لعدـ تمكنيا مف ة سف15إذ المدة التي تعمؿ فييا في ىذا المجاؿ منذ أكثر مف 
الخركج مف منزليا عندما كانت فتاة كأيضا بعدما تزكجت بقيت حبيسة المنزؿ دكف أف تتعمـ أم حرفة أك نشاط يمكنيا يكمان ما 

مف تخطي صعاب الحياة، كبالرغـ مف صعكبة العمؿ نظران لتقدميا في السف لـ تعد كما في سابؽ عيدىا األكؿ، لكف تجد 
. نفسيا مضطٌرة لمعمؿ كلك قيبلن مف أجؿ تمبية الحاجات الضركرية ألسرتيا

 18:00. عمى الساعة16/6/2015: مريـ يـكاـ فتيحة المدعكة أـأمقابمة مع  - 4
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عدادهكثانيا نظرا لتعدد مراحؿ  ,المنزلية في اليـك  كصناعتو كىذا ما أقرت بو المبحكثات في كا 
كحسب أراء  ,يمر بمراحؿ متعددةإعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو فيؿ ، القسـ الميداني

( 5) خمسةإلىالمقاببلت التي أجريت بصدد ضبطيا ىناؾ مف حصرىا في مرحمتيف أما تتعدد 
: أما فيما يخص المراحؿ فيي حسب ألراء كاآلتي,مراحؿ حسب كيفية انجاز العمؿ كما سنرل 

إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو ىـ فئة المبحكثات المكاتي أقررف بأف عمؿ :الرأماألكؿ
:  تتمثؿ ىذيف المرحمتيف في إذ %30: مر بمرحمتيف أساسيتيف كقدرت نسبتيف بػ

إعداد الكسكس لعمؿ  حيث كانت النسكة عند انجازىا :قبؿ ظيكر الغرباؿ :المرحمةاألكلى-أ
ل كسائؿ بسيطة كتقميدية مثبل الجفاف الكبيرة المصنكعة مف ؿتعتمد عفي المنزؿ كصناعتو 

ل ؿع كالعمؿ كمو كاف يعتمد, الخشب أك الطيف  كأيضا أطباؽ مف سعؼ النخيؿ مختمفة الحجـ 
كفي ىذا , في عممية الفتؿ ل راحتيف اليديف كأما يعممياؿالجيد البدني مف خبلؿ االعتماد ع

العيشبالطبؽأنتاعالزعؼكمفبعدتدؿشرؾبفكنا)): 1أماعيشةترككافالصدد تقكؿ 
كالحبكبالكبيرةالحجـنصغركىاعمىحسابالقدألمي,نتاعالبالستيؾكتفتمكابصباعتيا

عؼ النخيؿ سمصنكع مف  (بالطبؽ ) معنى كبلميا يتـ فتؾ الكسكس بكسيمة تدعى 2((نبغكه
كما سنرل في )ىذا في السابؽ كمع تطكر التقنيات أصبحكا يقكمكف بصنعة بمادة الببلستيؾ 

 استخداـ راحتي يدييا كأصابعيا في عممية أخرلكتقـك أيضا تارة  (كصؼ كسائؿ العمؿ 
. تصغير حجـ الحبكب حسب الرغبة المرادة

                                                           
 أطفاؿ  دفعتيا الحياة األسرية الصعبة إلى إعالة أبنائيا بالعمؿ في مجاؿ 04:  لػأرممة 1951مف مكاليد : السيدة-  1

، ألنيا ال تممؾ مؤىؿ عممي أك خبرة معينة نظران لعدـ كات سف7الكسكس، إذ المدة التي تعمؿ فييا في ىذا المجاؿ منذ أكثر مف 
تمكنيا مف الخركج مف منزليا عندما كانت فتاة كأيضا بعدما تزكجت بقيت حبيسة المنزؿ دكف أف تتعمـ أم حرفة أك نشاط 
يمكنيا يكمان ما مف تخطي صعاب الحياة، كبالرغـ مف صعكبة العمؿ نظران لتقدميا في السف لـ تعد كما في سابؽ عيدىا 

. األكؿ، لكف تجد نفسيا مضطٌرة لمعمؿ كلك قيبلن مف أجؿ تمبية الحاجات الضركرية ألسرتيا
 إبراىيـ أكالد ربقص19:00 عمى الساعة 19:00عمى الساعة 25/7/2015 : عيشة ترككاف يـكامقابمة مع أـ-  2
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حددت ىذه الفترة بالضبط مف طرؼ المبحكثات  قد (ظيكر الغرباؿ بعد) :المرحمةالثانية:ب
في نياية الستينيات كبداية السبعينيات مع دخكؿ الكيرباء لممنطقة فيذه الفترة مشيكرة لدل 

الكسكس إعداد  ثانكية في عمؿ لةفاستخداـ الغرباؿ ككسي ,سكاف المنطقة باسـ يـك الفتح
:  أثناء المقابمة فقالت1الحاجةفطكمةأكدتو لنا  كىذا ماان  كاف يستعمؿ غرباالن كاحد إذ,توكصناع

أالعالهأالكاحدباهنكلببيوالعيشميككيؼدكرؾ(نيارجاءالضكءدخؿالغرباؿ))
 مف اجؿ ان يستخدـ غرباالن كاحدأنيف كف إذ كاف معنى كبلميا  2((ىذاىندريزةأنتاعالغرابيؿ

. كسيمة الغرباؿمف كبير  عممية لكلبة الكسكس فقط كليس كما ىك الحاؿ اليـك تستعمؿ عدد

إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو ىـ فئة المبحكثات المكاتي أقررف باف عمؿ  :الثانيالرأم
 . %70:ػقدرت نسبتيف ب إذ :بخمسة مراحؿ مرٌ 

عدادتـ مبلحظتو مف خبلؿ االطبلع عمى التراث النظرم حكؿ مراحؿ   ماأف  إال  كا 
 كالصناعة تختمؼ باختبلؼ المناطؽ كعادات كتقاليد كؿ اإلعدادفاف مراحؿ  ,كصناعة الكسكس

: منطقة كبالتالي كمف خبلؿ المبلحظة بالمشاركة فيذه المراحؿ ىي

 كصناعة إعداد مف عممية لحمة األكؿركىي الـ :(الطمكع)مرحمةالدشيشة -1
نكع مف الطعاـ حباتو صغيرة جدا كتستعمؿ لمتحضير  ىك :جمي عتعريؼ الـ  الكسكس
كقد   أم جزأه فتاتا فتاتا،4 :فيقاؿ دششو تاتو الصغيرة،ؼ كقد يستعمؿ المفظ عمى 3؛الحريرة

 قيؿ أف يطبخ ؽالجيش الحب حيف يد)كر في باب الجيـ كالداؿ ظكرد المفظ عند ابف المف
                                                           

 أطفاؿ، دخمت مجاؿ إعداد الكسكس كصناعتو بسبب أف زكجيا فقد بصره كال 08:  أـ لػ1945مف مكاليد : الحاجة-  1
يستطيع الخركج لمعمؿ فكانت ىي المعيؿ ألسرتيا، إذ كاف ىذا العمؿ المصدر الثاني مف مصادر دخؿ األسرة، فيي تعمؿ 

بإحدل مؤسسات التربية كالتعميـ طباخة، كبعد خركجيا مف دكاميا الرسمي تقـك بيذا العمؿ، ألف األجر الذم تحصؿ عميو مف 
. كظيفتيا ال يكؼ  لكؿ متطمبات األسرة

 : مقابمة مع الحاجة فطكمة يـك- 2
 88ص,، مرجع سابؽ 2أحمد أبا الصافي الجعفرم، الميجات ،ج-  3
 273، باب الشيف،فصؿ الجيـ، ص06لساف العرب،ج - 4
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قاؿ ، اتخاذ الدشيشة كىي لغة في الجشيشة  :شالد  :آخركقاؿ في مكضح  (جيششو 
كالمسمى  (جفنة)كبير  يتـ كضع السميد في كعاءكعميو  1. لكنوليست بمغة كلكنيا :األزىرم

القسرم كيتـ خمط الممح مع الماء سمفا كيصب عمى السميد كعند بمو يتـ كضع قميؿ مف  :ػب
السميد مع الفرينة ليكضع فيما بعد ذلؾ في الغرباؿ المخصص ليذه المرحمة المسمى 

أك الجفنة كالحبيبات  (القسرم) مكيتـ سعقو براحتي اليديف ؼ غرباؿ الطمكع أك الدشيشة،:ػب
 الطمكع ليتـ االنتقاؿ أكخر يسمى المقاط الدشيشة آالمككنة بعد ذلؾ يتـ تصفيتيا بغرباؿ 

.  مرحمة المكالية إلى
 كىذه المرحمة يتـ كضع حبيبات :(لكسطىاألكلى،ا)مرحمةكضعالفرينة -3

الكسكس المصفات في المرحمة األكلى كيتـ رشيا بالماء المالح ثـ تضاؼ قميؿ مف 
الفرينة كتكرر العممية مرتيف ثـ بعد ذلؾ تكضع في الغرباؿ يسمى بالمقاط الفرينة ثـ 

.  المرحمة التي تميياإلىاالنتقاؿ بعدىا 
كىنا يتـ رش حبيبات الكسكس بالماء  (:الثانيةكضعالفرينة)مرحمةالتخراج -4

  :ػكيتـ كضع الحبيبات في غرباؿ يسمى ب، ككضع قميؿ مف الفرينة فكقيا مرة كاحدة
عف البقية المذككرة سابقا ثـ يكضع مرة  ذك شبكية كاسعة نكعا ما كىك (غرباؿ الخركج)

 في الغرباؿ لمقاط الفربنة كعميو يتـ الحصكؿ عمى حبيبات متساكية الحجـ شبيية أخرل
 .كىي تختمؼ عف المراحؿ السابقة  المرحمة الرابعةإلىبجبيبات الذرة كبذالؾ يتـ االنتقاؿ 

 مف األخيرةبعد االنتياء مف المرحمة  :(مرحمةالتفكار)الكسكسلمبخارإخضاعمرحمة- 5
، يتـ تجييز مباشرة قدر عمى النار مممكءة بالماءإعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو مراحؿ 

                                                           
 302المرجع نفسو، ص ابف منظكر، -   1
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فخار   مف معدف أكإناءكىك  (الكسكاس )كعند تصاعد البخار منيا يتـ كضع الكسكس في
  1.كيشد عمى القدر لينفذ منو بخارىا فينضجو بيا, يكضع في الكسكس مقعر ذك ثقب

كبعدما ينضج الكسكس يتـ تفتينو كغربمتو أيضا بغرباؿ يسمى الفرفار كىك غرباؿ ذك  
.  المرحمة التي  تميإلىثقكب كبيرة جدا يمرر عبرىا الكسكس الناضج ليتـ نقمو 

 يتـ فييا تحضير فراش األخيرة كىذه المرحمة :مرحمةالنشرمرحمةالتجفيؼ -5
 الغرض كيتـ تفريشو كبسط الكسكس عميو مف امف الكتاف أك الببلستيؾ يحضر سمفا ليذ

 المبلحظة بالمشاركة تـ تصكيرىا عبر خبلؿكبالتالي ىذه المراحؿ كمف ؛ اجؿ تجفيفو
إعداد الكسكس في المنزؿ فيديك يتـ ترتيبو عمى شكؿ فيمـ يكضح كؿ مراحؿ 

 ضمف قرص المذكرة إدراجوكيتـ كصناعتو

كصؼكسائؿالعمؿ-3-3-2

إعداد الكسكس ىك عمؿ  كىا , كسائؿ شتى إلى عمؿ مف أجؿ انجازه أميحتاج  
 يفرض عمى العامبلت تحضير كسائؿ كتقنيات تساير كتتماشى ك الحاجة لمعمؿ، ,كصناعتو

في حيف اآلكنة األخيرة أصبح يعتمد عمى ، فكاف سابقا يعتمد عمى كسائؿ بسيطة كأحادية
 متعددة بتعدد المراحؿ كما رأينا كيمكف تمخيص ىذه الكسائؿ  إال أنياكسائؿ بالرغـ مف بساطتيا

: ك التقنيات كالدكر المنكط بكؿ تقنية كما يمي

 أنيا دالة عمى إاللو تسميات متعددة في الميجة التكاتية  :(القسرية)الجفنة -1
كىك أنية لكضع الطعاـ ، كفي مكضع أخر  : القسرم ،أك الطبسي : نفس المدلكؿ ، فيقكلكف 

                                                           
الغنيفياألنباءعف،  (تحقيؽ مصطفى عبد الحفيظ سالـ)ابف باطيش أك المجد:  بف أبي البركاتإسماعيؿعماد الديف -  1

 11، ص 1،1991 ، ؽغريبالمذىبكاألسماء
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ككانت تصنع مف )كىي قصعة كبيرة لتجميع الطعاـ كغيره  :في الحديث عف القسرية 
كلكف القصاع الطينية حمت محميا في  ,أما الجفاف فيي كانت تصنع مف الخشب 1،(الطيف

ثـ لـ تمبث النساء أف عرفف عف , كثير مف المناطؽ الشييرة بيذه الصناعة التقميدية الخزفية
صطنعف عكضا عنيا جفاف مف النحاس مكأمسيف , االرتقاء بجفاف الخشب كقصاع الطيف معا

نيا, كتتميز ىذه عف تمؾ بالقدرة عمى مقاكمة الدىر, الخفيؼ  خفيفة المحمؿ لينة المممس كا 
 فدكر 2. في المطعـملكف الجفاف الخشبية كالخزفية جميعا اسمـ لمصحة كالذ, رخيصة السعر 

كحاممو ،  الطبسي رئيسي ال يمكف االستغناء عنو فيك جامع الكسكسأكك الجفنة أالقسر 
 أك األكانيكالصكر التالية تكضح كؿ نكع مف ىذه ,  كخازنواألحيافكفي بعض , كصانعو
 :الكسائؿ

 

تكضحكسيمةالجفنةفيالحديثمصنكعةمفالحديد33تكضحكسيمةالجفنةفيالقديـمصنكعةمفالطيفصكرةرقـ32صكرةرقـ
المصقكؿبالطالء

:كخصائصياككظائفيا(الجفنة)يكضحأصناؼكسيمةالكعاء01الجدكؿرقـ
                                                           

 141-340ص ص , مرجع سابؽ,2ج , معجـ الميجات,  الصافي الجعفرمأبااحمد  1
تحميؿمظاىرالتعاكفاالجتماعيكالثقافي)تكيزةكابعادىااالجتماعيةفيالريؼالجزائرم: ضعبد المالؾ مرتا-  2

, دار الحداثة, منشكرات الحكار الثقافي , المؤتمر الثاني لمثقافة الشعبية المبنانية العربية , 1 ط ,(الريؼأىؿكاالقتصادمبيف
 1084, 1999, لبناف- بيركت
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أك(الكعاء)نكعالجفنةالمادةالرقـ
القسرمأكالطبسي

كظائفوخصائصو
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كفي لساف العرب 1. كىك أداة لغربمة الدقيؽ كنحكه كالفعؿ غربؿ كالمفظ فصبح:الغرباؿ -1
غربؿ بو معركؼ ،غربمت الدقيؽ كغيره كيقاؿ  ما :نخمو كالغرباؿ  :مءغربؿ الش:البف منظكر 

                                                           
 140ع السابؽ، صج، مر2أبا الصافي الجعفرم، معجـ الميجات،ج  أحمد- 1
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بشكؿ إعداد الكسكس كصناعتو  ىذه التقنية استخدمت لدل النساء العامبلت في  إال أف1.غربمو
 :آلتيا كالصناعة فتنكعت تسمياتيا كىي ؾاإلعدادكبير كمتعدد األدكار حسب مراحؿ 

عداد مف عمؿ األكلىكيستعمؿ في المرحمة  :(الدشيشة)غرباؿالطمكع*  إذ,  صناعة الكسكس كا 
ثناء سحؽ السميد بالكؼ فيو يتساقط فتات السميد المدشش أعيف دقيقة جدا كأتككف الشبكية ذات 

 .كفيما يمي صكرة نكع ىذا الغرباؿ، ك القسرمأفي الجفنة 

 

كسيمةغرباؿ35صكرةرقـ(الدشيشة)رقـكسيمةغرباؿالطمكع34صكرة
(الدشيشة)الطمكع

 الشبكية رفيعة نكعا أف إال الطمكع األكلى ىك شبيو بالنكع :غرباؿالمقاطالطمكعاكالدشيشة*
 أكليةما عنو  كدكره ىك عممية تصفية فتات السميد الممزكج مع الفرينة في شكؿ حبيبات كسكس 

. كالصكرة تكضح ذلؾإعداد الكسكس كصناعتو  أخر لنقميا لممرحمة المكالية مف إناءككضعيا في 

                                                           
 49ص باب البلـ فصؿ العيف ، ،11لساف العرب ،ج-  1
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تكضحكسيمةالغرباؿنكعلمقاطالطمكع37صكرةرقـ(الشيشة)رقـتكضحكسيمةالغرباؿنكعلمقاطالطمكع36صكرة
(الشيشة)

كىك يدكره يختمؼ عف النكعيف السابقيف مف حيث الكظيفة كأيضا مف  :غرباؿالحكاؾالفرينة*
ضافةحيث مساحة الشبكية فكظيفتو ىي حؾ حبيبات الكسكس بعد رشيا بالماء   ليا الفرينة كا 

. كبذلؾ تتساكل حبيبات الكسكس في الحجـ ليتـ فيما بعد تصفيتيا عف طريؽ لمقاط الفرينة 

 
 حكاؾالفرينةرقـتكضحكسيمةالغرباؿنكع39صكرةحكاؾالفرينةرقـتكضحكسيمةالغرباؿنكع38صكرة

 ىك تصفية حبات الكسكس المتساكية مف اجؿ نقميا األساسيةكظيفتو  :غرباؿلمقاطالفرينة*
.  كىي مرحمة الخركج األخيرة المرحمة إلى
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 لمقاطالفرينةرقـتكضحكسيمةالغرباؿنكع41صكرةلمقاطالفرينةرقـتكضحكسيمةالغرباؿنكع40صكرة

عادةكظيفتو حؾ حبيبات الكسكس  :غرباؿالحكاؾالخركج*  لكلبتيا فيو بشكؿ خفيؼ حتى كا 
 مف قبؿ ك إليو اإلشارةلمقاط الفرينة تمت غرباؿ ثـ يتـ تصفيتو عف طريؽ ، تأخذ الشكؿ الكركم

. الصكرة تكضح نكع ىذا الغرباؿ 

 
 حكاؾالخركجرقـتكضحكسيمةالغرباؿنكع43صكرةحكاؾالخركجرقـتكضحكسيمةالغرباؿنكع42صكرة
 يقـك بحؾ الكسكس بعد تعريضو لعممية ألنويسمى بيذه التسميات  :الفرفارغرباؿالتفكارأك*

 أعمى مف إنزالوكبعد نضجو يتـ األعمى،  إلىالبخار مف خبلؿ تصاعد البخار فيو مف القدر 
 الجفنة أك القصرم كيتـ تفتيتو عف طريؽ حكو كما قمنا في ىذا النكع مف أداة الغرباؿ إلىالقدر 

 . كالصكرة تكضح ذالؾاألخرل األنكاعحيث أف شبكتو تككف كاسعة جدا أكثر مف بقية 
 .أما عف تحديد كؿ غرباؿ بمكاصفاتو
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الفرفاررقـتكضحنكعالغرباؿ45صكرةالفرفارتكضحكسيمةالغرباؿنكع44صكرة

يكضحأصناؼأداةالغرباؿحسبالخصائصكالكظائؼالتيتؤديياكؿ(02)الجدكؿرقـ
:مادةفيوكىككاآلتي

الرقـ
المادةالمصنكع

منيا
كظائفوخصائصونكعالغرباؿ

1
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سـ110:طكلو-
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مـ3.5:سمكيا

بنيفاتح:لكنو-
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3
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سـ110:طكلو-
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مـ3.5:الشبكة
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سـ32:قطرالدائرة-
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سـ32:قطرالدائرة-

مساحةكؿمربعفي-
مـ25:الشبكة

المكففضي-
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حكا

سـ32:قطرالدائرة-

مساحةكؿمربعفي-
مـ20:الشبكة

المكففضي-
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مساحةكؿمربعفي-
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حكا

سـ32:قطرالدائرة-
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سـ32:قطرالدائرة-

مساحةكؿمربعفي-
مـ7:الشبكة
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 :كالطبؽالطبيقة -2

1.ىك كسيمة محمي، تصنع مف سعؼ النخيؿ، كيككف غطاء كأداة لحمؿ التمر كنحكه: الطبؽ 
غطاء كؿ شيء ": الطبؽ" كىذا المعنى فصيح في معناه جاء في كبلـ العرب البف منظكر

لك تىطبَّقىًت السَّماءي : غطاه كجعمو ميٍطبَّقان؛ كمنو قكليـ: كالجمع أطباؽ، كقد أٍطبقىو فاٍنطىبىؽى، كتىطبَّؽ
 2.عمى األرض ما فعمت كذا

 غير أف كظيفة الطبؽ عمؿ إعداد الكسكس كصناعتو أساسية، تكمف في حؾ حبيبات 
، أم أنو يعمؿ عمى "الكرككب:" الكسكس المتبلصقة كالكبيرة الحجـ كما يسمى بالميجة التكاتية بػ

                                                           
 126، مرجع سابؽ، ص 02أحمد أبا الصافي جعفرم، معجـ الميجة التكاتية، ج- 1
 209، باب الفاء فصؿ الطاء، ص 10ابف منظكر، ج -  2



 (نمكذجاإعدادالكسكسكصناعتو)ماىيةالعمؿالمنزليالفصل الثالث                         

 

 

214 

تبسيط عممية الحؾ لمغرباؿ، كأيضا عممية تصفية حبيبات الكسكس المتساكية الحجـ مف الفرينة 
 . أك السميد المتبقي، إذ في الجدكؿ سنكضح كظيفتو كخصائصو

 إلى كظيفتيا حمؿ كنقؿ الكسكس ألففتختمؼ عف الطبؽ في االرتفاع أما الطبيقة 
 مكاف إلىالكسكاس مف أجؿ كضعو فكؽ القدر كأيضا، كيتـ جمب السميد فييا مف أكياسو 

. ختمفاف في الكظيفة التي يؤديانيات األداتاف أفأم تو ،  الكسكس كصناعإعداد

حسبالخصائصكالكظائؼالتيالطبؽكالطبيقةيكضحأصناؼأداة(03)الجدكؿرقـ
:كاآلتيمادةفيوتؤديياكؿ
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رقـتكضحكسيمةالطبؽ45صكرة
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كظفيفتيا تمرير البخار ،  ىك كعاء مف الحجـ الكبير ذك ثقكب في أك ثقب قعره:الكسكاس -3
:  مف أجؿ نضج حبيبات الكسكس ، كىك نكعافاألعمى إلىالماء المغمي كسط مف القدر 

 .كسكاس الزعؼ حسب المادة المصنكع منيا

 

  رقم توضح شكل الكسكاس47 رقم توضح نوع وسٌلة الكسكاس                                                            صورة 46صورة 

:يكضحمكاصفاتكخصائصككظائؼكؿمادةمنو(04)الجدكؿرقـ
الكظيفةالخصائصنكعالكسكاسالمادةالرقـ

سعؼالنخيؿ1
كسكاسالزعؼ

(السعؼ)

سـ40:قطره-

سـ33:ارتفاعو-

سـ123:طكلو-
سـ1:سمكو-

062.8:مساحتو-



2
 الفالذالمقاـك

لمصداء


سـ48:قطره-

سـ25:ارتفاعو-
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سـ147:طكلو-
سـ0.5:سمكو-

075.36:مساحتو-

ىي معركفة  :أما في معاجـ كقكاميس المغة القدر 1.يطبخ فيو  كىك ما، مف القدر :القدرة -4
القدر مؤنثة عند جميع :  يقكؿ ألزىرماء عمى غير قياس فاقببل ، أنثى كتصغيرىا قهدىيير

 بالياء كغير الياء أما ماحكاه ثعمب مف  صغرت قمت ليا قيديرة كقيدير ،بالياء، فإذاالعرب  
رأيت  قكؿ العرب ما رأيت قدر أغبل أسرع منيا فانو ليس عمى تغير القدر كلكنيـ أرادك ما

 2 .القركرة الصغيرة كالقدرة....شيئا غبل
أف كانت   جميع الكسائؿ بعد،تـ مبلحظتو مف خبلؿ التغير كالتطكر عمى مستكل  ماإال

 طينية أك خشبية أك سعفية أصبحت معظميا أك كميا مصنكعة مف مكاد معدنية مثؿ الفبلذ إما
  .أك النحاس أك الببلستيؾ

 

لمصداء)رقـتكضحنكعالقدر48صكرة رقـتكضحنكعالقدر49صكرة(الفالذالمقاـك
المصنكعمفالزنؾ

                                                           
 155، مرجع سابؽ، 02أحمد أبا الصافي جعفرم، معجـ الميجة التكاتية، ج -  1
 74، باب الراء فصؿ القاؼ، مرجع سابؽ، ص 05ابف منظكر، ج -  2
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:يكضحمكاصفاتكخصائصككظائؼالقدرةكحسبنكعيا(05)الجدكؿرقـ

الكظيفةالخصائصالقدرنكعاالمادةالرقـ

1
التكتياءأكالفكالذ
المقاكـلمصداء

قدرالتكتياء

خفةالكزف-

سـ41:اقطره-

سـ40:اارتفاعو-

سـ128:اطكلو-
سـ0.5:اسمكو-

فضي:لكنيا-

064.37:امساحتو-

تسييؿعممية
تصاعدالبخار
فيالكسكاس
بسبخفتيا
كسرعةغمياف
الماءفييا،
لكنياسريعة

االحتراؽ

الزنؾ2
قدرةالزنؾ

(الزانؽ)

ثقؿالكزف-

سـ20:اقطره-

سـ40:اارتفاعو-

سـ103:اطكلو-
سـ0.7:اسمكو-

فضي:لكنيا-

031.4:امساحتو-

تسييؿعممية
تصاعدالبخار
فيالكسكاس،
إالأنيابطيئة
االحتراؽبسبب

ثقؿكزنيا
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كقد كرد المفظ غي معجـ  1.الذم يكضع بيف القدر كالكسكاس لمنع خركج البخار :السداد- 6
 سددت بو خمبل ،فيك سداد مء، ككؿ ش.....السداد ماس دبو كالجمع أسده: كبلـ العرب 

 يسد رأسيا ، كمف سداد الثغر ألنوًصماميا  كقبالكسر كليذا سمي سداد القاركرة بالكسر ك
 ىك مما يتككف اريؼ التعق ىذإلى إضافتويمكف   انو ما إال2. سد بالخيؿ كالرجاؿ إذابالكسر 

 األغطيةأك شريط مف الكتاف يتـ قطعو مف المبلبس أك أحد ، ىذا السداد ، فيك عبارة عف خيط
المنزلية التي ال يستعممكنيا لغرض مرة أخرل فيقكمكف بشؽ شريط منيا كاستعمالو كسداد 

كالصكرة التالية تكضح إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو لمقدكر المطبخ عامة كمنيا قدر 
 :ىذا

 

رقـكضحرباعيةالقدر،52رقـتكضحثنائيةالسداد،القدرصكرة51رقـتكضحثالثيةالقدر،السداد،الكسكاسصكرة50صكرة
1الكسكاس،السداد،الفرف

 اإلناء كىك 3،(الطاس الذم يشرب بو) أف عرفو ابف المنظكر عمى :(الطاس)كعاءالماء- 7
إعداد الكسكس المعدف أك الطيف أك ببل الذم يشرب بو الماء كيستخدـ في عمؿ  مف زجاج أك
 .مف أجؿ صب الماء عمى السميد أك الكسكس كتبميموكصناعتو 

                                                           
 106، مرجع سابؽ، ص 02أحمد أبا الصافي جعفرم، معجـ الميجة التكتية، ج -  1
 74، باب الراء  فصؿ القاؼ، ص 05ابف منظكر، مرجع سابؽ، ج -  2
 122، باب السيف فصؿ الصاد، 06المرجع نفسو، ج-  3
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 الجفنة أكمف أجؿ تككئة القسرم إعداد الكسكس كصناعتو  تستعمؿ في عمؿ :الكسادة- 8
 كأيضا ال , الجفنةأكتنعطؼ النسكة عمى القسرم  جؿ تسييؿ العمؿ كأيضا كي الأعميو مف 

كىي عبارة عف كسادة لمنـك  كبالتالي استخدمت ليذا الغرض، ,يستطعف االنعطاؼ كلمدة طكيمة
 استعماؿ أثناء إلىلمتككئة مف كسادات المنزؿ لـ تعد النسكة تستعمميا لغرضيا ،فتحكليا  أك

 .كليا تسمية المخدة ، كصناعة الكسكسإعداد 
 جعمو تحت إذا، فتكسد إياهككسد ، المخدة كقد تكسد، ىي الكساد أك الكسادة: لكسادة في لغةاؼ

أنيف يصنعف إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتوالحظنا لدل عامبلت  غير أف ما 1.رأسو
 تـ اتساخيا إذا تبقى لمدة طكيمة كأيضا أنياالكسائد مف أكياس السميد ، كالسبب في ذالؾ ىك 

. تغير الكيس المصنكعة منو فيسيؿ عممية غسميا أك

 

تكضحكسيمةالكسادة54صكرةرقـتكضحكسيمةالكسادةالمستخدمةفيإنجازالعمؿ53رقـصكرة

 :كصناعةالكسكسإعدادكصؼكيفيةعمؿ-3-3
الفريننة، ) المتمعف في مضاميف كجبة الكسكس نجد أنيا صناعة غذائية مركبة ،إف

الصناعة ىك ....])كنطمؽ عمييا ذالؾ لما جاء في مقدمة ابف خمدكف، ( الممح ء، الما،السميد
نجازه كيـ أيضا بمراحؿ عدة إت ككسائؿ مف أجؿ ال يحدث منو تحكيؿ مكاعيف كاآلمءكؿ ش

كنضج ليسيؿ أكمو كيصير كجبة غذائية يقتات منيا ، مف حصاد ، كدرس ، كطحف ، كعجف

                                                           
 459، باب الداؿ فصؿ الكاك، ص 03ابف منظكر، مرجع سابؽ، ج -  1
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فصناعة الكسكس في الجزائر كانت مكجكدة لكنيا لبلستعماؿ الفكرم  1([فيك صناعة ،اإلنساف
لـ تكف النسكة قبؿ االستقبلؿ :...لتخزينو أـ حديث كفي ىذا الصدد يقكؿ عبد الممؾ مرتاض

ستعمالو فكرا فذالؾ أطيب النكية، كألذ طعمو، كلكف بتطكر العمراف كنزكح اليفتمف الكسكسي 
 إقامةسكاف في المجتمع الجزائرم أمست النساء قبؿ   عددبانفجارثـ ، المدف أىؿ البدك نحك
 أىـ عف أياـ الكليمة لما ىك ريشرعف في فتؿ الكسكس كذلؾ كي يـبأسابيع، حفؿ الزفاؼ 

 2.تقبؿ التصبير كالتجفيؼ  التي الاألطعمةخرل مف األ لؤللكافكحتى يمكنيف التفرغ 
كمف خبلؿ المبلحظة إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو فإننا لذالؾ كلتكضيح كيفية 

 كصناعة إعداد ىذا العمؿ في  المجتمع التكاتي التسمية المشيكرة لعمؿ أفبالمشاركة 
 يعرفو أحمد أبا الصافي ، إذ(التبركيش)الكسكس، كأيضا المتعارؼ عمييا بيف أفراده ىي 

 كصناعة إعدادكبالتالي يراد بعممية  3.بركش بمعنى فتؿ الطعاـ كىي أعجمية :ػجعفرم ب
 : إلىالذم يحتاج، الكسكس

 .منيا ألنيا كميا ضركرية كأساسية في العمؿ مء  شإغفاؿ تحضير الكسائؿ دكف  إلى:أكالن 

 عمى شكؿ مستقيـ يمينا كيسارا فيتـ كضع الكعاء أك األكليةكضع كسائؿ العمؿ كالمادة  :ثانيا
كطبيقة السميد أما عف اليسار  (الطاس) الماء إناءكفي اليميف ، في الكسط (القسرم)الجفنة 

كؿ ) كأيضا الغرباؿ ، بحبيبات الكسكسممئيافتكضع طبيقة الفرينة مع طبيقة فارغة مف أجؿ 
 (حسب الكسيمة

المالؾ  أكضحو عبد  عممية الفتؿ تخمؼ حسب الطريقة المستخدمة في العمؿ كىذا ما أف:ثالثا
كعمؿ ، تمرير أصابع اليد اليمنى كحدىا طكرا كيراد بالفتؿ الكسكسي ىك: مرتاض حينما قاؿ

                                                           
ديكافالمبتدأكالخبرفيتاريخالعربكالبربركمف)العالمةابفخمدكفمقدمة: ابف خدكفعبد الرحمف أبك زيد كلي الديف -  1

 .419- 408، ص 2007 لبناف، – الفكر، بيركت ، دار(عاصرىـمفذكمالشأفاألكبر
 1084 مرجع سابؽ، ص ،مرتاض عبد المالؾ-  2
 47، ص02أحمد أبا الصافي جعفرم، مرجع سابؽ، ج -  3
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 معا في الجفنة فكؽ كمية معمكمة مف السميد مع رشو بالماء  ل اليد اليمنى كاليسراألصابع
فيستحيؿ السميد كالدقيؽ ،  عممية الفتؿ بعض الدقيؽ ليعقد عميوانجازلدل ،  كربما أضيؼ لو

كليف في ذلؾ طرائؽ مختمفة منيا تمرير حبات الكسكس في األحجاـ  حبات متقاربة إلى
كمنيا حؾ تمؾ الحبيبات عمى الطبؽ فكؽ الجفنة قبؿ ، الغرباؿ لتسقط عمى الطبؽ متساكية

الكيفية التي يعممف بو عامبلت اعداد  عف خصكصية الطريقة أكأما  1. في طبؽ أخرإلقائيا
كصناعة الكسكس، كبقية أفراد المجتمع التكاتي ىي أنيف يقمف بكضع كمية مف المعمكمة مف 

كيتـ سكب قميؿ مف الماء عمييا، كتخمط بأصابع اليديف  (القسرم أك الطبسي)السميد في الكعاء 
كضع قميؿ مف ميمينا كشماال حتى يبمؿ كؿ السميد، كعند الشعكر أنو تبمؿ  (اليسرل كاليمنى)

دقيؽ الفرينة فكقو مف أجؿ تجفيفو، ثـ الحصكؿ عمى حبيبات الكسكس غير متجانسة في 
كؿ حسب كظيفتو كما كضحنا ذلؾ في )الحجـ تعممف النسكة عمى حكيا كسحقيا في الغرباؿ 

يتـ تصفيتيا ككضعيا في القدر ليتصاعد  لتصبح متجانسة في الحجـ ، (كصؼ كسائؿ العمؿ 
قة جراء تصاعد صالبخار كينضج حبيبات الكسكس، ثـ تقـك النسكة بتفتيت الحبيبات المتبل

 تعمؿ النساء عمى تفريش رداء م مرحمة التجفيؼ التإلىلتصؿ  البخار بكاسطة الغرباؿ،
 أجؿ أف تجؼ كتستعمؿ ككجبة غذائية في مفببلستيكي أك مف الكتاف كبسط حبيبات الكسكس 

ثـ   العامبلت مف أجؿ تمبية طمية،إحدلكؿ ىذا قمنا بو مع المشاركة ؛ جاؿ غير محددةآ
دراجياتصكير كؿ المراحؿ كالكسائؿ ككيفية العمؿ،  كالصكر التالية ،  ضمف مبلحؽ الرسالةكا 

: ، إذ تـ اقتباسيا مف شبكة التكاصؿ االجتماعي فايس بكؾ يـكتكضح العممية كما ىي
23/09/2016 :

                                                           
 1085عبد المالؾ مرتاض، مرجع سابؽ، ص -  1
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تكضحكيفيةالعمؿفيإعدادكصناعةالكسكس55رقـصكرة

 :أنكاعالكسكس:3-3-4
 كصناعتو ، كأيضا بتعدد إعدادهفيات كطرائؽ متعددت أنكاع الكسكس كتنكعت حسب ؾ

أنكاع  (5) خمسة إلىنكاع تنقسـ األالمككنات التي يتـ صناعتو ليا كالتي تعتبر أساسية كىذه 
 :كىي

 المستيمكة مف طرؼ أفراد المجتمع األساسية ىذا النكع ىك الكجبة :الكسكسالعادم -1
 كأيضا متعارؼ عميو مف المكاريث الثقافي الغذائي لدل أىؿ ، لما لو مف أىمية غذائية،التكاتى

 ككصؼ الكسائؿ المستخدمة في ،المنطقة حيث  أننا قمنا في كيفية تحضير لو ككيفية صناعتو
عداد الكسكس، صناعة   كبعد ثكرة ، فكاف في البداية بصنع مف مادة القمح أك الشعير فقطكا 
 )كالقمح الميف ، (السميد)يسمى بالقمح الصمب  أصبح ما، كدخكؿ أنكاع الذرة، التصنيع
 إلى حبيبات مف حالة دقيؽ إلىكما الحظنا أنو عممية التحضير لمكسكس كتحكيمو ؛ (الفرينة

