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 مقــــــــــدمة

 

 أ 
 

  :مقدمة

لموروث الثقافي الجمعي وذلك من يزخر التراث الشعبي الجزائري بكم هائل من ا  

ل معتقدات وعادات وأساطير وطقوس مختزنة داخل الذاكرة الجماعية والتي تظهر في الخ

أشكال وممارسات مختلفة التي من خاللها تتحقق أشكال العالقات االجتماعية وتتكامل 

حلقات التكوين البنائي للبنية البشرية المتصلة اتصاال مباشرا بالمجتمع الذي يرى فيها أنها 

  . ققة لمطامحهموافقة لخصائصه ومح

ومن خالل هذا البحث المنبثق من دراسات سابقة ودراسة استطالعية أردنا دراسة   

ي والتي فرضت توع والمتمثلة في جانبها المعتقداواحدة من ممارسات هذا الموروث المتن

  .نفسها في المجال اليومي والعلمي وهي زيارة أضرحة األولياء والطقوس المتعلقة بها

حيث ال تكاد  الجزائري ماء األولياء واألضرحة في أماكن عديدة من الوطنانتشرت أس إذ

ى أن عائلة تقدس ر تخلو مدينة أو قرية أو دشرة من ولي على األقل وقد يصل في بعض الق

وليا خاصا بها وتحمل اسمه وتعتز بانتمائها إليه فتتقاطع الخريطتان الجغرافية والعقائدية 

اسمها بولي صالح يقدسه سكانها ويزورونه في مناسبات  حيث نجد أن كل مدينة ارتبط

وسيدي ) الشيخ ياألبيض سيد(مختلفة كسيدي بومدين بتلمسان، سيدي الشيخ بالبيض 

بلعباس البوزيدي بمدينة سيدي بلعباس، سيدي الهواري بوهران، وسيدي خالد بمعسكر 

الخ ...بوزيان بالقنادسة وسيدي محمد بن عودة بغليزان، سيدي راشد بقسنطينة وسيدي محمد 

له المهام  تحيث أن لكل تجمع سكاني كبير وصغير إال وله وليه الصالح الخاص به وكل

 .العقائدية والطقوسية الخاصة يحمونه ويحتمون به

 

 



 مقــــــــــدمة

 

 ب 

 

  

الحقيقة كثيرة هي البحوث التي تطرقت إلى هذا النوع من الممارسات الطقوسية على مستوى 

الشعبي وٕالى خصائصها وسر تواصلها رغم التطورات التي عرفناها عبر الزمن  المخيال

ولكن كمحاولة منا أردنا تسليط الضوء على وجه آخر من أوجه هذه الظاهرة الذي يختص 

مثالت فئة مميزة من فئات المجتمع والتي تعبر عن وضعية ومكانة تبدراسة تصورات و 

المثقفة لهذه الممارسة الطقوسية  اإلطاراتوهي فئة  اجتماعية في مواقع التنظيم االجتماعي

  .1المتمثلة في زيارة األضرحة

وخمسة فصول الفصل األول خصصناه لإلطار  مقدمةا هذا إلى نفقسمنا عمل  

إلى أسباب اختيار  وعرفنا بموضوع الدراسة مرورا المنهجي والمفاهيمي للدراسة وفيه

إشكالية الدراسة  ثموعرض للدراسات السابقة المعتمدة ،  الموضوع،أهداف الموضوع وأهميته،

وفرضيتها باإلضافة إلى تحديد المفاهيم والمقاربة النظرية ،وصوال إلى منهج الدراسة وأدوات 

  .وصعوبات الدراسة نيةجمع البيانات واإلجراءات الميدا

مثله تلي في المثقف ودور انتمائه العائ اإلطارأما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى   

 اإلطارارسات الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة وذلك من خالل التطرق إلى ماهية مللم

 اإلطارالمثقف وٕالى التنشئة االجتماعية وتكوين االتجاهات واالنتماء العائلي كمحدد لتمثالت 

  .المثقف للممارسة الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة

في زيارة األضرحة وذلك  الطقوسية فتطرقنا فيه إلى المقدس والممارساتأما الفصل الثالث 

من خالل التعرض لمفهوم المقدس والممارسات الطقوسية ووظائفها وطقوس زيارة األضرحة 

الشيخ وذلك  يثقافة زيارة األضرحة بمنطقة األبيض سيد إلى فيه فتعرضناالفصل الرابع  أما
                                                           

أحمد بن أحمد، الوعدة في الغرب الجزائري أصولها وتطورها دراسة اجتماعية ثقافية، رسالة دكتوراه تخصص فنون  1

، ص 2007، 2006االجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  اإلنسانية و ة، كلية العلوملشعبيشعبية، قسم الثقافة ا

69.  



 مقــــــــــدمة

 

 ج 

 

الشيخ والتيار الصوفي وعالقته بزيارة  يسيد األبيضطقة من خالل تقديم نبذة تعريفية لمن

الشيخ والعائلة وثقافة زيارة األضرحة بمنطقة األبيض  ياألضرحة بمنطقة األبيض سيد

  .الشيخ يسيد

المثقف للممارسات  اإلطارمحدد تمثالت لدراسة الميدانية لأما الفصل الخامس فخصصناه ل

الدراسة حدود  من خالل الشيخ يباألبيض سيد مثلة في زيارة األضرحةتالطقوسية الم

الميدانية،تحليل نتائج الدراسة واستنتاج عام وأخيرا خاتمة ومالحق وصوال إلى قائمة 

  .المصادر والمراجع وفهرس المحتويات
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  :التعريف بموضوع الدراسة-1

يقوم الباحثون في العلوم االجتماعية أحيانا بدراسة بعض الظواهر االجتماعية التي ال   

يوليها المثقفون بصفة عامة لالهتمام الالزم وٕاذا كان المرء يحط من شأن زيارة األضرحة 

والسحر والشعوذة ومواضيع أخرى مماثلة فإن أي دراسة لهذه الظواهر االجتماعية وأخرى 

عديمة الجدوى، إذ يمكن أن يتساءل القارئ عن أهمية دراسة  ى أنهاستظهر علمماثلة 

 إظهارممارسة شعبية وهامشية إن لم يسمها منحرفة ومن هذا المنطلق كان والبد علينا 

  .والتعريف بموضوع هذه الدراسة

توضح غالبية الدراسات التي تناولت نشأة األديان وتاريخها أن االعتقاد الديني يتم وفق 

  :1هما مسلكين

المسلك أو االعتقاد الديني الرسمي وهو الذي يلتزم فيه الفرد باألصول والنصوص وقواعد -1

الشريعة ومبادئها وااللتزام بقواعد السنة وممارسة كل ذلك من خالل مؤسسات دينية في 

  .وضوح أمام الدولة أو النظام الرسمي العام للمجتمع

وهو المسلك الذي يدخل فيه ) الدين الشعبي(ي المسلك أو االعتقاد الديني غير الرسم -2

الفرد مهيئا لقبول فكرة التشديد على االختيار في عالقته باهللا، مع القدرة على قبول فكرة 

تأويل الدين من خالل الرموز والصور الخاصة بالجماعة الدينية الصوفية بعيدا عن القواعد 

وجدان والتعاليم الروحية عن طريق وسيط األساسية أو الرسمية، حيث يتم التعبد عن طريق ال

  .تتجسد فيه صفات الصالح والكرامات

                                                           

أنتروبولوجية في الصحراء المغربية، مركز البحوث ، صناعة الولي دراسة إبراهيمفاروق أحمد مصطفى، محمد عباس  1

  .57، ص 2004، جامعة القاهرة، الطبعة األولى اآلدابوالدراسات االجتماعية، كلية 
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ت بتوضيح هذين المسلكين يتضح أن الدين الشعبي يتميز بمجموعة من الخصائص والسما

انب االسترضائية والتي تبتعد عن حرفية النص المكتوب و التوفيقية التي ال تخلو من الج

ويعرف أنه دين الطبقات الشعبية ويعد الدين الشعبي أداة من أدوات العوام لحل مشاكلهم 

االحتياجات االجتماعية غير المحققة أهدافها  إلشباعالتي تواجههم فالدين الشعبي هو تحقيق 

  .في الواقع االجتماعي

و ظاهرة جماعية موجهة نحو المقدس وما فوق الطبيعي أي أن التدين فالدين غير الرسمي ه

الشعبي قد تمت صياغته في ضوء ارتباطه بالموروثات الثقافية بغض النظر عما إذا كانت 

تلك الموروثات العقائدية دينية أم سحرية وما يرتبط بها من طقوس وممارسات وشعائر 

مع نفسه ومع جماعته وبيئته التي يعيش  أن يتكيف اإلنسانالتدين الشعبي يستطيع بف

  .1بداخلها

ومن بين معتقدات تراث هذا التدين الشعبي نجد أنه قد مجد بعض الصالحين الذين يتميزون 

من أصحاب الكرامات والتي  أصبحوافي حب اهللا وطاعته حتى  واإلخالصبالتقوى والورع 

  .مماتهم بموجبها أصبح يطلق عليهم أولياء سواء في حياتهم أم في

وٕاذا كان هؤالء األولياء يحظون بالتقدير والتبجيل الشعبي في حياتهم إال أن مكانتهم قد تزداد 

بعد مماتهم ويصبحون في نظر المجتمع أكثر تقديرا واحتراما لشخصيتهم ولفضاءاتهم 

كأضرحتهم وقبابهم وزواياهم فترسم لهم صورة ذهنية في العقل الجمعي تعمل على المحافظة 

 رتعاقبة من خالل مجموعة من الشعائمن شأنها بين األجيال الم واإلعالءى مكانتهم عل

  .والطقوس

ما يسمى بظاهرة زيارة أضرحة األولياء الصالحين التي ارتبطت  إبرازكل هذا ساهم في 

بشكل كبير بالعادات والقيم االجتماعية السائدة في المجتمع مما دفع بالناس إلى القيام 

                                                           

  .57، المرجع السابق، ص إبراهيمفاروق أحمد مصطفى، محمد عباس  1
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طقوس داخل وفي محيط أضرحة هؤالء األولياء ألن الولي كما هو متعارف عليه بممارسة 

اه اهللا بنعمة القرب منه بحكم ما يتمتع به من علم بفي المفهوم الشعبي حيا كان أم ميتا قد ح

ديني وخلق وورع وزهد وسلطان روحي وكرامات وهو بذلك يتمتع ويحتل مكانة في أذهان فئة 

دون يعتقدون يرياف من ضريح تجد له أتباعا ومر تكاد تخلو المدن واأل كبيرة من المجتمع فال

  .بكراماته وخوارقه ويعبرون عن ذلك بالتوجه لزيارة ضريحه

بكل حرية في كل مكان وفي المعتقدات العامة فإن الولي حينما يموت تظل روحه تنتقل 

أضحت هذه العادات أن يستنجد باسمه ليتم له ما أراد وقد صاحبهافعلى  ةحاجالولقضاء 

راسخة في نفوس األجيال تتوارث جيل عن جيل وشكلت تراثا شعبيا يشترك فيه عامة الناس 

ويؤثر فيهم فيصبحون مدافعين عنه بمختلف الوسائل  ةسلوكهم وأفعالهم وحياتهم اليومي طبعي

  .العام الذي يتحركون فيه إليهماإلطارألنه يجسد ماضيهم وماضي أجدادهم ويمثل بالنسبة 

تأثير لوٕانهاء  إهمالاالحتفال بالولي وبطقوس زيارته يعني في الواقع  إهمالفكان وال يزال 

الولي ووظيفته لدى أتباعه ومريديه ألن الولي يلعب دورا هاما في نظامهم العقائدي فتنتقل 

والتي تقام على شرفه  الجماعات المختلفة إلحياء والمشاركة في االحتفاالت الخاصة بالولي

وذلك للحصول على البركة وهذا ال يقتصر على الرجال فقط بل يصطحب الرجال النساء 

  .واألطفال ليكتسبوا أيضا البركة وليعتادوا على زيارة ضريح الولي وتقديسه

ولذلك تأخذ البعض من هذه العادات والتقاليد طابع القداسة وتصبح المحافظة عليها من 

ان بالنسبة لجميع أفراد القبيلة ألنها البنية االجتماعية التي كانت وال زالت بمك األهمية

في زيارة  ةمالمحها وعناصرها تحافظ على هذا النوع من الممارسات الطقوسية المتمثل

أضرحة األولياء وذلك ألنه كان ظهور ولي في قبيلة ما هو بمثابة رأسمال ووسام شرفي 

ويرفع مكانتها بين القبائل ومن هنا يتضح سر محافظة العديد يعلي من قيمتها ويذيع صيتها 

  .من القبائل على ضرورة استمرارية هذه الممارسة الطقسية
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أو التتبع الجيونولوجي لألصل العربي الكريم  اإلسناد إثباتألن بانتسابها لولي ما إنما تحاول 

  .هملها األمر الذي يؤكد في نفوس أفرادها أصالتهم العربية وعراقت

ولكن على الرغم من التطورات والتغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري السيما في المجال 

الثقافي فإن المعتقدات الزالت تتضمن الموروثات الثقافية التي ترتبط بهذا النوع من العقائد 

والممارسات الطقوسية ورغم أن هذه الموروثات قد فقدت وظيفتها األساسية في المجتمع فهي 

متلك القوة الالزمة للبقاء واالستمرارية بفضل ما تحتله من مكانة في السياق الثقافي للمجتمع ت

الذي تنتمي إليه هذا يجعلنا نتساءل على الرغم من بروز العوامل المساعدة على اندثارها 

ة وعلى الرغم من البني) الخ...التقدم االقتصادي، االجتماعي، الثقافي، انتشار الوعي الديني (

االجتماعية الممثلة في القبيلة والتي كانت مسؤولة عن القيام بهذه الممارسة الطقسية قد 

فقدت العديد من وظائفها ومالمحها إال أننا الزلنا نسجل الوفاء لزيارة األضرحة والقيام 

فما السبب وراء ذلك؟ وماهي الميكانيزمات بالطقوس واالحتفاالت والمواسم الخاصة بها 

وما المحمول داعمة الستمرار هذا الطقس وتواصله اليوم رغم كل التحوالت؟ التي تقف 

القيمي والرمزي والثقافي واالجتماعي الذي يحمله طقس زيارة األضرحة حتى يجلب ويرتبط 

به أغلب الفئات االجتماعية برغم تباين مستوياتها المادية والثقافية والفكرية واالجتماعية 

المثقفة التي من المفروض أنها ممثلة لكل ماهو عقالني ولكل ما اسمه  اإلطاراتكفئة 

  ؟ة أمام ممارسة طقوسية شعبية كهذهتغير خاص

المثقف لهذه الممارسة الطقسية  اإلطارهذا  تالثوقد عالجنا ذلك على مستوى تم  

فكيف يمكن  باعتبار أن التمثالت تمتزج فيها األبعاد النفسية واألبعاد االجتماعية في تكوينها

المثقف لهذه الممارسة الطقسية  كاإلطارللبعد االجتماعي أن يساهم في بلورة تمثالت فرد 

التي أقل ما يقال عنها أنها ممارسة شعبية قد تتجاوز الالمعقول والتي هي بمثابة النقيض 

ميا عل اإلطارالمناقض لموقعه ووظيفته ومكانته في التنظيم االجتماعي ولكل ما اكتسبه هذا 

  .وفكريا وعمليا
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  :أسباب اختيار الموضوع -2

تتأرجح ما  األسبابما من موضوع يختاره الباحث إال ويكون وراءه أسباب معينة هذه   

  :بين أسباب ذاتية وأسباب موضوعية

  :الذاتية األسباب-أ

  .انتماؤنا المحلي ومعايشتنا للظاهرة منذ الطفولة-

في تنظيم االحتفاالت  وٕاسهامهاودعم السلطة  المثقفينحيرتنا وفضولنا أمام حضور  -

  .والممارسات المقامة على شرف األولياء

 زالشيخ بالمنطقة واستمرارية ظاهرة االعتزا ياستمرارية المكانة القدسية للولي سيد -

  .ذلك حتى على مستوى العالقات االجتماعية كعالقة المصاهرة مثال وتأثيرباالنتساب إليه 

  :الموضوعيةاألسباب  - ب

  .صبغة وقيمة فكرية وعلمية للموضوع إعطاء-

عدم اهتمام الدراسات االجتماعية بموضوع المثقف وزيارة األضرحة بالمقارنة مع دراسة  -

  .الظاهرة وعالقتها بفئة العوام من الشعب

انجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير موسومة بهذا النوع من المواضيع  -

  وجيةأنتروبولالسوسيو 

  :أهداف الدراسة -3

ة منظمة وذلك بتطبيق المنهج العلمي من لميمعالجة هذا النوع من المواضيع بطريقة ع-

  .خالل البحث الميداني
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  .الممارسات الطقوسية ا النوع منمثل هذيقدمهاإلطار المثقفلالذي  التصورمعرفة  -

النوع من المواضيع  محاولة لفت النظر واالنتباه إلى ضرورة تسليط الضوء على هذا -

  .مستقبال في الدراسات والبحوث العلمية) المثقف بصفة عامة والممارسات الطقوسية(

  :أهمية الدراسة -4

  .التطرق لمثل هذا النوع من المواضيع الذي لم يستوف حقه من الدراسة-

 من حيث التناول تؤكد هذه الدراسة كغيرها من الدراسات السابقة على استمرارية هذه -

  .الظاهرة رغم أزليتها

معالجتها لجزء من معتقدات الثقافية التقليدية المحلية والتراث الشعبي التي تمثلها زيارة  -

 للثقافة العالمة و المثقف بها هذا األخير الذي يعبر عن نموذج اإلطاراألضرحة وعالقة 

هذا الوجه من الظاهرة في الدراسات  إلثارةالمطالبة بالتغير والتقدم، هذا ما يفتح المجال 

  .المستقبلية خاصة السوسيولوجية منها
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    :الدراسات السابقة -5

 اإللماموتوجيه الباحث مما يستدعي ضرورة  إرشادتكتسي الدراسات السابقة أهمية بالغة في 

بها سواء كانت عبارة عن دراسات مشاهدة للموضوع أو حول الموضوع بصفة عامة وفيما 

  .1يلي عرض للدراسات السابقة التي أمكننا الوصول إليها وكلها دراسات محلية

رسالة تخرج لنيل شهادة ماجستير في علم االجتماع تخصص التنظيم  :الدراسة األولى-

  .الديناميكا االجتماعية والمجتمع

  .أم الخير شتاتحة: من اعداد -

  .تشكيل الوعي الجمعي إعادةزيارة األضرحة وأثرها في :عنوان الدراسة -

كلية العلوم االجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  :مكان وتاريخ إجراء الدراسة -

2010 -2011.  

نية مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في علم االجتماع دراسة ميدا :طبيعة الدراسة -

ببلدية تاجموت والية األغواط، سؤال انطالقتها بني على مفارقة " سيدي عطا اهللا"لضريح 

مفادها بالرغم من أننا نعيش عصرا معلوما ومنفتحا على اآلخر، فهل الستمرار زيادة ضريح 

  سيدي عطا اهللا بمنطقة تاجموت أثر في إعادة تشكيل الوعي الجمعي لزواره؟

يساهم : اقترحت أربعة فرضيات لهذه الدراسة مفادها باألحرىت أو اعتمد :فرضيات الدراسة

الموسم السنوي لضريح سيدي عطاء اهللا في تفسير االختالف بين مستويات وعي زوار 

هناك هيمنة رمزية على وعي زوار ضريح سيدي : ضريح سيدي عطاء اهللا، الفرضية الثانية

ي به، الفرضية الثالثة كلما اتسع الفضاء عطاء اهللا تدفعهم إلى ممارسة التبرك االستمداد
                                                           

ميدانية لضريح سيدي عطا اهللا، مذكرة تشكيل الوعي الجمعي دراسة  إعادةوأثرها في  األضرحةأم الخير شتاتحة، زيارة  1

تخرج لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع تخصص التنظيم والديناميكا االجتماعية والمجتمع، كلية العلوم االجتماعية 

  .2011، 2010جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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قي بين زوار ضريح سيدي عطاء اهللا كلما اندمج وعي الفرد نحو وعي الجماعة بشكل ئالعال

  .أكبر

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج  :منهج الدراسة-

  .التاريخي

  .المالحظة بالمشاركة، االستمارة بالمقابلة، المقابلة:األداة المستخدمة في الدراسة -

تم االعتماد في هذه الدراسة على نمطين من أنماط العينة العشوائية مع  :عينة الدراسة -

  .زوار ضريح سيدي عطاء اهللا والقائمين على شؤون الضريح

معي تشكل الوعي الج إعادةالحضور الجماعي لزيارة الضريح يعزز  :نتائج الدراسة -

لما كان يقوم به الولي سابقا فيعزز استمرار  إحياءتكرارهم لها  فإعادةزيارة بشكل مستمر الب

في  إلزاميةوعيهم بزيارة ضريحه ويرسخ في أذهانهم ويجدد كل سنة وعيهم بذلك، وأن هناك 

تساهم في استمرارية وعي  اإللزاميةحضور الموسم السنوي الخاص بولي هذا الضريح هذه 

) أسرته(هي دمج وعي الفرد نحو جماعته  األضرحةد بزيارة هذا الضريح، كما أن زيارة األفرا

كونها تشكل محيطه الذي نشأ فيه وبالتالي استمرارية هذا النوع من المعتقدات وأن من بين 

  .أهم الفئات التي تقوم بهذه الزيارة نجد فئة كبار المسؤولين في البالد

ربا بين موضوع هذه الدراسة وموضوعنا المتناول في متغيره لمسنا تقا :جوانب االستفادة-

المتعلق بالممارسات الطقوسية التي حددناها في زيارة األضرحة، وكيف أن هذا النوع من 

الممارسات يساهم في ربط الفرد بجماعته وبالتحديد على مستوى وعيه كما أثبتت أن 

على فئة العوام من الشعب بل  الحضور في مثل هذه الممارسات الطقوسية ليس مقتصرا

  .أيضا بفئات أخرى ممثلة في كبار المسؤولين في الدولة
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  .1أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في علم االجتماع الثقافي :الدراسة الثاني-

الدراسة حول كيفية أو كيف يمارس الطلبة باختالف جنسهم ومسارهم الدراسي والرأسمال 

هل تحدد الممارسات الثقافية : الثقافي العائلي المكتسب الثقافة، وذلك من خالل ثالثة أسئلة

هذا األخيرة متغير ذا محتوى اجتماعي؟ وما  رباعتباالت المرتبطة بها بجنسهم ثللطلبة والتم

ير المسار الدراسي والتجربة التعليمية للطالب على ممارسته وتمثالته الثقافية؟ وهل مدى تأث

  أسر الطلبة تنمي في أبنائها التطلع على ممارسة الفعل الثقافي؟

بضيق مجال : اقترحت ثالث فرضيات لهذه الدراسة، الفرضية األولى :فرضيات الدراسة-

الحدود الرمزية التي يسطرها المجتمع الجزائري  الفعل الثقافي لدى الطالبات الجامعيات بسبب

عليهم مقارنة بالطلبة الذكور الذين يمشون في محيط أكثر تفتحا واستقاللية، الفرضية الثاني 

أثر السلوكيات والتمثالت الثقافية للطلبة الجامعيين بطبيعة المسار الدراسي الذي يخضعون تت

  .التي ينتمون اليها له وبمدى تشبعهم بالرأسمال الثقافي لألسر

  .المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الكمي:منهم الدراسة-

  .تم االعتماد على تقنية االستمارة :األداة المستخدمة -

العينة المختارة في هذه الدراسة هي العينة الحصصية ممثلة في الطلبة  :عينة الدراسة-

 واإلعالمواالجتماعية وكلية العلوم السياسية  اإلنسانيةالجامعيون في كل من كلية العلوم 

  .التابعين للجامعة المركزية لملحقة بن عكنون وبوزريعة على التوالي

من أهم نتائج البحث الميداني لهذه الدراسة أن الطلبة الجامعيون أقرب  :نتائج الدراسة -

الدينية التي يحتكمون  إلى الثقافة الشعبية منه إلى الثقافة العالمة ومرجعهم في ذلك المعرفة

                                                           

سة ميدانية لعينة من طلبة جامعة الجزائر، ني، الطلبة الجامعيون بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبية دراانسيمة مخد 1

واالجتماعية، جامعة بن يوسف بن خدة  اإلنسانيةأطروحة لنيل درجة الدكتوراه في علم االجتماع الثقافي، كلية العلوم 

  .2007، 2006الجزائر، 
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هم وآرائهم وقناعاتهم كما تم ثالتيها والمخيال الشعبي الذي يقتنون منه معتقداتهم وتمإل

التوصل إلى الوضعية المزرية التي وصلت إليها المرأة الجزائرية في مدى تعاملها مع الثقافة 

الفني والفكري ومدى مسايرتها لمستجدات العصر فهي تبدو لنا  باإلبداعومدى تعلقها 

بالماضي والخرافة  متشبثةمحافظة وأبعد ما تكون عن الثقافة العالمية وبالتالي ظلت 

الشعبي وذلك  بالمخيالوالالمعقول فالفتاة الجزائرية ما زالت مرتبطة بالمعتقدات الشعبية و 

ر النسوي عامة فهي تتعلم منهن الطقوس وزيارة الرتباطها الوثيق باألم والجدة والعنص

األضرحة المحلية والممارسات الشعبية وهذا ما يسمح لها بترسيخ التقاليد ودوام صيرورتها 

  .من جيل إلى آخر

لمسنا تقاربا ولو نسبيا بين موضوع هذه الدراسة وموضوعنا فكل من  :جوانب االستفادة -

يعتبرون ممثلين للثقافة العالمية ومنوطين باالحتكام  المثقفة واإلطاراتالطلبة الجامعيين 

للعقالنية وذلك نظرا لوضعيتهم ولكن هذه الدراسة بينت أن هناك تأثير للمخيال الشعبي 

واالنتماء األسري على تمثالت ورؤى وقناعات عينة هذه الدراسة الممثلة في الطلبة 

  .ذاالجامعيين هذا ما حثنا على مواصلة السير في بحثنا ه

  .1رسالة دكتوراه تخصص فنون شعبية :الدراسة الثالثة -

  .احمد بن أحمد :إعدادمن 

  .الوعدة في الغرب الجزائري أصولها وتطورها:عنوان الدراسة-

االجتماعية، قسم الثقافة و  اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم :مكان وتاريخ إجراء الدراسة -

  .2007، 2006تلمسان، الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

                                                           

توراه تخصص فنون أحمد بن أحمد، الوعدة في الغرب الجزائري أصولها وتطوها دراسة اجتماعية وثقافية، رسالة دك 1

، 2006االجتماعية، قسم الثقافية الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، اإلنسانية و  شعبية، كلية اآلداب والعلوم 

2007.  
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رسالة دكتوراه في الفنون الشعبية، دراسة اجتماعية وثقافية وتبلور سؤال  :طبيعة الدراسة-

اشكالية هذه الرسالة حول أسباب استمرار الوثنية في الوعدة رغم معارضة الدين الذي يعتنقه 

هل تماثل : هاجزئية مفاد إشكالياتثالث  اإلشكاليةممارسوا هذا الطقس؟ وتفرعت عن هذه 

الممارسة الطقوسية الحالية عبادة األسالف القديمة؟ وهل يعتبر التنظيم السنوي للوعدة تجديدا 

  التي تضمن بقاءه وديمومة هذه الوعدة؟ األسبابللحلف مع الولي؟ وماهي 

يبرز الطابع : تم صياغة فرضية عامة لهذه الدراسة محتواها كالتالي :فرضيات الدراسة -

: وعدة من خالل ممارسة طقوسها وتفرعت عن هذه الفرضية فرضيات ثالثالوثني لل

القديمة، هذه  األسالفأن هذه الممارسة الطقوسية تمثل نوعا من عبادة : الفرضية األولى

باالحتالل الروماني الذي كان  مباحتكاكهالعبادة هي عبادة عرفها سكان الجزائر القدماء 

يقدس األسالف حيث كانت الذبائح تقدم من قبل كل فصيلة تنتمي إلى جد معين كل أربع 

سنوات في احتفاالت تقييما تتخللها طقوس الدعاء والتضرع واالبتهال إلى الجد األول 

الفرضية كمحاولة السترضائه واستعطافه ليتجاوز عن السقطات التي كانت تقع من أحفاده، 

التنظيم السنوي للوعدة هو تجديد للحلف مع الولي من خالل القيام بطقوس معينة، : الثانية

تتكيف الوعدة مع األوضاع الجديدة وتضمن شروط بقائها عبر األجيال : أما الفرضية الثالثة

فالمتتبع لظاهرة الوعدة بأن وقوعها يتجدد باستمرار على الرغم من اندثار الظروف التي 

  .وجدتهاأ

  .المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي التحليلي :منهج الدراسة -

  .المالحظة، المقابلة واستمارة البحث:األداة المستخدمة في الدراسة -

حث األصلي لبلدية بتم اختيار العينة العرضية ممثلة في أهالي مجتمع ال :عينة الدراسة -

عدة أو معروف سيدي أحمد المجدوب بالبلدية عسلة والية النعامة ومجموع آراء الوافدين لو 

  .المذكورة سابقا
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من بين أهم نتائج هذه الدراسة أن ظاهرة الوعدة تعتبر معتقدا شعبيا والذي  :نتائج الدراسة -

ذلك الرابط المقدس  إنتاجيتميز بالطابع الوثني من خالل ممارسة الطقوس التي تهدف إلى 

على استمرارية هذه الظاهرة رغم وجود عوامل عديدة بين األحفاد والجد المشترك والحث 

وذلك عن طريق تناقلها من جيل إلى جيل آخر وفق عملية ديناميكية تستهدف  إلعاقتها

الجانب االيجابي فيها كما بينت هذه الدراسة استحالة توقف الوعدة من طرف الناس لكونهم 

العالقة  إعادةإنتاجوالعمل على  ينتمون إلى جد مشترك يتحتم على الجميع طاعته واحترامه

القرابية عن طريق إحياء هذا الطقس بصفة منتظمة، كما توصلت إلى مباركة السلطة 

  .السياسية لهذه الممارسات الطقسية لتوافقها مع مصالحها

  :جوانب االستفادة -

ساهمت هذه الدراسة في توضيح وتعريفنا بالممارسة الطقوسية الممثلة في الوعدة بجل   

صائصها خاصة ونحن نبحث في موضوع الممارسات الطقوسية كما أكدت هذه الدراسة خ

إلى  باإلضافةعلى استمرارية هذا النوع من الممارسات الطقوسية رغم التطورات عبر الزمن 

  .العالقة القرابية بين الولي وأحفاده إعادةإنتاجإلى أن مثل هذا الطقس يساهم في  إشارتها

  1رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير في األنتروبولوجيا :الدراسة الرابعة -

  .بن عونابن عتو  :إعدادمن  -

  .الجذور التاريخية لظاهرة التبرك باألولياء في المجتمع الجزائري : عنوان الدراسة -

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم الثقافة : مكان وتاريخ إجراء الدراسة -

  .2002-2001الشعبية، فرع األنتروبولوجيا، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

                                                           

بن عون، الجذور التاريخية لظاهرة التبرك باألولياء في المجتمع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ابن عتو  1

وجيا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم الثقافة الشعبية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، في االنتروبول

2001،2002.  
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مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في األنتروبولوجيا تبلور سؤال : طبيعة الدراسة-

جزائر وانتشاره الواسع مع العلم أن انطالقتها حول أو باألحرى بماذا يمكن تبرير التبرك في ال

مناطق المغرب اإلسالمي لم تكن مهدا لألنبياء والرسل؟ وتبع ذلك أسئلة عن أصل ظاهرة 

التبرك في الجزائر ومن أين استمدت خصوصيتها وهل استمدت وجودها من سلطة رجال 

الواسع في  الدين السياسية؟ أم سلطة سياسة الحكام الدينية؟ وكيف يمكن تبرير انتشارها

مساحة المغرب اإلسالمي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة وتموقعها كجزء عضوي ضمن 

  النظام الديني السائد؟

اقترحت هذه الدراسة أن ظاهرة التبرك باألولياء تستمد عناصر وجودها  :فرضيات الدراسة -

  .وأسباب تطورها وعوامل انتشارها من الثقافة اإلسالمية ذاتها

  .المنهج الثقافي التاريخي :الدراسةمنهج  -

  .المقابلة:األداة المستخدمة في الدراسة -

  .)القائمين على األضرحة(قصدية  :عينة الدراسة -

أسفرت هذه الدراسة على أن تفاعل اإلسالم مع الثقافات األخرى أفرز : نتائج الدراسة -

تقديس الناس للبشر باإلضافة إلى حركة التشيع التي كانت البذرة الجنينية التي ولدت ظاهرة 

ظهور ظاهرة التصوف، باإلضافة إلى أن التحرش الصليبي والوجود العثماني واالستعمار 

  .سي كان لهم الدور الكبير في انتشار المرابطين واألولياء والتبرك بهمنالفر 

قس التبرك الحقيقة أن هذه الدراسة كان لها الفضل الكبير في تعريفنا  بط :جوانب االستفادة

الممارس عند زيارة األولياء وأضرحتهم خاصة وأنها تطرقت إلى ذلك بصيغة أنتروبولوجية 

  .ا الطقسذوضحها المنهج الثقافي التاريخي في التأصيل له

  :التعليق على الدراسات السابقة-
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بالرغم من استفادتنا من الدراسات السابقة التي تمكنا من التوصل إليها سواء كانت   

 باإلطاراالستفادة من الناحية النظرية أو الميدانية، إال أنها لم تمس متغيرنا المتعلق تلك 

المثقف وعالقته بالممارسة الطقوسية الممثلة في زيارة األضرحة خاصة على مستوى تمثالت 

إلى أننا تجاوزنا  باإلضافةهذه الفئة لهذا النوع من الممارسات الطقوسية وهذا ما ميز بحثنا، 

زيارة (في وصف وتاريخية هذه الظاهرة  واإلسهابذه الدراسة الحديث المألوف في ه

وذلك ألننا ربطناها بفئة تعتبر فاعل في المجتمع وعلى أي مستوى، مستوى ) األضرحة

  .تمثالتها لهذا النوع من الممارسات الطقوسية

  :اإلشكالية -6

منها الفلكلور والموروث في عناصر كثيرة " Tradition folk"يتجلى التراث الشعبي   

  .الثقافي والمعتقدات الشائعة من خرافات وأساطير

وتحتل الخرافات واألساطير والمعتقدات الشائعة منها حيزا مهما في هذا المجال فهي نشأت 

عند البدائيين ذلك أنهم كانوا ال يصيغون اآلراء عن مسببات األشياء وداللتها أو ما بينها من 

عبروا عنها بطريقة  عميقةاآلراء تم نسجها وتضمينها خواطر فلسفة  عالقات، بل إن تلك

  .ذاتية وتصورية

لية كالجن فاالعتقاد بالكائنات العلوية والس: ويتضمن التراث الشعبي اعتقادات متنوعة منها

ه أو خروجا منه، يفية تعاملها مع اإلنسان حلوال بوالعفاريت وأرواح الموتى وأرواح األشياء وك

عند دخول مكان أو االنتقال إلى طور جديد  إتباعهاطقوس الدخول والخروج الواجب ومنها 

وتشمل ... من أطوار الحياة لدخول العروس إلى منزل الزوجية، سقوط األسنان عند األطفال

أيضا االعتقادات الخاصة بالتشاؤم أو بالتفاؤل من أشياء أو أفعال أو التوقي مما يجلب 

بالسحر والتعزيم من خالل أخذ األثر وعمل  اإليمان، ومنها ما يتضمن )األحجبة(النحس 
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األعمال، الخواص السحرية لبعض المعادن واألشكال واالعتقاد باألولياء والوسطاء واإليمان 

  .1بالهبات والقرابين

ومن بين المعتقدات التي تنتمي إلى التراث الشعبي وتشكل قاعدة لرؤى وممارسات شعبية 

ارة األضرحة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بتقديس األولياء التي تمخضت عن عبادة ظاهرة زي

األسالف التي عرفها المجتمع الجزائري قديما وهي معتقد وموروث عن ديانات ما قبل 

جديدة والسيما مع ظهور  إضافاتالتوحيد، أضافت إليها الممارسات الشعبية عبر العصور 

  .إعادة بعثها عن طريق تقديس القبيلة لجدها المشترك الطرق الصوفية التي ساهمت في

وعلى الرغم من أن هذه الممارسة الشعبية أقرتها كعادات ومعتقدات شبه دينية تقترب من 

تعاليم الدين الرسمي في حين أن طقوسها تعتبر بدعية ومنحرفة عن الدين من وجهة نظر 

ا هتمو وثنية ويتفق جميع الباحثين الذين افقهاء اإلسالم وعلماء الشريعة ألن جذورها وأصولها 

على أنها بقايا وثنية برزت من  الخ...ك ر يكبير منغهام، جاك ببموضوع عبادة األولياء 

  .2جديد عن طريق المرابطين الذين اعتبرهم العامة واسطة بينهم وبين اهللا

وعلى الرغم من ذلك أخذت هذه الممارسة الطقسية طابع القداسة، وكانت المحافظة عليها 

من األهمية بمكان بالنسبة لجميع أفراد قبيلة وبفضل تغلغلها في أعماق الناس عمل ذلك 

على تعطيل ميكانيزمات العقل والتفكير العلمي المنطقي وصاحب هذه الوضعية عجز فكري 

يق مجاني ألي خطاب شريطة أن يكون متضمنا للمقدس حتى وٕان مطلقة وتصد وٕاشكالية

كان وهما كاذبا بعيدا عن روح الدين والعقل والمنطق والحقيقة، إذ أن جذوره وأعماقه تمتد 

إلى الماضي السحيق للمجتمع الجزائري فمثال تقديم الضحية أو القربان الذي كان يقدم إلى 

  .بتهمحار  بغير اهللا بمثابة شرك ووثنية تج

                                                           

من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية،  واإلشكالياتعبد الغني عماد، سوسيولوجيا الثقافة المفاهيم  1

  .160، 159، ص 2006بيروت، الطبعة األولى، 
  .141، ص 1988نور الدين طوالبي، الدين الطقوس والتغيرات، منشورات عويدات، بيروت،  2
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صاحب هذا االنتشار لألولياء العقلية البسيطة ألبناء الطبقات الشعبية التي تالءمت مع  و

عليهم إلى رفع مكانتهم  اإلقبالالخرافات والبدع التي بثها المرابطون وصدقها العامة فأدى 

ى وتوسع نفوذهم مما جعلهم يدعون الوالية ويظهرون الزهد والعبادة وتحولت الوالية لديهم إل

تفيض على الولي  اإللهيةعن أبيه، ومن هنا كانت الفكرة القائلة بأن البركة  األبوراثة يرثها 

ثم تنتقل إلى ذريته فيصبح جميعهم شيوخا يلتمس منهم الناس البركة كما تسابقت القبائل 

ليكون لكل منها وليها يعزز شوكتها ويدعم مركزها ويصبغ عليها بركته مما ساهم في انتشار 

  .ولياءاأل

يجد حاجته لالقتراب من اهللا عن طريق الوسطاء فيطلب من الولي أن  طالبسيفأصبح الفرد 

يلي حاجته ألنه يتمتع بالبركة وبذلك أصبح الكثير من الناس يعتقدون أن الولي أو صاحب 

الضريح و القبة واسطة لتبليغ دعاء الطالب الذي يعتقد اعتقادا راسخا أن دعاء الشيخ 

د رسخت هذه المعتقدات في أوساط الجماهير مستجاب وأنه يستطيع أن يضر وينفع وق

عن جيل لزيادة نفوذ الشيخ والترهيب من مخالفته مما جعل الكثير  وتناقلتها األجيال جيال

يعتقدون في قداسته لكونه ولي اهللا وولي اهللا يجب أن يطاع، فأصبح بذلك الولي المحور 

  .عانيه الدينيةوضريحه وزاويته فضاؤه األول والتمثالت والطقوس م األساسي

الحلول  إيجادفلجأ الناس إلى األضرحة وقباب األولياء لطلب قضاء الحوائج بعدما يئسوا من 

لمشاكلهم عن طريق العلم والعقل وال زال هذا األمر ساريا على الرغم من التطور في جميع 

 ناتإعاتمناحي الحياة، خاصة وأن هذا الجانب تدعم من قبل الهيئات الرسمية التي أفرد

االعتبار  إعادةمعتبرة لترميم وٕاعادة االعتبار إلى هذه األضرحة وزواياها وهذا تحت طائلة 

  .للتراث الشعبي

هذا التوجه قد أوجد أرضا خصبة في وقتنا الحالي إلعادة انبعاث أضرحة األولياء   

ة عالق إنتاجوزواياهم وما يتبعها من ممارسات طقوسية ومظاهر احتفالية تصب في إعادة 
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القداسة التي كان يتمتع بها الولي الصالح فمثال االحتفال السنوي الذي يقام على شرف 

