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الملخص:
يهتم ىذا البحث امليداين بدراسة العالقة بني األسرة واملسكن ،دراسة ميدانية حبي "أضبد دراية دبدينة أدرار"
انطالقا من ربديد مفهوـ االسرة واملسكن ،وعالقة الزواج باملسكن اجلديد بأدرار ،إضافة إىل أىم التغريات يف
شكل األسرة وأنشطتها ووظائفها سباشيا مع املسكن اجلديد.
وقد بينت ىذه الدراسة أنو لوحظ انعداـ الرضى عند الفاعل االجتماعي القاطن باألحياء اجلديدة ذات النمط
الغريب مما أدى إىل استعماؿ السيئ ملساكنها.
كما توصلت الدراسة إىل أف إمهاؿ املخططني للجوانب االيكولوجية واخلصائص االجتماعية الثقافية لألسرة
اجلزائرية أدى إىل بروز أزمة من نوع آخر؛ أي بني اجلانب املادي واملعنوي"عدـ توافق النماذج واهلندسيات مع منط
معيشة الفردوثقافتو" ،مما تسبب يف وقوع تصادـ بني ثقافة املستهلك (األسرة) واإلنتاج املقدـ لو (املسكن).
الكلمات المفتاحية :األسرة  ،املسكن ،الزواج ،األنشطة  ،الوظائف.
Abstract
This research is interested in the study of the relationship between the
household and the habitat; a study in the district "Ahmed Deraia" in the City of
Adrar. Starting to determine the concepts: household and habitat, the
relationship between marriage and the new habitat, and the important changes in
the form of household, their activities and their functions in the new habitat.
The study showed that the neglect of planners of ecological aspects and
social characteristics of Algerian household, this neglect caused another kind of
crisis; between the material and moral side, "the incompatibility of models and
designations with the lifestyle and culture of the individual", causing a collision
between the consumer culture (household) and the housing product presented.
.
Keywords:household, housing, marriage, activities, functions
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مق ّدمة:

لقػػد عػػاك الكثػػري مػػن علمػػاء التػػاريع واهلندسػػة املعماريػػة مواضػػيع السػػكن بعموميػػة مطلقػػة دوف األخػػذ بعػػني االعتبػػار
العالقة بني التنظػيم الفيزيػائي والتنظػيم االجتمػاعي للمجتمػع ،لػذلك حصػر عمػل املهنػدس يف العمػل التقػ ا ػ ،
رغ ػػم أف عمل ػػو ى ػػو الف ػػاء ) ،(Espaceإال أن ػػو ال يعتػ ػ ه كم ػػا ى ػػو ال ػػاؿ يف العل ػػوـ االجتماعي ػػة خاص ػػة علم ػػاء
االجتماع ال ري يشػكل موضػوعا مهمػاً ،لػذلك تت ػافر جهػود علمػاء االجتمػاع للعمػل يف مسػرية واحػدة ،وذلػك
بطرح آفاؽ توجو جديد يتعلق دبجاؿ الياة اليومية لألسرة داخل املسكن ،انطالقا من إشػكالية الدراسػة ىلل تقلو

العائلللة اارراريللة بدعللارة تكييللف ميللكنتالتوتيف عارتت للا يتقاليللدىاب يىللل ييللم للقيللا بوتللائف ا س للرة
يانشطتتا؛ لكونو البناء الماري الذي يحوي مختلف اليلوكيات يالممارسات.؟
ىذا ما ستحايل ىذه الدراسة ا جابة عنوب يذلك من خالل التطرقللعناصر التالية:
مقدمة
 أي  :اإلطار المنتجي للدراسة.
 ثانيا:مفتو ا سرة يالميكن.
 ثالثا :الزياج يالميكن الجديد بأررار
 رابعا :أىم التغيرات في شكل ااسرة يأنشطتتا ييتائفتا.
خاتمة.
أي  -اإلطار المنتجي للدراسلة:بعػد املقدمػة واالشػكالية وىيكػل الدراسػة سػنتطرؽ باختصػار إىل املػنه ،واألمهيػة،
وطريقة اختيار العينة وحقل الدراسة وتقنية البحث.

أ -منتج الدراسة:إف مفهوـ املنه ،يشري إىل الطريق املؤدى إىل الكشػف عػن القيقػة بواسػطة ةموعػة مػن
القواعػػد الػػم ػػيمن علػػى سػػري العقػػل وربػػدد عملياتػػو حػػى يصػػل إىل نتيجػػة ،علػػى حػػني أف مفهػػوـ األداة
يشري إىل الوسيلة الم جيمع هبا الباحث البيانات الم تلزمو.
فمػن ىػػذا املنطػػق ي اختيػػار املػػنه ،الوصػفي التحليلػػي الػػذي يسػػاعد علػػى ربليػل املعطيػػات الػػم ي الصػػوؿ عليهػػا
من خالؿ البحث امليداين ،كما اعتمد على االقػاا الكيفػي ،وىػذا حبكػم دراسػات موضػوع العالقػات بػني االسػرة
واملسكن.
ب-

أىمية الدراسة:تتجلػى األمهيػة مػن دراسػة العالقػة بػني االسػرة واملسػكن ألنػو يعتػ شػكل تنظيمػي

تػػوظيفي مػػن طػػرؼ األسػػرة ،نتيجػػة هلويتهػػا وثقافتهػػا وانشػػطتها ،كمػػا أف املمارسػػات والتصػػرفات داخػػل
الف اء تتصل باألساطري اإليديولوجية وبثقافة وىوية االسرة ،وما دييز شكل األسرة ىو مسكنها.

ت-

العينة:اجملتمع األصلي يف ىذه الدراسة ىو ةتمع مدينػة أدرار بنطاقيهػا الػديث "حػي أضبػد درايػة

بػػأدرار" .ففػػي إطػػار العينػػة لقػػد ي اجتيػػار"30أسػػرة" رتػػارة بطريقػػة عش ػوائية ألف سػػكاف حػػي ديتػػازوف

بنفس اخلصائص.
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حقللل الدراسللة :وضػػع البحػػث ىػػذا البحػػث يف إطػػار مكػػاين ػػدد أال وىػػو "حللي أحمللد راريللو

بمدينة أررار*"ب وىذا لتقيد البحث دبوقع جغرايف دد.

أما اإلطار الزماين فقد دامت مدتو قرابة شػهرين مػن  2015 –07 – 02إىل غايػة  2015 – 09 – 20وىػي
فاة إجراء املقابالت ي البدء يف ربليل ىذه املعطيات من املقابالت.
ج -تقنية البحث :اعتمد يف البحث على املقابلة نصف موجهة ،وىػو مػا اسػتوجب علػي اسػتخداـ « دليػل
املقابلػػة بػػو ػػورين تت ػػمن ا ػػور األوؿ :الػػزواج واملسػػكن وا ػػور الثػػاين حػػوؿ أىػػم التغ ػريات يف شػػكل
األسػػرة وأنشػػطتها ووظائفهػػا ،كمػػا اسػػتخدمنا تقنيػػة املالحظػػة باملشػػاركة وذل ػػك ملعايشػػة كيػػف تتكيػػف
االسرة مع مسكنها استجابة لتوظيف عاد ا وتقاليدىا ووظائفها وانشطتها.
ثانيا -مفتو ا سرة يالميكن:
أ -مفتو ااسرة:لقد تعددت تعريفا ػا تبعػاً الخػتالؼ املػدخل الػذي يػتم مػن خاللػو الدراسػة ..فعلػى اعتبػار
أف األسرة صباعة اجتماعية ،تعرؼ بأهنا صباعة اجتماعية مكونة من أفراد ارتبطوا مػع بع ػهم بربػاط الػزواج
أو الػػدـ أو التبػ  ،وىػػم غالبػاً يشػػاكوف مػػع بع ػػهم يف عػػادات عامػػة ،ويتفػػاعلوف مػػع بع ػػهم تبعػاً لػػألدوار
االجتماعية ا ددة من قبل اجملتمع.

ويف"قاموسفيرتشيلد" بأهنا :منظمة اجتماعيػة رئيسػية ،فيهػا يعػيل رجػل مػع امػرأة يف عالقػة جنسػية دائمػة أو مؤقتػة
يقرىا اجملتمع ،باإلضافة إىل الواجبات والقوؽ االجتماعية املعاؼ هبا مع إقامة األوالد معهم يف معيشة واحدة.

ويوض ػ مصللطفل الخشللاب :أف األسػػرة يف طبيعتهػػا ىػػي مؤسسػػة اجتماعيػػة زب ػػع يف تكوينهػػا للػػدوافع الطبيعيػػة
واالسػتعدادات والقػدرات الكامنػػة يف الطبيعػة البشػرية النازعػة إىل االجتمػاع ،وىػػي بأوضػاعها ومراسػػيمها عبػارة عػػن:
مؤسسػػة اجتماعيػػة تنبعػػث عػػن ظػػروؼ اليػػاة الطبيعيػػة التلقائيػػة للػػنظم واألوضػػاع االجتماعيػػة ،وىػػي ضػػرورة حتميػػة
لبقاء اجلنس البشري ودواـ الوجود االجتماعي.
فاألسػػرة ىػػي كيػػاف لػػو عالقػػة مباشػػرة ووطيػػدة بعامػػل الػػزمن ومنػػط االقامػػة ،فهػػي ربمػػل علػػى عاتقهػػا وظيفػػة ذبديػػد
األجياؿ وىي كذلك اجملاؿ أو الف اء الذي يتم فيو نقل املمتلكات والتشبع بالقيمومن ىنا ديكػن اعتبػار أف األسػرة
ىػػي ذلػػك الف ػػاء أو اجملػػاؿ األوؿ للتفاعػػل االجتمػػاعي حيػػث إف ربديػػد الػػدور واملكانػػة للفػػرد مػػن التميػػات الػػم
تفرضها طبيعة العمراف واالجتماع اإلنساين على النظاـ األسري.
ب-مفتللو الميللكن:ال ديكػػن الػػديث عػػن األسػػرة ومنطهػػا وحجمهػػا دوف الػػديث عػػن املسػػكن مػػن حيػػث منطػػو
وسػػعتو ،فلكػػل مػػن الػػنمط والسػػعة دور يف وظائفهػػا ويف عالقا ػػا وروابطهػػا ومػػا ياتػػب علػػى ذلػػك مػػن أثػػار يف أداء
ىذه الوظيفة .حيث يبقى موضػوع السػكن يف اجلزائػر مػن املوضػوعات اهلامػة لألسػرة اجلزائريػة فهػو ديثػل الوحػدة الػم
تعيل بداخلو .1،

 يعرفو األستاذ وحيد حلمي حبيػب يف كتابػو "زبطػيط املػدف اجلديػدة" بأنػو يوصػف مػن الناحيػة املعماريػة بشػكل
املبىن وعدد أدواره وعػدد الوحػدات فيػو وعػدد الغػرؼ يف الوحػدة ومسػطحات الغػرؼ وبػاقي التفاصػيل املعماريػة
األخرى.2
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 و أكػػد »  « ROBERT LOUREUXيف كتابػػو "االيكولوجي ػػا اإلنس ػػانية" حي ػػث حػػدد ث ػػالث
وظائف للمسكن ىي:3

 وقاية الفرد من العدواف اخلارجي. وقاية الفرد من الظواىر الطبيعية. -حفظ األشياء والعالقات األسرية.