 إعداده أفحيث , كفمؾ أك نقص مرحمة أك بإضافةحبيبات ال تختمؼ كاف كجد فيك طفيؼ 
كتعتبر ) :عف الكسكس " نصيرة ريمي" كفي ىذا الصدد تقكؿ بالمرأة،كصناعتو كظيفة منكطة 

 حبات الكسكس نشاطا نسكيا ال دخؿ لمرجاؿ  فيو كتتطمب ىذه إلىعممية تحكيؿ السميد 
 قبؿ  الفتؿ تييئة السميد عف طريؽ طحف المرأةالعممية مجمكعة مف المراحؿ حيث يتطمب مف 

 السميد تكضع كمية منو إعدادكبعد  ... كغسؿ اليديف ،القمح أك الشعير بكاسطة رحى حجرية
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لمنع تسكسو  , آلخرشب كتبـر براحة اليديف بعد رشو بالماء المالح مف حيث خفي جفنة مف اؿ
 كتمرره في ة حبيبات صغيرة منفصؿإلى تتحكؿ أف إلىكتتبلعب بيدم الفتالة بيذا السميد 

 1.بخار يطيي عمى اؿاألخيركفي ، غرابيؿ مختمفة الثقكب
:ككظيفةكؿمككفالعادميكضحمككناتالكسكس(06)الجدكؿرقـ

كظيفتونكعالمككفالرقـ

(ذرةأكقمح)السميد01
لوأنكاعالرفيع
الغميظ،الرفيع

المتكسط،الرفيع
2الدقيؽ،العادم

كظيفتوأساسيةفجزئياتالسميديتـتبميميابالماءالمالحمع
إضافةالفرينةلتتحكؿإلىكرياتأكحبيباتالكسكس

العمؿعمىتجفيففحبيباتالكسكسأكالسميدالمبمؿ(القمح)فرينة02
عطائوخاصيةالفرؾأماالنعزاؿكؿحبةعفاألخرل كا 

تبميؿالسميدكالعمؿعمىجعموكرياتغيرمتجانسةالحجـالماء03
تحتاجإلىالتجفيؼ

منعحبيباتالكسكسمفالتسكسإذالـيستيمؾآنياالممح04

                                                           
مقاؿ لنصيرة  مساء،19:40: ، في الساعة04/08/2016: ، يـكWWWW.UNIV-BOUIRA-DZ: البريد اإللكتركني-  1

 05بجاية، ص - جامعة عبد الرحماف ميرة- ، كمية اآلداب كالمغاتأنطكلكجيااألمثاؿالشعبيةالقبائمية: ريمي، بعنكاف
 (الظيرة)اسة حالة مؤسسة المطاحف الكبرل رد- تنمية المكارد البشرية مدخؿ لتحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة: قكبع خيرة-  2

تممساف، كمية العمـك االقتصادية كالتسيير كالعمـك التجارية، – رسالة ماجستير منشكرة، جامعة أبي بكر بمقايد  مستغانـ،
 112، ص 2011- 2010
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تكضحنكعالكسكسالعادم56رقـصكرة

كىذا النكع لو عدة تسميات منيا المسفكؼ يعد خصيصا لشير رمضاف  :كسكسالسفة -2
كعمى السحكر نتناكؿ أىؿ :  حيث نقكؿ في ىذا الصدد مريـ الشكيكي،مف أجؿ السحكر

 كىذا النكع ،الجزائر طعاـ المسفكؼ مع الزبيب كالمبف كالمسفكؼ ىك الكسكس المجفؼ
تـ مبلحظتو مف خبلؿ  أف ما 1.ف في سحكرىـمطعاـ أصبح عادة لكؿ الجزائرمؿمف ا

 إعدادهيختمؼ عف الكسكس العادم في مراحؿ  عممنا ليذا النكع مف الكسكس أنو ال
تتعدل   اليةشبؾ  ذاان ستخدـ نكعت  الذمكصناعتو سكل في الكسائؿ خاصة أداة الغرباؿ ،

 كمف الضركرم أف يككف حبيبات ألنومـ في جميع مراحؿ االنجاز  25 مـ أك 40
 .كال مف حيث كظيفتيا، مف حيث المككنات يختمؼ عنو ال الكسكس رقيقة كما أنو ال

في ىذا النكع يتـ أثناء الفتؿ بعد صب الماء  :(السرائرأكالحشائش)كسكساألعشاب -3
عمى السميد تضاؼ مرة  دقيؽ الفرينة كمرة دقيؽ الحشائش أك األعشاب مف البستاف 

 مف البستاف أك نقـك بشرائيا مف األعشاب النسكة قبؿ فتمو تعمؿ عمى جمع أفحيث 
، كبعد عممية جمعيا يتـ سحقيا أك طحنيا حتى تصبح مثؿ دقيؽ الفرينة (العطار)الدكاف 

                                                           
 ليبل، 22:00: ، في الساعة29/08/2016: ، يـكWWW feteseen-pslnurelrases//2013: المكقع اإللكتركني-  1

، مجمة ىبللؾ، طؽاألطفاؿبدؿالمدافعكالحميبكالتمرسيدمائدةاإلفطار.....رمضافالجائر: بعنكاف: مقاؿ مريـ الشكيكي
 2013، األحد جكيمية 19: العدد
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 بعض أىـ األعشاب التي بإعطائنا 1الحاجةالزاىةكلكي نقرب الصكرة أكثر قامت 
نديركفيوالحكايجياسركميا() : كصناعة كسكس الحشائش فقالتإعداديستخدمكنيا في 

لقزبر،االبسباس،،ؽبالح،أالؿ،كالزير،القرنفؿة،نديركالقرطكؼ،عمىحسابطاقتك
 فاليدؼ مف 2((كىذاالطعاـنديركهلمنفسةباشتردصحتيا،الحبةالسكداء،الكركية
  ىي أنيا تعمؿ عممية دكائية لمستيمكي كجبة الكسكس كالحشائش األعشاب ىذه إضافة
 بيذه األكؿ م الحامؿ بعد الكضع ىي المعفالمرأة تحتكم عمى أعشاب دكائية فكانت مالت

لكالدة كالصكرة تكضح كسكس افقدتو أثناء الحمؿ ك  ليا صحتيا كماإعادةالكجبة مف أجؿ 
 : كىياألعشاب

 

(السرائر)تكضحنكعالكسكسالحشائش58صكرةرقـ
 في بعض المككنات كأيضا في األنكاعىذا النكع يختمؼ عف بقية  :كسكسالشعير -4

:  كالصناعة فمف حيث المككف فيك يتككف مما يمياألعدادطريقة 

                                                           
 أطفاؿ دفعيا التغير االجتماعي كاالقتصادم إلى الدخكؿ في ىذا المجاؿ مف أجؿ تمبية 05:  لػ1963مف مكاليد : الحاجة-  1

لزفيف لبيكت أزكاجيف، كأيضا تقكؿ أف األب  (مف أفرشة كأغطية كأكاني منزلية)حاجيات بناتيا كىي تجيزىف بأحدث الكسائؿ 
 .يكفيو عناء النفقة كتمبية الحاجات الغذائية ألكاله

 صباحا بقصر المنصكرية 9:30: ، في الساعة06/07/2015: مقابمة مع الحاجة الزاىة، يـك-  2
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:يكضحمككناتكسكسالشعير(07)الجدكؿرقـ

كظيفتيامككناتكسكسالشعيرالرقـ

أساسيةألنويحؿمحؿدقيؽالفرينةفيالمرحؿاألكلىدقيؽالشعير01
كالثانيةمفمراحؿاإلعدادكالصناعة

ثانكيةتستخدـفيالمرحمةاألخيرةمفأجؿتثبيتكلكلبةدقيؽالفرينة02
حبيباتكسكسالشعيركصقميا

حباتكسكسعادم03
(كميةمعمكمة)

أساسيةيتـبناءعميياكسكسالشعيريعدبميابالماء
كرشيابدقيؽالشعير

مككنيفثابتيفكأساسيفيستخدـمفأجؿبؿحباتالممح+ماء04
الكسكسالعادملكييمتصؽبيادقيؽالشعير،أماالممح

كظيفتياالحفظمفالتسكس

 كصناعتو ،فتقـك إعداده عف كيفية أمافالجدكؿ كضحنا فيو مككنات  الشعير ككظائفو ، 
كيرش مرة  (القسرم)عمكمة مف الكسكس العادم ثـ بعد ذالؾ يكضح ؿالعامبلت تبميؿ كمية ا

كيضاؼ لو دقيؽ الشعير كتعيد الكرة مرة أك مرتيف كتمريره في الغرباؿ الذم ، أخرل بالماء
 أما عف  مـ10يستعمؿ في مرحمة الخركج في الكسكس العادم أم الذم مربع شبكتو يساكم 
 (غرباؿ التفكار)تصفيتو فيتـ بغرباؿ الفرفار أم الغرباؿ المخصص لمتفتيت الكسكس الناضج 

 كصناعتو ضمف شريط إعدادهكما سيتـ عرض كيفية ، يمي الصكرة تكضح ذلؾ كفي ما
 .الفيديك
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تكضحنكعالكسكسالشعير59صكرةرقـ
ىك نكع مف الطعاـ لكف حباتو غميظة ، كتختمؼ طريقة  :(المردكد)كسكسالبرككس -5

فالتعريؼ ىنا عرؼ لنا ىذا النكع مف : يكؼ فيو الطبخ فقط  ال، ألنوتحضيره جزئيا عف الطعاـ
 :أننا كمف خبلؿ المبلحظة بالمشاركة نقكؿ  إال 1،حيث الشكؿ كطريقة الطبخ

أيضا مف  ك (الككسة)  فيك أكثر مف حبات العدس الكبير كأصغر مف حبات،مف حيث الحجـ
لـ يتـ كضع كمية معمكمة مف الكسكس المبمؿ ، إذ  كصناعتو أم مف حيث الكيفيةإعدادهحيث 

 بكعاء يخمط فيو السميد الرقيؽ مثـ يرش بالماء المالح كيأت، (أك الطبسي القسرم)في الجفنة 
 حبة العدس إلى أف يصؿ حجمو إلى األخرل لمع دقيؽ الفرينة كيضاؼ الكسكس مرة تمك

 بيدؼ صقؿ كلكلبة حبات الكسكس األخيرة الفرينة في المرحمة إضافةالكبيرة ، كبعد ذلؾ يتـ 
، كبعد ذلؾ يفتت كينشر مثمو المردكد أك البرككس كيكضع في الكسكاس عمى القدر لكي ينضج

 :(المردكد) البركككس الصكرة تكضح التاليةك مثؿ الكسكس العادم،

                                                           
 339، ص 02أحمد أبا الصافي جعفرم، مرجع سابؽ، ج -  1
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(المردكد)تكضحنكعالكسكسالبركككس60صكرةرقـ

 :إعدادالكسكسكصناعتوالمعكقاتكالمشاكؿالتيتتمقاىاعامالتفي–3-3-5
إعداد فعمؿ ،  أك انجازهإتمامو كلو صعكبات كمشاكؿ تحكؿ دكف إالمف عمؿ  ما

عتباره عمؿ غير رسمي انشاط محفكؼ بالمخاطر منذ بدايتو حتى نيايتو، بالكسكس كصناعتو 
ذ يمكف حصر ىذه ، إكما ليذا النكع مف المشاكؿ كتحديات تقؼ في كجو العامميف فيو

 :المعكقات فيما يمي 
 إعدادكتشمؿ جميع المشاكؿ كالصعكبات التي تقؼ في كجو العامبلت :معكقاتاقتصادية-1

كظرفية النشاط ، كالدخؿ،  كالتي تمثمو في مشكؿ انخفاض الميزانيةس، كصناعة الكسؾ
 كتسبب مخمفات جسمية في مكاف ، ذلؾ األخطار المينية التي تحدثإلى أضؼ ،كطبيعتو
 1:تالي نمخص ىذه المعكقات كاآلتياؿ كب،تؤثر عمى صحية العامؿ العمؿ أك

 الفارؽ بينو إلى باإلضافة ة نمط تحديده غير الثقاؼإلىكيرجع انخفاضو : انخفاضالدخؿ*
 . كالقطاع الخاصاألخرل في القطاعات األجكركبيف باقي 

 محاكلة التكقيؼ العامبلت مابيف الدكر إلى  كيرجع السبب انخفاضيا :اإلنتاجيةانخفاض*
ىدار تركيزىا مما يؤثر سمبا في األبناءكرعاية باألسرة الرئيسي المنكط ليا ىك االعتناء   كا 

                                                           
 82’81عطار عبد الحفيظ، أبعاد استراتيجية العمؿ المنزلي، مرجع سابؽ، ص ص -  1
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 العامبلت أف ذلؾ إلىضؼ  أ1، التي تؤثر عمى العائد الكميمردكديتياجيدىا كبالتالي تقؿ 
يؤثر عمى استقباؿ الطمبيات   كقت كبير النجاز ىذا العمؿ بسبب طكؿ المراحؿ مماإلىيحتجف 

 .رغـ تكفرىا
 المجتمع التكاتي يستيمككف األفرادكىذه الظرفية ناتجة عف ككف  :ضيقوظرفيةالنشاطك*

 مبالتاؿك كصناعتو إعدادهمنتكج الكسكس في مكاسـ معينة كحسب نكع الكسكس الذم يتـ طمب 
  مكاف عمؿ النشاط كىك المنزؿ الذم ؽمضصنؼ النشاط في طمب نكع معيف مف الكسكس ك

 مف صناعة كىذه الصعكبة جعمت بعض العامبلت يمتجئف أكثر أك مف نشاط ألكثريتسع  ال
انظر ص    ) الجيراف أك األقارب منزؿ قربيا مف إعارة أك استئجار سمؾ طرؽ عديدة منيا إلى

 .كالعمؿ فيو بسبب ضيؽ المكاف في البيت (قسـ ميداني
 مكاف العمؿ الغير المبلئـ كىك المنزؿ إلى األخطاركيرجع سبب ىذه  :المينيةاألخطار*

 مشاكؿ مف بينيا ضياع المنتكج بسبب كجكد مكاف لتجفيؼ إلى ضيقو مما يؤدم كأيضا
نو يتعفف جراء الحرارة الزائدة كعدـ تكفر كسائؿ أالمبحكثات عمى  قرت بو أالكسكس كىذا ما

 .العامبلت جراء الحمكلة الزائدة  التي يتعرض ليااألخطار كأيضاكمكاد الحفظ 
 في األفرادكىي المشاكؿ كالصعكبات التي تؤثر عمى العبلقات  :المعكقاتاالجتماعية-ب

إعداد الكسكس  في المجتمع كالتي مف بينيا االنعزاؿ االجتماعي لعامبلت أك ،محيط العمؿ
طرة لمعمؿ كبمفردىا ض ـأنيا حيث نجد العامبلت األسرة،جراء عمميف في قضاء كصناعتو 

يؤدم   ىذا ما؛المؤسساتؾ األفراد ساط العمؿ أكرفو ابعيدا عف الجك االجتماعي الذم تع
 ؿ العـامتدادات مف يتأتى األخير كىذا المفيـك ، بدكنية النشاطكاإلحساسبالعامبلت الشعكر 

المشغؿ لو كىذه الحالة   شغيمة لفائدةأكنو شغيؿ أ المجتمع لمممارسة عمى أفرادالمنزلي كنظرة 
 . المجتمعاألفراد أعيف أماـ قدر العامؿ أك االجتماعي  األداءتنقص مف

                                                           
 81 لمعمؿ المنزلي، مرجع سابؽ، ص اإلستراتيجيةبف عمار محمد، أبعاد -  1
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ىك إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو  الذم يؤرؽ العامبلت في األساسي المعكؽ أما
نما ، الكيفياتأك الكسائؿ أكتداخؿ الفضاء الميني مع الفضاء المنزلي ليس في المياـ   حتى كا 

 بعض المشكبلت تحدث كتخص الجانب الميني فذإ ،المشاكؿ التي يقررىا العمؿ الميني
 كالتي  كياناتيا تيددأسريةعنو مف خبلفات ر نجأ كما األسرم، المحيط إلىكتكبر لتصؿ 

  . العمؿكأكقات اإلنتاج ككميات األجر حكؿ تحديد أساساتتمحكر 
المنزليفيضكءبعضإعدادالكسكسفيالمنزؿكصناعتوتحميؿعمؿ-3-3-6

 :النظرياتعمـاالجتماع
 مف أشكالو تقديـ تفسيرات لمعمؿ ك إلىسعت االتجاىات النظرية في عمـ االجتماع 

 العمؿ أىمية تأكيد إلى فذىبت الكاحدة منيا ،كاقعية تؤكد ىذه التفسيرات خبلؿ تقديـ براىيف
يمكف االستغناء عنيا  المنزلي بتقديـ مجمكعة مف الكظائؼ اليامة بالنسبة لممجتمع كالتي ال

 مف خبلؿ الرأسمالي لخدمة النظاـ أداة باف العمؿ المنزلي ليس اآلخربينما ذىب االتجاه 
 إلى الثالث االتجاهذىب ف  في حي، عبلج بعض المشكبلت االجتماعيةأكتو اتحسيف مساك

 تكريس إلىسعى ت في بعض المجتمعات ذا قيمة رمزية أصبحنو أرمزية العمؿ المنزلي ككيؼ 
 الكعي باختبلؼ خصائص إبراز الطبقية بما يميزىا في بناء عبلقات القكة مع أكضاعيا

 مف خبلؿ الكقكؼ عمى نقاط القكة ك الضعؼ في ىذه التفسيرات ، ىام ؼنشأتالمجتمعات التي 
 لذا سنحاكؿ صياغة نمكذج نظرم يفسر ،لي في المجتمع التكاتيز كاقع العمؿ المفيتبلءـبما 

 كؿ أفكار كىذا بالتركيز عمى ،عمماء االجتماع العمؿ المنزلي في ىذا المجتمع مف كجية نظر
 كالتفاعمية الرمزية كما جاء بو عمماء نظرية الدكر كفيما "بارسكنز"مف النظرية الكظيفية عند 

: يمي تفاصؿ ذالؾ
 كالعمؿالمنزلي"تالككتبارسكنز"النظريةالكظيفيةعند:أكال

 أساسي الذم اعتبر بمثابة جزء "دكركايـإميؿ" أعماؿ التفكير الكظيفي نشأ مع أفنعمـ 
 تطكر الكظيفة في صكرتيا كتأثيرمف صياغتو لمياـ التنظير كالبحث في عمـ االجتماع 
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كعادت ، "كمالينكفسكي"رادكميؼبراكف" أمثاؿ االنتركبكلكجيف بأعماؿ قكيا تأثيرالحديثة 
ركبرت"ك"تالككتبارسكنز" ككتابات أعماؿ لعمـ االجتماع مف خبلؿ أخرلالكظيفة مرة 

 1".ميرثكف
كاستخداـ مفيـك الكظيفة في عممي االجتماع كاألنتركبكلكجيا لنكضح عدة تصكرات  

 كىذا ،"سكرككيف" أعماؿكما ىك الحاؿ  مض يستخدـ بمعنى ريااألحياففي بعض  :فيي
 كغالبا ما آخر متغير أىميةره مقدار كبد  متغير ما يحددأىمية مقدار أف إلىالمعنى يشير 
 كىذا الكؿ فيككف متمثبل في المجتمع ، الكؿإلى الذم يقدمو الجزء اإلسياـ إلىتشير الكظيفة 

 إلى التي تقدميا الجماعة اإلسيامات إلى يتسع المعنى فتشير الكظيفة كأحيانا ثقافة أك
 التي يقدميا المجتمع الكبير لمجماعات اإلسيامات أك لؤلطفاؿ األسرة مثؿ ما تقدمو أعضاءىا

 2.الصغيرة التي يصنعيا
تالككت"أعماؿ عف تطبيؽ النظرية الكظيفية عمى العمؿ المنزلي تنطمؽ مف خبلؿ أما
 كىك األكبرلبقاء كاستمرارية النسؽ   تكامؿ كظيفي فيما بينيااألنساؽ كيؼ كضح "بارسكنز

 ىي إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو لعمؿ العامبلت في األساسيةالمجتمع كلذا فالدكافع 
 :داخمية كخارجية يمكف تفسيرىا كما يمي دكافع بنيكية كظيفية

تكمف في الظركؼ كالمعطيات الداخمية التي تدفعيا لمعمؿ بيذا الشكؿ  :الدكافعالداخمية_1
  رب العمؿ الأفسرم كالمتمثؿ في أبسب الفقر كالحرماف المادم الناتج عف عدـ كجكد دخؿ 

يكؼ لتمبية احتياجات  ف كجد مدخكؿ فيك الإنو كأ يعمؿ في المراتب الدنيا كما أك ،يعمؿ

                                                           
 ز، القاىرة، مرؾ(قراءاتمعاصرةفينظريةعمـاالجتماع)نظريةعمـاالجتماع: (مصطفى خمؼ: ترجمة)أنتكني جدنز -  1

 392، ص 2002جامعة القاىرة، - البحكث كالدراسات االجتماعية، كمية اآلداب كالمغات
، دار المعارؼ، (طبيعتياكتطكرىا)نظريةعمـاالجتماع: (مجمكعة أساتذة في عمـ االجتماع: ترجمة )نقكال تيماشيؼ-  2

 228,227، ص ص 1972القاىرة، 
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 مع  يتبلءـ الذم قد ال،لعمؿ داخؿ فضاء منزلياؿ الخركج إلى (كامرأة) األـطر ض مما تاألسرة،
 1.طبيعة النشاطات المينية التي تقـك بيا

عداد العاممة في صناعة بالمرأةتتمثؿ في الظركؼ المحيطة :الدكافعالخارجية_2  الكسكس كا 
كالتي تجد نفسو ليست لكحدىا تـ ىذا النشاط داخؿ الفضاء المنزلي مما يشعرىا بعدـ الكحدة 

العمؿ مف   في القياـ بيذااألسرة كذلؾ التعاكف مف طرؼ انساؽ األخرل األنساؽكالعزلة عف بقية 
 األنساؽ ما بيف إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ الكظيفية حسب مراحؿ األدكارخبلؿ تكزيع 

 2.األسرية
 اجتماعية أضرارفميا إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو  فيما يخص كظائؼ عمؿ أما

 ىذا النشاط فانو يؤثر سمبا عمى العبلقات ،كصحية عمى النساء ككنيف يعممف في منازليف
 ذلؾ عدـ إلىضؼ أ أسرية، تكترات كخبلفات  ليايفرز  الناتجة عف قمة االىتماـ بيااألسرية

 مما يفرز ، الكظيفية المنزليةكاألدكار الكظيفية المينية األدكارقدرة العامبلت عمى التكفيؽ بيف 
 لدا أ كىذا ـاألسرم،مف كاستقرار النسؽ أ كىك تيديد األكبر،ليا تيديد عمى مستكل النسؽ 

 االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية األنساؽ نكع مف التكامؿ مابيف إحداث إلى األسرةعضاء أب
 الناتج األخرل األنساؽ التكامؿ بيف إحداثسؽ الثقافي في ف مف خبلؿ ما دكر اؿاألسرم،ؽ سلمف

 األسرم بضركرة الحفاظ عمى النسؽ تو الكسكس صناعإعدادعف كعي النساء العامبلت في 
  3. خارج الفضاء المنزلي بالرغـ مف كؿ الصعكباتأكلخركجيا لمعمؿ سكاء داخؿ 

 النظريةالتفاعميةالرمزيةكالعمؿالمنزلي:ثانيا
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 ؿ التفاعمي الرمزم عمى معاني الرمكز كالدالالت المرتبطة بالعـاالتجاهركز عمماء 
 كبالتالي يمكف تصنيؼ ىذا ، كخارجيااألسرةالمنزلي مف خبلؿ ما يقـك بو كؿ فرد داخؿ 

إعداد الكسكس في االتجاه مف خبلؿ مبادئو كالتي تفسر العبلقة التفاعمية مابيف عامبلت 
 أكطمبيات اؿ كأصحابكمحيطيف المتمثؿ في االتصاؿ ك التفاعؿ بينيف المنزؿ كصناعتو 
  . ىذا مف جيةإعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو مينةالمستثمريف في 

 كالتي تتككف مف األخركمف جية ثانية الصكرة الذىنية التي يحمميا كؿ طرؼ عف 
 فالصكرة الذىنية ة، كاحد عمى حد سمات كخكاص كؿ خبلؿ التجارب فيما بينيـ كالتي تحدد

 أجابية أكتككف سمبية  قد (صاحب الطمبيات) االحتفاليات اك المستثمريف أصحابالتي يأخذىا 
ذات أداء عاؿ كيتحكمف في العمؿ إعداد الكسكس كصناعتو  العامبلت في أف تشمؿ فااليجابية

 المنتكج جيد مف حيث الصناعة ك المادة أف كأيضا ،كيمٌبٍيفى كؿ الطمبات في كقتيا المحدد ليا
 أك خفضو إمكانية يستطيع صاحب الطمب التفاكض معيف في األجر كالنظافة كحتى األكلية

إعداد الكسكس  الصكرة الذىنية التي تحمميا النساء العامبلت في  أما1؛تسديده بالتقسيط
 كصادقيف في أمناءككنيـ  (مؤمنك الطمب) المستثمريف أك االحتفاليات أصحاب عف كصناعتو
ف ليـ معرفة سابقة كجيدة في مجاؿ أ منيـ كمراكغة أك إنقاص في كقتو المحددكف األجرتسديد 

 2.الطمب العمؿ كىذا يمنح الكقت الكافي مف اجؿ تمبية
 رمز فإعطاءكعميو فاف العممية التقيمية لمتفاعؿ كاالتصاؿ بيف الطرفيف تككف ايجابية 

إعداد الكسكس  عامبلت  مف طرؼ( المستثمرأك االحتفاليةصاحب ) لمؤمنيف الطمب أجابي
 في المقابؿ يعطي األجكر، كاالنضباط في تسديد كاألمانةمثؿ الصدؽ في المنزؿ كصناعتو 

إعداد الكسكس في مزا ايجابيا لمعامبلت  ر( المستثمريفأك االحتفالية أصحاب)مؤمني الطمب 
ؾ فيذه العممية االتصالية ك ؿلذ ,السرعة  ,األداءحسف  ,المنزلي مثؿ النظافة المنزؿ كصناعتو 
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 العبلقة بينيما كيتجسد تعميؽ إلىالتفاعمية تتـ عبر لغة كرمكز معينة بيف الطرفيف كالتي تؤدم 
 1.إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتوذلؾ في استمرارية العرض ك الطمب عمى عمؿ 

 نظريةالدكركالعمؿالمنزلي:ثالثا
جؿ أ مف ، تحميؿ عمى مستكل الكحدات الصغرلإلىبعض الظكاىر االجتماعية تحتاج 

مف بيف المكاضيع التي إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو  فظاىرة ،فيـ حيثياتيا  كميا
 في كاإلمعاف نكع مف التدقيؽ إلى يحتاج ا كتحميمو،فرضت نفسيا عمى الساحة االجتماعية

 فعممت بدكرىا ، القياـ بوإلىمستكل تحميمو نظرا لتعدد كجيات النظر في الظركؼ التي تدفع 
 كاف عمييا ىي ان، يعتريو غمكضىا تفسيرأف ترنظرية الدكر عمى تحميؿ بعض الظكاىر التي لـ 

ينطكم  ) :نوأكالذم عرؼ عمى ,  ركزت عمى منطمؽ الدكر االجتماعي في المجتمعإزالتو؛ إذ
دكار تقع في أكاحد بؿ يشغؿ عدة  ؿ دكراغيش  الفرد الأفكحقكؽ اجتماعية حيث  عمى كاجبات

دكار قيادية أغير متساكية بؿ مختمفة فيناؾ   في المؤسسة الكاحدةاألدكارف كأمؤسسات مختمفة 
 2(.كأدكار قاعدية ,دكار كسطيةأك,

 ا التفسيرات تعددت حسب المنظكريف الذيف حددكأفتـ مبلحظتو خبلؿ التعريؼ  كما
"بارسكنز"رك"ماكسفيب" فكاف كؿ مف ،نكعية الدكر الذم يقـك بو الفرد داخؿ المجتمع

 مبادئ ا بالتنظيـ لمدكر االجتماعي كقدمكا كغيرىـ الذيف اىتمك"رالؼليبتكف"ك"رايتميمز"ك
 الكظيفية لمعامبلت األدكار قمنا بتحميؿ أننا حيث ، باحث في تحميمو لمكضكع دراستوإلييايستند 
تـ تطبيؽ ىذه   كقد3،التي تتنكع بتنكع مراحؿ ككيفيات العمؿإعداد الكسكس كصناعتو في 

 :المبادئ كما يمي
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 الكظيفية التي األدكار مف خبلؿ إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتويمكف تفسير عمؿ 
 ليا كلمكظيفة األدكار في ىذه المينة متعددة بتعدد المرأة فعضكية ،تشغميا كؿ عاممة عمى حدل

 كدكر قيادم في حسف تشغيؿ دكر المساعدة األسرة في  األـفتحتؿ ىي دكر ,التي تشغميا
 في حيف تشغؿ مرة ،دكر قاعدمإعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو ؾ العامبلت في إلحدل

 تعمؿ عمى بائعة لمادة أنيا مثؿ ،ثانكم قاعدم كفي نفس المينة  كسيطي أككآخردكر قيادم 
دكر قيادم تتحكـ في كؿ  فيي في ىذه الحالة ليا (عاممة كبائعة كمؤمنة كمسكقة)الكسكس 

 مجمكعة منتجات إلىكانت تنتمي إذا  تعمؿ دكر قاعدم أخرل كفي حالة ،مجريات العمؿ
 دقيؽ كإضافةفتقـك بانجاز مرحمة مف مراحؿ العمؿ  ,(كرشات منزلية جمعيات أك)الكسكس 
 1.القياـ عمى تجفيؼ الكسكس الفرينة أك
ألدكار ا قأثناء لعب ىذإعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو  عامبلت أفق ناالحظ ف ماإ

 فاألدكار ،دكار كظيفة لؤلطراؼ المتعاممة معياأيحدث صراع ناتج عف تداخميا فيما بينيا كمع 
 ككنيا تقـك بدكر ميني داخؿ المنزؿ شبيو بدكرىا المنكط كأـ داخؿ التدكار العاـأالمتداخمة مع 
 مما يؤدم باألسرة،لبلستيبلؾ المنزلي الخاص إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو المنزؿ كىك 

ك  أ(الطمبات المحددة بكقت)ة منجازىا ىؿ الميفإة في ؽاب تككف ساألعماؿ أم صراع داخمي إلى
 تقديـ األحياف الصراع ينتج عنو في غالب اىذ، مف اآللبلستيبلؾ األسرةالمنزلية التي تحتاجيا 

 أسريةالية كصراعات إشؾمما يفرز , لكي ال ينقطع عنيا الزبائف , انجاز الطمبيات المحددة بكقت
في  جسديت بيف أطراؼ العمؿ األدكار عف صراع األسرة، أمامف كاستقرار كاستمرارية  أتيدد

 مما يفرز مشاكؿ كصراعات ،صراع العامبلت  مع المستثمريف في مسالة التسكيؽ بمفردىف
 2.األطراؼ قطع العبلقات مابيف إلىتؤدم 
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:استنتاج
 مف خبلؿ الطرح السابؽ حكؿ العمؿ المنزلي الحظنا أ مف أجؿ فيـ بعض الممارسات 
التي قامت بيا العامبلت في ىذا المجاؿ، كاف مف الضركرم البحث عف تحميؿ كتفسير 

 حكؿ تكضح لكتكضيح المفاىيـ المرتبطة بمفيـك العمؿ المنزلي، فتكضح أف العمؿ فتح لنا رؤ
أشكاؿ العمؿ، التي مف بينيا عمؿ المرأة كالعمؿ المنزلي، ما أفرز لنا فيما بعد تحميؿ عمؿ 

الذم تنتظر  المرأة في المنزؿ، كتحديدا تحميؿ عمميا في إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو
منو عائدا أك بمعنى آخر عمؿ المرأة المنزلي المأجكر الناتج ظيكره كما رأينا عف الظركؼ 
المحيطة بيؤالء النسكة، كمف أىـ ىذه الظركؼ ضعؼ أك انعداـ العائد األسرم بسبب كفاة 

. األب أك طبلؽ الكالديف أك عدـ عمؿ األب 
المأجكر كاف ضركرة لخركجيا مف   فعمؿ المرأة في إعداد الكسكس في المنزؿ كصناعتو

الضغكط االقتصادية كاالجتماعية المفركضة عمييا كالتي جعمتيا تدخؿ الرىانات االقتصادية مف 
الباب الفتكح كالمشاركة في التنمية المحمية دكف كعي منيا، كبالرغـ مف بساطة الكسائؿ كجيؿ 
القكانيف الرسمية التي تحمييا كمنتجة كتحمي منتكجيا، كما تجدر اإلشارة أف مثؿ ىذه الكسائؿ 

غير الرسمي يساىـ في عجز الميزاف التجارم لمدكؿ، كالتالي فإف العامبلت كنقص كعًييف 
.        جعميف يرفعف دخميف كيساىمف في عجز ميزاف المدفكعات لمدكلة
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:تمييد

ةه حتى يتسنى لو اً نعمـ أف الباحث في تناكلو ألم دراسة ال بدَّ لو مف    تباع كسائؿ ميمىٍنيىجى
الكصكؿ إلى نتائج صادقة أك باألحرل نقكؿ تعبِّر عف الكاقع المدركس كبشكؿ مكضكعي، ىذا 
ما دفعنا إلى تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث، إذ تـ في المبحث األكؿ التطرؽ لئلجراءات 
المنيجية التي تبلئـ مكضكعنا مف خبلؿ تكضيح اإلطار الزمكاني كالبشرم لمدراسة، ثـ ذكر 
نكع العينة ككيفية تحديدىا؛ أما المبحث الثاني فقمنا فيو بتحميؿ كتفسير البيانات الشخصية 
الخاصة بمجتمع البحث، كما تناكلنا في المبحث الثالث ظركؼ عمؿ العامبلت في مجاؿ 
تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تحميبلن كتفسيران مف خبلؿ كضع الجداكؿ اإلحصائية 

.  كالرسـك البيانية

لذا سنحاكؿ في ىذا الجزء التطرؽ كما سبؽ القكؿ إلى تحميؿ البيانات المتعمقة بدراستنا 
تحضير أك إعداد )بيدؼ الكشؼ عف دكر االحتفاالت الشعبية في تفعيؿ العمؿ المنزلي 

، كذلؾ مف خبلؿ القياـ أكال بتعريؼ البمدية المعنية بالدراسة ثـ إبراز (الكسكس كصناعتو نمكذجان 
: ىياكميا كصكال إلى جمع البيانات كتحميميا، كفؽ التفاصيؿ التالية 

اإلجراءاتالمنيجيةكتحميؿكتفسيرالبياناتالشخصيةكظركؼالعمؿ:الفصؿالرابع

:اإلجراءاتالمنيجية-4-1

 :المجاؿالجغرافي-4-1-1

ىي المجمكعة اإلقميمية األساسية كتتمتع بالشخصية المعنكية :تعريؼبمديةأكالدأحمدتيمي
 84/09: كاالستقبلؿ المالي كتحدث بمكجب القانكف، فأنشأت طبقان لممرسـك اإلنشائي رقـ

 كييكؿ عمى تراب قصر أكالد 06: ، كطبقان لمجريدة الرسمية رقـ04/02/1984: المؤرخ في
 01/01/1985إبراىيـ تيمي، حيث كانت في ذلؾ الكقت تابعة قانكنيان لبمدية أدرار، كفي تاريخ 
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 كاليدؼ مف ذلؾ تخفيؼ الضغط 1974استقمت عف بمدية أدرار، طبقان لمتنظيـ اإلقميمي الجديد 
  1.عف بمدية أدرار، كأيضان التكفؿ باحتياجات سكاف القصكر المجاكرة ليا

 تقع  بمدية أكالد أحمد تيمي جنكب بمدية أدرار، يحدىا جنكبان بمدية فنكغيؿ كمف الشرؽ 
، إذ بمغ 2 كمـ4250:  تتربع أيضان عمى مساحة قدرىا2بمدية تمنطيط كمف الغرب بمدية بكدة؛

 إناث، 6536 ذككر ك 6582 نسمة منيـ 13215 حكالي 2008عدد سكانيا بعد إحصاء 
 كالصكر التالية تكضح مكقع الكالية مع مكقع 3. قصر مكزعيف عمى ترابيا23كما تتككف مف 

: البمدية

 
2رسـتكضيحيلممكقعالجغرافيلكاليةأدرار1رسـتكضيحيلمحدكدالجغرافيةلبمديةأكالدأحمدتيميأدرار

                                                           
1 . صباحان 8:30، عمى الساعة 23/07/2016مستخرج مف كثائؽ بمدية أكالد أحمد تيمي أدرار يـك -    
2 .نفس المصدر-    
3 .نفس المصدر-    
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 كمف أىـ معالميا الفقارات التي تعتمد عمييا في سقي األراضي الزراعية كباقي مناطؽ 
تكات، كتزخر أيضان بتراث يتمثؿ في المخطكطات محفكظة في خزائف مكزعة عمى خمسة 

 1.خزانة سيدم عبد الكريـ البمبالي بقصكر ككساـ ك بني تامر ك ممككة: قصكر نذكر منيا

:المجاؿالزماني-4-1-2

 انقسـ رأم عمماء المنيجية بخصكص ىذه النقطة إلى رأييف األكؿ يرل أف المجاؿ 
الزمني يبدأ مف اختيار الباحث مكضكع دراستو إلى غاية استخبلص النتائج، أما الرأم الثاني 

. فيرل أف المجاؿ الزمني لمدراسة يبدأ مف النزكؿ إلى الميداف إلى غاية استخبلص النتائج

 اتجينا إلى تبني الرأم الثاني، ألننا نرل أنو التكجو األصمح كالفعمي ذه كفي دراستنا ق
لمدراسة، كما نشير في ىذا الصدد إلى أف الدراسة الميدانية لقصكر بمدية أكالد أحمد تيمي كانت 

بغرض جمع المعطيات كالمعمكمات المتعمقة بعينة الدراسة قصد اإللماـ بجكانب البحث 
. 20/08/2016 إلى غاية 20/12/2015كاستغرقت مدة زمنية ممتدة مف تاريخ 

: كبيذا يمكف تقسيـ ىذه الفترة إلى أربع مراحؿ متتالية ىي

 تـ فييا القياـ بزيارات إلى قصكر البمدية  بغرض إثراء جكانب البحث :المرحمةاألكلى -1
كما قمنا سابقا، خاصة ما تعمؽ بإجراء المقابمة كالحصكؿ عمى الكثائؽ الضركرية ذات 

 2.(إحصائيات خاصة بالكثافة السكانية حسب القصكر)الصمة بأىداؼ البحث 
 كانت بيدؼ تحديد الحدكد الجغرافية كالمكانية الحاجقكيدربمقاسـ: أما مقابمة مع السيد -

التي ترتبط بالدراسة، كالبحث في إمكانية إيجاد كثائؽ رسمية تتحدث عف متى تأسست 
بمدية أكالد أحمد تيمي، كما ىي القصكر التابعة ليا إداريا حتى يتسنى لنا تحديد عينة 

                                                           
1 رنفس المصد -   
2 . صباحان 09:00، عمى 02/2015/ 16 األحد : يـك حسيفمقابمة مع السيد مدياني-    
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 إلى غاية 02/2014/ 16 إذ استغرقت ىذه المدة مابيف1.الدراسة بشكؿ جيد
15/03/2014 .