في وقتها  إقامتهاصاحب الضريح كثيرا ما يشكل ظاهرة مقدسة ال يمكن االستغناء عنها بل 

  .المحدد كواجب مقدس اتجاه الولي

ممارسات الطقوسية سواء فأصبح الفعل االجتماعي وأنساقه الثقافية ملتبسا بهذا النوع من ال

الشموع ودفع  بإشعالمتزج رائحة البخور تتبركا أو غيرها وذلك في خضم زيارة ضريح الولي ف

الهدايا والقرابين والتضرع والدعاء والتمسح بجدران الضريح، والمعروف والوعدة والحضرة 

وتعبير عن استمرارية تقديس الولي  إظهاروغيرها من الطقوس التي في الحقيقة ماهي إال 

ذكراه فامتازت هذه الطقوس على أنها أفعال متكررة تؤدي بغرض تحقيق هدف منها لوٕاحياء

فهي تقام على أساس االعتقاد أوال في أهمية الولي وكرامته وقدرته وقداسته حتى أن هناك 

  .شروطا وواجبات يجب توافرها للمباشرة في القيام بهذه الطقوس

زال ذلك ساريا في العديد من مناطق القطر الجزائري فعلى سبيل المثال نجد في منطقة وال 

الشيخ التابعة لوالية البيض انعكاس هذه  يالجنوب الغربي وبالتحديد بمنطقة األبيض سيد

الممارسات الطقوسية المتعلقة بزيارة األضرحة والتي تقام على شرف ولي هذه المنطقة الولي 

روحي لشخصه ولطريقته  ابحيث أصبحت هذه الطقوس تشكل امتداد" سيدي الشيخ"

  .الصوفية

لكن ما يلفت االنتباه من كل ما ذكرناه سابقا ويستدعي النظر أن هذا النوع من الممارسات 

لدى كثير من  أيضاالطقوسية ما زال ملهما وفاعال ومؤثرا ليس لدى العوام منا فحسب بل 

المثقفة التي من المفروض أو باعتبارها ممثلة  إلطاراتاأعضاء بنية هذا المجتمع كفئة 

الحقيقة ونشر الوعي واالحتكام للعقل  إظهارللمثقف بصفة عامة هذا المثقف المسؤول عن 

والمنطق والعلم خاصة إذا تعلق األمر بهذه الممارسة الطقوسية األمر الذي يفرض على 

ساته المكانة المميزة التي يحتلها في المثقف بصفة خاصة أن يراعي في أفعاله ممار  اإلطار
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ي االجتماعي، وأن يخضع ويتبنى منطق وعقالنية وخصوصية الموقع الذي تبالسلم الترا

  .يشغله ويحتله في التنظيم االجتماعي

كثيرة هي البحوث والدراسات التي تناولت زيارة األضرحة والطقوس المتعلقة بهذا وأدرجتها 

واستمراريتها رغم كل التحوالت، لكن حضور فئة متمايزة  ضمن ما يسمى بالدين الشعبي،

المثقفة في هذه  اإلطاراتبمستواها الفكري والثقافي عن باقي الفئات االجتماعية األخرى كفئة 

الممارسة الشعبية هو الذي يجعلنا نتساءل على أنه وبالرغم من التطور الحاصل في 

مقاييس التقدم بالمثقف من تقيد  اإلطارى مجاالت الحياة اليومية والعلمية وما يفرض عل

ور واالحتكام للعقالنية ومراعاة مكانته والتي كلها شروط تفرض عليه رفض هذه طوالت

التهوممارساته إال أننا نسجل حضوره فيها األمر الذي ثالممارسة الطقوسية على مستوى تم

 اإلطارالمحدد الذي يتحكم في توجيه تمثالت ماهو:يجعلنا نطرح السؤال المحوري التالي

  المثقف للممارسات الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة؟

  

  

  :الفرضية -7

تبعا للتمثالت التي تعتبر عالم مفاهيم تمتزج فيه المعرفة العلمية بمعطيات المذاهب   

ألنساق تدعم بواسطة الفكرية واالتجاهات االجتماعية واألبعاد النفسية والسيكولوجية كل هذه ا

معرفيا تمت  إنتاجاالممارسات االجتماعية التي يقوم بها الفرد وبهذا يعتبر الفرد المتصور 

  .تربيته وتكوينه وفقا لمعايير وقيم وجماعة االنتماء أو الوسط أو المجتمع

 وتبعا للتصور األولي للدراسة فإنه يمكن القول أن التفكير في بنية ونسق وطقوس وممارسات

المجتمع المحلي المرتبطة بالزيارة هي نوع من تحويل االنتماء القبلي من كائن مجسد إلى 
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محمول ذهني رمزي بحيث يمنح طقس زيارة الضريح فرصة للتجلي والعودة الرمزية إلى زمن 

القبيلة المجسد من خالل الولي فرغم كل التحوالت التي مست العديد من جوانب حياة القبيلة 

 أن العنصر القيمي بقي متماسكا وحاضرا في مخيلة أعضائها خصوصا منه المحلية إال

وبالتالي فاستمرار هذا النوع من الممارسات الطقوسية من  األضرحةالمرتبط بطقوس زيارة 

المثقف عنصر التمايز والتغاير  اإلطارشأنه أن يعزز بالنسبة للفئات االجتماعية بما فيها 

عناصر بدورها تعكس لهؤالء جزءا من هويتهم المحلية ومعه واالختالف عن اآلخر وهذه ال

تصبح الزيارة للضريح فعل وممارسته لتأكيد هوية هؤالء الفاعلين أي معرفة الذات واالنتماء 

واالنتماء لألصل العربي من خالل االنتساب لهذا الولي وألن القبيلة قد فقدت  اإلسنادواثبات 

أهم تركيبة وبنية اجتماعية في اعتقادنا منوطة بوظيفة نقل  مالمحها فإننا نجد أن العائلة هي

المثقف باعتبارها الخلية والبنية  اإلطارمثل هذه الممارسة الطقوسية إلى أفرادها بما في ذلك 

 إطارهاالقاعدية والنواة المنتجة للمجتمع ولكيانه الروحي والمادي وألن عملية تثقيف الفرد في 

ومخططة فقط بل هي انعكاس قيم ومعتقدات وأهداف تعبر عن تركيب  إراديةليست 

  .اجتماعي محدد وتنبثق منه

  :أن وعليه فإن فرضيتنا تتمحور حول

المثقف للممارسات  اإلطاراالنتماء العائلي هو المحدد الذي يتحكم في توجيه تمثالت  

متمثلة في زيارة الطقوسية القائمة على االعتقاد بقدسية الولي وبركته وكرامته وال

  .األضرحة

  :تحديد المفاهيم -8

تعتبر المفاهيم تصورات ذهنية لمجموعة معينة من الظواهر التي تريد مالحظتها، وقد   

  :تميز بحثنا بعدة مفاهيم

  :االنتماء العائلي 8-1
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  :االنتماء 8-1-1

ميته أي أنينسب االنتماء في معجم لسان العرب إلى فعل نمى والنماء بمعنى الزيادة و   

وفي الحديث انتمى إلى غير مواليده أي انتسب  له غزوته وانتمى محو إليه يعني انتسب

  .1إليهم وصار معروفا لهم

اجتماعي  إطارهو النزعة التي تدفع الفرد للدخول في : والمفهوم االصطالحي لالنتماء

وبنصرته في مقابل غيره  اإلطاروفكري معين بما يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواعد هذا 

  :2من األطر االجتماعية والفكرية األخرى

وورد في معجم العلوم االجتماعية أن االنتماء إلى جماعة هو ارتباط الفرد بجماعة حيث 

أو  سرةاأليرغب الفرد في االنتماء إلى جماعة قوية يتقمص شخصيتها ويوجد نفسه بها مثل 

  .3النادي أو الشركة

نفسي ذو طابع اجتماعي وبافتقاده يشعر المرء بالعزلة ويعتريه القلق والضيق  واالنتماء مفهوم

  .وتنتابه المشكالت النفسية التي لها تأثيرها على وحدة المجتمع وتماسكه

االنتساب هو حاجة الفرد إلى االرتباط مع شخص آخر أو : عالقة االنتماء باالنتساب*

ة أو التعاونية بين جماعتين أو أكثر أو أشخاص آخرين وأنه العالقة الشرعية الشكلي

االنضمام إلى جمعية أو رابطة لمجرد دون بلوغ حد العضوية الكاملة وهكذا تتضح مكانة 

االنتساب وعالقته باالنتماء، ففي حين يشير االنتماء إلى عضوية الفرد للجماعة واندماجه 

التعاون والصداقة مع اآلخرين فيها وتوحده معها، االنتساب يشير إلى االرتباط واالهتمام و 

وٕان كان يشير إلى االنتماء باعتباره متداخال فيه ومرتبطا به،  اإلنسانحاجات  إشباعبهدف 
                                                           

  .297، ص 1982التراث العربي، بيروت، المجلد الرابع،  إحياءابن منظور، لسان العرب، دار  1
في حقبة االنفتاح، مركز المحروسة  نجالء عبد الحميد راتب، االنتماء االجتماعي للشباب المصري دراسة سوسيولوجية 2

  .51، ص 1999للنشر، القاهرة، 
  .16، ص 1978أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،  3
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، الصداقة واالهتمام اإلخالصويعتبر أساسا لنجاح وتقوية االنتماء، من أهم خصائصه الود، 

ي معجم مختار خاصة إذا ما اتضح أن االنتساب في أحد معانيه هو القرب كما ورد ف

إن فالنا يناسب فالنا يعني أنه نسيبه أي قريبه وانتسب إلى أبيه أي اعتز إلى : الصحاح

  .أبيه

ويشير االنتساب والتواد إلى االنضمام للعشيرة والتعاطف الوجداني كضرورة هامة لعمليات 

عة بين التفاعل االجتماعي، حيث ينمي تقدير الذات ومكانتها داخل الجماعة ومكانة الجما

الجماعات واإلدراك الذاتي لهذه المكانة ومحاولة التغيير من أجل بقائها وتحسين أحوالها 

الدراسات من  إحدىدائما لألفضل وباعتبارها مصدر فخر له واعتزاز وهذا ما أشارت إليه 

الذاتي لمكانة الجماعة  باإلدراكوجود ارتباط بين التواد وتقدير الذات بحيث ارتبط مباشرة 

  .ين الجماعاتب

اتفق مختار الصحاح ولسان العرب في أن الوالء من المواالة وهي : عالقة االنتماء بالوالء-

ألمور الخالئق ويقال  المتوليضد المعاداة والولي هو اسم من أسماء اهللا تعالى الناصر 

  .بينهما والء أي قرابة والوالية بالفتح هي النصرة

هذا الشرح نستخلص أن للوالء عالقة رابطة مع االنتماء أي من ينتمي لجماعة ما فله  من

رابطة مودة خالية من أي نوع من العداء فمن هو ولي لجماعة هو يناصرها ويتبعها في 

  .جميع أحوالها

  :العائلة 8-1-2

إلى خاصية االمتداد على عيش مجموعة من األفراد على  باإلضافةيدل معنى العائلة   

نفقة ممون، كما يعبر عن عالقة  تبعية وتحمل مسؤولية فرد وقضاء حاجته، ويعني هذا 



اإلطار المنهجي والمفاهيمي للدراسة:                                               الفصل األول  

 

30 

 

الوضع تجمعا عائليا مكونا من أقارب يشكلون كيانا سوسيو اقتصادي يستند على عالقات 

  .1تضامن والتعاونوال اإلنفاقااللتزامات، الحقوق والواجبات المتبادلة، 

، بين الرجل والمرأة بصورة يقرها المجتمع 2وتنبعث العائلة عن الطبيعة النازعة إلى االجتماع

الذاتية ويمكنها من  اكضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري وشرط ضروري الستمرار مقوماته

ير والقيم للطفل القيام بوظائفها المختلفة وهي العامل األساسي الذي يتم من خالله نقل المعاي

  .مما يؤهله لالندماج في المجتمع

وضمن هذا النظام ...) كالعشيرة والقبيلة(وتعتبر العائلة واحدة من تلك الجماعات القرابية 

  :القرابي نجد أنواعا للعائلة

تعتبر هذه العائلة المكونة لنسق القرابة وتتكون من الرجل الزوج والمرأة : العائلة األولية-

ألطفال سواء كانوا يعيشون معا أو ال يعيشون وتشمل العائلة األولية على ثالثة الزوجة وا

أنواع من العالقات االجتماعية النوع األول وهي العالقات التي توجد بين الوالدين والطفل 

والنوع الثاني هو العالقات التي توجد بين األطفال األشقاء أي من نفس الوالدين، وأخيرا النوع 

ي العالقات التي توجد بين الزوج والزوجة لنفس األطفال كوالدين لهم والفرد الذي الثالث وه

يولد في األسرة يكون فيها إما ابنا أو ابنة أو أخا وأختا وعندما يتزوج الرجل وينجب أطفاال 

  .3فهو ينتمي في هذه الحالة إلى أسرة أولية ثانية أن يكون زوجا وابنا بوفاة الوالدين

العائلة المركبة والعائلة : تتخذ العائلة المعقدة أشكاال كثيرة أهمها نوعا هما: العائلة المعقدة-

 اإلقامةالممتدة وهما تقومان على أسس مختلفة نتيجة لبعض النظم الخاصة بالزواج أو 

وتوجد األسرة المركبة في كثير من المجتمعات وهي تقوم على نظام تعدد الزوجات لزوج 

                                                           

1 Robert –d- et Laid Debzi, systéme de prenté et structures familiars en Algérie annuaire 

d’Afrique du nord 1963, Paris Edition de CNRS, p 71. 
  .28، ص 1981مصطفى الخشاب، دراسات في علم االجتماع العائلي، دار النهضة العربية، بيروت،  2
  .85، ص 1991محمد حسن الغامري، مقدمة في األنتروبولوجيا العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3
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غير أشقاء، وتتضمن األسرة المركبة أنماطا مختلفة، منها عندما تتوفى أو تطلق  خوةوإ واحد 

الزوجة ويتزوج الزوج من زوجة أخرى، وعندما يتوفى الزوج أو تطلق الزوجة وتتزوج من 

  .1رجل آخر وفي كلتا الحالتين يوجد في األسرة أطفاال غير أشقاء

ة الممتدة، وتتكون األسرة الممتدة من عائلتين والشكل الثاني من العائلة المعقدة هي األسر 

زوجتين أو مركبتين أو أكثر ويشترط توافر رابطة القرابة الدموية األولية بين أعضاء تلك 

الممتدة في وحدة سكنية واحد ويسود بينهم التعاون االقتصادي  األسرةويعيش أفراد  األسرة

اته وأبنائه وهناك مصطلحات أخرى ومن صورها أب وزوجات أبنائه الذكور وعائلتهم وبن

  .2المشتركة األسرةالممتدة منها  األسرةتطلق على 

تتكون هذه األسرة من مجموعة من األسر األولية وتتبع نوعا معينا من : األسرة المعيشية-

التنظيم االقتصادي يطلق عليه الوحدة المعيشية وتقيم األسرة المعيشية في مسكن واحد أو 

المشتركة هي القاعدة  فاإلقامةلمساكن القريبة من بعضها البعض، وعموما في مجموعة من ا

التي تقوم عليها األسرة المعيشية ويصاحبها التزامات اقتصادية واجتماعية  األساسية

  .3مشتركة

 خالل وليس لكل العائالت نفس المكانة في مختلف المجتمعات ويمكن التماس ذلك من

تحقيق المركز االجتماعي، الصحة، التكاثر، التربية، : وظائفهاية و عرف على البنية العائلتال

 اإلنسانيوأساسهذه الوظائف تجد العائلة نفسها صورة للمجتمع بمثل  الغذاء والمسكن و

  .استقراره

وتمتد آثارها إلى كل جوانب الحياة وغيرها من األنشطة والجوانب االجتماعية التي تعطي 

مع شخصيته التي تميزه عن غيره في مجموع الخصائص والمقومات وحسب قدراتها تللمج
                                                           

  .88محمد حسن الغامري، المرجع نفسه، ص  1
  .161، ص 2000معن خليل عمر، علم اجتماع األسرة، دار الشروق، عمان،  2
  .89محمد حسن الغامري، المرجع السابق، ص  3
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وكامل نشاطاتها وعمق داللتها يكمن أثرها على الفرد والمجتمع الذي يحتضنها، إضافة إلى 

دورها التكاثري والتربوي واالقتصادي تعمل العائلة على تلقين الفرد توجهاتها وقيمها وعاداتها 

  .افتها وذلك من خالل عملية التنشئة االجتماعيةوتقاليدها وجل ثق

أكثر شيوعا واستخداما من مفهوم األسرة  ألنه مفهوم العائلة فإننا تعمدنا اختيار وعلى العموم

الممتدة خاصة في مجتمعات المغرب العربي والجزائري على الخصوص، لقد انشق عنه 

  بيت فالن أو دار فالن كعايلة(ما  في االستعمال اليومي، فيشار إلى عائلة العايلةمفهوم 

ويعود اسم العائلة إلى الجد األكبر والشهير بأعمال ...) سي بلقاسم، وعايلة سي العربي

  .1معينة في وسطه االجتماعي ويبقى األبناء واألحفاد ينادون باسمه

ونسبا هو انتساب وانتماء الفرد لعائلته ساللة : لالنتماء العائلي اإلجرائيوعليه فالمفهوم 

وثقافة هذه األخيرة أي الثقافة بكل ما تحمله من عادات ورموز وتقاليد ومعتقدات هذه 

  .المعتقدات التي حددناها في زيارة األضرحة

  :التمثل 8-2

  .2التمثل في اللغة هو التشبيه وفهم وتصور المعاني المجردة  

أي يجعل الشيء  Représentareيأتي من الالتينية  Réprésenterوفعل التمثل 

  .حاضرا في الذهن

  .والمعنى الفلسفي لهذا المفهوم هو العملية التي يتم بواسطتها استحضار الشيء في الذهن

                                                           

1Maurice Borrmans, statut personnel au Maghreb de 1940 a nos jours, Paris Mouton, 1977, 

pp, 165. 
  .28،29، ص، ص 2000، الجزائر، بدون صاحب مقال، بدون ناشر 7مجلة علوم التربية العدد  2
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 إحضارويقصد بها   Représentationيقابل مصطلح التمثالت في اللغة الفرنسية 

تدعي لزوما الشيء ومثوله أمام العين أو في الذهن أو اللغة، وصيرورة التمثل في الذهن تس

  .حضور متمثل

: في حين يرى جميل صليبا أن التمثل والتمثيل متقاربان، وهما معا يشتركان في أمرين

  .1أحدهما الشيء في الذهن، واآلخر قيام الشيء مقام الشيء

والتمثل مصطلح مرادف للتثقف ويستخدم لوصف العملية التي يقوم من خاللها تمثل شخص 

أو جماعة خاضعة بحيث يتكامل مع المجتمع المهيمن  من خارج الجماعة أو مهاجر

  .2المضيف بها ال يمكن معه تمييزه عن سائر أعضائه

إن كل التعاريف اللغوية لمفهوم التمثل تكاد تلتقي حول أن التمثل يتركز على   

  .استحضار شيء أو مفهوم أو صورة غائبة

ا من التفاعل مع الواقع اليومي المعرفة االجتماعية التي تمكنن أشكالوالتمثل هو شكل من 

بنائه بشكل آخر يختلف في شكله  وٕاعادةوعندما يتحول هذا الواقع إلى تمثل فإننا نقوم ببنائه 

السيكولوجية واألبعاد االجتماعية وهذا ما يجعل  األبعاداألصلي، وتتدخل في هذه السيرورة 

تحكم في المجال االجتماعي التمثالت تتخذ بعدا علميا حيث أنها تسهل التواصل وكذلك ال

  .والمادي وكذلك الفكري

والتمثل في معناه العام هو الكيفية التي ينظم بها الفرد فهمه للواقع وللحقيقة التي يعكسها 

البناء ذهنيا  إعادةوبتعبير آخر هو تنظيم فردي لحقيقة جماعية ولكن هذا التنظيم الذاتي أو 

                                                           

  .341، ص 1982جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء األول، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1
، دارا لقاهرة، الطبعة اإلعالميرنواني، هناء الجوهري، حسن آغا، محمد الجوهري، علم االجتماع ففاطمة الفليني، منى ال 2

  .362،363، ص، ص 2001األولى، 
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يستند إلى أطر مرجعية تستمد قوتها من حضوره  وٕانمالحقيقة اجتماعية ال يتم احتياطيا 

  .1ضمن مجاالت عديدة في المجتمع

بمعنى أن الرموز التي يستند إليها الفرد هي تشكيل صورة ذهنية عن موضوع أو حدث 

غائب يستحضره العقل حاليا في واقع األمر رموز محددة تاريخيا ثقافيا واجتماعيا وهذا يؤكد 

 .أهم مكونات التمثل االجتماعيأن المعايير تمثل 

بناء للواقع  إعادةوذهنية يتم بواسطتها  إدراكيةوتعرف التمثالت االجتماعية على أنها سيرورة 

من خالل المعلومات والمعارف التي تلقاها الفرد طيلة تاريخ حياته والساكنة في ذاكرته حيث 

 إطارلعب دور الوسيط في يستحضرها من خالل عالقته مع األفراد والجماعات فالتمثل ي

التواصل االجتماعي وهي كذلك عبارة عن نموذج معرفي ومنتوج اجتماعي وثقافي متنوع 

  .2ومختلف حسب المكان والزمان

وذهني للواقع التي تحول الموضوعات  إعدادإدراكيعلى أنها  G.N Fisherفيشرويعرفها 

) قيم، معتقدات، ايديولوجيات( إلى عبارات رمزية ) أشخاص، محتويات، مواقف(االجتماعية 

تأطير تصرفاتنا الخاصة  وٕاعادةمظاهر الحياة العادية  بإدماجيسمح  إدراكياويمنحها نظاما 

  .داخل التفاعالت االجتماعية

من خالل زاوية التحليل النفسي على أنها بنية معرفية  :Moscoviciموسكوفيشيويعرفها 

خالل مسار حياته متأثرا بالوسط االجتماعي الذي تحمل قيما ومفاهيم معينة يكتسبها الفرد 

                                                           

1Berger Peter et Huckman Thomas, la construction social de la 2eme Edition Armand colin 

1996, p 102. 
2 René Kaes, image de culture chez les ouvriers français, Edition, paris, 1968, p 15. 
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توجيه  إمكانيةيعيش فيه فهي عبارة عن نظام قيمي وفكري وممارساتي يعطي لألفراد 

 .1محيطهم االجتماعي كما أنها تضمن لهم التواصل بين بعضهم البعض

من  ةاالجتماعياهتم بظاهرة التمثالت" دور كايم إميل"أما من وجهة نظر علم االجتماع فنجد 

 األساسيةوجهة نظر سوسيولوجية من خالل التركيز على تمثالت الجماعة باعتبارها الوحدة 

في التحليل السوسيولوجي فهي تكون ما يعرف بالضمير الجمعي من خالل المعتقدات 

واألفكار ولها أشكال عقلية اجتماعية تؤطر وتجمع الكثير من األفراد كما أنها مع الممارسات 

  .لتصرفات اليومية الفردية والجماعيةوا

بالنسبة لدور كايمالتمثالت االجتماعية التي تعتبر كقاعدة أساسية للضمير الجمعي، تختلف 

عن التمثالت الفردية فهذه األخيرة موجودة لكنها محدودة مقارنة بالتمثالت االجتماعية التي 

  .تؤسس القواعد والقوانين االجتماعية المختلفة

التعاريف المختلفة التي تناولت التمثالت ومن خالل بحثنا هذا سنحاول تقديم هذه بعض 

لهذا المفهوم فالتمثالت هي مجموعة األفكار والتصورات والمعتقدات التي  إجرائياتعريفا 

يتبناها المبحوثين اتجاه الممارسات الطقوسية الممثلة في زيارة األضرحة من خالل االستناد 

  .ناها في االنتماء العائليمرجعي حدد إطارإلى 

  :المثقف اإلطار 8-3

أن نتعرض أوال ونعطي أولوية  وٕالزاماإن تقديم تعريف لهذا المفهوم يحتم علينا   

التعريف بالمفهوم األصل وهو المثقف هذا المفهوم الذي تعددت التعاريف ووجهات النظر في 

  .معالجته وتعريفه

                                                           

1Ibid. , p 51. 
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الذي تمكنه صفاته الخاصة من النفاذ إلى أن المثقف هو الشخص " ماكس فيبر"فنجد 

أن المثقف هو الشخص المختص في أمور الثقافة " ارسونزب"منجزات لها قيمة كبرى ويرى 

  .ويضع اعتباراتها فوق االعتبارات اليومية المعتادة

ولو تمعنا في التراث العربي اإلسالمي لوجدنا كلمات عديدة استخدمت لإلشارة إلى معنى 

صاحب القلم، الفقيه والعالمة والحكيم والشيخ والفيلسوف، حيث شاع استخدام المثقف مثل 

كلمات المتكلم والمثقف واألديب والعالم والفنان لتدل على الشيء نفسه تقريبا في اللغات 

 واإلنتاجاألوروبية كما استخدمت أيضا كلمات عديدة لمن صناعته األساسية هي الفكر 

والمثقف " culturel"والمتمدرس والمثقف المطلع "  éducated"المتعلم : الثقافي ومنها

قد يختلط مفهوم المثقف النشيط واألنتلجنسيا فهي مدلول تاريخي "... intellectuel"النشيط 

  .1اجتماعي محدد يشير إلى المتعلمين تعليما عاليا

ويرى سارتر أن المثقف هو ذلك اإلنسان الذي يدرك ويعي التعارض القائم في المجتمع، بين 

وبين ) مع كل ما يترتب على ذلك من معايير وضوابط(البحث عن الحقيقة العلمية 

هذا الوعي الذي من المفروض حتى ) مع منظومة من القيم التقليدية(االيديولوجيات السائدة 

البد أن يتم لدى المثقف على مستوى نشاطاته المهنية ووظيفته ألن هذا يكون فعليا وواقعيا 

  .الوعي ماهو إال كشف النقاب عن تناقضات المجتمع الجوهرية

فكريا وذلك الذي يعمل في المناصب والمؤسسات  إنتاجاوالمثقف هو ذلك الذي يملك 

  .الثقافية

                                                           

، دار قباء 1970-1995ضع المثقف المصري مصطفى مرتضى علي محمود، المثقف والسلطة دراسة تحليلية لو 1

  .34،35، ص، ص 1998للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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بأنه المفكر الذي يفهم ما يدور تعددت واختلفت التعاريف حول هذا المثقف فنجد من يعرفه 

في محيطه ويساهم في نفس الوقت بدوره في مجتمعه فيقوم ببلورة أفكاره وتجسيدها في 

  .1المجتمع

وهناك ما يعرفه على أنه من تشغله قضية الحقوق والحريات أو تهمه السياسة أو يلتزم 

أو بكتاباته ومواقفه، قد يلتزم الدفاع على القيم الثقافية المجتمعية أو الكونية بفكره وسجالته 

المثقف طوباويا أو عضويا ثوريا أو اصطالحيا قوميا، اختصاصيا أو شموليا متفرعا لمهمته 

أو غير متفرغ وقد يكون شاعرا أو كاتبا أو فيلسوفا أو عالما أو مهندسا ولكن أيا كان نموذج 

العام أو من ينخرط في المثقف وحقل اختصاصه أو مجال عمله فهو من يهتم بتوجيه الرأي 

  .2السجل العمومي دفاعا عن قول الحقيقة أو حرية مدنية ومصلحة األمة أو مستقبل البشرية

  :المثقف إلى عبد القادر جغلولويقسم 

وهو وكيل الدولة وعميدها، أو ما يمكن تسميته بوكيل التنمية، فهو يقوم : المثقف الموظف-أ

  النموذج بل مالءمة وتكيف أوال تكيف هذا النموذج نفسهبعملية نقد، ولكن ما ينقده ليس هذا 

  .مع التطبيق المجسد والملموس له

هو مثقف نقدي بمعنى ما ولكنه ليس مثقفا نقديا أيضا بالقياس إلى أن : المثقف المقلد -ب

 حدود نقده تتوقف عند مقارنة ماهو قيمة خالدة أبدية ثابتة، وغير متغيرة إلى آخره بسلوكات

سياسية فما يوجد في الجزائر هم  إيديولوجيةوعالقات الوقت الحاضر، فكالهما ينطلق من 

  .3مجموعة اجتماعية، ما يوجد حقيقة هم فرديات مثقفة

                                                           

  .52، ص 1991محمد السويدي، مفاهيم علم االجتماع الثقافي ومصطلحاته، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  1
  .38، 37المثقف، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة األولى، ص، ص  علي حرب، أوهام النخبة أو نقد 2
  .54عمار بلحسن، انتلجنسيا أم مثقفون في الجزائر، دار الحداثة، ص  3
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أما هشام شرابي فيرى أن ما يميز المثقف في أي مجتمع صفتان أساسيتان هي الوعي 

زاوية شاملة ومن تحليل هذه  االجتماعي الذي يمكن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه من

القضايا على مستوى نظري متماسك والصفة الثانية هي الدور االجتماعي الذي يمكنه وعيه 

إلى القدرات الخاصة التي يضفيها عليه اختصاصه  باإلضافةاالجتماعي من أن يلعبه 

  .1المهني أو كفاياته الفكرية

  :ويرى هشام أن هناك أربع فئات من المثقفين

الفئة األولى من المثقفين الملتزمين أي أولئك الذين يتطابق عندهم الفكر والممارسة  تتألف

بحيث ال يمكن التفريق بين حياتهم الخاصة وحياتهم العامة هؤالء يقدمون حياتهم إلى قضية 

  .أو إلى هدف اجتماعي فيصبح مصيرهم ومصير قضيتهم مصيرا واحدا

إن هذا أعلى أنواع االلتزام فالوعي هنا ممارسة كاملة والممارسة هنا وعي كامل وتشكل هذه 

الفئة من المثقفين في مجتمعنا األقلية الضئيلة بين المثقفين إال أنها الطليعة المسؤولة عن 

التي تحدث في المجتمع وتشكل أداة انتقاله من مستوى أعلى ومن الناحية  األساسيةالتغيرات 

الذين ينتمون إلى هذه الفئة مثقفون ينبثقون من خلفيات وطبقات اجتماعية  نفإالجتماعية ا

مختلفة وال يجمعهم اختصاص أو مهنة معينة، بل وعي واحد وممارسته واحدة فنجد الطبيب 

  .2إلى جانب الفالح واألستاذإلى جانب الطالب 

دباء والكتاب والمفكرين العاملين وتتألف الفئة الثانية من المثقفين من أهل القلم من األ

اجتماعيا بالكلمة ال بالممارسة المباشرة ويعتمد دور هذه الفئة في عملية التغير االجتماعي 

على تأثيرها في الرأي العام وقدرتها على تغير الوعي االجتماعي ودفعه نحو آفاق جديدة 

ال يشكل عمال إال عندما " يالعمل الفكر "وهذا التأثير ال يظهر إلى في المدى الطويل إذن 

                                                           

  .130، ص 1984هشام شرابي، مقدمات لدراسة المجتمع العربي، الدار المتحدة للنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة  1
  .130رجع السابق، ص هشام شرابي، الم 2
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يصبح قوة مادية تفعل في المجتمع وتغيره ماديا وهذا يأخذ وقتا طويال، ومن الواضح أن 

التزام هذه الفئة من المثقفين التزام معنوي، فممارستهم ممارسة فكرية وال تفرض عليهم نمط 

  .1حياة معين

والمعلمين، وتأثيرها  األساتذةالثالثة تتألف من العاملين في حقل التثقيف والتعليم من  والفئة

في العمل االجتماعي هو نتيجة عملية التعليم المباشر التي يمارسونها، وهو كتأثير الفئة 

  .الثانية طويل المدى يرتبط بحياة الجيل

معنوي، فهم كالكتاب واألدباء يمارسون  والتزام هذه الفئة من األساتذة والمعلمين، التزام فكري

كاته وعلى رغم ذلك االعمل االجتماعي دون االنخراط المباشر في صراعات المجتمع وانهم

  .2فإن األساتذة والمعلمين يلعبون دورا مهما

أي األخصائيين والتكنوقراطيين العاملين في الحقول " المهنيين"أما الفئة الرابعة فتتألف من 

المختلفة، وهذه الفئة من المثقفين تشكل في كل المجتمعات الفئة  واإلداريةصناعية العلمية وال

والسياسي وتأثيرها في المجتمع ينبع من ممارستها  اإليديولوجياألكثر بعدا عن الوعي 

المهنية ونتائج عملها في حقول اختصاصها والتزام هذه الفئة التزام مهني محض وال يتجاوزه 

ثنائية وتأثير هذه الفئة في التغير االجتماعي على المدى الطويل جذري إال في حاالت است

وعميق ذلك ألن التغيير المنبثق من العلم والتكنولوجيا يؤدي إلى تحول جذري في بنيان 

  .المجتمع المادي وفي عالقته االجتماعية

ئة األولى المتميزة ولعل الفئتين األكثر تأثيرا في حياة المجتمع هما الفئتان األكثر تناقضا الف

وعن  االيدولوجياعن وممارستها السياسية والفئة الرابعة المتميزة ببعدها اإليديولوجيبالتزامها 

  .1الممارسة السياسية وبالتزامها المهني

                                                           

  .130هشام شرابي، المرجع السابق، ص  1
  .131هشام شرابي، المرجع السابق، ص  2
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  .المثقف اإلطاروعينة بحثنا هذا تمثلها الفئة الرابعة المثقف المهني والتي أعطيناها صيغة 

هو المثقف المهني الموظف والعامل في الحقول : المثقف اإلجرائيلإلطاروعليه فالمفهوم 

  .المختلفة واإلداريةالتقنية العلمية 

  

  

  :الممارسة الطقوسية 8-3

  :الممارسة 8-3-1

الفرنسي على أنها طريقة تحقيق  Larousse"الروس"تعرف الممارسة في معجم   

  .شيء ما وأدائه

ة للداللة ر التعلم وهو مصطلح عربي يستعمل ألول م ومصطلح الممارسة يستعمل في عملية

على مفهوم علمي، في حين نجد أن الكتب والمراجع االنجليزية تستعمل لتعريف التعلم 

مصطلح الخبرة، ومعروف مدى الصعوبة التي توجد في تعريف هذا المصطلح وأحيانا أخرى 

يجمع مجموعة الشروط  تستعمل مصطلحات مثل التكرار والتدريب وقد وجدنا أن خير ما

المسؤولة عن التعبير في األداء الذي يسمى تعلما هو ممارسة ولعل أقرب الكلمات معنى لها 

باالنجليزية، فإن كان مصطلح العربي أكثر دقة من االنجليزي فالممارسة هي تكرار أسلوب 

  .2النشاط مع توجيه معزز

يره دون تعزيز أو توجيه ال يؤدي إلى التكرار الروتيني أي تكرار المواقف أو الموقف بحذاف

  .تحسين األداء والتوجيه المعزز هو الذي يحول التكرار من الممارسة إلى تحسين في األداء

                                                                                                                                                                                     

  .131هشام شرابي، المرجع السابق، ص  1
  .7أحمد زكي صالح، التعليم أسسه من وجهة النظريات، مكتبة النهضة، الطبعة األولى، دون سنة، ص 2
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كما تعرف بأنها تشتمل على مساعدة األفراد واألسرة والجماعات الصغيرة واألنساق أحداث 

ة ففي هذه العملية كل طرق التغير الذي يضمن وجود أفضل عالقة ممكنة بين األفراد واألسر 

الخدمة االجتماعية التقليدية والحديثة يتم استخدامها بشكل فردي أو كلي وذلك لمقابلة 

الحاجات الفعلية وتخفيف الضغوط بأساليب تعزز أو تقوي القدرات ألنساق العمل فالممارسة 

لك العامة صممت الفتراضات اعتيادية وثقافية وهي طريقة امتحان صحة أو خطأ ت

  .االفتراضات والممارسة هي القياس السليم لها

  :الطقوس 8-3-2

طات افر إلفيما يخص كلمة طقوسية فإنها تحيل على المظهر المبالغ فيه للسلوك وا  

  .االحتفالية عندما نصبح احتفاليين

كلمة مشتقة من الالتينية تعني عادات وتقاليد مجتمع معين كما تعني كل  Le riteالطقس 

  .1التجريبي اإلطارحتفاالت التي تستدعي معتقدات تكون خارج أنواع اال

بأن الطقوس الدينية هي " وليام روبرت سميث"كما يعرفها العالم األنتروبولوجي االسكتلندي 

تغير  إحداثأشياء تعبر عن آراء يمكن تمريرها من شخص آلخر ومن عصر آلخر دون 

  .فيها

والسلوك الطقسي يتمثل بالحدث السري أو العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية التي تعبر 

معالم التركيب االجتماعي إذ  ليجعنها بالرموز السلوكية، كما توضح الطقوس حسب آراء 

تحدد أنماط العالقات االجتماعية المتناسقة بين األفراد والجماعات إذن الطقوس ليست نوعا 

                                                           

  .34، ص 1982مبارك بن محمد الميلي، رسالة الشرك ومظاهره، دار البعث، الجزائر، الطبعة الثالثة،  1
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تعبر عن أنواع األحداث والتصرفات االجتماعية  إعالميةالحدث وٕانما هي وسيلة  من أنواع

  .1اإلعالميةوذلك لخاصيتها 

  .2راقصة جماعية وفردية أحيانا وٕايقاعاتوٕايماءات  إشاراتوالطقوس مجموعة 

الطقوس هي قواعد السلوك التي تصف ما يجب أن يكون عليه سلوك اإلنسان اتجاه 

التي توجد بينهما عالقة التبعية على تكوين نسق متكامل، فهذا يدل  الموضوعات المقدسة

على أن الكل الناتج عن اندماج هذه العقائد، بشرط أن يصاحب هذه العقائد مجموعة من 

الطقوس ولكن هناك ظواهر دينية ال تندرج تحت أي دين معين ذلك الحال بالنسبة لبعض 

  .3ثل في نهاية األمر نوعا من الفلكلورأنواع الزواج والشعائر الجنائزية وهي تم

وشعائر جماعية ملموسة ترجع إلى منظومة من رموز  إشاراتلقد تمت الطقوس على أنها 

األنتروبولوجين وعلماء االجتماع إجماععن  ماري دوغالصلة ومعنى، تتحدث تقيم لها دال

بمنظومات رمزية بغض  اإليمانحول اعتبار الطقوس أشكال محددة من األفعال وتعبيرا عن 

  .النظر إذا كان الفاعل يشعر بالتزام داخلي اتجاه ما يقوم به

ويصر كثيرون على أهمية دور الطقوس وهي مرتبطة دائما برمز يحدد المعنى الكامن  

وراءه والظاهر فيه والطقوس محدد للحياة الجماعية ومحددة بها بشهادة أن القبائل لم تعرف 

الم تطور أسرارا أو طقوسا وأن الطقوس قد حفظت الوجود الجماعي، حياة جماعية محددة م

  .4وتقوم الطقوس أيضا بوظيفة رقابية على األفعال االجتماعية

                                                           

محمد الحسن، معجم االجتماع، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة  إحساندينكن ميتشل ترجمة ومراجعة  1

  .70، ص 1986الثانية، 
ضرحة، دراسة سوسيوأنتروبولوجية لمنطقة شرشال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير راضية وعلي، المرأة الجزائرية وزيارة األ 2

  .34، ص 2008- 2007الجامعية  ةفي علم االجتماع، جامعة سعد دحلب، البليدة، السن
  .123،124، ص، ص 1998، دار العلوم العربية، بيروت، اإلنسانسامية محمد جابر، علم  3
  :مركز دراسات الوحدة العربية الجمعية العربية لعلم االجتماع الديني في المجتمع العربي نقال عن 4
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الذي  اإلجرائيبناءا على هذه التعاريف المقدمة لمفهومي الممارسة والطقوس فإن المفهوم 

ة من األفعال والنشاطات نقدمه في بحثنا هذا لمفهوم الممارسة الطقوسية هو أنها مجموع

واالحتفاالت التي عرفت صفة التكرار والتوجيه يقوم بها  واإلشاراتوااليماءات والحركات 

  .المبحوث أثناء زيارته ألضرحة األولياء

  :الولي 8-4

وفي تفسير لفظة  1"ولي الذين آمنوا اهللا: "اسم من أسماء اهللا الحسنى، قال عز وجل: الولي

ر ففيه من العلم والقدرة يقال بالولي، الناصر، المد: هر بن عاشورولي، قال محمد الطا

ه ناصرا وسمي الحليف وليا ألن المقصود من الحلف هو النصرة ولما تتوالني فالن أي اتخذ

، واستعير هنا للمعبود ألن العبادة أقوى 2هو الذي يرجع إليه عابده سمي وليا لذلك اإللهكان 

