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مربؿدمغبداوي

 

 

 

 مدخل عام
ماظقاضعم مادؿؼراء مدون ماٌلؿؼؾؾ مؼب موضعقؿفا متقّضع موال ماياضر، مؼب ماٌرأة موضعقة مصفؿ مميؽـ ال

ممألدرةماالجؿؿاسلماظعاممومدونمادؿؽشافماظؾـقةماألدرؼة.مذظؽمأنماٌرأةمسـصرمبـققيموموزقػلمؼبما
معبقعام مػمالء معقاضع مو ماآلخرؼـ، ماظؾـقة مأصراد ممبقاضع موضعقؿفا متؿقدد معمدلاتماجملؿؿع، مؼب و
مظؾػاسؾنيم مصقددت موحرطقؿفا، ماالجؿؿاسقة ماظؿشؽقؾة مأداس مؼب مطاغت مزبؿؾػة مظعقاعؾ غؿقفة

ربالمماالجؿؿاسقنيمأدوارػؿ.مظذظؽمصانموضعقةماٌرأةماظدوغقةماظيتمجعؾتمعـفامعـذمضرونمومإظبماظققم
ظؾعـػمبشؽؾقفماٌاديموماظرعزي،موسؾكماخؿالفمدرجاتف،معامػلمإاّلمغؿقفةمجملؿقعماظعالئؼماظؼائؿةم
سؾكماظؿػاوتمؼبماٌؾؽقةمومؼبممماردةماألدوارماالجؿؿاسقةمومؼبمتقزؼعممثراتماظعؿؾ،موماظيتمدادتم

مادؿؽ معـذ ماٌكؿؾػة مبـكماجملاالتمايققؼة معازاظتمتلقد مباٌؾؽقةماجملؿؿعماإلغلاغل،مو ماظرجؾ ـار
ومأخذهمبزعامماظلؾطةمسؾكمحلابماٌرأةمؼبمماًاصةمظقدائؾماإلغؿاجمومإضاعؿفمغظامماألدرةموماظدوظة

مطؾمعـفؿا.
إنمعؾؽقةماظقدقؾةمعصؾقة،مبؿعؾريمرجالماظؼاغقن،مؼؿطؾبمايػازمسؾقفامهقؼؾفامإظبمحؼ،مأيم

مصقا مذظؽ مؼلؿقجب مو مررفماآلخرؼـ، معـ مبفا مععرتف معصؾقة مسرصقةمإظب مو مأخالضقة مضقاسد مممممممشة
ومضاغقغقةميؿاؼؿفا.مورؾقعلمأنماظذيمميؾؽماظقدقؾةمميؾؽماظؼدرةمسؾكم"تػصقؾماظؼقاسدماظيتموعؾم

.مبعدمذظؽمتـشلمظدؼفماالدؿؼالظقةمصقؽقنمعؿؾقسامومؼؽقنماٌعدعقنمتابعنيمسؾكمعضضمعصؾقؿفمحؼا"
مإذ مبف مؼؽقن ماظذي مباظؼدر متؾعقؿفؿ متؿلطد مرضك، مسـ ماظيتمظدىمأو مباظقدائؾ معرتؾطا محاجاتفؿ ؾاع
معؿؾقسفؿ،موانمرؾعتمسالضؿفمبفؿمباظعـػمواالدؿؼالل.

وٌامطاغتماٌرأةمؼبمطؾمغظاممادؿغالظلمعفؿامطانمأدؾقبماإلغؿاجماظلائدمصقف،مػلمآخرمعـمميؾؽم
                                                                                                                                                                 

1
مػذهماظعؾارةمإذارةمإظبمطؿابمصرؼدرؼؽمانؾس،مأصؾماظعائؾةموماٌؾؽقةماًاصةموماظدوظة،معقدؽق،مدارماظؿؼدمم)بدونمتارؼخ(.ؼبمم–

2
م"اظعدلمأدسماٌؾؽ"…ملمأجدمأصضؾمتعؾريامسـماظعالضةمبنيماظعدلموماٌؾؽمعـمػذاماظـصماظذيمهؿػظمبفماظذاطرة:مم–

مصفمصفمالمهؽل
ماٌؾؽمأداسماظعدل

مدؽقـا،ممتؾؽمحؼؽمؼبمضؿؾل".ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأنممتؾؽ
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مأومآخرمعـمؼؿؼاضكمعؼابالمسؾكمسؿؾ،مصنغفامػلمآخرمعـمؼؼعمسؾقفماظعـػم:مأيمأنماظرجالماظذؼـ
مسؾكم مظالدؿغالل ماٌراصؼ ماظعـػ ممياردقن ماالجؿؿاسل ماهلرم مضؿة مضبؿؾقن مو ماإلغؿاج مودائؾ ميؾؽقن
اظرجالماظذؼـمالمميؾؽقن،مواظذؼـمؼقجدونمؼبمعرتؾةمأدغكمعـفؿ،موػمالءمؼلؿغؾقنمغلاءػؿموممياردقنم

نمأصؼقامسؾقفـماظعـػمأخريا.مصنذامحدثمأنمطاغتماٌرأةمػلماٌؿاردةمظؾعـػ،مصانمصعؾفامدقفمؼؽق
مغادرا،م مادؿــاء مإال ماظرجال ماواه مؼب متصاسدؼا مؼؽقن موال مغػسموضعقؿفا معـ ماظؾقاتل ماظـلاء ميس

مواظؼاسدةمؼمطدػاماالدؿــاء.
ؼؾدوماظعـػماظقاضعمسؾكماٌرأة،مإذن،مزاػرةمعالزعةمظؽؾمحقاةماجؿؿاسقة،م"هؿؾماصؼفاموتغؾػفام

ونمصؼط،مبؾمػقمذبالمطذظؽمظؾصراع.موبؿعؾريم.مصاظقدطماالجؿؿاسلمظقسمذباالمظؾؿعاعـمطؾمغاحقةم"
مباظطؾع،مبؾمػقمسدواغلمباظطؾعمأؼضا.موضدمتطغكمسدواغقؿفمسؾكم ابـمخؾدون،مظقسماإلغلانمعدغقا
مإظبم مغزسؿف موتؾطؾمصقف موازسة مضقة مذقطؿف مملمتؽلر معا مسؾكماىؿقع، مإظبمخطر مصقؿققل اجؿؿاسقؿف

ماإلضرار.
ةموماجملؿؿعمدائؿامسالضةمتعاوغقة،مبؾمػلمأؼضامسالضةمطذظؽمظقلتمسالضةماٌرأةمباظرجؾمؼبماألدر

مصراع،مؼؽقنماظعـػمؼبمبعضفامػقماٌفقؿـ،مصالمؼرتكمذباالمأليمتؾادلمعـمأيمغقعمأخرمطان.م
ماجؿؿاسقةمدلمسؾقفام مزاػرة مأومصردؼا مرعزؼا،معباسقا مأو مأومضؿـقا،معادؼا وظقسماظعـػمصرضبا

وماظلقؽقظقجلمايدؼث،مبؾمإغفامطاغتمدائؿامؼبمسؿؼماالدؽؿشافماظلقدققظقجلمأوماالغـروبقظقجلمأ
اظؿػؽريماالجؿؿاسلمظدىمرجالماظدؼـموماظػالدػةموماٌمرخنيموسؾؿاءماظلقادة.مشريمأنماظعـػمطقاضعم
تعقشفماٌرأةمؼبماألدرةموماجملؿؿعمملمؼلؿمبطابعفمأؼةمغظرؼة.مذظؽمأنماألدرةمغػلفامطؿقضقعمظؾدرادةم