 تـ فييا تكزيع االستمارات عمى األساتذة بغرض إخضاعيا لمتحكيـ مف :المرحمةالثانية -2
 : قبؿ، كاستغرقت مدة ما بيف مف بينيـ

استفدنا مف رأيو حكؿ قضية األجر الممنكح أك الذم تتقاضاه : بف عبد الفتاح. د.أ -
مكانية إطبلؽ تسمية األجر عميوتوالعامبلت في مجاؿ إعداد الكسكس كصناع  . ، كا 

أعطى رأيو فيما يخص صياغة بعض التساؤالت كالتي رأل أنيا : رضا نعيجة. د -
 .غامضة كتحتاج إلى تكضيح

أعطى رأيو فيما يخص المكضكع مف الناحية القانكنية  ككانت المدة التي : أحمد الميؿ. أ -
 صباحا إلى غاية تماـ الساعة 11:00أكضح فييا ذلؾ لمدة ساعتيف مف الساعة 

 . زكاالن، تـ تكضيح اإلطار القانكني لمعمؿ المنزلي13:00
أعطى رأيو فيما يخص تعديؿ نكعي في العنكاف، عمى اعتبار أف منتكج : بكعزة . د -

الكسكس مف الصناعات الغذائية، فرأل استبداؿ مصطمح تحضير الكسكس بمصطمحيف 
 .توإعداد الكسكس كصناع: ىما

استشرناه فيما يخص عمؿ المرأة في اإلطار غير الرسمي ككيؼ يؤثر عمى : ىبللي . د -
االقتصاد كالتنمية الكطنية، حيث أبدل رأيو عمى أف ليذا النكع مف النشاط أثر عمى 

االقتصاد كالتنمية الكطنية، كذلؾ مف خبلؿ إعادة تنظيـ الدخؿ الفردم لؤلسر ككيؼ يتـ 
احتكاء األزمات االقتصادية التي يمر بيا االقتصاد الكطني، كىذا بعمؿ أفراد ىذه األسر 

 .في القطاع غير الرسمي الحتكاء العجز

                                                           
1 . صباحان 11:30، عمى 02/2015/ 16األحد " الحاج قكيدر بمقاسـ:"مقابمة مع السيد-    
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 استمارة بيدؼ ممئيا مف قبؿ المبحكثيف، فكاف التكزيع 100 تـ فييا تكزيع :المرحمةالثالثة-3
عف طريؽ زيارة المبحكثات في منازليف كبشكؿ قصدم؛ أم المبحكثات التي تتكفر فييف شركط 
معينة سيتـ تكضيحيا الحقا، كبعد ذلؾ تـ  جمع ىذه االستمارات،  إذ بدأت  ىذه العممية ابتداء 

 .25/09/2015 إلى غاية 27/01/2016مف تاريخ 

 كفييا تـ تبكيب كتفريغ البيانات المحصؿ عمييا مف عينة الدراسة، :المرحمةالرابعة-4
كتحميميا لنصؿ بعد ذلؾ إلى استخبلص النتائج، عمما أف الدراسة في ىذه المرحمة استغرقت 

 .25/07/2016 إلى غاية 04/02/2016فترة ما بيف 

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى فئة النساء العامبلت في المنزؿ  عمؿ :المجاؿالبشرم-4-1-3
 يعممف تحت ظركؼ قاىرة جعمتيف يعممف بيذا الشكؿ مف التي، اؿتوإعداد الكسكس كصناع

. العمؿ، أم يعممف بشكؿ غير رسمي بالرغـ مف أنيف عمى كعي بذلؾ

 :العينةككيفيةتحديدىا-5-1-4

 يتطمب تنفيذ البحث عادة التقيد بتحديد عينة تمثيمية عند ما يككف مجتمع الدراسة كبير 
بيدؼ جمع البيانات كتحميميا كتفسيرىا، كالحصكؿ عمى نتائج يمكف تعميميا عمى مجتمع 
البحث بأكممو، لذا يمتـز الباحث بشركط معينة في اختيار عينة دراستو؛ كنظران لخصكصية 

: العينة القصدية التي قمنا باختيارىا، إذ تعرؼ عمى أنيا

ىي النمكذج المختار مف السكاف بطريقة مقصكدة كمتعٌمدة أم : العينة العمدية أك القصدية* 
بطريقة ال تعط جميع كحدات السكاف أك مجتمع البحث فرصة متساكية لبلختيار، لذلؾ تسمى 

العينة بالخبرة، فالباحث يحدد حجـ العينة كيطمب مف المقابؿ اختيار كحداتيا بالطريقة 
كاألسمكب الذم يبلئمو، إذ أف مف إيجابياتيا قدرتيا عمى إعطاء معمكمات كأدلة كافية عف 
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طبيعة مجتمع البحث، كعدـ احتياجيا إلجراء عمميات التحميؿ اإلحصائي المعقد التي تعتمد 
   1.عميو بقية العينات، كمما يؤخذ عمييا أنيا ال تعط نتائج مكضكعية كصادقة

تستخدـ في حالة معرفة الباحث لممعالـ اإلحصائية لممجتمع كخصائصو، ألف العينة : أك ىي* 
القصدية تتككف مف مفردات تمثؿ المجتمع األصمي تمثيبلن جيدان، كىنا يقـك الباحث باختيار 

    2.مناطؽ معينة تتميز بتمثيميا لخصائص المجتمع كمزاياه

عينة تختار مف منطقة يختارىا الباحث لككنو يعرؼ أنيا تمثؿ المجتمع تمثيبلن : أك ىي أيضان * 
سميما، بناءن عمى معمكمات إحصائية سابقة، فيختار عينة يتناسب عدد أفرادىا مع حجـ سكاف 
ىذه المنطقة، كينطكم اختيارىا عمى افتراض أف المجتمع ال يتغير، كمف الجدير بالذكر نبلحظ 

أنو عند يجب اختيار عينة ضابطة إلى جانب العينة التجريبية، كأف يتـ اختيارىا عمى أسس 
كاحدة فتككف مف نفس نكعيا، كما يتـ التمثيؿ بنسبة كاحدة لكي نضمف ثبات متغيريف مف 

  3.المتغيرات

 كعميو التعاريؼ اتفقت عمى أف العينة القصدية يككف فييا الباحث عمى عمـ ككعي كاؼو 
بخصائص كمميزات العينة المأخكذة مف نفس مجتمع البحث كالتي تككف ممثمة لو كفي كؿ 

 عاممة في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس 100: صفاتو، كبالتالي كاف القصد مف اختيارنا لػ
: كصناعتو تبعان لمشركط التالية

                                                           
1 - ، دار الطميعة، بيركت01 ط،(اإلشكاليات،التقنيات،المقاربات)منيجيةالبحثفيعمـاالجتماع: عبد الغني عماد-  

.57- 56 ص ،2007لبناف،   
2 األردف، - ، دار الثقافة، عماف1، ط أساليبالبحثالعمميفيالعمكـاإلنسانيةكاالجتماعية: كامؿ محمد المغربي-  

.147، ص 2009  
3 ، الدار العممية الدكلية كدار 1 ط طرؽكمناىجالبحثالعمميفيالتربيةالبدنيةكالرياضة،: مركاف عبد المجيد إبراىيـ-  

.63، ص 2002األردف، - الثقافة، عماف   
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أف تككف المرأة عاممة داخؿ منزليا أك منزؿ أقاربيا أك إحدل الصديقات أك الجيراف في - 1
. حالة عدـ كجكد مكاف لمعمؿ في منزليا

. ال يشترط مستكل تعميمي معيف لمعمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو- 2

. أف تككف ظركؼ المرأة العاممة في المنزؿ ىي الدافع لمعمؿ بيذا الشكؿ- 3

. أف كسائؿ العمؿ تكفرىا المرأة العاممة مف أجؿ العمؿ- 4

 أف طمبيات العمؿ تتنكع حسب صاحب المادة األكلية، حيث أنو يكفرىا ىك أك يكفرىا- 5
 مستثمر في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، كأنو يتـ االتفاؽ مع العاممة عمى أف تكفرىا

. ىي

نما تشمؿ كؿ مف المستثمر في ىذه - 6 أف عممية تسكيؽ المنتكج ال تقتصر عمى العاممة، كا 
. المينة ك صاحب االحتفالية

أف تنكع اإلنتاج مف الكسكس يككف حسب طمب صاحب االحتفالية أك المستثمر في - 7
. المينة

:كصؼخصائصعينةالبحث-4-2
في ىذا العنصر حاكلنا أف نكضح تكزيع مفردات العينة في الجداكؿ حسب المتغيرات 

 المتصمة بالعامبلتكالمتغيرات الخاصة  (المستكل الدراسيالجنس كالسف )الشخصية التي تضـ 
المدة التي قضينيا في عمؿ  ككذلؾ كعدد األشخاص المتكفؿ بيـ،أيضا بالكضع المادم لؤلسرة 

إعداد الكسكس كصناعتو، معتمديف في عممية تفريغ البيانات عمى النظاـ اآللي كاليدكم، أم 
أحد أىـ كأشير حـز البرامج الجاىزة في المعالجة :  الذم يعرؼ عمى أنو spssعمى نظاـ 

اإلحصائية لمبيانات، إذ يتمتع ىذا البرنامج بالعديد مف الخصائص الفريدة التي تميزه عف باقي 
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كبالتالي جاء تحميؿ 1.البرامج المماثمة، كأىـ ىذه الخصائص بساطة االستخداـ كسيكلة الفيـ
 :كتفسير الجداكؿ كما يمي

 :تكزيعمفرداتالعينةحسبالجنس-4-2-1
:يكضحالجنسلدلأفرادمجتمعالبحث08جدكؿرقـ

 النسبة التكرارات الجنس
 100% 100 أنثى 
 %100 100  المجمكع

   نظران لخصكصية مكضكع الدراسة كالذم يمس فئة النساء المشتغبلت جزئيا كالبلتي 
عمميف داخؿ المنزؿ إلعداد  الكسكس كاف اختيارنا لمعينة اختيار قصدم مف أجؿ محاكلة .....

 كيرجع غياب قتجميع اكبر عدد مف المتغيرات التي تساعدنا عمى دراسة المكضكع كتحميؿ
العنصر الذككرم في ىذه الحرفة لتعارؼ المنطقة عمى قياـ النساء بتحضير الكسكس مف القديـ 

 .كتميزىف بإعداده

 

يكضحجنسأفرادالعينة01رقـالشكؿ




                                                           
1 التحميؿاإلحصائيباستخداـبرنامج: أسامة ربيع أميف-   spss ، ص 2007، المكتبة األكاديمية، القاىرة، 1، ط 1، ج 
01 
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 :تكزيعمفرداتالعينةحسبالسف-4-2-2
:يكضحسفالمبحكثيف09جدكؿرقـ

 النسبة التكرارتالسف 
 27% 27 30 ألى 20 مف
 22% 22 40- 30 مف

 23% 23 50 – 40 مف 
 23% 23 60- 50 مف 
 5% 5 60 مف أكثر 
 100% 100 المجمكع 

 تمييا نسبة 30 – 20تتراكح أعمارىـ ما بيف % 27      يكضح الجدكؿ أعمى نسبة ىي 
-50 كما ليف 50-40فراد العينة الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف أكالتي مثمت كؿ مف %  23
 فما فكؽ بنسبة 60، في حيف كانت أدنى نسبة لدل أفراد العينة الذيف ىـ الفئة العمرية مف 60
رجع نسبة أفراد العينة في الفئة األكلى إلى أف ىؤالء النسكة في ىذا العمر ييٍسأىٍلفى الفئة ت؛ ك05%

في المجتمع كذلؾ ككف االستعدادات كالقدرات الجسمية أيضا في ىذا العمر تمكنيـ مف بذؿ 
قصار جيدىـ في العطاء عمى عكس الفئات األخرل عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر الفئة األخيرة 

 في العطاء أك باألحرل فرؽ في ان إذا ما قكرنت بالفئة األكلى أك الثانية فنجد أف ىناؾ فارؽ
االستعداد كالقدرة عمى العمؿ في المجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو الذم يتطمب 

 حتى يتسنى ليؤالء المبحكثات إنتاج اكبر قدر ممكف مف الكسكس مف اجؿ ان  كبيران  عضميان جيد
الربح أك زيادة الرصيد كبالتالي نقكؿ إف زيادة اإلنتاج المنزلي تتكقؼ عمى عمر العاممة 
. كاستعدادىا كقدرتيا كتمكنيا مف العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو
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سفاؿحسبيكضحأفرادالعينة02الشكؿرقـ

:تكزيعمفرداتالبحثحسبالمستكلالتعميمي-4-2-3
:يكضحالمستكلالتعميميألفرادالعينة10جدكؿرقـ

النسبة  التكراراتالمستكل التعميمي 
 20% 20 أمي

 21% 21 يكتب ك يقرأ 
 16% 16 ابتدائي 

 12% 12 متكسط
 15% 15 ثانكم
 13% 13 جامعي
 3% 3 عميا دراسات

 100% 100المجمكع 
مف أفراد العينة الذيف ليـ مستكل % 21     نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ إف أعمى نسبة ىي 

كىي % 20تعميمي متدفِّ كالمتمثؿ في قدرتيـ عمى القراءة كالكتابة فقط، في حيف تمييا نسبة 
ميات كىي متقاربة مع النسبة أ فنوأم ليس لدييف مستكل تعميمي أم التنسبة المبحكثات اؿ

كىي تمثؿ المبحكثات المكاتي ليف % 16 النسبتيف نسبة اتيفاألكلى إذا ما قكرنت بيا، تمي ق
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كتمثؿ المبحكثات المكاتي ليف مستكل الثانكم % 15مستكل التعميـ االبتدائي كما يمييا نسبة 
كىي تتقارب مع  أكلئؾ المبحكثات التي ليف مستكل التعميـ االبتدائي كما تمي ىذيف النسبتيف 

، كتمييا أيضا نسبة %13نسبة المبحكثات المكاتي ليف مستكل التعميـ الجامعي بنسبة 
كىي نسبتيف متقاربتيف، في حيف % 12المبحكثات المكاتي ليف مستكل التعميـ المتكسط ب 

ما بعد  )أدنى نسبة في الجدكؿ كانت لدل المبحكثات المكاتي ليف مستكل الدراسات العميا 
؛ كبالتالي نستنج أف عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو ليس حكرا %3بنسبة  (التدرج

عمى مستكل تعميمي حتى نستطيع العامبلت العمؿ فيو كىذا ما الحظناه مف خبلؿ قراءتنا  
كدليؿ ذلؾ ما مثمتو نسبة المبحكثات المكاتي ليس لدييف مستكل تعميمي أك يعرفف القراءة 

تكفير المادة مف  بكؿ حيثياتو بدءا توالكسكس كصناعإعداد كالكتابة فقط كىف يتقف عمؿ 
.   ك إيجاد كيفية لصرفوأإلى مرحمة تسكيقو ....األكلية 

 
 

 
 
 

يكضحالمستكلالتعميميألفرادالعينة03الشكؿرقـ  
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:تكزيعمفرداتالبحثحسبالحالةالعائمية-4-2-4

:يكضحالحالةالعائميةألفرادالبحث11جدكؿرقـ
 النسبة التكرارات الحالة العائمية

 30% 30 عزباء
 47% 47 متزكجة
 7% 7 مطمقة
 16% 16 أرممة

 100% 100المجمكع 
مثمت أفراد عينة المتزكجيف % 47     يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

كتمي ىذه النسبة نسبة المبحكثات األرامؿ            % 30كتمييا نسبة المبحكثات العزاب بنسبة 
ارتفاع .... في حيف أف ادني نسبة بالجدكؿ كانت لدل المبحكثات المطمقات ك% 16بنسبة 

إلى ظركفيـ العائمية يرجع نسبة المتزكجات في عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو 
جؿ كمف أدخؿ األسرة العمؿ في المنزؿ تكفير جؿ أالتي فرضت عمى ىؤالء النسكة مف 

التكفيؽ ما بيف الحياة كالعممية ثـ تعكد كذلؾ إلى عرؼ أفراد المنطقة في نظرتيـ لعمؿ 
 فيف مفركض «بعمميةالضبطاالجتماع»يؿ دكركاـ إـ"المرأة أك بعبارة أخرل ما يسميو 

عمييف البقاء في الرعاية المنزلية كالعمؿ في أحضاف األسرة كال يخرجف عف حيزىا ميما 
كانت الظركؼ بالرغـ مف التطكر الحضارم السريع كذلؾ يرجع ارتفاع ىذه النسبة إلى 

ـ عمؿ األب أكقاتو اعدإف  األسرة مثؿالكضع االقتصادم لؤلسرة كاإلختبلالت التي تصيب
  البلئي ىف فتيات كال يتكفر ليفاتزباكنفس الكضع نجده في ارتفاع نسبة المبحكثات الع
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ف الكضع االقتصادم لؤلسرة يجعمو ال يمبي احتياجاتيف أك ، إ أك حتى كاف كاف متكفردخؿ
ف إ كبالتالي يمكف القكؿ ؛العمؿ بيذه الكيفيةتضطر إلى انو ال يكؼ ليا كألسرتيا لذلؾ 

عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو يفرضو الكاقع االجتماعي كاالقتصادم عمى 
 .ىؤالء النسكة سكاء كف عازبات أك متزكجات أك مطمقات أك أرامؿ

 

يكضحالحالةالعائميةألفرادالعنة04الشكؿرقـ

 :العمؿنكعحسبعينةتكزيعمفرداتاؿ4-2-5
:يكضحعمؿأفرادالبحث12جدكؿرقـ

 النسبة التكرارات العمؿ كنكعو

ػػػـ 
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػعػػ
ػػػػػػػػػػػػ

نػػػػػػػػػػػ

 8% 8 خياطة مينة
 5% 5 نظافة عاممة
 4% 4 ادارية مكظفة

 الشبكة إطار في عاممة
 االجتماعية

3 %3 

 عقكد إطار في عاممة
 الميني اإلدماج

1 %1 
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 2% 2 التعميـ قطاع في عاممة
 23% 23 المجمكع

 77% 77ال 
 100% 100المجمكع 

      نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي نسبة المبحكثات المكاتي اقرف باف ليس 
في حيف أف أدنى نسبة كانت لدل المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف % 77لدييف عمؿ بنسبة 

إذ تكزعت ىذه النسبة إلى نسب حسب العمؿ أك النشاط % 23: يعممف كقدرت نسبتيف بػ
% 5: المؤدل فكانت أعمى نسبة لدل المبحكثات البلئي أقررف بأنيف يعممف كعامبلت نظافة بػ

: كما تمي ىذه النسبة نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف يعممف في اإلدارة كقدرت نسبتيف بػ
تمييا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف يعممف في إطار عماؿ الشبكة االجتماعية % 04

كتمييا أيضا نسبة المبحكثات البلئي أقررف بأنيف يعممف في قطاع التعميـ بنسبة % 03بنسبة 
كأدنى نسبة بالنسبة لممبحكثات المكاتي أقررف بأنيف يعممف كانت لدل البلئي يعممف في % 02

كيرجع ارتفاع نسبة العينة المكاتي ليس لدييف عمؿ % 01إطار عقكد اإلدماج الميني بنسبة 
إلى عرؼ أفراد المنطقة في نظرتيـ لعمؿ المرأة خارج المنزؿ كما قمنا سابقا حتى إذا كانت 

أك إعداد الكسكس   تحضيرلىع تممؾ مؤىبلت تؤىميا لمعمؿ لذلؾ فيؤالء النسكة يعممف
كصناعتو كبعض الصناعات الغذائية األخرل مثؿ صناعة الحمكيات  كالخبز المنزلي كبطريقة 

جؿ إيجاد بديؿ غير الخركج لمعمؿ أغير رسمية مف اجؿ رفع مستكل دخؿ األسرة كأيضا مف 
ف عمؿ إخارج المنزؿ نظرا لتغير الظركؼ المعيشية الراىنة لؤلفراد أك المجتمع لذلؾ نقكؿ 

تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كاف بمثابة المنفذ أك المفتاح األمثؿ لرفع مستكل دخؿ 
ىؤالء النسكة بالرغـ مف تكفر العمؿ لدييف ككذلؾ كاف بمثابة البديؿ ألنكاع العمؿ األخرل خارج 

 .المنزؿ نظرا لرفض المجتمع ليا أف تعمؿ
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الشكؿرقـيكضحمفرداتالعينةحسبنكعالعمؿ

 
 
تكزيعمفرداتالبحثحسبمدةالعمؿفيتحضيرأكإعدادالكسكس-4-2-6

:كصناعتو
:يكضحمدةعمؿالمبحكثيففيتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتو13جدكؿرقـ

مدة العمؿ في تحضير أك إعداد 
 النسبة التكراراتالكسكس كصناعتو 

 24% 24سنكات  5 مف أقؿ
 47% 47 10 -  5 مف
 18% 18 سنة 15 - 10 مف

 6% 6 20 -  15 مف
 5% 5 سنة 20 مف أكثر

 100% 100  المجمكع 
مف أفراد العينة المكاتي أقررف باف مدة % 47        يكضح لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

 سنكات كتمييا 10-  سنكات 05عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو ىي مف 
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نسبة أفراد العينة البلئي أقررف باف مدة عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو ىي 
الئي اؿكما تمي ىذه النسبة نسبة أفراد العينة % 24:  سنكات كقدرت نسبتيف بػ05اقؿ مف 
أما % 18 سنة بنسبة 15- سنكات10ف مدة عمميف في ىذا النكع مف العمؿ ما بيف أأقررف ب

:  سنة فنسبتيف قدرت بػ20- 15ف مدة عمميف تراكحت  ما بيف أأفراد العينة البلئي أقررف ب
كتمثمت في نسبة أفراد العينة البلئي أقررف باف مدة عمميف % 05كأدنى نسبة ىي نسبة % 06

 سنة كبالتالي يعزل ارتفاع نسبة أفراد 20في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كانت  
 5العينة البلئي أقررف باف مدة عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تتراكح ما بيف 

 سنكات إلى التغيرات الحاصمة في المجتمع كعمى جميع األصعدة فعمى سبيؿ المثاؿ ال 10- 
الحصر تؤكد اإلحصائيات عمى ارتفاع المؤشرات االقتصادية بالنسبة لممجتمع الجزائرم مثؿ 

ارتفاع معدؿ بطالة الشابات مف اإلناث كقكة عمؿ اإلناث لذلؾ يمكف أف نعرض بعض 
اإلحصائيات التي تؤكد أف ارتفاع نسبة العمؿ غير الرسمي المأجكر في السنكات األخيرة  

:  ىذا مكضح حسب الجدكؿ التالي 2010 إلى غاية 1990ابتداء مف سنة 
 2010 2005 2000 1995 1990 المؤشرات

: النسبة المئكية لقكة عمؿ المرأة لػ
 سنة فأكثر15

8,4 8,4 12,6 12,4 142 

 191 17,5 26,4 38,4 14,4 معدؿ بطالة النساء

معدؿ بطالة الشباب مف اإلناث مف 
  سنة20 – 15

49,5 40,1 40,1 40,1 33 

نسبة اإلناث في القطاع غير 
 الحككمي

10,2 10,2 10,2 10,2 542 

نسبة العامبلت المكتي يعممف مشارؾ 
 في األسرة

1,4 1,8 1,8 7,3 151 
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 85 66 76,4 76,4 93,3 نسبة العامبلت المكاتي يعممف بأجر

 1(حالة الجزائر اقتصاديا كاجتماعيا ) منظمة المرأة العربية :المصدر
نما اكتسى حمة   كبالتالي نقكؿ أف العمؿ المنزلي بيذه الشاكمة ليس كليد ىذه الفترة كا 

جديدة حسب متطمبات المجتمع كبالتالي كاف شكؿ الصناعات الغذائية منيا عمؿ أك إعداد أك 
 .صناعة الكسكس كعمؿ تعيش بو ىؤالء النسكة

 

 

 يكضحمدةالعمؿ06الشكؿرقـ

:تكزيعمفرداتالبحثحسبعدداألشخاصالمتكفؿبيـ-4-2-7
:يكضحعدداألشخاصالمتكفؿبيـمفطرؼأفرادالبحث14جدكؿرقـ

 النسبة التكراراتعدد األشخاص المتكفؿ بيـ 
 34% 34  أشخاص5أقؿ مف 

 10% 10  أشخاص5
 29% 29  أشخاص5أكثر مف 

                                                           
1

:الموقعاإللكتروني- http://www.arabwomenorg.org .لييًال23:40:،فيالساعة23/06/2015،يوم  

http://www.arabwomenorg.org/
http://www.arabwomenorg.org/
http://www.arabwomenorg.org/
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 73% 73 المجمكع
 27% 27العناصر المفقكدة 

 100% 100 المجمكع
مثمت المبحكثات المكاتي أقررف % 73       يتبيف لنا ف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

بأنيف يتكفمف بأشخاص إذ كزعت ىذه النسبة عمى نسب أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف 
في حيف كانت  % 29، تمتيا نسبة  %34 أشخاص كقدرت نسبتيف ب 05بتكفميف بأقؿ مف 

أدنى نسبة بالنسبة لممبحكثات البلئي ليف كفالة كانت لدل المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف 
، في حيف نجد أدنى نسبة في الجدكؿ لدل %10:   أشخاص كقدرت نسبتيف بػ05: يتكفمف بػ

، كبالتالي يعزم ارتفاع نسبة %27المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف ال يتكفمف بأشخاص بنسبة 
العينة البلئي أقررف أنيف يتكفمف بأشخاص إلى ككنيف ربات منازؿ اك بنات اضطرىف الكضع 

 فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  المبحكثات المتزكجات أك األرامؿ ،العائمي إلى التكفؿ بأسرىف
يتكفمف بأطفاليف نظرا لعدـ كجكد األب أك عائؿ يعيميـ كحتى إف كجد فيك ال يعمؿ كذلؾ أف 

إف  كلذلؾ نقكؿ ،المبحكثات في مثؿ ىذه الحالة يضطركف إلى التكفؿ بكؿ أعباء الحياة األسرية
ىك نتاج الكاقع االقتصادم لؤلسرة كأيضا (العمؿ المنزلي )عمؿ إعداد كتحضير الكسكس 

بمعنى ىك الذم يمثؿ الدخؿ الفردم ليؤالء النسكة في أسرىف الذم يساىـ بشكؿ مباشر في 
. إعالة األسرة
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يكضحعدداألشخاصالمتكفؿبيـ07الشكؿرقـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الخامس
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:تمييد
 تحتاج االحتفاالت الشعبية إلى تحضيرات كبيرة لمقياـ بيا سكاءن كانت مرتبطة بالحياة 

اليكمية أك مرتبطة بالشعائر الدينية، إذ ييعدُّد األكؿ أحد العناصر المميزة لكؿ االحتفاالت 
كالمناسبات كفي أم مجتمع، ففي المجتمع الجزائرم يقـك أفراده بجممة مف التحضيرات خاصة 

إعداد كصناعة األكبلت الشعبية المميِّزة لبعض االحتفاالت كؿ حسب منطقتو كانتماءاتو الممٌيزة 
ة؛ فيا ىك المجتمع التكاتي في منطقة أدرار ال يقتصر عمى القياـ بطيك أنكاع مف ملشخص

األطعمة، بؿ تتميَّز المناسبة بطيك أنكاع خاصة مف الطعاـ كتعد رمزان ليا، كذلؾ ال يقتصر 
األمر عمى إعداد ىذه األنكاع مف األطعمة كمظير مف مظاىر االحتفاؿ بؿ تتعداىا ليصؿ إلى 
كيفية إعداد كصناعة ىذه األطعمة المميِّزة إلحدل عناصر االحتفاؿ؛ ىذا ما دفع العامبلت في 
مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تكثيؼ جيكدىف لتمبية جميع الطمبيات التي تحصؿ 

. عمييا
 كعميو مما سبؽ ذكره فإننا قسمنا ىذا الفصؿ إلى ثبلث مباحث، األكؿ منيا تـ فيو 

تحميؿ كتفسير بيانات الفرضية األكلى التي تتمحكر حكؿ دكر االحتفاالت الشعبية المرتبطة 
، كالثاني تـ (تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو)بدكرة الحياة اليكمية في تفعيؿ العمؿ المنزلي 

فيو تحميؿ كتفسير بيانات الفرضية الثانية إذ تتمحكر حكؿ دكر االحتفاالت الشعبية المرتبطة 
، أما المبحث (تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو)بالشعائر الدينية في تفعيؿ العمؿ المنزلي 

الثالث فتـ تحميؿ كتفسير التي تمحكرت حكؿ دكر االحتفاالت الشعبية بشكؿ عاـ في تفعيؿ 
، إذ تـ في ىذا المبحث المقارنة بيف (تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو)العمؿ المنزلي 

الفرضية األكلى كالثانية، كالبحث عف أم االحتفاالت األكثر دكران في تفعيؿ عمؿ تحضير أك 
: إعداد الكسكس كصناعتو، كفيما يمي التفاصيؿ

 
 



  (تحضير أو إعذاد الكسكس وصناعته)دور االحتفاالت الشعبية في تفعيل العمل المنزلي:  الفصل الخامس

Mm,mjm,nvn,b 

 

298 

تحضيرأكإعداد)دكراحتفاالتالشعبيةفيتفعيؿالعمؿالمنزلي:الفصؿالخامس
.(الكسكسكصناعتو

 سنحاكؿ في ىذا الفصؿ اختبار صحة فرضية العامة كالفرضيات الفرعية لمدراسة كالتي 
 : مفادىا

:لالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبدكرةالحياةاليكميةدكرفيتفعيؿالعمؿالمنزلي:أكالن
الحتفاالت ؿ: في ىذا العنصر سنحاكؿ اختبار صحة الفرضية الجزئية الثانية كالتي مفادىا

عداد  دكر في تفعيؿ العمؿ المنزليبالحياة اليكميةالشعبية المرتبطة   المتمثؿ في تحضير كا 
الكسكس كصناعتو، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ كتفسير البيانات الخاصة بيذه الجزئية كالتفاصيؿ 

 كاآلتي
الحياةبدكرةالشعبيةالمرتبطةاالحتفالياتفي توكصناعالكسكسإعدادعمؿتنظيـ-1

 :اليكمية
الشعبيةاالحتفالياتفيتوكصناعالكسكسإعدادعمؿتنظيـيكضح47جدكؿرقـ
:اليكميةالحياةبدكرةالمرتبطة

 
االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية 
نظمت عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس 

 كصناعتو
 النسبة التكرارات

ػػػـ 
ػػػػػػػػػػػػ

عػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

نػػػػ

 11% 11 الزيارات
 32% 32 االعراس
 1% 1 الكفاة

 32% 32 األعراس+ الزيارات
 14% 14 جميعاالحتفاليات

% 90 90         المجمكع 
 10% 10ال 
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 100% 100 المجمكع
 مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف %90يكضح الجدكؿ أعبله اف أعمى نسبة ىي 

االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية نظمت عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس 
كصناعتو، إذ نجد أف ىذه النسب تكزعت إلى نسب جزئية أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي 

أقررف بأف إحتفالية األعراس كاحتفاليتي األعراس كالزيارات ىما المذاف نظما عمؿ تحضير أك 
 مف المبحكثات المكاتي %14، كتمييا نسبة %32:إعداد الكسكس كصناعتو كنسبتيف قدرت ب

أقررف أف جميع االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية نظمت عمؿ تحضير أك إعداد 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف أف احتفاليات %11الكسكس كصناعتو كما تمي ىذه النسبة نسبة 

الزيارات ىي التي نظمت عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، كأدنى نسبة بالنسبة ليذه 
ىي التي نظمت عمؿ  (الكفاة)كانت لدل المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية تأبيف الميت 

 متمثمة فيف أدنى نسبة في الجدكؿ أ في حيف كنجد %1:أعداد الكسكس، إذ قدرت نسبتيف بػ
المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة البشرية لـ تنظـ عمؿ كتحضير 

، كبالتالي يرجع ارتفاع نسبة أفراد العينة %10:أك إعداد الكسكس كصناعتو كنسبتيف قدرت ب
المكاتي أقررف بأف االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية ىي التي نظمت عمؿ تحضير أك 
إعداد الكسكس كصناعتو إلى كثرة االحتفاالت كتزامنيا مع بعضيا البعض مما ينتج ضركرة 

 حدثت ىي تنظيـ أك تخصيص كقت لتيتنظيـ كؿ التحضيرات ليا لذا كاف مف بيف التنظيمات ا
لعمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كالذم تعارؼ عميو أفراد المجتمع التكاتي منذ القديـ 

حضيره قبؿ االحتفالية المراد االحتفاؿ بيا كجعمكا مف بيف ت أك قإلى اليـك أف يككف إعداد
الكلكيات كؿ احتفالياتيـ حتى احتفالية تأبييف الميت ىي تحضير الكسكس، إضافة كذلؾ إلى 

أك نظاـ  (تكيزة)أف الشيء الذم نظـ في ىذا العمؿ ىك االنتقاؿ مف العمؿ الفردم اك الجماعي 
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إلى شرائو إما مف المستثمريف أك العامبلت عمى إعداده كصناعتو في  (المرات) 1الداالت
 .بيكتيف كبأجر



 

يكضحتنظيـاالحتفاالتالمرتبطةبالحياةاليكميةلمعمؿفيمجاؿصناعة36الشكؿرقـ
 الكسكس

:توكصناعالكسكسإعدادتحضيرأكعمؿالمكافالذمينظـفيوالعامالت-2
الكسكسإعدادتحضيرأكعمؿينظـفيوأفرادالعينةالمكافالذميكضح48جدكؿرقـ
:اليكميةبالحياةالمرتبطةاالحتفالياتفيتوكصناع

مكاف تنظيـ  عمؿ تحضير أك إعداد 
الكسكس كصناعتو أياـ االحتفاليات 

 المرتبطة بالحياة اليكمية

 التكرارات
 

 النسبة
 

 96% 96 منازؿ
% 3 3 كرشات
 1% 1 مصانع
 100% 100                  المجمكع

                                                           
1 المقصكد بيذا المصطمح أف تقـك النسكة بإعداد الكسكس حسب المرة المتاحة ليا أم اليـك عندىا كغدان عند جارتيا، كبعد - 
.عند الجارة  الثانية كصكالن إلى آخر جارة في الحي، كيعاد الكر دكاليؾ  
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 نسبة المبحكثات المكاتي أقرف اف االحتفاالت المرتبطة بدكرة أفيبيف لنا الجدكؿ أعبله 
: الحياة اليكمية نظمت عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في منازؿ كقدرت نسبتيف بػ

، تمتيا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف باف االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية 96%
، في حيف تمتيا %3نظمت عمؿ كتحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في كرشات بنسبة 

أدنى نسبة كانت لدل المبحكثات المكاتي قررف باف االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية 
، كعميو %1نظمت عمؿ كتحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المصاف إذ قدرت نسبتيف بػ

