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العائلة، عاداتها وتقاليدها بين الماضي والحاضر 
 نموذجا  ،: الظاهرة اإلحتفالية باألعياد

 *هحود سؼٍدي

دراسة أي تركيبة اجتماعية ال تتحقق مبعزل عن دراسة الًتكيبة 
الشاملة للمجتمع الذي تنتمي إليو، كما أن البحث يف 
اخلصوصيات االجتماعية والثقافية هلذه الًتكيبة ال يتم أيضا دون 

 معرفة عناصره البنيوية الصغرى املكونة هلا. 
تة الدرجة إن الًتكيبات االجتماعية عديدة و متنوعة ومتفاو 

واملستوى يف عالقاهتا باجملتمع ككل، غَت أن العائلة )األسرة( تعترب 
تشكل  -على األقل  -من أىم ىذه الًتكيبات و اليت يف اعتقادنا 
املؤسسة...(، وذلك  -املنبع لكثَت من ىذه الًتكيبات )املدرسة 

لطابعها املميز بشريا، ثقافيا، اجتماعيا، بيولوجيا... و لدورىا 
إن العائلة   و تغيَت اجتاىو.  ساسي واسحساس يف رحريك اجملتمعاأل

القاعدية و النواة   بكل ما رحملو من دالالت خمتلفة ىي اخللية
 و لكيانو الروحي و املادي.    املنتجة للمجتمع

سأحاول يف ىذه الدراسة أن أقف بالعائلة على ضوء ما تفرزه، 
 للعادات والتقاليد الحملية حركيتها ضمن الفضاء االجتماعي والثقايف

 ماضيا و حاضرا. 
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لقد اخًتت ىذه الوقفة و ىذا اإلطار املعريف من أجل اإلجابة 
يف   عن السؤال التايل: كيف ىي حال العائلة بُت األمس واليوم

 عالقتها بعاداهتا وتقاليدىا املوروثة ؟ 
إن اإلجابة عن ىذا السؤال. قد ختتلف من باحث إىل آخر 
وذلك ووفق املنهج املختار و وفق اهلدف و مقصدية السؤال وكذا 

قد ركزت على موضوع العائلة و . لطبيعة البحث يف حد ذاتو
عالقتها بالعادات والتقاليد وذلك قصد الوقوف على طبيعة العائلة 

 -األسرة-و اسحاضر. ألن العائلة ثقافيا واجتماعيا بُت زمٍت املاضي 
العربية واجملتمع العريب متر بتغَتات ذات أمهية بالغة ألقت بظلها 
على تركيبتو العضوية، ففي الوقت الذي كان جمتمعنا قبل بضع 
سنوات جمتمعا قرويا حمافظا على املبٌت األسري التقليدي، حيث  

ياتية و كانت األسرة النواة اليت تدور حوهلا كل القضايا اسح
االجتماعية، نراه دير يف السنوات األخَتة يف تطور سريع يف جماالت 
ونواحي خمتلفة مثل البنية الفردية األسرية والبنية االجتماعية 

والسياسية، دما أدى إىل تفتت و إضعاف العالقات و   واالقتصادية
الروابط بُت أبناء األسرة الواحدة، وىذا بدوره أدى إىل إخالل يف 

 1ازن داخل األسرة وخارجهاتو 
لقد خلق ىذا التغيَت على مستوى املسار االجتماعي و الثقايف 
للعائلة عدة إشكاليات، لعل أمهها: كيف ديكن للعائلة ذات النمط 
الحملي أن تعيش حاضرىا بعاداهتا و تقاليدىا املوروثة من الزمن 

 املاضي؟ 
وكذا علماء لقد تفطن علماء األنًتوبولوجيا، و علماء النفس 

االجتماع إىل ذلك الرباط الروحي الذي يربط حركية العائلة بعاداهتا 
و تقاليدىا على مر الزمن و الذي قد يشكل املخبأ الدائم يعود إليو 