عدردةمذقؽاشقماظؿػاسؾقةمبزساعةمارغقلتمبقرجس،مومععماٌدردةماظػرغلقةماألعربؼؼقةمملمتؾدأمإالمععم
م.بزساعةمظقػلمدرتوسماظذيمدّذـمتطؾقؼماظؾـققؼةمسؾكماألغظؿةماظؼرابقةمؼبماجملؿؿعاتماظؼدمية

مأطّبم مضاعتمدراداتمغؼدؼة ماألدرة، مسـ مانؾسمودورخاؼؿ مبف ماظيتمضام وسؾكمأداسماألسؿال
مسؾكماجملؿؿعاتماظؼد م)أسؿالمظقػلمبعضفا مسؾكم…درتوس،مجرعانمتقؾققنم–مية ماآلخر موبعضفا )

(معمدلةمبذظؽمظـظرؼةمحدؼـةم…اجملؿؿعاتمايدؼـةم)أسؿالمتاظؽقتمباردقغز،مر.مػقؾ،مد.ممسقث
ماألدرة مصرضبا،مطفاغبمسـ معػفقعا مأو مدالظة ماظعـػ، متعرضتمظقاضع موان مغظرؼة، مأؼة مشريمأن .

مبقضع موربطتممماردؿف ماألدرؼة، مغظرؼةمظؾققاة موتشؽؾمسـف مبدرادؿف مملمتـػرد ماظدوغقة، ماألدرة قة
مبذاتفامعؿؿادؽةمومعؿفاغلة.م

مصاحبم مأن ماظيتمترى ماألبقؼة، ماظـظرة محؾقلة ماظدراداتماظؽالدقؽقة معـ مبؼقتماظؽـري طذظؽ
مأنمؼؽقنمذطرا" مالبد مواألدرة مؼبماظدوظة ماظعـػمأحقاغاماظلؾطة معـممماردة مهلا مالبد موأنماظلؾطة .

                                                                                                                                                                 
مبقرؼؽق،مف..م-3 مر.؛ ماالجؿؿاع.م-بقدون، ماظـؼديمظعؾؿ ماٌطؾقساتماىاععقة،مم-اٌعفؿ مدؼقان ماىزائر، محداد، مدؾقؿ مد. ترعبة

م.588صمم-.6858
ممأغظر:م-4

Michel, Andrée.- Sociologie de la famille et du mariage.- Paris, P.U.F, 3éme édition, 1986.- p.7. 
م.5ص.م-أغظرمغػسماٌرجع.م-5
،ماىزائر،م6855دؼلؿربمم4-6أسؿالماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمألبـمخؾدون،مصرغدةمم-ضراءةمجدؼدةمالبـمخؾدون.م-اظلعدواي،مغقال.م-6

م.84ص.م-.6854اٌرطزماظقرينمظؾدراداتماظؿارطبقة،م
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هاصظمسؾكماظـظاممومتضؿـمادؿؼرارمماضقؿفامومتـػذمادرتاتقفقؿفامومدبدمموجقدػامطؼقةظؿمطدمعصد
ماجملؿؿع.

ػذانمدؾؾانموراءمتلخرماظؾقثمؼبمعللظةماظعـػمؼزادمسؾقفؿامعامأذارتمإظقفمغقالماظلعداويمؼبم"م
مأغفم"ملمؼؽـمضراءتفاماىدؼدةمالبـمخؾدون"معـمأنمسدمماػؿؿامماظداردنيمماظؿؼؾقدؼنيمباظـلاءمعردهمإظب

.موػقمأعرمطؿامؼـطؾؼمسؾكمسصرمابـمخؾدون،مؼـطؾؼمسؾكماظعصقرماظالحؼة،ماذمأنمهلـمضقةمدقادقة
مبصقرةم مؼؽشػمسـموضعقؿفا مو ماظعؾؿقة ماٌقضقسقة مؼعرضمطؾمدارسمؼـشد ماظؼقة مهلذه ماٌرأة اصؿؼاد

اٌؿلؽقنمبزعاممرباؼدةمإظبمشضبماظذؼـمعصؾقؿفؿمؼبمايػازمسؾكموضعقؿفاماظدوغقة،مخصقصامعـفؿم
ماحملاصظةم متعـقفؿ ماظداردنيماظذؼـ مظذظؽمصان موععـقؼة. معادؼة ممبـاصع مالرتؾارفا ماظلقادقة، اظلؾطة
سؾكماظقضعمارضاءمألوظبمأعرػؿموحػازامسؾكمعصايفؿ،مضبفؿقنمسـمتـاولمػذاماٌقضقع،مإذامػؿمملم

مؼعاىقهمباظشؽؾماظذيمؼربرموجقدهموصبعؾفمعؼؾقال.
دؿطرادمسـماظؿؼدؼؿمإظبماظؿقؾقؾ،مشبؿزلماظؼقلمؼبمأنمزاػرةماظعـػماظقاضعموحؿكمالمضبقدمبـاماال

مدونم موؼؼػانمحاجزا مؼؽؿـػاغف ماظرتدد مو مايقطة مشريغا،مملمتعد موسـد مسـدغا، مؼبماألدرة سؾكماٌرأة
تـاوظف،مبؾمأنماًقضمصقفمأصؾحمأطـرمإعؽاغقة،مألنماظعقائؼمايائؾةمدونماظؾقثمصقفمصؼدتمضقتفام

مممقروةةمسـماظـؼاصةماألبقؼة.مطذظؽمظقسمحضقرمعػفقمماظعـػمباياحمؼبماًطاباتماظعؾؿقةماظلابؼةماٌ
وماظلقادقة،مبشؽؾمالصتمظؾـظر،مإالمعدساةمظإلضؾالمسؾكمصفؿمحؼقؼؿفمدونمخقػةمأومارتقاب.موػقمأعرم
اتمالمؼؿلتكمإالمإذامذقذماظؾاحـقنمسزائؿفؿ،مصؿفـدتمظذظؽمدراداتمتؽاعؾقةمؼبمزبؿؾػماالخؿصاص

ماظعؾؿقةماالجؿؿاسقةموماإلغلاغقة.
ؼبمػذاماإلرارمؼـدرجمعؼاظـامسـم"األدرةمعؽاغةماٌرأةموماظعـػمؼبماجملؿؿعماظؿؼؾقديمبقصػفمذبؿؿعام
عؿؿقزامخبصائصفماظؾـققؼةموعؿطؾؾاتفماظقزقػقةموبـظاعفماظؼقؿلماظذيمضبددمظألصرادمعراطزػؿمومأدوارػؿم

مومأغصؾؿفؿمعـماظلؾطةموماٌلموظقة.