 أمػػا "بيػػار جػػورج" في ػػيف علػػى التعريػػف السػػابق وظيفػػة أخػػرى للمسػػكن بػػأف "املسػػكن لػػيس ةػػرد وظيفػػة
ع وية ولكن ىو عنصر أساسي لالرتباط بني الفرد واألسرة والوسط االجتماعي".4
 ويعرفػػو الدكتورأضبػػد زكػػي بػػدوي أنػػو " :مبػ رصػػص لسػػكن أسػػرة أو أكػػر مػػزود عػػادة بػػاللوازـ السػػكنية املالئمػػة
سكنية ،5".و"يقاس حجم املسكن بعدد حجراتو".6
 كم ػػا ي ػػرى "حس ػػن فتح ػػي" أف الف ػراغ العم ػراين وس ػػيلة ل ػربط املس ػػاكن ببع ػػها ،وى ػػو ػػور الي ػػاة االجتماعي ػػة
النشػػطة الػػم يشػػجعها و يصػػفها بأهنػػا الصػػحة االجتماعيػػة " ،"Social Heathوبواس ػطة الف ػراغ العم ػراين
توقع حدود  Boundariesالبيئة السػكنية ،كلمػا زادت ىػذه الػدود قػوة و وضػوح كلمػا أصػبحت للمنطقػة
طابع و شخصية املكاف.7
مػػن خػػالؿ كػػل ىػػذه التعػػاريف وعلػػى الػػرغم مػػن وجػػود امنػػاط عديػػدة ل قامػػة أو املػػأوى يف ةتمػػع الدراسػػة ا ان
ا ىتما ا ساسي للدراسة ينصػب علػى االمنػاط الغالبػة ل قامػة ذات الداللػة االجتماعيػة واملػؤثرات الوظيفيػة علػى
االسرة واجملتمع ،وعلى ذلػك فدن استخدامنا لمفتو الميكن خالل الدراسة يعنلي تلػك الوحػدة الػم تقػع داخػل

مدينػػة ،وتقػػيم فيهػػا اسػػرة او ةموعػػة مػػن االفػراد ويكونػػوف وحػػدة معيشػػية ويسػػتعملوهنا هبػػدؼ السػػكن اساسػػا س ػواء
كانت حكومية او غري حكومية "قصور" .
ويف األخري ديكن اعتبار املسكن ىو شكل تنظيمػي تػوظيفي مػن طػرؼ السػاكن ،ونتيجػة هلويتػو وثقافتػو ،فهػو عبػارة
عػػن مؤسسػػة مشػػكلة مػػن ةموعػػة مػػن التصػػورات والتػػأمالت لألبنيػػة ،كمػػا أف املمارسػػات والتصػػرفات داخػػل الف ػػاء
تتصل باألساطري اإليديولوجية وبثقافة وىوية الساكن.
ثالثا :الزياج يالميكن الجديد بأررار

يػرتبط الػػزواج ارتباطػػا وثيقػػا باملسػػكن أو املنػػزؿ أو الػػدار ،بغػ

النظػػر عػػن طبيعػػة ورود اللفػػظ ومػػا يتعلػػق بػػالزواج مػػن

ممارسات تدور داخل مسكن الزوجية .فهو املكاف األوؿ اللتقاء الزوجني .ففي املسكن يتم الزواج وألجل الػزواج
بنػػاء املسػػكن أو ش ػرائو ولنجػػاح ىػػذه العمليػػة البػػد مػػن اسػػتكماؿ البنػػاء الروحػػي والطقسػػي لػػو .وجيػػب توافػػق الطبػػاع
والعادات بني أىل الزوج والزوجة ،ومن عدـ توافق الطبائع والعادات تنشأ املشاكل لذا فهي تف ل االسػتقاللية يف
سكن خاص حى يبقى الود واأللفة بني الطرفني.
أ -مراسيم الزياج:
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إف حيػػاة اإلنسػػاف يف تطورىػػا تعتمػػدعلى الػػزواج ب عتبػػاره مػػن أىػػم طقػػوس العبػػو إذ يسػػبب لػػو تغيػريا وجوديػػا
واجتماعيػػا يدةػػو يف التعػػايل مػػع اجملتمػػع باعتبػػاره عنصػرا مػػؤثرا وفعػػاال ،وإدا كػػاف الػػزواج يف شػػكلو عقػػدا بػػني فػػردين
اثنػػني فهػػو يف جػػوىره ربػاط وثيػػق بػػني ةمػػوعتني إف توسػػعتا أو ايس ػرتا ،حبيػػث يعت ػ حبػػق مؤسسػػة اجتماعيػػة قائمػػة
على عالقات مصاىرة سبثل الػروابط الزوجيػة ضػمنها سػدى النسػي ،االجتمػاعي ولمتػو فتسػاعد يف دواـ اجملموعػات
البش ػرية وسباسػػكها ،وال ريػػب فيػػو أف الػػزواج ظػػاىرة احتفاليػػة زبػػالف النسػػق اليػػومي الرتي ػب فبهػػذه املناسػػبة تصػػرؼ
األمػواؿ الطائلػػة وتلػػبس اللػػي واللػػل ويطعػػم القريػػب والبعيػػد وتبػػدأ الرقصػػات علػػى نغمػػات امل ػزامري ودقػػات الطبػػوؿ
وأوزاف األشعار امللحونة.8
ويػػتم اجلانػػب الرأػػي مػػن أعمػػاؿ الػػزواج كاخلطبػػة وإج ػراء العقػػد بيػػد الرجػػاؿ ويكػػوف ةالػػو املسػػجد أو الزاويػػة ،أمػػا
جانب العادات والتقاليد والذي تظهر فيو االحتفاالت واملمارسات الرمزية فهو عموما بيد النساء وةالو املسكن.
ومػػن ي تػػذىب أـ الشػػا أو اختػػو او والػػده إىل مسػػكن املخطوبػػة حػػى يقػػع االتفػػاؽ علػػى الشػػروط املتبادلػػة بعػػد
البحث فيها بني الطرفني ،وعند ذلك يعني يوـ لقراءة الفاربة.
واداكػػاف يػػوـ ق ػراءة الفاربػػة يػػذىب أ الػػزوج مػػع رجلػػني أو أكثػػر إىل أىػػل البنػػت فيخطبػػوف الفتػػاة وإذا
الوفػػاؽ يقػػرؤوف الفاربػػة والغالػػب مػػن جيػػري ق ػراءة الفاربػػة يف املسػػجد أو الزاويػػة ،ي تػػذىب أـ الشػػا إىل مس ػػكن
املخطوبة مع صباعة من النسوة ومعهم ةموعة من االلبسة للمخطوبة ،مػع خػا مػن ذىػب ي ي ػعن هلػا مػا يسػمى
"طػػابع النػػاء" وخي ػ كفهػػا بالنػػاء فيبقػػى لتلػػك القطعػػة أثػػر مسػػتدير بكػػف الفتػػاة بعػػد إزالػػة النػػاء ،وبعػػد انتهػػاء
النػاء تػذىب الفتػاة مػع قريبا ػا إىل مسػكن آخػر فتبسػط مائػدة اللويػات واملرطبػات فيتنػاولن شػيئا طفيفػا وينصػرفن
بالزغاريد والدعاء باخلري.
ويف اليػوـ الثػػاين مػػن الػزاج تقػػاـ حفلػػة خاصػػة بالنسػاء يشػػاي الرجػػل العديػػد مػػن الشػػمعات والعطػػر ويػػذب
بعػرياً وكسػػوة للبػػاس النسػػوة ومػػرآة مػػن الف ػػة وصػػحنا مػػن الف ػػة توضػػع فيهمػػا اليػػدين بعػػد النػػاء ومديػػة صػػغرية مػػن
الف ة لتسوية الناء.
كػػل ىػػذه األشػػياء ترفػػع بوسػػاطة ةموعػػة مػػن النسػػاء تسػػمي "المػػاالت" إىل مسػػكن الفتػػاة املخطوبػػة ،ي
تلحق النسوة من طرؼ الزوج حبفلة اإلمالؾ وخي بالناء يدي الفتاة على رنات من الغناء.9
وبعد مشاورة أىل العروس فيما بينهما يعلن والد العروس اخل بػني أىػل العػريس وأقػار العػروس مػن اجػل
التح ػػري للعريس،ويكػػوف موعػػد اخلطبػػة بػػني وقػػت املغػػر والعشػػاءح حيثػػت ضبػػل أمػػا لشػػا اخلطبػػة معزميال ػػامن
أقار الشا عماتو وخاالت ىوبع اجلرياف .
وبالنسبة لفلة العقد فهي حفلة خاصة بالرجاؿ وتػتم باملسػجد أو الزاويػة حيػث جيتمػع األعيػاف واألقػار ،
وتػػتم بعػػد صػػالة العصػػر حيػػث بوجػػد وليػػا العروسػػني أمػػاـ العػػدلني الشػػاىدين علػػى إسبػػاـ العقػػد ،وبعػػد أف يػػتم الوفػػاؽ
تقػرأ الفاربػػة ويطػاؼ بػػاجلميع كػؤوس الشػػاي ومػن ي يقػػف والػػدا العروسػني ببػػا اجلػامع يقػػبالف نئػة املػػدعوين .أمػػا
املهر فيتم االتفاؽ عليو حسب حالة الزوجني.10
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ف ػ ذا قػػر الزفػػاؼ تػػدعو أـ العػػروس األقػػار واألحبػػا إىل املسػػكن ،ويبػػدأ ت ػزيني الفتػػاة باحتفػػاؿ يشػػمل
الصػػبغة وىػػي م ػزي،ه يصػػنعو النسػػوة ويصػػبغن شػػعورىن إلعطائهػػا لػػوف الس ػواد بعػػد غسػػلها ،ي يػػذى بػػالعروس إىل
المػاـ مػػع الزغاريػػد والتهليػػل ،وبعػػد العػػودة إىل املسػػكن الفتػػاة ويف الليػػل يشػػرعن يف ربنيػػة يػػديها وقػػدميها ،كمػػا ربػ
الاضرات أيديهن وتستمر الناء ثالثة أياـ.
ويف ليلػػة الراحػػة (الليلػػة قبػػل الزفػػاؼ) ينػػاـ الع ػريس يف مسػػكنو وفراشػػو اجلديػػد وحػػده ويبعػػث أىلػػو ملسػػكن العروسػػة
اللويػػات ويف الغػػد يرجػػع الطبػػق فارغػػا مػػع ىديػػة للع ػريس .ويف ىػػذا اليػػوـ تبػػدأ رب ػريات العػػرس ،فػػالعريس يسػػتعري
مس ػػكن أح ػػد أحباب ػػو ليجتم ػػع هب ػػا م ػػع أص ػػحابو بع ػػد الم ػػاـ فيحل ػػق ى ػػو وأص ػػحابو يف ى ػػذا املس ػػكن ويل ػػبس ثياب ػػو
ويقيموف بو احتفاال خاصا ولذلك يسمى "دار لعروسة" ومنو خيرجونو إىل مسكنو اجلديد.
ويف تلػك األثنػػاء يػزين مسػػكن العػريس وسبتػد بػػو مأدبػػة حلويػات يعػػزـ فيهػا والػػد العػريس أحبابػو ،أمػػا يف املسػػاء
قبل صالة العشاء يبعث العريس عددا من السيارات وحاشػية مػن أىلػو ألخػذ العػروس وحاشػيتها والعػوادة مػع الغنػاء
والزغاريد ،وتسري السيارات حى تصل ملسكن عريسػها – وتظهػر ىنػا رمزيػة الرحلػة مػن مسػكن العػروس إىل مسػكن
العػريس حيػث ىػي املرحلػة بػني االنفصػاؿ واالنػدماج يف حيػاة جديػدة فالبػا والعتبػة رمػزاف لالنفصػاؿ واالتصػػاؿ –
ويػػدخلوف العػػروس إىل البيػػت فتػػأخ النانػػة وتأخػػذ بيػػد العػػروس يف وس ػػط املس ػػكن ويلتػػف حوهلػػا النس ػػوة ي ي ػػؤتى
بػالعريس حػى بػػا مسػكنو  .كػػذلك اػد بعػ النسػاء القريبػات مػػن العػروس كأمهػػا أو أختهػا األكػ منهػا سػػنا أو
إحػػدى خاال ػػا أو عمتهػػا تق ػوـ بػػدفن سبيمػػة يف عتبػػة املػػدخل الرئيسػػي للبيػػت وسبيمػػة أخػػرى بوسػػط الػػدار وىػػي الػػم
تستلم قماشو الشرؼ بعد الدخوؿ وف البكارة خوفا من أف تسقط يف يد إحدى النسػاء الالئػي قػد يسػتعملنا ىػا
يف سػػحر أو شػػيء يلحػػق ضػػررا بػػالعروس ىػػن اللػواخ يتػولني غسػػل مالبسػػها طيلػػة األيػػاـ السػػبعة مػػن العػػرس ويقمػػن
بطهي الوجبات اخلاصة هبم.11
ب -ال للزياج يتك للوين ااس للرة:فيم ػػا يتعل ػػق ب ػػالزواج وتك ػػوين األس ػػرة ،ا ػػد األ ى ػػو املس ػػؤوؿ ع ػػن ى ػػذا القػ ػرار
وتتػػدخل االسػػرة فيػػو بكامله ػػا ،حيػػث يتحػػدديف ض ػػوء انتمائػػو الع ػػائلي .فمع ػػىن ىػػذا أف األس ػػرة أو اجلماع ػػة
القرابية الم ينتمي إليها الفرد ىي الم ترسم ألفرادىا خطة الزواج.12