  .3أنواع المواالة

هو الذي يتقرب إلى اهللا بكل ما افترضه عليه ويكون : الخازن لفظة ولي اهللا بأنهوفسر 

مشتغال باهللا مستغرق القلب في معرفة نور جالل اهللا فإن رأى، رأى دالئل قدرة اهللا وٕان 

ن إ سمع، سمع آيات اهللا وٕان نطق، نطق بالثناء على اهللا وان تحرك، تحرك في طاعة اهللا و 

يقربه إلى اهللا ال يفتر عن ذكر اهللا وال يرى بقلبه غير اهللا، فهذه صفة اجتهد، اجتهد فيما 

  .4أولياء اهللا، وٕاذا كان العبد كذلك كان اهللا وليه وناصره ومعينه

                                                                                                                                                                                     

-Marry Douglas, Naturel symboles explorations in cosmology, 2 Ed, London Barr IE 

Andjenkis, 1973, p 11 . 
  .256سورة البقرة، جزء من اآلية 1
محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والنوير، الدار التونسية للطبع، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، بدون  2

  .158تاريخ، الجزء التاسع، ص 
  .16محمد الطاهر بن عاشور، المرجع نفسه، الجزء الثامن، ص 3
التنزيل، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، الخازن، لباب التأويل في معاني  إبراهيمعالء الدين محمد بن  4

  .197، الجزء الثالث، ص 1995مصر الطبعة الثانية، 
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وصفا للرجل المقدس الذي  إفريقيامصطلح عربي يستعمل بين مسلمي : ومصطلح الولي

في البركة ويزور المسلمون يعتقد أن له قوة خارقة يستطيع بها شفاء المرضى وأنه يض

األفارقة قبور األولياء للتبرك والصالة فيها، كما أنهم يعتقدون بوجود سبع طبقات متفاوتة 

الدرجات من األولياء وأن عددهم دائما أربعة آالف ولي فكلما توفي ولي رفع اهللا أحد األتقياء 

  .1إلى درجة الولي ليحل محله

الرسالة القشرية له معنيان األول يكون فعيال من الفاعل  كما جاء في: والولي عند المتصوفة

كالعليم والقدير وغيره فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصيته ويجوز أن 

يكون فعيال بمعنى مفعول قتيل وجريح بمعنى مجروح، وهو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه 

  .2الن الذي هو قدرة الطاعةوالتوالي فال يخلق له الخذ اإلدامةوحراسته على 

والمعنيان في واقع األمر ليسا سوى مظهرين لحقيقة واحدة يقول سعيد حوري وكال الوصفين 

واجب حتى يكون الولي وليا، يجب قيامه بحقوق اهللا تعالى على  االستقصاء واالستيفاء، 

  .3في السراء والضراء إياهودوام حفظ اهللا تعالى 

على أنها مرتبة عليا يفوز بها الولي بمجاورة عرش رب العالمين، ويتصور الصوفية الوالية 

هو ذلك الشخص الذي يعرف أنه من عباد اهللا الصالحين : لمفهوم الولي اإلجرائيوالتعريف 

له كراماته الخاصة التي ميزته أثناء حياته وجعلته يحظى بكثير من التقدير واالحترام على 

ممر األجيال، ومن بين هؤالء األولياء اخترنا الولي الصالح سيدي الشيخ كنموذج في هذه 

  .الدراسة

  :البركة 8-5

                                                           

  .23، 10، ص، ص 1981، األولىشاكر مصطفى سليم، األنتروبولوجيا انجليزية، عربي، جامعة الكويت، الطبعة  1
  .381، ص 1998لكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، ن القشيري، الرسالة القشرية، دارا از و هأبو القاسم عبد الكريم  2
  .443، ص 1986سعيد حوري، مذكرات في منازل الصديقين والريانيين، دار السالم، القاهرة، الطبعة األولى،  3
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لفظة البركة في اللغة العربية إلى زيادة الخير في الشيء، قال ابن فارس البركة تشير   

 .1من الزيادة والنماء

  

  .2"البريك، المبارك فيه"وجاء في معجم من اللغة 

  .، يقال تيمن به أي تبرك به3"اليمن البركة: "وجاء في لسان العرب

فهي تشير إلى الطهارة والقداسة، وتعد البركة من المقوالت الدينية التي تعددت معانيها 

فيصبح بذلك كل مطهر من الدنس والرجس ويدخل بالتالي في دائرة المقدس، وهي تشير 

كذلك إلى الزيادة في الخيرات والمنافع الروحية معقولة هنا من حيث أنها تحصل لما يتصل 

شخاص مباركين بتلك األمور المقدسة التي قد تكون مادية كالمعابد والمساجد أو مصاحبة أ

  .ويتطلب ذلك ممارسة طقوسية تطهيرية للحصول على الثوابين

ولكنها أخذت في أدبيات التصوف معنى تناوله علماء االجتماع واألتنولوجيا الغربيون في 

دراستهم لألهالي من الشعوب المستعمرة والبدائية ومقارنتها بمقوالتها الدينية فنسبت  إطار

  .إلى عرب شمال إفريقيا" البركة"

 يزيالإلى أهالي ما 1"مانا"إلى أهالي بولينزيا و 4"تابو"و

                                                           

  .227أبو الحسن أحمد بن زكريا ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، الجزء األول، ص  1
  .280، الجزء األول، ص 1958أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت،  2
  .350جمال الدين محمد ابن متطور، لسان العرب الدائرة المصرية للتأليف، دون تاريخ، الجزء السابع عشر، ص  3
عوب البدائية ويمكن أن يكون هذا أخذها االثنولوجيون من المعجم البولينيزي كل ماهو محرم، لدى الش: Tabouتابو  4

التابو كائن حي أو شيء أو فعل، وفي فعل االعتداء عليه، شكل من أشكال التدنيس الذي يتطلب سلسلة من الطقوس التي 

  .في الغالب تقدم فيها القرابين وتقام الصلوات للتطهير

البة لما هو فوق طبيعي الذي يمثل المانا إن مفهوم التابو منظور ومتغير الصيغة من حيث أنه يعبر عن الكتيبة الس 

  .مظهره االيجابي
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  .3إلى هنود أمريكا الشمالية وأستراليا 2"طوطم"و  

طبيعة إلهية، تبعث في األشياء المادية ورفاة  معنى البركة بأنها روح ذي" لب ألفرد"ويحدد 

  .4الموتى وفي األشجار وينابيع الماء والحجر إنها قوة معجزة ذات فضائل نفعية

لمفهوم البركة في دراستنا هذه تعني أنه إذا كانت الوالية ال تنقطع عن  اإلجرائيأما المفهوم 

فإننا نتحدث هنا عن بركة الولي، ، 5صاحبها بعد سمائه إذ هي لألولياء األحياء واألموات

التي يعتقد فيها الكثيرون فيلتمسونها منه إن كان حيا أو ميتا من خالل التبرك بضريحه وقبره 

  .وكل ما يحيط به عند زيارته

  :الكرامة 8-6

                                                                                                                                                                                     

-Encyclopédie française (dirigé par paulrivel) L’espéce humaine, societé nouvelle de 

lencyclopédique française, paris, VI 1957, pp 7 , 9, 32.  
أصل هذه اللفظة من ماليزيا استخدم في األدبيات األتنولوجية ليدل على قوة ال مشخصة ثم اتضح أنه " Mana"المانا 1

التي يمكنها أن تنقل هذه القوى إلى الناس وأشر  اآللهةاستخدم للتعبير عن القوة المرادفة للسلطة الروحية المنبثقة من 

  :إنه ال يمكن إدراك المانا بدون دعامة حسيةإلى أن هذه القوة متعلقة دائما بكائن محدد ف كوردينتن

Roche, G, Direction de la rédaction, petite Encyclopédie Larousse, librairie Larouse 

Larousse, Paris, VI , 1976, p252. 
ل أصل على ك Totemismeالتي تنسب إليها العقيدة التوتمية أو النظام التوتمي Totemتطلق كلمة توتم : الطوطم2

حيواني أو نباتي تتخذه عشيرة ما رمز لها ولقبا لجميع أفرادها وتعتقد أنها تؤلف معه وحده اجتماعية وتنزله وتنزل األمور 

علي عبد الواحد وافي، الطوطمية أشهر الديانات البدائية، دار المعارف، القاهرة، مصر، : التي ترمز إليه منزلة التقديس

  .7،8، ص،ص 1959
ن ترجمة حسن قييسي، دار الحداثة، بيروت، يايفنز، األناسة المجتمعية وديانة البدائيين في نظريات األناسي بريتشارد 3

  .164ص  1986الطبعة األولى، 
4 Alfred Bel, L’islam mystique revue africaine, 69, année 1928, pp, 65, 111. 

  .29، الجزء األول، ص 1993النبهاني، جامع كرامات األولياء، دارا لفكر، بيروت،  إسماعيليوسف بن 5
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الكرامة هي أمر خارق للعادة، غير مقرون بالتعدي، يظهر على يد عبد طاهر   

  .1نبياء عليهم السالمصالح، ملتزم لمتابعة نبي من األ

وظهور الكرامة عالمة صدق والية من ظهرت عليه فال يكون ذلك غال باختصاص الولي 

  .2بما ال يوجد من المفتري دعواه

والفارق بين المعجزة على ما يرى المتصوفة أن المعجزة دليل صدق األنبياء ومثل هذه ال 

نهم اختلفوا في تحديد الحد الفاصل يوجد مع غير األنبياء من األولياء فيسمى كرامة ولك

الخوارق، فذهب البعض إلى أنه ال يمكن أن يحصل مع األولياء شبه ما  إحداثبينهما في 

الدعاء والرؤية الصالحة، بينما يرى  إجابةكراماتهم في حدود  وٕانماحصل مع األنبياء 

البعض اآلخر أن المعجزة دليل صدق فإن ادعى صاحبها النبوة فالمعجزة تدل على صدقه، 

وٕان أشار صاحبها إلى الوالية دلت المعجزة على صدقه في حاله، فسمى كرامة وال تسمى 

  .3معجزة، وٕان كانت من جنس المعجزات للفرق

هي الفعل األساسي لتحقيق والية لولي وبحصول الكرامة تحصل " لبألفرد"والكرامة كما يقول 

  .4البركة

الظواهر التي أفرزها انتشار التصوف في األوساط المختلفة، وخاصة  إحدىوتعبر الكرامة 

  .5العوام

                                                           

، ص 1998أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، الرسالة القشيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى  1

378.  
  .378زن القشيري، المرجع نفسه، ص اأبو القاسم عبد الكريم بن هو  2
  . 378القشيري، المرجع نفسه، ص  ناز هو أبو القاسم عبد الكريم بن  3

4 Alfred Bel, Op, cit, pp 65-111. 
بن عتو ابن عون، الجذور التاريخية لظاهرة التبرك باألولياء في المجتمع الجزائري مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في 5

  .24، ص 2002، 2001بكر بلقايد، تلمسان،  ياألنتروبولوجيا، جامعة أب
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اقترن بالميل إلى رواية األخبار العجيبة عن األولياء، وعما يصدر عنهم من كرامات "حيث 

  .1"وخوارق

الموتى، والرؤية الصالحة وبينهما عدد  إحياءكرامات عند الصوفية تمتد ما بين وحدود ال

كبير ككالم الموتى وانفالق البحر وجفافه والمشي على الماء وانزواء األرض لهم وكالم 

الجمادات والحيوانات وطاعة الحيوان لهم ورؤية المكان البعيد من وراء الحجب وغيرها 

  .2ركثي

للكرامة في دراستنا هذه نعني بها كل ما روي عن الولي سيدي الشيخ  ائياإلجر أما المفهوم 

  .من خوارق وكرامات وأدعية مستجابة

  :زيارة األضرحة 8-7

  :الزيارة 8-7-1

  .3زار فالنا أي مال إليه ومن تزاور عنه، أي مال عنه: جاء في لسان العرب  

وقال ابن عربي الزيارة مأخوذة من الزوج وهو الميل، فمن زار قوما فقد مال إليهم بنفسه، 

  .4فإنه زارهم، بمعناه فقد مال إليهم بقلبه، وشهادة الزور الميل إلى الباطل عن الحق

ت ، 1واستعملت الزيارة لقبور األولياء وأضرحتهم، فأصبحت تعرف تلك األماكن بالمزارا

ء في المعتقد الشعبي مواضع قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيها من ومزارات األوليا

  .2الصلحاء أو دفن عندها أو سميت له وٕان لم يرها

                                                           

، 88عبد الحميد حاجيات، سيدي محمد الهواري شخصيته وتصوفه، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، العدد  1

  .88، 77، ص،ص 1985يوليو أغسطس 
  .48النبهاني، المرجع السابق، الجزء األول، ص  إسماعيليوسف بن  2
  .424السابق، الجزء الخامس، ص  جمال الدين محمد ابن منظور، المرجع 3
  .620محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، دون تاريخ الجزء الثاني، ص  4
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  :الضريح 8-7-2

بناء يشيد خصيصا ليضم جثمان ميت، وتشييد األضرحة للموتى وللملوك والرؤساء   

ورجال الدين منهم بخاصة ظاهرة منتشرة بين الشعوب البدائية والمتحضرة الغابرة منها 

  .3والمعاصرة

، قد تطلق على أضرحة بال قباب فهي ليست "القبة" "المقام"اسم فصيح لكلمة : والضريح

التكريم للولي والضريح في عمومه، وهو مبنى يدل  إمارةمقصودة بحرفيتها ألنها تدل على 

  .4على الولي

وبالتالي زيارة األضرحة من بين العادات والتقاليد التي مازالت راسخة في مجتمعنا والتي 

سدها مجموعة طقوس تقام بغرض الحصول على البركة كالشفاء من المرض أو طلب تج

  .5الخير وغيرها

ونحن في بحثنا هذا اعتبرنا زيارة األضرحة كممارسة طقوسية تقام لتحقيق أغراض ما 

  .الشيخ كنموذج عن ذلك يسيد األبيضواخترنا زيارة ضريح الولي سيدي الشيخ بمنطقة 

  :المقاربة النظرية-9

                                                                                                                                                                                     

  .29بن عتو ابن عون، المرجع السابق، ص  1
  .214لي، المرجع السابق، ص يمبارك بن محمد الم2
  .612شاكر مصطفى سليم، مرجع سابق، ص 3
  .67، ص 1983اسات العلمية للمعتقدات الشعبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، محمد الجوهري، الدر 4
  .11، ص 2005، 2004المعرفي لظاهرة التبرك، حامل بيداغوجي،  اإلطاربن عتو ابن عون،  5
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 اإلطار، حيث تعتبر المقاربة 1تعرف المقاربة بأنها االتجاه الفكري نحو موضوع أو موقف ما

التصوري ألي بحث، فتساعد الباحث على تحديد أبعاد بحثه، وتمهد له السبيل لجمع 

أن نشير إلى  ارتأينامعلوماته وتنظيمها وتصنيفها وانطالقا من موضوع وطبيعة دراستنا 

إلى النظرية التي رأينا فيها أنها  اإلشارةية لمثل هذه المواضيع أوال ثم بعض التصورات النظر 

  .تصور معالج لموضوع دراستنا إلعطاءقريبة 

حظي النظام الديني باهتمام العديد من العلماء وأصحاب النظريات والمناهج التي تباينت 

ام العلماء في عمليات تفسيراتها فيما يتعلق بالنظم والشعائر والممارسات الدينية وكان اهتم

  .التفسير منصبا على تفسير الظواهر الدينية في ضوء مشاركة وتفاعل المجتمع

وجاء علماء القرن التاسع عشر بالعديد من النظريات العلمية والمناهج المفسرة لنظم المجتمع 

هج الفلسفية وقد تسابق هؤالء العلماء في التفرقة بين طبيعة المناهج العلمية وتطبيقاتها، والمنا

ومدى قدرتها على فهم ظواهر ونظم المجتمعات وربما كان السبب وراء تلك االختالفات في 

دافيد الرؤى للمناهج وتفسيراتها راجعا إلى الدور الذي قام به علماء القرن الثامن عشر أمثال 

عيا ونظرتهم إلى المجتمع بأنه نسق طبيعي وبهذا يكون نظام الدين طبي آدم سميثو  هيوم

  .في المجتمع

ومن هنا جاءت الحاجة الماسة لتطبيق المناهج العلمية ومنها اتجاه العلماء واألنتروبولوجين 

، ثم اتجه العلماء بعد ذلك إلى استخدام المنهج المقارن " المنهج االستقرائي"إلى استخدام 

ورغم أن بعض والذي جاءت استخداماته من جانب العلماء كرد فعل لتشابه الطبيعة البشرية 

 اإلنسانيةالعلماء في القرن الثامن عشر قد أطلقوا على معرفة التاريخ الخاص بالمجتمعات 

ما عرف بمصطلح التاريخ النظري أو التاريخ الظني أو التخميني، إال أن الدراسات المنهجية 

للنظم االجتماعية لم تظهر إال في منتصف القرن التاسع عشر حيث ظهر العديد من 

                                                           

  .265أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص  1
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عن حق األم  اخوفنبابات والنظريات منها على سبيل المثال كتابات العالم السويسري الكت

لويس حول التاريخ القديم والثقافة البدائية إلى جانب كتابات لوريتاتادوارد بيرنوكتابات 

عن روابط الدم والمصاهرة، ثم جاءت مرحلة العلم الموضعي من الالهوت، وقد رد  مورجان

العلماء تفسيراتهم إلى األصول السيكولوجية والتاريخية خاصة عند دراستهم للدين والنظم 

  .1الدينية

" تطور الدين"و" تطور العائلة"وقد تميز القرن التاسع عشر بنظرة علمائه إلى البحث في 

الذي وضع األسس األولية  وليام روبرتسون سميثذين اهتموا بالنظم الدينية ومن بين ال

على الوثائق  1994لدراسات علم االجتماع المقارن من خالل دراسته التي أجراها عام 

  .القديمة المتصلة بتاريخ العرب والعبرانيين القدماء

، حيث يرى تايلور أن العقائد فقد اهتم بما يسمى بالرواسب أو البقايا ادوارد بيرنتتابلورأما 

والطقوس الدينية قد ظهرت ونمت من بعض االستنتاجات الخاطئة التي بينت على مالحظة 

ظواهر معينة كاألحالم والرؤى والمرض واليقظة والنوم والموت وقد جاءت المناهج 

  :المستخدمة في تفسيرات النظم الدينية من جانب العلماء على النحو التالي

ويقوم على تتبع المراحل التاريخية التي مرت بها الظواهر  :الظني أو التخمينيالمنهج -

الدينية، واالهتمام بتجميع المعلومات المتعلقة بالشعوب والجماعات واستند هذا المنهج إلى ما 

المعلومات العلمية  إعطائهيسمى باالتجاه التحليلي القياسي ويؤخذ على هذا المنهج عدم 

  .التصورات التي تخص القيم والعقائد والممارسات الدينية اءإعطالدقيقة في 

ويعتمد على معطيات الوقائع االجتماعية المختلفة السياسية  :المنهج الوظيفي -

 إحدىواالقتصادية والبيئية والدينية والتي تقوم بينها عالقات وظيفية، وأن أي تغير يطرأ على 

                                                           

نز بريتشارد، البيئة المصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية، االجتماعية، مترجم عن سير ايف أحمد أبو زيد، األنتروبولوجيا 1

  .54،55، ص ، ص 1980
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خرى ويهدف هذا المنهج إلى إبراز قيام عالقات هذه النظم يسبب تغيرا مماثال في النظم األ

  .التناظر والتساند أو ما يسمى االعتماد المتبادل بين األنساق والنظم

وقد أمكن من خالل تطبيقات هذا المنهج الوصول إلى معرفة الدور االجتماعي والوظيفة 

ء ذلك نظم العالم البناء الكلي وفي ضو  إطاراالجتماعية التي تقوم بها الظاهرة الدينية في 

إلى أن المنهج الوظيفي للدين يتمثل في المحافظة على تماسك  تونر روبرت مياألمريكي 

الجماعة ومدى ارتباط النتائج الموضوعية بالظاهرة داخل النسق والتي تعد الظاهرة جزءا 

  .1منه

ويهدف إلى دراسة ومقارنة الظواهر في مجتمعين مختلفين لبيان مدى  :المنهج المقارن -

اتفاق واختالف طبيعة الظاهرة من جهة، ولبيان مدى انتشارها من جهة أخرى، وقد اهتم عدد 

من العلماء باستخدام المنهج المقارن في البحث عن مدى تشابه المعتقدات الدينية والشعائر 

واهر الدينية ولقد توصل بعض العلماء ممن استخدموا وبعض الممارسات المرتبطة بالظ

المنهج المقارن إلى أن هناك بعض الطقوس والممارسات الدينية المتشابهة بين المجتمعات 

البدائية ومنها ظاهرة عبادة األسالف والطوطميةوالتابو أو المحرمات مع وجود بعض 

  .والثقافية لتلك المجتمعاتاالختالفات التي تحكمها اختالفات البيئات االجتماعية 

ونجد النظرية التطورية والتفسير التطوري والمعتقدات التي حظيت في القرن التاسع عشر 

باهتمام العديد من العلماء والمفكرين األنتروبولوجيين وهي تقوم على التفسير المرحلي 

جتمعات البدائية لتطورالظواهر ومنها الدين، حيث أن وجود الدين وفقا لهذه النظرية لدى الم

وذلك  اإلنسانيةموجود منذ القدم أما فكرة وجود اهللا فلم تظهر إال في مرحلة متأخرة من تاريخ 

في الدين والسحر حيث  رجيمس فريز بعد ظهور مبدأ التفكير الحيوي، ثم جاءت نظرية 

لهم فريزر وتطورها في مراحل ثابتة واضحة المعالم، وقد است اإلنسانيةاإليمان بوحدة المعرفة 

                                                           

1Robert Merton, Social théorie and social structure, New York, 1949, pp, 38-44. 
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معات المراد تآراءه الخاصة بهذه النظرية في ضوء البيانات والمعلومات التي جمعها من المج

  .دراستها وظهر ذلك في صياغته لنظريته عن الطوطمية أو النظام الطوطمي

دور كايم بدراسة وتفسير النظم والممارسات الدينية، وتدور نظريته في أن  إميلكما اهتم 

تماعية وليس مسألة فردية وقد حدد الدين بأنه نظام من المعتقدات المقدسة الدين مسألة اج

وأن مشاركة المجتمع في تلك الممارسات ضرورة استمرارية نابعة من هذه المشاركة وٕاذا 

كانت درجة استمرارية النظام الديني يرتكز على قوة اإليمان بتلك العقائد واألوامر، فقد 

كيف لتلك األوامر االجتماعية أن تتحقق خاصة : تساؤال مؤداه دور كايم إميلطرحت نظرية 

على هذا  إجابتهوأن المجال الديني يعد من النظم الرئيسية داخل المجتمع؟ وفي مطلع 

التساؤل أكد اميل دور كايم على أهمية العطاء للجماعة الدينية، كما اهتمت النظرية بالطابع 

سة الطقوس الدينية التي من شأنها في نظر دور التصوفي لكل من الفرد والجماعة وممار 

  .كايم تدور حول خدمة أعضاء المجتمع

حيث يرى " الصور األولية للحياة الدينية"دور كايم في مؤلفه عن  إميلوقد تبلورت نظرية 

أن بعض المظاهر والطقوس مثل تقديم األضحيات والقرابين لألسالف هو جزء من الدين، 

ال يعتبر عمال فرديا بل هو  لآللهةسة، ويرى أن تقديم زعيم القوامين وهي من األعمال المقد

لى ع ، ومن هنا أكد دور كايم1عمل جماعي يقدمه نيابة عن الجماعة وهو يعد عمال دينيا

ضرورة تفهم وجهة نظر الناس حول الشعائر التي يمارسونها، ألن لها في الدرجة األولى 

  .دور كايم إميلعند " التصورات الجمعية"فكرة  مدلوال اجتماعيا ومن هنا ظهرت أيضا

وقد أوضحت بعض الدراسات أن االهتمام بدراسة النسق الديني تتطلب التعرف على طبيعة 

منها وعالقته بها كذلك التعرف على نسق  اإلنسانتلك القوى ومعرفة تحدي موقف 

                                                           

1Emile Durkheim, The elemantaryforms of the religious life, Free press, London, 1915, pp, 

23،28. 
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طبيعة العالقات التي تقوم المعتقدات التي تكمن وراء تلك القوى مع ضرورة االهتمام بدراسة 

بين جماعة المتدنيين ومدى وصور التمسك بتعاليمهم الروحية وتطبيق تلك المبادئ على 

نظم حياتهم وكيفية تيسير نظمهم وشعائرهم الدينية، فضال عن االهتمام بالنظام الثقافي 

  .والتراثي

ظيفي البنائي والتي يعد فضال عن ذلك نجد المقاربة األنتروبولوجية الممثلة في اتجاهها الو 

من أهم ... و" تالكوتبارسونز"و " كارل مرتن"و " راد كليف براون"و " مالينوفسكي"كل من 

  .روادها

والخاصية األساسية المميزة لهذه المقاربة أنها تركز اهتمامها على دراسة المجتمع كوحدة 

أن " راد كليف براون" كلية في ضوء تصوره النسقي الذي تتحدد الروابط بداخله، هذا ويرى

الذي يسهم به كل فعل اجتماعي في تشكيل وحدة وظيفية متكاملة  اإلسهامالوظيفة هي ذلك 

ومنسجمة ومن هذا المنطق يركز على عناصر البناء االجتماعي ويرى أن كل منها يؤدي 

عل حاجة من الف إشباعأن الوظيفة تعمل دائما على : "وظيفة معينة، هذا ويقول مالينوفسكي

البسيط، حتى تنفيذ الطقوس والحصول على إذن المشاركة فيها والتي تندرج في نسق من 

  .1"اآللهةالمعتقدات محددة بضرورة ثقافية هدفها االتحاد مع 

هذا التحليل مبدأ قوامه أنه في كل نماذج الثقافة تؤدي كل عادة أو كل شيء مادي أو فكرة 

كل عنصر أو  إرجاعوتفهم هذه الوظيفة يجب  وكل معتقد وظيفة حيوية ما، ولكي تكتشف

موضوع اجتماعي إلى الكل الذي تنتمي إليه وعليه تشكل كل ثقافة عناصرها بصيغة أصلية 

  .العالقات المتبادلة بينها إطارهاوٕاطارال يمكن تحليلها إال في 

بيئي :وفي نظر راد كليف براون تقوم صيرورة الحياة االجتماعية على صيرورة تالؤم ثالثية

ومؤسساتي وثقافي ويظهر هذا االستعمال الذي يخصصه لمفاهيم الوظيفة والبنية إذ يقول 

                                                           

1B.Malinouwski, une théorie scientifique de la culture, paris, points, 1970, p 134. 
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تكمن وظيفة عادة اجتماعية فيما تقدمه للحياة االجتماعية باعتبارها مجموعة توظيف للنسق 

  .1االجتماعي

ه أما بالنسبة لكارل مرتن فإن كلمة وظيفة بحد ذاتها تحمل دالالت مختلفة من بين هذ

الدالالت أن الوظيفة تشير إلى المهنة والوضعية والمكانة التي يحتلها فرد ما في تنظيم ما 

  .2وهذا من أهم المصطلحات التي ميزت تحليله خاصة الوضعية والدور

هذا ويؤكد تحليل هذه المقاربة على أهمية التكامل واالعتماد المتبادل بين أجزاء النسق 

ة الدور الذي يلعبه الجزء من خالل عالقته بالكل االجتماعي االجتماعي أو الثقافي وأهمي

إلى مختلف العادات والتقاليد التي يزخر بها المجتمع والتي  اإلشارةوفي هذا المجال يمكن 

تعبر عنها الطقوس المختلفة التي تؤدي وظيفة معينة في المجتمع استمرت ودامت على مر 

  .تغيرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافيةالزمن على الرغم من تغير الظروف وحدوث 

وألن الفعل االجتماعي هو جوهر الوظيفية وهو في الوقت ذاته نموذج مصغر للظاهرة 

االجتماعية ويتضمن عوامل بيولوجية ونفسية وبيئية وتعبر عنه وحدة السلوك، واالنتماء 

نفسية  أبعادفتتخذ في النهاية شكل سلوك ذو  إلشباعهاماهو إال حاجة يحركها دافع 

واجتماعية وبيئية ويتأثر بالظروف المحيطة به من خالل هذا فإن االنتماء يتضح لدى 

  .3الوظيفية البنائية من خالل الفعل االجتماعي

  :نهج الدراسةم -10

                                                           

1 A.R. Brown, Structure et fonction dans les sociétés primitives, Paris ; ed minuit, 1968, 

p265. 
2B.Malionowski, article « anthropologie » in encyclopédie Britanica cité, plon, 2 édition 1965, 

p 79. 
، القاهرة، ةاألنجلو مصريمحمد عارف، المجتمع بنظرة وظيفية مالمحها العامة وأبعادها التاريخية وصورها المعاصرة،  3

  .229، ص 1981
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لتحليل وتقصي أي موضوع ودراسته ينبغي على الباحث تطبيق منهج يتفق مع   

موضوع المراد دراسته ويعرف المنهج على أنه الطريق الذي يسلكه الباحث للوصول طبيعة ال

 إجاباتإلى نتائج معينة والمنهج بذلك يمثل الكيفية التي يستطيع بها الباحث الوصول إلى 

مقنعة ألسئلة دراسته واختيار فروضها ألنه مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ 

  .1هدف

من اختيارنا بل تأتي من خالل مقتضيات البحث  عأن المنهج لم ينبوتجدر اإلشارة إلى 

والصيرورة العامة له وعليه فإن الضرورة المنهجية اقتضت استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

من خالل  حليال كيفياتما يمكن مالحظته حول الظاهرة كماهي وتحليل معطياتها  فلوص

من استخدام هذا المنهج ألنه له ما يميزه عن ا تنوتكمن جوانب استفادتحليل المضمون 

المناهج األخرى وما قد يميز المنهج الوصفي التحليلي أنه يستمد معلوماته من واقع الظاهرة 

زمانيا ومكانيا وهو يصفها كما هي مما يسمح لنا باالعتماد عليه لوصف ومن ثم تحليل 

  .الظاهرة محل الدراسة

  :أدوات جمع البيانات -11

عددت أدوات جمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة التي لم يتم اختيارها بشكل لقد ت  

عفوي بل يتم ذلك بمراعاة ميدان أو مجال تخصص البحث، موضوع البحث، طبيعة 

الموضوع ونوعية مجتمع الدراسة وقد اعتمدنا في موضوعنا هذا على أدوات لجمع المعطيات 

  :وهي كالتالي

وتشمل جمع المعلومات النظرية التي لها عالقة مع موضوع  :البحث االستكشافي - 11-1

البحث وهي ذات أهمية بالغة بحيث تثري الدراسة ولذلك قمنا بزيارة مكتبة قسم الثقافة 

                                                           

ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشرف،  - تدريبات عملية–إلنسانية موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم ا 1

  .466، ص 2006، دار القصبة، الجزائر، سبعونسعيد 
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الشعبية التابعة لجامعة أبي بكر بلقايدبتلمسان، والمكتبة المركزية لجامعة وهران ونظر 

الشيخ كان والبد علينا التعرف عليها من  يسيد األبيضلخصوصية وطبيعة المنطقة منطقة 

خالل مصادر ومراجع تعرف عنها وعن تاريخها فقمنا بزيارة المركز الثقافي اإلسالمي 

 .لمنطقة األبيض سيد الشيخ وكل ذلك بغرض االستفادة وٕاثراء موضوع دراستنا هذه

  :المقابلة - 11-2

ادثا في بين الباحث إن ما يميز المقابلة هو كونها باألساس مسعى كالمي مح  

تفاعلي معين، حيث يجب أن يكون الباحث مع المبحوث ويتبادل معه  إطاروالمبحوث في 

أطراف الحديث حول مسألة أو مسائل ما حيث تعطى للمبحوث حرية معينة في اإلدالء برأيه 

بلة وهذا ما يجعل المقا اإلجابةالته لهذه المسائل، من دون أي توجيهية في ثوالتعبير عن تم

عملية تقصي علمي تقوم على مسعى "تختلف تماما عن االستمارة فالمقابلة تعرف على أنها 

  .1"اتصالي كالمي من أجل الحصول على بيانات لها عالقة بهدف البحث

وتستعمل المقابلة لمعرفة تمثالت وآراء وحتى الممارسات االجتماعية عن طريق الكالم الذي 

لى أنها تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة يحاول كما تعرف ع. يصدر من المبحوث

فيها الشخص القائم بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى المبحوث والتي 

  .2تدور حول آرائه ومعتقداته

ووفقا لمقتضيات الدراسة قمنا باالعتماد على تقنية المقابلة الموجهة وطبعا في حدود كمحاور 

ا من قبلنا تجنبا لخروج مبحوثينا عن موضوع الدراسة بشكل مرن ما أمكننا ذلك المعدة سابق

  .وقد قسمنا دليل مقابلتنا إلى محاور هي موضحة في مالحق الدراسة ضمن دليل المقابلة

  :اإلجراءات الميدانية -12

                                                           

1Grawitz Madeleine, Méthodes des sciences sociales, 8 édition, Paris, Ed.Dalloz, p742. 
  .143، ص 2004الحديث، الجزائر بدون طبعة، رشيد زرواتي، منهجية البحث في العلوم االجتماعية، دار الكتاب  2
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  :البحث االستطالعي - 12-1

تعتبر هذه المرحلة مكملة للقراءات وتساعد على تدقيق سؤال االنطالقة وضبطه   

 األبيضوتساعد على التعرف على ميدان البحث، حيث تم في هذه المرحلة زيارة منطقة 

الشيخ وطرح بعض  يالشيخ والتعرف عليها أكثر ومن ثم زيارة ضريح الولي سيد يسيد

تؤكد  إخباريكمبحوث  إجاباتهالضريح وكانت جل األسئلة على المشرف القائم على شؤون 

 يشخص الولي سيد على حضور عينتنا وقيامها بهذه الزيارة كما ساعدنا أكثر في التعرف

كلم والذي يعبر عن  10الشيخ، ومن ثم قمنا بزيارة المكان الذي يبعد عن هذه المنطبقة ب 

جمع بيانات أكثر وضمان  الشيخ كل ذلك من أجل يواحدة من كرامات الشيخ والولي سيد

  .2014انجاز عمل ميداني وتم ذلك في شهر مارس  إلمكانية

  :عينة الدراسة - 12-2

تعتبر مرحلة تحديد مجتمع البحث من أهم الخطوات في البحوث االجتماعية إذ   

يتوقف عليها إجراء البحث وتصميمه وكذا نتائج الدراسة مما يتطلب دقة بالغة من قبل 

ة الحال كلما زاد أفراد مجتمع البحث كلما تبت صدقها أكثر إال أن هذا ليس الباحث وبطبيع

باألمر العين لذا يلجأ الباحث في الغالب إلى انتقاء عدد محدد من المفردات تتماشى والهدف 

  .العام للبحث وكذا فرضياته

ارها التي يختPurposiveفتم اختيار العينة غير احتمالية المتمثلة في العينة القصدية 

الباحث عن قصد ألنه يرى أنها تحقق أهداف دراسته بشكل أفضل وبالتالي فإنه ينتقي 

عناصر العينة ألنه يعرف مسبقا أنهم األقدر على تقديم معلومات عن مشكلة بحثه وقد 

وبين وظائف مهنية  اإلناثمن  02ذكور و  03موزعة بين  مبحوثين05ضمنت عينتنا 

من منطقة األبيض روش مختلفة وتقنيين ينتمون إلى قبائل و عفي إداريين مختلفة متمثلة 

  .الشيخ يسيد
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  :المكاني والزماني اإلطار - 12-3

 واألضرحةلقد تمت دراستنا الميدانية في منطقة األبيض سيد الشيخ نظرا لكثرة القباب   

إلى استمرارية زيارتهم من قبل فئات مجتمع المنطقة أو  باإلضافةفي هذه المنطقة هذا 

خارجها وحددنا ضريح الولي سيدي الشيخ عن غيره من األضرحة المتواجدة هناك كميداني 

 .2014لدراستنا، والتي امتدت من شهر مارس إلى شهر جوان 

  :صعوبات الدراسة -13

التطبيقي وقد تمثلت  يتعرض أي باحث لجملة من العوائق على المستوى النظري أو  

  :صعوبات بحثنا كالتالي

  رغم وفرة المراجع حول الموضوع إال أنها ال تمس موضوعنا إال بصفة نسببية-

  .تأثري بتفاعالت وتقلبات الظاهرة المدروسة على مستوييها النظري والميداني -

 . ة بعد المسافة عن ميدان الدراس -
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  :تمهيد

تعتبر العائلة بنية ونواة التنظيم االجتماعي في المجتمع التقليدي والحديث ففي العائلة   

يتوارث الفرد أشكال االنتماء باختالفها وضمنها ينشأ ويتعلم ويكتسب ثقافتها وعاداتها 

كفرد ليس في غنى عن ذلك فهو المثقف  واإلطاروتوجهاتها وتقاليدها ومعتقداتها وقيمها 

  .من كل ما تحويه هذه العائلة ألنها البيئة األولى التي نشأ فيها  يمتثل ويتشبع

والفرد على العموم ككائن ثقافي ال يستطيع أن يحرر ذاته من هذا سواء خضع للثقافة 

  .الرسمية أو الشعبية
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  :المثقف اإلطارماهية -1

شرابي، فإن هناك أربع فئات من كما ذكرنا سابقا واعتمادا على تقسيم وتصنيف هشام   

المثقفين ومن بين هذه الفئات المثقفة نجد فئة المثقفين المهنيين هذه الفئة العاملة في الحقول 

العلمية والصناعية واإلدارية المختلفة وتأثير هذه الفئة من المثقفين في المجتمع ينبع من 

  .ممارستها المهنية ونتائج عملها في حقول اختصاصها

أنها تعد وتصنف على أنها من الفئات المثقفة بعد فئة المثقفين الملتزمين، القادرة على حتى 

  .1والممارسة السياسية االيدولوجياالتغيير في حياة المجتمع وذلك بعدها عن  إحداث

المثقف؟  اإلطارفمن هو  إجرائيالمثقف كمفهوم  اإلطاروفي بحثنا هذا اعتمدنا على لفظ 

المثقف ضمن فئات المثقفين التي ذكرناها سابقا وشرحناها فالبد وأن  اإلطارإذا صنفنا 

  .وتوضيحها اإلطارنتعرض لماهية 

لفظة ذات خصوصية وأصل فرنسي ال نجدها إال في " Les cadres: "اإلطارات

  .المستعمرات الفرنسية سابقا مثل الجزائر

أن  1947في فرنسا لسنة  في هذا الصدد توضح االتفاقية الجماعية المنظمة لعالقات العمل

كانت موجودة على النحو الذي نعرفه اليوم وعلى الرغم من ظهور وانتشار  اإلطاراتفئة 

  .المصطلح والفكرة معا ارتبطا بتطور الحضارة الصناعية

التي تشير إلى  اإلطارفإن ذلك لم يكن خاصا بهذه المرحلة من تاريخ البشرية فقط ألن فكرة 

وظيفة ومكانة قيادية في البناء التنظيمي كانت موجودة قبل في الجيوش فالجيش الروماني 

                                                           

  .132، 131المرجع السابق، ص، ص هشام شرابي،  1
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مثل المراتب التي يحتلها  اإلشرافمثال كانت لديه بنية تنظيمية تتضمن مواقع مسؤولة على 

  .1الضباط اليوم في الجيوش الحديثة

 اإلطارية ترابية بحيث تقوم فئة معينة بدور كما يمكن القول أن الكنسية بدورها كانت ذات بن

أما عالم الشغل فيختلف تماما عن هذه الصورة في بداية القرن  واإلشرافمن حيث القيادة 

ألن المجموعات المنظمة كانت قليلة جدا، إذ كانت الصناعة ) م19(التاسع عشر ميالدي 

ديه سوى عدد محدود من منفرد ولم يكن ل التقليدية مهيمنة وصاحب المهنة يعمل بشكل

المساعدين، واستمر األمر كذلك لوقت طويل في بداية الثورة الصناعية لذلك لم تظهر 

، إال واإلشرافالحاجة لتفويض السلطة أو المهمات الوظيفية والصالحيات المرتبطة بالقيادة 