 الـظام األبوي التؼؾيدي -1
ممؼدلمعػفقمماظـظامماألبقيمسؾكمذؽؾمعؿؿقزمعـماظؿـظقؿماالضؿصاديموماالجؿؿاسلموممنطماظؿػؽريم
وماظلؾقكموماظعؿؾماغػردتمبفماظؿشؽقؾةماالجؿؿاسقةماظلابؼةمظؾرأمساظقة.موطؿاموجدمتارطبقامبلذؽالم

اظشرقموماظغربماظعربقني."ذظؽمأنمػذهمزبؿؾػةمؼبمأورباموآدقا،موجدمبشؽؾمعؿؿقزمؼبمإصرؼؼقامومؼبم
ايضارات،مععمتضؿـفامتارطبقامسقاعؾماجؿؿاسقةموماضؿصادؼةمعؿؿاةؾة،مضدمعرتممبراحؾمومواربم

معـاخقة مذروطمغقسقةمعـمجغراصقةمو مطاغتمعؼقظةماجملؿؿعمومدميقشراصقة" تؽقؼـقةمحددتفا مٌا مو .
م ماالضؿصادؼة مبـاه مؼب متؼؾقدي، مذبؿؿع مإظب متشري مايدؼث،ماألبقي مظؾؿفؿؿع مودابؼ ماالجؿؿاسقة و

صاألبقؼةموماظؿؼؾقدؼةمصػؿانمعؿطابؼؿان.ماغفؿامتعربانمسـمطقانمساممؼؿفاوزمأدؾقبماإلغؿاج،مصقققؾم
مظفمضقؿفموةؼاصؿفموأمنارفماظلؾقطقةمومبـقؿفماظلقؽقظقجقة. سؾكمواضعمتارطبلموماجؿؿاسل

م ماظؼرن معـ ماألول ماظـصػ محؿك مضائؿا ماجملؿؿع مػذا مزؾ متصدسفمظؼد مبداؼة مأن مرشؿ اظعشرؼـ،

                                                                                                                                                                 
م.588ص.م-عرجعمدابؼ.م-بقرؼؽقر،مف..أغظرم:مبقدون،مر.؛مم-7
م88صم.م-عرجعمدابؼ.م-اظلعداوي،مغقال.م-8
م.05صم-.6858بريوت،مدارماظطؾقعة،مم-اظؾـقةماظؾطرطقة،محبثمؼبماجملؿؿعماظعربلماٌعاصر.م-ذرابل،مػشام.م-9
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مم6585اغطؾؼتمععمضاغقغلم مصؾؼدمسؿؾمضاغقنمم6585و ماظؽقظقغقاظل. أصرؼؾمم00اظؾذؼـمؼؽردانماظـظام
مسؾكمم(Senatus Consulte)م6585 مباظؼضاء موذظؽ مظالدؿعؿار، ماظلابؼة ماالجؿؿاسقة ماظؾـك مػدم سؾك

م مصقفا ماظؿصرف مو مبلغصؾؿفؿ ماالغػراد محؼ ماألصراد موعـح مصالحقةماٌؾؽقة مأرضا ماٌؾؽقة مأطاغت ممممممدقاء
أومرسقؼة،مطؿامأيؼماألراضلماظعاعةماظيتمالمعاظؽمهلامبلعالكماظدوظة.موؼبمطؾمحال،مصانماألراضلم

ماظيتمظقسمٌاظؽقفامدظقؾمعاديمسؾكمتقارةفاماسؿربتمطؾفامساعةمووضعتمسؾقفاماٌصادرة.
بنخضاسفمعبقعماألراضلمإظبماظؿشرؼعممصؼدمطؿؾمدابؼفم(Loi Warnier) 6585متقزمم08أعامضاغقنم

م.اظػرغلل،موتشؽقؾماٌؾؽقةماظػردؼة
ظؼدمطانماجملؿؿعماظؿؼؾقديمضؾؾمدخقلماظـظامماظؽقظقغقاظل،مؼرتؽزمؼبمسقشفمسؾكماظزراسة،مظذظؽ،م
معؼقؿنيم مذؾف مأو معؼقؿني موحلبمطقغفؿ موارا. محرصقنيمأو معـفؿ مصالحنيمأطـر مطاغقا مدؽاغف مممممصان

ظـشاطماظزراسلمععمشرسماألذفارماٌـؿرةمأوماظـشاطماظرسقيمػقماظذيمطانمراشقا.مأعامأومرحال،مصانما
مايرصةمأوماظؿفارةمصؼدمزؾتمؼبماألداسمغشارامحضرؼـبا.

مهقلمدونماتصاهلؿ،مبؾم مبصقرةموعؾمأمناطمععقشؿفؿمحدودا ماىؿاساتمعؿؿقزة وظقلتمػذه
عات.متـظؿمحرطاتفؿمخارجمعـارؼفؿمأسرافماغفؿمؼبماتصالمعلؿؿرموؼبمتؾادلمعؿقاصؾمظألذقاءموماًد

تلؿقجبمحاجؿفؿمإظبماظلؾؿماحرتاعفا،موانمطاغتمغدرةماٌقاردماالضؿصادؼةمؼبمأسقامماظرعادةمشاظؾامعام
تفددمادؿؿرارػؿموموعؾفؿمطبرتضقنمضقاسدماظلؾؿمومؼدخؾقنمبعضفؿمضدمبعضمؼبمصراع.موماظرحؾم

اظصراعموماالسؿداءمسؾكماٌؼقؿني،موذؾفماٌؼقؿنيمحنيمأطـرمسرضةمظؾؼقط،مظذظؽممصاغفؿمدائؿاماألبدأمب
مالمؼؾؼكمهلؿمعـمرزقمإالماظذيمؼلتقفؿمعـمحدمدققصفؿ.

ومسؾكمخالفماجملؿؿعمايدؼثماظذيمأردكمضقاسدهمؼبمػذاماظؾؾد،ماظـظامماظؽقظقغقاظل،مصانماظذيم
مغؿائج،مع مسـفمسدة م"اظضعػماآلظلماظذيمؼـفؿ ماضؿصادماجملؿؿعماظؿؼؾقديمػق ـؾماظؿؾعقةمذؾفمميقز

مأوماظؿػاوتماظؽؾريمبنيماإلغؿاج،معـمجفةموماىفدمم[…]اٌطؾؼةمظؾقدطماظطؾقعلموماظظروفماٌـاخقةم
وماظعالضاتماإلغلاغقةماٌػررةمم […]وماظقضتماٌؾذوالنمومسددماظعؿالماٌلؿكدعني،معـمجفةمأخرى؛

م.اظؽـرةموماظيتمتؿطقرمجزئقامسـمررؼؼماظؿعقؼض"
تربطماظػالحمباألرض،مؼبمػذاماظـظاممظقلتمغػعقةممبؼدرمعامػلمروحقة،مؼعاعؾفامإنماظعالضةماظيتم

ماظغـكم مألن مهلا، مخضقسف ماألداسمؼؽقن مػذا موسؾك مظإلغؿاج، معقضع مو مخام مطؿادة مال معرضعة ممممممطلم
أوماظػؼرمظقسمعردػؿامإظبماىفدماظذيمؼؾذظفماإلغلانمبؾمإظبماظرضكمأوماظلكطماظذيمتؼابؾمبفماألرضم

م.ناإلغلا
إنممهؾقؾماظؿـظقؿماالضؿصاديمؼبماجملؿؿعماظؿؼؾقدي،مإذمؼمطدمسؾكماظؿعاون،مصاغفمؼغطلمبـقةم

إالمأنمماظصراع.موماظقاضعمأنماظظروفماظضاشطةماظيتمتػرزػامدقطرةماظطؾقعةموماٌـاخمالمميؽـمصرضا
ما ماالغػعالمو ماًقفمو ماظؼؾؼمو ماىؿاساتممسؿفا مو مظألصراد مبـقةمدقؽقظقجقة يرعانماظذيمتؼابؾفا

ؼدصعمػمالءمإظبماٌعارضةماظعـقػةمظؾعضفؿماظؾعض،مخصقصامسـدعامودماىؿاسةمشريػامربؼؼاماالطؿػاءم

                                                                                                                                                                 
(ممترعبةمجقزفمسؾدم6882 -6552االدؿعؿارماظػرغلل،مدقادةماظؿػؽقؽماالضؿصاديموماالجؿؿاسلم):مأغظرمسدي،ماهلقاري.مم-10

م.88-88ص.ص.مم-.6855اهلل،مبريوت،مدارمايداةة،م
11- Bourdieu.- Sociologie de l’Algérie.- Paris, PUF, 7éme édition, 1985.- p.90. 