وبعدمشاورةأىاللعروسفيمابينهمايعلنوالدالعروساخل بينأىاللعريسوأقاربالعروأناجاللتح ػ ػ ػريللعرس،ويكومنوعداخلطبةبين
وقتاملغربوالعشاءح حيثتحمألمالشاباخلطبةمعزميال امنأقاربالشابعما وخاال وبع اجلرياف .
ويعت ػ ال ػػزواج ال ػػداخليهوالزواج املف ػػل يف ةتم ػػع الدراس ػػة وخاص ػػة م ػػن أبن ػػاء األعم ػػاـ أو األخػ ػواؿ ،وى ػػو م ػػا سبلي ػػو
ال ػػرورة االقتصػػادية واالجتماعيػػة .فاجملتمعػػات العربيػػة تتميػػز بوجػػو عػػاـ دبيػػل يػػو توسػػع القرابػػة ،حيػػث يعتػ سػػيطرة
ىذا النمط املثػا أو املف ػل مػن الػزواج هبػدؼ الػرص علػى اسػتمرار العمػق القرابيالعاصػب ،وا افظػة علػى حقػوؽ
حيازة األراضي القبلية يف حدود الوحدة القرابية العاصبة بوجو خاص.13
ففي اجملتمع األدراريعندما يرغب أحد األبناء يف الزواج ،فاأل ىػو املػتحكم يف زواج أبنائػو ودفػع مهػورىم.
وغالبا ما يفرض على األبناء زواجا داخليا هبدؼ تقوية أواصر الاابط واالستمرار داخػل الوحػدة القرابيػة قلمػا يتخػذ
احد األبناء مسكنا مستقال مع زوجتو ،ويرجع ذلك إىل ارتبػاط األبنػاء باألسػرة مػن الناحيػة االقتصػادية حيػث يػأخ
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االبػػن وزوجتػػو إىل بيػػت األ ليعػػيل معػػو و ينجػػب أبنػػاءه يف نفػػس املسػػكن .ويؤلفػػوف وحػػدة معيشػػية تتصػػرؼ يف
شئوف الياة اليومية ألع ائها .وقد ساعد اتساع املسكن أو إمكانية توسعتو على ىذا النمط من اإلقامة.14

ت-الميكنوالعالقات ااسرية :تتحدد عالقات أفراد األسػرة بع ػهم بػبع

وفقػا جملموعػة مػن العػادات والتقاليػد

واألسس املورثة ،الم ترتبط بالتسلسل ،واملركز االجتماعي ألفرادىا ،وفوارؽ السن و اجلنس.

فػػالزوج أو األ ىػػو صػػاحب السػػيادة املطلقػػة يف األسػػرة" السػػلطة األبويػػة قويػػة" ،و نتيجػػة هلػػذه السػػيادة
كان ػػت عالق ػػة األ بأبنائ ػػو عالق ػػة ح ػػاكم دبحك ػػومني ،دبع ػػىن أف االب ػػن إذا أراد ش ػػيئا ،فل ػػو أف يكل ػػم أم ػػو أو أح ػػد
أصػػدقاء أبيػػو .وقػػد أثػػر ىػػذا النػػوع مػػن الابيػػة تػػأثريا كبػريا يف تكػػوين صػػفات اجملتمعػػاألدراري ،مثػػل الطاعػػة ،و سػػيادة
األكػ علػػى األصػػغر ،واحػااـ مػػن ىػػم أكػ سػػنا مثػػل الكػػالـ بصػػوت مػػنخف أثنػػاء التحػػدث يف ح ػػر م ،وعػػدـ
ال حك ،كما أف البنت الصغرى ال جيوز أف تتزوج قبػل الكػ ى خاصػة يف اجملتمعػات القصػورية ا افظػة وىومػا دييػز
اجملتمع األدراري.15
فاألمتق ى أغلب الوقت داخػل املسػكن ويف القصػور فهػي تػذىب جلنػاف "االبسػتاف" ،لتجلػب معهػا التمػر
والليب وبع املنتوجات الزراعية ،حيث دورىا الرئيسػي تعمػل طػواؿ سػاعات النهػار يف رعايػة األطفػاؿ ،وتنظيػف
املسػػكن وتنظيمػػو ،وغسػػل األواين واملالبػػس ،وإعػػداد الطعػػاـ وطهيػػو ،إىل جانػػب بع ػ األعمػػاؿ اليدويػػة الػػم تفيػػد
األسػػرة أو تس ػػاىم يف نشػػاطها اإلنت ػػاجي ،وىػػي حبيس ػػة ال ػػدار ال تغػػادره إال عن ػػد زيػػارة األق ػػار أو اجل ػرياف ،أو يف
املناسػػبات االجتماعيػػة .فغالبػػا مػػا تكػػوف قػػد حرمػػت مػػن التعلػػيم ،كمػػا حػػرـ عليهػػا العمػػل أو اإلسػػهاـ يف النشػػاط
االجتمػػاعي والسياسػػي .واسػػم امل ػرأة عػػورة ال يص ػ ذكػػر اأهػػا علػػى لسػػاف الرجػػل خاصػػة بػػني سػػكاف أدرار ،ف ػ ذا
ربدث عن أمو قاؿ ّآمػا ( الوالػدة) ،إذا ربػدث عػن زوجتػو قػاؿ (الػدار) ،و إذا أراد أف يناديهػا فػال يػذكر اأهػا  ،بػل
يقوؿ ( أنتو – أيو ).16
أما عن عالقػات األبنػاء بع ػهم بػبع وعالقػا م بالوالػدين ،فهػي تػرتبط بفػوارؽ السػن والنػوع الػم يعرفهػا
أف ػراد األسػػرة ويػػدركوهنا إدراكػػا شػػامال ،فهنػػاؾ فصػػل بػػني عػػاا الرجػػاؿ وعػػاا النسػػاء ،ولكػػل منهمػػا ةتمعػػو اخلػػاص
حيػػث ال يسػػم بػػاالختالط ،والوالػػد ال يتبػػع ةتمػػع الرجػػاؿ إال بعػػد البلػػوغ ،وكلمػػا تػػدرج الطفػػل يف الن ػػ ،فانػػو
يكلػػف بػػأداء أن ػواع مػػن األعمػػاؿ تتطلػػب قػػدرا مػػن اجلهػػد واملسػػئولية ،وتتناسػػب مػػع قدراتػػو ،وعنػػدما يصػػل إىل سػػن
الن  ،ويصب قادرا على املشاركة الفعالة يف عملية اإلنتاج ،فانو يستطيع أف حيتل مكانو داخل األسرة و اجملتمع.
بينما الفتاة تن م إىل ةتمع النساء ،وقد وقفت العادات والتقاليد عائقا أماـ تعلػيم الفتػاة خاصػة يف السػبعينيات
القرف املاضي بدراسػة القػراف فقػط ،بينمػا كػاف يسػم للػذكور فقػط تلقػى العلػم يف املدرسػة(التعليم األكػادديي) بيمنػا
اليوـ اصبحت الفتاة تدرس يف كل االطوار.
كمػا أف طبيعػػة األسػػرة وتنظيمهػػا العػػائلي يػرتبط حبجػم املسػػكن ,وىندسػػتو الداخليػػة فاتسػػاع املسػػكن ارتػػبط
بشػػكل األسػػرة املمتػػدة فهػػي أسػػرة كبػػرية العػػدد فتحتػػاج إىل ف ػػاء سػػك كبػػري لتعػػدد أنشػػطتها داخػػل املسػػكن .كمػػا
يرتبط التخطيط الداخلي للمسكن وتقسيمو لػيالئم الفػوارؽ يف السػن والنػوع مثػل عمليػة الفصػل بػني األبنػاء الػذكور
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واإلناث البالغني داخل املسكن والفصل بني ةتمع الرجاؿ وةتمع النسػاء ،وبتقسػيم املسػكن إىل جػزئني منفصػلني،
كما ىو الالبالقصور.
ويتػػأثر املسػػكن مػػن حيػػث الشػػكل والجػػم والاتيػػب أي ػاً دبػػا يط ػرأ علػػى األسػػرة مػػن تغيػػري فيعػػدد سػػاكنو
نتيجػػة إلضػػافة أع ػػاء جػػدد أو تنػػوع أو ذبػػدد شػػئ مػػن احتياجػػات األسػػرة مػػن ىػػذه الوحػػدة املعيشػػية .فػػالتغريات
االقتصادية واالجتماعية على سبيل املثاؿ ردبا تؤدي إىل زيادة تطلعات األسرة واحتياجا ا.
باعتبار الي املدروس رصص للموظفني فمجمل العائالت الم تسكنو مػن الفئػات العمريػة الشػبابية املتػزوجني
حديثاً .واملسكن حيتوي على غرفتني وضباـ ومطبع وفنػاء أي رصصػة لألسػرة النواويػة ،فػال يسػم إلقامػة العػائالت
املمتػػدة إال إذا قامػػت باسػػتغالؿ الفنػػاء الػػذي ىػػو عبػػارة عػػن مسػػاحة واسػػعة غػػري مسػػقفة واسػػتغاللو ،وأغلػػب سػػكاف
الي قادموف من الواليػات املختلفػة مػن الػوطن طلبػاً للعمػل .فػال ينتقػل معهػم أفػراد عػائال م البػاقوف إال نػادراً .كمػا
ات ػ أف نصػػف ىػػذه السػػكنات يف فصػػل الصػػيف مغلقػػة .نتيجػػة الرتفػػاع درجػػة ال ػرارة يف املدينػػة وت ػػطر معظػػم
العائالت إىل السفر إىل املناطق الشمالية حيث الطقس املقبوؿ.
ومػػن ىنػػا ديكػػن القػػوؿ أف شػػكل املسػػكن وتصػػميمو يتوقػػف علػػى طبيعػػة وشػػكل األسػػرة وطريقػػة اليػػاة ،واألنشػػطة
املختلفػػة الػػم تػػتم فيػػو .فالتصػػميم اجليػػد للمسػػكن ال بػػد أف يراعػػى العالقػػات الوظيفيػػة مػػن خػػالؿ تنظػػيم الفػراغ وفقػػا
لالحتياجػػات االجتماعيػػة وعػػادات وتقاليػػد األس ػػرة الػػم تسػػكنو ،وىك ػػذا ت ػ ز أمهي ػػة التع ػػرؼ عل ػػى طبيعػػة وش ػػكل
األسرة .واألنظمة املختلفة هلا باعتبارىا -أي األسرة ىي الػم تسػاىم يف شػكل املسػكن وتنظيمػو وفقػاً الحتياجا ػا
ىوية ساكنها.