يرجع ارتفاع نسبة أفراد أقركا بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية نظمت عمؿ 
كتحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في منازؿ إلى أف المبحكثات لـ يتمكف مف تكفير رأس 

الماؿ الكافي إلنشاء كرشات أك مصانع خاصة بإنتاج الكسكس نظران لعدـ قدرتيف المالية، 
كأيضا نظران لمضغط االجتماعي المفركض لييف بما يسمى بعادات كتقاليد المنطقة  التكاتية التي 

فمثبل الشرفة )ال تحبذ عمؿ المرأة بأم شكؿ مف األشكاؿ خاصة عند بعض األسر المحافظة 
عمى سبيؿ المثاؿ مما يجعميف مضطرات لمعمؿ في منازليف كالتخصص، إضافة كذلؾ إلى 

عدـ كجكد مصاف خاصة بإنتاج الكسكس أك الصناعة الغذائية في كالية أدرار حسب 
 .(إطبلعتنا
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يكضحالمكافالتيتنظـفيواالحتفاالتالمرتبطةبالحياةاليكميةالعمؿفي37الشكؿرقـ
 مجاؿصناعةالكسكس









مجاؿفيالعمؿفرصزيادةالتيتؤدمإلىاليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةاالحتفاليات-3

: كصناعتوالكسكسأكإعدادتحضير
العمؿفرصزيادةتؤدمإلىاليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةاالحتفاليات يكضح49جدكؿرقـ

 :الكسكستحضيرمجاؿفي
 

تؤدم االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة 
اليكمية إلى زيادة  فرصة العمؿ في مجاؿ 

 تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو

 التكرارات
 

 النسبة
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ػػػػػػػـ
عػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
نػػػػػػػ

 

 8% 8 الزيارات
 54% 54 األعراس
 1% 1 الكالدة

 9% 9 االحتفاليات جميع
 23% 23 األعراسك الزيارات

 95% 95 المجمكع
 5% 5 ال

 100% 100 المجمكع 
 مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف االحتفاالت %95يبيف لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية أدت إلى زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد 
 مف المبحكثات المكاتي %54الكسكس كصناعتو، إذ ىذه النسبة تكزعت نسب أعبلىا نسبة 

أقررف بأف احتفالية األعراس ىي التي تزيد مف فرص العمؿ في مجاؿ تحضير الكسكس، تمييا 
نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفاليتي الزيارات كاألعراس ىي التي تزيد مف فرص العمؿ 

، مف %9، كما يمي أيضا ىذه النسبة نسبة %23في مجاؿ تحضير الكسكس كقدرت نسبة بػ
المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية تزيد مف فرص العمؿ في 

مجاؿ تحضير الكسكس، كىذه النسبة متقاربة إلى حد ما مع المبحكثات المكاتي أقررف بأف 
، في حيت مثمت %8احتفالية الزيارات تزيد مف فرص العمؿ في مجاؿ تحضير الكسكس بنسبة 

نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية الكالدة تزيد مف فرص العمؿ في مجاؿ تحضير 
، كىي أدنى نسبة بالنسبة لمنسبة المذككرة في األعمى، أما أدنى نسبة %1:الكسكس إذ قدرت بػ

في الجدكؿ كانت لدل العينة المكاتي أقررف بأف االحتفاليات الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة 
، كبالتالي يرجع ارتفاع %5اليكمية ال تزيد مف فرص العمؿ في مجاؿ تحضير الكسكس بنسبة 

نسبة أفراد العينة البلئي أقررف بأف االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية تزيد مف فرص 
العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو إلى ككف تزايد االحتفاليات خاصة 

احتفالية األعراس التي ليا فترة أك مكسـ محدد، كأيضان ككف تزايد الطمب عمى مادة الكسكس 
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 استيبلكا في االحتفاليات خاصة في كجبتي الغذاء األكثرباعتباره مف الصناعات الغذائية 
كالعشاء طكاؿ مدة االحتفالية  مما يؤدم بأصحاب االحتفاليات إلى تاميف ىذه المادة كبكمية 

 إلى كءكبيرة بالمجكء إلى ىؤالء النسكة المكاتي يىًبٍعفى الكسكس أك يصنعنو في منازليف أك المج
كىذا ما أقرت بو المبحكثات في   (......أنظر ص)المستثمريف فيو كما سبؽ كذكرنا ذلؾ 

تمثيبل ال حصران، كبالتالي مف خبلؿ الطرح نقكؿ أف  (93)كاالستمارة رقـ (07)االستمارة رقـ
االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية تزيد مف فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد 

الكسكس كصناعتو باعتباره المادة الغذائية األساسية التي يستيمكيا أفراد المجتمع التكاتي ليس 
نما أيضان في حياتيـ اليكمية، إذ في ىذا الصدد تقكؿ المدعكة " أـ فتيحة"في احتفالياتيـ فقط كا 

الضيؼأالبوىك(الكسكس)العيشأكالطعاـ):أما مريـ ىكالمييعمركرشابفآدـ،ككـر
كراـ الضيؼ ال ع ـ(نتاعالمقامة نى كبلميا أف مادة الكسكس ىك الذم يممىء بطف اإلنساف، كا 

 .يتـ إال بو باعتباره مف السمات أك الميزة التي تميز فرح المستضيؼ بضيفو
 
 
 
 
 
 
 

 
 

: سالكسؾإنتاجزيادةفياليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةاالحتفالياتأثر-4
إنتاجزيادةفياليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةاالحتفالياتأثريكضح50جدكؿرقـ

: سالكسؾ
 

فيمجاؿيكضحاالحتفاالتالمرتبطةبالحياةاليكميةتزيدمففرصالعمؿ38الشكؿرقـ
صناعةالكسكس
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أثر االحتفاليات المرتبطة بالحياة اليكمية 
 في إنتاج  الكسكس

 التكرارات
 

النسبة 
 

ػػػػػػػـ
عػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
نػػػ

 

 9% 9 الزيارات
 53% 53 األعراس
 2% 2 الكالدة
 1% 1 الكفاة

 27% 27 الزيارات+ األعراس
 5% 5 جميعاالحتفاليات

 97% 97 المجمكع
 3% 3 ال

 100% 100المجمكع 
، مف المبحكثات المكاتي أقررف %97 يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

بأف االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية ليا أثر في زيادة اإلنتاج اذ تتكزع ىذه النسبة إلى 
نسب فرعية أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية األعراس ليا أثر في زيادة إنتاج 

، كتمييا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف كؿ مف احتفالية االعراس %53الكسكس بنسبة 
، كأيضا تمي ىذه النسبة %27كالزيارات ىما المذاف يزيداف في إنتاج الكسكس كقدرت نسبتيف بػ

نسبة المبحكثات المكاتي  أقررف بأف احتفالية الزيارة تعمؿ عمى زيادة إنتاج الكسكس بنسبة 
، كىي أدنى نسبة إذا ما قكرنت بسابقتييا، كما تمي ىذه النسبة أيضان نسبة المبحكثات 9%

، في حيف مثمت %5المكاتي أقررف بأف جميع االحتفاليات تزيد مف إنتاج الكسكس كنسبتيف ىي 
نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية الكالدة ىي التي تزيد في انتاج الكسكس بنسبة 

، كىي أدنى نسبة بالنسبة لممبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت الشعبية ليا أثر في 2%
 بأف أقررف الكسكس، في حيف كانت أدنى نسبة في الجدكؿ لدل المبحكثات المكاتي إنتاجزيادة 

بالتالي يرجع ك، %3 الكسكس كقدرت نسبتيف باإلنتاجاالحتفاالت الشعبية ال تأثر في زيادة 
 الكسكس إنتاجينة المكاتي أقررف بأف االحتفاالت الشعبية ليا أثر في زيادة عة أفراد اؿب نسعارتفا
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كباألخص احتفالية األعراس إلى ككف أف ىذه االحتفالية تحتاج إلى تحضيرات كترتيبات كبيرة 
منيا تحضير كتحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو بكميات كبيرة تصؿ حجميا في بعض 

قنطار مف الكسكس إذ يقدـ ككجبة غذاء كعشاء 10إلى  (العائبلت)األحياف عند بعض العكائؿ 
 العريس ضمف المكاد الغذائية أك ما يسمى بمصركؼ الحزاـ ألىؿطيمة أياـ العرس، كما يقدـ 

َـّ مبرككة 100 أك 50لدل أىؿ منطقة أدرار كيقدر ب نعطكا...:))كغ، كفي ىذا الصدد تقـك أ
لحكاكؿمفالزيتإلىقكطيالفمفؿكلعطكراكصك(بكسرحرؼالعيف)لعريسالعيشؿلو

ككمياكشحاؿيعطيشييعطي....كحتىالشامكالقيكةلمكاسكركطالعطايركغيرذلؾمف
يتضح لنا مف 1((....كاليمةلماليياىداأشنعرفكاحنافيبالدنا....قنطاركشييعطينص

 الكبلـ كما أشرنا سابقان أف ىؿ العركسة بعد  أك قبؿ ما تصؿ إلى بيت زكجيا يتعٌيفي عمى ىذا
أىميا أف يرسمكا مصركؼ ألىؿ العريس يتضمف جميع المكاد الغذائية التي تحتاجيا ابنتيـ في 

كعميو نقكؿ " الحزاـ"سـ اتيا ككذلؾ االحتفالية التي تقاـ عمى شرفيا كالتي تدعى في المنطقة ببي
أف ىناؾ أثر اًلحتفالية األعراس عمى الزيادة في إنتاج الكسكس يكمف في الحجـ كالمقدار 

 .المصركؼ في ىذه االحتفالية

 

يكضحأثراالحتفاالتالمرتبطةبالحياةاليكميةفيزيادةإنتاجالكسكس39الشكؿرقـ
 

: تحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتوعمؿساعاتفيزيادةاؿ-5
                                                           

1 .تيمي–  صباحا، بقصر أكالد بكحفص 11:00: ، في الساعة13/04/2015: مقابمة مع أـ مبرككة يـك -   
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يكضحزيادةأفرادالعينةفيساعاتعمؿتحضيرأكإعدادالكسكس51جدكؿرقـ
:كصناعتو

 
 النسبة التكرارات الزيادة في ساعات العمؿ

 64% 64 نعـ
 36% 36 ال

 100% 100   المجمكع
، مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأنيف يزدف %64 يبيِّف لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في حالة زيادة االحتفاالت الشعبية، في 
حيف أدنى نسبة لدل المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف ال يزدف مف ساعات عمؿ تحضير أك 

، لذا يمكف %36إعداد الكسكس كصناعتو في حالة تقارب االحتفاالت الشعبية كقدرت نسبتيف بػ
عزك ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي يزدف مف ساعات العمؿ إلى ارتفاع معدؿ الطمب عمى 

منتكج الكسكس خاصة في مكسـ احتفالية األعراس كمكسـ احتفالية الزيارات خاصة في الفترة 
الممتدة ما بيف شير مارس إلى أكاخر شير مام كالفترة الممتدة ما بيف شير سبتمبر إلى بداية 
شير نكفمبر مف كؿ سنة، ضؼ إلى ذلؾ أف احتفالية األعراس لكحدىا عند القياـ بيا يحتاج 

منظميا إلى حجـ كبير مف الكسكس كما سمؼ ذكر ذلؾ بسبب استيبلكو الكبير كأيضان 
أك ككجبة أساسية،  (لحزاـ)استخدامو في كؿ محطات االحتفاؿ سكاءن ضمف اليدايا الغذائية 

كبالتالي تضطر منتجات الكسكس مف الزيادة في ساعات عمميف لتمبية الطمبيات المطمكبة 
.منيف
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 يكضحزيادةساعاتالعمؿ40الشكؿرقـ

االحتفاالتفيلزيادةابسببالكسكسكصناعةإعدادعمؿساعاتالزيادةفي-6
:الحياةاليكميةبدكرةالمرتبطة

لزيادةابسببالكسكسكصناعةإعدادعمؿساعاتيكضحالزيادةفي52جدكؿرقـ
:الحياةاليكميةبدكرةالمرتبطةاالحتفاالت

 
زيادة ساعات العمؿ بزيادة االحتفاالت 

 النسبة التكرارت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية

ػػػـ 
ػػػػػػػػػػػػ

عػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

نػػػػػػ

 7% 7 الزيارات
 47% 47 األعراس
 1% 1 الكفاة

 14% 14 األعراس+ الزيارات
 7% 7 االحتفاليات جميع

 76% 76  المجمكع 
 24% 24ال 

 100% 100المجمكع 
، مف أفراد العينة المكاتي أفررف بأنيف يعممف عمى %76يكضح الجدكؿ اف أعمى نسبة 

زيادة ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو نظرا لزيادة االحتفاالت الشعبية بدكرة 
، مف أفراد العينة %47الحياة اليكمية، إذ نجد أف ىذه النسبة تكزعت عمى نسب أعبلىا نسبة 

المكاتي أقررف بأنيف يزدف مف ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو بزيادة 
، مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأنيف يزدف %14إحتفالية األعراس كتمي ىذه النسبة نسبة 

ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو بزيادة احتفاليتي األعراس كالزيارات كما تمي 
، مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأنيف يزدف مف ساعات عمؿ %7أيضا ىذه النسبة نسبة 
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تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو يزيادة جميع االحتفاالت مثمتيا المبحكثات المكاتي أقررف 
بأنيف في احتفالية الزيارة يقمف بزيادة ساعات عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس 
، أفراد %24كصناعتيكىي أدنى نسبة بالنسبة لمنسبة المذككرة في األعمى، في حيف مثمت نسبة 

العينة المكاتي أقررف أنيف ال يزدف مف ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، 
كعميو  يغزل ارتفاع نسبة أفراد العينة المكاتي أقررف انيف يزدف ساعات عمؿ تحضير أك إعداد 
الكسكس كصناعتو بزيادة االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية إلى زيادة الطمب 

ف ذكرنا عمى منتكج الكسكس خاصة في مكسـ احتفاليات األعراس كالزيارات كسبب  كما سبؽ كا 
ذلؾ ىك أف ىاتيف االحتفاليتيف كما ىك متعارؼ عميو في المجتمع التكاتي خبلؿ االحتفاالت 
يقدـ الكسكس ككجبة أساسية غذائية في فترة الغذاء كالعشاء كطيمة مدة أياـ االحتفاؿ، كتقديـ 
الكسكس طيمة المدة االحتفالية ككجبة أساسية لو أىمية كبيرة مف عدة جكانب، فمف الجانب 

األخبلقي يعطى أىمية لصاحب االحتفالية عمى أنو ذك كـر كجكد ىذا مف جية، كمف الجانب 
العبلئقي فيك لؤلفراد المجتمع يقؼ معيـ أثناء األفراح كاألقراح، كىذا االىتماـ الذم تكليو 

لضيفو يجعميـ يغنكف مكاكيؿ عمى نكعية الكسكس الذم تناكلكه في ىذه االحتفاليات، إذ نذكر 
العيشالزيف):...صر مكاؿ متداكؿ في احتفالية األعراس يقاؿ فيوحعمى سبيؿ التمثيؿ ال اؿ

، إذ يقصدكف في ىذا المكاؿ أف نكعية الكسكس (فاحكلمقيضركفكفالفمكؿاليمةكؿيكـ
في االحتفالية تصؿ رائحتو إلى الطرؽ طييو المقدـ ليـ ذك نكعية جيدة، كأف ىذا الكسكس أثناء 

البعيدة في القصر أك البمدة  صاحب االحتفالية ذا جكد ككـر  طكاؿ حياتو اليكمية، كبالتالي 
زيادة االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية جعمت منتجات الكسكس يزدف في ساعات 

عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو  حتى يتسنى ليف تسميـ الطمبيات المطمكبة 
منيف كفي كقتيا المحدد لو ألصحابيا، كمف خبلؿ ىذا الطرح نقكؿ أف لمكجبة الغذائية 

دكر كظيفي ثقافي في إحياء االحتفاالت الشعبية بإعتباره تراث مادم يتميز بو  (الكسكس)
المجتمع التكاتي كىذا أشار إليو بارسكنز في تحميمو لتكامؿ النسؽ، كأيضان لما لمنسؽ الثقافي مف 

 .أىمية كعبلقة مع جميع األنساؽ األخرل
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يكضحزيادةساعاتالعمؿحسبزيادةاالحتفاالتالمرتبطةبالحياةاليكمية41الشكؿرقـ  

 :الشعبيةاالحتفاالتتقاربحالةفيالعماؿعددزيادة-7
:يكضحزيادةأفرادالعينةلعددالعماؿفيحالةتقارباالحتفالياتالشعبية53جدكؿرقـ

زيادة عدد العماؿ في حالة تقارب 
 النسبة التكرارات االحتفاالت الشعبية

 87% 87 نعـ
 13% 13 ال

 100% 100  المجمكع
، مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف %87 نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة 

يعممف عمى زيادة عدد العماؿ في حالة تقارب االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة 
، مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف ال يعممف عمى زيادة %13اليكمية، في حيف مثمت نسبة 

عدد الماؿ في حالة تقارب االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية كىي أدنى نسبة 
إذا ما قكرنت بسابقتيا، لذلؾ يرجع ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف يزدف مف عدد 
العماؿ في حالة تقارب االحتفاليات إلى عدـ مقدرة المبحكثات تمبية الطمبات في كقتيا المحدد 
لو نظران لكبر حجـ الطمب كضيؽ الكقت الممنكح ليف لكي يقمف بتحضير أك إعداد الكسكس 
كصناعتو، إضافة إلى ذلؾ سبب آخر ىك المدة التي تقضيو العامبلت في إعداده كصناعتو 

ف ذكرنا  ذلؾ يدفعيف إلى زيادة عدد العماؿ حسب المراحؿ كىذا كنظرا لتعدد مراحمو كما سبؽ كا 
عمى  (26)كاالستمارة رقـ  (34)كاالستمارة رقـ  (59)ما أقرت بو المبحكثات في االستمارة رقـ 
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سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كبالتالي نقكؿ أف زيادة عدد العماؿ يتـ حسب مراحؿ تحضير أك 
إعداد الكسكس كصناعتو كالمدة أك الكقت الممنكح لمعامبلت كفي بعض األحياف حسب كمية 

المادة األكلية التي استممتيا العامبلت خاصة أكلئؾ المكاتي يتعاممف ـ المستثمريف أك الجمعيات 
( 41) كاالستمارة رقـ  ( 09)أك العائبلت الكبيرة كىذا ما أقرت بو المبحكثات في االستمارة رقـ 

. تمثيبلن ال حصران 























يكضحزيادةعددالعماؿفيحالةتقارباالحتفاالت42الشكؿرقـ
الشعبية

زيادةعددالعماؿفيحالةتقارب42الشكؿرقـ
االحتفاالتالشعبية
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:االحتفالياتالشعبيةتقاربحالةفيالعماؿعددزيادةكراءمفاليدؼ-8

تقاربحالةفيالعماؿعددزيادةكراءيكضحىدؼأفرادالعينةمف54جدكؿرقـ
:االحتفالياتالشعبية

اليدؼ مف كراء  زيادة عدد العماؿ 
 النسبة التكرارات لتقارب االحتفاليات

 50% 50 العمؿ تسريع
 31% 31 اإلنتاج زيادة

 19% 19 معا كبلىما
 100% 100  المجمكع 

، مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف %50 نسبة ىي الجدكؿ أف أعمى يتضح لنا مف 
 العمؿ، تمييا عاليدؼ مف كراء زيادة عدد العماؿ في حالة تقارب االحتفاالت الشعبية ىك تسرم

 كقدرت نسبتيف اإلنتاجماؿ ىك زيادة عنسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف ىدفيف في زيادة اؿ
ف ىدفيف في زيادة عدد أ بأقررف، مف المبحكثات المكاتي %19،في حيف مثمت نسبة %31:ػب

كىي أدنى نسبة إذا ما قكرنت  (اإلنتاجتسريع العمؿ كزيادة )العماؿ يشمؿ اليدفيف معان 
 العمؿ إلى كبر ع نسبة المبحكثات المكاتي كاف ىدفيف تسرمارتفاعبسابقتييا، كبالتالي يرجع 

 أم عدـ مقدرتيف عمى تسميـ استيعابودؿ الطمب إلى أف يصؿ إلى عدـ قدرة العامبلت عـ
الطمبات في كقتيا كما سبؽ ذكر ذلؾ، كأيضان أف كسائؿ المستخدمة ىي كسائؿ بسيطة تزيد مف 

ماؿ خاصة بتداخؿ أك تقارب عزيادة عدد اؿإلى ، لذا تضطر العامبلت اإلنتاجيةممية عبطء اؿ
 .استثناءكىذا ما أكدتو جميع المبحكثات دكف  االحتفاالت
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 ماؿفيحالةتقارباالحتفالياتلعيكضحاليدؼمفكراءزيادةعددا43الشكؿرقـ

: اليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةاالحتفاليةحسبتوكصناعالكسكسإعداديتنكع-9
الحياةبدكرةالمرتبطةاالحتفاليةبتنكعتوكصناعالكسكسإعداديكضحتنكع55جدكؿرقـ

: اليكمية
تنكع تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو 
حسب تنكع االحتفاليات المرتبطة بدكرة 

 الحياة اليكمية
 النسبة التكرارات

ف
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ
ػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػ

عػػػػػ
 

 2% 2 الزيارات
 27% 27 األعراس
 18% 18 الكالدة
 1% 1 الكفاة

 11% 11 األعراسك الزيارات
 9% 9 االحتفاليات جميع

 1% 1 الكفاة ك الكالدة
 5% 5 المكاليد ك األعراس

 74% 74   المجمكع
 26% 26 ال

 100% 100    المجمكع
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، مف أفراد العينة المكاتي أقررف بتنكع %74يتبيف لنا مف الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 
االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية، إذ نجد ىذه النسبة تكزعت عمى نسب أعبلىا 

، مف المبحكثات المكاتي أقررف أنيف ينكعف منتكج الكسكس في احتفالية األعراس، %27نسبة 
 في طمبيات إنتاجيف، المبحكثات المكاتي أقررف أنيف ينكعف %18تمي ىذه النسبة نسبة 

دة كما تمييا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف أنيف ينكعف طمبياتيف في احتفاليتي الاحتفالية الك
، كما تمييا أيضان نسبة المبحكثات  المكاتي اقررف %11:الزيارة كاألعراس إذ قدرت نسبتيف ب

 ينكعف منتكجيف في الكسكس في جميع االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية أنيف
، مف المبحكثات المكاتي أقررف أنيف %5، كتمي ىذه النسبة نسبة %9: كنسبتيف قدرت ب

ينكعف طمبياتيف مف الكسكس في احتفاليتي األعراس كالكالدة، أما أدنى نسبة مف الجدكؿ كانت 
لممبحكثات المكاتي أقررف بأنيف ينعكف منتكجيف في احتفاليتي الزيارات كالكالدة، فقدرت نسبة 

 بمقارنتيا كأيضا، كىي أدنى نسبة بالنسبة لمفئة المذككرة في األعمى %1، كالثانية %2األكلى 
 ال ينكعف أنيف، مف أفراد العينة المكاتي أقررف %26مع باقي النسب السابقة، كنجد نسبة 

 ما قكرنت بسابقتيا؛ أذا مثمت أدنى نسبة في الجدكؿ إذطمبيات منتكجيف مف الكسكس، 
كبالتالي نقكؿ يعزل ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي ينكعف مف الكسكس حسب تنكع االحتفاليات 

الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية إلى خصكصية كؿ احتفالية في الممارسات كالمراسيـ 
 األعراس عف احتفاليةكالطقكس كالعادات كالتقاليد التي تمارس أك تقاـ فييا، فمثبل تختمؼ 

احتفالية الكالدة في العادات كالتقاليد خاصة الغذائية منيا فاألكلى يتـ التركيز فييا عمى كجبة 
الكسكس العادم ككجبة أساسية كطيمة أياـ االحتفالية، أما الثانية يتـ التركيز فييا عمى أنكاع 

، في أغمب األحياف ييطيى (الحشائش)أخرل ككجبات أساسية مثؿ كسكس الشعير أك السرائر
بالتسمية المحمية لو في ىذه االحتفالية، كعميو نقكؿ أف تنكع الثقافة    (المردكد)البركككس

الغذائية تنكع حسب االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية مما يؤدم بمنتجات 
 ىذه الخصكصية بتمبية طمبيات زبائنيف رغـ تنكعيا كاختبلفيا سكاءن ةالكسكس عمى مراعا

عدادان أك طييان   .     تحضيران كا 
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 تنكعمنتكجالكسكسحسبتنكعاالحتفاالتالمرتبطةبالحياةاليكميةيكضح44الشكؿرقـ
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كصناعةإعدادفيالعمؿكعالقتوبزيادةساعاتالكسكسصناعةفيالعمؿمدة-10
:اليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةمفخالؿزيادةاالحتفالياتالكسكس

إعدادفيالعمؿبزيادةساعاتالكسكسصناعةفيالعمؿيكضحعالقةمدة56جدكؿرقـ
 :اليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةمفخالؿزيادةاالحتفالياتالكسكسكصناعة

كصناعة          د إعدا في العمؿ ساعات زيادة
مف خبلؿ زيادة   الكسكس

 المرتبطة االحتفاليات
 الحياة بدكرة العمؿ مدة
 صناعة الكسكس اليكمية في

 المجمكع ال نعـ

 سنكات 5 أقممف
 11 التكرار

11.0% 
13 

13.0% 
24 

 النسبة 24.0%

 10 سنكاتإلى 5 مف
 41 التكرار

41.0% 
6 

6.0% 
47 

 النسبة 47.0%

 سنة 15 إلى 10 مف
 15 التكرار

15.0% 
3 

3.0% 
18 

 النسبة 18.0%

 20 سنةإلى 15 مف
 6 التكرار

6.0% 
0 

0.0% 
6 

 النسبة 6.0%

 سنة 20 أكثرمف
 3 التكرار

3.0% 
2 

2.0% 
5 

 النسبة 5.0%

 المجمكع
 76 التكرار

76.0% 
24 

24.0% 
100 

 النسبة 100.0%
 مف أفراد العينة المكاتي أقررف  %47 يتبٌيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

 سنكات إلى 05بأف مدة العمؿ في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تتراكح ما بيف 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف %41سنكات، كىذه النسبة تكزعت إلى نسب أعبلىا نسبة 10

مدة عمميف كفي ىذه المدة تزيد ساعات العمؿ في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو مف 
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 مف المبحكثات المكاتي  %6خبلؿ زيادة االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية، كتمييا نسبة 
أقررف بأنيف ال يزدف في ىذه المدة عند إعدادىف كصناعتيف لمكسكس، كما تمي ىذه النسبة 

 5 سنكات إلى 5نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف في المدة التي تتراكح ما بيف أقؿ مف 
سنكات تتزايد ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو أثناء االحتفاليات المرتبطة 

 كالتي تكزعت إلى نسبتيف أعبلىا نسبة المبحكثات  %24: بالحياة اليكمية كنسبتيف قدرت بػ
المكاتي أقررف بأف في ىذه المدة ال تتزايد ساعات عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس 

  %13: كصناعتو مف خبلؿ الزيادة في االحتفاليات المرتبطة بالحياة اليكمية كقدرت نسبتيف بػ
كىي متقاربة إلى حد ما مع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأنو كفي نفس المدة تزيد ساعات 
عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، مف خبلؿ الزيادة في االحتفاليات المرتبطة 

 كىي أدنى مف سابقتيا إذا ما قكرنتا، كتمي أيضا ىذه  %11: بالحياة اليكمية كمثمت نسبتيف
 مف المبحكثات المكاتي أقررف أف مدة العمؿ في عمميف تتراكح ما بيف  %18النسب نسبة 

 سنة، فتكزعت  ىذه النسبة إلى نسب جزئية أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي 15سنكات ك10
أقررف بأنو كفي ىذه المدة يقمف بزيادة ساعات عمميف تزامنا مع زيادة االحتفاليات المرتبطة 

، تمتيا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأنو كفي نفس %15: الحياة اليكمية كنسبتيف قدرت بػ
المدة ال يقمف بزيادة ساعات عمميف كبالتزامف مع االحتفاليات المرتبطة بالحياة اليكمية إذ قدرت 

 كىي أدنى نسبة بالنسبة لمفئة المذككرة في األعمى كأيضا إذا ما قكرنت %13: نسبتيف بػ
 مف المبحكثات المكتي أقررف بأف مدة %06بسابقتيا، أضؼ إلى ذلؾ تمي ىذه النسبة نسبة 

 سنة كيقمف بزيادة ساعات عمميف الناتج عف الزيادة في 20 سنة ك 15عمميف تتراكح ما بيف 
االحتفاالت المرتبطة بالحياة اليكمية، تمتيا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف المدة التي قضتيا 

 سنة، كتكزعت بدكرىا إلى نسب أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف 20في العمؿ أكثر مف 
بأنو كفي ىذه المدة يقمف بزيادة ساعات عمميف في إعداد صناعة الكسكس كبالتزامف مع زيادة 

، كأدنى نسبة بالنسبة ليذه الفئة قدرت %03: االحتفاليات المرتبطة بالحياة اليكمية كنسبتيف ىي
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنو كفي ىذه المدة ال يزدف ساعات عمميف بالرغـ مف %02: بػ

تزامنيا مع زيادة االحتفاليات المرتبطة بالحياة اليكمية؛ كبالتالي يعزل ارتفاع نسبة أفراد العينة 
 سنكات كعممف عمى زيادة 10 سنكات ك 05المكاتي أقررف بأف مدة عمميف تتراكح ما بيف 
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ساعات عمميف بتزامنيا مع زيادة االحتفاليات المرتبطة بالحياة اليكمية إلى ككف ىؤالء 
المبحكثات في ىذه المدة لـ يكتسبف خبرة جيدة في مجاؿ عمميف، كأيضا لـ يممكف القدرة عمى 
التحكـ بعد في كسائؿ العمؿ كحتى المدة الزمنية التي يقضينيا في عممية تحضير أك إعداد 

 ساعة عمؿ فعمية، كىذا ما دفعيف إلى زيادة ساعات العمؿ 02الكسكس كصناعتو كالتي تفكؽ 
مف أجؿ تحضير الطمبيات في كقتيا المحدد، ك ىذا ما أكدتو المبحكثات في االستمارة رقـ 

عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كلذلؾ نقكؿ إف  (42)كاالستمارة رقـ  (08)كاالستمارة رقـ  (13)
الدكر الكظيفي لكؿ مرحمة مف مراحؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تتكقؼ عمى المدة 
الزمنية التي يقضينيا المبحكثات في ىذه العممية، إذ يبرز مف خبلليا مدل تمكنيف مف التحكـ 
في عمميف كأيضا قدرتيف مف زيادة كعدـ زيادة ساعات العمؿ، كبالرغـ مف زيادةاالحتفاليات 

  .المرتبطة بالحياة اليكمية
 
 
 
 
 

 
ةالمرتبطاالحتفالياتأثناءالكسكستحضيرمجاؿفيالعمؿفرصزيادةالعالقةبيف-11

كتقاليدفيعاداتالمنزليمفخالؿالزيادةاإلنتاجفيبالزيادةاليكميةالحياةبدكرة
 :شعبيةاحتفاالت

أثناءالكسكستحضيرمجاؿفيالعمؿفرصزيادةيكضحالعالقةبيف74جدكؿرقـ
فيالمنزليمفخالؿالزيادةاإلنتاجفيبالزيادةاليكميةالحياةبدكرةةالمرتبطاالحتفاليات

 :شعبيةاحتفاالتكتقاليدعادات
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االحتفاالت  كتقاليد عادات   زيادة
 الزيادة الشعبية تتـ 

 المنزلي اإلنتاج في زيادة فرص
العمؿ في مجاؿ تحضير الكسكس 

 أثناء االحتفاالت المرتبطة بالحياة اليكمية 

 المجمكع ال نعـ

 نعـ
 التكرار

 النسبة
77 

77.0% 
18 

18.0% 
95 

95.0% 

 ال
 التكرار

 النسبة
3 

3.0% 
2 

2.0% 
5 

5.0% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
80 

80.0% 
20 

20.0% 
100 

100.0% 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف  %95نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 
ىناؾ زيادة في فرص العمؿ في مجاؿ تحضير الكسكس تزامنا مع االحتفاالت الشعبية المرتبطة 

  مف المبحكثات % 77بدكرة الحياة اليكمية ،تكزعت ىذه النسبة إلى نسب جزئية أعبلىا نسبة 
المكاتي أقررف بأف ىناؾ عبلقة بيف زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس 

 المنزلي مف خبلؿ الزيادة في عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية ، اإلنتاجكصناعتو كزيادة 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنو ليس ىناؾ عبلقة بيف زيادة فرص %18كأدناىا مثيمتيا نسبة 

 المنزلي مف خبلؿ زيادة اإلنتاجالعمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كزيادة 
عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية ، أما أدنى نسبة في الجدكؿ مثمتيا نسبة المبحكثات المكاتي 

أقررف بأنيا ال تتـ زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو أثناء 
كالتي تكزعت بدكرىا إلى %5: ػاالحتفاالت الشعبية المرتبطة بالحياة اليكمية إذ قدرت نسبتيف ب

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنو لـ تتـ الزيادة %3 نسبة أعبلىانسبتي متقاربتيف إلى حد ما 
 اإلنتاجفي فرص العمؿ لدييف بالرغـ أثناء االحتفاالت المرتبطة بالحياة اليكمية مف الزيادة في 

ذا ما مثمتو نسبة   مف %2المنزلي الناتج عف تزايد عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية ، كا 
المبحكثات المكاتي أقررف بأنو ال تتـ الزيادة في فرص عمميف أثناء االحتفاالت الشعبية كلـ تتـ 
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 المنزلي مف خبلؿ زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية ، كبالتالي يرجع اإلنتاجالزيادة في 
ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف ىناؾ زيادة في فرص  عمميف كخاصة المبحكثات 

 المنزلي الناتج عف زيادة عادات اإلنتاجالمكاتي أقررف أنو لزيادة فرص عمميف عبلقة بزيادة 
كتقاليد االحتفاالت الشعبية ، إلى ككف أف الكسكس المنزلي لو جكدة عالية ، كأيضا عدـ كجكد 

ضؼ إلى ذلؾ أف ىذا الشكؿ مف العمؿ لـ يدخؿ حيز ، أنتكجـمادة استيبلكية أخرل تنافس اؿ
التصنيع في المنطقة ما أدل بالمنتجات إلى الصدارة في إنتاجو كطكاؿ السنة كليس فقط بزيادة 
عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية أك أحد أشكاليا ، كلذلؾ نستنتج أف  لزيادة فرص العمؿ في 

 المنزلي الناتج عف زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت اإلنتاج الكسكس  عبلقة بزيادة إنتاجمجاؿ 
الشعبية كالحجـ االستيبلكي فييا كأيضا طكاؿ أياـ السنة باعتباره أىـ المكاد الغذائية المستيمكة 

( 33)بالنسبة لممجتمع التكاتي ، كىذا ما كضحتو المبحكثات مف خبلؿ االستمارات استمارة رقـ 
 .(35)كاالستمارة رقـ  (42)كاالستمارة رقـ 
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الكسكسإنتاجفيزيادةاليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةالعالقةبيفأثراالحتفاليات-12
:ةشعبياؿاالحتفاالتكتقاليدعاداتالمنزليمفخالؿالزيادةاإلنتاجفيالزيادةك

فيزيادةاليكميةالحياةبدكرةالمرتبطةيكضحالعالقةبيفأثراالحتفاليات75جدكؿرقـ
االحتفاالتكتقاليدعاداتالمنزليمفخالؿالزيادةاإلنتاجفيالزيادةكالكسكسإنتاج

 :ةشعبياؿ
الشعبية  احتفاالت كتقاليد عادات       زيادة

 الزيادة في تتـ 
  اإلنتاج االحتفاليات أثر

  الحياة المنزلي المرتبطة بدكرة
  الكسكس إنتاج اليكمية في زيادة

 المجمكع ال نعـ

 نعـ
 التكرار

 النسبة
78 

78.0% 
19 

19.0% 
97 

97.0% 

 التكرار ال
 النسبة

2 
2.0% 

1 
1.0% 

3 
3.0% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
80 

80.0% 
20 

20.0% 
100 

100.0% 
 مف أفراد العينة المكاتي أقررف %97يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

 الكسكس ك ىناؾ عبلقة إنتاجبأف الحتفاالت الشعبية المرتبطة بالحياة اليكمية أثر في زيادة 
 إذ ىذه النسبة اإلنتاجبيف ىذا التأثير كزيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية الناتج عف زيادة 

 نسبتي أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف ىناؾ عبلقة بيف أثر االحتفاالت إلىتكزعت 
 المنزلي الناتج اإلنتاج الكسكس كالزيادة في إنتاجالشعبية المرتبطة بالحياة اليكمية  في زيادة 

 ، كأدنى نسبة فييا ىي %78 :بػعف زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية إذ قدرت نسبتيف 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف ليس ىناؾ عبلقة بيف أثر االحتفاالت المرتبطة % 19نسبة 