م.86صمم-غػسماٌرجع.م-أغظرمبقردؼق.م-12
موظتماظشكصقةماظؼؾؾقةمباظؿقؾقؾ.أضقلمصرضا،مألنمػذهماٌللظةمؼبمحاجةمإلةؾاتمصقؿفامإظبمدراداتمدقؽقظقجقةمتـام-13
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اظذيمملمتصؾمػلمإظقف،مومعشؾعامياجاتمضرورؼةمزؾتمػلمربروعةمعـمإذؾاسفا،مطؿامػقماظشلنم
مباظـلؾةمظؾؾدوماظرحؾمؼبمدـقاتمايؼطموماىػاف.

مباظؿـاصرموماظقاضعمأنمبـقةماظـظامماأل ماظطابعماظؼؾؾلمتؿؿقزمأدادا ممبقيم/ماظؿؼؾقديماذمؼغؾبمسؾقفا
وماظصراعموماالغؼلاممإظبمأزواجمؼـػلمبعضفامبعضا،مومؼؿعصبمبعضفامضدماظؾعضماآلخر،مومتطغكم

مسؾكمطؾماظروابطماالجؿؿاسقةماألخرى ماظـظاممعـماظروابطماظؼرابقةمصقفا .موالمصبدماظػردمداخؾمػذا
المواجؾفمواهمعباسؿفماظيتمؼـؿؿلمإظقفامومؼشعرمأغفمجزءمالمؼؿفزأمعـفا،مؼػـكمواجبمؼؾؿزممبفمإ

ماٌاديم مطقاغفا مؼب معـفا ماظـقؾ مضباول مخارجل مخطر ممثة مطان مإذا مخصقصا مطؾقا، مصـاء مممممممممممصقفا
م.أوماٌعـقي

تفاموطؿامتؿضاعـماألغلابماٌشؽؾةمظؾفؿاسةماظؼؾؾقةمومتلؾؽمعلؾؽماظعـػمظضؿانمومحدتفامومحقا
مبدرجةم مظق مو ماظؼرابات، مو ماألدر متشفر ماظقاحدة ماىؿاسة مداخؾ مصاغف ماألخرى، ماىؿاسات واه
مابـم مأخلمضد مو مأغا مظـػسماألدؾابمايققؼة،مسؿالممبـطؼم" ماظؾعض، مبعضفا مضد أخػ،مسـػفا
سؿل،مومأغامومابـمسؿلمضدماظغرؼب".مومعامعددماظريمأومردؿمايدودمبنيماٌؾؽقاتماظعائؾقةمأومعبعم

حملاصقؾماظزراسقةمأومجينماظـؿارمأومإصلادماظؼطقعمحؼقلماظغريمإالمعـادؾاتمظصراساتمطـقػةمبنيما
كاصمآخرؼـ.مأعامجرائؿماألدرمضدمتـؿفلممبقتمبعضماألذكاصمأومتركمساػاتمعلؿدميةمسـدمأذ

مؼدصعماظعـػمإظبمأضصاه،مصالمؼؼؾؾماٌعؿدىمسؾقفمسؼقبةمٌـمدغسمسرضفمشريمماظشرف،مصنن جزاءػا
مؿؾمرصعامظؾعارمومتطفريامظؾشرف.اظؼ

مسؾكم مدائؿا مطؾارػا ماظصراساتمالمتـالمعـموحدةماىؿاسةمؼبمذلء،مألنم ومععمذظؽ،مصانمػذه
مطؾمصردمأنموحدةم مومصؼمضقاسدمؼعرفمععفا أػؾةمالصالحمذاتماظؾنيمومإياقماظعؼقبةممبلؿقؼقفا

تفا،معـؾماظشرف،مهؿؾمؼبماىؿاسةمصققمطؾمذلء،موأنماظؼقاسدماظيتمتلؿؿدمعـفامػذهماظقحدةمضق
ذاتفامجزاءػا.مصؿـمملمؼـصفرمؼبماىؿاسة،مصانمعكظفماالضصاءمطؿقتمععـقي،مؼلؿؿؾعمالمرباظةماٌقتم

مايؼقؼل،مؼبمساملمالموجقدمظؾػردمصقفمإالمعـؿلؾامإظبمعباسة.
وإذامحصؾمداخؾمػذاماظـظامماألبقيمصراعماظعائالتمضدمبعضفؿماظؾعض،مصاغفمؼؽادمالمضبصؾم

اظعائؾةماظقاحدة.مبؾماغفمطؾؿامطانماظـلبمضرؼؾامطؾؿامطاغتماظـعرةمزاػرةموماظؼقاممبفامدرؼعا.مداخؾم
وبؿعؾريمابـمخؾدون"صانماظؼرؼبمصبدمؼبمغػلفمشضاضةمعـمزؾؿمضرؼؾفمأوماظعداءمسؾقف،موؼقدمظقمضبقلم

م.بقـفمومبنيمعامؼصؾفمعـماٌعاربموماٌفاظؽ"
مؼؿصق مإنماجملؿؿعمال مظق مطؿا مبنيمضبدثماألعر ماظعالضاتمشريمتؾؽماظيتمتقجد معـ مأخر مغقسا ر

األضارب،موالمعؾدأمعقحدامىؿاسةمدقادقةمشريمذظؽماظذيمؼصـعممتادؽماجملؿؿعماألطـرمأوظقة،مأيم
م.اظعائؾة"

ؼبمطؾمػذا،مصانماظذيمطبطػماٌالحظةمػقمأنماظعالضاتماالجؿؿاسقةمتعاوغقةمطاغتمأومصراسقةمالم
وأنمأيمغشاطمالمؼؾدوممماردامإالمعـمررصفؿمومأنمتـظقؿماجملؿؿعمؼبمتؾدومضائؿةمإالمبنيماظرجال،م

مإظبماٌؽاغةمؼبمبـقةماجملؿؿعمالم معػؿؼدة مو مإالمبفؿ،مطلنماٌرأة،موػلمعؼصاة مؼؿؿ ماظلالم ايروبمو

                                                                                                                                                                 
م.42ص.م-عرجعمدابؼ.م-أغظرمم:ماظؾـقةماظؾطرطقة.م-14
مسابد.م-15 مربؿد ماىابري، م: ماظدارمم-أغظر ماإلدالعل، ماظؿارؼخ مؼب مخؾدوغقة مغظرؼة مععامل ماظدوظة، مو ماظعصؾقة مخؾدون، مابـ صؽر