رابعا :التغير في شكل ااسرة يأنشطتتا ييتائفتا.
إف املس ػػكن ال ػػري اجلدي ػػد أا ػػز لتك ػػوين ف ػػرد جدي ػػد وأس ػػر جدي ػػدة ،بغ ػ النظ ػػر ع ػػن ك ػػل االعتب ػػارات
واخلصػػائص النفسػػية واالجتماعيػػة للفػػرد والعائلػػة مػػن حيػػث أف هلػػا عادا ػػا واسػػتقلت يف حيا ػػا حيػػث أصػػبحت كػػل
أسػػرة هلػػا مسػػكنها اخلػػاص هبػػا ،ىػػذا وقػػد أصػػبحت تعتمػػد علػػى الصػػناعة بعػػد أف كػػاف اإلنتػػاج الزراعػػي وزبػزين املػواد
االس ػػتهالكية مل ػػدة طويل ػػة وق ػػد ازدادت الفردي ػػة ،وض ػػعفت العالق ػػات القرابي ػػة ،وعالق ػػات اجل ػػرية ،وحط ػػم التع ػػاوف
االجتمػػاعي بػػني األف ػراد ،فكث ػريا مػػا أدى ضػػيق املسػػكن إىل الػػد مػػن ممارسػػة االسػػرة ألنشػػطتها ووظائفهػػا كالتنشػػئة
والقياـ بالعالقات االجتماعية كالد من عالقات اجلوار.
أ -التغي للر ف للي حج للم ا سرةتماش لليا مل ل نمل ل المي للكن:يش ػػهد اجملتم ػػع االدراري م ػػع اكتش ػػاؼ الب ػػاوؿ تغػ ػريا
اجتماعيػػا وثقافيػػا كب ػريا ،خاصػػة يف الػػنظم العائليػػة والقرابػػة .وقػػد أدت التغ ػريات االقتص ػػادية واالجتماعيػػة ال ػػم
صاحبت ظهور البػاوؿ يف اجملتمػع األدراري( ،ةتمػع الدراسػة ) إىل التغػري يف بنػاء األسػرة ،وأصػبحت سبثػل منطػا
انتقائيا «  » Transitionnelيتجو يو األمناط العصرية لألسرة يف بع خصائصها.
كما يرتبط حجم املسكن وخطتو الداخليػة بػالتنظيم العػائلي ،وطبيعػة األسػرة الػم تسػكنو ارتػبط بشػكل األسػرة
املمتػػدة ،فهػػي أسػػرة كبػػرية العػػدد ،وربتػػاج إىل حيػػز فراغػػي كبػػري لتعػػدد أنشػػطتها داخػػل املسػػكن كمػػا ارتػػبط الاتيػػب
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الػػداخلي للمسػػكن وتقسػػيمو بػػالفوارؽ يف السػػن و النػػوع ،مثػػل عمليػػة الفصػػل بػػني األبنػػاء الػػذكور واإلنػػاث البػػالغني
داخػػل املسػػكن ،والفصػػل بػػني ةتمػػع الرجػػاؿ وةتمػػع النسػػاء بتقسػػيم املسػػكن إىل ج ػزئني منفصػػلني كمػػا يف حالػػة
اجملتمعات اإلسالمية.
ويتػػأثر املسػػكن مػػن حيػػث الشػػكل والجػػم والاتيػػب أي ػػا دبػػا يطػرأ علػػى األسػػرة مػػن تغػػري سػواء يف الجػػم
نتيج ػػة ل ػػدخوؿ أع ػػاء ج ػػدد ،أو تن ػػوع وذب ػػدد احتياج ػػات األس ػػرة م ػػن الوح ػػدة املعيش ػػية .ف ػػالتغريات االقتص ػػادية
واالجتماعية على سبيل املثاؿ قد تؤدي إىل زيادة تطلعات األسرة واحتياجا ا.
وال شك أف طبيعة ودرجة التغري زبتلف من أسرة إىل أخرى ،إال أنو فيما يتعلػق بشػكل األسػرة فثمػة اتفػاؽ يف
تغري حجمها ،وتزايد نسبة األسرة صغرية الجػم «  » NuclearFamilyوا تعػد العائلػة املمتػدة أو املركبػة ىػي
الشكل املألوؼ و الشائع ،ويؤكد ىذه املالحظة نتائ ،تعداد السكاف لعػاـ  ،2008والػم تشػري إىل أف األسػرة الػم
هبا عائلة واحدة  % 72من ةموع األسر ،يف حني أف األسر الػم هبػا عػائالت تزاوجيػو فػأكثر ال يتعػدى % 0.4
من ةموع األسر الم هبا عائالت تزاوجيو.17
يلقػ ػػد ارت ػ ػػبط التغ ػ ػػري يف حج ػ ػػم األسػ ػػر ب ػ ػػالتغري االقتص ػ ػػادي فق ػ ػػد اختلفػ ػػت نش ػ ػػاطات أفرادى ػ ػػا و تباين ػ ػػت

زبصصػػا م ،ممػػا أدى إىل تغػػري أدوارىػػم ذكػػورا إناثػػا ،وخاصػػة دور امل ػرأة فلػػم تعػػد األسػػرة كمػػا كانػػت كيانػػا اقتصػػاديا
واحػد ،فنتيجػة للتحػوؿ االقتصػادي مػن الشػكل التقليػدي ل نتػاج  ،والػذي كػاف يتطلػب اشػااؾ كػل أع ػاء العائلػػة
يف العمػل ،إىل اقتصػػاد حػديث ي ػػم وظػػائف ومهػن جديػػدة ،أف أصػبحت األسػػرة الواحػػدة ت ػم الصػػانع ،والتػػاجر،
والطالب ،واملهندس والزوجة العاملة ،وىي أعماؿ تعتمد على الكفاءة اخل ة والعلم.
ىػذا التغػري يف الف ػاء السػك الػػذي فػرض علػى ىػذه األسػر األدراريػػة ،والػذي حػدث بشػكل مكثػف بعػػد
اكتشػػاؼ الػػنفط ،ا يكػػن قػػوة كافيػػة يف تغيػػري األسػػس الروحيػػة للبنيػػة االجتماعيػػة للعائلػػة األدراريػػة "،فظلػػت العائلػػة
االدرارية يف الياة ال رية متماسكة بقيمتها بتقاليدىا ،سلوكيتها وطريقتها القصورية.
كمػػا أمػػدت ظػػروؼ التحػػوؿ اجلديػػدة إىل زيػػادة ىػػذا الػػنمط لألسػػرة (األسػػرة النػواة) ،حيػػث يتػػي صػػغر حجمهػػا
س ػػهولة الرك ػػة والتنق ػػل وراء ف ػػرص العم ػػل يف امله ػػن اإلداري ػػة والص ػػناعية وغريى ػػا ،باإلض ػػافة إىل التغ ػػري يف الق ػػيم ال ػػم
أصبحت تشجع على اهلجرة  ،وعدـ االرتباط باألرض أو األسرة أو دبهنة األ .
وزبتلػػف أمن ػػاط املس ػػاكن تبعػػا لش ػػكل األس ػػرة الػػم تق ػػيم في ػػو واخ ػػتالؼ تكوينه ػػا واحتياجا ػػا ،وأي ػػا تبع ػػا للزم ػػاف
واملكاف حيث اختالؼ الطابع واالحتياج ،فمثال احتياجات األسرة النواة أو األسرة الزوجيػة الصػغرية الجػم خيتلػف
سبامػػا عػػن احتياجػػات األسػػرة املمتػػدة الكبػػرية املتشػػبعة ،والػػم زبتلػػف أي ػػا عػػن احتيػػاج العائلػػة ،ويت ػ ذلػػك فيمػػا
يلي:
اد مثال أف مساكن األسرة النواة مساحتها صػغرية نسػبيا تكفػي االحتياجػات األساسػية لسػاكنيها .ولكػن إمهػاؿ
املخططني للجوانب االيكولوجية واخلصائص االجتماعية الثقافية لألسرة اجلزائرية أدى إىل بػروز أزمػة مػن نػوع آخػر،
سبثلػػت يف انعػػداـ التػوازف بػػني الكػػم والنػػوع ،أي بػػني اجلانػػب املػػادي واملعنػػوي ،ممػػا تسػػبب يف وقػػوع تصػػادـ بػػني ثقافػػة
املستهلك (األسرة) واإلنتاج املقدـ لو (املسكن).
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كما تتصف العالقة بني اإلنساف والبيئة بكوهنا عالقة أبديػة ،وذلػك أف اإلنسػاف ديػارس نشػاطاتو مػن خػالؿ ىػذه
البيئػة ،فاملسػػكن ،والافيػػو ،واالنتقػاؿ ىػػي يف جوىرىػا أنشػطة لتفاعػػل اإلنسػػاف مػع بيئػػة عمرانيػػة زبتلػف تبعػػا للوظيفػػة
املطلوبة منها.18
وق ػػد اىتم ػػت العدي ػػد م ػػن دراس ػػات املس ػػكن بالبيئ ػػة العمراني ػػة أو ال ػػنمط العمػ ػراين باعتب ػػاره امت ػػداد طبيع ػػي لبيئ ػػة
املس ػػكن ،حي ػػث ال يق ػػاس اإلش ػػباع الس ػػك كم ػػا تق ػػاس مالئم ػػة األحػ ػواؿ الس ػػكنية يف ح ػػدود وخص ػػائص الوح ػػدة
السكنية فحسب ،بل تقاس أي ا على أساس نوعية البيئة الم ربيط باجملتمع السك  ،تلكالم تصػب فيهػا تػأثريات
العديد من العوامل الطبيعية وااليكولوجية واالجتماعية.19
فقاعػػدة السػػكن تشػػمل علػػى أكثػػر مػػن ال ػوائط األربعػػة لوحػػدة املعيشػػة ،ومػػا حيػػدث بػػداخلها ،فهنػػاؾ حقيقػػة
مؤداىا أف تصميم خطػة املوقػع مشػتملة علػى الفراغػات الداخليػة واخلارجيػة علػى نفػس الدرجػة مػن األمهيػة كتصػميم
املسكن من الداخل.20
وديث ػ ػ ػ ػ ػػل ح ػ ػ ػ ػ ػػي أضب ػ ػ ػ ػ ػػد دراي ػ ػ ػ ػ ػػة منط ػ ػ ػ ػ ػػا عمراني ػ ػ ػ ػ ػػا جدي ػ ػ ػ ػ ػػدا يف مدين ػ ػ ػ ػ ػػة أدرار ويش ػ ػ ػ ػ ػػري ى ػ ػ ػ ػ ػػذا ال ػ ػ ػ ػ ػػنمط العمػ ػ ػ ػ ػ ػراين
 HumanSettlement Typeإىل أشػػكاؿ االسػػتقرار واالسػػتيطاف البشػػري الػػذي يتسػػم بعػػدة خصػػائص
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وايكولوجية ومعمارية معينة ،سبيزه نسبيا عن غريه من األمنػاط األخػرى الػم قػد
تكوف سائدة أو منتشرة يف ىذا اجملتمع.21
ويرى عاا االجتماع "ىنري رديوف" أـ مفهوـ النمط املعماري يعود إىل وجود فكرة عامػة للػنمط سػواء يف العمػارة
أو العلػػوـ االجتماعيػػة ،فػػاف للػػنمط وجػػودا ماديػػا ملموسػػا مرتبطػػا بػػأحواؿ الوجػػود اإلنسػػاين ،وأف النمطيػػة ػػدؼ إىل
توضي إمكانية ذبريد ظاىرة واقعية ل ملاـ خبصائصها ومكونا ا.22
و ػػتم العدي ػػد م ػػن الدراس ػػات بالعالق ػػة ب ػػني البيئي ػػة العمراني ػػة والس ػػلوؾ اإلنس ػػاين ب ػػالاكيز عل ػػى أمهي ػػة العوام ػػل
االجتماعيػػة لفهػػم والتنبػػؤ باسػػتعماالت الفراغػػات واملبػػاين وبصػػفة خاصػػة يف املنػػاطق العمرانيػػة اجلديػػدة ،حيػػث سبثػػل
تلك املناطق ذبربة جديدة للتفاعل بني األفراد والبيئة العمرانية.
فقػد أكػػد عػدد مػػن البػاحثني علػػى أنػو بػػالرغم مػن أف القػػوى االجتماعيػة واالقتصػػادية وانعكاسػا ا النفسػػية تعتػ
أساسػػية يف التػػأثري علػػى أمنػػاط املعيشػػة ،إال أف التصػػميم العمػراين ديكنػػو أف يسػػهل أو يعرقػػل أوضػػاع التكيػػف – فقػػد
أكد " "RochbergHaltonعلى أف البيئة العمرانية تلعب دورا ملموسا يف إجيػاد اإلحسػاس بػاملعىن وباهليكػل
واجملتمع ا لي أو اجلماعة السكنية " "Communityبني سكاهنا.23
وتوض املالحظة امليدانيػة أف السػكاف يف حػي أضبػد درايػة وجػدوا أنفسػهم إزاء بيئػة عمرانيػة جديػدة وبػات
عليهم أف يبدؤوا كل شيء من جديد يف بيئة ىي جديدة عليهم وأجنبية و حى وإف كانت بيئة أف ل فيزيائيا.
فعن ػػدما يواج ػػو اإلنس ػػاف بيئ ػػة عمراني ػػة جدي ػػدة ف ػػاف ،أوؿ رد فع ػػل يوى ػػا ى ػػو اول ػػة إدراكه ػػا والتع ػػرؼ عليه ػػا،
وتكػػوين معلومػػات عنهػػا يف عقلػػو يعػػرض ربليلهػػا واسػػتنباط ا ػػددات اخلاصػػة ،وىػػذه الصػػورة الػػم تتكػػوف يف عقػػل
اإلنساف تؤدي إىل تأثره هبا وتولد انطباع خاص هبذه البيئة داخلو مما يولػد اإلحسػاس بالعاطفػة سػواء أكػاف بالتػالف