  .2هافي وقت متأخر من القرن التاسع عشر مع تزايد حجم المنشآت الصناعية ودرجة تعقيد

بالتطور الصناعي الذي عرفه القرن التاسع عشر بسبب  اإلطاراتبالفعل ارتبط ظهور فئة 

تزايد تقسيم العمل والتكامل الوظيفي الضروري الذي فرضته الصناعة الحديثة وكانت أول 

عليهم،  واإلشراففئة ظهرت هي رؤساء الفرق والورشات الذين كانت مهمتهم توجيه العمال 

تدريجيا وتوسعت صالحيتها باكتسابها للسلطة وممارستها على العمال  وتطورت هذه الفئة

تشمل فئة مستقلة تحتل موقعا وسيطا في البناء التنظيمي بين العمال  أصبحتحتى 

  ."أعوان التحكم"وأصحاب العمل، وهي تشكل ما يعرف اليوم بفئة 

وكبر حجم المنشآت وتعقد عالقتها بالمحيط  اإلنتاجد صيرورة مع تطور الصناعة وتعق

صحاب العمل للتنازل عن كثير من المباشر وغير المباشر ظهرت الحاجة الملحة لدى أ

حياتهم وتعديل األسلوب التسلطي الممارس من طرفهم، وفي معرض ذلك استنجدوا الص

  .بموظفين مؤهلين للقيام بكثير من الوظائف التي كانت حكرا عليهم

                                                           

  .311، بدون طبعة، بدون سنة، ص واإلفريقيةأحمد زايد، النخب االجتماعية حالة الجزائر ومصر، مركز البحوث العربية 1
  .311أحمد زايد، المرجع نفسه، ص  2
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أوال ثم المهمات  اإلنتاجمت عملية التفويض هذه المهمات التقليدية في مجال وقد تسل

من خالل النتائج المحققة وخاصة  وٕاخالصهمالتجارية وذلك لسهولة مراقبة أداء الموظفين 

، أما المجاالت األخرى فتأخرت فيها عملية التفويض بدرجة الفتة للنظر، اإلنتاجفي مجال 

مثل مجال المحاسبة والمالية وكذلك إدارة وتسيير المستخدمين حيث  أو أنها لم تطلها تماما

ما يزال أصحاب عمل المحاسبة والمالية وكذلك إدارة وتسيير المستخدمين، يحتفظون 

  .1بسلطتهم في هذه الميادين أو أن التفويض فيها جاء متأخرا في عهد شركات المساهمة

نتصف القرن الماضي يشكلون فئة قليلة في بداية ظهورها وحتى م اإلطاراتلقد كانت   

وينظر إليهم العمال باعتبارهم  العدد مرتبطة مباشرة بصاحب العمل بل ينظرون إلى أنفسهم

جزءا ال يتجزأ من تلك الطبقة المالكة لكن مع مرور الزمن ساهمت عوامل عدة في تغيير 

  .ذلك الوضع بشكل عميق

ر الذي عرفته المنشآت مع بداية العهد الصناعي يتمثل العامل األول في سرعة وتيرة التطو -

وهي وضعية ساعدت على رفع قدرة مختلف المنشآت وبالتالي ) نهاية القرن التاسع عشر(

  .حاجتها المتزايدة إلى يد عاملة مؤهلة ومتخصصة

أدى الوضع الناجم عن العامل السابق إلى تقلص الحاالت التي بقي فيها صاحب العمل  -

شأة بحيث وقع استخالفه بمسير أو مدير عام قد يكون في الغالب أحد على رأس المن

  .المساهمين في رأس مال الشركة ولكنه ليس المالك األصلي وليس من العائلة

ارتفاع درجة التعقيد بصفة محسوسة في مجاالت األعمال وضرورة مسايرة التطور السريع  -

دا وبحاجة إلى تظافر جهود فريق من مما يعني أن إدارة المنشآت أصبحت مسألة حساسة ج

  .المختصين في ممارسة وظائف اإلدارة والتسيير

                                                           

  .311أحمد زايد، المرجع السابق، ص  1
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وظيفة "أدت كل هذه العوامل التي تبرز بقوة إال مع بداية القرن العشرين تدريجيا إلى منح 

  .مكانة خاصة وأهمية غير مسبوقة" التأطير

رعت االهتمام لدى الباحثين التي است" اإلطاراتبظاهرة "يعرف  أصبحوهكذا برزت للوجود ما 

خاصة علماء النفس واالجتماع ثم إدارة العمال، والبد من القول أن هذا الميدان رغم أهميته 

لم يحظ باالهتمام الالزم ولم يشكل موضوعا ألبحاث معمقة بنفس المستوى الذي حظيت به 

  .مالفئات اجتماعية، مهنية أخرى من عالم الشغل مثل الفئات المختلفة من الع

عدة نتائج مهمة  اإلطاراتلقد كانت لصيرورة التغير التي عرفتها المنشآت وأدت لبروز فئة 

  .نذكر منها بالخصوص

مساهمة العاملين األول والثالث المذكورين سابقا في الزيادة المعتبرة وبصفة منتظمة لعدد -

بنية المنشأة  تغيير محسوس في وزن وتأثير هذه الفئة داخل إحداثمما يعني  اإلطارات

سواء على المستوى العالمي  اإلحصائياتوالمجتمع على حد سواء وهو بالفعل ما تشير إليه 

  .1أو المحلي ويبدو أن هذه الزيادة سوف تستمر في المستقبل المتطور

أدت عملية االنتقال من وضعية المالك إلى وضعية المسير أو المدير إلى محاولة هؤالء 

العليا الذين منحهم المسيرون الجدد تفويضا  اإلطاراتاآلخرين ضمان مساندة وتأثير بقية 

كمال في مجال اختصاصهم من أجل أداء الوظائف الكبرى إلدارة المنشأة وبما أن المدير 

العليا فإنه ال يشعر باالختالف عنهم من حيث كونه األعلى  اإلطاراتبين هو األرقى مركزا 

  .2مرتبة والمسؤول أمام المساهمين، ذلك ما جعله يفضل األسلوب الجماعي في إدارة المنشأة

العليا الذين يميلون بدورهم لتفضيل  اإلطاراتكان لهذا التوجيه تأثير كبير في موقف بقية 

، كما نجد اإلطاراتمن خالل اشتراك مساعديهم الذين هم طبعا أسلوب التسيير الجماعي 

                                                           

  .312أحمد زايد، المرجع السابق، ص  1
  .312المرجع السابق، ص أحمد زايد،  2
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، الذين يحتلون مواقع محددة في البناء التنظيمي للمنشأة ويتمتعون اإلطاراتإلى جانب 

بتفويض السلطة في اختصاصهم عدد كبير من المستخدمين المتخصصين الذين يستفيدون 

ونها أو بسبب المعارف العميقة والخبرة سواء بسبب الشهادات التي يحمل" اإلطار"من تسمية 

  .الطويلة في ميدان عملهم ويبدو أن حجم وتأثير هذه الفئة يزداد في السنوات القادمة

تطلق على مجموعة غير متجانسة كونها  اإلطاراتتشير المعالجة السابقة إلى أن مقولة 

أو ) عليها، متوسطة، دنيا إطارات(تتشكل من مجموعات فرعية ليست متماثلة في مواقعها 

 إطارات(أو في طموحاتها واستراتيجياتها وأدوارها ) الشهادة، التأهيل، الخبرة(في مواردها 

  ).إدارية إطاراتتقنية، 

في الجزائر فقد عرفت النور بفضل عمليات التصنيع الكبرى  اإلطاراتأما بالنسبة للفظة 

ذ انطالق مخططات التنمية الوطنية في بداية التي شهدتها الجزائر منذ استقاللها وبخاصة من

- 1973(والمخطط الرباعي الثاني ) 1973- 1970(السبعينات المخططين الرباعي األول 

لكن منذ تلك الفترة إلى اليوم عرفت الجزائر مجتمعا واقتصادا تحوالت عميقة ) 1977

... واالقتصادي وتعرضت لهزات وزالزل كبرى أحدثت مخلخال عميقا في بنيانها االجتماعي

  .1والفئات والشرائح االجتماعية المكونة له

واحدة من الفئات االجتماعية التي ارتبطت مسيرتها بقوة ما حدث ويحدث  اإلطاراتتعتبر 

في المجتمع من تغيرات هيكلية عميقة، لعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن رصد تاريخ هذه الفئة 

الجزائر الحديثة بكل طموحاتها الكبرى وآمالها االجتماعية هو في ذات الوقت رصد لتاريخ 

العريضة في الخروج من دائرة التخلف عن طريق التنمية الوطنية المتكاملة والمستقلة من 
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جهة ورصد أيضا لخيبات األمر المتكررة والعثرات المتوالية التي قضت على تلك الطموحات 

  .1واآلمال من جهة ثانية

لمشروع المجتمع  جتماعياالع التنموية الكبرى يمثلون الحامل يفي زمن المشار  اإلطاراتكان 

العصري والحديث، حيث ساد االعتقاد في القوة الخارقة للتكنولوجيا والتأثير السحري للتصنيع 

الذي يكتسح بقوة البنى التقليدية للمجتمع ويقضي على مؤسساته وتنظيماته القديمة حامال 

معيارية وقيمية جديدة تتالءم مع روح العصر في نهاية  معه بنى اجتماعية حديثة ومنظومات

لم تدم طويال فسرعان ما بدأت تتهاوى مع  اإلطاراتالقرن العشرين لكن هذه الصورة حول 

التغيرات التي عرفها نظام الحكم في الثمانينات حيث جرت مراجعة السياسة الوطنية للتنمية 

ساحة العالمية وفي ضوء التصلب الذي على ال وبدافي ضوء بوادر  التحول الذي ظهر 

أصاب النموذج البيروقراطي للتنمية الذي عرفته المرحلة السابقة لقد برزت في الثمانينات 

 إعادة"بسياسة  آنذاكبوادر سياسية اقتصادية لمرحلة السبعينات تمثل باألساس فيما سمي 

  ."هيكلة المؤسسات االقتصادية

نمط استقاللي غير  وٕاتباعكبرى جراء تدهور عائدات النفط كما اتسمت المرحلة بأزمة مالية 

إلى تفشي الفساد  وسوء التسيير في اإلدارة  إضافةالعمومي  اإلنفاقعقالني على مستوى 

مما أدى إلى إفالس العديد من المؤسسات االقتصادية، وارتفاع مذهل في المديونية 

  .2الخارجية

تثمار وبدت بوادر التفكك االقتصادي وتراجع لقد أدى كل ذلك إلى تراجع كبير في االس

السياسة االجتماعية للدولة التي بدأت تتخلى تدريجيا عن التزاماتها اتجاه المؤسسات 

ثم بعد ذلك " باستقاللية المؤسسات"العمومية منتهجة بذلك سياسة جديدة متمثلة فيما سمي 

 اقتصاديا وتسريح العمال بمعاجزة ااعتماد أسلوب ليبرالي يقوم على تصفية المؤسسات ال
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وبلغ عدد العمال المسرحين حوالي نصف مليون مع نهاية التسعينات، هذه  اإلطاراتفيهم 

المؤسسات العمومية  إطاراتاألوضاع هي التي شكلت المحيط والخلفية التي عاش فيها 

على القوى العاملة الصناعية وتسيير المؤسسات  اإلشرافومارسوا وظائفهم المتمثلة في 

العمومية ومثلما كانوا محل اهتمام وعرفوا المجد ونالوا االمتيازات في سنوات السبعينات في 

والتهميش ثم بعد ذلك االضطهاد  اإلقصاءأوج عملية التصنيع والتنمية الوطنية عرفوا أيضا 

  .1في سنوات الثمانينات والتسعينات

مثله مثل غيره من المفاهيم المستعملة في البحث العلمي يكتنفه  اإلطارهوم الشك أن مف

الكثير من الغموض واللبس بسبب ما يعرفه من انتشار في االستخدام ونقص في دقة المعنى 

تمسكهم بالصرامة المنهجية التي يقتضيها استعمال  من قبل المستعملين له نتيجة لعدم

ث العلمي وفي هذا الصدد نجد مقترحين مختلفين إلى حد المفاهيم وبخاصة في مجال البح

 واإلحصائيةبعيد، األول يمثله التحديد المقترح من قبل المعهد الوطني للدراسات االقتصادية 

فئة اجتماعية تتميز : "على النحو التالي اإلطاراتالذي يحدد مفهوم INEESفي فرنسا 

  .2"اة وعالقات اجتماعية خاصة بهابمسؤولية قيادية ترتكز على تكوين عال ونمط حي

يعتبر : "أما المقترح الثاني فتقدمه النصوص التشريعية الخاصة بالعمل في الجزائر التي تقول

  ".وأكثر من سلم القانون العام للعمل 14كل من يتقاضي أجر مطابقا للدرجة  إطارا

الموقع القيادي، (فيما يبدو التحديد األول قائما على مجموعة ولو محدودة من المعايير 

فإن التحديد الثاني يقوم على معيار وحيد هو التصنيف ) أسلوب الحياة والعالقات االجتماعية

وشرع في تطبيقه  1977على سلم األجور الذي ظهر بموجب القانون العام للعامل منذ سنة 

  .3لثمانيناتمنذ بداية ا
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من جامعة عنابة قد تعرض  حسان ميرانينجد  اإلطارفيما يخص الدور الذي يقوم به 

، بتعدد اإلطاراتمركزا على درجة الوعي لدى  اإلطاراتبالتحليل لقضية الدور الذي يقوم به 

في الدور الذي يقومون به البعد األول ذو طبيعة تقنية تنظيمية بتحقيق االستخدام   األبعاد

سيير أما البعد الثاني فيسميه تلعقالني للموارد التقنية والبشرية مثل القيام بوظيفة اإلدارة والا

كفاعلين اجتماعيين يلعبون دورا نشطا  اإلطاراتالبعد المهني االجتماعي ويقصد به اعتبار 

على المسرح األحداث المهنية واالجتماعية سواء في حدود أماكن العمل أو خارجها وذلك 

شكيل تنظيمات مهنية والمشاركة في تنظيمات المجتمع المدني البعد الثالث في دور بت

عليه في البعد االجتماعي القيادي الذي يقصد به  أطلقيتمثل على حسب ما  اإلطارات

حسب تعبيره مساهمة هذه الفئة في الحركية المجتمعية الهادفة للتغيير والتجديد بالنظر إلى 

  .1الفنية والعلميةوقدراتهم  تهماإمكاني

واضح حيث أنها تمثل كلمة على درجة من المرونة  اإلطارإن الغموض المحيط بمفهوم 

ذلك بسبب غياب بحيث يصبح في بعض األحيان لفظة مائعة يصعب تعيين حدودها، ويحدث

معايير محددة ودقيقة تعين بوضوح نسبي المجموعة أو المجموعات االجتماعية التي تشير 

إليها اللفظة، ثم أنها ليست مصطلحا أو مقولة أو مفهوما علميا يشير إلى خصائص رسمية 

عملية تصنيف القوى العاملة بالنظر إلى تأهيلها وموقعها في  إطارفي  إحصائيةكمقولة 

كل التنظيمي العام لسوق العمل كما أنها تشير إلى مستوى معين على سلم األجور الذي الهي

أعدته أجهزة رسمية للدولة في وقت معين لتنظيم وتوزيع الدخل على اليد العاملة في ضوء 

  .منظومة اقتصادية محددة

 تشير إلى مجموعة واسعة وغير متجانسة تماما في كثير" اإلطارات"لذلك نجد لفظة   

من سماتها وخصائصها فهي تطلق في ذات الوقت على فئة المسيرين في أعلى مستويات 

الهرم التنظيمي كما تعبر عن مجموعة كبيرة من األفراد الذين ال يمتلكون أية سلطة أو نفوذ 
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و إدارية أقل ارهاقا وال يختلفون عن غيرهم من العاملين إال من حيث قيامهم بوظائف تقنية أ

لك التي يقوم بها العمال المنفذون وفي ظروف ومحيط أفضل نسبيا من ذلك من توخطورة 

الذي يعمل فيه المنفذون كما تطلق اللفظة على مجموعات متنوعة من العاملين بالنظر إلى 

  .1واإلداريونتخصصهم الوظيفي منهم التقنيون 

  :التنشئة االجتماعية وتكوين االتجاهات -2

عبارة عن عملية تعليم تعتمد على التلقين : "التنشئة االجتماعية بأنها" ارسونزب"يعرف   

 إدماجوالمحاكاة العقلية والعاطفية واألخالقية عند الطفل والراشد وهي عملية تهدف إلى 

  .2"عناصر الثقافة في نسق الشخصية وهي عملية مستمرة ال نهاية لها

لتفاعل الذي يتم من خاللها تكيف الفرد مع كما تعد التنشئة االجتماعية عملية من عمليات ا

بيئته االجتماعية وتشكيله ليمتثل معايير مجتمعه وهذه العملية تقوم أساسا على نقل التراث 

 اإلنسانيفيعتبرها تلك الصيرورة التي يكتسب الشخص " غي روشيه"الثقافي واالجتماعي أما 

الثقافية السائدة في مجتمعه ويدخلها عن طريقها ويستبطن طوال حياته العناصر االجتماعية و 

  .3في بناء شخصيته وذلك بتأثير من التجارب والعوامل االجتماعية ذات الداللة والمعنى

  .4معظم علماء االجتماع على أنها عملية التواصل والترسيخ لثقافة أفراد المجتمع إليهاوينظر 

جيل، حيث يتم تشكيل األفراد منذ وهي العملية التي يتم بها انتقال الثقافة من جيل إلى 

طفولتهم حتى يمكنهم المعيشة في مجمع ذي ثقافة معينة، ويدخل في ذلك ما يلقنه اآلباء 

  .5تقاليد ومهارات والمدرسة من لغة، دين
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وتتصف التنشئة االجتماعية بالديمومة واالستمرارية في حياة الفرد من الطفولة حتى 

االجتماعية إلى الطريقة التي يتعلم بها أعضاء جماعة  ةالشيخوخة كما يشير مفهوم التنشئ

  .من الجماعات نماذج مجتمعهم ويمتثلونها في حياتهم

  :من أبرز األهداف التي تسعى التنشئة االجتماعية لتحقيقها

 .تعلم األدوار االجتماعية - 

 .المعرفة والقيم واالتجاهات وكافة أنماط السلوك إكساب - 

 .حيث تصبح جزءا من تكوينه الشخصيالعناصر الثقافية ب إكساب - 

 .العادات والتقاليد السائدة في المجتمع إكساب - 

 .1القدرة على توقع استجابات الغير نحو سلوكاته واتجاهاته إكساب - 

فالفرد يكتسب قيمه واتجاهاته نتيجة لعملية التنشئة وكلما ينمو وهو يحمل االتجاهات 

االجتماعية المختلفة قد تكون مؤيدة أو معارضة ايجابية أو سلبية اتجاه طوائف مختلفة من 

  .كثير من الموضوعات التي تعترض حياتناالناس واتجاه 

لم النفس االجتماعي وتعتبر االتجاهات من واالتجاه مفهوم شاع استخدام بين الباحثين في ع

 هربرت"أهم نواتج عملية التنشئة االجتماعية وأول من استخدم مصطلح االتجاهات هو 

  .1862عام " نسربس

وهو حالة من االستعداد العقلي والعصبي التي تكونت خالل التجارب والخبرات السابقة التي 

والتي تعمل على توجيه االستجابة نحو الموضوعات والمواقف التي لها  اإلنسانمر بها 

خرين أو الناس اآل إزاءعالقة به والميل إلى شعور أو تفكير أو سلوك معين بطريقة محددة 

  .2منظمات أو موضوعات أو رموز
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أفكار، (فاالتجاه محرك كامن يقع وراء سلوك الفرد، فيدفع استجابته لمثير اجتماعي معين 

) القبول أو الرفض(مواقف، معتقدات أو قيم وفي هذه االستجابة تقويم موجب أو سالب 

  .اجتماعيةلموضوع ذي صبغة 

والتنشئة االجتماعية هي العملية التي يتعلم من خاللها الفرد كيفية التعامل مع اآلخرين 

  .1يةوتتضمن هذه العملية تعليمه العادات االجتماعية واالستجابات للمثيرات الرمز 

فاتجاهاتنا التي نتشربها من محيط األسرة ونحن صغار لها أهميتها ونحن كبار واالتجاهات 

تكون أعمق  إخوتهنتيجة التفاعل بين الطفل ووالديه أو بينه وبين  األسرالتي تتكون داخل 

وأبقى أثرا وأكثر استعصاءا على التغيير من التي يكتسبها عن طريق وسائل أخرى واتجاهات 

ولة المستمدة من تنشئته االجتماعية ذات أثر باق في حياة الفرد كلها وفي خلقه وسلوكه الطف

  .وطرق معاملته مع اآلخرين

وهو رائد التعلم االجتماعي إلى أن " Bandoura" ار وفي هذا الصدد يشير بندو   

 األفراد يتعلمون االستجابات الجديدة واالتجاهات الجديدة من خالل مالحظتهم لسلوكات

اآلخرين في المجتمع وبالتالي تقليدها فالتقليد االجتماعي يساعد الفرد في تكوين اتجاهاته 

نحو موضوعات كثيرة لم تكن موجودة لديه ولهذا فإن الطفل يكون معظم اتجاهاته من خالل 

تقليده ألفراد أسرته التي يعيش فيها ولهذا فالتقليد أو المحاكاة تعد من أهم وأقدم العوامل في 

  .2األسرية على الفرد تأثيرالتنشئةتكوين االتجاهات فاالتجاهات تعد المرآة التي تعكس مدى 

هو الذي ينطوي عليه شعور : األول العنصر المركزي: وكل اتجاه يتضمن عناصر ثالثة

الفرد عن موضوع االتجاه والهدف منه وموضوع االتجاه كما نعلم من الممكن أن يكون 
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مثال وهذا الموضوع له هدف إما أن  ةو مؤسسة أو مجرد كالديانمنظمة أشخصا، جماعة، 

  .يكون الهدف سالبا وٕاما يكون ايجابيا

واالتجاه في الحقيقة يكون خاصية من خصائص الشخصية المكتسبة مثله مثل أي سمة أو 

  .1خاصية أخرى ويمكن اكتسابه من خالل المالحظة أو من خالل النموذج المثال

وهذا العنصر يكمن في االعتقاد  اإلدراكيوٕالى جانب الشعور باالتجاه فهناك العنصر 

المعرفي بموضوع االتجاه فال شك إن كان لدى الفرد اتجاه سلبي نحو شيء ما فإنه سوف 

يحمل آراء ومعتقدات محببة عنه والعنصر الثالث لالتجاه هو عنصر السلوك الذي يمثل 

  .ا للمشاعر التي يحملها عن ذلك االتجاهميل الفرد إلى التصرف وفق

د أي شعور عن الموضوع أو فكرة فلن يعكس أي اتجاه أثره على سلوكه فإن لم يكن لدى الفر 

المباشر والجدير بالذكر أنه من بين أهم العوامل التي تؤثر في تشكيل االتجاه عوامل ثالث 

  :2هي

 .المؤثرات االجتماعية والمعايير الثقافية - 

 .خصائص الشخصيةمميزات و  - 

 .المعلومات - 

في صورة ... عن موضوع أو شخص آخر أو رمز أو  التهثمفإن الفرد يكسب اتجاهاته وت

معارف وقيم وعادات سلوكية من خالل عملية التنشئة االجتماعية في الجماعات األولية ثم 

تنمو وتتبلور اتجاهاته بعد ذلك في صورة جديدة ومتطورة وقيم وعادات سلوكية من خالل 

 وٕاسهاماتهاالتنشئة االجتماعية  عملية تأثيراتعمليات االتصال المباشر الجمعي التي تعكس 

 .في تكوين االتجاهات لدى األفراد

                                                           

  .167 ،166عبد الفتاح محمد دويدار، المرجع السابق، ص، ص  1
  .166عبد الفتاح محمد دوبدار، المرجع السابق، ص  2
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االنتماء العائلي كمحدد لتمثالت االطار المثقف للممارسات الطقوسية المتمثلة في  -3

  :زيارة األضرحة

يؤكد االنتماء على حضور مجموعة متكاملة من األفكار والقيم واألعراف والتقليد التي   

تتغلغل في أعماق الفرد فيحيا بها وتحيا به، حتى تتحول إلى وجود غير محسوس كأنه 

  .1الهواء يتنفسه وهو ال يراه

يشكل جماعة أو عقيدة كما أنه  اإلنسانإزاءواالنتماء هو صورة الوضعية التي يأخذها 

مجموعة الروابط التي تشد الفرد إلى الجماعة أو عقيدة أو فلسفة معينة وقد يأخذ صورة شبكة 

من المشعر ومنظومة من األحاسيس التي تربط بين الفرد والمجتمع، وهذا بدوره يؤسس أيضا 

اوز حدود المشاعر إلى منظومة من الفعاليات جلمجموعة من العالقات الموضوعية التي تت

طات التي يتبادلها الفرد مع موضوع انتمائه، فالفرد في القبيلة يشكل صورة مطابقة والنشا

لصورتها، إذ يحمل روحها ويجسد معانيها ويستلهم عاداتها وتقاليدها، إنه صورة مصغرة 

                                                           

، 1995عبد المنعم المشاط، التعليم والتنمية السياسية، مجلة مستقبل التربية العربية، القاهرة، السنة األولى، العدد الثاني، 1

  .17ص 
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لقبيلته بكل ما تنطوي عليه من معان ومشاعر وقيم وعادات وهذا يعني أنه يطابقها ويعبر 

  .1عنها

مجموعة من االنتماءات فإن هذه  اإلنساناقع الموضوعي يفرض على وٕاذا كان الو 

االنتماءات تأخذ نسقا تتكامل فيه أو قد تتعارض فنسق االنتماء يعني الوضعية إزاء 

  .درجاته اتجاهات االنتماءات المختلفة وضعيات انتماءات متعددة والتي تأخذ سلما ترتسم

  رد ــتتعارض أحيانا وتتناسق أحيانا أخرى، كالففاإلنسان محكوم بعدد من االنتماءات 

  

  والقبيلة والطائفة واإلسالممجموعة من مشاعر االنتماء كالعروبة  تتخطفهالذي  العربي

  .2والوطن

مشاعر الفرد  تتخطفونحن في هذا المقام بصدد التحدث عن واحد من هذه االنتماءات التي 

المثقف  اإلطارمثل في تالعربي على العموم والفرد الجزائري بالخصوص، هذا الفرد الم

  .وعالقته بنموذج أو نوع من أنواع االنتماءات وهو االنتماء العائلي

الت ثاألمر الذي يحتم علينا أوال التطرق إلى العائلة كبنية مساهمة في تكوين تصورات وتم

خاصة ما يتعلق بموضوع الممارسات الطقوسية المتمثلة في زيارة  هذا الفرد للمواضيع

  .األضرحة

                                                           

الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت لبنان، الطبعة كي وآخرون، بأحمد بعل 1

  .155، ص 2013األولى، 
  .156كي وآخرون، المرجع السابق، ص بأحمد بعل 2
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في المجتمع التقليدي والحديث ففي ... وذلك ألن العائلة تعتبر نواة التنظيم االجتماعي 

العائلة يتوارث الفرد والمجتمع وضمنها تكون التنشئة االجتماعية حتى يمكن القول بأنها 

  .1والتقاليد السائدة لهذا نجد أن المجتمع العربي مجتمع عائليالمصدر األهم للقيم 

والمجتمع الجزائري هو جزء من المجتمع العربي والذي تلعب فيه العائلة دورا رئيسيا ومباشرا 

  .في الحياة االجتماعية

قبل الولوج في موضوعنا البد من التطرق والتنويه إلى بعض المظاهر الخاصة بالعائلة 

أن خصائص العائلة العربية تمثل استمرارا " صفوح األخرس"في هذا الصدد يرى الجزائرية و 

اإلسالم، إال أن كثيرا من وظائفه قد صقل تحت تأثير  وتطويرا لتركيب وجد قبل ظهور

مبادئ الشريعة اإلسالمية الحنيفة، وبمعنى آخر أن تركيب العائلة العربية اإلسالمية في 

نه نتاج لذلك التفاعل بين التنظيمات االجتماعية العربية التي القرن العشرين يجب أن يفهم أ

  .2كانت تسود قبل ظهور اإلسالم ومبادئ اإلسالم الحنيف نفسها

  :ظاهرة الطاعة -

من خصائص العائلة العربية على وجه العموم والجزائرية على وجه الخصوص   

غار للكبار أو طاعة األوالد مظاهر الطاعة بأشكالها المختلفة، سواء تعلق األمر بطاعة الص

ومما الشك فيه أن مبادئ اإلسالم تحت على الطاعة التي تربط بالعبادة ... لآلباء أو 

احتراما وطاعة  األشخاصوالعائلة الجزائرية تتميز برسوخ النظام األبوي فإن األب هو أكثر 

من قبل األبناء والزوجة فاألب يحتل مركز السلطة والمسؤولية ويتميز ويتمتع بمكانة خاصة 

 واإلرشاداتوٕاليه ينسب األوالد فيحملون اسمه، فهو يتجه إلى أفراد عائلته باألوامر والنصائح 

                                                           

حليم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين بحث في تغير األحوال والعالقات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت  1

  .253، ص 2000
 واإلرشادمحمد صفوح األخرس، تركيب العائلة العربية ووظائفها، دراسة ميدانية لوقع العائلة في سوريا، وزارة الثقافة  2

  .20 ، ص1976القومي، دمشق، 
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يتكفل بالمنزل، والتهديدات ويحتل هذا المنصب باسم التقاليد الموروثة، وباسم المعيل الذي 

استمرار تواجدها في  إنكاروٕان حدتها أي طاعة األب بدأت تتراجع نوعا ما ولكن ال يمكن 

  .العديد من العائالت الجزائرية

  :ظاهرة الذوبان في الجماعة -

يتعرف الفرد منذ الصغر على مفاهيم الجماعة التي ينتمي إليها، والتي تكون فيما بعد   

يكشفه الفرد فيما يتعلق بمبادئ العائلة، هو  ي تحدد سلوكه، وأول شيءالخلفية االجتماعية الت

وجود عالمين عالم داخلي مقدس وهو العائلة والتي تمثل العطف واألمان، وعالم خارجي 

  .يتمثل في المجتمع

ومحور العالقات في العائلة العربية ليس الفرد بل الجماعة، بحيث تتداخل العالقات في 

مصالحهم وممتلكاتهم وهذا النوع من التداخل يرافقه نوع من الوالءات  العائلة وتتشابك

  .1والتوقعات ويكون عدم التقيد بها بمثابة خروج عن العائلة

  :ظاهرة التفاخر العائلي -

الوجه  إبرازمن األمور التي يحرص عليها الفرد في عالقته والمحيط الخارجي هو   

المكانة المرموقة للعائلة في المجتمع،  إظهارالمشرف لآلخرين في جميع المناحي بغرض 

يالحظ هذا التفاخر خاصة في الخارج حيث العائلة تعمل على "بما في ذلك القوة والنفوذ 

الوجه األكثر تشريفا عن طريق التظاهر بالقوة والتمسك بمختلف القيم األخالقية لهذا  إظهار

  .2ليم حيث يبرز الوجه االيجابييجب على كل فرد عضو في العائلة أن يخضع لهذه التعا

                                                           

، نظام الزواج في الريف الجزائري بين الثابت والمتغير، رسالة ماجستير في علم االجتماع، جامعة باتنة، شراضية لبر  1

  .57، ص 2002، 2001
محمد المختار بوراكي، السلطة األبوية وحركة التغير االجتماعي، رسالة ماجستير قسم البحوث والدراسات االجتماعية،  2

  .58 ، ص1986العراق، 
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فاألفراد يحرصون كل الحرص على احترام عائالتهم وتقديرها ويكافحون من أجل بقاء اسمها 

نحدر منها من خالل تالمعا وما زلنا حتى اآلن تشهد افتخار العائالت بأنسابها وألقابها التي 

  .التأكيد على أصل فردي أو جماعي حقيقي أو خيالي

ولي من األولياء  يا في مختلف االحتفاالت الطقوسية المقامة على شرفويظهر هذا جل

الصالحين التي تقوم دعامتها على أساس االعتزاز باالنتساب إلى هذا الولي والتفاخر 

والتباهي بالشجرة العائلية التي تعود إلى هذا الولي والتي ترجعها غالبا إلى ساللة صالحة من 

  .أو صحابتهة والسالم عليه الصالرسول اهللا  تآل بي

كل في  و إنسانيوألن العائلة هي بنية النظام القرابي هذا النظام الذي يوجد في كل مجتمع 

بدون نظام يحدد العالقات  إنسانيحضارة ولذلك يعتبر نظاما عالميا، فال يوجد مجتمع 

  .القرابية بين أفراده

القرابة الروحية المتصلة بتكريم وتقديس ولي وأهم القرابات القريبة من موضوعنا هذا نجد تلك 

من األولياء الصالحين الذي تقام له سنويا تجمعات لتكريمه سواء إن كان هذا الولي حقيقيا 

) فليتا(أو وهميا، مثل التجمع السنوي لسيدي محمد بن عودة بغليزان الذي يضم أنساب قبيلة 

هذا اللقاء السنوي ) البرج(ص بقبيلة المخت) معسكر(القديمة أو تكريم سيدي عبد الرحيم 

يسمح بالتقاء األقارب الحقيقيين والوهميين مما يخلف لديهم عزاء االنتماء إلى ساللة كبيرة 

  .1العدد

والمالحظ أنه ال تخلو منطقة من مناطق العالم اإلسالمي ومنها الجزائر من تعدد األولياء 

لة لجمع الناس ليوم أو لعدة أيام حول هذا التي تقام بها االحتفاالت والتي تكون أيضا وسي

الولي الصالح وهذا يعني أن تعدد القديسين المرابطين أو الولية كما يسمون محليا، اعتمد 

                                                           

، دار 1960، 1930الهواري عدي، االستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك االقتصادي واالجتماعي سنة  1

  .123، ص 1983الحداثة، الطبعة األولى، 
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الصالت االجتماعية  إحياءأو  إبقاءومازال يعتمد على الرغبة الجماعية والجامعة في 

  .السابقة

إليه في ذلك هو أن التجارب التي  اإلشارةوبالعودة إلى شرح عالقة العائلة بالفرد ما يجدر 

يحياها الفرد خالل السنوات الخمس أو الست األولى من حياته تقرر تركيب شخصيته مدى 

الحياة ولهذا فإن عملية تربيته وتثقيفه خالل هذه السنوات أمر حاسم بالنسبة إلى الفرد 

إليها وهي أن عملية تربية  وبالتالي إلى المجتمع وهناك حقيقة جوهرية أخرى يجب االلتفات

مخططة بل هي أيضا انعكاس قيم  إراديةالعائلة ليست فقط عملية  إطارالفرد في  فوتثقي

  .1ومعتقدات وأهداف تعبر عن تركيب اجتماعي محدد وتنبثق منه

إن العائلة كمجتمع صغير يخضع أفرادها في تفكيرهم واتجاهات أفعالهم وسلوكاتهم   

مات المكتسبة والمعروفة باسم التراث االجتماعي أو الثقافة والحضارة إلى مجموعة من التنظي

من جوانب مادية وغير  اإلنسانيةهي جميعا مرادفات مدلول واحد يشمل ما يوجه الحياة 

مادية من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات ولغة ونظم اجتماعية، إن هذه القوة االجتماعية 

عام يتحركون في  بإطاركيرهم واتجاهاتهم وسلوكاتهمتختلف من مجتمع آلخر، وهي تحيط تف

  .2محيطه وبوحيه

فالعائلة تعتبر من أهم البنيات والتركيبات التي في اعتقادنا تشكل منبع الكثير من التركيبات 

االجتماعية كالمدرسة، المؤسسة العمالية وغيرها وذلك لطابعها المميز بشريا، ثقافيا، 

ولدورها األساسي والحساس في تحريك المجتمع وتغيير اتجاهه، إن ... اجتماعيا، بيولوجيا

                                                           

  .104هشام شرابي، المرجع السابق، ص  1
باألعياد، مجلة الحكمة للدراسات  محمد سعيدي، العائلة عاداتها وتقاليدها ما بين الماضي والحاضر الظاهرة االحتفالية2

  .148، 147، ص، ص 2013الفلسفية، كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، العدد السادس عشر، السداسي األول، 
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هي الخلية والبنية القاعدية والنواة المنتجة للمجتمع  العائلة بكل ما تحمله من دالالت مختلفة

  .1ولكيانه الروحي والمادي

وعلماء النفس وكذا علماء االجتماع إلى ذلك الرباط الروحي  لقد تفطن علماء األنتروبولوجيا

الذي يربط حركية العائلة بعاداتها وتقاليدها على مر الزمان والذي يشكل المخبأ الدائم الذي 

 ثقافيةكبوة ليجد فيه األمن واالطمئنان حماية لذاته ولهويته اليعود إليه الفرد عند كل أزمة و 

  .2ثير من األحيان إلى هزات عنيفة وهجمات مدمرةواالجتماعية المعرضة في ك

ويظهر ذلك على سبيل المثال في مشاركة الفرد لعائلته بصفته ينتمي إليها في العديد من 

عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها واحتفاالتها وطقوسها هذه األخيرة التي هي جوهر موضوعنا أي 

الظواهر التي عرفتها جل العائالت  الطقوس أو الممارسات الطقوسية الخاصة بظاهرة من

الجزائرية وهي ظاهرة زيارة األضرحة وخاصة وأن العائلة هي البنية األولى المسؤولة تحت 

لواء القبيلة على تنظيم وتكريس مثل هذا النوع من الممارسات الخاصة بالتبرك بضريح ولي 

حتى أننا  يرف هذا الولمن األولياء الصالحين والقيام على تنظيم طقوس واحتفاالت على ش

نجد أن لكل منطقة ولي ولكل قبيلة وليها وكثرة األولياء وأضرحتهم في الجزائر جذورها 

ضاربة في التاريخ كما ترجع إلى تنافس القبائل األخرى ولم يقف التنافس عند هذا الحد فكلما 

انة تلك القبيلة ومن ازداد كرامة ولي انتشر صيته خارج القبيلة وبالتالي زاد ذلك من رفعة ومك

هنا ندرك سر هذه الكثرة فيسود في هذا النوع من االحتفاالت الصراع األصم لألنانية 

  .3العائلية

                                                           

  .148محمد سعيدي، المرجع السابق، ص  1
  .148محمد سعيدي، المرجع السابق، ص  2

3Gognalousl, fetes principales d’ourgla, revue africaine, N53, Année 1909, AlgerOpu, 1986, 

p 89 . 
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 إبرازوتسعى القبيلة من خالل عائالتها المنظمة لهذا النوع من الممارسات الطقوسية إلى 

هذا النوع من نفوذها أمام القبائل األخرى ويطمح العديد من الناس من خالل القيام ب

الممارسات الطقوسية إلى التركيز على صلة القرابة بصاحب الضريح إذ من خالل إحياء 

صلتها به وهذا ما يجعل الكثيرين يبحثون  إظهارتحاول العائالت  إنمامثل هذه التظاهرات 

شجرة العائلية لصاحب عبر التاريخ الطويل عن صلتهم بشيخ الزاوية عن طريق البحث عن ال

يح وعالقته بالقبيلة التي تنسب إليه وٕاذا كانت بعض القبائل قد حددت صلتها بشيخ الضر 

الزاوية وصاحب الضريح هناك العديد من القبائل والقرى التي تقيم احتفالها على شرف وليها 

على مر الزمن بعد أن  إحيائهاوال تعرف صلتها به إال صلة القبيلة قديما وقد دأب على 

  .وجدوا أسالفهم يحتفظون بها

وألن العائلة هي اللبنة المسؤولة على المحافظة على عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها الخاصة 

بها فإن وظيفة الحفاظ على هذا الموروث تكمن في نقلها لهذا الموروث إلى أفرادها والعمل 

خالل الطقوس التي تقوم بها أثناء زيارتها  على غرسه في نفوسهم وتكريسه في العائلة من

  .1للضريح سواء على مستواها الخاص كطقوس المعروف مثال

على تهيئة  وٕاشرافهاأو على مستوى أكبر منها من خالل تنظيم احتفال سنوي يسمى الوعدة

  .األجواء من خالل تقلد الكثير من الوظائف في هذا الموسم السنوي االحتفالي

 إهداءكالتبرك به أو بأشيائه الموجودة به، (لى قيامها بطقوس زيارتها للضريح إ باإلضافةهذا 

منه للبركة، الدعاء لصاحب الضريح أو طلبه بتحقيق حاجة من  قماشأو أخذ قطعة 

الشموع والبخور، أخذ تراب الضريح للتبرك  إشعالالحضرة، ) يا سيدي فالن(الحاجات 

  ...)به

                                                           

  .العائلة أو في الضريح أو زاويته تأكل جماعة  تالمعروف وجبة قربانية تحضر في بي 1
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ى تنشئة أفرادها على مثل هذه الطقوس بل وتتعداها إلى وٕانما هي تقوم من خالل ذلك عل

جعلهم يحترمون ويقدسون الولي بصفته يمثل جدهم أو أن هذه العائلة تعتبر من أهم خدام 

هذا الولي فتنمي لديهم روح االعتزاز بانتمائهم العائلي القبلي أوال ومن ثم االعتزاز باالنتساب 