 المنزلي الناتج عف زيادة عادات اإلنتاج الكسكس كالزيادة في إنتاجبالحياة اليكمية عمى زيادة 
كتقاليد االحتفاالت الشعبية ، في حيف كانت أدنى نسبة لدل المبحكثات المكاتي أقررف بأف ليس 
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 الكسكس إنتاجىناؾ عبلقة بيف االحتفاالت المرتبطة بالحياة اليكمية التي ليا أثر في زيادة 
 المنزلي الناتج عف تزايد عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية إذ قدرت نسبتيف اإلنتاجكزيادة 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأ ىناؾ أثر لبلحتفاالت الشعبية %02 منيا نسبة % 03:ػب
 الكسكس كال عبلقة ليذا التأثير بزيادة عادات كتقاليد إنتاجالمرتبطة بدكرة الحياة اليكمية كزيادة 
 مف 0%1 في المنزؿ ، كمنيا أيضا نسبة اإلنتاجاالحتفاالت الشعبية الناتج عف زيادة 

المبحكثات المكاتي أقررف بأف ليس ىناؾ أثر لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالحياة اليكمية 
 الكسكس كال عبلقة ليذا التأثير بزيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية  إنتاجكالزيادة في 

لذا يمكف عزك ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف ،  المنزلياإلنتاجالناتج عف زيادة 
ىناؾ عبلقة بيف تأثير االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالحياة اليكمية عمى الزيادة في نتاج 

 المنزلى اإلنتاجالت الشعبية  الناتج عف الزيادة في االكسكس كبيف زيادة عادات كتقاليد االحتؼ
إلى ككف أف االحتفاالت المرتبطة بالحياة اليكمية ىي ضركرية كال تضبط بمنزلة ربانية كانما 

ضبطيا بأيدم المحتفميف بيا كما ىك الحاؿ بالنسبة الحتفالية األعراس أك الزيارات  فيي عمى 
مدار السنة يتـ االحتفاؿ بيا بالرغـ مف تداخميا مع بعض المكاسـ  االحتفالية الخاصة بالشعائر 
الدينية عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصير دخكؿ تكقيت بعض الزيارات في رمضاف ، كذلؾ يرجع 

ارتفاع ىذه النسبة إلى زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية الناتج عف تداخؿ في 
 ذكرنا فانو يدفع بالعامبلت بتكثيؼ جيكدىف مف أجؿ الزيادة في إفاالحتفاليات كما سبؽ ك

( 57)كاالستمارة رقـ  (33) ،كىذا ما حدث فعبل كأقرت بو المبحكثات في االستمارة رقـ اإلنتاج
تمثيبل ال حصرا ، كبالتالي نقكؿ أنو ىناؾ عبلقة بيف تأثير االحتفالية  (27)كاالستمارة رقـ 

 الناتج اإلنتاجكبيف زيادة   (الكسكس) المنزلي اإلنتاجالمرتبطة بالحياة اليكمية التي زادت مف 
. عف زيادة ىذه االحتفاليات

 
دكراالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةفيتفعيؿالعمؿالمنزلي:ثانيان

: في ىذا العنصر سنحاكؿ اختبار صحة الفرضية الجزئية الثانية كالتي مفادىا
 المتمثؿ في الحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية دكر في تفعيؿ العمؿ المنزليؿ
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عداد الكسكس كصناعتو، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ كتفسير البيانات الخاصة بيذه  تحضير كا 
 :الجزئية كالتفاصيؿ كاآلتي

:المنزلياإلنتاجزيادةعمىالدينيةبالشعائرالمرتبطةأثراالحتفاالت-1
 :المنزلياإلنتاجزيادةعمىالدينيةبالشعائرالمرتبطةيكضحأثراالحتفاالت57جدكؿرقـ
 النسبة التكرارات  الدينية بالشعائر المرتبطة االحتفاالتأثر 

ػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػػ

عػػػػػػػػ
نػػػػػػػ

 

 9% 9 الفطر عيد
 4% 4  األضحىعيد
 14% 14 كالعمرة الحج مكسـ

 1% 1 القدر ليمة
 23% 23 الشريؼ النبكم المكلد

 4% 4 عاشكراء
 3% 3 العدة انتياء

 25% 25 االحتفاليات ىذه جميع
 83% 83 المجمكع

 17% 17 ال
 100% 100 المجمكع

، مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف %83 يكضح لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 
االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية ليا أثر في زيادة االنتاج المنزلي كنسبتيف قدرت 

، إذ نجد ىذه النسبة تتقارب كنسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف إحتفالية المكلد النبكم %25ب
، مف %14، كتمي ىذه النسبتيف نسبة %23 المنزلي بنسبة اإلنتاجالشريؼ ليا أثر في زيادة 

المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية الحج كالعمرة ىما أيضان ليما أثر في زيادة االنتاج 
، مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف إحتفالية عيد الفطر ليا أثر %9المنزلي،تمييا أيضان نسبة 

في زيادة اإلنتاج المنزلي، كتمي ىذه النسبة نسبتي المبحكثات المكاتي أقررف باف إحتفالتي عيد 
، إذ تتقارب %4:األضحى كعاشكراء ليما أثر في زيادة اإلنتاج المنزلي كبنفس النسبة فقدرت بػ

ىذه النسبة مع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية انتياء العدة ليا أثر في زيادة اإلنتاج 
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، المبحكثات المكاتي أقررف باف احتفالية ليمة %1ف في حيف مثمت نسبة %3المنزلي كنسبتيف 
القدر ليا أثر في أثر في اإلنتاج المنزلي كىي أدنى نسبة إذا ما قكرنت بباقي النسب كأيضان 

، مف أفراد العينة المكاتي أقررف %17أدنى نسبة بالنسبة لمنسب المذككرة في األعمى، أما نسبة 
بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية ليس ليا أثر في زيادة اإلنتاج المنزلي ىي 

أدنى نسبة في الجدكؿ إذا ما قكرنت بسابقتيا، لذلؾ يرجع ارتفاع نسبة أفراد العينة المكاتي أقررف 
بأف لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية أثر في زيادة اإلنتاج المنزلي إلى ككف تمسؾ 

أفراد المجتمع التكاتي إلى درجة أف عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات خاصة احتفالية المكلد 
النبكم بالرغـ أنو لـ ينص عمييا ال القرآف كال السنة النبكية في االحتفاؿ بيا إال أف ىذا المجتمع 

كعمى غرار المجتمعات اإلسبلمية يحتفؿ بيا مع كجكد بعض الخصكصية في ذلؾ كىذا ما 
ينص عميو العرؼ لدينا، ضؼ إلى ذلؾ الدكر الذم يمعبو ىذا العرؼ في عممية التكامؿ النسقي 

أف كؿ الرمكز التي يحمميا النسؽ الديني بما فييا العادات كالتقاليد كالطقكس ....في المجتمع 
كجميع الممارسات تجعميا تؤثر في جميع األنظمة المكجكدة في المجتمع عمى تحضير كؿ 

مستمزمات االحتفاؿ منيا تأميف الغذاء لمضيكؼ   مف خبلؿ القياـ بشرائو مف أماكف تكاجده، لذا 
في ىذه الفترة عمى تكثيؼ جيكدىف في زيادة تو إعداد الكسكس كصناعإلىضطر العامبلت ت

منتكج الكسكس، كبالتالي نقكؿ أف ليذه االحتفاليات أثر في زيادة اإلنتاج المحمي كىذا ما 
 في حديثيا عف دكر بعض "المقدسكالمدنس" في كتابيا "إليامارساد"أشارت إليو الباحثة 

. الممارسات األفعاؿ االحتفالية في الحياة اليكمية لؤلفراد  في مجتمع
 
 
 
 
 
 



المنزلياإلنتاجيكضحأثراالحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينيةفي45الشكؿرقـ
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االحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةالتيتؤدمتكزيعمفرداتالعينةحسب-2
 :إلىتنظيـعمؿتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتو

يكضحاالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةالتيتؤدمإلىتنظيـ58جدكؿرقـ
 :عمؿتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتو

االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية تؤدم إلى 
 تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو

 النسبة التكرارات

ػػػـ 
ػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػعػػ
نػػػػ

 

 6% 6 الفطر عيد
 3% 3  األضحىعيد
 15% 15 كالعمرة الحج مكسـ
 21% 21 الشريؼ النبكم المكلد

 5% 5 عاشكراء
 4% 4 العدة انتياء

 17% 17 االحتفاليات جميع
 71% 71 المجمكع

 29% 29 ال
 100% 100 المجمكع

 أف مف المبحكثات المكاتي أقررف %71 مف الجدكؿ يتبيف لنا أف اعمى نسبة ىي 
االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ عمؿ كتحضير أك إعداد الكسكس 
كصناعتو، نجد ىذه النسبة تكزعت إلى نسب جزئية أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف 

احتفالية المكلد النبكم الشريؼ ىي التي أدت إلى تنظيـ عمؿ كتحضير أك إعداد الكسكس 
، تمييا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف جميع االحتفاالت %21:كصناعتو كقدرت نسبتيف ب

المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كنسبتيف 
، كىي متقاربة مع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالتي الحج كالعمرة %17:قدرت ب

: ىي التي أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو إذ قدرت نسبتيف ب
، كما تمتيا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية عيد الفطر ىي التي أدت إلى 15%
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بة مع نسبة ، كىذه النسبة متقار%6تنظيـ عمؿ كتحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كنسبة 
المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية عاشكراء ىي التي أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير أك 

، كتمي ىذه النسبة أيضاننسبة المبحكثات بأف احتفالية انتياء %5إعداد الكسكس كصناعتينسبة 
العدة ىي التي أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كقدرت نسبتيف 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية عيد األضحى %3 كىي متقاربة مع نسبة %4:ػب
ىي التي أدت غمى تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، كىاتيف النسبتيف ىما 

أدنى النسب بالنسبة لمنسبة المذككرة في األعمى ، أما أدنى نسبة في الجدكؿ فكانت لدل 
المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية لـ تؤدم إلى تنظيـ 

، لذا يرجع ارتفاع نسبة %29:ػعمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو فقدرت نسبتيف ب
المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ عمؿ 
تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو إلى ارتفاع الطمبيات في مكاسـ ىذه االحتفاليات 

عمرة لما ليما مف أىمية كأثر ؿكمكاسـ احتفالتي الحج كا كباألخص احتفالية المكلد النبكم الشريؼ
في نفكس أفراد المجتمع، مما أدل بيؤالء العامبلت إلى النظر في تنظيـ أكقات عمميف كبير 

كتحديد الفترة التي يفضمكف فييا استقباؿ الطمبيات إلى غاية الفترة أك المدة التي تسمـ بيا، 
ضؼ ،أكأيضان نتظيـ كسائؿ العمؿ مف خبلؿ تجديد ىا خاصة الكسائؿ المشرفة عمى الخراب

إلى ذلؾ تنظيـ مكاف العمؿ كفي حالة عدـ تكفره محاكلة البحث عف بديؿ منزؿ األقارب أك 
( 52)كاالستمارة رقـ  (06)منزؿ الجيراف كىذا ما أقرت بو المبحكثات في االستمارة رقـ 

الحتفاالت الشعبية ؿف إعمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر، كعميو نقكؿ  (12)الستمارة رقـ اك
 مٌكف العامبلت في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس ان  ىاـان  كظيفيان المرتبطة بالشعائر الدينية دكر

ًمفى لىييفَّ العمؿ كبشكؿ سميـ كمرتب دكف خسائر تذكر . كصناعتو مف تنظيـ  عمميف ضى
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إلىتنظيـعمؿتحضيرأكإعدادتؤدميكضحاالحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينية46الشكؿرقـ

الكسكسكصناعتو
تكزيعمفرداتالعينةحسباالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةالتيأدت-3

:إلىتنظيـعمؿتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتوفيالمنازؿ

يكضحاالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةالتيأدتإلىتنظيـ59جدكؿرقـ
:عمؿتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتوفيالمنازؿ

االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية 
أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس 

 كصناعتو في المنازؿ
 النسبة التكرارات

 55% 55 نعـ
 45% 45 ال

 100% 100 المجمكع
مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف االحتفاالت %55 يكضح الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 

الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتيفي 
المنازؿ، في حيف كانت أدنى نسبة في الجدكؿ لدل المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت 

الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية لـ تؤًد إلى تنظيـ عمؿ الكسكس في المنازؿ إذ قدرت نسبتيف 
، كبالتالي يعزل ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي رأيف أف االحتفاالت الشعبية المرتبطة %45: ػب

بالشعائر الدينية نظمت عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في منازؿ إلى ككف 
 النسكة بعدـ مقدرتيف ؤالءمعرفتيف بعدـ تكفر مكاف آخر غير المنازؿ لمعمؿ، كأيضان كعي ق
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لمخركج مف مناازليف لمعمؿ نظران لمظركؼ المفركضة عمييف كىي عدـ تقبؿ األزكاج خركجيف 
ضؼ إلى ذلؾ مسؤكلية تربية أ، (...أنظر ص )بما يعرؼ بالعرؼ كالعادات كالتقاليد  أك لمعمؿ

 األسباب كغيرىا جعمت ىذهاألبناء، عدـ تكفر رأس الماؿ إلرساؿ أبنائيـ لدكر الحضانة، كؿ 
مف ىؤالء العامبلت ينظمف عمميف بيذا الشكؿ خاصة مع مجي االحتفاالت الشعبية المرتبطة 

 بيا مف خبلؿ العادات كالتقاليدكالطقكس ان  خاٌص ان  احتفاليٌ اًّ بالشعائر الدينية، كالتي ليا جك
الممارسة بيا إذ يحتاجالمحتفؿ بيا كمية كبيرة مف الكسكس، خاصة أكلئؾ الذيف يستخدمكف 

كىذا ما أكدت عميو  (...أنظر ص ) (البركة)الكسكس كيدية أك ىبة أك تبرؾ في بعض األحياف
، تمثيبل ال (56)كاالستمارة رقـ  (33)، كاالستمارة رقـ (75)المبحكثات في االستمارة رقـ 

. حصران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :كرشاتشكؿفيالعمؿتنظيـإلىأدتالدينيةبالشعائرالمرتبطةاالحتفاالت-4

شكؿفيالعمؿتنظيـإلىأدتالدينيةبالشعائرالمرتبطةيكضحاالحتفاالت60جدكؿرقـ
 :كرشات

إلىأدتالدينيةبالشعائرالمرتبطةاالحتفاالت
 النسبةالتكرارات  كرشاتشكؿفيالعمؿتنظيـ

 13% 13 نعـ
 87% 87 ال

يكضحتنظيـاالحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينيةعمؿتحضيرأك47الشكؿرقـ
 إعدادالكسكسكصناعتوفيمنازؿ
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 100% 100 المجمكع
 مف المبحكثات البلتي أقررف بأف %87 :ػبقدرت يبيف الجدكؿ أف أعمى نسبة 

االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية لـ تنظـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس 
مف المبحكثات لمكاتي أقررف بأف مف %13كصناعتو في شكؿ كرشات، في حيف مثمت نسبة 

المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ 
عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في شكؿ كرشات، إذ كانت أدنى نسبة أذا ما قكرنت 

ق يمكف عزك ارتفاع نسبة المبحكثات البلئي ال يريف أف االحتفاالت الشعبية ليبسابقتيا، كع
المرتبطة بالشعائر الدينية أنيا لـ تنظـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في كرشات 
عمى تيقنيف بعدـ كجكد كرشات منظمة كمييكمة خاصة بمنتجات الكسكس، ككذلؾ تيقنيف حتى 
ف كجدت كرشة عمؿ خاصة بيف فيي ال ترؽ إلى أف نطمؽ عمييا ىذا المفيـك كرشة عمؿ  كا 

استغنى عنيا أىميا كاستقرت ىؤالء النسكة بيا  (طينية)فيي عبارة عف منازؿ ميجكرة قصديرية 
مف أجؿ العمؿ فقط، أما الكرشات المنظمة في جمعيات فيي مجرد تسمية تابعة لمجمعية أما 

ربيف أك جيرانيف، كىذا ما أكدتو لنا اأؽمنازؿ العمؿ الفعمي فيك يقاـ في منازؿ العامبلت أك 
يعمؿعمى)]:في قكليا الغالية "برناكمالسيدة"حفظالتراثالمحميبكاليةأدرار"رئيسة جمعية 

بتأ المادةالكليةلمعامالتكسكؽصرؼالمنتكج،فمـالمحافظةعمىالتراثالمحمي،فتقـك
 ىذا مف جية، كمف جية أخرل ما أكدتو 1[(أمامكافالعمؿكظركفوفييعمىعاتؽالعامالت

، ككذلؾ يرجع ( 75)كاالستمارة رقـ  (22 ): االستمارة رقـ: المبحكثات في االستمارات مثؿ
ارتفاع ىذه النسبة أيضان إلى إخفاء العامبلت عمميف في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو 

ىف بذلؾ، كبالتالي فإف االحتفاالت التئاعمدان لكي ال يعمـ أزكاجيف أك المكاتي غير متزكجات ع
المرتبطة بالشعائر الدينية ليس ليا دكر في تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو 

. في شكؿ كرشات
 
 

                                                           
1  بجامعة أدرار عمى الساعة 09/05/2016برناكم الغالية يـك : مقابمة مع رئيسة جمعية حفظ التراث المحمي السيدة- 
10:15.  



  (تحضير أو إعذاد الكسكس وصناعته)دور االحتفاالت الشعبية في تفعيل العمل المنزلي:  الفصل الخامس

Mm,mjm,nvn,b 

 

330 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: مصانعفيالعمؿتنظيـإلىأدتالدينيةبالشعائرةطالمرتباالحتفاليات-5
فيالعمؿتنظيـإلىأدتالدينيةبالشعائرةطالمرتباالحتفالياتيكضح61جدكؿرقـ

 :مصانع
إلىأدتالدينيةبالشعائرةطالمرتباالحتفاليات

 النسبة التكرارات مصانعفيالعمؿتنظيـ

 9% 9 نعـ
 91% 91 ال

 100% 100 المجمكع
 مف أفراد العينة المكاتي %91الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي ىذا  يتضح لنا مف خبلؿ 

أقررف بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية لـ تنظـ عمؿ تحضير أك إعداد 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف %9الكسكس كصناعتو في مصانع، في حيف أف نسبة 

االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية نظمت عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس 
كصناعتو في مصانع، كىي أدنى نسبة إذا ما قكرنت بسابقتيا، لذا يرجع ارتفاع نسبة ارتفاع 
نسبة المبحكثات المذككرة في األعمى إلى انعداـ كجكد مصانع خاصة بإنتاج الكسكس بكالية 

يكضحتنظيـاالحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينيةعمؿتحضير48الشكؿرقـ
أكإعدادالكسكسكصناعتوفيكرشات
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أدرار ككؿ كفي بمدية أكالد احمد تيمي باألخص ما جعؿ العامبلت في مجاؿ إنتاج الكسكس 
يتيقف بأف ىذه االحتفاليات ىي احتفاليات شعائرية ينتشر في مكاسميا العمؿ الخيرم أكثر مف 
العمؿ باألجر، كأيضان ىف عمى كعي بأف تنظيـ العمؿ في مصنع ليس بأمر سيؿ يحتاج إلى 

بمقدكر رؤكس أمكاؿ كبيرة كأيضان إلى تجييزات ككسائؿ حديثة ليس بمقدكرىف تأمينيا كال 
، كبالتالي فإف ىؤالء العامبلت يرف أف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية عائبلتيف

لـ تنظـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في مصانع كىذا ما أكدتو المبحكثات في 
، لذا (44)ككذا االستمارة رقـ  (16)كاالستمارة رقـ  (12)استمارات البحث مثؿ االستمارة رقـ 

نقكؿ نحف نكافؽ رأييف بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية ليس ليا دكر في 
تنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في مصانع كىذا ألسباب سالفة الذكر 

. كأخرل ال نعمميا
 

 
 

 
 
 
 
 

 






يكضحتنظيـاالحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينيةعمؿتحضير49الشكؿرقـ
أكإعدادالكسكسكصناعتوفيمصانع
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صناعةمجاؿفيالعمؿفرصزيادةإلىتؤدمالدينيةبالشعائرالمرتبطةاالحتفاالت-6
عداد : الكسكسكا 

فيالعمؿفرصزيادةإلىتؤدمالدينيةبالشعائرالمرتبطةاالحتفاالتيكضح62جدكؿرقـ
عدادصناعةمجاؿ  :الكسكسكا 

زيادةإلىأدتالدينيةبالشعائرالمرتبطةاالحتفاالت
عدادصناعةمجاؿفيالعمؿفرص  الكسكسكا 

 النسبةالتكرارات 

ػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػ

ػػعػػػػ
نػػػػػػػػػػ

 

 6% 6 الفطر عيد
 1% 1  األضحىعيد
 15% 15 كالعمرة الحج مكسـ
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 25% 25 الشريؼ النبكم المكلد
 3% 3 عاشكراء

 6% 6 العدة انتياء
 17% 17 االحتفاليات جميع

 73% 73 المجمكع
 27% 27 ال

 100% 100 المجمكع
 مف المبحكثات المكاتي %73يتبيف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي نسبة 

ألقررف بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى زيادة فرص العمؿ في 
مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، إذ تكزعت ىذه النسبة إلى نسب جزئية أعبلىا 

نسبة المبحكثات البلئي أقررف بأف احتفالية المكلد النبكم الشريؼ أدت إلى زيادة فرص العمؿ 
، تمتيا نسبة المبحكثاف %25:في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كنسبتيف قدرت بػ

المكاتي أقررف بأف جميع االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى زيادة فرص 
، كىذه النسبة %17:العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كقدرت نسبتيف بػ

متقاربة مع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية الحج كالعمرة أدت إلى زيادة فرص 
، كما تمي ىذه %15:ػالعمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كتمثمت نسبتيف ب

النسبة أيضان  نسبتي المبحكثات  المكاتي أقررف أف كؿ مف احتفالية عيد الفطر كاحتفالية انتياء 
 عمؿ كتحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو إذ مثمتيما نفس النسبة صالعدة أدتا إلى زيادة فر

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأ احتفالية عاشكراء أدت %3، كتمتيا أيضان نسبة %6: ػكقدرت ب
ما أدنى نسبة بالنسبة أإلى زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف باف احتفالية عيد الضحى أدت %1لمنسبة المذككرة أعبله ىي 
إلى زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، في حيف مثمت نسبة 
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مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية لـ تؤدم 27%
إلى زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، كبالتالي يرجع ارتفاع 
نسبة أفراد مجتمع البحث مف أكلئؾ المكاتي أقررف بأف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر 
الدينية أدت إلى زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو إلى عدـ 
مقدرة بعض العكائؿ مف تأميف الحجـ الكبير مف الكسكس خاصة العائبلت التي تنتسب إلى 
أحد األكلياء الصمحيف في البمدة أك بيا زاكية ليذا الكلي أك ألىؿ الفضؿ ممف عرفكا بالجكد 
يكاء الضيؼ فيضطركف إلى تكفير ىذا الحجـ عف طريؽ شرائو، كأيضان أف بعض  كالكـر كا 

االحتفاالت مثؿ احتفالية المكلد النبكم الشريؼ، كما ىك متعارؼ عميو في المجتمعات 
اإلسبلمية كباألخص في المجتمع التكاتي كتحببان في سنة النبي صؿ اهلل عميو كسمـ، يعمؿ 

أىميا كالئـ كاحتفاالت احتفاءن بذكرل مكلده صؿ اهلل عميو كسمـ، كذلؾ مف خبلؿ تقديـ مأدبة 
غذاء أعشاء تتبعيا سيرات إنشادية كابتياالت كىذا ما الحظناه مف خبلؿ المبلحظة المباشرة 

 منو 12في قصر أكالد إبراىيـ تيمي أنو كمنذ طمكع ىبلؿ األكؿ مف شير ربيع األكؿ إلى يـك 
أنظر )يحتفؿ أىؿ البمدة بإقامة مأدبة عشاء كؿ يـك تتبعيا سيرة أك رقصة شعبية  تدعى برزانو 

 في زيادة فرص العمؿ في مجاؿ ان ف مثؿ ىذه االحتفاليات ليا دكرإ، فبالتالي نقكؿ (...ص 
.   تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو

 
 
 
 
 
 
 
يكضحاالحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينيةأدتإلىزيادةفرص50الشكؿرقـ 

العمؿفيمجاؿتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتو
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: الدينيةبالشعائرالمرتبطةاالحتفالياتبزيادةالكسكسبتحضيرالعمؿساعاتزيادة-7
المرتبطةاالحتفالياتبزيادةالكسكسبتحضيرالعمؿساعاتزيادةيكضح63جدكؿرقـ
 :الدينيةبالشعائر

االحتفالياتبزيادةالكسكسبتحضيرالعمؿساعاتزيادة
 النسبة التكرارات الدينيةبالشعائرالمرتبطة

ػػػـ 
ػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػع
نػػ

 3% 3 الفطر عيد
 2% 2  األضحىعيد
 14% 14 كالعمرة الحج مكسـ
 26% 26 الشريؼ النبكم المكلد

 7% 7 عاشكراء
 4% 4 العدة انتياء

 4% 4 االحتفاليات جميع
 60% 60 المجمكع

 40% 40 ال
 100% 100 المجمكع

 مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف ساعات %60 يكضح الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 
عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تزيد بزيادة االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر 

الدينية، إذ ىذه النسبة تكزعت إلى نسب فرعية أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف 
 ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو زادت مع احتفالية المكلد النبكم الشريؼ

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف زيادة ساعات %14، تمتيا نسبة %26:ػكنسبتيف قدرت ب
العمؿ في عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو جاءت مع احتفالية مكسـ الحج كالعمرة، 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف ساعات عمؿ تحضير أك %7كتمي ىذه النسبة أيضان نسبة 
إعداد الكسكس كصناعتو تزيد مع احتفالية عشكراء، كما تمي ىذه النسبة نسبتي المبحكثات 

 انتياء احتفاليةالمكاتي أقررف بأف ساعات عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تزيد مع 
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العدة كالمبحكثات المكائي أقررف بأف زيادة ساعات عمؿ الكسكس تأتي مع جميع االحتفاليات إذ 
، في حيف تتقارب ىذه النسبة مع احتفالية عيد الفطر كبنسبة %4مثمت ىذيف النسبيتيف نسبة 

 مف المبحكثات المكائي أقررف بأف ساعات العمؿ تزيد مع احتفالية عيد %2، كنسبة3%
ذا ما قكرنتا بباقي النسب بالنسبة لممبحكثات الجدكؿ إاألضحى كىما يمثبلف أدنى نسبة في 

المكاتي أقررف أف ساعات العمؿ تزيد بزيادة االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية، أما أدنى 
 مف أفراد العينة المكاتي اقررف بأف ساال تزيد بزيادة %40نسبة في الجدكؿ مثمتيا نسبة 

االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية؛ كبالتالي يمكف عزك ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي 
أقررف زيادة ساعات العمؿ بزيادة االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية لؤلفراد المجتمع، كلما 

ضؼ ،أليا مف أىمية كباألخص االحتفاؿ بذكرل المكلد النبكم الشريؼ كشعيرتي الحج كالعمرة
إلى ذلؾ ككف المجتمع التكاتي لو خصكصية في االحتفاؿ بيذه الشعائر عمى غرار المجتمعات 
كما سبؽ كذكرنا مما يؤدم بو أثناء االحتفاؿ إلى إقامة كالئـ التي يككف فييا الغذاء المستيمؾ 

ك المقدـ فييا بالدرجة األكلى ىك الكسكس، كبالتالي فإف احتياجات صاحب الحفؿ أك صاحب أ
الكليمة يزيد الطمب عمى ىذه المادة الغذائية في أياـ االحتفالية ما يؤدم بمنتجات الكسكس إلى 

زيادة ساعات عمميف نظرا لكثرة الطمب عميو، كأيضان عدـ كجكد بدائؿ تغني أصحاب ىذه 
االحتفاليات عمى اقتنائيا كاستيبلكيا بدؿ مادة الكسكس كىذا بسبب أف اليخرجكا عف عادات 

ف محافظة أفراد المجتمع التكاتي  عمى المكركث المحمي إكتقاليد أىؿ المنطقة، كلذلؾ نقكؿ 
نما يتكقؼ عمى المحافظة (الرقصات، الركايات، األمثاؿ)لدييـ ال يتكقؼ عمى البلماديات  ، كا 

أيضان عمى المكركثات المادية بما فييا المباس كحتى الغذاء مف خبلؿ عدـ استيبلؾ المكاد 
المصنعة بالرغـ مف تكفرىا كباألخص مادة الكسكس المصنكع بالمصانع، كىذا ما أشارت عميو 

( 48) كاالستمارة رقـ  ( 15 )المبحكثات كأكدف عميو في االستمارات مثؿ االستمارة رقـ 
(. 09 )كاالستمارة رقـ 
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كالطقكسبالشعائرالمرتبطةالشعبيةاالحتفاليةبتنكعالكسكسكصناعةإعدادتنكع-8
:الدينية

المرتبطةالشعبيةاالحتفاليةبتنكعالكسكسكصناعةإعداديكضحتنكع64جدكؿرقـ
 :الدينيةكالطقكسبالشعائر

يكضحزيادةساعاتالعمؿفيإنتاجالكسكسالناتجةعف51الشكؿرقـ
الدينيةكالطقكسزيادةاالحتفاالتالمرتبطةبالشعائر
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بتنكعالكسكسكصناعةإعدادتنكع
بالشعائرالمرتبطةالشعبيةاالحتفالية

 الدينيةكالطقكس
 النسبة التكرارات

 نعـ

 5% 5 عيدالفطر
 5% 5 األضحىعيد

 12% 12 مكسمالحجكالعمرة
 3% 3 ليمةالقدر

 13% 13 المكلدالنبكيالشريؼ
 5% 5 عاشكراء
 6% 6 انتياءالعدة

 12% 12 جميعاالحتفاليات
 61% 61 المجمكع

 39% 39 ال
 100% 100 المجمكع

 مف المبحكثات المكاتي أقررف باف %61نبلحظ  مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 
تنكع تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو حسب تنكع االحتفاليات الشعبية المرتبطة بالشعائر 

 مف المبحكثات المكاتي قررف %13الدينية، فتكزعت ىذه النسبة إلى نسب فرعية أعبلىا نسبة 
بأف تنكع تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في احتفالية المكلد النبكم الشريؼ، كىذه النسبة 
 متقاربة إلى حد ما مع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف أف تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو

 كىي نفس النسبة مثمت %12:نكع في احتفالية مكسـ الحج كالعمرة كنسبتيف قدرت بػتم
المبحكثات المكاتي أقررف باف تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو بتنكع في جميع االحتفاليات 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف %6الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية، كتمي ىذيف النسبتيف نسبة 
بأف تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو بتنكع في احتفالية انتياء العدة، كما تمي أيضان ىذه 

عداد الكسكس كصناعتو بتنكع في  النسبة نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف تحضير أكا 
 كىي نفس النسبة مثمت المبحكثات المكاتي أقررف %5:احتفالية عيد الفطر كنسبتيف قدرت بػ

مثمت نفس بأف احتفالية عيد األضحى يتنكع فييا تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كأيضان 
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النسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف احتفالية عاشكراء يتنكع فييا منتكج الكسكس، في حيف تجد 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت %39أف أدنى نسبة في الجدكؿ مثمتيا نسبة 

الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية ال يتنكع فييا تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كبالتالي 
يرجع ارتفاع نسبة أفراد العينة المكاتي أقررف بأف في االحتفاليات الشعبية المرتبطة بالشعائر 

ىناؾ اختبلؼ في طقكس أف الدينية بتنكع فييا الكسكس كبحسب االحتفالية إلى ككف 
كالممارسات االعتقادية بيذه االحتفاليات ما يؤدم إلى تنكع كتعدد طرؽ ككيفيات التحضير 

لبلحتفالية منيا تعدد كتنكع طرؽ ككيفيات تحضير الكجبات الغذائية مف بينيا تحضير 
ضؼ إلى ذلؾ ككف المادة األكلية التي يتـ بيا تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو أالكسكس، 

بتنكع منيا عمى سبيؿ التمثيؿ القمح الصمب، القمح الميف، الشعير، الذرة، لذلؾ فإف تنكع المادة 
األكلية يؤدم إلى كجكد أنكاع مف الكسكس يختمؼ مف ناحية الطعـ كالمكف كحتى الرائحة عف 

غيره مف األنكاع األخرل كما سمؼ ذكر ذلؾ جعؿ أفراد المجتمع التكاتي يخصصكنو 
الحتفالياتيـ، إال أف الصدارة لمكسكس العادم لما لو مف أىمية غذائية كاقتصادية كحتى دينية 

ف تنكيع منتجات الكسكس لمنتكجيف راجع إلى إ، كعميو فإف مف خبلؿ الطرح تقكؿ (الصدقات)
الخصكصية الغذائية ألىؿ منطقة تكات كتشبثيـ بعاداتيـ كتقاليدىـ الغذائية ليس فقط في 
نما حتى في أفراحيـ  كأتراحيـ بالرغـ مف التغيرات التي طرأت في جميع  حياتيـ اليكمية كا 
المياديف االجتماعية كاالقتصادية كحتى الدينية منيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر دخكؿ 

منتكجات غذائية ال تكجد بالمنطقة مثؿ محصكؿ األرز لكف لـ تصؿ درجة أىميتو في نظر 
 . أفراد المجتمع إلى أىمية الكسكس
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تنكعصناعةالكسكسبتنكعاالحتفاالتالمرتبطةبالشعائرالدينيةيكضح52الشكؿرقـ
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فيتحضيرأكإعدادالعمؿساعاتبزيادةالكسكسصناعةفيالعمؿعالقةمدة-9
:الدينيةكالطقكسبالشعائرالمرتبطةاالحتفالياتفيمفخالؿالزيادةالكسكسكصناعتو

فيالعمؿساعاتبزيادةالكسكسصناعةفيالعمؿيكضحعالقةمدة65جدكؿرقـ
بالشعائرالمرتبطةاالحتفالياتفيمفخالؿالزيادةتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتو

 :الدينية

 بزيادةس الكسؾ بتحضير العمؿ زيادة ساعات
 المرتبطة االحتفاليات

 كالطقكس  بالشعائر في العمؿ مدة
  تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتوالدينية

 المجمكع ال نعـ

 سنكات 5 أقممف
 التكرار

 النسبة
11 

11.0% 
13 

13.0% 
24 

24.0% 

 10 الى سنكات 5 مف
 التكرار

 النسبة
30 

30.0% 
17 

17.0% 
47 

47.0% 

 سنة 15 إلى 10 مف
 التكرار

 النسبة
11 

11.0% 
7 

7.0% 
18 

18.0% 

 20  إلىسنة 15 مف
 التكرار

 النسبة
6 

6.0% 
0 

0.0% 
6 

6.0% 

 التكرار سنة 20 مف أكثر
 النسبة

3 
3.0% 

2 
2.0% 

5 
5.0% 

 التكرارالمجمكع 
 النسبة

61 
61.0% 

39 
39.0% 

100 
100.0% 

 مف أفراد العينة المكاتي أقررف %47:  اتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي
بأف ىناؾ عبلقة بيف مدة العمؿ في صناعة الكسكس كزيادة ساعات العمؿ فيو الناتجة عف 

زيادة االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية، كقد تكزعت ىذه النسبة إلى نسب أعبلىا 
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 سنكات كأقررف بأف ىناؾ 10- 05 مف المبحكثات المكاتي تتراكح مدة عمميف مف %30نسبة 
عبلقة بيف ىذه المدة كزيادة ساعات عمميف بسبب الزيادة في االحتفاالت المرتبطة بالشعائر 

 المبحكثات المكاتي أقررف بعدـ كجكد عبلقة بيف ىذه المدة %17الدينية، في حيف مثمت نسبة 
كالزيادة في ساعات العمؿ الناتجة عف زيادة االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية كىي 

 مف أفراد العينة المكاتي أقررف %24أدنى بالمقارنة كالنسبة التي سبقتيا، تمي ىذه الفئة نسبة 
 05 – سنكات 05بأف مدة عمميف في صناعة الكسكس تتراكح ما بيف الفترة الممتدة مف أقؿ 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف %13سنكات، كىي أيضا تكزعت عمى نسبتيف أعبلىا نسبة 
ال تكجد عبلقة بيف ىذه المدة التي يعممف فييا في مجاؿ الكسكس كالزيادة في ساعات العمؿ 

 مف %11الناتجة عف زيادة االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية، في حيف تقاربت مع نسبة 
المبحكثات المكاتي أقررف عكس ذلؾ بأنيا تكجد عبلقة بيف بيف ىذه المدة كالزيادة في ساعات 
العمؿ الناتجة عف الزيادة في االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية،ثـ تمي أيضا ىذه النسب 

مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف المدة التي قضينيا في عمؿ تحضير أك إعداد %18نسبة 
 سنة، إذ نجدىا تفرعت عمى نسبتيف أعبلىا نسبة 15- 10الكسكس كصناعتو تتراكح ما بيف 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف ىناؾ عبلقة بيف مدة العمؿ في تحضير أك إعداد 11%
الكسكس كصناعتو كالزيادة في ساعات العمؿ الناتجة عف الزيادة في االحتفاالت المرتبطة 