م.م085ص.م-دارماظـشرماٌغربقة،مبالمتارؼخ.م-اظؾقضاء.
م.404ص.م-.0زءماىم-ابـمخؾدون.م-16
م06ص.م-عرجعمدابؼ.م-بقردؼق،مبقري.م-17
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ماٌكقالماألبقيماظذيمميقزماظرابطةماالجؿؿاسقةمبصقرةم متارسمأيمدورمداخؾف.مسـػمصاضحمػقمػذا
ؼريمأومصائغامظؾؼقاسدمأومعقجفامظؾلؾقطاتماظػردؼةموماىؿاسقة.مإغفمؼضعماظػردمؼبمضقؼة،معـؿفامظؾؿعا

ماغفم ماألسؿار. محؿكمغفاؼة مإغؿاجمغػلف مإظبمإسادة معقجف مشابرة،مو مإظبمأزعـة خطمغلبمأبقيمصاسد
ؼؿؾـنيمحقلماٌلؾؿةماظيتمعػادػامأنماجملؿؿعمسؾارةمسـمعباسةمعـماظرجالمؼؿؾادظقنماظـلاءمإلسادةم

مذاطرتفؿمإغؿاج مادؿؿرار مؼضؿـقن مبفؿ ماظذؼـ ماًؾػ مإظب مجقفاغفؿ مو مأمسائفؿ مغؼؾ مو مممممممم.مأغػلفؿ
ومظؿعزؼزمةؼاصؿفماألبقؼة،مصانماجملؿؿعماظؿؼؾقديمؼلكرماٌعاؼريماظدؼـقةمومؼصؾغماظطابعماٌؼدسمسؾكم

مظدىماظػ متؿشؽؾ محؿكمال مو ماألبقؼة ماظؼرابة محقل معؿؿرطزة متؾؼك محؿك ماالجؿؿاسقة محقاةماظرابطة رد
م.خاصةمهررهمعـماىؿاسةمبقصػفمذكصقةمضاغقغقةمعلؿؼؾة

 األسرة يف اجملتؿع األبوي التؼؾيدي: – 2
متـؾماظعائؾةمطلدرةمممؿدةمأبقؼةمشريمعـؼلؿةمومسصؾقؼةماظقحدةماظؼاسدؼةمؼبماجملؿؿعماىزائريم

ماظـؿقذجماظذيمسؾكمصقرتف،متـؿظؿمطاصةماظؾـقاتماالجؿؿاسقة مذظؽمػقمماألبقيماظؿؼؾقديمو األخرى.
مضداعكماىؿاسةم موودطف ماىؿاسة مذقخ مضؿؿف مػرعا ماظيتمتشؽؾ ماظؼرؼة مىؿاسة مباظـلؾة معـال ممممماظشلن
ماألدريم مسـماهلرم معؽربة ماظيتمػلمصقرة ماظؼادرونمسؾكمغبؾماظلالح،مو ماظذطقر ماألصراد مضاسدتف و

م.اظذيمضؿؿفماألبموودطفماألبـاءماٌؿزوجقنمومضاسدتفماألرػالموماظـلاء
مأوالدم مأو مأخقة مإال ماظقاحد ماىقؾ مأصراد مؼؽقن محقثمال معـزظقة، معباسة ماظعائؾة متؾدو باظؿقؾقؾ

مأسؿام،مؼؼقؿقنمؼبمدؽـمواحدمومؼعقشقنمعـمرزقمواحدمومؼـشطقنمهتمدؾطةمأبقؼةمواحدة:
متلخذمأحدماظشؽؾنيماظؿاظقنيم:مم–م6 مأطـر،متؽقؼـامصبعؾفا معؽقغةمعـمخؾقؿنيمأدرؼؿنيمأو إغفا
ماظذيمميـؾمأدرةماألبموابـفم/مأومأبـائفماٌؿزوجنيموأرػاهلؿمضؾؾماظزواج:األول،م

 =               

 =  =               =

ممم  ممممممممممممممممم    مممممممممممممممممممممممممممممممم   ممم
م

مذبؿقعمأدرماالخقةماٌؿزوجني:وماظـاغلمومميـؾم

 =    =        =

         

مؼبمبعضماظعائالتماظيتمحاصظتمسؾكممتادؽفا،محقثمؼؿؿماظزواجمؼبمدـمعؾؽرة،مومحقثمؼؽقن

                                                                                                                                                                 
م.64ص.م-عرجعمدابؼ.م-سدي،ماهلقاري. -18
م.68ص.م-غػسماٌرجع.م-19
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متؽقنمعرطؾةمعـم عؿقدطماألسؿارمعرتػعا،مصانمذؽؾماظعائؾةمؼؽقنمأطـرمتعؼقدا،مذظؽمأنماظعائؾةمػـا
أدرةماألبمومأدرمأبـائفماٌؿزوجنيموأحقاغامبعضمأبـائفؿماٌؿزوجنيمأؼضا.مإغفامتضؿمأربعةمإظبمػبلةم

مأجقال،مومضدمؼصؾمحفؿفاماًؿلنيمصردامأومؼربقمسؾكمذظؽ.
مام-0 مدؾطةمأخرى.مميـؾماألبمؼبمػذه ماٌطؾؼةماظيتمالمتطاهلا ماظروحقة مممظعائؾةماظلؾطةماٌادؼةمو

ومغظرامظؾؿؽاغةماظيتمضبؿؾفامداخؾماىؿاسةماٌـزظقة،مصاغفمػقماظذيمؼـظؿماالضؿصادماٌـزظلمومضبرصم
سؾكممتادؽماظعائؾة.مألجؾمذظؽمصاغفمميارسمدؾطؿفمبصراعة،مصالمؼرتكمظؾققغةمإالمحقزامضؽقال.مصنذام

ممفمؼقعامأنمصشؾمؼبمصرضماالغضؾاط،مصاخرتقمأحدماألصرادمأواِعرؽبهؾب،موملمؼؾؿزممواػفمباظطاسةمحصؾمظ
وماًضقع،مسدمذظؽمإػاغةمومدارعمإظبماظردمسؾقفامباظعؼابماظصارممحؿكمؼعقدماًارجمسؾكماظطاسةم

اظشر،موػقممإظبماالعؿـال.مصنذامخاغتماظلؾطةماألبقؼةماظقدائؾماٌادؼةمظؾعؼاب،مطانماظؾفقءمإظبمدساء
دالحمعفاب،مألغف،مؼبمغظرماجملؿؿعمصبؾبمسؾكماظعاقمأوماٌؿؿردماظؾالءماًػلمومدكطماظلؿاءم:مأالم

مإنمشضبماهللمعـمشضبماظقاظدؼـ،مطؿامؼؼال.
مهتم مؼعقش معـ موطؾ مأوالده، مو مزوجؿف مسؾك مايؼقق مطؾ مإذن ماظعائؾة مرب مميارس وػؽذا

مالقموماظؿؾينمومايرعانمعـماظـلبمأوماٌرياثمعلموظقؿفم:ػقمصاحبماظؼرارمخبصقصماظزواجموماظط
وماظؾقعموماظشراءماٌؿعؾؼنيمباظعؼارموماٌـؼقلمأرضامأومأغعاعامأومشريػا.معـمحؼفمسؾكمزوجؿفمطؾمذلءم
مأومحرعاغا،موالمععرتضمؼبمذظؽمسؾكم مرردا مأو مضربا مأؼضا مسؾكمأوالده مأومرالضا،مو مرردا مأو ضربا

مؼصقشف،مظقؽقنمصقضفمومخارجف.مإرادتف،مألنمغظامماظعائؾةمػقماظذي
مغصققةم معـ ماألخرى ماظقدائؾ متلؿـػذ محني مأخريا، مإال مؼؽقن مال ماظعؼاب مؼب ماظؿطرف مأن مممممممشري
ومتقجقفمومتفدؼد،موماظيتمعـمذلغفاماإلجؾارمسؾكماظطاسةموماًضقعموماالعؿـالمظؾلؾطةماألبقؼة.مػذهم

معـمش ماظلؾطةمظقسمهلا ماظؿلؾط،مؼبممماردة اؼةمدقىمايػازمسؾكممتادؽماظعائؾةماظصراعة،مدرجة
مواغلفاعفامطقحدةمإغؿاجموادؿفالكمومغباؼةموتؽاةر.