أكبر الممارسات الطقوسية الخاصة بالضريح وهي  إلى هذا الولي الصالح ويتجلى ذلك في

تشكيل القبيلة في المخيلة وتشجيع  إعادةالوعدة التي تمثل جوا ثقافيا واجتماعيا يمكن من 

  .الفرد على ربط أوامر القرابة مع مختلف العشائر التي ينتمي إليها

مختلف احتفاالت كل هذه العوامل المذكورة تمثل دوافع رئيسية تدفع الفرد لالشتراك في 

الوعدة كما تجعل العديد يساهمون فيها بأموالهم وجهودهم السيما إذا تعلق األمر بالفرد الذي 

، فكل مشارك في هذه تاالحتفاالعلى شرفه هذه يحس أنه حفيد الولي الصالح الذي تقام 

ن طريق الغائبين الذين يرتبط بهم ع إخوتهاالحتفاالت يتصور هذه التجمعات كمناسبة للقاء 

عالقة عائلية حقيقية أو صورية ويشعر باعتزاز حينما يتصور ذاكرة انتمائه إلى قبيلة كانت 

  .1مزدهرة فيما مضى

أفرادها والمساهم الفعال في ذلك  التاألكبر واألقوى التجاهات وتمثوألن العائلة هي المحدد 

من خالل عملية التنشئة االجتماعية فإنها تساهم بشكل كبير في توجيه تمثالت أفرادها لمثل 

هذه الممارسات الطقوسية من خالل حرصها على القيام بالزيارة وتنظيم احتفاالت سنوية 

امته وخوارقه وصيته خاصة بوليها التي ترى فيها أنها الحياء لمجد وليها الذي عرف بكر 

وتعزيز الصلة بشجرته العائلية التي غالبا ما ترجعها إلى آل بيت رسول اهللا أو إلى أحد 

الصحابة كما أنها فرصة لتالحم الجماعة وتحقيق ما يسمى بالتضامن والتكافل االجتماعي 

  .ومساعدة اآلخرين ونقل الكثير من القيم كالكرم والتعاون مثال

                                                           

أحمد بن أحمد، ظاهرة الوعدة تطورها وخصائصها االجتماعية والثقافية وعدة سيدي يحي بصبرة رسالة ماجستير في  1

  .28، ص 1997، 1996بكر بلقايد، تلمسان،  يد الشعبية، جامعة أبالفنون والتقالي
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ه أيضا بصورة أو بأخرى من المساهمين والمشاركين فيها، إذ يساهم الموسم وبالتالي يجد نفس

السنوي الخاص بصاحب الضريح في تدعيم أوامر القرابة بين مختلف األفراد ومختلف 

الوحدات االجتماعية وتمتينها إذ يعد هذا االلتقاء مناسبة لتبادل العواطف األخوية بين أفراد 

  .1العائلة

في  رالخ على أهمية الشعائ"...تايلور"و" دور كايم"و" راد كليف براون"وقد اتفق كل من 

التعبير عن وحدة المجتمع وتأكيد وتعميق القيم والمعتقدات وتحقيق الضبط االجتماعي 

  .2بالحفاظ على تماسك النظام االجتماعية وعلى تقوية المشاعر والروابط والعواطف

يميل إلى التبدل " أوجبرن"الجتماع أمثال وألن القسم المادي كما يقول بعض علماء ا

والتطور بسرعة، تفوق األقسام المعنوية ويرجع ذلك إلى أن اإلنسان ال يمانع عادة في تغيير 

وتطوير مظاهر الحضارة المادية طالما يلمس في ذلك توفير لجهوده وضمانا للحصول على 

ا درج عليه من آداب اجتماعية وسعادته في حين أنه يكون شديد التعلق والتعصب بم رفاهيته

وما أنشئ عليه من تقاليد ومثل خلقية ودينية وما اكتسبه من آراء مذهبية أو عقائدية أو 

  .3إيديولوجية

واإلنسان ككائن ثقافي ال يستطيع أن يحرر ذاته من الثقافة التي ينتمي إليها سواء خضع 

للثقافة الرسمية أو الثقافية الشعبية ومعنى ذلك أن كل الناس مهما كانت انتماءاتهم الطبقية 

ية فليسوا مقطوعي الصلة بالثقافة الشعبية وبالعادات والتقاليد وبتراثهم لشعبي في بيئاتهم المحل

يخضع خضوعا كامال لسلطان العقل ولمقتضيات الثقافية  إنسانإذ ال أحد ينكر أنه ال يوجد 

يعرف كيف يحافظ على  إنسانوالعواطف  اإلحساساتالمكتسبة وبالمثل ال يوجد في ميدان 

                                                           

أحمد بن أحمد، الوعدة في الغرب الجزائري أصولها وتطورها دراسة اجتماعية ثقافية، رسالة دكتوراه تخصص فنون شعبية، 1

  .73، ص 2007، 2006بكر بلقايد، تلمسان،  يقسم الثقافة الشعبية، جامعة أب
  .91، منشأة المعارف، ص اإلسكندريةمنال عبد الكريم المنعم جاد اهللا، التصوف في مصر والمغرب، 2
  .68، ص 1971أحمد خشاب، التغير االجتماعي، الهيئة المصرية للتأليف والنشر 3
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ذاتيته الفردية المتميزة دون تأثير بمعايير السلوك المعقدة التي تنص عليها الثقافة المأثورة وال 

يستطيع أكثر الناس استقالال داخل الثقافات الزعم أنه بعيد ويمكنه الهروب من هذا التأثير 

  .1وتفاديه

للثقافة الرسمية  المثقف كفرد معبر عن فئة المثقفين الخاضعين اإلطاروفي هذا الصدد نجد 

واحد ، 2أنه سجين نفسه وارثه االجتماعي والثقافي" عمار بلحسن"هذا المثقف الذي قال عنه 

من الفئات التي ليست مقطوعة الصلة بتراثها الشعبي لبيئتها المحلية وٕان كان هذا ال يعني 

ي األمور المادية للثقافة فأن تلك الثقافة الشعبية تسيطر على حياته وأساليب معاشه خاصة 

وذلك لميزة المعتقدات الشعبية تسيطر على حياته وأساليب معاشه خاصة في األمور المادية 

خبيئة في : "بأنها محمد الجوهريلثقافة وذلك لميزة المعتقدات الشعبية التي يقول عنها ل

يها الخيال الفردي دوره ليعطيها فصدور أصحابها وتشكل بصورة مبالغ فيها أو مخففة، يلعب 

موجودة في كل مكان سواء عند الريفيين والحضر وعند المثقفين كما عند ... طابعا خاصا

  .3"راتب عالية في العلم والثقافةالذين بلغوا م

في النهاية إال ذلك الفرد الذي مر بمراحل عملية  المثقف رغم توجهه العقالني ماهو فاإلطار

التنشئة االجتماعية ضمن عائلته واكتسب منها عناصر ثقافية أصبحت جزءا من تكوينه 

الشخصي وألن صفة الوالء واالنتماء هي سمة من سمات األفراد والمجتمعات العربية فانتماء 

ها ومعتقداتها، فإذا وجد عائلته تقدس المثقف لعائلته يعني ارتباطه بمصالحها وثقافت اإلطار

هذا النوع من الممارسات الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة فما عليه إال السير على 

ألن طقوس زيارة األضرحة في بعديها  منهاجها هذا ألن انتماءه إليها يحتم عليه ذلك

وانتماؤه إليها وذلك ضمن المثقف يظهر فيها تأثير عائلته  اإلطارالتمثالتيوالممارساتي لدى 

                                                           

  .282، ص 1980محمد لبيب النجيحي، األسس والحياة االجتماعية في مصر، القاهرة  1
  .66، ص 1994في أجرته مجلة الثقافة الجديدة األردنية قبل وفاته، العدد، للمزيد أنظر حوار صح2
  .66، ص 1994، ةدار األم،أحمد بن نعمان، نفسية الشعب الجزائري دراسة علمية في األنتروبولوجيا 3
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الشخصية المكتسبة حيث يتم اكتساب هذا النوع من التوجهات نحو هذه الممارسات 

الطقوسية من خالل المالحظة أو من خالل النموذج وعلى أساس أنها إحياء لصلة االرتباط 

 بالجد األول الممثل في الولي الصالح وتثبيت صلة النسب الشريف والذرية الصالحة وحفاظ

على مكانة وصيت العائلي القبلي المشرف والعمل على استمرارية هذا النوع من الممارسات 

الشرفي مثال كما أن هذا الشكل من االنتماءات " قبيلة"للحفاظ عل هذه المكانة وهذا الصيت 

يؤسس على مستوى تصوراته على أن الحفاظ على هذا النوع من المعتقدات هو ضمان 

  .وفرصة للتآخي والتآزرلحفظ وحدة الجماعة 
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  :تمهيد

إن التاريخ الديني القديم أو الحديث يكشف لنا أن الشعوب على اختالف عقائدها   

وطقوسها احتاجت إلى تعيين األشخاص واألشياء وفق  التهاثالدينية من حيث رموزها وتم

معيار التفاضل ووضع بعضهم فوق النظام المألوف والعادي للحياة االجتماعية يمنحهم قيمة 

  .ودرجة أعلى في الوجود استنادا إلى مرجعية دينية بحتة أساسها فكرة المقدس
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  :مفهوم المقدس-1

وض اللغوي هو صفة من صفات المقدس فلدى نفس إن الغم"يلهود شيقول جوزيف   

الكاتب وفي نفس السياق يحمل المقدس معاني مختلفة فهو القديس، الولي، الديني، المدنس، 

  .1..."السحري، الممنوع

والمقدس فيما يبدو وهو مرتفع وفي درجة أعلى ويستوجب من اإلنسان قدرا من االحترام 

شتمل على مشاعر تي تالة المخلوق الح: "Ottoما يسميه الكبير وشعورا عميقا بالتبعية وهو 

  .أمام ما يعتبره مقدس 2"طمس وتضاءل واضمحالل الذات

المقدس هو المقولة التي تتوقف عليها حالة التدني فهي التي تعطيه خاصيته ومن ثم كان 

  .3النوعية

 األشياءملوك كهان وبعض "مقولة المقدس في بعض األشخاص " Caillois"ويحدد كايو 

  4..."وبعض الفضاءات وبعض المواقيت األحد، يوم الميالد 

ودور كايم يعرف الديني بالمقدس فيعتبر الدين أنه منظومة متماسكة من العقائد والطقوس 

إلى أنه أقام جدال بين مفهومي المقدس وهو الحقيقة  باإلضافةالمتعلقة باألشياء المقدسة 

فيه متسخ ومفارق للعالم الرباني وبلغة  اأنه عالم كل مالذي يعرفه على  المطلقة والمدنس

  .5جوهرا والمدنس عرضاالمقدس الفالسفة 

                                                           

1 Joseph Chelhod, les structures du sacrée chez les arabes Maisonneuve, 1986, p 16. 
2 Otto Rudolf, la sacré (traduit de l’allemand par JundtAndré) payer Paris, 1995, p 27. 
3 Caillois Rojer, lhomme et sacré, édits Gallimard paris, 1963, p17. 
4Ibid, p 19. 

محمد الجويلي، الزعيم السياسي في المخيال اإلسالمي بين المقدس والمدنس، المؤسسة الوطنية للبحث العلمي، دار  5

  .37، ص 1992سراس، تونس، 
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ليس في تاريخ الفكر البشري مقولتين : "هذا التقابل بشكل جلي فيقول يوضح دور كايم

، المقدس "متقابلتين تقابال تاما كالمقدس والمدنس فالمقدس والمدنس أشبه بجنسين مختلفين

مدنس فهو دنس ورجس والدنس يميل إلى الدنيا من هو كل طاهر وكامل وسامي أما ال

والتحقيق أي الزوال  باإلنجازلقرب الذي يوحي الدناءة والحقارة والرجس ومن الدنو وا

  .1اءتهواالن

  2"كل شيء تعامل معه اإلنسان وأحبه يمكن أن يصبح تجليا قديسا: "اليادا يمرسويقول 

وقد أصبح كل شيء رائع : "وي في تحليله لظاهرة الوثنيةو وهذا ما يشير إليه أبو الحسن الن

إليه بعيد وهكذا جاوزت األصنام والتماثيل وكل شيء جذاب وكل مرفق من مرافق الحياة 

ل تتجلى عليها بعض آلهتهم ومنها باواآللهة الحصر فهناك أشخاص تمثل اهللا فيهم ومنهم ج

 اإلله" مهاديو"معادن كالذهب والفضة تجلى فيها إليه ومنها نهر الكينج الذي خرج من رأس 

لفلكية وغيرها وهذا يدل على أن واألجرام ا.. ومنها آالت الحرب والكتابة وآالت التناسل

  ".اإللهيالمقدس يتمثل في فكرة التجلي 

تطور اإلنسان الديني من  اتفق كل من دارسي الديانات والباحثين األنتروبولوجيين على أن

لألشياء ففي البداية اكتفى بكائنات  إدراكهالحالة البدائية إلى الحالة السماوية خضع لتطور 

الحيوانات فكانت لها قوة وروعة تثير دهشة اإلنسان وكلن لكل من  أكثر تواضعا كاألشجار

  .3اإلنسانالشمس والقمر انتباها خاصا من قبل 

طرقنا إليه يظهر أن نظرة اإلنسان للمقدس منذ القدم لم تكن ثابتة ومستقرة بل من خالل ما ت

  .تطورت على حسب معرفته بالعالم الخارجي

                                                           

، ص 1989ت، بدون طبعة، عادل العوا وجيب، علم األديان وبنية الفكر اإلسالمي، بيروت، باريس، منشورات عويدا 1

67.  
  . 17، ص 1987إلياد مرسيا، المقدس والمدنس ترجمة نها خياط، العربي للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة األولى 2
  .73، ص نفسهعادل العوا وجيب، المرجع  3
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يقول في هذا  يلهودشجوزيف ة اإلسالمية العربية فنجد أما فيما يخص المقدس في الثقاف

وهذا يدل على أن القداسة قد هجرت  1"اإلسالم قد عقلن المقدس ومحوره حول اهللا"الصدد أن 

األرض ألنها أضحت مرتبطة باهللا بخالف بعض المقدسات التي نزلت من السماء مثل 

يلهود حول مقولة الحرام شوزيف القرآن فهو ينفي وجود القداسة على األرض، ولقد أسس ج

  .ة المقدسبنيالداللة المزدوجة ل

فبداللتها على الطهارة أو القداسة تحيل على ما ينظم العالقة بين المقدس وما يعرضه 

مدنس وبذلك تعكس مقولة الحرام أكثر من مقولة المقدس االزدواجية والبناء  مجسدا في ماهو

 "Sacré"المقدس ونجد أن مصطلح  2الداخلي للكيفية التي يتصور بها اإلسالم المقدس

  .ينتمي إلى جهاز مفهومي غربي مخالف تماما لنظام المفاهيم العربي اإلسالمي

التقديس تنزيه اهللا عز وجل وفي : "لمقدس يعنيفإذا عدنا إلى كالم العرب نجد أن مفهوم ا

التهذيب المقدس تنزيه اهللا تعالى وهو المتقدس، القدوس، المقدس، القدوس من القدس وهو 

هر أنفسنا لك، والبيت نطقدس لك بمعنى ذلك نالطهارة والتقديس، التطهير والتبريك، و 

  .3"المقدس هو المطهر من النجاسة أي الشرك

التنزيه، الطهارة التبريك، وبذلك فالمقدس : "ول المقدس ثالث معاني وهيوبهذا تتمحور ح

المفارقة للموجودات وعلى الحقيقة المطلقة  اإللهيةمن أولى داللته يوحي لنا على الذات 

هية والتجلي والبركة مفهوم المقدس متعلق بالصفات اإللالالزمة المتعالية عن كل الكماليات، ف

                                                           

1 Joseph Chellod, Op.cit., pp 57- 58. 
، 10-1، 108، 09مركز االنتماء القومي،بيروت، باريس، العدد " المعايير"نور الدين الزاهي، مجلة الفكر العربي  2

  .34، ص 1999
سميح عاطف الزين، مجمع بيان الحديث تفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الشركة العالمية للكتاب العالمي، بيروت،  3

  .61، ص 1994
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وارتبط مرة أخرى باإلنسان ولكن بنخبة هذا العالم وصفوته من البشر  هيإللوالطهارة والسمو ا

  1"والطاهرين المنزهين من العيوب والنقائص أو الذين يتخيل أن يكونوا كذلك

ويتجلى المقدس اإلسالمي في المكان والزمان والذوات واألشياء فلقد أعطى القرآن الكريم 

أعلم أن اهللا : "األماكن فيقول ابن خلدون منوها بهاوالسنة الشريفة خصوصية المقدس لبعض 

 لعبادته ليضاعف رض بقاعا اختصه بتشريفه وجعلها مواطنسبحانه وتعالى فضل من األ

وكانت المساجد الثالث هي أفضل بقاع األرض ما ثبت  "...فيها الثواب وينمو بها األجور

  .2في الصحيحين وهي مكة والمدينة وبيت المقدس

مما سبق ذكره يمكن القول أن قدسية المكان تعود بالدرجة األولى إلى التجلي الذي يفيض 

روحيا ومع هذا فإن الكثير من الباحثين أغفلوا فضاءا مقدسا له فعاليته  إشعاعاعلى المكان 

هذا الفضاء الممثل في المسجد الذي يستمد قدسيته من مبدأ  شيلهودالروحية أمثال الباحث 

بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح  في: "لقوله تعالى اإلسالمرض في طهارة األ

  .، وهذا دليل على قدسية المكان الممثل في المسجد3"له في الغدو واآلصال

هذا المقدس في نظر اإلسالم الرسمي إال أنه برز مقدس آخر شكلته جملة االعتقادات 

في بلورة مالمحه  إسهامايمة وكان للمخيال الشعبي الصوفية وتراث الثقافات اإلنسانية القد

إنها أضرحة األولياء فيكفي حضور ولي صالح في مكان ما لتزيد عظمته من طرف الناس 

ويصبح بعد وفاته مزارا يتطلب الطهارة الروحية والجسدية وحسن النية وطقوس خاصة 

زائر انتهاكها وبهذا أصبح والحرمة لكل ما يحيط به منابع وأحجار وأشجار كما يحرم على ال

  .الضريح حصنا ومأوى لكل من يلجأ إليه ومحرما التعرض له

                                                           

  .35المرجع السابق، ص محمد الجويلي،  1
  .350-349، ص،ص 1987ن ابن خلدون، المقدمة، دار القلم، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة، عبد الرحم 2

  
  .36سورة النور، اآلية 3
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ماكن يدل على أن التصوف قد اخترق مفهوم إن إعطاء صفة القداسة على بعض األ

  .األماكن المقدسة

وتجاوز االحترام واإلجالل والتقدير لهذا المكان إلى أنه أصبح الولي الضريح يحمي ويدافع 

عنه وينتقم من مدنسه ويمنح بركته لمن يقدسه ويحترمه ومن خالل هذا يصبح الضريح 

  .مكانا مقدسا في المخيال الشعبي ذو بعد روحي مهيب مشابه لألماكن التقليدية الدينية

ن الديني يمكن للمؤمن أن يسترجعه ويستعيده وذلك بواسطة الطقوس أما فيما يخص الزم

والزمن القدسي الذي يعبر عن األحداث العظيمة التي عرفها العالم اإلسالمي فكل حدث 

شهر رمضان شهرا أنزل فيه القرآن، شهر ربيع األول مولد الرسول "فمثال  ةزمني له دالل

  ".عليه الصالة والسالم

ة وضحتها األحاديث النبوية أما اإلسالم الرسمي مرتبط بأوامر إلهيفي إن الزمن القدسي 

بالنسبة للمخيال الشعبي فقد صنع لنفسه زمانا آخر مقدسا ربطه بحضور الولي وهذا يدل 

على أن المخيال أمكنه أن يحضر شخص مقدس ويضعه في مكان مقدس ويحدد له زمانا 

  .مقدسا ويربطه بطقوس معينة

مع الزمن الديني في قابلية االسترجاع فهو زمن أسطوري ذو بنية دائرية فكل فالزمن الشعبي 

منطقة تختار يوما خاصا بها لالحتفال بوليها وهو ما يعرف بالوعدة فهي مشتقة من وعد أي 

تعهد بشيء ما أخذه على عاتقه، وبما أن الطقس االحتفالي يعاد كل سنة فإنه يرجع إلى 

 نور الدين طوالبييعرف من خالل طقوسه واحتفاالته، يقول  معنى العودة فالزمن الشعبي

كل تضرع بشري يتمفصل حول المقدس يحمل في طياته صالة دينية لكن : "في هذا الصدد
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في نفس الوقت مناقضا للدين الرسمي جذريا عندما ال تكون القدرة الملتمسة هي اهللا بل 

  .1"ت الشعبيةة في المعتقداالذي ادعى لنفسه مزايا إلهي... الرج

م ببركة عظيمة امن خالل هذا يتبين لنا أن اليوم الذي يقام فيه الوعدة منفرد عن باقي األي

لذكرى الولي الذي تقدست بروحه األماكن التي ضمنت جسده  إحياءاختص بها لكونه 

تمظهر في الزمان والمكان  اإلسالميالطاهر أما فيما يتعلق بالذات المقدسة، فالمقدس 

لكن المخيال الشعبي أطلق لنفسه العنان متجاوزا  اإللهيةة بالدرجة األولى إلى الذات بالعود

  .للخير والحق والعدل الذي يرى أنهم نماذج األشخاصكل الحدود وذلك بتقديس ذوات 

يدنو من العبادة فاإلسالم رفض فكرة إن اإلسالم الرسمي ينهي عن تعظيم البشر تعظيما 

العظماء فالعبادة والسجود حق اهللا وحده وال ينازعه فيه أحد من الخضوع واالنحناء أمام 

البشر وقرنت عبادة وتقديس البشر لشدة التعلق المفرط باألنبياء والقديسين وهذا جعل اليهود 

وقالت اليهود عزيز ابن اهللا وقالت النصارى : "والنصارى ينسبون هللا أبناءا قال تعالى

  .2"والمسيح ابن اهللا

لقد حارب اإلسالم الرسمي هذه الظاهرة المتمثلة في تقديس البشر وعبادتهم حيث عاد أهل 

لهم  يعظمونهم ويتبركون ببركتهم ويقدمونالتصوف الطرفي وربطوا آمالهم بقبور مشايخهم 

النذور والقرابين فعادت عبادة األسالف واألولياء من الباب الواسع وقد ربط الكثير من 

األشخاص بالديانات البدائية التي أصلها يكمن في عبادة األموات حيث  الباحثين تقديس

  .3كانت تختص باألفراد األقوياء واألبطال والملوك الشجعان

إن كان اإلسالم قد نفى جملة وتفصيال هذه الظاهرة غير أنه ال ينكر فكرة الكرامة ألوليائه 

  .من لدنه كرامات معينة المجتهدين في طاعته المقبلين على اهللا بشغف فقد يهبهم
                                                           

  .54نور الدين طوالبي، المرجع السابق، ص  1
  .30سورة التوبة، اآلية 2
  .07عادل العوا وجيب، المرجع السابق، ص  3
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شياء المقدسة فلقد أضاف المخيال الشعبي كل ما له عالقة بفضاء الولي أما بالنسبة لأل

سواء أحجارا أو تربة أو تابوت أو مياه أصبحت مقدسة وبذلك كل شيء في فضاء الضريح 

 له فعاليته في جلب خير أو دفع مكروه فالحجارة الموجودة داخل األضرحة تحمل قداسة

) ءاضالخضراء والبي(عالم وقطع القماش وطهارة فيتم التبرك بها ويطال التقديس أيضا األ

التي تغطي التابوت وهكذا فالتبرك بأشياء الولي وضريحه يزكي الزائر ويطهره ويكفر عن 

ذنوبه كما أن األشجار المجاورة لضريح الولي لها حرمتها وقداستها الخاصة فال يجوز 

أغصانها حتى الطيور التي تستظل بها يحرم صيدها أو  إحدىكسر قطعها أو  إطالقا

  .إفزاعها

  :ووظائفها الممارسات الطقوسية -2

تعرف الطقوس على أنها تلك الشعائر والحركات التي يؤديها المرء مع أمثاله في   

  .1مناسبات دينية أو سحرية ذات طابع قدسي

القدرة الخفية التي تقلق وتهيمن في نفس فاالحتفال الطقسي ببعث عن مناسبة للتقرب من 

الوقت على اإلنسان ألن العالقة الموجودة بيه وبين العالم المقدس عالقة مبهمة فهو يسعى 

دائما عن طريق ممارسة الطقوس إلى التقرب من هذا العالم المقدس للتكفير والتطهير 

  .وللتقرب من القوى العليا

يتكرر في ثبات من الزمان والمكان ونور الدين  سانيإنوتعتبر الممارسات الطقوسية سلوك 

الطقوس إلى طقوس تقليدية وطقوس بدعية " الدين الطقوس التغيرات"طوالبي يقسم في كتابه 

فالطقوس التقليدية هي عبارة عن مجموعة الطقوس التي نسميها اليوم طقوسا مشتركة 

                                                           

بن عتو ابن عون، الجذور التاريخية لظاهرة التبرك باألولياء في المجتمع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  1

  .33، ص 2002- 2001في األنتروبولوجيا، 
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ة الذي ال يشكل طقسا مشتركا إلى الحج إلى مك باإلضافةكالزواج، الختان وعيد األضحى 

  .بكل معنى الكلمة ألنه واجب ديني

ة ن زيارة األولياء أصة اإلسالميينافيعتبر الكثير من الباحثين خ 1أما الطقوس البدعي

واألضرحة من الطقوس البدعية فيما يعتبرها آخرون أنها تقليدية نابعة من ثقافة المجتمع 

  .وتعبر عن هويته

مميزات اإلسالم في المغرب العربي وٕان كانت  إحدىالطقسية هي  إن مثل هذه الممارسات

تتنافى مع مبادئ اإلسالم األساسية ما زالت مستمرة ومسيطرة على العقول الذي يمارسونها 

  .2للحصول على البركة

  :وتتجلى وظائف الممارسات الطقوسية أو وظائف الطقوس فيما يلي

  :وظائف الطقوس الدينية -أ

عالقات الطقس مع ما هو ديني بحاجة إلى برهنة فكل ديني يفرز طقوسا لم تعد   

خاصة به ويستخدمها فالحدث األول الذي أوجد الطقس وجعله آنيا ومبجل حيث يبحث 

االحتفال الطقسي عن مناسبة التقرب من القدرة الفوق طبيعية التي تقلق وتهيمن في نفس 

  .الوقت

ة الدينية للطقوس حقيقتها أو باألحرى سببيتها في تجد القصدي" لجون كازانوف"بالنسبة 

إلى حد بعيد هناك الشعور الذي  إرباكاتحوالت الوضع البشري بين هذه التحوالت واألكثر 

عن طريق  نسانيدركه اإلنسان حول المقدس وبالتالي فسبب كونه خاضعا للمقدس يسعى اإل

                                                           

حدث ما يكون في الغالب من األشياء المحترمة والتي ال يجب متسعا  وٕاحياءالطقوس البدعية ابتدعها المسلمون إلكرام  1

والية دراسة تاريخية و وغالبا ما ينكرها اإلسالم ويحاربها، نقال عن محمد مكحلي، سيدي بلعباس البوزيدي ولي " طابوهات"

  .97، ص 2000-1999أنتروبولوجية رسالة تخرج لنيل شهادة الماجستير في األنتروبولوجيا، 
  .88نور الدين طوالبي، المرجع السابق، ص  2
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بدائله التطهيرية منها أو السحرية الطقوس للتقرب من العالم المقدس ويكون الطقس بمختلف 

الذي يمزقه  لإلنسانالتوازن الداخلي  إعادةذا اتجاه واحد وفي كل وظائفه ال هدف له سوى 

باتصاله مع تقلبات العالم الخارجي، فوظيفة الطقس الدينية دفاعية قبل كل سيء لذا يقال أن 

منظومة من القواعد وهو ا في بثانغلق ع دكل غير يصنع اإلنسان في وضعيته قدسية، لق

يشعر بنفسه مستقرا فيها إنه يجد نفسه بالتالي في مواجهة عالم القدرات المنفلتة من القاعدة 

ألنه يواجه سره الخفي الخاص مع ما يتضمنه من غموض عندئذ يلجأ إلى  ويشعر أنه قلق

  .الطقوس الستعادة التوازن المفقود ليلقي الدنس أو يتخلص منه

ت الطقوسية التي تستعيد البعد الديني في الطقوس وتعمل على تحقيق التقارب ومن الممارسا

 األخيرتينبين اإلنسان والقوى العليا نجد الصالة والتضحية حيث يمكن اعتبار هاتين 

كقطبين متممين لذات التحرك الديني فبينما تتركز الصالة وهي طقس عطائي كدعامة لهذه 

في هذا التبادل  روجيه باستيهلرمزي والديني حيث يرى الصالة وتضمن تقريبا تأثيرها ا

خلي القوى بين اإلنسان واأللوهية التي يناشدها فدم الضحية القربانية هو شراب اآللهة االد

المفضل إنه الغذاء الذي يؤدي إلى تجديد قوى المقدس وطقس التضحية كان في األديان 

  .1القديمة مثل األديان االيحائية

ومع مجيء األديان التوحيدية بدأت تتالشى تدريجيا لتختفي في غالبية األديان التقليدية حيث 

تعددية  اإلسالمتصطدم مبدئيا مع ماهو محرم لقد حاربت كل من اليهودية، النصرانية، 

اآللهة من أجل تمجيد وحدانية اآللهة وكانت غالبية السلوكات الطقسية الموروثة عن المذهب 

ه الوحدانية على هذا أن األساس قد نقضها يهود موسى ورب يسوع واله محمد تعارض هذ

                                                           

  .)كالشمس، الريح، المطر(هي األديان القديمة التي كانت تعتقد بوجود روح محركة للقوى الطبيعية : اإليحائية1
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العبادات الطقوسية التي دعت إليها أو أوحت  إزاءغير أن اإلسالم سيكون الغريم األكثر نفعا 

  .1بها التعددية االلهية

قول وقد أكد القرآن على أنه يمكن أن تكرس أية ضحية ألي إله غير اهللا هذا ما يدعو إلى ل

أن الطقوس الوحيدة المسموح بها هي التي تنص عليها التقاليد الدينية كطقس تقديم التضحية 

  .في العيد مثال

  :الطقوس الرمزية وظائف - ب

إن المقصود في هذا المنظور هو تبيان أنه مهما تكن الدوافع االجتماعية والدينية   

تتوضح الدوافع السيكولوجية التي يوجد دائما دافع واحد سيكولوجي، لذا يجب بالضرورة أن 

تتضمنها السلوكات الطقسية التي تنبعث فجأة في فترات األزمة االجتماعية فبالعودة إلى 

" الجذور السيكولوجية لمقتضى الفعل الطقسي" 1968" اريك فروم"التحليل الذي يقترحه 

  .عر بواسطة الفعليتبين لنا أن الطقس ليس في النهاية سوى تعبير رمزي عن األفكار والمشا

  :الوظائف االجتماعية -ج

زيادة على المظاهر الخارجية للطقوس والتي يمكن مالحظتها مثل عملية التكرار   

بمعانيها بالرجوع دائما  واإللهاموالحفاظ على القواعد نفسها مهم جدا في الحديث عن وظائفها 

إلى المناخ الذي يؤدي فيه الطقس والطريقة التي يعيش بها الفاعلون الحدث ويحدد 

ذلك في ثالثة وظائف رئيسية ليست مستقلة عن بعضها  J.Maisonneuve"2ميزونيف"

  .ومتداخلة فيما بينها البعض بل مرتبطة

ة الدائمة للحيازة على الثقة الالزمة وظيفة التحكم في كل ما يتسم بعدم الثبات والمحاول -

حيث تعتبر الممارسات الطقوسية أحسن  إنسانضد القلق الوجودي الذي ال تخلو منه حياة 
                                                           

  .40-39نور الدين طوالبي، المرجع السابق، ص ،ص  1
2J. Maisonneuve, les conduites rituelles que sais- je ? puf, 1988, p 97. 
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تعبير عن كل تلك التساؤالت التي يطرحها اإلنسان إزاء العالم وٕازاء وجوده في هذا العالم 

  .أحيانا في صراع مع متطلبات الجسد يتخبطوكروح وفكر 

من الطقوس اإلنسان من ضبط العاطفة القوية ألن تعرضه لمختلف التجارب في كذلك تك

الحياة تجعله يضمر أحاسيس مختلفة وأحيانا متناقضة كل هذا يحتاج إلى تقنين وٕالى تحديد 

معين ال تخرج عن نطاقه هذه األحاسيس وٕاال عمت الفوضى، طريقة التحكم هذه عن  إطار

ى الرموز مثال في تقديس األماكن والفترات الزمنية أو طريق الطقوس تقوم في األغلب عل

  .مراحل الحياة بأفضل االحتفاالت بمختلف المناسبات

أو مع قوى أخرى يعود اإلنسان دائما إلى العمليات الرمزية حينما  اإللهوظيفة التوسط مع  -

ت الرمزية يجد نفسه أمام شيء يفوق تصوره وقدراته على استيعابه والحكم فيه هذه العمليا

تكون عبارة عن حركات معنية أو جمل ذات داللة ال يفهمها وال يؤمن بها إال المعنيون 

  .باألمر

ضابط اجتماعي حيث تأخذ  وظيفة التواصل والضبط االجتماعي فالطقس بهذا المعنى هو -

 .1هذه الوظيفة طابعا خاصا ضمن وظائف الطقس الديني لدى ميزونيف

 فاإلحساسفكل مجتمع وكل مجموعة إنسانية إال وتعمل على الحفاظ على وحدتها ووجودها 

باألمان واالطمئنان بالقرب مع أناس ما يمد اإلنسان بالقوة والشعور  باالنتماء إلى جماعة

آخرين يتقاسم معهم أحاسيس االنتماء الذي يسميه البعض بالهوية الجماعية، فالممارسة 

للحفاظ على المعتقدات التي تؤسس لوجود الجماعة وتحافظ على  الطقوسية ضرورية

فكل تلك التجمعات واالحتفاالت تعيد تكريس الرباط االجتماعي في كل مرة بحكم  تالحمها

  .أن الطقس يتكرر باستمرار

                                                           

1J. Maisonneuve, Op.cit., p 97. 
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  :طقوس زيارة األضرحة -3

تخضع ممارسة الطقس لقواعد مضبوطة وٕاذا كانت غير مكتوبة في أغلب الثقافات   

فإنها مسجلة في الذاكرة الشعبية وهي سلوك ذي طابع جماعي ولكنه قد يتخذ هيئة فردية 

ومع ذلك فإن الصيغة الجماعية تظل الخلفية التي تستمد منها كل ممارسة فردية للطقس 

معناها ومشروعيتها ألن الفرد حينما ينجز متطلبات أي طقس إن ذلك يكون بدافع إرضاء 

  .1الجماعة

رغبة منه  واإللهيةإلى الطقس إنما يدل على شدة تعلقه باألشياء الروحية  ولجوء الفرد

  .قواه وقدراته الواقعية المحدودةلاستكمال النقص الذي ولد به وعجز عن تجاوزه 

ومن بين الممارسات الطقسية نجد زيارة األولياء وأضرحتهم وتعتبر ظاهرة التبرك باألولياء 

ومزارات األولياء في المعتقد الشعبي هي مواضع  اإلفريقيالعقائد الشعبية في الشمال  إحدى

قررت العادة زيارتها للتبرك بمن جلس فيها من الصلحاء أو دفن عنها أو سميت به وٕان لم 

  .2يرها

وكذلك ألن بركة الولي وكراماته ال تنقطع بعد موته بل هي لألولياء األحياء واألموات إذ 

  .3ال ينعزل عن واليته بالموت الولي

ولهذه الممارسة أي زيارة األضرحة طقوسا منها ما يمارس بصفة فردية ومنها ما يقام بشكل 

  .جماعي

فنجد الطقوس الفردية تتحدد ممارستها عندما يعقد شخص النية على الزيارة فيحمل معه 

  .1"الجاوي، الشموع، البخور ويشعل الشموع"

                                                           

  .33بن عتو ابن عون، المرجع السابق، ص  1
  . 214، ص 1982مبارك بن محمد الميلي، رسالة الشرك ومظاهرة، دار البعث قسنطينة، الطبعة الثالثة،  2
  .29ص  ، الجزء األول،1993هاني، جامع كرامات األولياء، دار الفكر، بيروت، بالن إسماعيليوسف بن  3
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الشموع واستمرار هذه الممارسة الطقسية تقربا من الضريح والتماس لبركاته  إشعالويعتبر 

  .2وهذا الطقس ماهو في الحقيقة إال شعور باالرتباط والتبعية وااللتزام اتجاه الولي

يضفي صفة النور على الضريح ويتمنى الزائر من  أنثروبولوجياوتعتبر هذه الممارسة تعبيرا 

ة خالية من كل بالء وظالم وتعد هذه الممارسة الشعبية مرفوضة لولي أن يجعل أيامه ضاويا

  .3وباطلة في الدين اإلسالمي

إلى التقرب بالدعاء فالزائر يعتقد بأن الولي له كرامة واضطالع على الغيب  باإلضافةهذا 

يا سيدي فالن وموالي فالن خذ بيدي "وهو ما يدفعه إلى التوجه إلى مطالبته لتحقيق مطالبه 

للزائر وقد أدى االعتقاد في األولياء بأنهم يضمنون ..." وادعوا اهللا لي بكذا... لي كذا وكن 

ما يستهوي حاجاته وهم الذين يغضبون عن آخرين ويتوعدونهم بحلول النقمة وفي هذا يقول 

فإذا رضي عن أحد ضمن له ما يشتهي من حاجات من الدنيا ونعيم : 4"رك محمد الميليامب"

غضب عن آخر توعده بحلول النقمة ورضاه وغضبه تابعان لمطامعه في ما اآلخرة وٕاذا 

  .5أبدى الناس

إنه من يشرك باهللا : "وقد أنكر الدين اإلسالمي الدعاء لغير اهللا واعتبره شركا لقوله تعالى

  .6"وما للظالمين من أنصار النار فقد حرم اهللا عليه الجنة ومأواه

                                                                                                                                                                                     

ماي  21- 15عمورة هزاز، طقوس زيارة أضرحة األولياء الصالحين عبادة أم بدعة؟ جريدة زهرة العدد الرابع عشر، من  1

  .12، ص 2006
ي، رسالة تخالد بلعربي، ظاهرة زيارة األولياء في المجتمع الجزائري دراسة أنتروبولوجية تاريخية للولي سيدي عبد اهللا الحو  2

  .89، ص 2000، 1999اجستير لنيل شهادة الم
  .90خالد بلعربي، المرجع نفسه، ص  3
  .مبارك بن محمد الميلي من مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 4
  .91ص  ،خالد بلعربي، المرجع نفسه 5
  .72سورة المائدة، اآلية 6



األضرحةالمقدس والممارسات الطقوسية في زيارة :                               الفصل الثالث  

 

103 

 

لها الزائر لدى زيارة الضريح تقبيل الجدران فيقوم بتقبيل  ومن الممارسات الطقوسية التي يلجأ

ومن : "مبارك بن محمد الميليوالتمسح بجدرانها وهو يعتقد بأنه تجلب البركة حيث يقول 

مظاهر هذا التبرك االستمدادي تقبيل الجدران والتمسح بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذلك 

  .1"المكان

ء الموجود بالضريح من بين الطقوس التي يقوم بها الزائر كما يعتبر الشرب واالغتسال بالما

  .باحثا بذلك عن البركة أو عن الشفاء من مرض ما

فالولي بالنسبة للزائر ليس فقط صديق اهللا وكذا كل ما يحيط به من شجر وحجر وينابيع ففي 

ر اعتقاده تحمل بركاته ويستعملها الزائر المريض للبحث عن الشفاء مثل الشرب من بئ

موجود بجانب الضريح فيشفي من مرضه ويعتقد أن ذلك بركة من عند الولي أو يحتفظ 

  .2ببعض من تراب عتبة الضريح أو المقام

أما الطقوس الجماعية فهناك زيارات جماعية أسبوعية أو سنوية تؤديها العائلة أو القرية أو 

للولي األب الروحي للقبيلة  إكراماالعشيرة أو القبيلة لتشكيل المناسبة فرصة لنحر األضاحي 

الزائرين وعابري السبيل، هذه  إلطعامالكسكسي  إعدادإلى  إضافةوالعشيرة أو العائلة 

الجماعية تكسب هذا النوع من الطقوس قيمة تعبيرية اجتماعية ومن بين هذه  المشاركة

  .الطقوس المقدسة نجد الوعدة، النشرة، الحضرة

احتفال ديني يقوم به أشخاص من ساللة الولي والتابعون له وهذا تعتبر الوعدة  :الوعدة -أ