بالشعائر الدينية، كتقاربت أيضان ىذه النسبة إلى حد ما مع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأنو 
ال تكجد عبلقة بيف المدة في عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كالزيادة في ساعات 

، كما %07: العمؿ الناتجة عف زيادة االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية فقدرت نسبتيف بػ
تمي ىذه النسبة نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف المدة التي قضينيا في تحضير أك إعداد 

 سنة؛ إذ مثمتيا نسبة المبحكثات البلئي أكٍدف عمى 20- 15الكسكس كصناعتو تتراكح ما بيف 
كجكد عبلقة بيف مدة العمؿ في ىذا المجاؿ كزيادة ساعات العمؿ الناتجة عف زيادة االحتفاالت 

، في حيف تمتيا نسبة أفراد العينة البلئي %06: المرتبطة بالشعائر الدينية كنسبتيف قدرت بػ
:  سنة بنسبة20أقررف بأف مدة عمميف في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تفكؽ 

، فالنسبة %02 ك %03: ، إذ تفرعت بدكرىا إلى نسبتيف متقاربتيف إلى حد ما كىما05%
األكلى مثمت المبحكثات المكاتي أقررف بكجكد عبلقة بيف مدة العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد 
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الكسكس كصناعتو كالزيادة في ساعات العمؿ الناتجة عف زيادة االحتفاالت المرتبطة بالشعائر 
الدينية؛ أما النسبة الثانية فمثمت نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بعدـ كجكد عبلقة بيف مدة 

العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كزيادة ساعات العمؿ في ىذا المجاؿ 
 .الناتجة عف زيادة احتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية

 كمف خبلؿ الطرح يمكف عزك ارتفاع نسبة أفراد العينة المكاتي أقررف بأف المدة التي 
 سنكات إلى حاجتيف 10- 05قضينيا في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تتراكح ما بيف 

الماسة لمعمؿ كما سمؼ ذكر ذلؾ، كأيضان أف العامبلت في بداية مشكار العمؿ يممكف دافعية 
كاستعداد لمعمؿ،  بالرغـ مف الصعكبات التي تكاجييف، فيف يممكف قابمية لمكاجيتيا مف أجؿ 
النيكض بمستكل دخميف ك دخؿ أسرىف، كبالتالي ينتج عف ىذه الدافعية رغبة العامبلت في 
زيادة ساعات عمميف ألف الحاجة االقتصادية ىي المحرؾ األساسي ليذه الرغبة، كفي ىذا 

 في تحميمو لسمـ الحاجات التي تتصدرىا حاجة أفراد المجتمع لممادة "إبراىاـماسمك"الصدد نجد 
أك باألحرل تمبية الحاجة االقتصادية التي تتكقؼ عمييا تمبية حاجات أخرل منيا الحاجات 

 .االجتماعية مثؿ إعالة األسرة أك المساىمة في رفع مدخكليا
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عمؿالدينيةالتيأدتإلىتنظيـبالشعائرالمرتبطةالعالقةبيفالعمركاالحتفاليات-10
:المنازؿفيتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتو

الدينيةالتيأدتإلىبالشعائرالمرتبطةاالحتفالياتكالعالقةبيفالعمريكضح66جدكؿرقـ
 :المنازؿفيتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتوعمؿتنظيـ

بالشعائر  المرتبطة االحتفاليات
تنظيـ  إلى أدت الدينية
 الكسكس تحضير عمؿ
 المنازؿ   في       الػػػػػعمر                          

 المجمكع ال نعـ

 التكرار 30 – 20 مف
 النسبة

11 
11.0% 

16 
16.0% 

27 
27.0% 

 40- 30 مف
 التكرار

 النسبة
13 

13.0% 
9 

9.0% 
22 

22.0% 

 50 – 40 مف
 التكرار

 النسبة
13 

13.0% 
10 

10.0% 
23 

23.0% 

 60- 50 مف
 التكرار

 النسبة
13 

13.0% 
10 

10.0% 
23 

23.0% 

 60 أكثرمف
 التكرار

 النسبة
5 

5.0% 
0 

0.0% 
5 

5.0% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
55 

55.0% 
45 

45.0% 
100 

100.0% 
 مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف عمرىف %27:  ييبىيِّفي لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي

 مف %16:  سنة، إذ تكزعت ىذه النسبة إلى نسبتيف أعبلىا نسبة30-20يتراكح ما بيف 
المبحكثات المكاتي أقررف بعدـ كجكد عبلقة بيف عمرىف كتنظيـ عمؿ تحضير أك إعداد 
 %11: الكسكس كصناعتو في االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية، كأدنى نسبة بيا قدرت بػ
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مثمتيا المبحكثات المكاتي أقررف بأف ىناؾ عبلقة بيف العمر كتنظيـ االحتفاالت المرتبطة 
بالشعائر الدينية لعمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ، كما تمي ىذه النسب 

 سنة 60- 50 سنة ك 50- 40سبتي أفراد العينة المكاتي أقررف بأف عمرىف يتراكح ما بيف 
 كما أنيف تفرعتا عمى نسبتيف متماثمتيف بالنسبة لمفئتيف، %23: كىي نسبتيف متماثمتيف قدرتاا بػ

كىي أف العامبلت المكاتي أقررف بكجكد عبلقة بيف عمرىف كتنظيـ االحتفاالت الشعبية المرتبطة 
 في حيف تقاربت %13: بالشعائر الدينية لمعمؿ في المنزؿ كقدرتا النسبتيف بالنسبة لممدتيف بػ

مع ىذه النسبتيف نسبتي المبحكثات المكاتي أقررف بعدـ كجكد عبلقة بيف العمر كتنظيـ 
االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ 

 مف %22، كما نجد أف كبل النسبتيف المذككرتيف تقاربتا إلى حد ما مع نسبة %10: فقدرتا بػ
 سنة، إذ تكزعت بدكرىا إلى 40- 30المبحكثات المكاتي أقررف بأف أعمارىف تتراكح ما بيف 

نسب أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بكجكد عبلقة ما بيف بعمرىف كتنظيـ االحتفاالت 
المرتبطة بالشعائر الدينية لعمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ فقدرت نسبتيف 

، في حيف كانت أدنى نسبة لدل المبحكثات المكاتي أقررف بعدـ بكجكد عبلقة ما بيف %13: بػ
بعمرىف كتنظيـ االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية لعمؿ تحضير أك إعداد الكسكس 

، أما أدنى نسبة في الجدكؿ مثمتيا نسبة أفراد %09: كصناعتو في المنزؿ فقدرت نسبتيف بػ
 سنة كىناؾ عبلقة بيف عمرىف كتنظيـ االحتفاالت 60العينة المكاتي أقررف بأف عمرىف يفكؽ 

: المرتبطة بالشعائر الدينية لمعمؿ في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو كنسبتيف قدرت بػ
- 20، كبالتالي نقكؿ أف ارتفاع نسبة أفراد العينة المكاتي أقررف بأف عمرىف يتراكح ما بيف 05%
 سنة كال تكجد عبلقة بيف عمرىف كتنظيـ االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية لعمؿ إعداد 30

الكسكس في المنزؿ إلى ككف ىؤالء العامبلت ال يمتمكف خبرة كافية بمجريات العمؿ ككيفية في 
التحكـ في اإلنتاج ككسائمو ىذا مف جية؛ كمف جية ثانية الظرؼ االجتماعية القاسية التي 

دفعتيف لمعمؿ في ىذا المجاؿ كفي كقت مبكر نتيجة لعدـ امتبلكيف مؤىبلت عممية تمكنيف 
مف الدخكؿ لمجاالت العمؿ األفضؿ مف ىذا الشكؿ، أضؼ إلى ذلؾ القير االجتماعي الذم 

تمقينو مف طرؼ أسرىف خاصة أكلئؾ المكاتي لـ يسعفيف الحظ في التعمـ أك الزكاج فبقيف 
األختمفركض عمييف جبرا عدـ الخركج مف المنزؿ إال لمرض أك مكت، كىذا ما أشارت إليو 
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حنامكتكب)):  في االستمارة كمف خبلؿ المقابمة التي أجريناىا معيا حينما قالت1ميمكنة
عمينانقعدكافيالدار،مايخمكاناخرجكاكحتىلخدمةمايخمكانانخدمكا،ىداالشيالمي

 معنى ىذا الكبلـ أنيف يعممف كبخفية عف أسرىف مف أجؿ تمبية 2((رانينخدمكاأالبالسترة
حاجياتيف التي يريف أنيا ضركرية بالنسبة ليف، نظران لعدـ تقبُّدؿ أسرىف لعمميف أك تعميميف 
بشكؿ مف األشكاؿ ما جعميـ يرفضكف خركجيف كحتى التعامؿ مع النسكة التي يعممف خارج 

 .المنزؿ أك ىف متعممات ألنيـ يعتقدكف أنيـ يغٌيركا في أفكار بناتيـ كأيضا في سمككاتيـ
: الشعبيةاالحتفاالتفيالكسكسكصناعةإعدادكتقاليدعاداتاختالؼ-11

االحتفاالتفيالكسكسكصناعةإعدادكتقاليدعاداتيكضحاختالؼ69جدكؿرقـ
: الشعبية

 
تختمؼ عادات كتقاليد تحضير أك إعداد 
 النسبة التكرارات الكسكس كصناعتو في االحتفاالت الشعبية

 28% 28 نعـ
 72% 72 ال

 100% 100   المجمكع 
 مف أفراد العينة المكاتي  أقررف بأنو ال %72يكضح لنا الجدكؿ  أف أعمى نسبة ىي 

يكجد اختبلؼ  في عادات كتقاليد تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في االحتفاالت الشعبية 
  المكاتي أقررف بأنو يكجد اختبلؼ في عادات كتقاليد تحضير أك %28، في حيف كانت نسبة 

 . إعداد الكسكس كصناعتو في االحتفاالت الشعبية  كىي أدنى نسبة إذا ما قكرنت بسابقاتيا

يكجد اختبلؼ في العادات  قررف الأكبالتالي يعترم ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي 
 ككف العامبلت ال يجدف إلىكالتقاليد التي يعد ك يصنع بيا الكسكس في االحتفاالت  الشعبية 

                                                           
1

، أجبرتيا ظركؼ الحياة إلى العيش تتنقؿ بيف منزؿ كالدىا كأميا بسبب انفصاليما، إلى أف انتيى 1983مف مكاليد :األخت-
، دخمت مجاؿ إعداد كصناعة ( سنكات7)األمر بيا إلى االستقرار في منزؿ عميا الذم تحمؿ عبء تربيتيا منذ أف كانت طفمة 

 الكسكس دكف عمـ أىميا مف أجؿ تمبية حاجياتيا الخاصة، كأيضان مف أجؿ تحقيؽ أحبلـ كؿ فتاة في عمرىا
2 .، بقصر أكالد إبراىيـ تيمي أدرار19:00: ، في الساعة23/07/2014مقابمة مع األخت ميمكنة يـك  -   
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 كأيضا ال يكجد اختبلؼ  حتى في الكسائؿ ،  كالصناعةاإلعداداختبلؼ ال في مراحؿ 
 (أنظر ص)المستخدمة كرمزية استخداـ ىذه الكسائؿ منيا  عمى سبيؿ المثاؿ  الغرباؿ المقاط 

فيذه الكسائؿ كميا تستعمؿ أثناء إعداد كصناعة   (أنظر ص)أك القسرم  (أنظر ص)أك الطبؽ 
 كالصناعة فمثبل الغرباؿ المقاط يرمز اإلعدادالكسكس كليا  رمكز تعبر عف مرحمة مف مراحؿ 

 ما بيف مراحؿ األعداد  كالصناعة أما  الغرباؿ الحكاؾ فيك يرمز إلى عممية أك إلى االنتقاؿ
نما  مرحمة فتؿ كنمك حبيبات الكسكس  كبالتالي فيذه الرمكز ال تختمؼ في ظاىر العمؿ  كا 

كالمتمثؿ في  تختمؼ مف ناحية  المضمكف كالذم يعتبر في نظر  المبحكثات ىك اختبلؼ بسيط
 في مدة اإلعداد كالصناعة  فيك يحتاج اختبلؼلكف الكسكس كطعمو ، إضافة  أنو ال يكجد 

 لمجمكع ساعات د/ س2:21:  الذم يساكم اإلشارة إلى المتكسط  الحسابيتـإذ ، إلى  كقت
، كعميو نقكؿ  أف  (أنظر ص)العمؿ  الفعمية  التي  تحتاجيا عممية  إعداد كصناعة  الكسكس 

   أعطىلبلحتفاالت توكصناع ختبلؼ  في عادات كتقاليد  إعداد الكسكساعدـ  كجكد 
محمية )متبلكيف لشيرة عمى مستكيات المعامبلت  مكانة كبيرة في مجتمعيف تتجمى في 

ككذالؾ  مكنيف  مف التحكـ في كؿ مجريات (  أنظر ص)خاصة في ىذا اإلنتاج  (ككطنية
 الرسمية التي ليا أثر كبير في  الميزانية الكطنية ،كأيضا بدؿ األعماؿعتباره مف عمى االعمؿ 

أف يصبحف مستغبلت مف طرؼ مستثمريف في المجاؿ أصبحف مستغميف  ليـ كيظير ذالؾ في 
ف العامبلت عمى مستكل األحياء كالقرل كحتى عمى المستكل المحمي سكاء ـكتضا تفاؽاعممية 

مف ناحية  سعر البيع كحجـ اإلنتاج ، كمدة  العمؿ  كىذا ما أسماه عمماء االجتماع بركح 
إذ أعدتو لنا إحدل المبحكثات مف خبلؿ  ، الجماعة كدكره في التأثير عمى باقي أفراد المجتمع

نعرفكهفيمنطقتناأننانجيبالسميدليأؿ)): قالت1جمعةأـفاطمةالزىراء:المقابمة السيدة
كالفرينةمفعندأماليياكالمفعندأحدالتجاركنخدمكهثـيجكيدكهكيعطكنادراىمنا

                                                           
1  أطفاؿ دفعيا كضعيا االجتماعي إلى العمؿ داخؿ المنزؿ بسبب عدـ 03:  أرممة لػ1974 مف مكاليد :أـفاطمةالزىراء - 

مقدرتيا عمى ترؾ أبنائيا الصغار كعدـ تكفر ليا أمكاؿ لكضعيـ في الحضانة، كأيضا بسبب عدـ امتبلكيا لمؤىؿ عممي 
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أحنانسكلكالناسالييخدمكاكيفناكنديركانفس؟ككيؼذالؾ،متافقيفالناسعمييـإلى
معنى ىذا الكبلـ أف المبحكثة تقكؿ أف 1((السكمةعمىحسابالقدأنتاعالسميدكالفرينة

العامبلت في مجاؿ الكسكس كما ىك متعارؼ عميو في بمدية أكالد أحمد تيمي أنيف يأتيف 
بطالبات مف عند أصحابيا أك احد التجار في مجاؿ الكسكس ثـ يقمف بإعداده كصناعتو كبعد 

ذالؾ يأتكف أصحابو لتسميـ الطمبيات ،أما سعر البيع كالكمية فيي أيضا متعارؼ عمييا مف 
 .خبلؿ مسألة العامبلت بعضيف البعض عف مجريات العمؿ كبنفس التعامؿ

 

يكضحاختالؼعاداتكتقاليدتحضيرأكإعدادالكسكسكصناعتوفياالحتفاالتالشعبية55الشكؿرقـ

: المنزلياإلنتاجفيالزيادةتتـشعبيةاؿاالحتفاالتكتقاليدعاداتزيادة-12
اإلنتاجفيالزيادةتتـشعبيةاؿاالحتفاالتكتقاليدعاداتيكضحزيادة70جدكؿرقـ

: المنزلي
تتـ الزيادة في اإلنتاج المنزلي بزيادة عادات 

 كتقاليد االحتفاالت الشعبية
 النسبة التكرارات

                                                                                                                                                                                           

تستطيع العمؿ بو، فعممت في مجاؿ تحضير الكسكس حسب خبرتيا العممية في ىذا المجاؿ مف أجؿ تكفير احتياجاتيا 
.الضركرية  

1 : مقابمة مع السيدة  23يـك ،  جمعة أـ فاطمة الزىرة ،قصر بني تامر / 07 / : 45 الساعة  في2015  صباحا بسكف 10
.المبحكثة   
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 80% 80 نعـ
 20% 20 ال

 100% 100    المجمكع
مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنو بزيادة %80  ىيكؿ أف أعمى نسبةدنبلحظ  في الج

 الشعبية تتـ الزيادة في  اإلنتاج المنزلي تمييا نسبة المبحكثات المكاتي االحتفالياتعادات كتقاليد 
 المنزلي كقد اإلنتاج الشعبية تتـ الزيادة في االحتفاالتأقررف بأنو ليست بزيادة عادات كتقاليد 

  كىي أدنى نسبة إذا ما قكرنت بسابقتيا؛ كبالتالي يمكف فرز ارتفاع %20قدرت نسبتيف ب 
نسبة المبحكثات  المكاتي أقررف  بأف مع زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية  تتـ الزيادة 

في العادات كالتقاليد الغذائية  المقدرة ,,,,, في اإلنتاج المنزلي إلى ككف فعميا كمع التعميؿ 
 (أنظر ص) منيا عمى سبيؿ التمثيؿ خبز الرقاؽ كالكسرة االحتفاليةكمأدبة غذاء أك عشاء في 
 الشعبية شبو منعدـ أدل ذلؾ إلى زيادة الطمب عمى مادة االحتفاالتالتي أصبح  تقديميا في 

ككجبة أساسية تقاـ بيا مأدبة غذاء أك عشاء  في االحتفاالت  (غذاء الكسكس )الكسكس 
ضؼ إلى ذالؾ أيضا القيمة الغذائية لمادة الكسكس كالتي يرل فييا المبحكثات أنيا تقي أ

 مف مشاكؿ  عدة منيا تقديـ كجبات أخرل لمضيكؼ  الذيف ال يتناكلكف كجبة االحتفاليةصاحب 
الكسرة أك الخبز بسبب ثقميا عمى المعدة كأيضا تقيو مف مشكؿ زيادة الطيي أطعمة إضافية 

العيش)":)مريـأـ" كفي ىذا الصددتقكؿ إحدل المبحكثات ,بسبب عدـ  اكتفائيا لعدد الضيكؼ 
بمعنى أف الكسكس  كما سبؽ ((أكالطعاـيسترالمعرةفياليكؿ،كمايعمرلبطفأالفـعيش

كأشرنا أنو لو أىمية كبيرة كمف كؿ الجكانب صحية ، اقتصادية ك حتى النفسية في نظر 
. كأفراحوالمبحكثات خاصة في إكراـ الضيؼ 
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يكضحزيادةعاداتكتقاليداالحتفاالتالشعبيةالتيتؤدمإلىزيادةاإلنتاجالمنزلي56الشكؿرقـ

 

 
 
 
 

 :الشعبيةاالحتفاالتفيالمدعكيفعدداختالؼ-13
 :الشعبيةاالحتفاالتفيالمدعكيفعدديكضحاختالؼ68جدكؿرقـ

ىناؾ اختبلؼ في عدد المدعكيف في 
 النسبة التكرارات االحتفاالت الشعبية

عػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػػ

نػػػػ
 

 الحياة بدكرة المرتبطة احتفاليات
 85% 85 (،الزياراتاألعراس)اليكمية

 13% 13 معا كبلىما
 98% 98  المجمكع 

 2% 2ال 
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 100% 100   المجمكع 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف %89يتبف لنا مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمى نسبة  ىي  

ختبلؼ في عدد  المدعكيف في االحتفاالت الشعبية ، إذ نجد ىذه النسبة  كزعت ابأف ىناؾ 
ختبلؼ في عدد المدعكيف في انو ىناؾ أعمى نسبة أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف ب
كقدرت نسبتيف ب  (...األعراس، الزيارات )االحتفاالت الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية  

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف ىناؾ اختبلؼ  في عدد % 13  ،تمييا نسبة 85%
المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية كالمرتبطة بالشعائر الدينية  )المدعكيف في االحتفاالت الشعبية كميا 

كىي أدنى نسبة بالنسبة ليذه  الفئة كأيضا بالمقارنة مع سابقتيا، في حيف كانت أدنى نسبة  (
ختبلؼ في عدد المدعكيف في افي الجدكؿ لدل المبحكثات المكاتي  أقررف بأنو ال يكجد 

 ؛كبالتالي يرجع ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي % 2االحتفاالت  الشعبية كقدت نسبتيف ب 
أقررف بأنو يكجد اختبلؼ بعدد المدعكيف في االحتفاالت الشعبية إلى درجة أىمية ىذه 

ف االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية ىي أاالحتفاالت في نظر المجتمع المكاتي إذ يرل 
األكثر أىمية خاصة احتفاليات األعراس كالزيارة التي يتـ بيما استدعاء الضيكؼ  مف كؿ 

حيث  أف في مثؿ ىذه االحتفاليات ال يتـ   (...أقارب، جيراف، أصدقاء )الجيات المنسكبة 
تحديد عدد المدعكيف مثؿ االحتفاالت المرتبطة  بالشعائر الدينية التى تقاـ ؼ يأغمب األحياف 

عمى شرؼ ااألىؿ كاألقارب كالجيراف فقط، كىذا ما أقرت بي المبحكثات في اإلستمارة رقـ 
ضؼ إلى ذالؾ يرجع االختبلؼ  أيضا إلى  أ، (29)كاالستمارة رقـ   (38)كاإلستمارة رقـ  (85)

حتفالية اعبية المرتبطة بدكرة  الحياة اليكمية حدكثيا مرة في الحياة باستثناء شأف االحتفاالتاؿ
الزيارات ما يجعؿ أفراد المجتمع التكاتي  القياـ باستدعاء كؿ معارفيـ في ىذه اإلحتفاليات 

(  02)كاالستمارة رقـ  (19)باعتبارىا فرحة العمر  كىذا ما أكدتو المبحكثات في االستمارة رقـ 
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العرس»: مف خبلؿ المقابمة إذ قالت 1الحاجةماما: كأيضا ما أدلت بو السيدة ان،تمثيبل ال حصر
فيالزماف،كالبدمفنعرضككنمشكحتىحنالقاعاألحبابةحدكىـمرةديركالكالدةكالكفاةم

معنى ىذا الكبلـ الذم 2«كاألصحابكالمينعرضكهباهماتقعدعمينامعرةشيحدفيالزماف
حتفاليي العرس الكالدة كالكفاة مرة  كمف اأدلت بو الحاجة ماما ككما قمنا سابقا أىـ يحتفمكف 

الضركرم عـز كؿ األحباب كاألصحاب كمف لو صمة المعرفة بيـ كبالمقابؿ ىـ أيضا يمبكف 
دعكتيـ إذا دعاىـ إلى مناسبة مثؿ مناسبتيـ لكي ال يبقى جميمة عمييـ عمى مر الزماف 

كبالتالي نقكؿ أف لبلحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية أىمية في حياة أفراد المجتمع 
ختبلؼ العادات كالتقاليد كالطقكس ابعادات معازيـ فييا كأيضا الت التكاتي المتأتية مف االحتفا

 .الممارسة فييا

 
  الشكل رقم اختالف عدد المدعوٌن فً االحتفاالت الشعبٌة

مفخالؿالزيادةبالزيادةفياإلنتاجالمنزليالكسكسصناعةفيالعمؿمدةعالقة-14
 :الشعبيةاالحتفالياتعاداتكتقاليدفي

                                                           
1  أطفاؿ جعمتيا خبرتيا في العمؿ  المنزلي المأجكر الخاص بصناعة بعض 04: ، أـ لػ1967مف مكاليد : الحاجة - 
مستمزمات االحتفاالت مثؿ خياطة مبلبس العركس، كصناعة الحمكيات أيضا تكتسب شيرة في محيطيا االجتماعي، إذ لدييا 
زبائف مف كؿ القصكر المجاكرة بسبب أنيا اكتسبت شيرة في ىذا النكع مف النشاط مف خبلؿ اإلشيار كالركاج بمنتكجاتيا في 
.مثؿ ىذه االحتفاليات  

2 . صباحان بقصر أكالد ابراىيـ تيمي أدرار10:00: ، في الساعة23/08/2015: مقابمة مع الحاجة ماما يـك -   
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مفبالزيادةفياإلنتاجالمنزليالكسكسصناعةفيالعمؿمدةعالقةيكضح71جدكؿرقـ
:الشعبيةاالحتفالياتعاداتكتقاليدفيخالؿالزيادة

 
ت حتفاالالا كتقاليد عادات الزيادة في زيادة

في  الزيادة تتـ العمؿ             الشعبية مدة
 المنزلياإلنتاج إعداد كصناعة                  

 الكسكس

 المجمكع ال نعـ

 سنكات 5 أقممف
 التكرار

 النسبة
15 

15.0% 
9 

9.0% 
24 

24.0% 

 10 سنكاتالى 5 مف
 التكرار

 النسبة
43 

43.0% 
4 

4.0% 
47 

47.0% 

 سنة 15 إلى 10 مف
 التكرار

 النسبة
11 

11.0% 
7 

7.0% 
18 

18.0% 

 20 سنةالى 15 مف
 التكرار

 النسبة
6 

6.0% 
0 

0.0% 
6 

6.0% 

 التكرار سنة 20 أكثرمف
 النسبة

5 
5.0% 

0 
0.0% 

5 
5.0% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
80 

80.0% 
20 

20.0% 
100 

100.0% 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف المدة  %47:  يكضح لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي

 10 سنكات ك 05التي قضينيا في عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تتراكح ما بيف 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنو تزيد  %43: سنكات، إذ تكزعت إلى نسب أعبلىا نسبة

 مف %04: إنتاجيتيف مف خبلؿ الزيادة في عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية، تمتيا نسبة
المبحكثات المكاتي أقررف بأنو ال تزيد إنتاجيتيف مف خبلؿ زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت 
ذا ما قكرنت بسابقتيا؛ في حيف تمي ىذه النسب نسبة  الشعبية، كىي أدنى نسبة ليذه الفئة كا 

المبحكثات المكاتي أقررف بأف المدة التي قضينيا في عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو 
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، كىي بدكرىا تفرعت %24:  سنكات فقدرت نسبتيف بػ05 سنكات ك 05تتراكح ما بيف أقؿ مف 
إلى نسب أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف في ىذه المدة تزداد إنتاجيتيف مف 

، تمتيا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأنو كفي المدة العمؿ %15: الكسكس كقدرت نسبتيف بػ
 كىي أدنى  نسبة بالنسبة ليذه %09: نفسيا ال تزداد إنتاجيتيف مف الكسكس كنسبتيف قدرت بػ

 مف المبحكثات %18: الفئة كأيضان بالمقارنة مع سابقتيا؛ كما تمي أيضا ىذه النسبة نسبة
المكاتي أقررف بأف المدة التي قضينيا في عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تتراكح ما 

 سنة، إذ ىذه النسبة تجٌزئة إلى نسبتيف أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي 15 سنكات إلى 10بيف 
أقررف بأف في ىذه المدة مف العمؿ تزداد إنتاجيتيف بالتزامف مع الزيادة في عادات كتقاليد 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف %07: ، تمييا نسبة%11: االحتفاالت الشعبية كنسبتيف قدرت بػ
بأنو كفي المدة نفسيا مف العمؿ ال تزداد إنتاجيتيف بالرغـ مف الزيادة في عادات كتقاليد 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف مدة %06االحتفاالت الشعبية؛ كتمي ىذه النسب أيضان نسبة 
 سنة 20 سنة ك15العمؿ التي قضينيا في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تتراكح ما بيف 

إذ يزداد منتكج العامبلت مف الكسكس بتزايد عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية، كما تمت ىذه 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف المدة التي قضينيا في عمؿ تحضير أك  %05النسبة نسبة 

 سنة، إذ ىف أيضا تزداد منتكجيتيف بالتزامف مع زيادة 20إعداد الكسكس كصناعتو تفكؽ 
 .عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية كىي أدنى نسبة في الجدكؿ كبالنسبة لمنسب التي سبقتيا

 كبالتالي يرجع ارتفاع نسبة أفراد العينة المكاتي أقررف بأف المدة التي قضينيا في عمؿ 
 سنكات كأقررف بأنو كفي المدة 10 ك05تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تراكحت ما بيف 

مف العمؿ نفسيا تزداد إنتاجيتيف بالتزامف مع زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية إلى 
التغير االقتصادم كاالجتماعي الحاصؿ في المجتمع ككؿ، فدخكؿ العكلمة مف خبلؿ التطكر 

التكنكلكجي السريع عمى مستكل التقنيات كالكسائؿ المستخدمة في إنجاز بعض األعماؿ كالميف 
أدل إلى تغير الكثير مف الممارسات كاألفعاؿ لدل أفراد المجتمع، خاصة في ممارسة بعض 
العادات كالتقاليد االحتفالية مثؿ تغير بعض العادات الغذائية إما في مدتيا أك نكعيتيا كحتى 

( 62)كاالستمارة رقـ  (03)طريقة تناكليا، كىذا ما أكدتو لنا المبحكثات في االستمارة رقـ 
تمثيبلن ال حصران؛ أضؼ إلى ذلؾ أف المبحكثات كفي السنكات األكلى  (55)كاالستمارة رقـ 
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الخمسة مف العمؿ ليف قابمية كدرجة عالية مف الحماسة لمعمؿ اكتسبنيا جراء الحاجة الماسة لو 
كالتي أغمبيا ناتجة عف الكضع االقتصادم كاالجتماعي لؤلسرة ما دفعيف إلى زيادة اإلنتاج 
كباألخص مع الزيادة في عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية التي تكثر فييا الطمبيات عمى 

األعماؿ كالميف كالحرؼ منيا عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو، لذلؾ نقكؿ أف ليذه 
 الذم رأل أف تغير النسؽ الجزئي "تالككتبارسكنز"االحتفاالت دكر نسقي كما كضحو 

بالضركرة يؤدم إلى تغير النسؽ الكمي، كىذا ما حدث مع زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت 
 .الشعبية كزيادة اإلنتاج المنزلي لمعامبلت في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو

عاداتزيادةالناتجعفاإلنتاجالمنزليفيالزيادةكتنكعإنتاجالكسكسبيفعالقةاؿ-15
 :شعبيةاحتفاالتكتقاليد

الناتجاإلنتاجالمنزليفيالزيادةكتنكعإنتاجالكسكسبيفعالقةاؿيكضح72جدكؿرقـ
 :شعبيةاحتفاالتكتقاليدعاداتزيادةعف

اإلنتاج المنزلي                زيادة 
 زيادة                        الناتج عف 

  حتفاالتالكتقاليد ا عادات
شعبية                           اؿتنكع إنتاج

     الكسكس                 

 المجمكع ال نعـ

 التكرار نعـ
 النسبة

54 
54.0% 

13 
13.0% 

67 
67.0% 

 ال
 التكرار

 النسبة
26 

26.0% 
7 

7.0% 
33 

33.0% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
80 

80.0% 
20 

20.0% 
100 

100.0% 
 مف أفرد العينة المكاتي أقررف بأف منتكجيف  %67يبف لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف % 54أعبلىا نسبة  مف الكسكس متنكع ، تكزعت عمى نسبتيف

 مف خبلؿ زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية اإلنتاجبأف منتكجيف متنكع حسب الزيادة في 
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 اإلنتاجف منتكجيف لـ يتنكع بالزيادة في أف بر مف المبحكثات المكاتي أقر% 13كأدنى نسبة ىي 
مف خبلؿ زيادة عادات كتقاليد  االحتفاالت الشعبية  ، أما أدنى نسبة في الجدكؿ كانت 

 إذ % 33 :المبحكثات المكاتي أقررف بأف منتكجيف مف الكسكس لـ يتنكع كقدرت نسبيف ب 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف منتكجيف لـ % 26بدكرىا تكزعت عمى نسب أعبلىا نسبة 

 %7 مف خبلؿ زيادة االحتفاالت الشعبية ، كتمتيا نسسبة اإلنتاجيتنكع بالرغـ مف الزيادة في 
 مف خبلؿ زيادة اإلنتاجمف المبحكثات المكاتي أقررف بأف منتكجيف لـ يتنكع كلـ تتـ الزيادة في 

ذا ما  عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية  كىذه  النسبة ىي أدنى نسبة بالنسبة ليذه الفئة كا 
  كبالتالي يمكف عزك ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي أكدف  عمى تنكع منتكجو،قكرنت بسابقاتيا

 تنكع المادة إلىنكأنيا في الزيادة في االنتاج مف خبلؿ زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية  
، كأيضا تنكع ناتج عف تنكع االحتفاالت الشعبية  ( ةقمح، شعير ، ذر)االكلية في حد زاتيا 

كالممارسات أك العادات كالتقاليد الممارسة بيا أدت إلى الزيادة في الطمب عف منتكج الكسكس، 
ككذالؾ ارتفاع ىذه النسبة راجع إلى طبيعة بعض االحتفاالت الشعبية التي تحتاج إلى نكع 

معيف مف الكسكس مما يستدعي مف العامبلت في مكاسميا تكثيؼ إنتاجيف مف ىذا النكع مف 
الكسكس مثؿ احتفالية الكالدة أك ليمة القدر كانتياء العدة التي تتطمب عمى المحتفؿ تأميف 

ك  (66) المبحكثات في االستمارة رقـ تو،  كىذا ما أقرٌ (السفة )أك  (الحشائش )كسكس السرائر 
عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصير ، لذلؾ نقكؿ أف  (24)ك االستمارة رقـ  (07)االستمارة رقـ 
 الكسكس المنزلي مف خبلؿ الزيادة في إنتاج  أك المنتكج عبلقة بالزيادة في األكليةلتنكع المادة 

. بعض عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية 
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عاداتالمنزليمفخالؿالزيادةفياإلنتاجبزيادةؿالعمافيعددالزيادةعالقة-16
 :شعبيةاؿحتفاالتالاكتقاليد

المنزليمفخالؿالزيادةاإلنتاجبزيادةؿالعمافيعددالزيادةعالقةيكضح73جدكؿرقـ
 :شعبيةاؿحتفاالتالاكتقاليدعاداتفي

 في اإلنتاج  المنزلي مف خبلؿ زيادة
                       الزيادة في عادات كتقاليد            زيادة عدد

االحتفاالت الشعبية      تقارب في حالة العماؿ
                       االحتفاالت الشعبية

 المجمكع ال نعـ

 التكرار نعـ
 النسبة

73 
73.0% 

14 
14.0% 

87 
87.0% 

 التكرار ال
 النسبة

7 
7.0% 

6 
6.0% 

13 
13.0% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
80 

80.0% 
20 

20.0% 
100 

100.0% 
 مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأنيف يزدف %87يكضح لنا الجدكؿ ف أعمى نسبة ىي 

مف عدد  العماؿ في حالة تقارب االحتفاالت الشعبية ، كىذه نسبة تكزعت عمى نسبى أعبلىا  
  مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف يعممف عمى زيادة عدد العماؿ في حالة  % 73نسبة 

تقارب االحتفاالت الشعبية مف أجؿ  الزيادة في اإلنتاج الناتجة عف الزيادة في عادات كتقاليد 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنيف ال تزدف % 14ىذه االحتفاالت ،كأدنى نسبة فييا ىي نسبة 

عدد العماؿ في حالة تقارب االحتفاالت كلـ تتـ الزيادة في االنتاج المنزلي بالرغـ مف زيادة 
 مف المبحكثات المكاتي % 13عادات كتقاليد  ىذه االحتفاليات كأدنى نسبة فييا ىي نسبة 
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أقررف بأنيف  ال يزدف مف عدد العماؿ في حالة تقارب  االحتفاالت الشعبية ، كىذه نسبة 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف أنيف ال %7تكزعت عمى نسبة جزئية  متقاربة أعبلىا  نسبة 

يزدف مف عدد العماؿ في حالة تقارب االحتفاليات بالرغـ مف الزيادة في االنتاج المنزلي الناتجة 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف %6مف زيادة عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات ، كأدناىا ىي نسبة 

بأنيف ال يزدف مف  عدد العماؿ في حالة تقارب االحتفاليات حيث ال تكجد كذلؾ زيادة في 
 ناتجة عف زيادة عادات كتقميد ىذه االحتفاليات ؛ كبالتالي يعزل ارتفاع نسبة المبحكثات اإلنتاج

المكاتي أقررف بأف ىناؾ عبلقة بيف زيادة عدد العماؿ في قارب االحتفاالت الشعبية كمع زيادة 
 إلى ككف  كجكد عبلقة بيف الزيادة االحتفالياتفي النتاج مف خبلؿ زيادة عادات كتقاليد ىذه 

في نظرية الحاجات  كالتي يرل فييا أف عدد " مالتكس" كما كضحيا اإلنتاجالسكانية كزيادة 
 محدد بما يمكف إنتاجو مكاد الغذاء البلزمة لمحياة بمعنى أف تزايد السكاف أكبر نسبة مف األفراد

 يتزايد بمتكالية  ىندسية ، كالثاني يتزايد بمتكالية حسابية أك عددية فاألكؿ)تزايد المكاد الغذائية 
، لذلؾ أف النظرية التي قدميا عف مبلحقة الزيادة السكانية إلى فصكؿ الزراعة إلى قانكف (