واالطمئنان محاية لذاتو  الفرد عند كل أزمة أو كبوة ليجد فيو األمن
ان إىل ىزات يف كثَت من األحي و هلويتو الثقافية واالجتماعية املعرضة
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عنيفة وىجومات تدمَتية. فقد كانت فضاءات العادات والتقاليد 
و ملجأ تسًت فيو شخصية العائلة،    املادية منها وغَت املادية عنوانا

كما كانت رمزا للعائلة يف خضم املعارك االجتماعية والثقافية اليت 
ختوضها يوميا أمام املمارسات اجلديدة وخاصة منها تلك اليت 

 دىا و يسَتىا مبدأ التضاد و التناقض والتدمَت. يسو 
فبفعل عامل االتصال و املواصالت و التفتح، فإن العائلة الحملية 
مرشحة ثقافيا و اجتماعيا للتعامل مع منطُت جديدين للممارسات 

 الثقافية و االجتماعية اجلديدة : 
عادات وتقاليد جديدة رحمل بُت طياهتا مبدأ االندماج  -
 يرة قد ال تؤثر سلبا على الكيان العائلي الحملي. واملسا
والتغيَت  عادات وتقاليد جديدة رحمل بُت طياهتا مبدأ التضاد -

 القوي، قد تؤثر سلبا على سالمة الكيان العائلي الحملي. 
... وقد اعترب علماء الفولكور أن مقياس حضارة و ىوية العائلة 

خاصة هبا من جهة و من  ىي مبقدار ما تنتجو من عادات و تقاليد
جهة أخرى ىي مبقدار ما توليو من اىتمام وحمافظة على عاداهتا 
وتقاليدىا األصلية و اللصيقة بكياهنا الروحي واملادي ومصدر 
ىويتها الثقافية واسحضارية عرب مراحل تارخيها الطويل، ألن العائلة  
 كمجتمع صغَت خيضع أفرادىا يف تفكَتىم واجتاىات سلوكهم إىل

جمموعة من التنظيمات املكتسبة و املعروفة باسم الثرات اإلجتماعي 
أو الثقافة واسحضارة و ىي مجيع مرادفات ملدلول واحد يشمل ما 
يوجو اسحياة اإلنسانية من جوانب مادية و غَت مادية، من عادات 
وتقاليد وقيم و لغة و نظم اجتماعية، إن ىذه القوة االجتماعية يف  

عن غَته من اجملتمعات مبا دييز كل جمتمع ويؤثر  كل جمتمع ختتلف
يف حياة األفراد و رحيط تفكَتىم واجتاىاهتم وسلوكهم بإطار عام 

 .2يتحركون يف حميطو و بوحيو
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حددناه سابقا، إن اهلدف من ىذه الدراسة ىو البحث يف كما 
و   واقع العائلة بُت اسحاضر و املاضي على ضوء واقع العادات

ائلية الحملية و املعروفة تارخيا و دمارسة. أو بلغة أخرى، التقاليد الع
 ىل العائلة الحملية تعيش حاضرىا مباضيها؟ كيف؟ و ملاذا؟ 

ليس املهم ىنا أن نسرد كل العادات و التقاليد العائلية الحملية 
ألهنا عديدة و متنوعة، تتعدى طاقاتنا وطاقات ىذه األوراق، ولكن 

كل جوانب اسحياة االجتماعية والثقافية   ال يسعنا القول أهنا مست
واالقتصادية و السياسية والفكرية من شعر، غناء، رقص، لباس، 
طبخ، أعياد، حفالت، فن، زخرفة، حنت، حرف، أعراف... فهي 
دمارسات أنتجتها الوجدان الشعيب تلبية لرغباتو املعايشة، فظلت 

واالجتماعي  حية حبياتو، تتحرك حبركاتو على مدى تارخيو الثقايف
والسياسي و االقتصادي الحملي، بكل ما متتاز بو و ما رحملو بُت 
طياهتا من عراقة و أصالة وواقعية ومجاعية، فهي تتعدى الوظيفة اليت 