يقوم الدجل بالنذر على نفسه صوم أو ذبح شاة إذا تحقق له شيء ما وأن يأخذ المؤمن على 

عاتقه أمام الخالق تنفيذ وعد يلزم بتنفيذها وٕاذا تحققت أمنية تعد كفارة وتعبر الوعدة تجمع 

لتماسك االجتماعي لألفراد والحفاظ على الكثير من لشمل الجميع وتعمل على تدعيم ا
                                                           

  .93خالد بلعربي، المرجع السابق، ص  1
، الجزء األول، 1971الجوهري، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، دار الكتاب للتوزيع، القاهرة، الطبعة األولى  محمد2

  .301ص 
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الطقوس اإلسالمية كالضيافة والكرم ومساعدة اليتامى وفي الوعدة يجد البعض فضاءا 

يرددون فيه تهاليل وتكبيرات وتالوة القرآن وكذا تلتقي فيه فرق فلكلورية إلى جانب ذلك تبرز 

  .1الصناعة التقليدية

لي هي فضاء من خاللها يلتقي األحباب وتدل على تمسك الوعدة المقامة على شرف الو 

  .2المجتمع وحفاظ على الذاكرة من النسيان

هي عبارة عن طعام يتخذ على ذبيحة من  أشاعمشتقة من فعل نشر أي  :النشرة - ب

له فهي تعتبر تعويذة ورقية يعالج  إرضاءالدجاج غالبا تقرب إلى الجن، وال يذكرون اسم اهللا 

وتطلق على حل السحر عن المسحور، عامة تعتبر النشرة من الطلب ولها حكم بها المريض 

  .3الرقية والتميمة

للنشرة تنظيم احتفالي خاص بها حيث يكون في اليوم األول وهو يوم األربعاء تقوم النساء 

  .4للمكانإكرامابزيارة إلى نبع الماء بقرب الضريح مع ذبح ديك أسود 

واليوم الثاني يكون للهدوء والتأمل أما اليوم الثالث يكون غنيا بالتوسالت الموجهة للولي يليها 

رابع األيام الذي يكون مخصصا للراحة قبل القيام باالحتفال الذي يكون يوم األحد اليوم 

المرفقة برائحة الجاوي لطرد الجن من جسم  اإليقاعيةالخامس تؤدي فيه رقصات النساء 

ض، ثم اليوم السادس الذي يخصص لتكريم المشاركين في النشرة حيث لن يتفرق الجمع المري

  .إال بعد االنتهاء من الوليمة

كما أن للنشرة وظيفة تنحصر في كونها طيبة سحرية فهي معدة لشفاء أمراض متنوعة 

 بإضعافهاومحاربة العين الشريرة وتوحي إلى سعادة الفرد الذي في المخيلة الجماعية وذلك 
                                                           

  .12عمورة هزار، المرجع السابق، ص  1
  .98خالد بلعربي، المرجع السابق، ص  2
  .128نور الدين طوالبي، المرجع السابق، ص  3
  .99ص  خالد بلعربي، المرجع السابق، 4
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ضمون لها على العالج نلقوى الكون المعادية، إن النشرة كطقس يبحث من خاللها الم

حوار مع العالم غير المرئي وترويض قواه المؤذية وكذا تزويد  وٕاقامةوالبحث عن النجاح 

  .العائالت المنظمة لها بنفوذ اجتماعي

من أعمال الجاهلية التي  وهذا العمل بالنسبة للمفكرين اإلسالميين باطل بل محور شرك

هللا أندادا  اتجعلو فال : "وبقوله 1"واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا: "حرمها اهللا لقوله تعالى

  .2"وأنتم تعلمون

الحزب وتالوة القرآن والصالة على رسول (تعرف على أنها جمع بين عمليتين  :الحضرة -ج

ويسمى الذكر والجذبة وهي عبارة عن صالة طقسية يجتمع فيها أعضاء الطريقة ) اهللا

ويرددون اسم اهللا طويال حتى يصلون إلى درجة االنجذاب وتكون بقيادة المقدم ويصاحب هذا 

الطبول والمزامير ويعتبر هذا الرقص من الطقوس  يقاعإدائرية والمدح مع  الذكر رقصات

  .3أو ما يسمى بالنسوة الصوفية اإلغماءالعامة للطريقة وذلك حتى يحدث 

والحضرة مشتقة من الحضور لكنه حضور رمزي يتخذ شكال بينيا بين الحضور والغياب 

ا للتبادالت المرئي والالمرئي الواقعي والمتخيل أنه حضور محتضن لنوع من الغموض نظر 

  .المتكافئة والسريعة بين هذه األطراف

إن الجسد الطقوسي يحيلنا داخل الحضرة إلى حكايته المنسوجة بفضل المتخيل الجمعي 

ه الحكايات المنسوجة ليست سوى نسيج ذوالقدسي الذي يخترقه ويشكل كيانه وكينونته ه

مكان قدسي يلفه ويضمن  /حسد وبما أن األمر كذلك فإن فعل الحكي يحتاج إلى فضاء ال

تواصله لهذا السبب تستوجب الحضرة حضور دائرة منسوجة ومخطوطة بأجساد الحاضرين 

أو المتفرجين أما ضرورة الدائرة وليس شكال هندسيا آخر له داللته التي ترجع إلى عنصرين 
                                                           

  .36سورة النساء، اآلية 1
  .22سورة البقرة، اآلية 2
  .101خالد بلعربي، المرجع السابق، ص  3
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فهي  األول يتمثل في أنها كما يقول أو يؤكد الفيتاغوريون أكمل وأجمل األشكال الهندسية

الهندسي  اإلطارإلى أنها  إضافةتملك القدرة على احتضان جميع األشكال الهندسية األخرى 

  .الالمرئي للجسد اإلنساني

حول مركز تجسدها  أما الثاني فيتمثل في أن الدائرة تمحور جميع األشكال الهندسية األخرى

أصل األشكال واألعداد فهي داخل  يتاغوريينفوهي النقطة، إن النقطة مثلما تعتبر عند ال

المتخيل الديني اإلسالمي أصل جميع المنطوقات اللغوية وعلى رأسها النص القرآني، فأول 

ما وضع اهللا وضع النقطة التي تقرأ بها البسملة فاتحة اآليات والسور لذلك تفترض حضرة 

في كون الحضرة ال  الجسد الدائرة ومعها تفرض ضرورة احترام قدسيتها، األمر الذي يتجلى

  .1يمكن بتاتا أن تتم بقدمين منتعلتين

إن الحضرة من حيث هي فضاء أو مكان لها حرمتها مقابل الفضاء الداخلي للدائرة حيث 

يتواجد المنصتون بأعينهم لحكايات الجسد الطقوسي وتواجدهم بشكل الخطط الحدودي لدائرة 

حضرة وهو ما يسمح للفضاء الطقوسي الحرم أي الفضاء القدسي المحيط بمركز دائرة ال

للحضرة بأن يحول حضوره من متفرجين عاديين محايدين إلى مشكلين وفاعلين داخلة، إن 

  .2المتفرج يتحول إلى عتبة أو باب رمزي يعين لحظة التقاطع بين القدسي والدنيوي

 ةأربعإلى جانب المكان تفترض الحضرة عناصر ضرورية يمكن تركيزها في عناصر 

شابكة هي اللون والموسيقى والبخور واألضحية ولكل عنصر من هذه العناصر حكايته مت

والموسيقية المرافقة للحضرة حسب اختالف الطرق الصوفية  اإليقاعيةوتتعدد األشكال 

 والمناطق التي يتواجد بها أتباعها، ثم اختالف المناطق التي يوجد بها ضريح الشيخ المؤسس

بها الجسد موسيقاه فتتم باكتفاء ذاتي صرف فالصوت ال يخرج من  أما الكيفية التي يصنع

                                                           

  .55، 54، ص، ص 2005نور الدين الزاهي، المقدس اإلسالمي، دار توبقال، المغرب، بدون طبعة،  1
  .55، 54، ص،ص السابقنور الدين الزاهي، المرجع 2
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وعوض أن يتبع الصوت طريقة تشكلهالعادي باتجاه التخريج  الفم بل من القفص الصدر

الكالمي تلتقطه اليد مباشرة من الصدر وتخرجه والتي يظهر الجسد بها كنص موسيقى في 

منتظمة وموزعة بين حركتين  إيقاعيةذاته وذلك عبر تحويل الصوت المشكل إلى حركية 

نحناء متناوبتان بشكل منتظم إلى حدود الدرجة التي ااثنتين هما حركة وقوف ثم حركة 

يصبح فيها الجسد مبددا على المكان ككل وحركته تغطي جميع االتجاهات ولكن من دون 

  .1الداخلي الذي ينظم هذه الحركة اإليقاعفقدان 

رفوقا بفعل حت ظل موسيقاه يتم بشكل تدريجي ملحضرة تكما أن انخراط الجسد في ا

العينين حيث تتم حضرة الجسد بعينين مغمضتين األمر الذي يسمح لنا  بالقول أن  إغماض

 اإليقاعجسد الحضرة هو جسد بدون عينين،  إلى جانب أن استعمال اليد كأداة رئيسية لخلق 

عرف امتالءا قدسيا، فاليد عضو حامي المنتظم داخل فضاء الحضرة استعمال ألداة رمزية ت

للجسد ككل إنها حماية رمزية وذلك بما أن اليد الحاملة اسم اهللا وأسمائه الحسنى وهي أيضا 

الحاملة للعين الحامية من كل عين عائنة، إن اليد فاتحة الجسد وعلى مساحتها يمكن قراءة 

والتي  ل الحروف المخطوطةكل حكاياته وفك أسراره يكفي فقط أن يوجد من يحسن قراءة ك

كما يقول أحد الباحثين أن تشكل كلمات وأسماء فاليد ليست حافظ السم فقط بل  بإمكانها

الجسد الطقوسي ال تتم عبر التصفيق بل  إيقاعإنها كتاب وبما نها كذلك فإن طريقة صنع 

عن  إعالنيتم االحتفاظ بكل يد في استقالل عن الثانية على اعتبار أن جمع اليدين معا  

  .2العهد المقدس إعالنفعل أكثر قداسة وهو 

وٕاذا كانت الموسيقى بما هي حركة لتفعيل الجسد فإن اللون ال يقل أهمية من حيث مفعوله 

وتعبيراته الجسدية والرمزية، فالجسد الطقوسي ينتقي ألوانه وله عداوة طقوسية مع بعضها 

الطقوسي سواء أكان جسد الشيخ أو الضريح أو اآلخر، فحضور هذه األلوان كأغطية للجسد 

                                                           

  .56 ،55نور الدين الزاهي، المرجع السابق، ص،ص  1
  .56، 55نور الدين الزاهي، المرجع السابق، ص،ص  2
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أجساد األتباع ال يمكن فصله عن الحناء كلون طقوسي خصوصا وأنها ترافق الجسد 

  .الطقوسي طيلة أيام الموسم الطقوسي بل تمتد

وبارتباط مع اللون بشكل غير منفصل عنه يحضر البخور كعشب غير منتج للون ولكن 

دائرة الفضاء الطقوسي ويمد جسوره على المستوى األفقي  للرائحة إن البخور وبشكل يوسع

والعمودي أفقيا حيثما حضرت رائحة البخور فثمة جسد طقوسي سواء كان فاعال أم منفعال 

كال تواصليا للجسد الطقوسي مع حاضرا أم غائبا في جميع الحاالت بشكل البخور ش

  .محيطه

لطقوسي على فضائه، أما عموديا فإن إن البخور هو التوقيع الذي يضعه ويسجله الجسد ا

البخور يعتبر شكال تواصليا مع الكائنات القدسية التي تشارك الجسد الطقوسي وفي كثير من 

  .الحاالت تقسم معه ذاته

وٕاذا كانت رائحة البخور هي حصة األسد غير المرئية فإن حضور البخور يستلزم غذاء 

لى جانب الموسيقى واللون والبخور الجسد الطقوسي المتمثل في حضور دم أضحوي فإ

 اإلمبراطورةهي  األضحيةتحضر األضحية بوصفها السيد و العبد أو بتعبير مجازي أوضح 

  .1باإلعداممحكوم عليها  إمبراطورةالمقدسة للمشهد الطقوسي لكن 

                                                           

  .59نور الدين الزاهي، المرجع السابق، ص  1
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  :تمهيد

الشيخ بدون ذكر اسم وليها الصالح الصوفي  يال يمكن تصور منطقة األبيض سيد  

وال يمكن تصور ضريح هذا الولي بدون زيارة له سواء كانت يومية أو " سيدي الشيخ"

  .أسبوعية أو سنوية

خاص ومتميز بحياة جماعة ما فإن االعتقاد بالولي كشخص مقدس وألن الثقافة طريق 

مة على شرفه ماهي في ابفعالية طقس زيارة ضريحه والمراسيم والممارسات االحتفالية المق

  .الحقيقة إال أشكال للتعبير الثقافي الخاص بهذه المنطقة وبسكانها
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  :الشيخ ينبذة تعريفية لمنطقة األبيض سيد -1

الشيخ التي تعرف رسميا على أنها دائرة في الجنوب  يمنطقة األبيض سيد تقع  

تقع بمنطقة الهضاب العليا بالجنوب ) والية البيض(الشرقي لوالية البيض هذه األخيرة أي 

يحدها شماال واليتي سعيدة وتيارت ومن ²كم 71697الغربي للجزائر تتربع على مساحة 

اط وغرداية وأدرار ومن الغرب والجنوب الغربي كل من الشرق والجنوب الشرقي والية األغو 

والية سيدي بلعباس، النعامة وبشار، تتميز بمناخ قاري بارد في المنطقة الشمالية الجلية شبه 

  .جاف وحار في الجنوب

من الشمال مقر  يحدها كلم 125أما دائرة األبيض سيد الشيخ فهي تبعد عن الوالية بمسافة 

الكراكدة، أما من الجهة الجنوبية فتحدها والية أدرار ومن الجهة الغربية تحدها الوالية والبلدية 

  .يزينةر بكل من بوسمغون والشاللة ووالية بشار ومن الشرق بلدية 

وبلدية  كلم 80تضم الدائرة مجموعة من البلديات وهي بلدية البنود والتي تبعد عنها ب 

وهي تتربع على مساحة تقدر ب  مكل 85وبلدية عين العراك ب  كلم 20أربوات ب 

  .1نسمة 28882ويقدر عدد سكانها بحوالي  ²كم33.082

قاري حار صيفيا وبارد شتاءا، ونظرا للموقع المتميز لهذه المنطقة فهي تعتبر  إقليميسودها

جزءا من الصحراء المركزية الشمالية حيث تقع في الناحية الغربية إلى جانب األطلس 

  .الصحراوي

الشيخ نسبة إلى بئر ذات تربة بيضاء كانت موجودة قبل  يالمنطقة باألبيض سيدوسميت 

مواراة الولي سيدي الشيخ للمكان، ثم تم التوصل بين تسمية البئر وكنية الولي سيدي الشيخ 

  .الشيخ ياألبيض سيد:فاستقامت تسمية المنطقة على العبارة التالية 

                                                           

  .2014،الشيخ يوالدراسات باألبيض سيد اإلحصاءمكتب  1
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فقط فإن هذه الدائرة تحتوي على جل المؤسسات التي يمكن أن تتوفرفي أي والية  ولإلشارة

ز الثقافي اإلسالمي، قاعة محاضرات، مراكز البريد كمن محكمة وبنك التنمية الفالحية المر 

  .وغيرها... والمواصالت ملعب شبه أولمبي، بيت الشباب، محطة برية لنقل المسافرين 

ي هذه المنطقة ارتبط بضريح الولي سيدي الشيخ أو القبة التي فيما يخص توزيع السكان ف

تمثل الزاوية الشيخية المركزية بالمنطقة وذلك ألن طبيعة المجتمعات المغاربية عموما 

ارتبطت تشكيلتها تاريخيا بالزاوية التي كان لها أثر في كل فعل اجتماعي مغاربي بحكم 

اجاتها الرمزية وتقلها المجتمعي الموروث يمثل فأضحت الزاوية وكل انت... بعدها الروحاني

  .1عمق األنتروبولوجيا في تشكيلة الذات االجتماعية

تاريخية في توزيع سكانه وانطالقا وبناءا على فالمجتمع القبلي وفي هذه المنطقة أخذ صيغة 

  :ن على الشكل التاليو تموقع الزاوية أو الضريح بحيث يتوزع

الشيخ الشراقة كعشيرة  يسيدشرف الزاوية ويتواجد به أوالد  الذي يتموقع: القصر الشرقي

  .وبعض القبائل األخرى مثل أوالد زياد وأوالد سيدي الطاهر

الذي يقع غرب الزاوية الشيخية ويضم بعض األحياء باسم الجد األول لهذه : القصر الغربي

، أوالد الحاج بن الشيخ أوالد سيدي محمد بن عبد اهللا الرحامنة إبراهيممثل أوالد سيدي 

إلى السكان األصليين أوالد سيد الشيخ الغرابة وخدامهم وبعض القبائل األخرى  باإلضافة

  .منها المراسلة الكرارمة وأوالد موالي

مسكن وحي الشعب  32مسكن و  150إلى بعض األحياء المستقلة منها حي  باإلضافة

  .ظم سكانه من أوالد سيدي عيسى الذين جاءوا من منطقة بريزينةالذي مع

                                                           

سوسيوتاريخية مجلة المواقف للبحوث دراسة المجتمع التنشئة االجتماعية مقارنة عبد الحفيظ غرس اهللا، الزاوية فضاء  1

  .17، وهران، ص 2007والتاريخ، العدد األول ديسمبر، جانفي 
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وألن القبيلة تعتبر وحدة شعائرية اجتماعية وسياسية يعبر عنها سلوكات وممارسات مختلفة، 

عرفتها كل المجتمعات  إنسانيةأهمها شعور األفراد بروح االنتماء لتلك الوحدة وهي ظاهرة 

ة والعصرنة والتطور التقني وما يشهده العالم من تطور عبر أزمة مختلفة ورغم طابع الحداث

في جميع الميادين السياسية واالجتماعية واالقتصادية إال أن االهتمام بالقبيلة ما زال مستمرا 

أو باقي في الذاكرة االجتماعية وما زالت محافظة على مالمحها ودورها في الكثير من 

الشيخ والتي  يالشيخ نجد قبيلة أوالد سيد يدالمجتمعات ومثال ذلك في منطقة األبيض سي

الغربي وهذا الوزن وصلت إلى مكانة مرموقة بين مختلف القبائل المتواجدة بالجنوب 

االجتماعي والمكانة الروحية التي اكتسبتها نتجت عن النفوذ المعتبر الولي الصالح سيدي 

مة الفقراء ومحاربة الظلم ودوره الشيخ الذي رفع هيبتها إلى الذروة بفضل تقواه وجهوده في خد

فالمنطق يفرض علينا ذكر القبائل المتواجدة  السياسي واالجتماعي بين القبائل ولهذا

  .بالمنطقة

وهم من أصل المرابطين يشكلون العرش األكثر شهرة وكثافة في : الشيخ يقبيلة أوالد سيد-

لة عن طريق معمر بلعالية المنطقة ينحدرون من الخليفة أبي بكر الصديق، دخلت هذه السال

  .م وينقسمون إلى قسمين الشراقة والغرابة 14إلى الجنوب الغربي في نهاية القرن 

وهي ثاني قبيلة بعد أوالد سيد الشيخ وهم ينقسمون إلى قسمين الشراقة : قبيلة أوالد زياد -

ة وحسب بعض والغرابة هم المقيمون بهذه المنطقة، وهي المرازيق، أوالد بالل، أوالد عمار 

  .1الروايات ينحدر أصلهم من زيد وهو أحد مالزمي سيدي معمر بلعالية

                                                           

  .160، ص 2008خليفة بن عمارة، النسب الشريف شرفة الجنوب الغربي، ترجمة عمير بوداود، دار الغرب، وهران،  1

له مكانة كبيرة لنسبه اللية التي اجتاحت هذه المنطقة آتية من تونس كانت هكان قائد القبائل العربية ال: يةسيدي معمر بلعال

ي الحروب وتسمية العالية تكون قد أعطيت له لصرامته في المعارك وقبته موجودة على حافة واد عربة فألول خليفة ولقوته 

  .تنس وغليزانبين أربوات الفوقانية والتحتانية وله مزار بتلمسان وهناك من يقول أنه مدفون بين 
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المعروفين بأوالد موالي، يشكلون عددا كبيرا بالمنطقة لهم أصول : أوالد يعقوب بن يوسف -

  .شريفة

هذه القبيلة ال تشكل عددا كبيرا بالمنطقة ينتمي نسبها لجعفر ): الكرارمة(أوالد عبد الكريم  -

  .أبي طالب ابن عم الرسول صلى اهللا عليه وسلمبن 

  .وهي قبيلة لها تواجد معتبر بالمنطقة: المراسلة -

وهم ينقسمون إلى الشراقة والغرابة وهم الذين عاش أجدادهم األوائل مع : خدام الزاوية -

  .واإلطعامسيدي الشيخ ودورهم القيام على خدمة الزاوية 

  .لزاوية سيد الشيخ أن يوجد ضريح الولي سيدي الشيخوللتذكير فكل هذه القبائل مؤيدة 

الشيخ فقط بل  يالشيخ منطقة روحية ال تنطوي على أوالد سيد يوعليه فمنطقة األبيض سيد

يخية والذين ال يزالون يتميزون شوالقبائل كمريدين للطريقة ال راحتضنت مختلف العشائ

ذا ما كان يعمل عليه ويرغب في بالتالحم والتمسك االجتماعي خاصة في أوقات المحن وه

الشيخ وثورة الشيخ  يتحقيقه الولي سيدي الشيخ فيكفي المنطقة فخرا أنها مهدا لثورة أوالد سيد

بوعمامة ويكفي بطون عائالتها أنها أنجبت شخصيات لها صيت في التاريخ كشخصية 

وخصاله  هالشيخ بوعمامة والفخر األكبر أنها سميت باسم ولي صالح عرف بمناقب

وشخصيته وكرامته مثل الولي سيدي الشيخ وعلى حسب المشرف على شؤون ضريح سيدي 

الدولة زارت هذه المنطقة ضريح  وٕاطاراتالشيخ وأحد المبحوثين فإن العديد من الشخصيات 

رسمي وغير رسمي كرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز  إطارالولي سيدي الشيخ في 

  .نور الدين يزيد زرهوني، عبد المالك سالل وغيرهم بوتفليقة، أحمد أو يحي،

  

  :التيار الصوفي وعالقته بزيارة األضرحة بمنطقة األبيض سيد الشيخ -1
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يعتبر التصوف مذهب أخالقي اجتماعي نفسي له أسلوبه وبراهينه وأدلته ورجاله   

  .وأبطاله

وأصلها العكوف على العبادة : "ويعد ابن خلدون خير من أوضح حقيقة التصوف فقال

عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه  واإلعراضواالنقطاع إلى اهللا تعالى، 

ويزيد في توضيح هذا  1"الجمهور من لذة ومال واه واالنفراد عن الخلق في الخلوة والعبادة

المعنى فيقول إن التصوف كله راجع إلى مجاهدة وسلوك يفضيان ببلوغ الغاية فيهما إلى 

  .2كشف ومجاهدة ما يحصل فيها العلم باهللا وصفاته وأفعاله وأسرار ملكه

  :أن التصوف يقوم في جوهره على أساسين 3ويرى عبد الرحمان بدوي

المباشرة في اتصال العبد بربه، وهي األمور التي يعيشها  يتمثل في التجربة الباطنية: األول

عبارة عن نور عرفاني يقذفه "الصوفي ويدركها ذوقا ال عقال، والذوق كما يقوم الجرجاني 

الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يغرقون به بين الحق والباطل، من غير أن ينقلوا ذلك من 

  .4"كتاب أو غيره

هو أن  حسين مروةد بين الصوفي وبين اهللا واالتحاد كما يقول االتحا إمكانهو : والثاني

إذ يصبحان شيئا واحدا  يبلغ االتصال باهللا حدا يتالشي فيه االزدواج بين المحب والمحبوب

  .5في الجوهر والفعل

                                                           

  .57، ص 1984عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنشر، تونس، 1
  .584، الجزء الثاني، ص 1959وليكية، بيروت، ثعبد الرحمان ابن خلدون، شفاء السائل لتهذيب المسائل، المطبعة الكا2
  .12، ص 1978الكويت، الطبعة الثانية، ، وكالة المطبوعات، اإلسالميعبد الرحمن بدوي، تاريخ التصوف 3
  .598الجزء األول، ص  1982ي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، فالمعجم الفلس صليبا،جميل4
  .220، الجزء الثاني، ص 1981حسين مروة، النزاعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية، دار الفرابي، بيروت  5
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أما علماء الخلق والتهذيب الروحي يقولون أن حقيقة التصوف الكاملة والفاضلة هي مرتبة 

أن  اإلحسان: "التي يفسرها الرسول عليه الصالة والسالم في حديثه المشهور بقوله اإلحسان

  .1"تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

ويعتبر أبو مدين شعيب الحسن األندلسي من أهم األعالم وهو من أدخل للمغرب العربي 

موجودة في الجزائر والتي امتدت المذاهب الحقيقية للصوفية وهو أقدم شيخ للطرق الدينية ال

  .إلى سالسل صوفية معترف بها في الجزائر

والمجتمع الجزائري عرف وجود التصوف مثل باقي بلدان العالم اإلسالمي حيث شاعت 

م ثم بدأت تنتشر على نطاق واسع في 16بالجزائر الطرق الصوفية بشكل واضح في القرن 

لطرق الصوفية من المحافظة على وجودها بما م وقد تمكنت ا18النصف الثاني من القرن 

لها من الهام روحي ووالء شعبي ومن أشهر الطرق الصوفية في الجزائر نجد الشاذلية 

  .الشيخية، الطيبية، القادرية، الزيانية، الرحمانية، السنوسية

أهم الطرق الصوفية التي  إحدىوتعتبر الطريقة الشيخية في منطقة األبيض سيد الشيخ 

وهي فرع من فروع الطريقة الشاذلية نشأت مع  إفريقياووسط  اإلفريقيفي الشمال  وجدت

مؤسسها عبد القادر بن محمد المدعو سيدي الشيخ والتي أخذها عن شيخه محمد بن عبد 

  .3الملياني الراشديتلميذ أحمد بن يوسف 2الرحمن السهلي

وتنشر هذه الطريقة في المناطق الجنوبية الغربية ن الجزائر وفي شرقي المغرب األقصى 

وتميزت بمواقفها وأدوارها أهمها مساندتها لألمير عبد القادر ومقاومتها لالحتالل الفرنسي في 

  .إلى دورها الديني االجتماعي باإلضافةمقاومتي أوالد سيدي الشيخ والشيخ بوعمامة 

                                                           

  .259، ص 1980أحمد الشرباصي، يسألونك في الدين والحياة، المجلد األول، دار الجيل، بيروت، الطبعة السابعة،  1
بوذنيب شرق األول وشيخ الولي سيدي الشيخ، سميت به زاويته السهلي الكائنة قرب  اإلماممحمد بن عبد الرحمن السهلي  2

  .الراشدية بالمغرب
  .الملياني لوفاته بخميس مليانةسمي  ه سمي بالراشدي ألنه زاد بقلعة بني راشد و931سنة المليني الراشدي، المتوفي 3
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لمستشرقون عمق التصوف في المنطقة وهم علماء الغرب األوروبيين الذي ولقد اكتشف ا

فدرسوا كل ماله عالقة بالمسلمين والتصوف قتم اختيار  اإلسالميتخصصوا في دراسة العالم 

 اإلقامةلمثل هذه الدراسات وذلك من خالل  1933هذه المنطقة من طرف المستشرفين سنة 

الذي حل بالمنطقة " Renié Voillaumeروني فوايام" بها وبين سكانها باسم مستعار فنجد

بمجرد دخوله المنطقة أعجب بها وقرر " يسوع الصغار إخوة"وهو رئيس جمعية  1933سنة 

في اتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدارية  باإلسراعاالتصال بالجهات الرسمية والعسكرية 

وهذا " شيخ الخلوة"ستعار وهو بالمنطقة، فأصبح يعرف باسم م واإلقامةإلنشاء جمعيته 

" الياقوتية"االسم له داللته الصوفية ألنه كان يطلق على الولي سيدي الشيخ، ثم انتقل لقراءة 

جل معرفة شخص التي نظمها الولي سيدي الشيخ وشرح فيها طريقته الصوفية وذلك من أ

  .1ها إلى الفرنسية ولكنها لم تظهر ولم تنشرهذا الولي وحاول ترجمت

 يسيد األبيضيسوع في منطقة  إخوةفي خلوة  استقرالذي " لويس جاردي"إلى  اإلضافةوب

الشيخ ومن هذه المنطقة كانت أول كتاباته ومقاالته حول التصوف بداية من قصيدة الياقوتية 

التي كتبها حول التصوف في " لويسجاردي"االسم المستعار " ماري أندري"ومن أهم آثار 

نص من الغزالي ترجمة وتعليقا " المجلة التوتامية"في " في اإلسالم واإليمانالعقل "المنطقة 

كان مهتما بدراسة التصوف المقارن وبطلب من لويس  جورج شحاتة قنواتيو 1939سنة 

جاردي حل بالمنطقة وذلك لترجمة وشرح وحصر األعمال الكاملة في الصرف وعلم الكالم 

ومن أهم األعمال التي قام بها  ثالثة أشهربالمنطقة اإلسالمي باللغة الفرنسية، حيث مكث 

حيث تحدث فيه عن جاذبية مكان األخوية " وياالتوم"كتاباته لمقال نشره في مجلة النادي 

المختبئ في صحراء األبيض سيد الشيخ والذي اعتبره من أحسن األماكن في العالم لمعرفة 

إلى  باإلضافةهذا " ماري مارسال: "التصوف اإلسالمي تحت اسمه المستعار المعروف ب

في كتابه العالم اإلسالمي في القرن " Les chatelierلوشاتليه"مقال المستشرق الفرنسي 

                                                           

  .68، 64، القيم الروحية والرؤية الوطنية في الطريقة الشيخية، بدون طبعة، بدون سنة، ص إبراهيمالطيب بن  1



ثقافة زيارة األضرحة بمنطقة األبيض سيد ي الشيخ:                                الفصل الرابع  

 

119 

 

أن مكانة األبيض سيد الشيخ بالنسبة للجزائريين كمحكمة بالنسبة للمسلمين ودعم هذا  م19

بأنها مكة " المارشيلليوتي" 1903القول الحاكم العسكري بمقاطعة عين الصفراء سنة 

  .La petite mequeالصغيرة 

 إعطاءوشيخ الطريقة هو شيخ انتقلت إليه الربكة أو السر عن سلف له ومهمة الشيخ هي 

الورد للمريدين وتعليمهم األصول وطقوس الذكر وتنظيم الحياة الخاصة بالطريقة ولهذه 

الشيخ هذا بالنسبة  لها ببلدة األبيض سيد األخيرة زاوية مقامة بالقرب من ضريح المؤسس

للشيخية إلى جانب زاوية فرعية في كل منطقة يتواجد بها مريديها منها زاوية الموحدين بوالية 

ة بوالية غرداية وزاوية بوية متليلي عند الشعاناالبيض وزاوية عين السخونة بوالية سعيدة وز 

في بني ونيف وزاوية عين الصفراء وزاوية قلة الشيخ بوعمامة  سيدي سليمان بن بوسماحة

نظاما ليس فقط في الطريقة " سيدي الشيخ"عين بني مطهر بالمغرب األقصى ولقد ترك 

الشاذلية ولكن أثر على التصوف في شمال إفريقيا وقد تميز بعمق كبير في تاريخ السياسة 

 .1العقيدة في الجزائر

ة يعرفها العام والخاص بهذا االسم واسمه الحقيقي ذكره في والولي سيدي الشيخ شخصي

قصيدته المسماة بالياقوتية فهو سيدي عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أبي سماحة 

أبي بكر "يتصل نسبه بالخليفة األول في اإلسالم صهر الرسول عليه الصالة والسالم 

ن سعيد ووالده الولي الصالح وجده ألمه الشريف الولي الصالح سيدي علي ب" الصديق

سيدي أبي داود سليمان بن أبي "وجده ألبيه القطب الرباني العالم الحافظ " سيدي سليمان"

غزواته  إحدىوتوفي شهيدا مجاهدا في  م1533/ه940دفين بني ونيف، ولد عام " سماحة

 م 1616/ه1025سبان الصليبيين المحتلين لسواحل المغرب العربي وذلك عام ضد اإل

                                                           

1Cheikh si hamza Boubekeure, un soufi algérien sidi cheikh Tome 2, Paris, 1990, p28. 
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الموجود بين القصرين الغربي والشرقي وسط مدينة " الفرعة"ودفن في المكان المسمى 

  .الشيخ التي سميت به ياألبيض سيد

رحل البيضا، مولى سبع قباب ولى : واشتهر الولي سيدي الشيخ بعدة أسماء وألقاب منها

انية، جد الزوا، سلطان البر بخلوات، القرمامي، مولى الزاوية الر  10خلوة و  100

  .1)نسبة إلى لون فرسه التي كان يجاهد عليها(ا بوالصحراء، مولى الشه

إلى ما تركه الولي سيدي الشيخ من طريقة صوفية لها أتباع ومريدون استمر  وباإلضافة

  :نشاطها إلى اليوم فقد ترك أيضا

وهي قصيدة صوفية أوضح فيها بيتا  178تتضمن : بالياقوتةمنظومة تائبة مطولة معروفة -

سلوكه وضمنها أصول طريقته من لدن شيخه أبي الحسن الشاذلي إلى الحسن البصري إلى 

  .رسول اهللا عليه الصالة والسالم

الحضرة أو الجاللة وهي نص يمزج في كتاباته بين العربية الفصحى والدارجة يتألف من  -

عند الفجر وعند المغرب من  ن في اليومسطرا وهي األكثر شعبية، تستظهر عموما مرتي 24

  .طرف كافة أتباع الطريقة عليها أسلوب الذكر والبساطة

شرح فيها صول التصوف وقواعده وشرح موضوع : رسالته في التصوف لألمير زيدان -

  .الذكر وتعرض لموضوع الشيخ والتربية وأهم مسائلها وكيفية التلقين

المحبين في مناقب الشيخ سيدي عبد  إيمانتقوية " بالنسبة لكراماته فقد ذكر مؤلف كتاب

كان تائبا ورعا زاهدا، حسن القصد والضياء : كرامة فقال عنه 140حوالي " القادر بن محمد

عن اهللا ورسوله، موحدا عارفا ذا حياء، ذا رأفة مداوما على الصالحات من األعمال ذا خلوة 

تراه ... ما للجوع مداوما للصوم، قليل النوموهمة عالية منعزال عن الناس غالب أوقاته، مالز 

                                                           

  .حسب ما أدلى به مقدم ضريح الولي سيدي الشيخ 1



ثقافة زيارة األضرحة بمنطقة األبيض سيد ي الشيخ:                                الفصل الرابع  

 

121 

 

دائم الصمت، قانعا بما قسم اهللا له، مؤدبا، سهل الملتقى، ذا خلق حسن ناصحا هللا ورسوله 

يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه مهاب في النفوس ... وخاصته والمؤمنين

ط، بسزمانه وعمره وأوانه، ذا قبض و  ةا دون تصريح، أعجوبحأكثر كالمه تلوي... وافق السنة

تاركا الدنيا وزينتها ... واإلحسانكان قدس اهللا سره يحمل األذى ممن أذاه ويتلقاه بالغفران 

وأتته رغما عن أنفها ومال عن محبتها والركون إليها، يقدم الفقراء والغرباء على األغنياء في 

ير التواضع دائم البشرى وافر المحبة واالنبساط، كان جميل الصفات كامل األدب كث

، قوي الصرخات في الملمات تكان وال زال مجاب الدعوات سريع النجدا... العقل

والمعضالت أنطق اهللا تعالى له الجمادات والمخلوقات بعديد اللغات اإلشارات والعبرات دائم 

  ...الفكر والذكر عالي المقامات رفيع الدرجات

كلم عن  10 نية التي تبعد حواليثا أنه في منطق الومن أهم ما روي عن كراماته أيض

منطقة األبيض سيد الشيخ، توجد حوافر فرس سيدي الشيخ فحسب الرواية المشهورة عن أنه 

: المرات وجد سيدي الشيخ مضايقة من طرف خصومه وأعدائه، فركب فرسه وقال إحدىفي 

ظار حتى خرج من جانب واخترق حجرا أملسا واختفى عن األن" الصافي يخرج من الصفا"

  ).خلواته إحدى(آخر بمنطقة أم المرونة 

كما يروى أن فتاة كانت ال ترى وكان والدها ال يصدق باألولياء فذهبت هذه الفتاة مع أمها 

إلى ضريح الشيخ ونامت فيه وفي الصباح جاء والدها وقال لها ما هذه الخرافات؟ فأصيبت 

ترى وهذا يدخل ضمن دائرة االعتقاد بأنه من يكفر  هذه الفتاة بالشلل زيادة على أنها ال

: باألولياء وينكر كراماتهم فإنه المسخوطين وفي هذا الصدد يذكر أحد المبحوثين حديثا قدسيا

  ".من عادى وليا فقد آذنته بالحرب"

ولدا  11ولدا عاش منهم ) 18(بالنسبة ألوالده فقد خلق الولي سيدي الشيخ ثمانية عشر 

ما عن طريق إنوا قبائل أوالد سيدي الشيخ، وألن الحصول على كرامة ولي يكون تناسلوا وكو 
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الوراثة كما يمكن الحصول عليها عن طريق العلم والمعرفة واألعمال الصالحة، فمثال قبيلة 

أوالد سيدي الشيخ تعتبر ذات أصول مرابطية فهم البوبكرين الملقبين بالزوا فقبل وفاة الولي 

بنه بوحفص كخليفة له وورث بركته، حيث انتعشت زاويته ثم انتقلت سيدي الشيخ عين ا

الذي ) سي الحاج عبد الحاكم وفي األخير إلى الحفيد األول سي بن الدين(البركة إلى أخيه 

يعود له الفضل في بناء بعض قبب أجداده الموجودة باألبيض سيد الشيخ ونواحيه وبعد موته 

له عالقة بموارد الزاوية فكان لهم  مابة والشراقة، انقساانقسم أوالد سيدي الشيخ إلى الغر 

  .ين القبائلب حضور سياسي واجتماعي ونفوذ

الشيخ  يسيد باألبيضودفن  سنة 85توفي الولي الصالح سيدي الشيخ عن عمر يناهز 

تنفيذا لوصيته وقبره وضريحه اآلن أصبح مزارا مشهورا بالمنطقة سواء يوميا أو أسبوعيا أو 

سنويا من خالل وعدة سيدي الشيخ المسماة بركب سيدي الشيخ التي يصفها البعض على 

الذي كان مريضا فزار والتقى  1أنها كالحج ويقام هذا الموسم نسبة إلى رجل من قبيلة استيتن

ي سيدي وطلب منه أن يدعو له بالشفاء وٕان حصل ذلك فإنه سيقيم سنويا وعدة وذلك بالول

من فعل الوعد الذي قطعه له حصل هذا األمر ومنذ ذلك الحين أصبحت جل عائالت هذه 

على تنظيم هذا الموسم أو االحتفال السنوي المقام على القبيلة تحضر وتساهم وتحرص 

 .شرف الولي سيدي الشيخ

  :لة وثقافة زيارة األضرحة بمنطقة األبيض سيد الشيخالعائ -3

                                                           

  .كلم 30نسبة ألهالي استيتن التابعة لوالية والتي تبعد عنها ب : قبيلة استيتن 1
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الثقافة هي أهم خاصية تميزه عن باقي المخلوقات  إنتاجإن قدرة اإلنسان على   

 اإلنسانفالعادات والتقاليد واألفكار التي يشارك فيها أفراد المجتمع والتجارب التي يمر بها 

  .1تستقر في أعماقه ويستخدمها المجتمع جليا بعد جيل وحولها إلى قيم وتراث جماعي

ولكل مجتمع ثقافته الخاصة التي يتسم بها ويعيش فيها فالثقافة ال توجد إال بوجود المجتمع 

وعناصر المجتمع األولى هي األفراد والفرد كائن اجتماعي والمجتمع ال يقوم ويبقى إال 

تتكون شخصية اإلنسان ويحمل سماته وعليه فإن الثقافة طريق خاص ومتميز بالثقافة وفيه 

  .2لحياة الجماعة ونمط متكامل لحياة أفرادها

فالمجتمع هو المرجعية الرمزية ألشكال الممارسات ذات السيرورات المتواصلة والمستقرة 

لناس بينما المجتمع إن الثقافة طريقة حياة ا: "Herskovitsنسبيا تؤثر وتتأثر بالثقافة يقول 

هو جمع منظم من األفراد الذين يتبعون طريقة معينة في الحياة وبمعنى آخر فإن المجتمع 

  .3"يتكون من أفراد أما الطريقة التي يسلكون بها حياتهم فهي ثقافتهم

في كل المجتمعات يتمثل ذلك في  ويعتبر نسق الدين وممارساته الشعبية من مقومات الثقافة