ماظعائؾقةمم-5 ماٌؾؽقة مصاحب ماألب مصقفا مؼؾدو مواالدؿفالك، مظإلغؿاج معـؼلؿة مشري موحدة ممممممإغفا
فاموماظؽاصؾمألبـائفمعؿزوجنيمومشريمعؿزوجني.موإذامطاغتماٌرأةمتغادرمبقتماألبقةمسـدماظزواج،مصنغ

إظقفمتعقدمومودمطػاظؿفامعـمأبقفامأوماخقتفامؼبمحاظةماظطالقمأوماظرتعؾ.مأعامإذامطاغتمأعامألرػالم
مػمالءم مصان مأرػاهلا، ماظزوجقة مبقت مإظب مؼراصؼفا مأال ماىدؼد ماظزواج مؼؼدعف مبشرط ماظزواج وأسادت

مؼؾؿقؼقنمبلدرةمتقجفمأعفؿمومتؽقلمطػاظؿفؿمإظبمجدػؿمألعفؿمأومأخقاهلؿ.
ماالغ مساعالنمومؼضؿـانمادؿؿراره،مغاػقؽمػذا ماظعائؾةماظؿؼؾقدؼةمؼعززه ؼلاممطكاصقةمبـققؼةممتقز

مادؿعؿاظقام معـؼقال، مأو مسؼارا مظؾققاة، مأخر معقردا مأو مأرضا ماٌؾؽقة موحدة موػؿا ماألبقؼة، ماظلؾطة ممممسـ
مأومادؿفالطقامووحدةماظلؽـ.

عؾـامغػفؿمأنمظؽؾمصردمغصقؾامصقفامإنماظدارمأوماألرضمأوماظؼطقعمعؾؽقةمظؾعائؾةمباٌعـكماظذيمصب
معـمشريمأنمطبقلمظـػلفمحؼماالدؿؽـارمبفمأوماٌطاظؾةمبعزظفمسـماألغصؾةماألخرى.

مسبقم مررؼؼ مو مإلضعاصفا معدساة مأغفا مسؾك مإظقفا معـظقر ماألدرة مداخؾ ماالغػرادؼة ماظـزسات إن
م.تػؽؽفا،مظذظؽمصفلمرباربةمبؼقةمومعقضقسةمعقضعماىرميةمؼبماٌكقالماألبقي

غعؿمتعؿربمعؾدئقاماظدارمومعقاضقعماإلغؿاجموودائؾفموممثراتماظـشاطماظزراسلمأوماظرسقيممأومايرؼبم
عؾًؽامظؽؾمأصرادماظعائؾة،موظؽـماألبمؼعؿربمغػلفمؼبماظقاضعموحده،مطشكصمععـقي،مصاحبمايؼمؼبم

لمضاسدتفماظيتماٌؾؽقة،مضباصظمسؾقفامعامادؿطاع.موودموحدةماٌؾؽقةمهلامؼبماظعرفمغباؼةمعـمخال
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.مصنذامباعمصردمتـصمسؾكمحؼماظشػاسةماٌؿؿـؾمؼبمإبعادمطؾماظغرباءمسـمأنمؼصؾققامذرطاءمؼبماٌؾؽقة
ماألضاربم مألحد مجاز مععقـة، مادؿــائقة مزروف مؼب ماالغؼلام محصقل محاظة مؼب مغصقؾف، ماظعائؾة م عـ

ومعـمشريمداعمالبراممسؼدمبؿكقؼؾمعـمػذهماظؼاسدةماظعرصقة،مأنمؼلرتدهمعـف،ممبفردمدصعفمإؼاهممثـفم
ماخؿصارام مأغػلفؿ، ماألضارب مبني مهصؾ معا مشاظؾا مباظعؼار ماٌؿعؾؼة ماظؾققع مصان مظذظؽ، مجدؼد. بقع

مظؾطرؼؼماظذيمضدمؼردػؿمسؾكمأسؼابفؿمصقفمحؼماظشػاسة.
ممإغفامعباسةمسصؾةمتقجدمباظذطقر،مميؾؽقنموؼرةقنمومؼـلبمإظقفؿ،مميـؾقنماظلؾطةموماىاهمم-4

تـشلماألدرةمواظقفؿمؼـؿفلمطؾمعامؼؿعؾؼمبفامعـمتـظقؿمأومتلقريمأومضرار.مصنذامملمتؽـمموماظشرف،مبفؿ
اٌرأةمابـةمسؿمظزوجفا،مصنغفامتظؾمؼبمبقؿفمشرؼؾة،مسؾكمأػؾفمومطذظؽمسؾقف،مالؼؾديمؼبمسالضؿفمبفام
مبايؿقؿقةمأومايبمواالرتؾاط،مألغفمالمميؾؽمعـمغػلف،مسؼالمومسارػة،مإال معؿؿقزة معامعامصبعؾفا

متلؿحمظفمبفماىؿاسة،مبقصػفامطالمػقمأحدمأجزائفا.
ؼبماظعائؾةماظؿؼؾقدؼة،مؼـؼؾماإلرثمطاظـلبمؼبمخطمأبقي،مظذظؽمطبؾػماالبـماألطربمأباهمبعدمعقتفم
ؼبمتـظقؿماالضؿصادماٌـزظلمومتقزؼعماألدوارمسؾكمأصرادماظعائؾةماظؼادرؼـمسؾكماظعؿؾ.موؼبمطؾماألحقالم

ماألب ماظلؾطة مؼرث مايقاة،مصاغف معقارد مو ماظلؽـ معؾؽقة مؼب ماظعائؾة مميـؾ مععـقؼا مذكصا مصقصؾح قؼة
مإالم وباظؿاظل،مؼرثمايؼمؼبماظطاسةموماالحرتام.موظؽـمػذهماظلؾطةماٌلؿكؾػةمالمتؽؿلبمذرسقؿفا
ماالئؿؿانمسؾكمعصايفا،م مو ماظعائؾةموممتادؽفا مومسؾكموحدة موإةرائفا بايرصمسؾكمغباؼةماٌؾؽقة

مع مإظبموإالمشدتمدؾطة ماظقحدة معـ مصؿؿر ماظعائؾة، ماظؿػؽؽمإظب مبقجقدػا، مؼلرع، مصقفا. مةؼة مال ـؽرة
ماالغؼلام.

مواالظؿزامم ماألبقي مباظـلب مواالرتؾاط ماألبقؼة، ماظلؾطة مإظب ماًضقع مو مإذن، ماٌؾؽقة موحدة إن
ماظؿؼؾقدؼة ماألبقؼة معالعحماألدرة ماالرتؾاط،مطؾفامخصائصمظردؿ مإذامباظؿضاعـماظذيمطبؾؼفمػذا مو .