أو النفور أو درجة ما بينهمػا ،24ويػرتبط ذلػك الشػعور بصػورة كبػرية برؤيػة الشػخص لألشػكاؿ الوظيفيػة الػم تعكػس
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ىذه البيئة العمرانية ،كما ترتبط ىذه الرؤية خب ة الشخص وتكوينو االجتماعي والثقػايف والنفسػي ،أمػا علػى مسػتوى
اجلماعات السكانية ،فهي يف سعيها إلدراؾ البيئة اجلديدة تستعني بذاكر ا وخ ا ا السابقة الػم ت ػم ةموعػة مػن
القػػيم والتقاليػػد الػػم تشػػكل الػػذاكرة اجلمعيػػة ،والػػم تػػدفع ىػػؤالء السػػكاف إىل اختيػػار املناسػػب ،والوصػػوؿ إىل رؤيػػة
مشاكة للتعامل مع الشكل والفراغ اجلديد.25
فاإلنسػػاف ىػػو الػػذي يصػػوغ أو يشػػكل البيئػػة العمرانيػػة – فقػػد أكػػد "جػػوف أجلػػو" " "John Agnewو
"دافيد صوفر" " "David Sopherأنو ديكن إرجاع أمناط التشكيل العمراين إىل املمارسػات واألفكػار الػم تنػت،
عػن اخلػ ات و اخللفيػات املشػاكة النابعػة مػن األوضػاع االجتماعيػة والثقافيػة للمجموعػات االجتماعيػة "Social
" ،26Groupوتتمث ػػل ىػ ػػذه املمارسػ ػػات والعملي ػػات يف ةموعػ ػػة مػ ػػن السػ ػػلوؾ وردود أفع ػػاؿ تػ ػػؤدي يف كثػ ػػري مػ ػػن
األح ػواؿ إىل دفػػع اإلنسػػاف للتغيػػري يف ا ػػيط الفيزيقػػي اجلديػػد املفػػروض عليػػو ،وىػػذا التغيػػري ىػػو اولػػة مػػن اجملموعػػة
البش ػرية جلع ػػل ا ػػيط الفيزيق ػػي ال ػػذي تع ػػيل في ػػو منس ػػجما م ػػع الس ػػكاف إال أف ذل ػػك حيت ػػاج إىل وق ػػت ح ػػى يط ػػور
السكاف عالقتهم مع األشخاص والفراغات ا يطة هبم.
وقػػد أثبتػػت املالحظػػة امليدانيػػة أف السػػكاف اجلػػدد الوافػػدين مػػن ال ػػر وخاصػػة مػػن ألف ػوا السػػكن الػػديث
العصػػري ،ا تشػػكل هلػػم البيئػػة العمرانيػػة خ ػ ة جديػػدة سبامػػا ،وإف كانػػت زبتلػػف مػػن حيػػث طبيعػػة املوقػػع ،وترتيػػب
الوحدات السكنية ،و الفراغ السك .
ويف ى ػػذه النقط ػػة يش ػػري أبرام ػػز إىل ان ػػو يف وس ػػع ةموع ػػة كب ػػرية م ػػن املن ػػازؿ أف تش ػػكل حي ػػا إذا منح ػػو س ػػكانو
اخلصػػائص الالزمػػة لػػذلك االرتبػػاط االجتمػػاعي واملصػػلحة املشػػاكة فهػػو املكػػاف الػػذي يلتقػػي فيػػو األطفػاؿ ويػػؤثر فيػػو
بع هم على بع  ،وىو أي ا املكاف الذي دين ساكنو شعورا باالنتماء إىل اجملتمع الذي يعيل فيو.27
وتبعػػا لتطػػور املسػػكن فػػاف األسػػرة كػػذلك عرفػػت تطػػورات عديػػدة حسػػب الظػػروؼ الطبيعيػػة واالقتصػػادية
واالجتماعيػػة يف كػػل مرحلػػة مػػن تػػاريع اجملتمػػع ،ويتخلػػى ىػػذا التطػػور أساسػػا يف نظػػاـ اإلقامػػة ،أي طريقػػة العػػيل يف
املسػػكن وكػػل مػػا يتبعهػػا مػػن سػػلوكيات واعتقػػادات هلػػا مػػدلوال ا السوسػػيو ثقافيػػة حسػػب كػػل مرحلػػة مػػن مراحػػل
التطػػور ،فنظػػاـ اإلقامػػة يف الكهػػف خيتلػػف عنػػو يف اخليمػػة كمػػا خيتلػػف عنػػو املسػػكن التقليػػدي أو الػػديث دبختلػػف
أمناطو.
ف ذا تتبعنا املسػرية التارخييػة لتطػور األسػرة اجلزائريػة اػد أهنػا طػورت يف نظػاـ إقامتهػا تبعػا لتطػور املسػكن إذ أهنػا
انتقلػػت مػػثال مػػن املس ػػكن التقليػػدي إىل املس ػػكن ال ػػري(ةرد ىيكػػل يتك ػػرر يف كػػل مك ػػاف وال يل ػ احتياج ػػات
الساكن) وىو الذي ديثل مرحلة من مراحل تطور السكن يف اجلزائر.
وإذا كاف املسكن ال ري الذي ىو منوذج غريب عػن ةتمعنػا ويعكػس أػات ثقافيػة غريبػة يتعػارض مػع ثقافتنػا
العربية اإلسالمية وخصائصها االجتماعية ،فاف املسكن التقليدي يف اجلزائر يعػ عػن زبطػيط إنسػاين اجتمػاعي قبػل
أف يكوف تعبريا عن زبطػيط ىندسػي ،فكػل سػلوؾ تسػلكو لػو مدلوالتػو الثقافيػة ويف كػل الثقافػات ىنػاؾ ةموعػة مػن
األنشطة واألفكػار الػم ديكػن وضػعها إصبػاال ربػت مقولػة اليػاة املعيشػيةح وا ػور األساسػي هلػذه اليػاة املعيشػية ىػي
املسكنح أو املأوى أو ل اإلقامػة الػدائم و الػذي خيػدـ كمكػاف لألنشػطة الدوريػة واملتػوترة الػم ربتػاج إىل مكػاف إال
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أنػػو ال ديكػػن وضػػع ربديػػد جامػػد لكػػل ىػػذه األنشػػطة ففػػي كثػػري مػػن الثقافػػات تشػػتمل ىػػذه األنشػػطة املعيشػػية علػػى
إعداد الطعاـ وطهيو إىل جانب النظافة وإقامة الزوجني وممارسة العالقة الزوجية والنوـ و تربية األطفاؿ.28
فاملسكن ىو الوعاء األساسي يف حياة اإلنساف الذي حيتويو ىو وأسرتو دبختلػف أنشػطتهم .فشػكل األسػرة يػؤثر
و يتأثر باملسكن و يظهر ذلك يف :

 – 1يتغػػري شػػكل و مسػػاحة املسػػكن بتغػػري شػػكل األسػػرة حيػػث انػػو كبػػري املسػػاحة يف حالػػة األسػػرة املمتػػدة و صػػغري
املساحة يف حالة األسرة النووية.
 – 2يػػؤثر املسػػكن علػػى منػػط العالقػػات بػػني أفرادىػػا حيػػث كػػاف املسػػكن الػػذي تشػػغلو األسػػرة املمتػػدة جيعػػل عالقػػة
أفرادىػػا قويػػة و متماسػػكة ،بينمػػا انفصػػاؿ املسػػاكن وتباعػػدىا يف حالػػة األسػػرة النوويػػة تقلػػل مػػن تػرابط العالقػػات بػػني
األفراد و جيعلها تقتصر على الزيارات يف املناسبات.
 – 3تغػػريت ثقافػػة األسػػرة نتيجػػة تغػػري شػػكل املسػػكن حيػػث ظهػػرت مفػػاىيم جديػػدة منهػػا شػػقة العرسػػاف أو شػػقة
األخ األك أو األصغر بدال مما كاف يطلق عليو "بيت العيلة" ،لذا يعد املسػكن ضػرورة أساسػية وحػق مشػروع لكػل
أسػػرة؛ الف السػػكن املالئػػم الحتياجػػات سػػاكنيو وطبػػائعهم يػػوفر هلػػم األمػػن واالسػػتقرار والطمأنينػػة ،ويتػػي هلػػم قػػدر
كبػػري مػػن الراحػػة النفسػػية والصػػحية ،أمػػا إذا ا يػػتم تػػوفري ىػػذا املسػػكن املالئػػم فػػاف ذلػػك يػػؤثر علػػى عػػدة أبعادىػػا
منها:29
البعللد ا جتمللاعي :وىػػو مػػا ياتػػب علػػى عػػدـ تػػوفري املسػػاكن املالئمػػة لألف ػراد ،وتػػأثري ذلػػك مباشػػرة علػػى اسػػتقرار
األسر ،بسػبب حرمػاف كبػرية مػن حقهػا يف مسػكن مالئػم يأويهػا خاصػة األسػر الػم آلػت مسػاكنها للسػقوط أو مػن
ا يستطيعوا الصوؿ على مسكن مالئم.
البع للد التشل لريعي :ويػ ػرتبط بالتشػ ػريعات اخلاص ػػة دبش ػػاركة القط ػػاع الع ػػاـ أو اخل ػػاص يف ت ػػوفري املس ػػكن ،وإجػ ػراءات
تراخيص البناء واسترياد مواده من اخلارج ،والعالقة بيم املالك واملستأجر.
البعللد ا قتصللاري :والػػذي ي ػرتبط بقػػدرة االقتصػػاد القػػومي للدولػػة علػػى تػػوفري القػػدرة املاديػػة ملواجهػػة مشػػكلة تػػوفري
املساكن املالئمة لألفراد ،وضرورة ربديد أولويات احتياجات األفراد من نوعية املساكن الم حيتاجوف إليها .