عملي لعالقة اإلنسان الروحية بما يعتبر مقدسا في صور مختلفة من الوعي التجلي ال

  .والممارسات

وألن الطقوس هي عبارة عن ممارسة جماعية يحرص الفرد على تلبيتها من خالل والئه 

  .لثقافته ومجتمعه

فإن طقس زيارة األضرحة كثقافة منتشرة وممارسة في منطقة األبيض سيد الشيخ لضريح 

ي الشيخ هذا الطقس الذي يظهر كمفهوم واسع وشامل ومحمل بدالالت مختلفة الولي سيد
                                                           

من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربية،  واإلشكالياتعبد الغني عماد، سوسيولوجية الثقافة المفاهيم  1

  .27، ص 2006بيروت، الطبعة األولى، 
  .28عبد الغني عماد، المرجع نفسه، ص 2
  .1973، أسس األنتروبولوجيا الثقافية، ترجمة درباح التفاح، وزارة الثقافة، تزيفكسيرو ه3
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كما يترجم على أنه حركة نقلة مادية ومعنوية من مكان دنيوي دار العائلة إلى مكان مقدس 

مالحظ أن معظمه  يتمظهر ويتجلى على حسب ماهو 1طقوسي ممثل في ضريح الولي

زيارات عائلية أكثر منها زيارات فردية وهذا يحمل داللة مفادها المشاركة الجماعية ونقل هذا 

  .األمر وتعليم مثل هذا الطقس وتكريسه في نفوس األفراد

فزيارة ضريح الولي سيدي الشيخ ومقامات قبب أوالده تكون بطريقة منظمة وخاصة السكان 

ذلك يوم الجمعة بعد صالة الجمعة وذلك من خالل طقس المعروف وهو  القاطنين ويكون

بمثابة وجبة قربانية أو وعدة صغيرة أو محضرة مبجلة على اسم الولي سيدي الشيخ يقام في 

المنازل إذا كان فردي من عائلة ما، أما إذا كان االتفاق جماعي فمجاله المكاني عادة قبة 

  .يوم االثنين ا ما يكونسيدي الشيخ حسب االتفاق وأحيان

فاالحتفال الطقسي بالمعروف يحث على مناسبة للتقرب من القدرة الخفية التي تقلق وتهيمن 

ألن العالقة الموجودة بينه وبين العالم المقدس عالقة مبهمة،  اإلنسانفي نفس الوقت على 

  .لمقدسفهو يسعى دائما عن طريقة ممارسة مثل هذه الطقوس إلى التقرب من العالم ا

وهناك مناسبات أخرى لزيارة هذا الضريح كمناسبة العيدين عيد الفطر وعيد األضحى، فهو 

  .مكان اللتقاء جمع كثير من الناس للمغافرة وتقديم بعض المساعدات المالية للمحتاجين

أما غير القاطنين بالمنطقة فليس لهم وقت محدد للزيارة فغالبا ما تكون زيارتهم أيام العطل 

مناسبات كمرض أحد أفراد العائلة وفي هذا الظرف تأتي العائلة بمعظم أفرادها ومعها وال

مريضها الذي قد ينام ويبيت في ضريح الولي بغرض الشفاء، وهنا يتجلى ويظهر كيف أن 

العائلة تنقل هذا االعتقاد بهذه الممارسة الطقسية ألفرادها وذلك من خالل االعتقاد شفاء 

  .تبرك بضريح الوليمريضها عن طريق ال

                                                           

المعرفي واالجتماعي للمعتقدات والخرافات الشعبية ظاهرة زيارة األولياء واألضرحة  اإلطارمحمد سعيدي، من أجل تحديد  1

  .11، ص1995، جوان Crasqنموذجا، مطبوعات 
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ويرافق ذلك ذبيحة قربانية يتم ذبحها في الزاوية التي تخصص مرافقها لهذا األمر وتوجد هذه 

الزاوية مقابل ضريح الولي سيدي الشيخ فتعدد أغراض ووظائف الزيارة من شفاء، واجتماع 

قيم  رازوٕابألفراد العائلة ومشاركة في تقديم الطعام وفسحة لالستجمام، وفرصة للتالحم 

  .اجتماعية دينية كقيمة كرم الضيافة لكل زائر آخر حل صدفة وشارك هذه العائلة طعامها

هنا نرى كيف أن العائلة من خالل هذه الممارسة الطقوسية تنقل قيما وعادات يستحسنها 

 باإلضافةجميع أفرادها األمر الذي يجعلهم يتقبلون هذا المعتقد الممثل في زيارة الضريح هذا 

ى حرص اآلباء على تطبيق الشروط الخاصة بهذا الطقس والعمل على جعل أبنائهم إل

يتعلمونها يطبقونها ويحترمونها عند القيام بزيارة ضريح الولي من بين هذه الشروط خلع 

إلى بعض الطقوس التي  باإلضافةوتقديسا واحتراما له هذا  إكرامااألحذية أمام عتبة الضريح 

غالبا ما تكون من اختصاص النساء اللواتي يعملن على تطبيقها وغرسها في نفوس بناتهن 

الشموع في الضريح، البخور، رش العطور على أغطية الضريح جلب غطاء أو  كإشعال

إلى الدعاء والتبرك بتراب الضريح  باإلضافةقطعة قماش للضريح غالبا ما يكون أخضرا هذا 

وهو صندوق للزيارة أو ، وضع النقود في صندوق مخصص لذلك )نته كما يسمى محلياح(

  .التبرعات موجود في الضريح

ويظهر دور العائلة وعالقتها بثقافة زيارة األضرحة جليا في طقوسية أو احتفالية الوعدة 

في المسماة محليا بركب سيدي الشيخ، حيث اعتاد أهالي المنطقة وخارجها ميقاته عموما 

شهر جوان وتعتبر هذه الوعدة بمثابة الحج أو الزيارة لضريح الولي الصالح سيدي الشيخ 

أبنائه وسميت هذه الوعدة بالركب ألنه اعتبر سابقا بمثابة حج مصغر شدت إليه  وأضرحة

الركاب والرحال وما زالت على ذلك المنوال وٕان اختلفت مظاهرها ووسائلها في الوقت 

  .الحالي
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إلى جهات رسمية  باإلضافةعن هذه الوعدة بواسطة أحفاد الولي وخدامه هذا  الناإلعويتم 

تتدخل في ذلك وقبل انطالق هذا الموسم السنوي يتم التكفل بجمع المساهمات المالية أو 

القربانية الممثلة في الذبائح من العائالت التي تعتبر نفسها من خدام هذا الولي وزاويته والتي 

، "استيتن"ج منطقة األبيض سيدي الشيخ وأهمها العائالت المتعلقة بعرش تكون قاطنة خار 

وبعد االنتهاء من جميع هذه المساهمات يتم التشاور بين " عرش الرزيقات" "عرش أوالد زياد"

مختلف ممثلي العائالت المسؤولة على تنظيم هذه الوعدة سواء المنحدرة من نسب هذا لولي 

إلى  باإلضافةريديه على كيفية سير هذا الموسم السنوي هذا أو التي تعتبر من خدامه وم

  .مهمة السلطات المحلية وما عليها خالل أيام االحتفال

والمسؤولة  األكثرأو البوبكرين المعنية " الزوا"وتعتبر العائالت المنحدرة من عرش أو قبيلة 

لى تحضير كل ما على ذلك باعتبار تعود لنسب الولي سيدي الشيخ فتعمل هذه العائالت ع

االحتفالية وتفتح أبواب منازلها لكل وافد لهذه الوعدة والتي غالبا ما  يلزمها لمثل هذه المواسم

تدوم ثالثة أيام من يوم األربعاء إلى يوم الجمعة بعد الصالة، فيحظى ضيوف هذه العائالت 

ا سواء األساسية بكل االحترام تطبيقا لمبدأ كرم الضيافة فتشكل الوجبات المقدمة من طرفه

أو الوجبات المقدمة في الصباح  في الغذاء والعشاء وهي عبارة عن طبق الكسكسي واللحم

من حساء وخبز وتمر وحليب وغيرها قسما كبيرا من طقوس هذه الوعدة كما تتكفل الزاوية 

بذلك وهي تنقسم بين زاوية مخصصة للنساء وأخرى للرجال، هذا وتعمل  لإلطعامالمخصصة 

العائالت على توفير المبيت لكل زائر ووافد لهذا الموسم بحيث يعتبر من أفرادها حتى أنه ال 

  .يسأل غالبا عن هويته

إن عملية السهر وتحمل أعباء وتكاليف هذا الموسم طيلة أيامه والذي يزداد زواره ووافديه 

صورة مشرفة سواء على مستوى تقديم الضيافة أو طهارة  إبرازبعد سنة والعمل على  سنة

حضور جميع أفرادها لهذا الموعد حتى بالنسبة ألفرادها الذي يكونون  وٕالزاميةالمنازل والثياب 

خارج المنطقة ماهو إال صورة تعكس تجديد تحالف هذه العائالت مع وليها من خالل هذه 
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نسبها ومكانتها واسمها بأنها من ساللة أو خدام ولي صالح اسمه سيدي الوعدة وتوطيد ل

الشيخ ومحاولة وسعي لنقل ثقافة هذا االعتقاد وهذه الممارسة الطقسية ألفرادها التي تتعدد 

  .وظائفها وطقوسها وممارساتها

  :نهاأومن مميزات هذه المناسبة الطقسية الممثلة في الوعدة

عشائر وعائالت أوالد سيدي الشيخ والزوايا باالشتراك مع الزاوية تقدمها  إطعاميةمناسبة  -

  .المركزية

  زيارة للقبب الرئيسية ألوالد سيدي الشيخ بدءا باألب المؤسس ثم المقامات األخرى -

  .1بلكبيرقراءة القرآن من طرف الشيوخ وطلبة  الزوايا ومن بينهم تالمذة الشيخ -

  ومريدي الطريقة الشيخية في قبة سيدي الشيخ  قراءة الياقوتة من طرف المقاديم -

  .القيام بالحضرة للرجال والنساء في الصبح ووقت المغرب -

االستمتاع بلعبة الفروسية، العلفة في الفرعة واألهازيج الشعبية واألغاني باستخدام آالت  -

  .موسيقية مثل المزمار، الغايطة

السلطات المحلية في تنظيم هذه االحتفاالت كاالفتتاح الرسمي وتنظيم محاضرات  تدخل -

  .ومباريات رياضية وفتح المجال للنشاط التجاري

يعتبر ركب سيدي الشيخ من المناسبات العظيمة الدالة على هذه القداسة التي ينتظرها 

ة تنتعش خاللها ويحضرها الجميع، بحيث تكتسب مدينة األبيض سيدي الشيخ نجاعة قدسي

  .كامل فئاتها السكانية، فهي زيارة تدخل في الشعائر العامة الخاصة بالمغرب الكبير

                                                           

ه ببلدية الغمارة والية أدرار، مؤسس 133م 1911ولد عام  سيدي الحاج محمد بن سيدي عبد اهللا بلكبير: الشيخ بلكبير 1

  .ه1421م 2000مدرسة تدريس علوم النحو والدين وتحفظ القرآن تخرج على يده الكثير من األئمة توفي سنة 
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إلى جانب وعدة الركب هناك وعدات تقام وتشارك فيها عدة قبائل سواء أحفاد سيدي الشيخ 

أو قبائل أخرى، تقام في الفرعة بجانب القبة وهذا في خريف كل سنة وكلها على شرف أوالد 

وعدة أوال سيدي محمد بن عبد اهللا، وعدة أوالد سي الحاج بن الشيخ، : يدي الشيخ ومنهاس

بحيث تقوم العائالت بتحضير الطعام في بيوت هذه ... وعدة أوالد سيدي الحاج بوحفص

  .العشيرة، وتقوم بتقديمها قبل المغرب إلى السكان بالفرعة وبعد األكل تقرأ الجاللة ثم الدعاء

وعدة بحوص الحاج حفيد الولي سيدي الشيخ : أخرى تقام خارج المدينة مثل وهناك عادات

أخ  إبراهيمكلم، وعدة سيدي  80ببلدية البنود التي تبعد عن مدينة األبيض سيد الشيخ ب 

  .كلم 20الولي سيدي الشيخ، باربوات التي تبعد عن المدينة ب 

  .ليكما أن هناك عشائر تقيم الوعدة في بيوتها على شرف الو 

فإذا كانت الوعدة احتفال ديني فهي في نفس الوقت احتفال عائلي للقبائل فهي تعمل على 

تدعيم التماسك االجتماعي لألفراد والحفاظ على كثير من القيم اإلسالمية كالضيافة والكرم 

روح التعاون، كما أنها فرصة للقاء والتآخي والوحدة في  وٕاحياءومساعدة اليتامى والمعوزين 

  .هذا الولي ب ضريح الولي وفرصة لتخليد روح ومآثررحا

فالوعدة ماهي إال استمرار للعادات والتقاليد التي ارتبطت بالتراث الشعبي، وتظهر أهميتها، 

أنها تشكل فضاءا تستقطب فيه أعدادا كبيرة من الوافدين ذوي مستويات ثقافية مختلفة، حيث 

ا مدى تمسك المشارك بأصالته وتقاليده يقول نور تختفي فيها الفروق الثقافية، إذ يختبر فيه

 إضافيإن التطبيق الشامل للطقوس العامة ليس قبل كل شيء، سوى برهان : "الدين طوالبي

 إعادةجماعية تسعى نحو  إرادةعلى التعلق الشعبي بالدين، فهو بذلك مقبول شرعيا، باعتباره 

  .1"االعتبار للتقاليد

                                                           

  .148، ص 1988نور الدين طوالبي، الدين الطقوس والتغيرات، منشورات عويدات، ديوان المطبوعات الجامعية  1
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هناك الزردة والحضرة فظاهرة الزردة التي غالبا ما تكون لها عالقة  وٕالى جانب الوعدة

  .باألولياء تقام خاصة عندما يتحقق نجاح ما

أما الحضرة التي تقام في منطقة سيد الشيخ والتي تقام على شرف مؤسس الطريقة الشيخية 

  .سيدي الشيخ فهي طقس غنائي ديني راقص للنساء والرجال

بضريح سيدي الشيخ أو  اإلعالنيوم الجمعة، حيث تجتمع النساء بعد  عند النساء عادة تقام

ضريح أبنائه، يتغنين بأغاني خاصة باألولياء الصالحين وتسمى القول في حلقة جالسات 

  .على بعض األغاني التي تؤثر فيها) الجذبة(وهناك من النساء من تتوب توبة 

تميز برقصات واقفة مرفوقة بالبارود مع فقد أخذت اسم أهل الديوان وهي فرق ت: عند الرجال

  .المالحظ أن معظم المغنيين في الحضرة أو الديوان هم من خدام الزاوية

وهناك نوع آخر من الحضرة وهو قراءة الياقوتة يوم الجمعة بدون موسيقى وأرقص فهي 

 حضرة هادئة، يحضرها ويرتلها رجال ونساء من أتباع الطريقة الشيخية والهدف منها هو

المحافظة على سر الطريقة ليظل األب المؤسس وطريقته في استمرارية تاريخيه عبر 

  .األجيال

الشيخ محافظة  يسيد األبيضومن مظاهر الوالء للولي سيدي الشيخ وضريحه في منطقة 

: ات الولي سيدي الشيخ وأوالده مثلصفعائالت هذه المنطقة على تسمية أبنائها بأسماء و 

وهذا رغم تنوع األلقاب ... ادر، مول الفرعة، بحوص وأيضا ربيعة، عائشةالقرمامي، عبد الق

  .محافظة على هذه األسماء وهذا دليل على والتهم لوليهم واألسماء إال أنها ما زالت

وفي أيام األعراس فالمالحظ أن موكب العرس يطوف حول ضريح الولي سيدي الشيخ 

  .اعتقادا ببركته
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ابتغاء للراحة النفسية وذلك نظرا للهدوء الموجود بداخل  ناس وهذاظاهرة القيلولة لمعظم ال -

  .الضريح

  .تسمية الشوارع الرئيسية والمحالت والمؤسسات بسيدي الشيخ أو أوالده -

اعتبار ضريح أو قبة سيدي الشيخ المكان المقدس والمقر الرسمي الذي تتجمع فيه  -

أقام حزب  1995الجماهير إلى مجال عام تناقش فيه القضايا منها السياسية ففي نوفمبر 

الحر حملة عند ضريح الجد المؤسس سيدي الشيخ، مرفوقة باألغاني التقليدية للولي، 

منها حملة انتخابية التي تحجب في تجميع كل المجموعة الديوانة، فكانت حضرة أكثر 

 اإلستراتيجيةواستطاعت أن تمرر رسالتها االنتخابية بهذه ) رجال، نساء، أطفال(السكانية 

التقليدية، وكانت لها عملية تأثير على المجتمع العشائري المبني على المقدس، فضريح 

  .1يجمع بين المقدس والدنيوي الولي وبعدما كان مجرد مجال مقدس حول إلى مجال

إلى احترام الضريح لدرجة االحتماء به واللجوء إليه كحل إلثبات براءة متهم  باإلضافةهذا 

  .بالسرقة وذلك بالقسم داخله

بالضريح مقبرة، هذه األخيرة ال يدفن فيها إال أحفاده وهذا شيء مسلم به عند القبائل  وتحيط

  .األخرى ويرون أن ذلك من حقهم وهذا جدهم

كما أن الكثير من سكان المنطقة يحفظ قصص وكرامات سيدي الشيخ ويرون أنها دليل على 

  .تقواه وتصوفه

ل في القول وهو كالم موزون غير مقفى كما يظهر الوالء لهذا الولي في معطى ثقافي ممث

يأتي على لسان المرأة والرجل يتناول المدح والرثاء والتغني بهذا الولي ذلك باستعمال آلة 

                                                           

عدد  إنسانياتخديجة الزاوي، البعد السياسي لتجمع النساء عند األولياء الصالحين في منطقة األبيض سيد الشيخ، مجلة  1

  .11مركز البحث في األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران، ص  Crasq، 2000من ماي إلى أوت  11
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بالبارود  المرفوق3إلى القرقابو باإلضافة) القصبة(والناي ) الغايطة( 2أو المزمار 1البندير

والتي تستعمله فرق الديوان وتردد هذه األهازيج الشعبية المتغنية بالولي سيدي الشيخ أو 

  .بخصاله أو بأوالده في العديد من المناسبات كاألعراس واالنتخابات وأيام الوعدات

من خالل ما تم عرضه تتجلى ثقافة زيارة األضرحة واالعتقاد باألولياء بمنطقة 

  .شيخاألبيض سيدي ال

                                                           

وهي دائرية الشكل مصنوعة من الخشب الذي يمثل محيطه والجلد ، إلحداثاإليقاعاتآلة موسيقية تستعمل : البندير، الدف1

  .وهو القاعدة التي يضرب عليها
  .يختلف المزمار عن الزرنة في عدم احتوائه على الكيس الجلدي المملوء بالهواء: المزمار، الغايطة 2
زوجا من القراقب، حيث يمسك كل واحد  يمثل القرقابو اإليقاعودعم  إلحداثآلة مصنوعة من حديد تستعمل : القرقابو3

  .احتكاك األطراف الحديدية التي تحدث بدورها النغم أو الرنة المرغوبة إحداثباليد، وبالحديد األصابع وذلك من أجل 
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  :تمهيد

النظري خاصة في العلوم االجتماعية ضرورية فإنها تبقى  اإلطارإذا كانت دراسة   

غير كافية للوصول وحدها إلى نتائج عملية وموضوعية رغم نسبية ذلك كونها عبارة عن 

مطالب تستوجب التأكد من صحتها ومن دقتها ميدانيا بأسلوب علمي ومنهجي محدد ذلك 

والميداني، إن كان هناك فصل النظري  ألن البحث السوسيولوجي سيتم بالكمال بين جزئية

بينهما فهو للضرورة المنهجية فقط الشيء الذي من شأنه أن يسهل التحقق من صحة 

الفرضيات المقترحة أو لجزء منها هذا إن لم يكن لدحضها بالكامل فالواقعة على تعبير 

  ."تغزى، تبنى وتعاين: "البد أن الرشبا غاستون
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  :ةالميداني الدراسةحدود  -1

دراستنا  إلشكاليةأو نفي الفرضية التي وضعناها  إثباتتهدف هذه الدراسة إلى 

  .فاعتمدنا على كل من معطيات الدراسة االستطالعية وعلى تقنية المقابلة

تم القيام بها كأول خطوة ميدانية لنا في بحثنا هذا وذلك من خالل  :الدراسة االستطالعية -

سيد الشيخ وبالتحديد مقر الدائرة وذلك بهدف التعرف على المنطقة لمنطقة األبيض  زيارة

ح يأكثر مع العلم أننا لنا معرفة مسبقة بها بحكم انتماؤها المحلي، كما تم تحديد واختيار ضر 

الولي سيدي الشيخ كميدان لدراستنا وثم اختيار هذا الولي قصدا لما يتمتع به من مكانة في 

جسد واحدة من يوخارجها كما قمنا بزيارة المكان الذي يوضح و  نفوس وأذهان سكان المنطقة

ة التي تقول مكلم الكرا10كرامات الولي سيدي الشيخ كما روي لنا والتي تبعد عن الدائرة ب 

على حسب ما تم روايته لنا أن الولي اخترق محور وفرسه حجرا أملسا وذلك عندما لقي 

واخترق هو وفرسه ذلك الحجر " الصافي يخرج من الصفا"مضايقة من طرف خصومه فقال 

خلواته والتي تسمى أم المرونة فقمنا بتصوير بقايا حوافر فرس هذا  إحدىاألملس ليخرج في 

بوعة على الحجر األملس الذي يحيط به سور صغير ملون باألبيض واألخضر، الولي المط

وما لفت انتباهنا هو أنه إلى جانب هذا المكان يوجد غرفة على شكل قبة تحوي على أفرشة 

تسمح للزائر بالمكوث فيها األمر الذي يؤكد أوال على السعي والتشجيع على القيام بزيارة هذا 

  .تقاد بكرامات هذا الولي والتعريف بهالمكان وتشجيع على االع

تمثلت عينة دراستنا االستطالعية في مبحوث واحد أعطيناه  :عينة الدراسة االستطالعية -

وهو المشرف القائم على شؤون ضريح الولي سيدي الشيخ، الذي  اإلخباريصفة المبحوث 

له وقبل خروجنا هإضافتتجديد غطاء ضريح أو وجدناه يقص قماشا أخضر المفهوم أنه يريد 

يما يخص فوقال هذه للبركة، أما  إياهامن الضريح قام بقص قطعة من هذا القماش ومنحنا 

  :األسئلة التي تم طرحها عليه فهي كما يلي
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  هل ال زالت الزيارة مستمرة لضريح وليكم؟ -

  من هي أهم فئة اجتماعية تقوم بزيارة ضريحكم؟ -

بزيارات فردية أم  التي يقوم بها الزوار هل يقومون كيف تتم وما شكل زيارة ضريح وليكم -

  على شكل جماعات؟

  ماهي أهم وأكثر األوقات التي تتم فيها الزيارة لضريحكم؟ -

  من هو الولي سيدي الشيخ وأهم كراماته وماهي المكانة التي يحتلها في المنطقة؟ -

وليكم؟ وماهي أهم من طرف زواركم عند زيارتهم لضريح ماهي أهم الطقوس الممارسة  -

  الشروط التي يجب القيام بها من طرف الزائر عند زيارته هذه؟

  هل تقتصر زيارة ضريح وليكم على مستوى معين من الثقافة والعلم لزواره؟ -

  :نتائج الدراسة االستطالعية

  :مبحوثنا تتمحور وتؤكد على نتائج أهمهاإجاباتكانت 

  .استمرارية طقس زيارة األضرحة -

  .جميع الفئات االجتماعية باختالف سنها وجنسها تقوم بفعل الزيارة -

أغلب الزيارات تكون زيارة جماعية خاصة العائلية والتي أغلبها تكون تحت ظرف مرض  -

  .أحد أفرادها أو للزيارة فقط

أكثر األوقات زيارة لضريح الولي سيدي الشيخ يوم الجمعة وأيام العطل والمناسبات وفي  -

  .ووعدة ركب سيدي الشيخ موسم
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للولي سيدي الشيخ سلطة ومكانة عظيمة في تصورات سكان المنطقة وخارجها ولدى  -

زواره ألنه عرف بخصاله وبتاريخه البطولي والقيادي وينتمي إلى ساللة شريفة ينتهي نسبها 

تفاعل  إلى الخليفة األول في اإلسالم أبو بكر الصديق وما لفت انتباهنا في هذا السؤال هو

المبحوث واسترساله في الحديث عن شخص الولي سيدي الشيخ األمر الذي يؤكد تعلقه بهذا 

  .خه وبخصاله وكراماتهيالولي وافتخاره به وسعيه لنقل ذلك من خالل التعريف بش

الزائر البد أن يعقد النية قبل كل شيء ليقوم بفعل الزيارة، البد أن يخلع تعليه أمام عتبة  -

ن يكون طاهرا وعند الدخول يصلي على النبي ويقرأ فاتحة الكتاب ومن الممكن الضريح، أ

ريح ويشرب الماء الموجود به ضأن يشعل شموعا أو بخورا ويرش العطور، ويأخذ  حنة ال

  .للبركة هذه من بين أهم الطقوس الممارسة من طرف الزائر عند زيارته للضريح

المهني تقوم بفعل الزيارة للضريح حتى جميع الفئات باختالف مستواها العلمي و  -

الشخصيات الرسمية في الدولة وأصحاب المراكز والمناصب المهمة والمتعلمين والمثقفين 

  .يقومون بذلك

األمر الذي عرفنا أكثر بطقس زيارة األضرحة وأكد لنا استمرارية هذا الطقس وحضور عينة 

وشجعنا على السير في مواصلة هذا بحثنا في هذه الممارسة الطقوسية وساعدنا ذلك 

  .الباحث

إلى  فباإلضافةلقد اخترنا استعمال المقابلة كوسيلة أساسية لجمع البيانات  :المقابلة

مقابالت أخرى مع  إجراءتم  اإلخباريالمعلومات التي تم الحصول عليها من طرف مبحوثنا

المثقف لطقس زيارة األضرحة والمحدد  اإلطار التثخمسة مبحوثين وذلك بهدف كشف تم

حصتين لكل مقابلة مراعاة لظروف  إجراءالذي يتحكم في توجيه ذلك وذلك من خالل 

المبحوثين فتم ذلك من خالل التعريف بمن نكون وبموضوع دراستنا األمر الذي لقي تجاوبا 
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الولي  كبيرا من طرف مبحوثينا وشجعهم خاصة وأن موضوعنا متعلق بهم وبضريح وشخص

  .سيدي الشيخ

  1تم طرح أسئلتنا من خالل محاور ثالث كل محور يتضمن ثالثة أسئلة

األسئلة اكتفينا بطرح كل محور على  إطالةكمحاولة منا لتفادي ملل وانزعاج المبحوثين من 

رأيهم فيها وحرصنا كل الحرص أن تتضمن  إبداءشكل مقدمة أردنا وطلبنا من مبحوثينا

ميع األسئلة المطروحة في كل محور فأحيانا كان المبحوث يتغاضى مبحوثينا ج إجابات

إليه بدون أن نحسسه بأننا انتقلنا إلى أمر آخر ألننا نربطه  باإلشارةعن سؤال فنقوم  اإلجابة

  .بالمحور المتعلق به

لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة الميدانية االطالع والكشف عن المحدد  :عينة الدراسة-

المثقف للممارسات الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة  اإلطارالذي يتحكم في توجيه 

المثقف الذي عرفناه على أنه العامل المهني والموظف في  اإلطارفكانت عينتنا ممثلة في 

  .نية المختلفةالحقول العلمية اإلدارية والتق

من جنس اإلناث ينتمون إلى عروش وقبائل  02ذكور و  03مبحوثين،  05فضمت عينتنا 

 51سنة و  29ما بين  مختلفة ويمتهنون وظائف مختلفة بين إدارية وتقنية تتراوح أعمارهم

في الوظيفة أو و سنة وتعمدنا هذا التنوع واالختالف في متغير الجنس والسن واالنتماء القبلي 

  .لمهنة وذلك من أجل كشف تأثير ذلك على سير وتداعيات نتائج بحثنا هذاا

تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي من خالل القيام بوصف الظاهرة  :منهج الدراسة

المدروسة وتحليل مضامين المقابالت تحليال كيفيا لكشف ومعرفة تمثالت وتصورات 

ي زيارة األضرحة والمحدد الذي يتحكم في توجيه مبحوثينا لهذه الممارسة الطقوسية المتمثلة ف

  :وكانت مضامين المقابالت كما يلي. تصوراتهم وتمثالتهم هذه
                                                           

  .159،160 ،صأنظر دليل المقابلة في المالحق، ص 1
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المثقف للممارسات الطقوسية  اإلطار االنتماء العائلي كمحدد لتمثالت: المحور األول

  المتمثلة في زيارة األضرحة

سنة، من عرش أوالد  51مدير مؤسسة تربوية بدائرة األبيض سيد الشيخ  :01المقابلة رقم 

يرى أن العائلة هي منبعه وأصله الذي ينتمي : سيد الحاج بحوص ابن الولي سيدي الشيخ

إليه كما يظهر اعتزازه بانتمائه العائلي وبنسبه ألنه حسب ما قال أنه من أحفاد سيد الحاج 

ا يمثل لي فخر وشرف كبير وأنه مثله مثل عائلته يولون بحوص ابن الولي سيدي الشيخ وهذ

اهتماما كبيرا بطقس زيارة األضرحة خاصة وليهم سيدي الشيخ بل يذهب ويقول أنه واجب 

بالنسبة لعائلته وهو يدعم فكرة وفعل القيام بهذه الزيارة مع عائلته لما في ذلك خصائص 

ل قيامه بهذه الممارسة الطقسية ما هو مميزة على عكس زيارته بمفرده للضريح وأنه في أص

نشأت في محيط عائلي يشجع على : إال تقليد وسير على نهج عائلته في ذلك ألنه كما يقول

  .ذلك أبا عن جد

  .أوالد سيدي الشيخ) البوبكرين(سنة من قبيلة الزوا  38محاسب مالي، :02المقابلة رقم 

دون محيطه العائلي على حد قوله هذا بالنسبة له العائلة هي األصل وهو ال يساوي شيء 

نا معروفة ولها مكانة كبيرة كيف ال ونحن تويضيف ويقول نحن نعتز بنسبنا كثيرا ألننا قبيل

ننتمي للولي الصالح سيدي الشيخ، أما بالنسبة لعائلته فإن طقس زيارة األضرحة ضروري 

ه إن لم يتبع عائلته في ذلك بالنسبة إليها وهو عادة ال يمكن أن تتخلى عنها ويتبع قوله بأن

  .فمن يتبع فعائلتي هي قدوتي ونموذجي خاصة الوالدين

  )البوبكرين(سنة من قبيلة الزوا  29اآللي،  اإلعالمأنثى، تقني سامي في  :03 المقابلة رقم

العائلة بالنسبة لي أساس كل شيء، أساس االستقرار والعيش السعيد خاصة الوالدين وأنا 

وأصلنا يرجع للولي الصالح سيدي الشيخ وتمتد هذه الساللة الشريفة وصوال إلى  زويةبوبكرية

  .سيدنا أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه
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البد من القيام بها بل تعدها مثل زيارة  إلزاميةزيارة أضرحة أولياء اهللا بالنسبة لعائلتي زيارة 

ألننا ننتمي إليه وأنا ما على األقارب األحياء أو أكثر خاصة ضريح ولينا سيدي الشيخ وذلك 

  .عائلتي في ذلك سيرا على نهجها إتباعإال 

  .سنة، قبيلة أوالد زياد خدام زاوية سيدي الشيخ 49مدير مؤسسة تربوية  :04المقابلة رقم 

العائلة هي بيئتي األولى التي تربيت ونشأت فيها وهي اليوم بيتي األول واألخير الذي أنتمي 

استقراري أما بالنسبة لقضية اعتزازي بنسبي وٕالى من يعود فال أراه أمر إليه ألنها أساس 

ضروري لما في ذلك من تشجيع وتحفيز على التفرقة والتمييز بين البشر ألنه ال فرق بين 

  .الناس إال بالتقوى وهذا ما وضحه اهللا في كتابه العزيز

ن أجدادها وأنا وفي للمحافظة وزيارة أضرحة األولياء تعتبرها عائلتي عادة وموروث ورثته ع

  .على استمرارية هذا الموروث ألني بدوري تعلمته منها وأنا أقوم معها بذلك

  سنة تقني مخبري، قبيلة استيتن خدام زاوية الولي سيدي الشيخ 31أنثى : 05المقابلة رقم 

ة فهي العائلة هي هويتي وهي المصدر الذي منحني العديد من الروابط والعالقات االجتماعي

وعلى قدر ماهو مهم ... التي منحتني األب واألم واألخ واألخت والجدة والجد والخال والعم

جوي العائلي على قدر ما أنا أفتخر بأني أنتمي لقبيلة مثل قبيلة استيتن وأعتز بذلك عند 

  .ذكرها

وأنا إن ماما وتشجيع كثيرا على القيام بزيارة أضرحة األولياء توعائلتي أبا عن جد تولي اه

سنحت لي ظروفي فال أتخلف عن عائلتي في القيام بهذه الزيارة ألنها أصبحت جزءا من 

 .عاداتنا

  المثقف والطقوس الخاصة بزيارة األضرحة اإلطار: المحور الثاني -1-2

  :01المقابلة رقم 
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ال أمانع من قراءة القرآن والصالة والدعاء لولي الضريح بالرحمة بل أشجع على ذلك   

نني أرفض تلك الممارسات والطقوس التي تقترب من الشرك باهللا ووحدانيته، أما فيما ولك

يخص طقس الوعدة فاألمر مختلف تماما ألنها تظاهرة ثقافية رائعة واحتفال جماعي يلم 

شمل الجميع سواء األقارب أو األجانب وهي ذكرى تخليدية لمآثر وخصال وأعمال رجال 

المواسم االحتفالية البهيجة التي تتجسد فيها روح التآخي صالحين وأنا وفي لمثل هذه 

كريمة خاصة ركب سيدي الشيخ التي تقام من أجل تخليد ذكرى  إسالميةقيم  وٕاحياءوالتعاون 

واسم جدي الولي الصالح سيدي الشيخ وأنا معجب بفكرة تأسيس جمعيات ثقافية أخذ على 

لالستمرارية  الثقافي المحلي األصيل وذلك دعماعاتقها مسؤولية المحافظة على هذا التراث 

  .عبر األجيال المتعاقبة

  :02المقابلة رقم 

لروحه  إكراماطهارة الزائر في نظري ضرورية عند قيامه بزيارة ضريح ولي وذلك   

إلى قراءة آيات قرآنية داخل الضريح أمر ضروري  باإلضافةالطاهرة وقداسة ضريحه هذا 

  .ومستحب بالنسبة لي

النسبة للوعدة فإني أراه فرصة اللتقاء األحباب واألقارب حتى أنها فرصة للتعارف وب

والمصاهرة فعلى سبيل المثال ركب سيدي الشيخ يأتونه من كل الجهات ومن مختلف الفئات 

ويعرف بها وبالنسبة لي أنا أسعى  وهي تراث ومهرجان ثقافي أصيل يعكس ثقافتنا المحلية

لى ذلك بصفتي منخرط في جمعية لحماية مثل هذا التراث المحلي جاهدا من أجل الحفاظ ع

ألنني إن لم أقد بذلك فمن يقوم فالبابان مازادها قوة إال تمسكها بتقاليدها، والوعدة في نظري 

هي عادة من عادات تراثنا االيجابية التي البد من المحافظة عليها  من أجل حفظ هويتنا 

  .وثقافتنا وأصالتنا

  :03قم المقابلة ر 
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نحن تعودنا على زيارة أضرحة األولياء والتبرك بها بالنسبة لي أمر عادي، حتى أن   

موكب العروس عندنا البد أن يزور ضريح وليه ويتبرك به من أجل الفال الجميل وأخذ 

البركة، كما أن الطهارة وخلع األحذية أمام باب ضريح الولي شروط ضرورية، احتراما 

الشموع والبخور فهي أمور عادية  إشعالته وال ضير عندي في لقداسة المكان وطهار 

  .تعلمناها ودخلت في نطاق عاداتنا 

فأنا وفية لركب سيدي الشيخ وٕان لم أوفي أنا فمن يقوم بذلك ألن  أما فيما يخص الوعدة

عائلتي تفتحها بابها طيلة أيامه لكل الزوار والحاضرين وذلك ألننا مسؤولين على تنظيم ذلك 

ألننا من عرش الزوا فهي موعد إلحياء ذكرى جدنا وشيخنا وولينا القطب الرباني سيدي 

هذه الوعدة بمنطقتنا، فيحضرها الكبير  إقامةبدون  الشيخ وأن ال أتخيل سنة تمر علينا

والصغير من كل واليات الوطن وحتى من خارجه فهي تعد بمثابة عرس سنوي تحتفل به 

منطقتنا وصيته ذائع وذلك لشهرة منطقتنا وشهرة ولينا سيدي الشيخ ومكانته العلية التي 

المحافظة على مثل هذه المواسم  يعرفها العام والخاص وأنا أشجع كثيرا فكرة تأسيس جمعيات

  .الثقافية

  :04المقابلة رقم 

لك الطقوس المبالغ فيها والتي تصل إلى حد الشرك باهللا عز وجل ألنها تأنا أرفض   

بدع وظاللة على سبيل المثال طلب تحقيق شيء ما من الولي سيدي فالن عطينيوديرلي 

ة له وهو الذي يمنح ويأخذ،ومع ذلك ألن اهللا وحده سبحانه وتعالى يستحق التذلل والعباد

هناك بعض الطقوس التي أصبحت بمثابة تقليد وعادة ألفناها خاصة من أمهانا وجداتنا 

كرش العطور على أغطية الضريح والبخور فهي من الممارسات التي يصعب أن تغيرها أو 

بين هذه  تناقش أحدا فيها ألنها ببساطة أصبحت عادة من عاداتنا والوعدة هي واحدة من

العادات وٕان تختلف عنها تماما من حيث أنها تشكل جزءا هاما من موروثنا الثقافي المحلي 



دراسة ميدانية لمحدد تمثالت اإلطار المثقف للممارسات الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة:  الفصل الخامس  

 

142 

 

وفرصة للتالحم والتكافل االجتماعي وموعد يلتقي فيه التقريب بالبعيد ويجتمع فيه الجميع كما 

لمتعة أنها موعد تمتزج فيه كل الطبوع والفنون والوسائل وتحضره جميع الفئات ألنها فرصة ل

والفرجة ففيها الفروسية العلفة، البارود، التجارة، حلقات الذكر، قراءة القرآن من طرف طلبة 

وحفظة القرآن من مختلف المدارس خاصة طلبة الشيخ بلكبير، وهي تتطور سنة بعد سنة 

في مسألة التنظيم خاصة مع اهتمام السلطات المحلية بذلك وأنا أؤيد هذا االهتمام خاصة إذا 

عم بمؤسسات خاصة بتنظيم ومسايرة مظاهرها للتطور وذلك من أجل تسهيل عملية نقل تد

  .هذا التراث الثقافي المحلي األصيل ألجيالنا الصاعدة

  :05المقابلة رقم 

الدعاء للولي بالرحمة مثله مثل باقي األموات وأن أدعو اهللا داخل ضريح  أنا أحبب  

هذا الولي أن يجعلني صالحة وأقتدي بالمنهج الذي سار عليه هذا مع حضور الطهارة سواء 

لهذا المكان وأرفض ذلك الطواف بالضريح وكأنه الكعبة  إكراماطهارة الجسم أو الثياب وذلك 

نني ال أعارض فكرة شرب الماء أئج وحل المشاكل في حين وترجي الولي بتحقيق الحوا

  .الموجود بالضريح للبركة باعتباره موجود في هذا المكان الطاهر

األمر الذي ينطبق على الوعدة التي تجاوزت وظائفها من حيث أنها وليمة كبيرة واجتماع 

نا المحلي وأنا وفية لعدد كبير من الناس والقبائل إلى وسيلة ثقافية تعبر عن هويتنا وتراث

لموعد ركب سيدي اللهم إال إذا أعاقتني ظروف أكبر مني على الحضور وذلك ألن عائلتي 

سنويا أن تدفعه للزاوية من أجل التكفل نظيمها وذلك بمبلغ مالي اعتادت من المساهمين في ت