 يؤدم إلى األرضزيادة عدد العماؿ الذيف يعممكف عمى نفس المساحة مف )الغمبة المتناقصة 
 (.نقص إنتاجية العماؿ الذيف يزيدكف  العدد  األمثؿ الستغبلؿ ىذه المساحة

ف زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية كالتي إنقكؿ " مالتكس " نظرة كبإسقاطكعميو 
 الكسكس المنزلي مف خبلؿ الزيادة في عدد العماؿ نظرا لتقارب ىذه إنتاجأدت إلى زيادة 

 الكسكس كعدـ مقدرة ىؤالء العامبلت إنتاجما عبلقة كىي الحاجة لزيادة قاالحتفاليات تكجد بيف
عمى تمحيؽ الطمبية في كقتيا نظرا لتقارب ىذه االحتفاليات ، كأيضا كبر حجـ الطمب بسبب 

تزايد عادات كتقاليد كطقكس االحتفاالت دفعيف إلى زيادة عدد العماؿ مف أجؿ ذلؾ ، كىذا ما 
( 83)ك االستمارة رقـ  (23)ك االستمارة رقـ  (18)أكدتو المبحكثات في االستمارة رقـ 

 إلى ككف  الزيادة في عدد العماؿ تكضح عدـ كفاءة العامبلت في العمؿ كالتي تتجمى باإلضافة
 كالتدريب كالتنظيـ  الفتي لمعمؿ ، فكؿ ذلؾ ال فكتكجيييف في أعمالو، مقدار جيدىف المبذكؿ

ما يدفعيف أيضا لزيادة عدد العماؿ مف أجؿ الزيادة في ىك تمتمكو العامبلت في عمميف 
 .اإلنتاج
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فيالزيادةكالمنزلياإلنتاجزيادةفيبالشعائرالمرتبطةاالحتفاالتالعالقةبيفأثر-17
:شعبيةاؿاحتفاالتكتقاليدعاداتزيادةمفخالؿالمنزلياإلنتاج

اإلنتاجزيادةفيبالشعائرالمرتبطةاالحتفاالتيكضحالعالقةبيفأثر76جدكؿرقـ
 :شعبيةاؿاحتفاالتكتقاليدعاداتزيادةمفخالؿالمنزلياإلنتاجفيالزيادةكالمنزلي

االحتفاالت  كتقاليد عادات زيادة
 في الزيادة تتـ الشعبية

المنزلي  اإلنتاج         االحتفاالت أثر
 الدينية بالشعائر المرتبطة

 المنزلي اإلنتاج زيادة في

 المجمكع ال نعـ

 نعـ
 التكرار

 النسبة
67 

67.0% 
15 

15.0% 
82 

82.0% 

 التكرار ال
 النسبة

13 
13.0% 

5 
5.0% 

18 
18.0% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
80 

80.0% 
20 

20.0% 
100 

100.0% 
 مف أفراد العينة المكاتي أقررف بأف ىناؾ %82 يىتىبىيَّفي لنا مف الجدكؿ أف أعمى نسبة 

عبلقة بيف تأثير االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية في زيادة اإلنتاج منزلي كبيف 
الزيادة في اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية، إذ تكزعت ىذه 

 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأف االحتفاالت الشعبية %67النسبة إلى نسب أعبلىا نسبة 
المرتبطة بالشعائر الدينية تكجد ليا عبلقة بيف أثر زيادة اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة 

 مف المبحكثات المكاتي %15العادات كالتقاليد فييا كزيادة اإلنتاج المنزلي، في حيف كانت نسبة 
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يركف عكس ذلؾ بأف االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية ليس ليا أم عبلقة بيف أثر ىذه 
االحتفاالت في اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة عاداتيا كتقاليدىا كالزيادة الفعمية في اإلنتاج 

 في الجدكؿ مثمت نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف ليس ىناؾ أم %18المنزلي، أما نسبة 
عبلقة بيف أثر االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية في زيادة اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة 

عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية كالزيادة في اإلنتاج المنزلي، إذ تكزعت بدكرىا إلى نسب 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بأنو ليس ىناؾ عبلقة بيف أثر االحتفاالت %13أعبلىا نسبة 

الذم بدكره يزيد بزيادة  (الكسكس)الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية في زيادة اإلنتاج المنزلي 
 مف المبحكثات المكاتي أقررف بعدـ %05عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات؛ تمي ىذه النسبة نسبة 

كجكد عبلقة بيف االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية عمى زيادة اإلنتاج المنزلي الذم 
ال تتـ فيو الزيادة نتيجة الزيادة في عادات كتقاليد ىذه االحتفاالت كىي أدنى نسبة إذا ما قكرنت 

 .بسابقتيا
 كعميو يمكف عزك ارتفاع النسبة المذككرة في أعمى كىي نسبة المبحكثات المكاتي أقررف 
بأف ىناؾ عبلقة بيف أثر االحتفاالت الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية في زيادة اإلنتاج 

الناتج عف زيادة في عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات إلى ككف العامبلت ىف  (الكسكس)المنزلي 
جزء كعنصر فاعؿ مف مجتمعيف، مف خبلؿ أف ىذه االحتفاليات كلما ليا مف شاعرية دينية 

مفركضة أك مف أكامر المكلى عز كجؿ عمى عباده كاف لزامان عمييف أف يتكيفف مع كؿ 
مجريات االحتفاؿ نظران لكجكد تغيرات عمى جميع المستكيات، ىك ما دفع العامبلت إلى تكييؼ 

الطمبيات حسب العادات كالتقاليد الممارسة في ىذه االحتفاليات فمثبلن احتفالية المكلد النبكم 
في المساجد كالزكايا ناىيؾ عف  (ككجبة غذاء أكعشاء)الشريؼ التي تقدـ فييا قصاع الكسكس 

بعض المنازؿ التي تفتح لنفس الغرض لعابر السبيؿ كلمف يؤمف بطقكسية كقدكسية ىذه 
المناسبة باعتبارىا ثقافة قاعدية في أذىاف أىؿ المنطقة، كىذا ما تـ مبلحظتو بشكؿ مباشر يـك 

( 60)كاالستمارة  (28)ىذه االحتفالية كأيضان ما أقرت بو المبحكثات في االستمارة رقـ 
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كنا)):  في قكليا1"اللةعائشة"تمثيبلن ال حصران، فضبلن عٌما أشارت إليو  (88)كاالستمارة 
رانانكصمكاإلىطياب نخدمكاكنكجدكاالعيشكلينانشركهبالقناطيرباهنديركاالزيارة،كاليـك

 فمعنى ىذا الكبلـ 2((بربارالعشريفكنزيدكا،عالهيجكناناسيبغكيدكمعاىـالبركةلناسيـ
أف المحتفميف في مثؿ ىذه االحتفاليات كيٌف يقيمفى بمفردىف بتحضير أك إعداد الكسكس 

كصناعتو ألف الضيكؼ كاف عددىـ قميؿ بسبب قمة كسائؿ التنقؿ كأيضان قمة الغذاء، أما بعد 
الطفرة التكنكلكجية السريعة كتكفر كؿ شيء مف مأكؿ كمشرب ككسيمة لمتنقؿ، أصبحف يشترينو 

مف الدكاكيف كمحبلت بيع المكاد الغذائية، كأيضا مف المنازؿ التي تعمؿ عمىٌ تحضير أك إعداد 
في االحتفالية، إذ تضيؼ  ( قنطار01)الكسكس كصناعتو، كبأحجاـ كبيرة تتعدل الكاحد قنطار 

 كيمكغراـ مف الكسكس جبة الغذاء أك 25كتقكؿ أنيف يطييف يـك االحتفالية ما يقارب أك يفكؽ 
العشاء، كىذا راجع إلى ككف الضيكؼ بعد العشاء أك الغذاء يطمبف منيف الكسكس المطيي كلك 
قميبلن ألىميـ كذكييـ الذيف لـ يتمكنكا مف حضكر االحتفالية تبركان بيا لما يعتقدكنو أنو في يكميا 

 .تعـ جميع البركات مف طمكع شمس ذلؾ اليـك إلى غيابيا
 كبالتالي نقكؿ إف زيادة بعض العادات كالتقاليد في ممارسات كأفعاؿ أفراد المجتمع لـ 

إلى  (بمفيـك البركة)تكف مكجكدة مف قبؿ، إال بعدة تكفر الكسائؿ كاستحداثيا مثؿ حمؿ الغذاء 
األىؿ الذيف لـ يتمكنكامف حضكر االحتفالية، كذلؾ أف صيغة البركة في حد ذاتيا أخذت معنى 
كشكؿ مغاير لما كانت عميو في السابؽ؛ إذ كانت عبارة عف شيء يتبرؾ بو كاف جمادان مثؿ 

، كأصبحت اليـك محصكرة في المكاد الغذائية مثؿ الكسكس ...الخيكط أك التربة أك الحجارة
 .كالخبز، كحتى الحمكيات إف لـز األمر

 
 
 
 

                                                           
1  أطفاؿ، ظركفيا األسرية كتنشئتيا في ظؿ األسرة الممتدة جعمتيا تتكيؼ مع كؿ 05: ، أرممة لػ1964مف مكاليد : الحاجة - 
الصعكبات التي كاجيتيا بالرغـ مف أف ليا منظكر مخالؼ ألفراد المجتمع حكؿ االنفاؽ عمى االحتفاالت الشعبية ، حيث أنيا 

ف كاف لكجو اهلل . ترل أف ىناؾ اسراؼ مبالغ فيو حتى كا   
2 . مساءن، بقصر أكالد إبراىيـ تيمي أدرار16:30: ، في الساعة25/02/2015يـك : مقابمة مع الحاجة اللة عائشة-   
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عدادصناعةمجاؿفيالعمؿفرصالعالقةبيفزيادة-18 االحتفاالتأثناءالكسكسكا 
كتقاليدعاداتالمنزليمفخالؿزيادةاإلنتاجفيالزيادةكالدينيةبالشعائرالمرتبطة

:شعبيةاؿحتفاالتالا
عداد صناعة مجاؿ في العمؿ فرص العالقةبيفزيادة يكضح77جدكؿرقـ أثناءالكسكس كا 
 عادات المنزليمفخالؿزيادة اإلنتاج في الزيادةكالدينية بالشعائر المرتبطة االحتفاالت

 :شعبية احتفاالت كتقاليد
احتفاالت  كتقاليد عادات زيادة

 في الزيادة تتـ الشعبية
اإلنتاج المنزلي                فرص زيادة

 مجاؿ في  العمؿ
عداد صناعة الكسكس أثناء   كا 

 الدينية بالشعائر المرتبطة االحتفاالت

 النسبة ال نعـ

 نعـ
 التكرار

 النسبة
60 

60.6% 
12 

12.1% 
72 

72.7% 
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 ال
 التكرار

 النسبة
19 

19.2% 
8 

8.1% 
27 

27.3% 

 المجمكع
 التكرار

 النسبة
79 

79.8% 
20 

20.2% 
99 

100.0% 
 مف أفراد العينة المكاتي أٌكدف عمى %72.7:  يكٌضح لنا الجدكؿ أف أعمى نسبة ىي

كجكد عبلقة بيف تزايد فرص عمميف في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في مكسـ 
االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية كزيادة إنتاج المنزلي الناتج عف زيادة عادات كتقاليد ىذه 
احتفاليات، إذ نجد ىذه النسبة قد تكزعت إلى نسب أعبلىا نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بأف 
ىناؾ عبلقة بيف زيادة فرص العمؿ في ىذا المجاؿ مع زيادة اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة 

 مف %12.1، تمتيا نسبة %60.6: عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات كقدرت نسبتيف بػ
المبحكثات المكاتي أقررف بأنو ال تكجد عبلقة بيف زيادة فرص عمميف في مجاؿ تحضير أك 

إعداد الكسكس كصناعتو مع زيادة اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة عادات كتقاليد ىذه 
 مف أفراد %27.3االحتفاليات كىي أدنى نسبة مف سابقتيا إذا ما قكرنتا، في حيف كانت نسبة 

العينة المكاتي أقررف بأنو ال تكجد عبلقة بالمرة بيف زيادة فرص عمميف في مجاؿ تحضير أك 
إعداد الكسكس كصناعتو مع زيادة اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة عادات كتقاليد ىذه 

 مف المبحكثات المكاتي %19.2االحتفاليات، إذ تكزعت بدكرىا إلى نسب جزئية أعبلىا نسبة 
أقررف بأف ىناؾ عبلقة بيف زيادة فرص عمميف في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو 

مف %8.1كزيادة اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات، تمتيا نسبة 
المبحكثات المكاتي أقررف بأنو ال تكجد عبلقة بيف زيادة فرص عمميف في مجاؿ إنتاج الكسكس 

كالزيادة في اإلنتاج المنزلي الناتج عف الزيادة في عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات؛ كبالتالي يرجع 
ارتفاع نسبة المبحكثات المكاتي أقررف بكجكد عبلقة بيف فرص عمميف في مجاؿ إنتاج الكسكس 
كزيادة اإلنتاج المنزلي الناتج عف زيادة عادات كتقاليد االحتفاليات إلى ككف ىؤالء العامبلت ال 

يممكف عمؿ أك حرفة مغايرة يستطعف بيا تغيير المنتكج نظران لمكسمية تحضير أك إعداد 
الكسكس كصناعتو، كفتح باب جديد لمدخؿ كاالستثمار فيو بدؿ العمؿ في مجاؿ تحضير أك 

إعداد الكسكس كصناعتو مف جية، كمف جية أخرل يرجع السبب الرئيسي لذلؾ ىك عدـ 
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مفاضمة أفراد المجتمع التكاتي لكجبة الكسكس بيف الكجبات الغذائية بالرغـ مف تكفر المنافس 
ما فتح لمعامبلت مجاؿ خصب إلبراز قدراتيف كخبراتيف في تحضير أك " كجبة األرز"ليا كىي 

 .إعداد الكسكس كصناعتو كاالستثمار فيو دكف غير مف المنتكجات الغذائية
 كعمى ىذا األساس نقكؿ إف العبلقة بيف زيادة فرص العمؿ في مجاؿ تحضير أك إعداد 

الكسكس كصناعتو في االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية كالزيادة في اإلنتاج المنزلي الناتج 
عف زيادة عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات ليست عبلقة حتمية، كباألخص تمؾ الزيادة الناتجة 

عف زيادة عادات كتقاليد ىذه االحتفاليات نظران لككف عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو 
 .ىك عمؿ يرتفع حجـ اإلنتاج كينقص تكافقان كقدرات العامبلت فيو كظرفيف المنزلية

:خالصةالفصؿ

تحضير أك إعداد )حتفاالت الشعبية  دكر في تفعيؿ العمؿ المنزليلبلف إكخبلصة القكؿ 
مف خبلؿ تأثر العامبلت ببعض العادات كالتقاليد  التي تفرض عميو مف  (الكسكس كصناعتو

المجتمع، باعتبار الغذاء أك الكجبة الغذائية ميمة أثناء المناسبات االحتفالية ، كبالتالي فإنيا 
تؤثر كتتأثر بدكرىا بكؿ العكامؿ الداخمية كالخارجية، مما يدفع العامبلت إلى زيادة منتكجيف مف 
الكسكسيذا ما أشارت إليو بعض النتائج، التي تـ استخبلصيا مف ميداف الدراسة كالتي يمكف 

: إيجازىا فيما يمي
 المنزلي اإلنتاجىناؾ عبلقة بيف تأثير االحتفالية المرتبطة بالحياة اليكمية التي زادت مف - 
. الناتج عف زيادة ىذه االحتفالياتاإلنتاجكبيف زيادة   (الكسكس)

 المنزلي اإلنتاج الكسكس  عبلقة بزيادة إنتاج نستنتج أف  لزيادة فرص العمؿ في مجاؿ -
الناتج عف زيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية كالحجـ االستيبلكي فييا كأيضا طكاؿ أياـ 

السنة باعتباره أىـ المكاد الغذائية المستيمكة بالنسبة لممجتمع التكاتي ، كىذا ما كضحتو 
 (35)كاالستمارة رقـ  (42)كاالستمارة رقـ  (33)المبحكثات مف خبلؿ االستمارات استمارة رقـ 

ف لتنكع المادة االكلية  أك المنتكج عبلقة بالزيادة في انتاج الكسكس المنزلي مف خبلؿ إ-
الزيادة في بعض عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية



  (تحضير أو إعذاد الكسكس وصناعته)دور االحتفاالت الشعبية في تفعيل العمل المنزلي:  الفصل الخامس

Mm,mjm,nvn,b 

 

365 

لكجبة الكسكس  أىمية كبيرة كمف كؿ الجكانب صحية ، اقتصادية ك حتى النفسية في نظر -
فراحو  . المبحكثات خاصة في إكراـ الضيؼ كا 

 االحتفاالت الشعبية فعميا تؤدم إلى تقكية العبلقات االجتماعية مف تضامف كتراحـ كتظافر -
كسابو عبلقات جديدة تمكنو مف االستمرارية في الحياة، كىذا ما ألمجيكد بيف  فراد المجتمع كا 

. (11)، االستمارة رقـ (70) المبحكثات مف خبلؿ االستمارة تمثيبل ال حصران االستمارة رقـ قأقٌرت

أف تنكيع منتجات الكسكس لمنتكجيف راجع إلى الخصكصية الغذائية ألىؿ منطقة تكات -
نما حتى في أفراحيـ   كتشبثيـ بعاداتيـ كتقاليدىـ الغذائية ليس فقط في حياتيـ اليكمية كا 

كأتراحيـ بالرغـ مف التغيرات التي طرأت في جميع المياديف االجتماعية كاالقتصادية كحتى 
الدينية منيا عمى سبيؿ التمثيؿ ال الحصر دخكؿ منتكجات غذائية ال تكجد بالمنطقة مثؿ 

.محصكؿ األرز لكف لـ تصؿ درجة أىميتو في نظر أفراد المجتمع إلى أىمية الكسكس

ف محافظة أفراد المجتمع التكاتي  عمى المكركث المحمي لدييـ ال يتكقؼ عمى البلماديات إ-
نما يتكقؼ عمى المحافظة أيضان عمى المكركثات المادية بما (الرقصات، الركايات، األمثاؿ) ، كا 

فييا المباس كحتى الغذاء مف خبلؿ عدـ استيبلؾ المكاد المصنعة بالرغـ مف تكفرىا كباألخص 
مادة الكسكس المصنكع بالمصانع، كىذا ما أشارت عميو المبحكثات كأكدف عميو في االستمارات 

(.09) كاالستمارة رقـ  (48) كاالستمارة رقـ  ( 15 )مثؿ االستمارة رقـ 

 "إليامارساد"أثر في زيادة اإلنتاج المحمي كىذا ما أشارت إليو الباحثة  الشعبية لبلحتفاالت-
 في حديثيا عف دكر بعض الممارسات األفعاؿ االحتفالية في "المقدسكالمدنس"في كتابيا 

، كما رأيناه أف لبلحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية دكر الحياة اليكمية لؤلفراد  في مجتمع
.(الكسكس)في زيادة اإلنتاج المنزلي 

يرتفع حجـ اإلنتاج كينقص في مجاؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو تكافقان كقدرات -
.العامبلت فيو كظرفيف المنزلية
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:استنتاجعاـ

 مف خبلؿ عرضنا لنتائج فرضيتى الدراسة اتضح لنا أف ىناؾ لبلحتفاالت الشعبية دكران 
في تفعيؿ العمؿ المنزلي؛ فيك بنسب متفاكتة حسب تنكع االحتفاالت، إذ نجد أنيا ارتفعت عند 
االحتفاالت المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية كانخفضت عند االحتفاالت المرتبطة بالشعائر الدينية 

كىذا ما تـ تكضيحو في أغمب تحميبلت الجداكؿ كتفسيراتيا ىذا ألف , كتقاربت في االثنيف معان 
االحتفاالت الشعبية ليا أىمية مف حيث التركيح عف النفس، ككسب الرزؽ مف خبلؿ تكفير 

 .الطمبيات الخاصة بإعداد الكسكس كصناعتو أثناء اقترابيا لدل أفراد العينة

  كبالتالي فيي بمثابة تعبئة النفس مف جديد ككسب نكع مف الراحة مف أجؿ االنطبلؽ 
في أياـ عممية بكؿ جدية كنشاط؛ أضؼ إلى ذلؾ أنيا تعمؿ عمى كسر الركتيف اليكمي مف 

ككنيا تمكف , خبلؿ انيماؾ العامبلت في العمؿ المنزلي دكف انقطاع، لذلؾ فإف ليا أثر إيجابي
العامبلت مف اكتساب ميارات كخبرات معرفية متنكعة خبلؿ احتكاكيف بالعالـ الخارجي 

كالمتمثؿ في معرفة أحكاؿ السكؽ مف أسعار المادة األكلية كأسعار بيع المنتكج كحتى األطراؼ 
كىذا ما قد أشارت إليو , التي يمكف التعامؿ معيا فيما بعد في مجاؿ إعداد الكسكس كصناعتو

التشغيؿ:عطارعبدالحفيظحكؿ"أغمب الدراسات السابقة التي قمنا بعرضيا خاصة دراسة 
التي أكدت عمى أف التشغيؿ ،"غيرالرسميبيفالدافعاالقتصادمكاالجتماعيفيالجزائر

غير الرسمي مكف مف خمؽ التكازف كامتصاص الفائض مف العمالة خاصة الصغرل الذم عجز 
 . كبالتالي اندماج العماؿ المنازؿ كنمكذج منو في سكؽ العمؿ،التشغيؿ الرسمي عمى استيعابيا

 : كمف ىذا االستنتاج العاـ نستكشؼ نتائج فرعية تمثمت فيما يمي

خصكصية عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ تكمف في أنو نشاط - 1
 .تتميز بو فئة النساء في المنطقة دكف غيرىا
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بعمر العامبلت كاستعداداتيف كقدراتيف  (الكسكس المنزلي)ارتباط زيادة اإلنتاج المنزلي - 2
كتمكنيف مف العمؿ في تحضير أك إعداد الكسكي كصناعتو في المنزؿ الذم يحتاج إلى جيد 

 .كبير ككقت كفير

العامبلت بعمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو يفرضو الكاقع االجتماعي قياـ - 3
 .كاالقتصادم عمى ىؤالء النسكة سكاء كف عازبات أك متزكجات أك مطمقات أك أرامؿ

عمؿ تحضير أك إعداد الكسكي كصناعتو في المنزؿ ليس حكران عمى مستكل تعميمي معيف - 4
 .حتى يتسنى لمعامبلت القياـ بو، فيك نشاط تمتينو التي تممؾ مستكل عممي كالتي ال تممكو

كاف عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو المنفذ أك المفتاح األمثؿ لرفع مستكل دخؿ - 5
أسرىف، بالرغـ مف أنيف عامبلت في القطاع الرسمي، ككذلؾ يعتبر بمثابة البديؿ ألنكاع العمؿ 

 .األخرل خارج المنزؿ نظران لرفض بعض أفراد المجتمع التكاتي فكرة عمؿ المرأة خارج المنزؿ

ازدياد الطمب عمى منتكج الكسكس المنزلي نتيجة ارتفاع استيبلكو في المكاسـ االحتفالية - 6
المقامة في المجتمع التكاتي مثؿ األعراس، األعياد، الزيارات، باعتباره الكجبة الغذائية المفضمة 

 .لدييـ كالتي تمثؿ المكركث الثقافي التقميدم أك الذاكرة الحية لممجتمع

ظيكر نكع مف المنافسة كالصراع ما بيف العامبلت في تحضير أك إعداد الكسكي - 7
كصناعتو في المنزؿ كالمستثمريف، كيتجسد ذلؾ مف خبلؿ تحديد األجر كالتسكيؽ، كتأميف 

 .المادة األكلية

لبلحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية دكران في زيادة إنتاج الكسكس المنزلي، يكمف في - 8
 .الحجـ كالمقدار الذم يتـ صرفو في ىذه االحتفاليات
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لكجبة الكسكس دكران كظيفيان ثقافيان في إحياء االحتفاالت الشعبية باعتباره تراث مادم يتميز - 9
في تحميمو يتكامؿ النسؽ، كأيضا لما لمنسؽ الثقافي " بارسكنز"بو المجتمع التكاتي كىذا ما أسماه 

 .مف أىمية كعبلقة مع جميع األنساؽ األخرل

الضبط االجتماعي كيظير حميا في ككف أفراد "  إميؿ دكر كايـ"كجكد نكع مف الضغكط أك ما يسميو - 10

ال فإنيف يتعرضف لمشاكؿ كبيرة تؤدم بيا العينة أقررف أنيف يعممف بالمنزؿ مجبرات  غير مخيرات، كا 
 .إلى منعيا مف العمؿ بيذا الشكؿ

 كمف خبلؿ ىذه النتائج نقكؿ إف ىذه الدراسة أثبتت االفتراض الذم قمنا بافتراضو؛ كىك 
دكران في  (سكاءن المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية كالمرتبطة بالشعائر الدينية)أف لبلحتفاالت الشعبية 

تفعيؿ العمؿ المنزلي؛ حيث إف تحقؽ الفرضيتيف الجزئيتيف كاف بنسبة متقاربة؛ ألف أغمب 
الجداكؿ التي تـ تحميميا كتفسيرىا بيَّف أفراد عينة الدراسة بأف لبلحتفاالت الشعبية دكران في تفعيؿ 

عمؿ تحضير أك إعداد الكسكي كصناعتو في المنزؿ، باعتبار ىذه االحتفاالت تفتح مجاالن 
 .     كاسعان لمعرض كالطمب لمنتكج الكسكس المصنكع في المنازؿ
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تحضير)دكراالحتفاالتالشعبيةفيتفعيؿالعمؿالمنزلي" مف خبلؿ دراستنا لمكضكع 
 كتحميمنا لمبيانات التي جمعناىا مف عناصر "(أكإعدادالكسكسكصناعتوفيالمنزؿنمكذجا
: مجتمع البحث تكصمنا إلى عدة نتائج مف بينيا

خصكصية عمؿ تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ تكمف في أنو نشاط - 1
 .تتميز بو فئة النساء في المنطقة دكف غيرىا

بعمر العامبلت كاستعداداتيف كقدراتيف  (الكسكس المنزلي)ارتباط زيادة اإلنتاج المنزلي - 2
كتمكنيف مف العمؿ في تحضير أك إعداد الكسكس كصناعتو في المنزؿ الذم يحتاج إلى جيد 

 .كبير ككقت كفير

ظيكر نكع مف المنافسة كالصراع ما بيف العامبلت في تحضير أك إعداد الكسكس - 3
كصناعتو في المنزؿ كالمستثمريف، كيتجسد ذلؾ مف خبلؿ تحديد األجر كالتسكيؽ، كتأميف 

 .المادة األكلية

لبلحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة اليكمية دكر في زيادة إنتاج الكسكس المنزلي، يكمف في - 4
 .الحجـ كالمقدار الذم يتـ صرفو في ىذه االحتفاليات

لكجبة الكسكس دكران كظيفيان ثقافيان في إحياء االحتفاالت الشعبية باعتباره تراث مادم يتميز - 5
في تحميمو يتكامؿ النسؽ، كأيضا لما لمنسؽ الثقافي " بارسكنز"بو المجتمع التكاتي كىذا ما أسماه 

 .مف أىمية كعبلقة مع جميع األنساؽ األخرل
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ث أف يكاصمكا البحث في مثؿ ىذه ػػ كما أف ىناؾ اقتراح بالنسبة لمف ليـ الرغبة في البح
شكؿ عاـ، كمف أىـ ب كالمؤسسات العامبلت في المنزؿالمكاضيع لما ليا مف أىمية في حياة 

ف آخريف ػف باحثيػػػػات جديدة، تمؾػػػػػؽ منيا مكضكعػػػػا كالتي قد تنبثػػكؿ دراستفػػػػػىذه التكصيات ح
: مف دراستيا كىي كما يمي

مكاصمة البحث كالتنقيب عف المكاضيع التي ليا عبلقة بالتراث خاصة المرتبط بالمنطقة - 
: مثؿ

 .الرفع مف استيبلؾ المنتكج التقميدم ألفراد المجتمع المحمي في  الغذائيةدكر العادات كالتقاليد*

. اإلنتاج المنزليأثر احتفالية الزكاج المبكر عمى *

. الشعبية في التنمية المسدامةدكر االحتفاالت *

. التكجيو االستيبلكي ألفراد المجتمع األعياد الدينية كدكرىا في *

 .دكر العمؿ المنزلي في رفع مف الدخؿ األسرم*

 .المكانة المينية كاالجتماعية لمعماؿ المنازؿ كدكرىا في تحقيؽ الذات*

 كعميو تجدر اإلشارة إلى لفت االنتباه حكؿ الجانب الطقكسي كجبة الكسكس كالتي 
بالمحافظة عمييا؛ يعني المحافظة عمى اليكية القكمية ألفراد المجتمع التكاتي، كبالتالي البحث 
كالتنقيب عف سبؿ المحافظة عمييا بإدراجيا ضمف التراث العالمي في إطار االىتماـ الدكلي 

 .  لؤلكبلت الشعبية عبر العالـ بسف القكانيف كالبنكد التي تعمؿ عمى حمايتيا كعدـ زكاليا
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دراسةنظرية)إدارةالمكاردالبشريةكالسمكؾالتنظيـ: ناصر دادم عدكف .53
 .2003، دار المحمدية العامة، الجزائر، (كتطبيقية

 ،(مكقعيا في االقتصاد كظائفيا كتسييرىا)المؤسسة االقتصادية  :ناصر دادم عدكف .54
  .(ف س، د،)، دار المحمدية،  الجزائر، (ط د،)
ديناميات تغير التراث : الكتاب العاشر)التراث كالتغير االجتماعي : نجكل الشايب .55

، 01، ط (الشعبي في المجتمع المصرم، دراسة لعادات الطعاـ كآداب المائدة
. 2002جامعة القاىرة، - مطبكعات مركز البحكث كالدراسات االجتماعية، كمية اآلداب

، ديكاف المطبكعات الجامعية، 1ت، طالديفكالطقكسكالتغيرا:نكر الديف طكالبي .56
  ـ1988الجزائر، 

المغرب، - ، دار تكبقاؿ، الدار البيضاء01المقدس اإلسبلمي، ط : نكر الديف الزاىي .57
2005. 
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, (سمسمة العمـك االجتماعية)،المرأةكالمجتمعالمعاصر: سامية حسف الساعاتي .58
 .2006 ,القاىرة, مكتبة االسرة

، الدار الدكلية 1النظرية االجتماعية كدراسة األسرة، ط : سامية مصطفى الخشاب .59
.   2008لبلستثمارات الثقافية، 

، د ط، (دراسةاجتماعيةميدانية)المرأةكالعمؿالمنزلي: سامية مصطفى الخشاب .60
 .1983، (ف.ـ.ب)جامعة القاىرة، 

االسكندرية،  ، دار المعرفة الجامعية،التغيراالجتماعيكالتحديث: سناء الخكلي .61
 .(ب،ت)مصر، 

 ، 2009لبناف، – سناء الخكلي، األسرة كالحياة العائمية، دار النيضة العربية، بيركت  .62
 ،ر، دار الكتاب الحديث،  القاىرة مصالمدخؿإلىاألنتركبكلكجيا:عامر مصباح  .63

  ـ2009
، دار الغرب،  (مدخؿ لمرقصات الشعبية)شكر سرقمة، الرقصات كاألغاني الشعبية اع .64

 .رالجزائ– كىراف 
نظرياتو، )عمـ النفس االجتماعي : عباس محمكد عكض كرشا صالح منيكرم .65

 2003مصر، -، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية(د،ط)،(تطبيقاتو
  1999األردف، - ، دار الشركؽ، عماف01عمـ اجتماع التربية، ط : عبد اهلل الرشداف .66
، الييئة العامة 01، ط دراساتفيالمعتقداتالشعبية: عبد الحكيـ خميؿ سيد أحمد .67

. 2013مصر، - لقصكر الثقافة، القاىرة
المعتقدات الشعبية في الطقكس كالشعائر الصكفية : عبد الحكيـ خميؿ سيد أحمد .68
دراسة ميدانية لمطريقة الجازكلية الحسنية الشاذلية، الييئة المصرية العامة لمكتاب، )

 2012مصر،- كزارة الثقافة، القاىرة
، الييئة العامة 01، ط دراساتفيالمعتقداتالشعبية: عبد الحكيـ خميؿ سيد أحمد .69

. 2013مصر، - لقصكر الثقافة، القاىرة
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، الشركة الكطنية، الجزائر، فالتخمؼفيالجزائرمتكك: عبد المطيؼ بف أشنيك .70
1979. 

تحميؿ مظاىر ) ,تكيزةكابعادىااالجتماعيةفيالريؼالجزائرم: ضعبد المالؾ مرتا .71
المؤتمر الثاني لمثقافة , 1ط , (التعاكف االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم بيف اىؿ الريؼ

 .1999, لبناف- بيركت, دار الحداثة, منشكرات الحكار الثقافي, الشعبية المبنانية العربية
المفاىيـكاالشكالياتمفالحداثةإلى)سكسيكلكجياالثقافة: عبد الغني عماد .72

  .2006، مركز الدراسات الكحدة الغربية، بيركت ػ لبناف،2، ط(العكلمة
اإلشكاليات، التقنيات،  )منيجية البحث في عمـ االجتماع : عبد الغني عماد .73

 .(المقاربات
-،  دار نزىة األلباب،  غردايةأساسياتفيعمـاالجتماع: عبد العزيز خكاجة  .74

 .2012الجزائر 
تحقيؽ مصطفى عبد )ابف باطيش أكالمجد: عماد الديف اسماعيؿ بف أبي البركات .75

 .1991، الغني في االنباء عف غريب المذىب كاألسماء،  ؽ(الحفيظ سالـ
، مناىجالبحثالعمميكطرؽإعدادالبحكث: عمار بكحكش كمحمد محمكد الذنيبات .76

. 2001، 3الجزائر، ط - ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف 
االقتصاد المكازم كالسياسات المضادة لو في : عزكز عمي كبكزياف عبد الباسط .77

االقتصاد المكازم في الجزائر : الجزائر، كرقة عمؿ في إطار الممتقى الكطني حكؿ
 .، جامعة سعيدة،2007 نكفمبر 21 ك20اآلثار كسبؿ التركيض، يكمي 

، دار المعرفة (دراسةميدانية)ياكدراسةالتراثالشعبيجاألنثربكلك: فاركؽ أحمد .78
  .2008الجامعية، األزاريطة ػ مصر، 

، (بحثميدانيلبعضالعاداتاالجتماعية)القيـكالعاداتاالجتماعية: فكزية دياب .79
  .1980 لبناف، ،بيركت- دار النيضة العربية

، شارع تاريخالعمؿ : (غنيـ عبدكف، كمراجعة، محمد عطا: ترجمة )فرانسكا باريو .80
 .(ب ـ ف ك ب س ف)، (ب ط)عبيد، ركض الطرج، 
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، عنابة منيجيةالبحثالعممي:صبلح الديف شركخ .81   .2003الجزائر، - ، دار العمـك

 مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ، االتجاىات األساسية في عمـ االجتماع،:رابح كعباش .82
 2007الجزائر،- قسنطينة

الشيخعيدالحميدابفباديسباعثالنيضةاالسالميةالعربية: رابح عمامرة تركي .83
 .2003، المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية، الجزائر، 2ة، طفيالجزائرالمعاصر

دار  (د،ط) المؤسسة في التشريع الجزائرم  بيف النظرية كالنطيؽ :رشيد كاضح  .84
  2002الجزائر –ىكمة،  بكزريعة 

العاممةبيفالتشريعالعمؿالجزائرمبيفالمساكاةكالحمايةالمرأة: تاج عطا اهلل .85
  .2006، ديكاف المطبكعات الجزائرية،  الجزائر، القانكنية

مبيفكالسينا دكرالمرأةالبدكيةفيتنميةالمجتمع: خالد البدركم كمحمد البدراكم .86
دكر المرأة السياسي : ، المؤتمر الدكلي حكؿالحقيقةالمقنعةكالمككفالثقافي

كالحضارم عبر العصكر، جامعة القاىرة، كمية اآلداب، مركز البحكث كالدراسات 
 . 2016 التاريخية،

 
:مذكراتالدكتكراهكالماجستير-انبعار

المرأة العاممة )الفضاء العاـ كالفضاء الخاص بيف القطيعة كاالستمرارية : بداش كردة .87
، رسالة ماجستير منشكرة، قسـ (دراسة ميدانية بسكناطراؾ– في المؤسسة الصناعية 

 .2012-2011- السانيا– عمـ االجتماع، جامعة كىراف 
العكامؿ االجتماعية كالمرأة العاممة في الجزائر،  رسالة ماجستير في عمـ : مانع عمار .88

 .2000،2001االجتماع التنمية، جامعة منتكرم بقسنطينة، 
دراسة )في تغيير العادات االجتماعية الغذائية  تأثيرات أنماط اليس: محمد بف عمارة .89

رسالة دكتكراه في عمـ اجتماع  ( نمكذجاالعمندةكادم - ميدانية بصحراء كادم سكؼ
 .2015-2014الجزائر،منشكرة،-  بسكرةحنيفرم،  جامعة محمد اسيالسي
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بحثفيكاقعالنظاـ)فيادرارالكظيفةكالتكظيؼ لزيارةا: محمد عبد القادر .90
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ عمـ االجتماع، (التراثياالجتماعيبمنطقةتكات

 2011ػ 2010جامعة كىراف، 
تكزيع المياـ المنزلية بيف الزكجيف بيف الكاقع كالتكقعات في : مميكة سميماني .91

، Dvais et Rigaux: دراسة مقارنة بيف الكاقع الجزائرم كالتنظيـ المنزلي لػ)الجزائر
مذكرة ماجستير في عمـ النفس االجتماعي، منشكرة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، 

 .2003-2002قسـ عمـ النفس كعمـك التربية، جامعة الجزائر، 
األكضاع االجتماعية كانعكاساتيا عمى كعي المرأة العاممة في : عكفي مصطفى .92

، جامعة قسنطينة، معيد عمـ االجتماع، (رسالة ماجستير غير منشكرة )الجزائر 
1993. 