البعد الفني :وىػو مػا يتعلػق بتػوفري مػواد البنػاء والعمالػة الفنيػة املدربػة واملكاتػب االستشػارية واأليػدي العاملػة وتػذليل
مشكالت النقل واستخداـ تكنولوجيا البناء الديثة املالئمة لطبيعة ما.
ويعتػ املسػػكن مػػن أىػػم العوامػػل الػػم تػػؤمن اسػػتمرار اليػػاة االجتماعيػػة وأف شبػػة عالقػػة وثيقػػة بػػني املسػػكن

والتنظػيم العػائلي يف صبيػػع الثقافػات ويف صبيػع األزمػػاف فػاف شػػكل املسػكن يتفػق بشػػكل مػا مػع التنظػػيم العػائلي كمػػا
أن ػػو ي ػػدعم ويق ػػوى النظ ػػاـ الع ػػائلي ،30فاألس ػػرة م ػػن وجه ػػة النظ ػػر االجتماعي ػػة ى ػػي أى ػػم اجلماع ػػات اإلنس ػػانية ألف
اإلنسػاف بف ػػل حياتػػو فيهػػا يكتسػب اخلػ ات الػػم ذبعػػل منػو كائنػػا اجتماعيػػا بػػل أف عوامػل التنشػػئة االجتماعيػػة مػػن
اوىل العملي ػػات االجتماعي ػػة ومػ ػن أخطرى ػػا ش ػػأنا يف حي ػػاة الف ػػرد ألهن ػػا الدعام ػػة األوىل ال ػػم ترتك ػػز عليه ػػا مقوم ػػات
الشخصية.31
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وقد اختلفت اجملتمعات البشرية حػوؿ ربديػد مكػاف ىػذا البيػت أو املسػكن ففػي اجملتمعػات البسػيطة يسػود
نظاـ اإلقامة أو املسكن مع أسػرة الػزوج وىػو مػا يعػرؼ " "Partilocalوىػذا النظػاـ يوجػد يف اجملتمعػات البسػيطة
واملركب ػػة حي ػػث يع ػػيل الزوج ػػاف يف مس ػػكن أى ػػل ال ػػزوج أو يف مس ػػكن قري ػػب من ػػو اال أف بع ػ اجملتمع ػػات األخ ػػرى
يسػػودىا نظػػاـ السػػكن مػػع أسػػرة الزوجػػة وىػػو مػػا يعػػرؼ " "Matrilocalويف ضػػوء ىػػذا النظػػاـ يعػػيل الػػزوج يف

مسكن مع أىل أحدمها نظرا لظروؼ عمل الزوجة أو الزوج أو لظروفهما االجتماعية.32
وال شػك أف ىنػاؾ عالقػة وثيقػة بػني منػوذج املسػكن ،وبػني طريقػة اليػاة يف األسػرة الػم تسػكنو ،وقػد أثبػت
ىذه اخلاصة كل من لوكوربزية املعماري الفرنسي وحسن فتحي املعمػاري املصػري يف كثػري مػن الدراسػات القيمػة الػم
أبػػرز فيهػػا عالقػػة البيػػت باألسػػرة يف اجملتمػػع العػػريب القػػد والػػديث ،33وتشػػري العديػػد مػػن الدراسػػات إىل أف أغلػػب

األنشطة يف حياة اإلنساف ويف حياة االسرة تبدأ وتنتهي يف مسكنو أكثر من أي مكاف آخر.34
وىػػذا بػػدوره ي ػػنعكس يف تصػػميم وشػػكل املسػػكن ،وىػػو مػػا خيتلػػف عػػن طبيعػػة نش ػػاط األسػػرة يف اجملتمػػع
الصناعي أو ال ري ،حيث يكاد يكوف ىناؾ فصال بني مكاف العمل ومكاف السكن.
إذا كاف املسكن ديثل القالب املادي لألسرة ،فاف األسرة تتأثر إىل حد كبػري دبحتويػات ىػذا القالػب وتشػكيلو،
فقد أثبتت الدراسات أف ظروؼ اإلسػكاف الػردء مثػل ارتفػاع معػدالت التػزاحم داخػل الوحػدة السػكنية ،وعػدـ تػوفر
إمػػدادات امليػػاه النقيػػة ،ونقػػص وسػػائل الػػتخلص مػػن الف ػػالت وغريىػػا ،مػػن األسػػبا املباشػػرة للعديػػد مػػن األمػراض
النفسػ ػػية واجلسػ ػػدية واالجتماعيػ ػػة ولعػ ػػل أس ػ ػوأ تػ ػػأثريات اإلسػ ػػكاف الػ ػػرديء يف أي مدينػ ػػة ،ىػ ػػو إفسػ ػػاد األخػ ػػالؽ و
املعنويػػات و مػػا ينػػت ،عنػػو مػػن اإلفػػاض قػػوة اإلنتػػاج لنسػػبة كبػػرية مػػن السػػكاف ،35وعلػػى العكػػس فػػاف تػػوفر أسػػبا
الراحة ومقابلة االحتياجات االجتماعية والنفسية ينعكس بصورة اجيابية غلى أفراد األسرة.
فارتف ػػاع مس ػػتوى املعيش ػػة وزي ػػادة ال ػػدخل ق ػػد يات ػػب علي ػػو زي ػػادة اإلقب ػػاؿ عل ػػى اقتن ػػاء األس ػػرة العدي ػػدة م ػػن
األجهزة واألدوات مثل التلفزيوف ،الثالجة ،والغسالة ،والراديػو ،والفيػديو ،والكمبيػوتر .36وأي ػا الػرص علػى وجػود
حجرة لتناوؿ الطعاـ ،وأخرى الستقباؿ ال يوؼ ،و ثالثة لالستذكار .وىو ما يتطلب حيػز جديػد قػد يػدفع األسػرة
إىل تعديل استخداما ا للوحدة املعيشية ،أو إضافة تعديالت عليهػا ،أو التفكػري يف ازبػاذ مسػكن جديػد ،أمػا اقتنػاء
املسػػكن فيستعصػػى علػػى شػػرحية ىامػػة مػػن اجملتمػػع ومرىػػوف بالتوجهػػات السياسػػية واملشػػاريع املتعلقػػة بتنميػػة قط ػػاع

السػػكن والنهػػوض بػػو لتحقيػػق الاجيػػات واملتطلبػػات والزيػػادة يف العػػرض مقابػػل الطلػػب الكبػػري الػػدي يقابػػل الزيػػادة
امل طردة للتح ر.37
واألسرة قددياًبأدراركانت تعيل ربت سػقف واحػد الػدار الكبػرية" 38ىػذه الػدار الكبػرية ف ػاء كبػري لػو نظػاـ
خي ع لو األفراد كلهم و ينسجموف معو.
واألسػػرة األدراريػػة تعػػيل يف أح ػػاهنا عػػدة عػػائالت زوجيػػة ربػػت سػػقف واحػػد ،وىػػي أسػػرة أبويػػة ،معناىػػا أف
األ و اجلد سابقا فيها ىو القائد الروحي ،الذي ينظم أمور تسػيري الػااث اجلمػاعي ،و لػو مرتبػة خاصػة تسػم لػو
بالفػػاظ علػػى سباسػػك اجلماعػػة ،حيػػث اجلػػد و األ هلمػػا الػػق يف التصػػرؼ يف صبيػػع األمػػور الػػم زبػػص األسػػرة و

أفرادىا.
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إف الدار الكبرية الم كانػت تعػيل فيهػا األسػرة األدراريػة التقليديػة "القصػورية" دائمػا يػتم توسػيعها ،وبنػاء غػرؼ
جدي ػػدة ،إذا ارتف ػػع ع ػػدد األف ػ ػراد ،وى ػػذا حس ػػب إمكاني ػػة اجمل ػػاؿ والظ ػػروؼ ،ى ػػذه ال ػػدار مبني ػػة حس ػػب حاج ػػات
ومتطلبػػات األسػػرة بعيػػدا عػػن أعػػني املػػارة ،حيػػث ذبعلهػػا يف مػػأمن عػػن املخػػاطر ا تيػػة مػػن اخلػػارج ،وأف تكػػوف هلػػا
خصوصيتها فنادرا ما تطل علػى اخلػارج ،ويكػوف املنػزؿ مغلقػا مػن اخلػارج ،حبيػث ال تػرى وال تظهػر منػو سػوى بعػ
الثغػرات الصػػغرية تعػػد نوافػذ صػػغرية تطػػل علػى الشػػارع ، ،كمػػا أف اليػاة بداخلػػو تكػػوف مغلقػة و افظػػة علػػى سػػري ا،
ويف نفس الوقت ،يعرؼ حركة ونشاط دائمني من طرؼ سكانو ،كما ي م يف األصل العائلة املمتدة.
ىػػذه الػػدار الكبػػرية تقػػوـ بػػدورىا يف التماسػػك األسػػري ،وربقيػػق األمػػاف وا افظػػة علػػى األقػػار  ،يف وضػػعية
ذبمػع وتعػاوف دائمػػني حيػث كػل ثنػػائي زوجػي وكػل ةموعػػة عمريػة أو جنسػية ذبػػد يف داخػل ىػذه الػػدار مكانتهػا دبػػا
يتماشى وقواعد العالقات العائلية.
أمػػا ا ف ومػػع ةػػيء ب ػوادر ال ػرية ،فبعػػد أف كانػػت تلػػك األسػػر تتميػػز بالوحػػدة والتجػػانس والتكامػػل يف
سلوكيا م وقيمهم وثقافا م ا ف حدث هلا تغيري ىذا التغيري أمر بديهي الف اجملتمع اجلزائري ككل قػد تغػري وحبكػم
أف ىذه األسر ىي إنتاج اجتماعي فقد عكس صورة اجملتمع عليها.
فاألسرة اليوـ بأدرار أصبحت ،أسرة ح رية تتميز بكوهنا وحػدة بسػيطة تتكػوف مػن (أ و أـ وأبنائهمػا) يف غالػب
األحياف وتبعا لذلك ضعفت العالقات نوعا ما بني األفراد املباشرين ،وبني األقػار البعيػدين نتيجػة املطالػب املاديػة
وال غوط الثقافية املعقدة ،الم تستنفد جهود األفراد وسبلك وقتهم وتشغل تفكريىم."39
وملػػا كػػاف تط ػػور املدينػػة مالئم ػػا لطبيعػػة وثقافػػة اجملتمػػع اجلزائ ػػري ،انعك ػػس علػػى الاكيب ػػة األس ػرية اجلزائري ػػة،
فأصبحت العالقات مفككة وانتشرت االستقاللية ومنت روح الفردية بني األفراد.
ونتيجػػة للتطػػور االجتمػػاعي واالقتصػػادي والسياسػػي الػػذي عرفػػو اجملتمػػع اجلزائػػري واألسػػرة اجلزائريػػة خاصػػة،
انعكػس عليهػػا سػػلبا ،حيػث أصػػبحت تعػػرؼ تناق ػات واضػػحة بػػني املدينػة والريػػف ،بػػني الصػناعة والزراعػػة ،بػػني مػػا
ىو جديد عصري وما ىو تقليدي قد .
ويف القابل ػػة رق ػػم " "07ي ػػد الس ػػاكن ب ػػأف املس ػػكن أص ػػب مكان ػػا ض ػػيقا غريب ػػا بالنس ػػبة للعائل ػػة واألس ػػر
األدراريػػة ،فػػانعكس ىػػذا كلػػو علػػى النشػػاطات واملمارس ػػات الثقافيػػة واالجتماعيػػة لألع ػػاء ،فب ػػاتوا م ػػطرين غ ػػري
متكيفني مع ىذا الوضع اجلديد الغريب عنهم.
ورجوعػػا إىل أف التوسػػع يف األحيػػاء القصػػديرية وعمليػػة الػػد منػػو انتهجػػت اجلزائػػر سياسػػة بنػػاء السػػكنات
اجلماعية ،لكن ىذه السياسة أعطت أمهية للجانػب االقتصػادي مهملػة آنػذاؾ أىػم جانػب ىػو اجلانػب االجتمػاعي