انمبعضماظداردنيمؼرونمؼبمعـحماظشرؼعةماإلدالعقة،مؼبمػذهماظعائؾة،مظألصرادماظشكصقةماظؼاغقغقةمط
موماحملؾم ماظؼاغقغقة:م)االدؿ مذكصقةمععـقؼةمصػاتفا مظقلتمأبقؼة،مععؿربؼـمإؼاػا مممدظقالمسؾكمأغفا

عمإظبماظعرفمعؿقاصرة،مصانماظقاضعمطبؿؾػمسـمعؾدإماظـص،مومصبعؾماٌؿاردةمترجموماظذعةماٌاظقة(
أطـرمعـفامإظبماظشرؼعةماإلدالعقة.معـمػـامسدمماغؼلامماٌؾؽقةماظعائؾقةمرشؿمأنماظشرؼعةممتـحماألصرادم
حؼماٌطاظؾةمبـصقؾفؿمؼبماٌرياثمبعدمعقتمعقرةفؿ،مومعـمػـامحرعانماٌرأةمعـماألرثمرشؿمحؼفامؼبم

عؿطرفمسؾكماظؾـتمصريشؿفامغصقبمػقمغصػمحظماظذطر،مومعـمػـامحؼماىربماظذيمميارسمطنطراهم
ماظـص،مالم ماألخري،موأنمحؼماىرب،محلبمعؾدإ مرطـمعـمأرطانمػذا مأنماظرضا سؾكماظزواج،مرشؿ
ميارسمإالمطقاظةمادؿــائقة،مبعدمأنمؼؿؿماظؿلطدمعـمررفماظقظلمبلنمظؾؾـتمعصؾقةمصقف،متلطدـبامالم
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مؼؽذبف،مساجالمأومأجال،ماظزواجموماٌعاذرة.
ظـظرمإظبمايرصمسؾكماظقحدةمؼبمصقرتفماٌطؾؼة.مصاألضاربماظذؼـمؼشؽؾقنمععمطؾمػذامالمؼـؾغلما

اظعائؾةمخبصائصفاماٌذطقرةمأضاربمعـماظدرجةماألوظبمأوماظـاغقةمشاظؾا،مومعـماظدرجةماظـاظـةمادؿــاء.م
ذظؽمأغفمععمزفقرماىقؾماظرابعمأوماًاعسمتؽؿلبماظعائؾةمحفؿامؼصؾحمععفماالغؼلاممعرشقبامصقف،م

سائالتمجدؼدةمهلا،مػلماألخرى،مخصائصماظعائؾةماألصؾقة.مػـامودماظعائؾةمؼبماظشرؼعةممصؿؿلدس
ماهللماإلغلانمسؾقفام مصطر مرقؼال،مغزسف ماظذيمحاربؿف مو ماالغؼلاعلمػذا، مدؾقطفا مؼربر معا مممماإلدالعقة
زسقامومدـفاماغطالضامعـمطقغفامرؾقعقة،مصؾقسمعامميـع،مذرسا،ماألخقةمومضدمصاروامأجدادا،مأنمؼق

مبـصقؾف مؼـػصؾمطؾمواحد مو مػلمترصضماٌرياثمبقـفؿ مو مضرؼـا موجدتمؼبماظعرفمظؾشرؼعة ،مطؿا
مإغؿاجم محدة مو معـفا مؼؽقغقا مو ماغصؾؿفؿ مأنمؼضؿقا مالممتـعماألخقة مأؼضا االغؼلام،مألنماظشرؼعةمػـا

موادؿفالكمومدؽـ،معاداممؼبمذظؽمدؽقـةمظـػقدفؿمومهؼقؼمظقجقدػؿموضؿانمسؾكمعلؿؼؾؾفؿ.

 : مؽانة املرأة يف األسرة التؼؾيدية -3
اجملؿؿعماظؿؼؾقديمضائؿمباظرجالمومضرارمطؾمذلءمإظقفؿمؼعقد.مأعاماٌرأةمصنغفامسـصرمةاغقيمداخؾم
األدرة،ماظيتمودممتـقؾفاماالضؿصاديموماالجؿؿاسلموماظلقادلمؼبماألبموحده،مبقصػفمذكصقؿفام

ة،متؿقلـمأومتلقءممتاذقامععمعراحؾماألدرةماٌعـقؼة.مإنمعؽاغةماٌرأة،مومإنموجدت،مصفلمدوغق
مأعامأومغباة.مومبنيم ايقاتقة.مظذظؽ،مصننمعؽاغةماٌرأةمايدؼـةماظعفدمباظزواجمدبؿؾػمسـمعؽاغؿفا
اظـلاءمأغػلفـ،مصننماالسؿؾارماألطربمؼذػبمإظبماٌرأةماظيتموؿؿعمصقفامأطـرماظصػاتماإلصبابقةمعـم

ماصةمإظبمإبدائفامطػاءاتفامومضقؿفامومخصقصقؿفاماألغـقؼة.غلبمأصقؾمومذرفمومحلبمومدؼـ،مباإلض
مبنيم مصصالمصارعا متؼقؿ مو مظألدوار متقزؼعا ماٌكؿؾػةمؼبماجملؿؿعماظؿؼؾقديمتعؿؿد ماٌعقشة إنمأمناط
مأنم مظؾؿرأة مععفا مالمميؽـ مبصقرة ماألبقي، ماٌكقال مؼشؽؾمسـاصر مظؾؼقؿ مربدد مغظام موصؼ اىـلني،

ـقفامإّؼاػامذبؿؿعماظرجال.مصاظؿؿققزماىـلل،مطؿامتالحظمذظؽمعقغقؽمتؽقنمهلامإاّلماٌؽاغةماظيتمع
مبنيمساٌنيم متراتؾقة مو مععارضة مػق مبؾ ماإلغاثمصقلب، مو مظقسمصصالمبنيماظذطقر م" معـال، شادان

حبقثمالمؼؽقنممثةمذلءمم[…]زبؿؾػني.مإغفممتققزمؼؿفؾكمؼبماألدوارمومؼبماجملاالتماٌؼلؿةمبقـفؿام
م.ؿؾاس،مومإاّلمصننماٌرأةمالمتؽقنماعرأةموماظرجؾمالمؼؽقنمرجالصببمأنمؼدسقمإظبماإلظ

واضعمايال،مصننماظؿؿققزمبنيمدورماٌرأةماظؿعؾرييمومدورماظرجؾماألداتلمؼطابؼفممتققزمبنيمساٌنيم
ميارسمصقفماىـلانمأدوارػؿا.مومالمؼؿفاوزمأحدػؿامساٌفمإظبمساملماآلخرمإاّلمبـاءمسؾكمضقاسدمربددة.م

اظرجقظةمؼبمذلءمعـال،مأنمؼالزمماظرجؾماظؾقتمودطماظـلاءمعـفؿؽاتمؼبمأذغاهلـماٌـزظقة.مصؾقسمعـم
غؾموماظػراغمأومصبؿؿعقنمؼبمومبادؿــاءمتـاولماظغذاءمصننمظؾرجالمساٌفؿماٌػؿقحمؼمعقغفمؼبمأوضاتماظش

ل،مومظقسمذظؽمبعقدامسـمساملماظـلاء.معـمجفؿفامصننماٌرأةمإذامهؿؿمسؾقفاماخرتاقمساملماظرجاشرصةم
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حبادثمإاّلمضؾقال،موجبمسؾقفامأنمتؾؿزممؼبمهرطفامايشؿةموماظؿلرتمومايقاءموشضماظؾصرمومصؿقرم
اظطرفمومأنمهفبمحلـفاممبامالمؼدعمصرصةمإلةارةماظرشؾةماىـلقةمسـدماظرجال.مومهلمالءمباٌؼابؾم