سيدي  بمصاريف هذه الوعدة وهو واجب فرضه تاريخ عالقتنا وعالقة أجدادنابالولي الصالح

قة من خالل المساهمة والحضور في الشيخ وال زلنا نحافظ على ضمان استمرارية هذه العال

ركب سيدي الشيخ وحتى وٕان تعذر حضور كل أفراد عائلتي البد أن يحضر ممثل عنها وأنا 

أؤيد فكرة تنظيم مؤسساتي لمثل هذه المظاهر الثقافية، ألنها في الحقيقة حماية ألصالتنا، 
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وأموال دولتنا تبذر أحيانا في أشياء وأمور ال نفع فيها فلما ال نستغلها من أجل  فمصاريف 

وتعبئته بالوسائل العصرية حتى نرتقي من خالل قاعدة أساسها حماية هذا الموروث الثقافي

  .تقاليدنا وليس تقليد ثقافة أجنبية عنا

  المثقف لألولياء وأضرحتهم اإلطارنظرة : المحور الثالث

  :01رقم  المقابلة

زيارة أولياء اهللا وأضرحتهم تشكل جزءا كبيرا من عاداتنا وضرورية لتذكر رجال اهللا   

الصالحين حتى نعمل مثلهم ونقتدي بأثرهم كشخص الولي الصالح سيدي الشيخ الذي جمع 

خصاال ومناقبا كريمة وترك أثرا تاريخيا ودينيا في المنطقة وخارجها وأنا فخور جدا بانتمائي 

لي لساللته الشريفة فنحن قبيلة أوالد سيدي الشيخ المعروفة بتاريخها وبمكانتها بين العائ

القبائل، وأنا أعتقد بكل ما روي عن ولينا الصالح سيدي الشيخ من قدرات مثله مثل أي ولي 

  .صالح آخر ألنهم رجال اهللا الصالحين وخصهم بهذه القدرات والكرامات

  :02المقابلة رقم 

الزيارة لمثل هذه األماكن الطاهرة التي تحوي جثمان عباد صالحين مهمة وواجب   

القيام بها ليس من أجل ممارسات شركية ولكن من أجل أوال تذكر هؤالء الصالحين الذين 

الشيخ  يسيد األبيضخدموا دينهم كالولي الصالح سيدي الشيخ الذي يعتبر رمز منطقة 

ي نشر تعاليم الدين الحنيف وأنا لي الفخر والشرف وتاريخها وشخصية دينية ساهمت ف

العظيم أنني أعود لنسبه الشريف األمر الذي يفرض علينا االقتداء به أوال كجد رئيسي لقبيلتنا 

وثانيا ألنه ولي صالح اشتهر وذاع صيته في كل الجهات وأنا أعتقد بكرامة كل ولي فيما ذا 

لم يكونوا مميزون ولديهم كرامات وقدرات أكبر  تفسيرين تسميتهم برجال اهللا الصالحين إن

  .منا
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  :03المقابلة رقم 

زيارة األضرحة وجذورها ضاربة في تاريخ ثقافتنا وتقاليدنا المحلية فأنا فتحت عيني   

ووجدت عائلتي تقوم بذلك فنشأت على ذلك وهي ال زالت مستمرة إلى اليوم، خاصة إذا تعلق 

سيدي الشيخ فهو جدنا الذي نتشرف باالنتماء إليه قدم  األمر بزيارة ضريح ولينا الصالح

  .لدينه مجتمعه الكثير فهو ليس فخرا بالنسبة لنا فقط وٕانما هو فخر للمنطقة بالكامل

وأنا أعتقد أن اهللا عز وجل قد وهب أولياءه الصالحين مواهب وقدرات تختلف عن األشخاص 

ح سيدي الشيخ لديه وروي عنه العديد من العاديين ألنهم رجاله الصالحين وجدي الولي الصال

وذلك حينما تلقى مضايقة من طرف " الصافي يخرج من الصفا"الكرامات أشهرها كرامة 

  .خصومه والتي يعرفها الكبير والصغير

  :04المقابلة رقم 

زيارة األولياء وأضرحتهم موروث ورثناه عن آبائنا واعتدنا على القيام به والحقيقة أن   

أبعادا كبيرة تتجاوز فعل الزيارة فقط إلى بعد التعليم والتعويد على القيام  ة تحملهذه الزيار 

بزيارة مثل هذه األماكن المقدسة وتذكر أشخاص خدموا اهللا ورسوله حق خدمة فأحسنوا ذلك 

وكل ذلك من أجل االقتداء بهم وبأعمالهم الصالحة بعيدا عن كل ممارسة تضر بحرمة 

يارة الولي الصالح سيدي الشيخ الصوفي المتميز والمصلح الولي وحرمة ضريحه، كز 

والمجاهد في سبيل اهللا، فعلى الرغم من أنني ال تربطني به عالقة ساللية  االجتماعي والديني

وال أنتسب إليه لكننا ننتسب إليه من حيث أننا نعتبر من خدام زاويته فإنه يحتل مكانة كبيرة 

عندنا ونحترمه كثيرا، وأكيد أن أولياء اهللا منحهم مواهب وقدرات فهم أولياؤه ال خوف عليهم 

  .وال هم يحزنون

  :05المقابلة رقم 
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كما قلت لك سابقا أن عائلتي تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه الزيارات ونحن تربيتنا   

ونشأنا على ذلك والحقيقة أنني أرتاح كثيرا عند القيام بهذه الزيارة خاصة داخل الضريح وال 

ه أعرف السر وراء ذلك، كزيارة ضريح الولي الصالح سيدي الشيخ فنحن نعتبر من خدام

وذلك ألن جدي األول هو من سن وعده وركب سيدي الشيخ على حسب ما أعرف وفاءا 

للوعد الذي أعطاه للولي الصالح سيدي الشيخ في حياته أنه إذا تحقق له الشفاء من مرضه 

من خالل دعاء الولي الصالح سيدي الشيخ ربه وطلب تعجيل الشفاء بجدي أن يقوم بوعدة 

هذا الوعد وهذا الموسم وال  إحياءحت سنويا قبيلتنا تشارك في كل سنة له فتحقق ذلك وأصب

  .زلنا على هذا النحو إلى اليوم

والولي سيدي الشيخ ولي صالح وشخصية لها مكانة عظيمة يعرفها ويحترمها الكبير 

والصغير وأكيد أنني أعتقد في أن اهللا قد حياه بقدرات وكرامات تفوق قدرتنا ألنه من رجاله 

 .الحينوعباده الص

 

  

  :تحليل نتائج الدراسة -2

من خالل ما تم عرضه سابقا يتضح لنا األهمية واالرتباط الوثيق واالنتماء القوي   

المثقف لجماعته المتمثلة في العائلة ولنسبه وشجرته العائلية والقبلية  اإلطارالذي يبديه 

أن الوالءات القبلية العشائرية العائلية هي أكثر الوالءات " ابن خلدوناألمر الذي يذكرنا بقول 

  ".التقليدية رسوخا وتأثيرا في مجمل الحياة العربية المعاصرة

في جل خطابات " نحن"إلى تكرر الضمير الجمعي المتمثل في ضمير  باإلضافةهذا 

المثقف مرتبط  اإلطارمبحوثينا األمر الذي يوحي ويؤكد على روح الجماعة وأن هذا وٕاجابات
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تكلم فإن نعندما " ا تحدث وعندماذكر انهحينم دور كايمبناذكر يارتباطا قويا بجماعته وهذا ما 

  ".الضمير الجمعي هو الذي يتكلم فينا

وضرورة ممارسة طقس زيارة األضرحة بالنسبة وعلى حسب نظرة  وٕالزاميةكما احتلت واجبية

مر الذي يدفع بنا إلى القول بأن زيارة األضرحة اتهم األبعائالت مبحوثينا حيزا كبيرا في خطا

 دور كايمالتي وصفها  اإللزاميةلعائالتهم هته إتباعاالبد من مبحوثينا القيام بها  إلزامية

يمكن معرفة الظاهرة االجتماعية بأنها تنطوي على قوة قاهرة : "بالقهرية فعلى حد تعبيره

م ومن الممكن مجتمع أو يمكن أن تباشره عليهخارجية وبأنها تباشر هذا القهر على أفراد ال

بعض العقوبات التي حددتها القوانين  ء على وجود هذا القهر بدوره إما بوجودر أن يتعرف الم

  .وٕاما بالمقاومة التي تعترض كل محاولة فردية ترمي إلى التمرد على الظاهرة االجتماعية

كما اتضح لنا لدى عائالت المبحوثين أن زيارة األضرحة تعتبر جزءا من عاداتها وتقاليدها 

حسن وموروث ورثته عن أبائها وأجدادها وهي بدورها تنقله ألفرادها هذا يذكرنا بقول 

إن التقاليد عادات : "في كتاب علم االجتماع القانوني عن فعالية التقاليد في قوله الساعاتي

تباسا رأسيا من الماضي إلى الحاضر ثم من الحاضر إلى المستقبل، فهي تنقل من مقتبسة اق

جيل إلى جيل ومن السلف إلى الخلف، على مر الزمان ويزيد التقاليد قوة أن آبائنا يتمسكون 

 األنبياءبها وأننا ننشأ فنجدهم متمسكين وعليها حريصين ولذلك كان أصعب دور كلف به 

  .1"دات القوم المتوارثة أي تقاليدهموالمرسلين هو تغيير عا

هذا ويظهر أن قيام المبحوثين بفعل زيارة األضرحة هو تقليد وسير على نهج عائالتهم ألنهم 

في أن انتماء الفرد إلى مجموعة اجتماعية  مانهايميعتبرونها نموذجهم هنا يحضرنا تحليل 

ضع هذه الجماعة فالفرد ال محددة تؤدي إلى تحديد تفكيره بصورة فردية مسبقة من خالل و 
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يمكنه أن ينفصل عن المجموعة التي يفكر ويتصرف بداخلها وتفكيره مرتبط ارتباطا وثيقا 

  .1بوعيها

تحدد األطر الفكرية للعالم  تيكما بين أثر الجماعة في عقل العالم فالجماعة في رأيه هي ال

في أن الفرد : أوجبرنقول وهي التي تشكل تصوراته المعرفية واعتقاداته وفي نفس الصدد ي

يكون شديد التعلق والتعصب بما درج عليه من آداب اجتماعية وما أنشئ عليه من تقاليد 

  .2إيديولوجيةومثل خلقية ودينية وما اكتسبه من آراء مذهبية أو عقائد 

من خالل هذا يظهر دور العائلة من خالل عملية التنشئة االجتماعية في توجيه 

  .المثقف لزيارة األضرحة وهذا يعزز ويدعم صحة ما افترضناه اإلطارالتثتم

 اإلطاريظهر لنا أن  األضرحةالمثقف للطقوس الخاصة بزيارة  اإلطارأما فيما يخص نظرة 

المثقف يرفض الطقوس التي تقترب من الشرك باهللا عز وجل ويدعم قراءة القرآن واالبتعاد 

ن الضريح مكان مقدس وطاهر ويحمل جسدا مقدسا والطهارة وهذا له داللة رمزية تبين لنا أ

صالحا ممثال في الولي فهو يقوم بمثل هذه الطقوس احتراما لهذا المكان وقداسته هذا 

عندما وضح التقابل الجلي بين المقدس والمدنس فوضح  دور كايمالتقديس الذي تحدث عنه 

  ".المقدس هو كل طاهر وكامل وسامي: "ذلك في قوله بأن

نجد أن طقوس التبرك بالضريح وأشيائه يجد قبوال ويمنحه مبحوثينا الشرعية وظهر في حين 

تنشئتهم، هذا وتختلف المعاني المقدمة للطقوس  ذلك خاصة عند النساء وذلك يرجع طبيعة

المقبولة التي وضحها مبحوثينا أثناء قيامهم بزيارة ضريح الولي األمر الذي يحيلنا إلى حديث 

األنتروبولوجيين وعلماء االجتماع حول اعتبار إجماعا تتحدث عن عندم ماري دوغالص

  .بمنظومات رمزية اإليمانالطقوس أشكاال محددة من األفعال وتعبيرا عن 
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وفيما يخص نظرة مبحوثينا لطقس الوعدة نجد أنهم يرون أن هذا الطقس هو احتفال جماعي 

هذا الصدد عندما يقول  في روسوفرصة اللتقاء األحباب واألقارب هنا نستحضر قول 

االحتفال هو الرابطة التي تجمع شتات الجماهير إذا انحلت هذه الرابطة تفرقت وصارت "

  .1"ربةطأمورها مض

ففي مثل هذه المواسم السنوية تلتقي الجموع لتحتفل ويتم االنتقال فيها من اليومي الذي نهتم 

وهذا ما يؤكده   2"تتجدد فيه الروح"الذي فيه بذواتنا وبالمصالح المادية إلى الزمن الجماعي 

فيريه في تعبيره بأن قوة حقيقية تبرز من الطقوس وذلك إذ اعتبرنا أن الوعدة كطقس يدفع 

... الفرد نحو الجماعة ومن هنا تظهر وظيفتها االجتماعية حيث يضيف أن األعياد الدينية 

المثقف يرى هذا الموسم  اإلطار هذا ما يدفعنا إلى القول أن 3"تشد من وحدة وقوة الجماعة

السنوي المقام على شرف الولي هو موعد وفرصة لالحتفال والمشاركة الجماعية وجزء من 

 اإلطارهذا هو التصور الذي يقدمه  الموروث الثقافي المحلي األصيل الذي ينتمي إليه،

  .لطقس الوعدة المثقف

الرئيسي لوفاء المبحوثين لهذا  كما نجد أن العائلة احتلت حصة األسد فيما يخص السبب

الموسم السنوي الذي يقام على شرف صاحب الضريح والذي يعمل على تدعيم أواصر 

القرابة، إذ يعد هذا الموعد مناسبة لتبادل العواطف األخوية بين أفراد العائلة وفي ذلك اتفق 

وحدة المجتمع  على أهمية الشعائر في التعبير عن راد كليف براون وتالكوتبارسونزكل من 

لماضي والفرد اوفي نفس السياق نجد دور كايم يرى أن الطقوس هي ربط الحاضر ب

بالجماعة فالطقوس قبل كل شيء هي الوسائل التي من خاللها تؤكد جماعة بشرية حضورها 
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دوريا ويختتم تحليله في هذا الشأن بأن الحياة الجماعية عندما تصل إلى درجة معينة من 

ظ الحياة الدينية ألنها تحدث حالة الجيشان وتغير شروط النشاط النفسي، إذ ال الفعالية توق

كن أن يوجد مجتمع ال يشعر بالحاجة إلى تثبيت وتقوية المشاعر الجماعية بين فترات مي

  .1منتظمة

كموسم  كما يتضح أن مبحوثينا يؤيدون البعد المأسساتي التنظيمي للمحافظة على الوعدة

سنوي كما أنه يدعم وينخرط في جمعيات ثقافية مؤسسة من أجل المحافظة على هذا الموسم 

  .همتصالأالذي اعتبروه كموروث ثقافي يعبر عن 

 إياهالمثقف في طقس من طقوس زيارة األضرحة وتقبله  اإلطاراألمر الذي يؤكد حضور 

  .ذكرناه لدرجة أنه يدعم استمرارية هذا الطقس وهذا يعزز صحة ما

فيظهر لنا من خالل ماهو  وأضرحتهمالمثقف لزيارة األولياء  اإلطارأما فيما يتعلق بنظرة 

مقدم في خطاباتهم استمرارية هذا المعتقد المتمثل في هذه الزيارة هذه االستمرارية النابعة من 

إن : "هفي قول اسبينوزاجوهر هذا المعتقد بحد ذاته وفي هذا المقام يحضرنا ما تحدث عنه 

  ".يء ما إلى استمرارية وجوده وحفظ ذاته ماهو إال جوهر الشيء نفسهشنزوع 

هذا وٕاذا اعتبرنا أن هذه الزيارة  معتقد هذا المعتقد الذي يرى فيه مبحوثينا أنه ضروري وعادة 

من عاداتهم فقيامهم بفعل زيارة أضرحة األولياء نابع من اعتقادهم بهذا الفعل وهذا ما 

عند الكالم عن الخرافات نواجه اآلراء أكثر مما نواجه األفعال : "نهأندما قال ع لينوضحه 

وهذا بالفعل ما تجسد لدى مبحوثينا األمر " أما عند الكالم عن المعتقدات نواجه الفكر والفعل

  .المثقف بفعل الزيارة وهذا يدعم صحة ما افترضناه وعرضناه اإلطارالذي يؤكد قيامه 

مبحوثينا تربطهم عالقة انتماء قوية بالولي الصالح سيدي الشيخ إما على كما يتضح أن جل 

شكل انتساب أو ساللة أو على شكل خدام له كما أنهم يبدون احتراما كبيرا وتقدير لدرجة 
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االنفعال واالسترسال في الحديث عن شخص هذا الولي واالفتخار باالنتساب إليه األمر الذي 

اصة بضريحه سواء زيارة أو احتفاال وحرصهم على يفسر حضورهم في الطقوس الخ

  .استمرارية هذا الطقس ألنه يضمن ويحفظ مكانتهم وهيبتهم

واحترامهم وتقديسهم لشخصية الولي  إعجابهمأن كل المبحوثين يظهرون  باإلضافةهذا 

سيدي الشيخ األمر الذي يجعلنا نمنح له صفة الشخصية الكاريزماتية وذلك من خالل 

تهم وخطاباتهم هذه الكاريزما التي يتمتع بها الولي الصالح تضفي عليه أو بأجو استنطاق 

القوة : "ماكس فييرتعطيه وتميزه بنوع من السلطة التي يمارسها على اآلخرين كما يعرفها 

ة والتكريم و وتظهر سلطة هذا الولي باعتباره صالحة في الحظ 1"الثورية المتميزة في التاريخ

  .من طرف جماعته وحتى من طرف الجماعات األخرىالذين يحاط بهما 

ماهو "إن ما يفسر هذه السلطة المتمظهرة في شكل حظوة وتكريم هو هوية هذا الصالح أي 

فبالنسبة لكلمة ماهو عليه فإنها تعني الهوية العامة لهذا الصالح " عليه، ما يفعله وما يعرفه

ه كشخص عيني ولكن ذلك متعلق هوية دينية ومن ثم فإن شخصيته ال تتحدد من طبيعت

هي األخرى  القترانهابجسده أو ذهنه أو سلوكه وهذه الداللة الثانية تقترن بشخصيته نظرا 

بمجال القداسة أما فيما يخص بما يعرفه فتعني أن المعرفة تعتبر منبعا للتمتع بالسلطة 

 متأتيةية ومصدر من مصادر سلطة فرد أو جماعة على فرد أو جماعة أخرى، هذه الشرع

رمزية تتخذ تجسداتها المادية  من أن معرفة كالم اهللا تحول الفرد مالك لرأسمال رمزي وسلطة

  .2في المجتمع
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هذا يذكرنا بتعريف السلطة بأنها ترتكز على القدرة الشخصية أو البطولية أو القدسية أو 

تجعل له مكانة بين الطبيعة المثالية المتفردة بشخص معين وما يقدمه من مثل وقيم ومعايير 

  .1الجماهير

كما يظهر لنا أن مبحوثينا يعتقدون بكرامات وقدرات األولياء األمر الذي يجعلنا نربط ذلك 

بالكاريزما والسلطة التي يتمتع بها األولياء الصالحين فكما ذكرنا سابقا في هوية الصالح 

فهو بيت القصيد في هذا ماهو عليه ما يفعله وما يعرفه  فشرحنا ما يعرفه أما ما يفعله 

التحليل، فما يفعله الولي الصالح يتعلق بممارسات هذا الصالح المتعددة مما أهل أمثاله 

إلى  باإلضافةيا فالصالح تالكتساب سلطة على الناس وأضفى على أفعالهم طابعا كاريزما

قاته الجهادي كانت له أفعال أخرى سواء تعلق األمر بعالقته مع الطبيعة أو عال فعله

الشخصية االجتماعية منها أو الفردية فهو يعرف أسرار الناس ويكشف عنها، كما يعالجهم 

اهم األسرية، إنه من يمشي فوق الماء ويطير في الهواء ويحمي الناس تر ويساعدهم على تو 

من المجهول كما يضمن لهم تماسك جماعتهم ويفصل في نزاعاتهم، بهذه األفعال المتجانسة 

  .ؤسس الصلحاء سلطتهم المتكاملة ي

وبقدر ما نجد الفعل الواقعي نجد إلى جانبه الفعل " ولوجيثالفعل المي"فبقدر ما يحضر 

 ليفي ستراوسالفعل المركب يقول  الخارق الرمزي، فوحده الميثولوجي قادر على ممارسة هذا

ذاته  لخاصية األساسية والمميزة للفكر الميثولوجي هي التعبير عناإن "في هذا الصدد 

بمساعدة جهاز أو سجل له تشكيلة مركبة وغير متجانسة وبالرغم من أنه يبقى محدودا فمن 

المفروض استخدامه كيف ما كانت الحالة ويجب الخضوع له نظرا لغياب أي حل أو اختيار 
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آخر ويظهر الفكر األسطوري مثل نوع من أنواع التدابير أو الترهيق الفكري وهذا ما يبرز لنا 

  .1ة بين النمطين الفكر واألسطورةالعالق

وبخصوص الصالح في عملية التركيب هذه تبرز عدم كفاية الفعل الواقعي التاريخي لذلك 

عناصر أخرى ذات طبيعة أسطورية لتجاوز هذا النقص وتحقيق ما لم  إدماجكان البد من 

يحضر فعل الصالح باعتباره فعال  اإلطاريحقق في التاريخ والواقع المجتمعي ضمن هذا 

، فالفعل الخارق أو إطارهاخارقا يدهش العامة ويفرض عليها االنصياع له ألنه خارجا عن 

حقل العامة كما أن هذه الدهشة والغرابة  إطارالكرامة هي عالمة على أن الصالح خارج عن 

لثانية هي نتيجة لفعل ب، هذه الخاصية ااتحضر لكي تخدم الوجه الثاني والمتمثل في االنجذ

 .الصالح على اعتبار أن طبيعة فعله تحوله إلى قوة جاذبية بين أفراد جماعته

 

 

  

من خالل معطيات التحليل والتأويل السابقة وعالقتها بما افترضناه نستنتج  :استنتاج عام

  :أن

 .المثقف يظهر والءاوانتماءا قويا لعائلته ونسبه اإلطار -

 .المثقف على مستوى تمثالته وممارساته اإلطارالحضور الرمزي لروح القبيلة لدى  -

المثقف للمعتقد والممارسة الطقوسية المتمثلة  اإلطارالعائلة لها دور كبير في توجيه  -

 .في زيارة األضرحة
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المثقف في جزء منها هو محاكاة  اإلطارالقيام بطقس زيارة األضرحة من طرف  -

 .المرجعي في القيام بهذه الزيارة إطارهوتقليد لعائلته ألنها تمثل 

المثقفة  اإلطاراتاستمرارية طقس زيارة األضرحة كفعل وتقبله من قبل جميع فئات  -

 .على اختالف جنسها وسنها

 وٕالزاميةاليدها المثقف هي جزء من عاداتها وتق اإلطارزيارة األضرحة بالنسبة لعائلة  -

 .واجب القيام بها وبهذا فللعائلة دور كبير في االمتثال لهذه الممارسة الطقوسية

 .للتنشئة االجتماعية دور كبير في نقل هذا النوع من الممارسات الطقوسية -

لبعض طقوس التبرك بضريح الولي  من طرف اإلطارات المثقفة منح الشرعية والقبول -

 .منهم خاصة عند النساء

المثقف أثناء القيام  اإلطارضور قدسية ضريح الولي وذاته في تمثالت وممارسات ح -

 .بفعل زيارة الضريح

ازدواجية المرجعية الدينية الرسمية بالمرجعية الدينية الشعبية أثناء القيام بممارسة  -

 .المثقف اإلطارطقس زيارة األضرحة من طرف 

طقوس زيارة األضرحة وخاصة طقس  التجلي القبلي العشائري واالعتزاز به من خالل -

 .المثقف اإلطارزيارة األضرحة من طرف 

المثقف للزمن القدسي الممثل في الوعدة،  اإلطارللعائلة دور كبير في حضور ووفاء  -

 .فالوعدة بالنسبة إليه هي احتفال جماعي وربط األفراد بالعائلة واألقارب

المثقف على  اإلطارمن خالل تركيز  لعالمةاازدواجية الثقافة التقليدية الشعبية بالثقافة  -

 .مارسة طقسية شعبية ممثلة في الوعدةمصفة المأسسة والتنظيم ل وٕاعطاءضرورة استمرارية 

 .المثقف يعتقد بكرامات وقدرات األولياء الصالحيناإلطار  -

وعليه فجملة قولنا أن صحة ما افترضناه قد تحقق وبالفعل العائلة أو باألحرى  -

  .المثقف لزيارة األضرحة اإلطاراالنتماء العائلي هو المحدد الذي يتحكم في توجيه تمثالت
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  :خاتمة

هذه بالنسبة لنا نقطة بداية ال أكثر وال أقل أردنا من خالل تسليط  تعتبر دراستنا   

المثقف للممارسات الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة  اإلطار الضوء على معرفة تمثالت

 اإلطاربلورتها مفارقة مفادها على أنه وبالرغم من مكانة هذا  إشكاليةحيث انطلقنا من 

إال أننا نسجل له حضورا في ميدان  االجتماعيوموقعه من التنظيم   المثقف ورصيده العلمي

ددناه في حتفسير لذلك من خالل سؤال االنطالقة  إيجادهذه الممارسة الطقوسية، فحاولنا 

  المثقف لهذه الممارسة الطقوسية؟ اإلطارماهو المحدد الذي يتحكم في توجيه تمثالت

المثقف  اإلطاراالنتماء العائلي هو المحدد الذي يتحكم في توجيه تمثالت وافترضنا لذلك أن

للممارسات الطقوسية القائمة على االعتقاد بقدسية الولي وبركته وكرامته المتمثلة في زيارة 

  .األضرحة

وتوصلنا بعد تتبعنا لجملة من الخطوات المنهجية التي يتطلبها البحث العلمي إلى إثبات 

نسبي لصحة ما افترضناه حول هذا الموضوع وذلك من خالل التطرق إلى ماهية هذا 

الته وكيف أن انتمائه العائلي يساهم ثودور عملية التنشئة االجتماعية في توجيه تم اإلطار

 باإلضافةالته للممارسة الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة وهذا ثمفي تكوين تصوراته وت

إلى شرح مفهوم المقدس وماهي أهم الممارسات والطقوس التي تقام في الضريح أثناء زيارته 

الشيخ كمنطقة تتجسد فيها ثقافة وممارسة هذا النوع  يووظائفها، واختيار منطقة األبيض سيد

هذه، ساعدتنا في جمع معطيات أكثر وتجسيد لصحة ما  من الطقوس كميدان لدراستنا

افترضناه على أرض الواقع وقد أكدت هذه الدراسة قبل كل شيء على استمرارية الممارسة 

  .الطقوسية المتمثلة في زيارة األضرحة

المثقف لزيارة  اإلطاركما أسفرت هذه التجربة البحثية من خالل دراسة تمثالت  

المثقف  اإلطارلعائلي هو المحدد لهذه التمثالت على دعم فكرة أن األضرحة أن االنتماء ا
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الجزائري يبقى تلك الذات الجزائرية العربية التي تعيش االزدواجية في كل شيء فهو الذات 

المثقفة والذات االجتماعية في نفس الوقت فهو يتلقى تراثا ومعتقدات وممارسات وثقافة ينشأ 

ن بداخله األمر الذي يجعله ال يستطيع أن ينفصل أو يتحرر من ويتأثر بها ويظل تأثيرها كائ

مثل هذه التأثيرات المتوارثة وبذلك هو استمرارية لهذه الذات الجزائرية العربية التي تعيش 

  .االزدواجية في جميع مستوياتها

ومع ذلك تبقى دراستنا هذه محاولة لفهم تداعيات وأبعاد مثل هذه المواضيع وبحاجة إلى 

  .ث أخرى تدعم أو تبحث في هذا المجالبحو 
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المثقف للممارسات الطقوسية المتمثلة في  اإلطارموجهة حول تمثالت: ليل مقابلةد/ 1

  زيارة األضرحة

  :رقم المقابلة

  :بيانات تعريفية 1-1

 الجنس 1-1-1

  السن 1-1-2

 المهنة 1-1-3

 )القبيلة والعرش(االنتماء العائلي  1-1-4

المتمثلة في  المثقف للممارسات الطقوسية اإلطار االنتماء العائلي كمحدد لتمثالت/ 2

  :زيارة األضرحة

  ؟ماذا تمثل لك العائلة وما رأيك في قضية االعتزاز بالنسب والشجرة العائلية 2-1

  كيف تنظر عائلتك لزيارة األضرحة وماذا تمثل لها؟ 2-2

  منهج العائلة في القيام بزيارة األضرحة؟ إتباعما رأيك في  2-3

  :ضرحةالمثقف والطقوس الخاصة بزيارة األ اإلطار/ 3

ما رأيك في الطقوس التي تقام في الضريح أثناء زيارته وهل تعتقد في ضرورة  3-1

  ممارستها؟

  ماذا تمثل الوعدة بالنسبة إليه وهل أنت من األوفياء لموسمها، وما سبب ذلك؟ 3-2

مثقف ما رأيك في البعد التنظيمي المؤسساتي للموسم السنوي الممثل في الوعدة  كإطار 3-3

  جمعيات مثال؟كتنظيم 
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  :المثقف لألولياء وأضرحتهم اإلطارنظرة / 4

  ما رأيك في زيارة األولياء وأضرحتهم؟ 4-1

  ؟"سيدي الشيخ"ما العالقة والقيمة التي يمثلها لك الولي  4-2

 هل تعتقد بكرامات األولياء؟ 4-3
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  -تصوير شخصي-الشيخ من الواجهة األمامية ضريح الولي سيدي:01الملحق رقم 
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  -تصوير شخصي-ضريح الولي سيدي الشيخ من الداخل: 02الملحق رقم 
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  -تصوير شخصي- باب ضريح الولي سيدي الشيخ  - :03الملحق رقم 
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-يتم التبرك بهمكان مخصص لتراب أو حنة الضريح كما يسمى محليا :04الملحق رقم 

  -تصوير شخصي



 المالحق

 

165 

 

  

  

  

  

تصوير -مكان مخصص إلشعال الشموع داخل ضريح الولي سيدي الشيخ: 05الملحق رقم 

  -شخصي
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،أحد قادة ثورة 1897توفي عام  1817سي قدور بن حمزة ولد عام  قبر: 06الملحق رقم 

- أوالد سيدي الشيخ في الغرب الجزائري ، موجود داخل قبة أو ضريح الولي سيدي الشيخ

  -تصوير شخصي
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  -تصوير شخصي-ثاني موجود داخل ضريح الولي سيدي الشيخ قبر:07الملحق رقم 
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المكان الذي يوضح كرامة الولي سيدي الشيخ واختراقه هو وفرسه حجرا  :08الملحق رقم 

  -تصوير شخصي-اأملس
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المتمثلة في  التي توضح كرامته دي الشيخحافر فرس الولي س يوضح: 09الملحق رقم 

  - تصوير شخصي-فرسه الحجر األملسه هوو اختراق
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ي يمثل غرفة على شكل قبة تقع بجانب المكان الذي يوضح كرامة الول: 10الملحق رقم 

  تصوير شخصي-خ التي وضحناها سابقاسيدي الشي
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 .القرآن الكريم -

  :المصادر -أ

  .1989ابن خلدون عبد الرحمان، دار القلم، بيروت، الطبعة السابعة،  -1

  .1984ابن خلدون عبد الرحمان، الدار التونسية للنشر، تونس،  -3

ابن خلدون عبد الرحمان، شفاء السائل في تهذيب المسائل، المطبعة الكاثوليكية،  -4

  .1959بيروت، 

ربي محي الدين، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، دون طبعة، دون سنة، عابن  -5

  .الجزء الثاني

ابن فارس أبو الحسن أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دارا لفكر، بيروت، الطبعة  -6

  .الثانية، الجزء األول

دون سنة،  ابن منظور جمال الدين، لسان العرب، الدائرة المصرية للتأليف، دون طبعة، -7

  .الجزء السابع عشر

  1982ع، بابن منظور جمال الدين، لسان العرب، دار إحياء التراث الغربي، المجلد الرا -8

القشيري أبو القاسم بن هوازن، الرسالة القشيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة  -9

  1998األولى، 

، لباب التأويل في معاني التنزيل، البغدادي إبراهيمالخازن عالء الدين علي بن محمد  -10

  1995شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة الثانية، 

موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية، دار القصبة للنشر  -11

 2006، 2004والتوزيع، الجزائر، 
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  :القواميس والمعاجم - ب

  :القواميس -

سليم مصطفى شاكر، قاموس األنتروبولوجيا انجليزي عربي، جامعة الكويت، الطبعة  -1

  1981األولى، 

  :المعاجم -

  .1985أحمد رضا، معجم متن اللغة، الجزء األول، دار مكتبة الحياة، بيروت،  -1

  .1978بدوي أحمد زكي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة بيروت، لبنان،  -2

  .1982صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء األول، دار الكتاب اللبناني، بيروت،  جميل -3

محمد الحسن، دارا لطليعة للطباعة  إحسانميتشيل دينكن، معجم علم االجتماع، ترجمة  -4

  .1986والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 

  :المراجع  - ت

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ابن عاشور محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، -1

 بدون طبعة، بدون سنة

بريتشارد الهيئة  نزأبو زيد أحمد، األنتروبولوجيا االجتماعية، مترجم عن سيرايف -2

 .1980، اإلسكندريةالمصرية العامة للكتاب، 

محمد، صناعة الولي دراسة أنتروبولوجية في  إبراهيمأحمد مصطفى فاروق، عباس  -3

 .204لطبعة األولى، الصحراء الغربية، ا

 .2001الزاهي نور الدين، المقدس اإلسالمي، دار توبقال، المغرب، بدون طبعة،  -4

 .2007الزاهي نور الدين، بركة السلطان، دفاتر وجهة نظر، الرباط،  -5



 قائمة المصادر والمراجع

 

  181 

 

 .1981الخشاب مصطفى، دراسات في علم االجتماع العائلي، دار النهضة، بيروت  -6

تروبولوجيا العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الغامري محمد الحسن، مقدمة في األن -7

 .1991الجزائر، 

األسطورة، الدين، "الكيالني شمس الدين، من العود األبدي إلى الوعي التاريخي  -8

 .1998نوز األدبية، بيروت، الطبعة األولى، ك، دار ال"، العلمااليدولوجيا

منى، الجوهري هنا، آغا حسين، الجوهري محمد، علم  وانينالفليني فاطمة، الفر  -9

 .2001، دار القاهرة، الطبعة األولى، اإلعالمياالجتماع 

السويدي محمد، مفاهيم علم االجتماع الثقافي ومصطلحاته، المؤسسة الوطنية  -10

 . 1991للكتاب، الجزائر، 

الطبعة  الميلي مبارك بن محمد، رسالة الشرك ومظاهره، دار البعث، الجزائر،  -11

 .1982الثالثة، 

المعايطة عبد الرحمن خليل، علم النفس االجتماعي، دار الفكر، عمان، األردن،   -12

 2010الطبعة الثالثة، 

مايسة، التنشئة االجتماعية بحث في علم النفس االجتماعي دار المعرفة النيال أحمد  -13

 .2007الجامعية االسكندرية، 

ربية ووظائفها، دراسة ميدانية لواقع العائلة األخرس صفوح محمد، تركيب العائلة الع -14

 .1976القومي، دمشق،  واإلرشادفي سوريا، وزارة الثقافة 

الجوهري محمد الدراسات العلمية للمعتقدات الشعبية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   -15

 .1983القاهرة، 

نية الفكر اإلسالمي، بيروت، باريس، منشورات بالعوا عادل وجيب، علم األديان و  -16

 .1989عويدات، الطبعة الثانية، 
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الجويلي محمد، الزعيم السياسي في المخيال اإلسالمي بين المقدس والمدنس  -17

 .1992المؤسسة الوطنية للبحث العلمي، دار سراس، تونس 

ريم، الزين عاطف سميح، مجمع بيان الحديث وتفسير مفردات وألفاظ القرآن الك -18

 .1994الشركة العالمية للكتاب العالمي، بيروت، 

الشرباصي أحمد، يسألونك في الدين والحياة، المجلد األول، دار الجيل، بيروت،  -19

 .1980الطبعة األولى، 

 .1971الخشاب أحمد، التغير االجتماعي، الهيئة المصرية للتأليف والنشر  -20

 .1980لبيب محمد، األسس والحياة االجتماعية في مصر، القاهرة،  النجيحي -21

بدوي عبد الرحمن، تاريخ التصوف اإلسالمي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة  -22

 .1978الثانية، 

ترجمة (بريتشارد ايفنز، األناسة المجتمعية وديانات البدائيين في نظر األناسيين  -23

 .1986لطبعة األولى، ، دار الحداثة، بيروت، ا)قبيسي حسن

بن نعمان أحمد نفسية الشعب الجزائري، دراسة علمية في األنتروبولوجيا، دار األمة،  -24

1994. 

 بلحسن عمار، أنتجلنسيا، أم مثقفون في الجزائر، دار الحداثة، دون طبعة، دون سنة  -25

بركات حليم، المجتمع العربي في القرن العشرين بحث في تغير األحوال والعالقات  -26

 .2000ركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، م

بيومي أحمد محمد، أسس وموضوعات علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية  -27

 .2004، الطبعة األولى، اإلسكندرية

بعلبكي أحمد وآخرون، الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، مركز دراسات  -28

 .2013الوحدة العربية، بيروت لبنان، الطبعة األولى، 
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الطيب، القيم الروحية والرؤية الوطنية في الطريقة الشيخية بدون ناشر،  إبراهيمبن  -29

 .بدون طبعة، بدون سنة

بن عمارة خليفة، النسب الشريفة، شرفة الجنوب الغربي، ترجمة عمير بوداود، دار  -30

 2008الغرب، وهران، 

منشأة  سكندريةاإلجاد اهللا المنعم عبد الكريم منال، التصوف في مصر والمغرب،  -31

 .المعارف، دون طبعة، دون سنة

الفرابي، بيروت، حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية اإلسالمية، دار  -32

1981. 

حوري سعيد، مذكرات في منازل الصديقين والربانيين، دار السالم، القاهرة، الطبعة  -33

 .1986األولى، 

ز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة حرب علي، أوهام النخبة أو نقد المثقف، المرك -34

 .2000األولى، 

خواجة عبد العزيز، مبادئ التنشئة االجتماعية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  -35

 2005الجزائر، 

دياب فوزية، القيم والعادات االجتماعية مع بحث ميداني، بيروت، دار النهضة  -36

 .1978العربية، 

محمد عبد الفتاح، علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئه، دار المعرفة  دويدار -37

 .2006، اإلسكندريةالجامعية 

راتب عبد الحميد نجالء، االنتماء االجتماعي للشباب المصري دراسة سوسيولوجية  -38

 .1999في حقبة االنفتاح، مركز المحروسة للنشر، القاهرة، 
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	� ا��را���:  
 

مثل من خالل هده الدراسة نحاول الكشف عن االزدواجية التي يعيشها اإلطار المثقف كم

ن أن ينفلت من ـوكيف أنه ال يمك هتواجتماعيذاتيته للمثقف الجزائري بالعموم بين 

و خاصة العائلة فيما يتعلق بتصوراته وتمثالته للمواضيع  تأثيرجماعته التي ينتمي إليها

نا ذلك من خالل تمثالته للممارسة طقوسية ممثلة في زيارة األضرحة ،التي أقل ما وعالج

يقال عنها أنها ممارسة شعبية ونقيض مناقض لكل ما إكتسبه علميا ومعرفيا ولخصوصية 

ولقد اخترنا خمسة مبحوثين من منطقة األبيض سيد الشيخ  . موقعه من التنظيم االجتماعي

.كنموذج عن ذلك  

اإلطار المثقف،تمثالت،الممارسة الطقوسية، االنتماء العائلي،زيارة :لمفتاحيةالكلمات ا

.األضرحة  

 

Résumé : 

Dans la présente étude , nous tachons de révéler la duplication que vit 

le cadre instruit , en tant que représentant de l’intellectuel algérien 

d’une manière générale , entre sa subjectivité et sa sociabilité .  

Nous montrons ainsi son incapacité de s’échapper de l’influence du 

groupe auquel il appartient , notamment sa famille , en ce qui 

concerne ses conceptions et ses représentations des objet. 

Pour ce faire,nous traitons cette problématique à partir de sa partique 

rituelle qu’est la visite des tombeaux,une pratique populaire que l’on 

considère comme une contradiction à ce qu’il a  acquis comme savoir 

et bagage cognitif et à la spécificité de sa position dans l’ordre social. 

Par ailleurs ,cette recherche se veut plus pratique prenant comme 

corpus cinq individus de la  région de labyadh sidi Elchheikh. 

 Mots –clés : cadre instruit,représentation, pratique rituelle, 

appartenance familiale,visite des tombeaux. 

 