 أراد أن يلبسها إياىا البعض حُت حصروا ذكرىا 
و اسحديث عنها إال يف مناسبات الفرجة و التسلية و إبراز ما فيها 

يب و الغرائيب. فهي غَت ذلك، إهنا تًتجم منط تفكَت من طابع العجائ
وفلسفة شعبية و تدابَت مادية ومعنوية من أجل جماهبة متطلبات 
اسحياة. لقد ظلت العائلة الحملية حمافظة على عاداهتا و تقاليدىا، 
رحياىا وتعيشها بدون ىوادة و ال انقطاع... و ما قد يسجل من 

جديدة يف الفضاء الحملي، فإن حُت إىل آخر من عادات وتقاليد 
أغلبها مل يقتحم ىذا الفضاء بصمت، فقد صاحب ىذا الدخول و 

و ثقافية عنيفة كاد أن    ىذا االقتحام صراعات نفسية و اجتماعية
تدمر العائلة وتفتت عناصرىا إىل درجة التطاحن والعداوة 

عن واالنقسامات الفكرية و الثقافية و حىت اإليديولوجية، وقد نتج 
ىذا التداخل ظهور لدى العائلة الحملية عادات و تقاليد ال ىي 
تقاليد و عادات بالية، و ال ىي تقاليد وعادات يعتمد عليها الناس 
يف كل شاردة أو واردة، يتمسك الناس بقسم منها ويتخلون عن 
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لعل ما دييز  3وحيورون بعضها اآلخرا أقسام أخرى، ينسخون نسخ
عائلة يف مرحلة االنتقال من النمط التقليدي أي العائلة الحملية أهنا 

و لعالقات ثقافية و اجتماعية تقليدية إىل منط  اخلاضع لقواعد
عائلي جديد يريد لنفس اسحداثة و العصرنة فكرا وسلوكا من 

 االجتماعية و الثقافية االقتصادية.  الناحية
ريئة إن ىذه النقلة العائلية من منط آخر مل تكن ساملة ومل تكن ب

أو جمانية، فقد أصابت الذات العائلية يف عمق كياهنا ويف جسدىا 
االجتماعي و الثقايف، حيث زلزلت بنيتها الداخلية وفتت عناصرىا 
منتجة بذلك يف كثَت من األحيان صراعات عنيفة بُت الفرد و 
العائلة واجملتمع األمر الذي أدى يف كثَت من املواقف واملواقع إىل 

االزدواجية الثقافية واالجتماعية يف بعض املمارسات  بروز الظاىرة
لدى العائلة الواحدة اليت أصاهبا متزق وانشقاق بُت عادات وتقاليد 
حملية و عادات وتقاليد دخلية أو جديدة سواء املستحدثة منها 

 حمليا أو املستوردة بلغة أىل االقتصاد. 
اليت  إن املمارسات اليومية تكتشف بوضوح ىذه االزدواجية

قسمت كيان العائلة الواحدة إىل كيانات خمتلفة،حيث أن كل كيان 
 يعمل على إبراز منطو املفضل متسًتا وراء شعارات خمتلفة : 

ويف  فالكيان األول، يدعي األصالة و الًتاث و اهلوية واالنتماء،
اعتقاده ال يتحقق كل ذلك إال بالتمسك القوي بالعادات والتقاليد 

لية و دمارستها دمارسة حقيقية حسب متطلبات األصلية و الحم
األحداث ألن العادات و التقاليد واألعراف ىي حاالت معنوية 
ذات عالقة روحية عميقة اجلذور بنفسيات الناس وقيمهم الثقافية و 
االجتماعية. فهي ساكنة يف ضمائرىم و منعكسة يف أساليب 

الشعب و بالتايل ة ... فالعادات و التقاليد ىي حكم 4سلوكهم
ليست إشارة على املاضي و ليست زائرا وافدا من بيئة أخرى: إهنا 
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تنتمي إىل جمتمع الذي تتفاعل معو ويفيد منها، و إىل اللحظة اليت 
رحقق هبا وظيفة حيوية وإنسانية من وظائفها الكثَتة، إهنا ليست 