والثقايف للعائلة اجلزائرية.40
وتش ػػري املالحظ ػػة امليداني ػػة أف الي ػػاة يف ةتم ػػع الدراس ػػة طبع ػػت بط ػػابع جدي ػػد يف إط ػػار م ػػا يس ػػمى خبص ػػائص
األس ػػرة الديث ػػة (ال ػ ػرية) حبي ػػث أص ػػب الف ػػرد يق ػػوـ بتص ػػرفات نابغ ػػة م ػػن حريت ػػو وابتع ػػاد األس ػػرة ع ػػن املمارس ػػات
التقليدية القائمة على االقتصاد املنز والت امن االجتماعي والعادات والتقاليد واهلوية القصورية.
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وكػػاف لػػدخوؿ امل ػرأة ةػػاؿ العمػػل وإتاحػػة فػػرص التعلػػيم أثػػره يف تغػػري وضػػعها االقتصػػادي واالجتمػػاعي .وديكػػن
القػػوؿ أنػػو خػػالؿ الفػػاة مػػن  ، 2014-1998قػػد حػػدث ربسػػن ملحػػوظ يف مشػػاركة امل ػرأة األدراريػػة يف النشػػاط
االقتصػ ػػادي .إذ زادت نسػ ػػبة اإلنػ ػػاث إىل ةمػ ػػوع القػ ػػوى العاملػ ػػة مػ ػػن  % 6.2إىل  % 30.4وتشػ ػػري املعلومػ ػػات
املتاحػػة إىل نصػػف القػػوى العاملػػة مػػن النسػػاء تاكػػز يف قطػػاع اخلػػدمات التعليميػػة  ،يلػػي ذلػػك قطاعػػات اخلػػدمات
الطبي ػػة  ،وخ ػػدمات اإلدارة العام ػػة .فبع ػػد أف كان ػػت تابع ػػة تعتم ػػد عل ػػى أس ػػر ا أو زوجه ػػا م ػػن الناحي ػػة االقتص ػػادية،
أصبحت تساىم يف دخل األسرة.
وال يع ػػىن ذل ػػك اختف ػػاء األس ػػرة املمت ػػدة يف ةتم ػػع الدراس ػػة ،ب ػػل ديكنن ػػا أف مني ػػز وج ػػود النمط ػػني مع ػػا ويف ك ػػل
املس ػػتويات االقتص ػػادية واالجتماعي ػػة ،وال ػػذي يرج ػػع إىل ال ػػدور ال ػػذي م ػػا زال ػػت تؤدي ػػو ى ػػذه األس ػػرة داخ ػػل ال ػػنمط
ال ري ،وخاصة يف ظل غيا املؤسسات االجتماعية الم قد تؤدي تلك الوظائف.
وقػد تغػػريت األسػػرة املمتػػدة يف شػػكلها وبناءىػػا التقليػػدي فهػي كغريىػػا مػػن الػػنظم االجتماعيػػة يف عمليػػة مسػػتمرة
للتوافق مع التغػريات االقتصػادية واالجتماعيػة والثقافيػة ،ويظهػر ذلػك يف إطػار العالقػات الوظيفيػة املتبادلػة بػني نظػاـ
األسػػرة  ،وبػػني التغػػري يف اجملتمػػع ،فعلػػى س ػػبيل املثػػاؿ فقػػد قػػدـ ليتػػوؾ ( )1960مفهػػوـ األس ػػرة املمتػػدة املعدلػػة «
 » Modified Extended Familyوالػم زبتلػف عػن األسػرة املمتػدة التقليديػة يف أهنػا ال تطلػب اشػااكا
يف نف ػػس املس ػػكن ،أو امت ػػداد فيه ػػا ،أو عالق ػػات ب ػػني ا ب ػػاء وب ػػني أبن ػػائهم املت ػػزوجني تعك ػػس عالق ػػات الس ػػيطرة و
اخل وع ،وىي زبتلػف عػن األسػرة النوويػة املسػتقلة واملنعزلػة ،ذلػك الف األسػرة املمتػدة املعدلػة تػوفر مسػاعدات قيمػة
ومستمرة لألسرة النووية ،حيث تقدـ املشورة هلا دوف إلزاـ ،وقد ال تكوف العالقات بال رورة وجها لوجو.41