التشغيؿ غير الرسمي بيف الدافع االقتصادم كاالجتماعي في : عطار عبد الحفيظ .93
الجزائر، رسالة دكتكراه منشكرة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، معيد الثقافة 

 .2009تممساف،  - الشعبية، جامعة أبي بكر بمقايد
االستقرار األسرم كعبلمة بمقاييس : (عبد الغني مغربي: تحت إشراؼ)صباح عباسي .94

التكافؤ كالتكامؿ بيف الزكجيف في ظؿ مختمؼ التغيرات التي عرفيا المجتمع الجزائرم 
دراسة ميدانية عبر مختمؼ مناطؽ الكطف، رسالة دكتكراه منشكرة، جامعة )

 Ogburn (william).Technologyand: نقبل عف ) 2008-2007الجزائر،
changing Family. Boston Miffilim. 

دراسةفيالخصائصاالجتماعيةكالعمرانية)القصكرمجتمع: شكيشي زىية .95
بف . د: ، مذكرة ماجيستير منشكرة، تحت إشراؼ(كالثقافيةلقصكرمدينةتكقرت

قسنطينة، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، قسـ - السعدم اسماعيؿ، جامعة منتكرم
 .2005/2006عمـ االجتماع، 

 :المجالت-انخامس
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قصةاسبكعالنبيػصمىاهللعميوكسمـػ: مكالم عبد اهلل بف الطيب سماعيمي  .96
، 06، تصدر عف مجمكعة القركط، العدد مجمةالنخمة، بعرشاكالدالسيحمكبمحاج

 2010مارس 
عمؿ المرأة كأثره عمى االستقرار األسرم،  مجمة : مكياب ليمى كابراىيـ الذىبي .97

 .2015 جكاف 11الدراسات كالبحكث االجتماعية، جامعة الشييد لخضر،الكادم،العدد
خركج المرأة إلى ميداف العمؿ كأثره عمى التماسؾ األسرم، مجمة : مصطفى عكفي .98

 2003، جكاف 19العمـك االنسانية، العدد
-أبعاد كاستراتيجية العمؿ المنزلي، مجمة دراسات جامع الجمفة: عطار عبد الحفيظ .99

 2010، 02الجزائر، العدد 
المرأة العاممة في المنظكمة التشريعية الجزائرية،  مجمة العمـك : مانع عمار .100

 ، جكاف29:تكرم قسنطينة، العددفجامعة ـ. االنسانية
مراجعة نقدية لؤلدبيات في ضكء )النكع االجتماعي كالعمؿ المنزلي : فريدة مشرم .101

،  مخبر 2013: ، مجمة الحكار الثقافي، العدد(خصكصيات األسرة الجزائرية
- الحضارات، التنكع الثقافي كفمسفة السمـ، جامعة عبد الحميد بف باديس، مستغانـ 

 2013الجزائر، 
المظاىراالحتفاليةألسبكعالمكلدالنبكمالشريؼ: قاسمي محمد عبد الرحماف  .102

، المطبعة العربية، جامعة ادرار، جكيمية 18، العدد مجمةالحقيقة، بمنطقةقكرارة
2011 

:المقابالت-انسادس
مقابمة مع أـ أسماء، أستاذة بقسـ الخياطة كالتفصيؿ التابع لتككيف اإلناث  .103
 صباحا بقاعة المتعددة 09:39: ، في الساعة02/04/2015: ، يـك(الماكثات بالبيت)

. الخدات ببمدية أكالد أحمد تيمي أدرار
 صباحا 11:00: ، في الساعة09/09/2015: مقابمة مع الشيخ سيدم أحمد يـك .104

بقصر أكالد عيسى تيمي أدرار 
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، بقصر بني  مساءن 17:30: ، في الساعة22/07/2015 :مقابمة مع أبك أيمف يـك .105
 أدرار- تيمي- تامر

 10:30: ، في الساعة02/10/2015: مقابمة مع الحاج البركة  الصدبؽ يـك .106
صباحان بقصر بكزاف تيمي أدرار 

  صباحا9:30 عمى الساعة 3/7/2015:يـك.ؼ.مقابمة مع االخت جمعة  .107
. ، يقصر تازكلت2014 أفريؿ 23، يـك "الزىرة حرمة"مقابمة أجريت مع السيدة  .108
 صباحا 09:00: ، عمى الساعة07/06/2014أـ مبرككة يـك : مقابمة مع السيدة .109

 بقصر أكالد بكحفص تيمي أدرار
 صباحا 09:00: ، عمى الساعة07/06/2014أـ مبرككة يـك : مقابمة مع السيدة .110

 بقصر أكالد بكحفص تيمي أدرار
، بقصر أكالد عيسى بمدية أكالد أحمد 2014 مام 01يـك " أبك محمد"مقابمة مع  .111

 تيمي ػ أدرارػ
 صباحا 11:00: ، في الساعة27/02/2015: مقابمة مع أـ محمد ىاشـ يـك .112

 .بقصر أكالد إبراىيـ تيمي أدرار
 بقصر أكالد براىيـ عمى 24/4/2015:مريـ أك أـ كمثـك يـك :مقابمة مع السيدة  .113

 صباحا11:00الساعة 
.  صباحا10:00 عمى الساعة 10/09/2015أجريت يـك " أـ مريـ" مقابمة مع  .114
  مساءا18:30 في الساعة 22/10/2015يـك " مع األخت ميمكنة : مقابمة .115
 . صباحان 09:00، عمى 02/2015/ 16مقابمة مع السيد مدياني   يـك األحد  .116
: محمد البركة محفكظي، المدعك سيد البركة بقصر بني تامر، يـك: مقابمة مع الشيخ .117

  مسساءن 18:00: ، في الساعة31/08/2015
.  صباحا10:00 عمى الساعة 10/09/2015أجريت يـك " أـ مريـ" مقابمة مع  .118
 ا مساء18:30 في الساعة 22/10/2015يـك " مع األخت ميمكنة : مقابمة .119
.  مساءا18:00، عمى الساعة  16/08/2015يـك ": أـ محمد عبد اهلل" مقابمة مع .120
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 صباحا بقصر 10:00: ، في الساعة13/08/2015: مقابمة مع الحاجة مينة يـك .121
تاريدالت بأككالد إبراىيـ تيمي أدرار 

 09:00: ، في الساعة24/09/2015: مقابمة مع الحاج محمد المبركؾ يـك .122
صباحان، بقصر بني تامر تيمي أدرار 

. ، قصر إيغزر25/02/2014، يـك "اـ نادية"مقابمة مع السيدة  .123
الذم رفض االفصاح عف معمكماتو الشخصية لشيرتو " ع.ح.س: "مقابمة مع السيد  .124

.   صباحا بمحمو10:00: ، عمى الساعة16/06/2015: في ىذا المجاؿ، يـك
 عمى الساعة 19:00عمى الساعة 25/7/2015:مقابمة مع أـ عيشة ترككاف يـك .125

  اكالد ابراىيـربقص19:00
 17:30: ، في الساعة16/09/2015: مقابمة مع الحاج عبد القادر تازايا، يـك .126

. مساءن بقصر بني تامر تيمي أدرار
: ، في الساعة12/07/2015: مقابمة مع الحاج محمد المدعك أبا دحماف، يـك .127

  مساءن بقصر أكالد إبراىيـ تيمي أدرار19:00
لييًال،بقصر20:30:،فيالساعة20/07/2015:مقابلةمعالحاجةعائشةيوم .128

أدرار-تيمي–ملوكة

الى غاية 00:17عمى الساعة , 04/10/2015 يـك :أجريت " أـ فتيحة"مقابمة مع  .129
00:20 
 18:00. عمى الساعة16/6/2015:مقابمة مع األـ فتيحة المدعكة أـ مريـ يـك .130
 10:00:  في الساعة27/06/2015: الحاجة فطكمة يـك: مقابمة مع السيدة .131

 في 28/08/2015: مقابمة مع األخت مريـ المدعكة  مني بنت الحاجة يـك- صباحان 
.  مساءن بقصر أكالد ابراىيـ تيمي19:00: الساعة

 مساءن، بقصر 17:50: ، في الساعة23/07/2015: مقابمة مع أـ صفاء يـك .132
أدرار -  تيمي- بكزاف
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 مساءن، بقصر 17:50: ، في الساعة23/07/2015: مقابمة مع أـ صفاء يـك .133
أدرار -  تيمي- بكزاف

 11:30، عمى 02/2015/ 16األحد " الحاج قكيدر بمقاسـ:"مقابمة مع السيد .134
 .صباحان 

صباحان بقصر 10:00: ، في الساعة02/05/2015: مقابمة مع الحاجة الخادـ يـك .135
 .زاكية سيد البكرم تيمي أدرار

 صباحان 10:00: ، في الساعة23/08/2015: مقابمة مع الحاجة ماما يـك .136
. بقصر أكالد ابراىيـ تيمي أدرار

 صباحا، 10:30: ، عمى الساعة28/09/2015أـ خالد يـك : مقابمة مع السيدة .137
 بقصر بني تامر

 زكاال بقصر 14:30: ، في الساعة24/02/2015: مقابمة مع الحاجة خدكجة يـك .138
 .ممككة

المبلحظة بالمشاركة يـك احتفالية زيارة المكلد النبكم الشريؼ باكالد ابراىيـ تيمي،   .139
14/01/2014. 
 

 :المكاقعاإللكتركنية:سابعان
أحمد أبا الصافي، ميراث تكات، كتبيا عف مديرية السياحة لكالية ادرار، الخميس  .140

 w.w.w:المكقع االلكتركني  منشكر عمى 21:33، عمى الساعة2013 فبراير14
taouat.net   

 منشكر عمـ االجتماع النظريات الكبلسيكية كالنقدية، جامعة القاىرة: أحمد زايد .141
، محرؾ البحث dz-sociologie-blogspot.com  : المكقع االلكتركنيعمى 

Googele. 
منشكر عمى مساند برنامج العمالة المنزلي : كزارة العمؿ المممكة العربية السعكدية .142

 .musaned.gov.sa/content/uploaded/Musaned :المكقع االلكتركني
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a.  محرؾ البحث Googele  18:30: ، عمى الساعة27/08/2016: يـكشكىد 
 مساء، 

 منشكر عمى المكقع أدرار كحات مف الفف، كقصكر لؤلمف، الجزائر : دليؿ كالية أدرار .143
 مساءن 20:30: ، في الساعة03/06/2015: ،  يكـw.w.w:          اإللكتركني

البنية الرمزية لمجسد كمظاىره الطقكسية كالتعبيرية : محمد حمادم، مقاؿ بعنكاف .144
 منشكرة 11: ، مجمة الكحات لمبحكث كالدراسات، العدد(مقاربة أنثركبكلكجية لمجسد)

: ، يـكhttp:elwahat.univ – ghardaia – dz: اإللكتركنيعمى المكقع 
  مساءن، 21:00: ، في الساعة04/08/2015
    www.gccls.org : المكقع االلكتركني .145
 https://www.fotum.lu/wp-content.opit , p 19المكقع االلكتركني .146
أغاني )األغنية الشعبية كدكرة الحياة اليكمية : عبد القادر نطكر، مقاؿ بعنكاف .147

: المكقع اإللكتركني منشكر عمى ، دراسات أدبية(الطفكلة في الشرؽ الجزائرم
W.W.W.UNIV-SKIKDA/DZفي الساعة05/04/2015: ، شكىد  يـك ، :

  ليبلن 22:30
الطقكس كالعادات، الحكار ....عاشكراء : ، مقاؿ تحت عنكاف:فاطمة الغدادم .148

دراسات كأبحاث في التاريخ كالتراث كالمغات : ، محكر3464/2011المتمدف، العدد 
 شكىد، htt//sociologiemekbes.blogspot.com منشكر في المكقع االلكتركني

 ،  مساء18:15: ، في الساعة11/04/2015: يـك
:الييئاتالدكلية:ثامنان

. 1995المكتب الدكلي لمعمؿ،  .149
. 1989، جكاف 48معمكمة إحصائية رقـ : الديكاف الكطني لبلحصاء  .150
، (دليؿ قكانيف العمؿ)الحماية الفعالة لمعماؿ المنزلييف : منظمة العمؿ الدكلية  .151
 2012، المكتب الدكلي، جنيؼ، 1ط
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مكتب العمؿ الدكلي،  العمؿ ااالئؽ مف أجؿ العماؿ المنزلييف، مؤتمر عمؿ  .152
  2009/،  جنيؼ(1) التقرير الرابع 2، ط99،2010دكلي،  الدكرة 

دليؿ لكضع قكانيف )الحماية الفعالة لمعماؿ المنزلييف : منظمة العمؿ الدكلية .153
 2012، المكتب الدكلي لمعمؿ، جنيؼ، 01، ط (العمؿ

 1965النشرة الرسمية، جكيمية :مكتب العمؿ الدكلي  .154
مصر - ، القاىرة1النكع كعمـ االجتماع العمؿ كالمؤسسة،  ط: منظمة المرأة العربية  .155

2011 .
سمسمة دراسات عف المرأة العربية في : المجنة االقتصادية كاالجتماعية لغرب آسيا .156

 2001المتحدة، نيكيكرؾ،  التنمية، الشراكة في األسرة العربية،  األمـ
:كتبأجنبية:تاسعان

157. -United Nations, 1995,U.N,2000,cited in the world Bank, 

Integrating Gender into world Bank’s world : Astrategy For 

Action, Jan2002. 

158. Laurence cocandeau_Bellanger  : femmes au travail 

comment concilier vie professionnelle et vie familiale, ARMAND 

COLIN, 2011   

 

 

:التقارير:عاشران
النساء كسكؽ العمؿ، الدكرة : تقرير المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي .159

 2004العامة العادية الخامسة كالعشركف، ديسمبر
 :الجرائدالرسمية:حادمعشر
 المتضمنة 2016 مارس 07، المؤرخة في يـك االثنيف 14رقـ: الجريدة الرسمية .160

 (القانكف العمؿ)التعديؿ الدستكرم لبعض القكانيف 
 1976جبية التحرير الكطني، الميثاؽ الكطني، الجزائر، .161
الميثاؽ الكطني  .162
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القانكف رقـ ) 2007الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانكف األسرة لسنة  .163
المتضمف لقانكف األسرة المعدؿ كالمتمـ، . 1984 جكاف 09 المؤرخ في 84-11
، المؤرخ في 42الجريدة الرسمية، الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  .164

 1996 مام 07
 الممتقيات:ثانيعشر
: إشكالية العمؿ المنزلي في العمـك االجتماعية، مف كتاب: شارب دليمة مطير .165

عبد القادر لقجع، أعماؿ الممتقى الكطني : عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر، تنسيؽ
 مام 6-5-4:أية عبلقات؟، كىراف، أياـ: عمـ االجتماع كالمجتمع في الجزائر: حكؿ

 2004، دار القصبة، الجزائر، 2002
 :مستخرجاتالبمدية:ثالثعشر
، عمى 23/07/2016مستخرج مف كثائؽ بمدية أكالد أحمد تيمي أدرار يـك  .166

 . صباحان 8:30الساعة 
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 2015-2014:  الموس  الجامع  

01:الممحؽرقـ

 :..................... ارقس

 

 

ثـــاستمــــــــــارة بح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 :              تحٌة طٌبة و بعد 

دور االحتفاالت الشعبٌة فً تفعٌل العمل المنزلً "              ٌهدف هذا البحث إلى دراسة 

، لذا نرجوا "أدرار- دراسة مٌدانٌة ببلدٌة أوالد أحمد تٌمً- (إعداد وصناعة الكسكس المنزلً)

فً الخـــــــــــــانة المناسبة،  (x)بوضع عالمة  من  سٌادتكم ملء هذه االستمارة بكل موضوعٌة

. البحث العلمً فقطو نحٌطكم علماً بأن المعلومات التً ستدلون بها لن تستخدم إال ألغراض 

 

 شاكرٌن لكم حسن تعاونكم

 ر .ب.أ
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:البياناتالشخصية:-المحكراألكؿ

ذكر                            أنثى :            الجنس .1
 ...........................................................................................:العمر .2
 أمي                      يقرأ كيكتب                                ابتدائي :   المستكل التعميمي .3

                      متكسط              ثانكم               جامعي                   دراسات عميا 
أعزب               متزكج                مطمؽ                     أرمؿ :      الحالة العائمية .4
 ..............................................................:ىؿ لديؾ مينة أك عمؿ آخر .5
 ...........................................................:مدة العمؿ في تحضير الكسكسي .6
 ......................................................:(المتكفؿ بيـ)عدد األشخاص  .7

:دكراالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبدكرةالحياةاليكميةفيتفعيؿالعمؿالمنزلي-:المحكرالثاني

 ىؿ يحتاج عمؿ تحضير الكسكسي إلى تحضيرات أكلية؟   نعـ                                  ال .8
  ماىي ىذه التحضيرات؟ " بنعـ " في حالة اإلجابة 

كبلىما معا                       (الفرينة+ السميد )تحضير كسائؿ العمؿ               تحضير المادة األكلية 

 ..............................................................................:آخر أذكريو

 :مف يكفر المادة األكلية لتحضير الكسكسي، ىؿ ىك .9
أنت                                     صاحب االحتفالية                              مستثمر في المينة                   

 ....................................................................................................آخر أذكريو
 ىؿ الغرباؿ كاف مستعمبل قديما في تحضير الكسكسي؟    نعـ                                         ال .10

  ما ىي الكسيمة التي كانت مستخدمة  ىؿ ىي" ببل" في حالة اإلجابة: 
طبؽ السعؼ                                     طبؽ الببلستيؾ                               مائدة 

 ............................................................. ................................األكؿ               آخر أذكريو
 برأييؾ ىؿ الكسائؿ المستخدمة في تحضير الكسكسي مبلئمة؟      نعـ                               ال .11

  ىؿ تحتاجيف إلى كسائؿ جديدة مثؿ" ببل" في حالة اإلجابة: 
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غرباؿ كيربائي                          إناء آلي                     جياز يقكـ بجميع مراحؿ تحضير الكسكسي 

:........................................................................................................... آخر أذكريو

 :ما ىي الطريقة التي تحصميف بيا عمى طمبات العمؿ، ىؿ ىي .12
مباشرة                           عف طريؽ كسطاء                                      كبلىما معا 

:................................................................................................... آخر أذكريو

 ىؿ تحضير الكسكسي يتـ حسب أكقات خاصة؟                 نعـ                                  ال .13
  ىؿ ىذه األكقات" بنعـ"في حالة اإلجابة: 

    في السنة                           في كؿ يـك                                        في المكاسـ                
 ..............................................................................................:آخر أذكريو

 ىؿ لديؾ مكاف لمعمؿ فيو أثناء تحضير الكسكسي؟                نعـ                           ال .14
  ىؿ ىك" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

    ...................  :مبلئـ                           غير مبلئـ                   آخر أذكريو
 :أيف تقكميف بتحضير الكسكسي ىؿ ىك .15

منزلؾ                     منزؿ األقارب                     منزؿ الجيراف                     كرشة عمؿ          
.............................................................................................................. آخر أذكريو

 :  مف يساعدؾ في تحضير الكسكسي، ىؿ ىـ .16
 األبناء 
 األخكات 
  الجيراف 
 الصديقات 
 آخر أذكره................................................................................................. 

 ........................................كيؼ يتـ تكزيع األدكار بيف األفراد في عمؿ تحضير الكسكسي؟ .17
 ىؿ تعمميف عمى تحضير الكسكسي لحسابؾ الخاص؟              نعـ                          ال .18
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 ىؿ تعمميف عمؿ تحضير الكسكسي لحساب جيات أخرل؟              " ال: " إذا كانت اإلجابة بػ
 نعـ                                                   ال

  فيما تتمثؿ ىذه الجيات، ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 
مستثمريف                          جمعيات                                      مؤسسات                       

 ...............................................................................................آخر أذكريو

 ىؿ تجديف صعكبات في مرحمة تحضير الكسكسي؟              نعـ                            ال .19
  فيما تتمثؿ ىذه الصعكبات" بنعـ " في حالة اإلجابة:................................................. 

 إذا كاف تحضير الكسكسي في منزلؾ ىؿ لديؾ مكاف لتجفيفو؟              نعـ                     ال .20
  ما ىك المكاف الذم تتـ عممية تجفيفو ىؿ ىك" ببل" في حالة اإلجابة :

منزؿ األقارب                                منزؿ الجيراف                                    كرشة عمؿ                         
............................................................................................................... آخر أذكريو

 ىؿ تقكميف بنقؿ الكسكسي في حالة عدـ تكفر مكاف لمتجفيؼ؟           نعـ                        ال .21
  ماىي الكيفية التي يتـ نقمو بيا لمتجفيؼ ىؿ ىي" بنعـ" إذا كانت اإلجابة : 

 .................................:في أكياس السميد                       في كعاء كبير                       آخر أذكريو

        ال        ىؿ لديؾ كيفية تعمميف بيا لتجفيؼ الكسكسي؟          نعـ                  .22
  فيما تتمثؿ ىذه الكيفية ىؿ ىي" بنعـ " في حالة اإلجابة: 

   تعريض المنتكج ألشعة الشمس                                            تجفيؼ عادم               

 :.......................................  تجفيؼ بالمركحية                                                   آخر أذكريو

 ..........................................................أيف تقكميف بتخزيف منتكجؾ مف الكسكسي قبؿ بيعو؟ .23
 ىؿ المكاف الذم تخزنيف فيو الكسكسي مبلئـ؟                 نعـ                           ال .24

  فيما يتمثؿ ىذا المكاف ىؿ ىك" بنعـ "في حالة اإلجابة: 

غرفة خاصة بالتخزيف                                    كرشة عمؿ                         منزؿ الجيراف                
:.......................................................................................................... آخر أذكريو
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 ىؿ تحاكليف تسكيؽ منتكجؾ مف الكسكسي؟      نعـ                                         ال .25
  ىؿ عممية التسكيؽ تتـ بػ" بنعـ" في حالة اإلجابة : 

بمفردؾ                            عف طريؽ مكزع خاص                       االستعانة بزمبلء في المينة         

:........................................................................................................... آخر أذكريو

 

 

 ىؿ منتكجؾ مف الكسكسي يسكؽ حسب المستكيات؟            نعـ                             ال .26
  ما ىي ىذه المستكيات ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

عمى مستكل  الحي                           عمى المستكل القصر               عمى مستكل القرل المجاكرة                                     
عمى المستكل الكطني                                                    (المحمي)عمى مستكل قصكر أدرار

 ىؿ لديؾ صعكبات في بيع منتكجؾ مف الكسكسي؟                  نعـ                       ال .27
  ما ىي ىذه الصعكبات؟" بنعـ" في حالة اإلجابة..................................................... 

ف كقع لؾ حادث عمؿ؟                 نعـ                                       ال .28  ىؿ سبؽ كا 
 ..........................................................................................ما ىك ىذا الحادث؟ .29
 ىؿ ترتب عنو آثار؟                   نعـ                                                      ال .30

  فيما تتمثؿ ىذه اآلثار ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

إتبلؼ كسائؿ العمؿ                                                                 إتبلؼ المنتكج                          
 ..............................................................................................:آخر أذكريو

 ىؿ منتكجؾ مف الكسكسي معرض لئلتبلؼ؟                 نعـ                                   ال .31
  فيما يتمثؿ ىذا التمؼ" بنعـ" في حالة اإلجابة:................................................. 

 :كيؼ تفضميف العمؿ أثناء تحضير الكسكسي، ىؿ ىك .32

كبلىما معا                                   (التكيزة)              فردم                            جماعي 
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.... ........................................................................................................:آخر أذكريو

 ىؿ ىناؾ جمعيات خاصة بمنتجي الكسكسي؟               نعـ                                ال .33
  ىؿ أنت منتمية إلى ىذه الجمعيات؟    نعـ                        ال" بنعـ" في حالة اإلجابة 
  ىؿ تريف أنو مف الضركرم إنشاء ىذه الجمعيات؟     نعـ             ال" ببل"في حالة اإلجابة 

  لماذا؟" بنعـ"في حالة اإلجابة............................................................ 
  لماذا؟" ببل"في حالة اإلجابة.............................................................. 

 
 

 

 ىؿ تكجد قكانيف خاصة بإنتاج الكسكسي؟                  نعـ                              ال .34
  فيما تتمثؿ ىذه القكانيف، ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

   تحديد سقؼ اإلنتاج                                                   تحديد األجر          
 ............................:  تأميف اجتماعي                                          آخر أذكريو

 ىؿ لديؾ تأميف اجتماعي عف حكادث العمؿ؟               نعـ                            ال .35
  لماذا؟" بنعـ"في حالة اإلجابة...................................................................... 
  فيؿ حاكلتي تأميف نفسؾ؟         نعـ                              ال" ببل" في حالة اإلجابة 

 
 

 
 ىؿ االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة البشرية أدت إلى تنظيـ  عمؿ تحضير الكسكسي؟ .36

                        نعـ                                                        ال 
  ما ىي االحتفالية التي أدت أكثر إلى تنظيـ العمؿ، ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

     ...........الزيارات                األعراس              الكالدة                  الكفاة              آخر أذكره

 :أيف يكمف تنظيـ عمؿ تحضير الكسكسي لبلحتفاليات المرتبطة بالحياة البشرية، ىؿ في .37
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منازؿ                                كرشات                                             مصانع                         
:.................................................................................................... آخر أذكريو

ىؿ االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة البشرية أدت إلى زيادة فرص  العمؿ في مجاؿ تحضير الكسكسي؟                                                  .38
 نعـ                                              ال

  ماىي االحتفالية األكثر زيادةن ىؿ ىي" بنعـ " في حالة اإلجابة: 
الزيارات                            األعراس                               الكالدة                 الكفاة            

  ............................................................................................................. :أخر أذكريو
ىؿ االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة البشرية ليا أثر في زيادة إنتاج الكسكسي؟   .39

نعـ                                     ال 
  ما ىي االحتفالية األكثر تأثيراي بزيادة اإلنتاج،  ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة :

الزيارات                          األعراس                المكاليد                              الكفاة             
:................................................................................................... آخر أذكريو

 ىؿ تعمميف عمى زيادة عدد ساعات العمؿ؟              نعـ                                 ال .40
ىؿ تزيد ساعات العمؿ في تحضير الكسكسي بزيادة االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة البشرية؟                            .41

 نعـ                                                            ال
  ما ىي االحتفالية التي تؤدم أكثر إلى زيادة ساعات العمؿ ىؿ ىي" بنعـ " في حالة اإلجابة: 

       الكفاة الزيارات                         األعراس                         الكالدة                
:.................................................................................................... آخر أذكريو

 ىؿ تعمميف عمى زيادة عدد العماؿ في حالة تقارب االحتفاالت الشعبية؟            نعـ             ال .42
.......................................................................... لماذا؟ " ببل" في حالة اإلجابة 

 :أيف يكمف اليدؼ مف كراء زيادة عدد العماؿ ىؿ ىك .43

تسريع العمؿ                              جمب طمبيات أكثر                            زيادة اإلنتاج               
:....................................................................................................... آخر أذكريو

 ىؿ إنتاجؾ مف الكسكسي متنكع؟                   نعـ                                         ال .44
  فيما يتمثؿ ىذا التنكع ىؿ ىك" بنعـ" في حالة اإلجابة: 
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            كسكس السفة             كسكس السرائر                                        عير                    كسكس الشمالكسكس العاد
 :......................................................آخر أذكريو

 ىؿ تحضير الكسكسي يتنكع حسب االحتفالية الشعبية المرتبطة بدكرة الحياة البشرية؟      .45
                     نعـ                                     ال

  ما ىي االحتفالية التي يتنكع فييا أكثر ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

الزيارات                        األعراس                           المكاليد                            الكفاة  
:.............................................................................................................. آخر أذكريو

 ىؿ أنت راضية عمى الدخؿ الذم تجنيو مف تحضير الكسكسي؟        نعـ                    ال   .46
 ......................................كـ يقدر المبمغ الذم تجنيو مف تحضير الكسكسي؟ .47
 :كيؼ يتـ احتساب ىذا المبمغ، ىؿ ىك .48

بالكيمكا غرامر                       بنصؼ القنطار                               بالقنطار 
:............................................................................................. آخر أذكريو

 ىؿ األجر الذم تجنيو مف تحضير الكسكسي يمبي احتياجاتؾ؟         نعـ                       ال .49
  ىؿ يمبي االحتياجات" بنعـ " في حالة اإلجابة        : 

الضركرية                        الثانكية                               كبلىما معا 
  لماذا؟" ببل"في حالة اإلجابة..................................................................... 

:دكراالحتفاالتالشعبيةالمرتبطةبالشعائرالدينيةفيتفعيؿالعمؿالمنزلي:-المحكرالثالث

؟  (الكسكسي)ىؿ االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية ليا أثر في زيادة اإلنتاج المنزلي  .50
نعـ                                          ال 

  في رأييؾ ما ىي االحتفالية األكثر تأثيرا ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة :
 عيد الفطر 
  عيد األضحى
  مكسـ الحج كالعمرة
   ليمة القدر
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  المكلد النبكم الشريؼ
  عاشكراء
 انتياء العدة 
 آخر حدديو...........................................................................: 

 ىؿ االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ  عمؿ تحضير الكسكسي؟ .51
نعـ                                         ال 

  ما ىي االحتفالية التي أدت أكثر إلى تنظيـ العمؿ، ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

عيد الفطر                            عيد األضحى                       مكسـ الحج كالعمرة                                 
ليمة القدر                               المكلد النبكم                            عاشكراء                

:.................................................... انتياء العدة                            آخر أذكريو

 ىؿ االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير الكسكسي في منازؿ؟    .52
نعـ                                                         ال  

  كيؼ ذلؾ؟" بنعـ" في حالة اإلجابة..................................................................... 
 

 ىؿ االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير الكسكسي في كرشات؟  .53
 نعـ                                                         ال 

 ىؿ االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى تنظيـ عمؿ تحضير الكسكسي في مصانع؟ .54
     نعـ                                                         ال  

 ىؿ االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية أدت إلى زيادة فرص  العمؿ في مجاؿ تحضير الكسكسي؟     .55
          نعـ                                                         ال

  ماىي االحتفالية األكثر زيادةن ىؿ ىي" بنعـ " في حالة اإلجابة: 

عيد الفطر                            عيد األضحى                       مكسـ الحج كالعمرة                                 
ليمة القدر                               المكلد النبكم                                  

 ..............................:عاشكراء                انتياء العدة                    آخر أذكريو
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 ىؿ تزيد ساعات العمؿ في تحضير الكسكسي بزيادة االحتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية؟      .56
 نعـ                                                            ال 

 
  ما ىي االحتفالية التي تؤدم أكثر إلى زيادة ساعات العمؿ ىؿ ىي" بنعـ " في حالة اإلجابة: 

عيد الفطر                            عيد األضحى                       مكسـ الحج كالعمرة                                 
ليمة القدر                               المكلد النبكم                                  

 ................................:عاشكراء                انتياء العدة                            آخر أذكريو

 ىؿ تحضير الكسكسي يتنكع حسب االحتفالية الشعبية المرتبطة بالشعائر الدينية؟      .57
                     نعـ                                     ال

  ما ىي االحتفالية التي يتنكع فييا أكثر ىؿ ىي" بنعـ" في حالة اإلجابة: 

عيد الفطر                            عيد األضحى                       مكسـ الحج كالعمرة                                 
ليمة القدر                               المكلد النبكم                                  

 .................................:أذكريو عاشكراء                انتياء العدة                        آخر

 
 
 ىؿ يؤدم عمؿ تحضير الكسكسي إلى تقكية العبلقات االجتماعية؟       نعـ                       ال .58

  فيما تتمثؿ ىذه العبلقات ىؿ ىي" بنعـ "في حالة اإلجابة: 

عبلقات قرابية                                  عبلقات جكار                          عبلقات صداقة               
 ............................................:عبلقات  عمؿ                                  آخر أذكريو

 ىؿ االحتفاالت الشعبية أدت إلى تقكية العبلقات االجتماعية؟          نعـ                            ال .59
  أم االحتفاليات تقكل أكثر فييا ىذه العبلقات ىؿ ىي" بنعـ"في حالة اإلجابة: 

 (....األعراس، الزيارات)االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة البشرية 
 (.....العيديف، ليمة القدر )احتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية 
 ىما معاكبل 
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 آخر أذكريو...................................................................................: 

 ىؿ ىناؾ اختبلؼ في عدد المدعكيف في االحتفاالت الشعبية؟              نعـ                 ال .60
  أم نكع مف االحتفاليات يككف عدد المدعكيف أكثر" بنعـ " في حالة اإلجابة: 

 (....األعراس، الزيارات)االحتفاليات المرتبطة بدكرة الحياة البشرية 
 (.....العيديف، ليمة القدر )احتفاليات المرتبطة بالشعائر الدينية 
 ىما معاكبل 

 ىؿ تختمؼ عادات كتقاليد تحضير الكسكسي حسب االحتفاالت الشعبية        نعـ                ال .61
  فيما يكمف ىذا االختبلؼ؟" بنعـ" في حالة اإلجابة............................................ 

 ؟   (تحضير الكسكسي)ىؿ بزيادة عادات كتقاليد االحتفاالت الشعبية تتـ الزيادة في اإلنتاج المنزلي .62
   نعـ                                   ال 










02:الممحؽرقـ
:دليؿالمالحظة

 .مبلحظة النساء كىف يقمف بإعداد كصناعة الكسكس في منازليف -1
تركيا  (قصديرية)أف النساء المكاتي يقمف أنيف بعد يعددنو كيصنعنو في كرشات، ما ىي إال منازؿ قديمة  -2

لتستغميا ىؤالء العامبلت في عمؿ إعداد كصناعة الكسكس كبعض  (األقارب، الجيراف، الصديقات)أىميا 
 .الصناعات اليدكية كالغذائية كالتقميدية منيا عمى سبيؿ المثاؿ صناعة الحمكيات، كالخياطة التقميدية

النساء المكاتي يعممف بشكؿ فردم يختمؼ عمميف عف أكلئؾ المكاتي يعممف بشكؿ جماعي، مف خبلؿ أف  -3
المكاتي يعممف بشكؿ جماعي كؿ كاحد تقكـ بمرحمة مف مراحؿ اإلعداد كالصناعة كؿ حسب خبرتو كمعرفتو، 
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أما المكاتي يعممف بشكؿ فردم يقمف بجميع المراحؿ، إذ يستغرقف كقت طكيؿ كجيد أكبر كأيضا ىذه الحالة 
 .تفرض عمييف أف يكف ذك خبرة ككفاءة عالية في عمؿ إعداد كصناعة الكسكس

أف كسائؿ العمؿ ليست حديثة كال قديمة فيي حديثة كقديمة منيا تقنية الغرباؿ كاألكاني الحديدية كالمصنكعة  -4
 .(.....القسرم، السعفية)أيضا مف مادة التكتياء كالطينية كالخشبية 

أف العامبلت يؤمف المادة األكلية لمعمؿ عف طريؽ المستثمريف كأصحاب االحتفاليات، كما أف العامبلت  -5
 . المكاتي ليف رخاء مادم كيستطعف تأمينيا فيشرفف عمى ذلؾ

ما تـ مبلحظة مف خبلؿ المبلحظة المباشرة أف ىذا القانكف قانكف عرفي متعارؼ عميو مابيف العامبلت في  -6
مجاؿ إعداد كصناعة الكسكس عمى اعتبار أف ىذا النكع مف العمؿ ينتمي لمقطاع غير الرسمي كبالتالي 

األجر فيو غير ثابت كال يجمع لمقكانيف الرسمية كنفس التي ينطبؽ عمي تحديد سقؼ اإلنتاج كالتأميف 
 .االجتماعي

 .14/01/2014 ،  أدرار تيمي- إبراىيـ بأكالدالمبلحظة بالمشاركة يـك احتفالية زيارة المكلد النبكم الشريؼ  -7
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 2016 يكضح احتفالية أحد الزيارات المقامة بتمنطيط 04الممحؽ رقـ 



 يكضح طفؿ مختكف كبعض الطقكس التي تمارس يمناسبة 05ممحؽ رقـ 
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 2016 يكضح احتفالية عاشكر بتمنطيط 06ممحؽ رقـ 
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 2014 يكضح جياز عركس سنة 07ممحؽ رقـ 
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