 . 5من عوائق التقدم... حلقة من سقط املتاع، و ليست عائقا
يف   الكيان الثاين، فإنو يدعي العصرنة و اسحداثة والتجديد، أما

اعتقاده أن ىذه العادات و التقاليد بالية وقددية، و مل تعد تليب 
متطلبات العصر اجلديد، كما أهنا تعرقل نشاط الفرد، وتقف حاجزا 

 أمام كل مبادراهتا لإلنطالق حنو آفاق جديد مغاير. 
اجلديد نوذجو اإلجيايب وبالتايل إن ىذا الكيان يرى يف النمط 

 يعمل جاىدا من أجل تبنيو و اسًتاده و العمل على تطبيقو
ودمارستو على أرض الواقع الحملي. كما يعترب يف رؤيتو الفكرية 
واإلبديولوجية أن اسحديث عن العادات و التقاليد األصلية حديث 

 ماضوي، تراثي، سلفوى متحجر... 
لت العائلة التلمسانية ومهما يكن من أمر، فلقد ظ

ومتارس كثَت من عاداهتا و تقاليدىا حاضرا كما مارستها  تعيش
وعاشتها يف املاضي، و مل تر فيها أبدا عائق من عوائق التقدم 

 العائلي، بل اعتربهتا رمزا لألصالة وللتمسك ولإلنتماء. 
قد ال يتسع ىنا املقام لذكر كل العادات و التقاليد العائلية اليت 

ت حية و دمارسة يف الوقت اسحاضر وما يصاحبها من دمارسات و ظل
طقوس واعتقادات قد تصل هبا أحيانا إىل درجة التقديس، غَت أننا 
سوف حناول الوقوف على مظهر من مظاىر ىذه العادات والتقاليد 
العائلية والذي استمر حيا منذ القدمي حىت الوقت اسحاضر الذي 

هر االحتفالية املرتبطة باألعياد حيث زادىا قوة و حيوية. وىو مظ
أن طبائع العائلة التلمسانية ميلها و حبها الشديد للظاىرة 
االحتفالية، فهي ال سيما رحتفل بطريقة خاصة بكل األعياد الدينية 

اديا ومعنويا، بل تعمل م و االجتماعية والعائلية و رحضر هلا ختضَتا
 و حملية.  جاىدة على خلق و إبداع أعياد أخرى جديدة
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فبالرغم من املشاكل و الصعوبات االقتصادية و املالية و 
االجتماعية، و بالرغم من اقتحام مناذج احتفالية جديدة، فإن 
العائلة التلمسانية تقدم أعيادىا وتصر و تؤكد على ضرورة 

 االحتفال هبا.
األعياد واالحتفاالت الحملية التلمسانية يًتك  لسجلإن نظرة سريعة 

املرء حيس مبعٌت العيد ومعٌت االحتفالية يف الذاكرة الشعبية اليت 
رحتفظ جبغرافية زمانية و ثقافية واجتماعية لكل عيد ولكل حفلة : 

إىل عيد األضحى مث باقي األعياد األخرى :   -فمن عيد الفطر 
اخلتان أو  -الوالدة  -األسبوع  -املولد النبوي  -كيوم عاشوراء 

رأس السنة امليالدية  -عيد امليالد  -الزواج  -اخلطوبة  -الطهارة 
 -الذىاب إىل اسحج أو العودة منو  -الناير -رأس السنة اهلجرية  -

صوم األطفال ألول  -ختم الولد للقرآن  -النجاح يف االمتحانات 
عياد خاصة أ -الدخول والتنقل إىل الدار اجلديدة  -مرة 

 باألولياء... 
يعترب االحتفال باألعياد من القيم الثابتة للحياة االجتماعية 
الحملية حيث أن "للعيد نكهة خاصة يدعو الناس إىل التوقف عن 
العمل والقيام بأعمال غَت جمدية على الصعيد املادي، العيد يدفع 