ب -التغير في يتائف ا سرة:
فيمػا يتعلػق بوظػائف األسػرة تؤكػد العديػد مػن الدراسػػات إىل أف وظػائف األسػرة بوجػو عػاـ قػد تطػورت مػػن
االتساع إىل ال يق ،ومن الطابع الكلي إىل الطػابع اجلزئػي .فقػد أدى تطػور اجملتمػع و ظهػور املؤسسػات املتخصصػة
الػػم ت ػػطلع بػػأداء الكثػػري مػػن الوظػػائف الػػم كانػػت تقػػوـ هبػػا األسػػرة إىل تقلػػص دورىػػا ،فظهػػور املػػدارس واجلامعػػات
ومعاىػػد التعلػػيم  ،أدى إىل تقلػػص الػػدور الابػػوي لألسػػرة ،باإلضػػافة إىل اكتشػػاؼ الػػنفط يف اجملتمعػػاالدراري وربػػوؿ
االقتصاد املنز إىل االقتصاد الصناعي ،أدى باألسرةاالدراريةتعتمد على املؤسسات لتوفري احتياجا ا.42
فطبيعة النشاط االقتصادي التقليػدي تعتمػد بشػكل كبػري علػى تعػاوف أفػراد األسػرة يف إطػار تقسػيم العمػل
االجتمػاعي وفقػػا للسػن والنػػوع وىػػو مػا يتفػػق مػع ىػػدا الػػنط مػن األسػػرة كمػا أف نسػػق القػػيم االجتماعيػة قػػد يسػػاعد
ويدعم ىد النمط لزيادة التماسك والاابط القبلي واألسري وا افظة على امللكية.
وهبػػذا تكػػوف االسػػرة وحػػدة اجتماعيػػة واقتصػػادية مكتفيػػة ذاتيػػا – إىل حػػد كبػػري -حيػػث تسػػتطيع أف ربقػػق
ألفرادىا جانبا كبريا من احتياجا م املعيشية واالجتماعية ،وتػأمني اليػاة بالنسػبة ألع ػائها الػذين ال ديكػنهم ربقيػق
ذلك من خالؿ االعتماد على أنفسهم ،ويتم ذلك من خػالؿ تنظػيم العمػل بػني األبنػاء واألحفػاد .فغالبػا مػا ديػارس
أغلػػب أفػراد األسػػرة نوعػػا واحػػدا مػػن النشػػاط االقتصػػادي ،كػػأف يكػػوف مشػػروعا ذباريػػا أو حرفػػة معينػػة .وىػػذا التوحػػد
االقتصادي يعمل على تدعيم الكياف األسرى وتقويتو.43
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ويعتمػػد تقسػػيم العمػػل داخػػل األسػػرة علػػى أسػػاس عوامػػل السػػن والنػػوع ،فػػاأل والػػذكور البػػالغني يقومػػوف
بالسعي والعمل خارج املنزؿ باألعماؿ الرفية أو التجارية أو غريىا بعيدا عن املسكن .بينما تسند األعمػاؿ املرتبطػة
باملسػػكن للزوجػػة واإلنػػاث مثػػل غػػزؿ الصػػوؼ وربويلػػو إىل مالبػػس أو سػػجاد ،وصػػناعة السػػالؿ واألطبػػاؽ واألوعيػػة
اخلاصة حبفظ الطعاـ من سعف النخيل وحلب الل من األبقار واألغناـ الم كاف حيتفظ هبػا بعػ السػكاف داخػل
املسكن بصفة خاصة لألغراض االجتماعية كتقدديها يف مناسبات الوالدة(العقيقة) ،أو حػاالت الوفػاة (الصػدقة) أو
قػػدوـ ضػػيوؼ للزيػػارة" ،الوعػػدة" باإلضػػافة إىل غريىػػا مػػن األعمػػاؿ املنزليػػة .ولكػػن مػػع التغػػري والنػػزوح املكثػػف هلػػذه
العائالت على املدف والقصور خلق أزمة خانقة ىي أزمة السكن ،وا تبقى ىػذه العػائالت افظػة علػى ىػذا الوضػع
املػػزرى لفػػاة طويلػػة ،بػػل أصػػب لػػديها الرغبػػة يف ربسػػني مسػػتواىا املعيشػػي الػػذي يواكػػب التطػػور والتقػػدـ الس ػريعني،
وغػ النظػػر عػػن زراعػػة األرض واختيارىػػا الصػػناعة كػػنمط جديػػد للعمػػل ،ىػػذا التغيػػري نػػت ،عنػػو تنػػاق بػػني مػػا ىػػو
قػػد املػرتبط باليػػاة الريفيػػة (الفالحيػػة) وبػػني مػػا ىػػو معاصػػر ح ػػري ،يتنػػاق بػػني رغبػػة اجملتمػػع ،يف االسػػتفادة مػػن
التق ػػدـ الص ػػناعي ،التقػ ػ  ،التكنول ػػوجي" ،إف ع ػػدـ كفاي ػػة اإلنت ػػاج الص ػػناعي لت ػػوفري ى ػػذا كل ػػو ،حي ػػث ى ػػذا التق ػػدـ
والتكنولوجيا ،احػدث تغػريات وربػوالت كبػرية يف اجملتمػع اجلزائػري ،سػواء يف وسػائل النقػل ،وسػائل االتصػاؿ ،العمػل
اإلداري ،والصػػناعي وخاصػػة يف عالقػػات الفػػرد ،االنتقاليػػة إىل ال ػػر إحػػداث انعكاسػػات علػػى التفكػػري اإلنسػػاين،
على العائلة ،وعلى العالقات داخلها و حى خارجها مع جرياهنا".44
ففػػي ةتم ػػع الدراس ػػة تشػػري املالحظ ػػة إىل أف األس ػػرة قػػد فق ػػدت– إىل ح ػػد كبػػري – وظيفته ػػا االقتص ػػادية،
نتيجة للتغري االقتصادي الذي أدى إىل انتقاؿ العمػل خػارج املسػكن إىل املصػنع أو املؤسسػة أو الشػركة .كمػا زبلػت
األسػػرة عػػن وظيفتهػػا اإلنتاجيػػة وأصػػبحت تعتمػػد علػػى البيئػػة اخلارجيػػة يف إشػػباع حاجػػات أفرادىػػا ،فلػػم تع ػد طبيعػػة
الياة ال رية ،وال طبيعة املسكن وال وقت األسرة يسم باستمرار ىذه الوظيفة.
كمػػا أف األنشػػطة الثقافيػػة لألسػػرة الديثػػة ،ا تتنػػاق وإمنػػا أخػػذت شػػكال متغ ػريا ،فوجػػود املراكػػز الثقافيػػة
واملتخصص ػػة ك ػػدور الس ػػينما واألندي ػػة واملس ػػارح وأم ػػاكن التس ػػلية ق ػػد ح ػػد م ػػن ال ػػدور الثق ػػايف لألس ػػر ،إال أف وج ػػود
التلفزي ػػوف دب ػػا ل ػػو م ػػن قيم ػػة كب ػػرية يف اجملتم ػػع ال ػػديث ،باإلض ػػافة إىل عالق ػػات الص ػػداقة ،والعالق ػػات م ػػع األق ػػار
البعيػدين مػػن العوامػػل الػم ربفػػظ علػػى األسػػرة دورىػا الثقػػايف ،45إال أف األسػػرة مػػا زالػت تقػػوـ بوظيفتهػػا األساسػػية يف
عمليػػة التنشػػئة االجتماعيػػة ،واالىتمػػاـ برعايػػة الصػػغار وإكسػػاهبم القػػيم ،و تكػػوين الشخصػػية الثقافيػػة واالجتماعيػػة،
وإمداد اجملتمع بأفراد جدد.
وقد كاف لتغري منط األسرة ،وظروؼ الياة ال رية ،أثػره يف تغػري البيئػة املاديػة لألسػر .فاملسػكن قػد تغػريت
مسػػاحتو وخطتػػو ،وا يعػػد ذلػػك املسػػكن الكبػػري الػػذي ي ػػم أف ػراد األسػػرة املمتػػدة بأنشػػطتهم ،وأصػػبحت مسػػاحتو
ػػدودة ،وحلػػت الفػػيالت ونظػػاـ الشػػقق السػػكنية ػػل املسػػكن وتوزيعهػػا ،وتقػػد املسػػاعدات والقػػروض للم ػواطنني
لبناء مساكن جديدة ،وكذلك اسػتقالؿ األبنػاء اقتصػاديا عػن األسػرة يف تشػجيع الكثػري مػن الشػبا حػديثي الػزواج
يف االنفصاؿ عن الوالدين والعيل يف مسكن مستقل.
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وفيمػا خيػػتص بعالقػػات أفػراد األسػرة ،تشػػري املالحظػػة أف ىنػػاؾ تغػريا يف السػمات األساسػػية الػػم كانػػت سبيػػز
األسػػرة ،مثػػل أػػة التعػػاوف ،واالعتمػػاد املتبػػادؿ يف كافػػة شػػؤوف اليػػاة ،وأخػػذت صػػور العالقػػات االجتماعيػػة سبيػػل إىل
الفردية ،والذي قد يرجع إىل تغري اخلصائص االقتصادية ألفرادىا وما طرأ من تغري يف أدوار أع ائها.
فاسػػتقالؿ األبنػػاء االقتصػػادي عػػن األسػػر ،ف ػػال عػػن االىتمامػػات اجلديػػدة بكػػل ع ػػو مػػن أع ػػائها يف
ةاالت العمل ،والذي ترتب عليو تغري مكانتها االقتصادية واالجتماعية ".حيث أوضحت دراسػتاف أحػدمها مػ وؾ
مقدـ "التوطني واالستيطاف" و مد السويدي أف املهاجرين الذين أقاموا يف املدف قػد تبينػوا بعػ ا راء واالذباىػات
التقدمي ػػة فيم ػػا يتعل ػػق دبكان ػػة املػ ػرأة ،وأف االنتق ػػاؿ م ػػن اقتص ػػاد اإلعاش ػػة الريفي ػػة إىل اقتص ػػاد النق ػػدي ال ػػري ق ػػد
أعطىلمرأة قيمة اقتصادية ا تكن متاحة هلا يف ظل القصور ،حى أف عمل املرأة قد أصب مطلبا اقتصاديا.
فق ػػد أدت ى ػػذه العوام ػػل ةتمع ػػة إىل تغ ػػري نس ػػة يف عالق ػػات األس ػػر ،مث ػػل إش ػػاعة الق ػػيم الدديقراطي ػػة يف
العالقات داخل بع األسر ،وأصبحت السلطة األبوية تتجو إىل التقليل من قب تها ،وأصػب لألبنػاء والزوجػة دور
يف ازباذ القرارات الم زبص األسرة وأفرادىا.
وىػػذا ال يعػػىن ذلػػك أف القػػيم القدديػػة قػػد تالشػػت سبامػػا ،أو حػػى أصػػاهبا تغػػري كبػػري ،بػػل أف اإلطػػار العػػاـ
للثقافة ،و طبيعة العػادات والتقاليػد مػا زالػت سبػارس دورىػا يف اسػتمرار مكانػة األ كمصػدر للسػلطة داخػل األسػرة
كمػا تؤكػد الدراسػة أف الػزواج الػداخلي مػازاؿ يلقػى احاامػػا يف الكثػري مػن اجملتمعػات االدراريػة ،باعتبػاره يسػتند علػػى
أسػػس دينيػػة ،ورغػػم اختفػػاء الظػػروؼ االجتماعيػػة والثقافيػػة الػػم أملػػت ىػػذا النػػوع مػػن الػػزواج .ومػػا زاؿ الت ػزاـ األبنػػاء
حيػػاؿ األسػػر واضػػحا يف سػػلوكهم ،وعالقػػا م ببػػاقي أفرادىػػا .بػػل أف األسػػر يف ةتمػػع الدراسػػة مػػا زالػػت سبثػػل كيانػػا
اجتماعيا متماسكا.
وأى ػػم م ػػا ديي ػػز ش ػػكل األس ػػرة ى ػػو مس ػػكنها ،ال ػػذي يع ػػد م ػػن أركاهن ػػا األساس ػػية ،فل ػػو أمهي ػػة خاص ػػة ربدي ػػد
خصائصػػها ،كمػػا انػػو يسػػاعدىا علػػى أداء دورىػػا يف التنشػػئة السػػليمة ،فاألسػػرة تعػػيل يف مسػػكن واحػػد فػػاة طويلػػة،
يتفاعػػل خالهلػػا صبيػػع أف ػراد األسػػرة مػػع بع ػػهم ال ػػبع ويعيش ػػوف معيشػػة مشػػاكة ،فيكسػػبوف معػػا ثقافػػة واح ػػدة،
وخ ات متشاهبة إىل حد كبري من العادات والتقاليد والقيم و املعتقدات ،فيشعروف ببع هم البع .
ويعػػد املن ػػزؿ أوؿ مس ػػتلزمات الع ػػيل املشػػاؾ ،فه ػػو ح ػػاوي أث ػػاث األس ػػرة وممتلكا ػػا وى ػػو م ػػالذ أع ػػائها يف اللي ػػل
ومعظ ػػم النه ػػار ألن ػػو املك ػػاف ال ػػذي تق ػػيم في ػػو ،فه ػػو مص ػػدر الماي ػػة واألم ػػن واألم ػػاف و منب ػػع لالس ػػتقرار والطمأنين ػػة
ألفرادىا.
ومن أىم خصائص األسرة العيل املشاؾ مما لو من اثر كبري يف نشػأ ا و تطورىػا ،فػاملنزؿ و أثاثػو والػدخل
وثػػروات األسػػرة مشػػاع بػػني أع ػػائها ،وال تكمػػن امللكيػػة املشػػاكة يف رعايػػة األف ػراد وتزويػػدىم باإلمػػدادات املادي ػػة
ال رورية للحياة فحسب ،بل فيما تولده ىذه امللكية املشاكة من مشاعر ا لفة واملودة والتعاوف.46
والعػػيل املشػػاؾ جانػػب أساسػػي مػػن األسػػرة ،فكػػل أسػػرة حػػد أدإل مػػن املشػػاركة بػػني أفرادىػػا يف اإلقامػػة
والسػػكىن ،وتنػػاوؿ الوجبػػات الغذائيػػة وإعػػدادىا ،وتػػدبري أمػػور اليػػاة مػػن دخػػل وإنتػػاج واسػػتهالؾ وإنفػػاؽ وادخػػار،
وملكية للمنزؿ واألثاث والثروة ،ومواجهة املخاطر والتهديدات اخلارجية.
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ويعػػد املنػػزؿ أوؿ مسػػتلزمات العػػيل املشػػاؾ ،فهػػو حػػاوي أثػػاث األسػػرة وممتلكا ػػا وىػػو مػػالذ أع ػػائها يف
الليل ومعظػم النهػار ألنػو املكػاف الػذي تقػيم فيػو ،فهػو مصػدر المايػة واألمػن واألمػاف و منبػع لالسػتقرار والطمأنينػة
ألفرادىػػا ،ومػػن أى ػػم خصػػائص األس ػػرة الع ػػيل املش ػػاؾ ممػػا لػػو م ػػن اث ػػر كب ػػري يف نشػػأ ا و تطورى ػػا ،فػػاملنزؿ و أثاث ػػو
والػػدخل وثػػروات األسػػرة مشػػاع بػػني أع ػػائها ،وال تكمػػن امللكيػػة املشػػاكة يف رعايػػة األف ػراد وتزويػػدىم باإلمػػدادات

املادية ال رورية للحياة فحسب ،بل فيما تولده ىذه امللكية املشاكة من مشاعر ا لفة واملودة والتعاوف.47
وأى ػػم م ػػا ديي ػػز ش ػػكل األس ػػرة ى ػػو مس ػػكنها ،ال ػػذي يع ػػد م ػػن أركاهن ػػا األساس ػػية ،فل ػػو أمهي ػػة خاص ػػة ربدي ػػد
خصائصػػها ،كمػػا انػػو يسػػاعدىا علػػى أداء دورىػػا يف التنشػػئة السػػليمة ،فاألسػػرة تعػػيل يف مسػػكن واحػػد فػػاة طويلػػة،
يتفاعػػل خالهلػػا صبيػػع أف ػراد األسػػرة مػػع بع ػػهم ال ػػبع ويعيش ػػوف معيشػػة مشػػاكة ،فيكسػػبوف معػػا ثقافػػة واح ػػدة،
وخ ات متشاهبة إىل حد كبري من العادات والتقاليد والقيم و املعتقدات ،فيشعروف ببع هم البع
خاتمة

إف التغري يف شكل املسػكن الػدي فػرض علػى األسػراألدرارية ،والػذي حػدث بشػكل مكثػف بعػد اكتشػاؼ

ال ػ ػػنفط ،ا يك ػ ػػن ق ػ ػػوة كافي ػ ػػة يف تغي ػ ػػري األس ػ ػػس الروحي ػ ػػة للبني ػ ػػة االجتماعي ػ ػػة للعائل ػ ػػة األدراري ػ ػػة ،فظل ػ ػػت العائل ػ ػػة
األدراريةمتماسكة بقيمها بتقاليدىا ،بسلوكيتها وبطريقتها القصورية.
أكػػدت الدراسػػة علػػى أف التحػػوؿ يف شػػكل املسػػكن وتصػػميمو يف ةتمػػع الدراسػػة قػػد جػػاء يف شػػكل ثػػورة
عمرانيػػة ،وا يكػػن وفق ػػا للتط ػػور الطبيع ػػي والتػػدرجيي أو نابع ػػا مػػن ثقافػػة اجملتم ػػع ،فه ػػو خيتل ػػف يف شػػكلو ،وخطت ػػو،
وعناصره املعمارية عن املسكن القصوري .وأف املسكن الديث يف مدينة أدرار(الشقق السػكنية) ال يتفػق مػع طبيعػة
األس ػػرة األدراري ػػة ،ويفتق ػػد الكث ػػري م ػػن اخلص ػػائص الوظيفي ػػة للمس ػػكن مث ػػل اخلصوص ػػية ،ومالئمت ػػو لي ػػاة الس ػػكاف
وعادا م وتقاليدىم.
كم ػػا توص ػػلت الدراس ػػة إىل أف إمه ػػاؿ املخطط ػػني للجوان ػػب االيكولوجي ػػة واخلص ػػائص االجتماعي ػػة الثقافي ػػة
لألسرة األدرارية أدى إىل بروز أزمة من نوع آخر؛ أي بني اجلانب املػادي واملعنوي"عػدـ توافػق النمػاذج واهلندسػيات
م ػػع من ػػط معيش ػػة الفردوثقافت ػػو" ،مم ػػا تس ػػبب يف وق ػػوع تص ػػادـ ب ػػني ثقاف ػػة املس ػػتهلك (األس ػػرة) واإلنت ػػاج املق ػػدـ ل ػػو
(املسكن).

التوامش:
ه حي " أضبد دراية " الذي ىو حديث النشأة عاـ  ،2000يتكوف من  140مسكن وىو عبارة عن ةموعة شقق مااصة متشاهبة هبا غرفتني ومطبع
وفناء واسع تتميز باللوف األضبر من اخلارج ،يسكنو ذوي الفئات العمرية الشبابية حديثي الزواج ،عاملني بقطاعات رأية وذوي مستوى تعليمي عاؿ،
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