خارج  الناس إىل التمتع باسحياة واالحتفال بالعالقات االجتماعية
لذلك فالشحنة املعنوية اليت يتمتع هبا  إطار العالقات االقتصادية،

 ".6العيد حاجة إنسانية يشعر الناس عفويا بضرورة التمسك هبا
إن ظاىرة االحتفال باألعياد و ختليدىا، تعد حمطة اجتماعية 
ونفسية و ثقافية ضرورية يف حياة العائلة التلمسانية اليت تعلن من 
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 اءىا الديٍت العقائدي، ألن أغلب ىذه األعياد طبعتخالهلا انتم
 العائلة نفسها بطابع ديٍت مقدس.

إن حمافظة العائلة التلمسانية على الظاىرة االحتفالية باألعياد 
ة ماضيا و حاضرا و اإلصرار عليها مرتبطة يف أبعادىا االجتماعي

والثقافية مبرجعية دينية و ذلك ملا يصاحب ىذه املمارسة من أعمال 
و التقارب و  خَتية اجتماعية مجاعية، فاالحتفالية فرصة للقاء

التماسك االجتماعي من جهة، و من جهة أخرى فرصة إلثبات 
 الذات اجلماعية و إثبات اهلوية الثقافية. 

يف   العيد، يتعدىإن حديثنا عن العائلة و الظاىرة االحتفالية ب
حقيقة األمر اجلرد اإلحصائي لكل األعياد و ما يصاحب كل عيد 
من رحضَتات مادية و معنوية كالطبخ اخلاص أي كل عيد ختصص 
لو مأكوالت وأطباق خاصة، و كذا اللباس التقليدي حيث أنو لكل 

 مناسبة لباس خاص بـها.
بة، إن و كذا الطقوس واملعتقدات ذات الصلة بكل عيد و مناس

مقصدية حديثنا تريد أن تبحث يف ذلك السر الروحي والثقايف و 
االجتماعي الذي خلى العائلة تصر وتؤكد على ىذه االحتفالية و 
ىذا التعلق هبا على مر السنُت وصمودىا رغم الصعوبات املادية 
 واملالية من جهة ورغم دخول دمارسات احتفالية جديدة يف ثقافتها.

متارس احتفاليتها مكيفة ماضيها حباضرىا بكل ما  لقد ظلت العائلة
ونفسية، ألن العيد  حيملو من دالالت دينية و اجتماعية وثقافية

وأماين  يصبح مناسبة اجتماعية ومرآة تنعكس فيها طموحات
اجملتمع، يبقى اإلعتبار الديٍت قائما، ولكن ىم الحمتفلُت بالعيد 
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ايا روحانية. ىنا يصبح يتبلور حول قضايا اجتماعية وليس حول قض
لكل عيد معٌت اجتماعيا دميزا... و كأين باألعياد تأيت لتشد أواصر 
ىذه املؤسسة )العائلة(، ففي العيد جتتمع العائلة، تشرب وتأكل، 
جتمع صغارىا بكبارىا يف إطار بروتوكول معُت من الزيارات، و 

 .7للعيد كذلك معان اجتماعية كتضامن من اجلماعة
لقول، إن ما أردنا أن نقولو يف ىذه املداخلة. و ىو و خالصة ا

أن العائلة الحملية قد تعرضت لتطورات اجتماعية و ثقافية واقتصادية 
اجلديد و الطرح ن عميقة أكسبتها عادات و تقاليد جديدة مع الزم

السياسي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي اجلديد، غَت أن ىذه 
يف أن تصيب بعد مظاىر    عاجزة التطورات وىذه التغَتات ظلت

و التقاليد اللصيقة   يف بعض العادات املتمثلةالثقافة الحملية و 
للذات الحملية، حيث ظلت العائلة حمتفظة وحمافظة عليها معتربة 
إياىا جزء من كياهنا الروحي والعقائدي األمر الذي أدى هبا إىل 

وض اجتماعيا و تقديسها واعتبار عدم االحتفاء هبا أمر سيء ومرف
 ثقافيا وحىت عقائديا. 
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