بفؿ،مدؾقطامعؿقػظا،مصقعطقامأنمؼلؾؽقا،مواهماٌرأةماظيتمتضطرػاماياجةمإظبماًروجموماٌرورمضر
ماظـاغقة"م ماظـظرة م" مألن مأبصارػؿ، معـ مؼغضقا مأن مو محرطاتفؿ مؼب ماظالعؾاالة مؼظفروا مو محؼف اظطرؼؼ
ربلقبةمسؾقفؿ،مومأنماٌرأةمعصدرمظؾػؿـة،معامازدادماظرجؾمعـفامضربامإاّلمازدادمابؿعادامسـماىؿاسة.م

ػـ،موماظيتمظقسماظطؾخمومتربقةماألرػالمإاّلمغعؿ،مظؾـلاءمساٌفـماظذيمصقفمضبقنيموممياردـمأدوار
بعضفا.مصفـمباإلضاصةمإظبمذظؽمؼؼؿـمبؾعضماألذغالماٌؿصؾةمبػرزماحملاصقؾماظزراسقةمأومتـؼقؿفامعـم
مأغفـمؼـفزنمبعضماظصـاساتمايرصقةم مظؾؿكزؼـمأوماظؿصؾري،مطؿا متفقؽؿفا مأو اظشقائبمأومتـظقػفا

رمطعاملمأغـقيمتظفرمؼبمػذهماياظةمطقحدةمظإلغؿاجمباعؿقاز،ماٌقّجفةمسبقماالدؿفالكماًاص.مإنماظدا
ماظعائؾة،موصؼمدبصصمحلبماىـسم معـمودائؾموجقد مطؾريا مؼـؿفـمجزءا مؼبمذباهلا ألنماظـلاء
ضؿـماظصـاساتمايرصقةمغػلفا.مصؾؾـلاءمتعقدمصـاسةماألدواتموماظقدائؾمذاتماظعالضةمععماألذغالم

دواتموماظقدائؾماٌرتؾطةمبػالحةماألرضمأومتربقةماألغعام،معفؿاماٌـزظقة،مومظؾرجالمتعقدمصـاسةماأل
مطاغتمعادةمايرصةماألوظقةمحؾػاءمأومدوعامأومصقصامأومخشؾاممأومحدؼدا.

مإغفم معا م مظؼدمبؾغتمدرجةماظػصؾمبنيمساملماظرجالمومساملماظـلاءمؼبمبعضماألوداطماظؿؼؾقدؼة و
كماظـلاءمسدممواوزػاموحدػـ،موماألعاطـماظيتموضعتمضقاسدمسرصقةم"متردؿمايدودماظيتمؼـؾغلمسؾ

ؼـؾغلمسؾقفـمسدمماسؿقادػامؼبمبعضمأوضاتماظـفارمعـؾمعـابعماٌقاهماٌشرتطةماظيتمصببمسؾقفـمسدمم
م.اسؿقادػامضؾؾمرؾقعماظػفر،مبعضماٌؿراتماٌعزوظةمبقجفمخاص"

ػؿمؼبمبققتفؿمعـاداتفؿمومصبدمػذاماظػصؾمتعؾريهمأؼضامؼبماظؿزاممشريماألضاربمسـدماتصاهلؿمبغري
مخارؾؿفؿم مإنمملمؼقجدوا مإظقفؿ،مو مخرجقا مؼبمعـازهلؿ موجدوا مصنذا ماظؾابماظرئقلل. شريمضرؼبمعـ
اظـلاءمعـموراءماألبقابمومادؿؿعـمإظبمرؾؾاتفؿمأومبعــمإظقفؿمأحدماألرػالمؼؿؾؼكمعـفؿمدؾبمزؼارتفؿم

م.البالشفامظؾرجالممبفردمسقدتفؿ
ـاسموماألسؿالموم"اظعقاملم"مالمؼـؾغلماظـظرمإظقفمؼبمصقرتفماٌطؾؼة،مومظؽـمػذاماظػصؾمبنيماألج

راٌامأنمظؾؿرأةمصرصامظؾكروجمومظقمبضقابطمععقـة.مظذظؽ،مؼـؾغلمومبدرجةمععقـةمعـماظـلؾقة،مصفؿم
ومأاّلممنـحمظؾكطابماظعؾؿلمايؼماظذيممتـقفمظـػلفاماألذؽالمم"ايفبموماظؿضققؼموماالرػاق"

.مصؿؼادؿماٌرأةمععماظرجؾمدورهماألداتلمجزئقامؼؿطؾبمعـفاماظدخقلمؼبماجملالماألخرىمعـماًطاب

                                                                                                                                                                 
25- Khellil, M..- La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié.- Paris, Ed. L’Harmattan, 1984.- p.14. 
26- Khellil, M..- Ibid.- P.37. 

معـمضصقدةمياصظمابراػقؿمؼؼقلمصقفام:م-27
مبنيماظرجالمصبؾـمؼبماألدقاقمممأغامالمأضقلمدسقاماظـلاءمدقاصرام
مؼبمايفبموماظؿضققؼموماإلرػاقممطالمومالمأدسقطؿمأنمتلرصقا

متؼقلمعادظنيمبقؾقؿقفمؼبمإرارمعداصعؿفاماظؼقؼةمسـماٌرأةمعامؼؾلم:مم-28
األدرةمػلماٌؽانماظذيمتـشلمصقفمومتـؿقماظلقطرةماٌادؼةموماالؼدؼقظقجقة،مدقطرةماألسرافموماألحؽامماٌلؾؼةماظيتمظدىماظرجالمسؾكمم"

ماظـلاء.
ممم"متعقشماظـلاءماغغالضفـمؼبمذبالمربدودمعادؼاموضعقؿفـماظدوغقة،محقثمأنماضطفادػـمالمذؽمصقفم:معرتوطاتمظالسؿـاءمباظؾقتم

مبقادطةماظرجؾ.مومإنابماأل مباظعاملمإاّل رػال،مصنغفـمسؾكمشريماتصالمباظعاملماًارجل،مومسؾكمشريمسؾؿمباٌلؿؼؾؾمومالمصؾةمهلا
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اٌكصصمظؾرجال،معـؾم:معبعمايطبموماظغاللمومجؾبماٌقاهمومشرسماًضرمؼبمزبؿؾػماٌقادؿ.م
مومضددقؿفا،م مادؿؼالظقؿفا مظؾلؽـمومؼشؽؾمععفمعؾؽقةماظعائؾةماظيتمهلا ماسؿربمايؼؾماعؿدادا ومعفؿا

عػؿقحمومؼعارضماظقدطماٌغؾؼمظؾلؽـمومتعارضماظـشاراتماٌؿاردةمصقفمايرطاتماٌطردةمصنغفمذبالم
مظألذغالماٌـزظقة.

ماظـؼاصةم مؼزد ممل مو ماالجؿؿاسل ماألضصاء معـ مهلا مؼشػع ممل ماألداتل مدوره ماظرجؾ ماٌرأة معؼامسة إن
ماظؿعؾرييمسؾكمأػؿقؿفمومسلرمأدائفممشريم مطانمدورػا مصنذا متعزؼزا. مممععرتفمبفمإجؿؿاسقاماألبقؼةمإاّل

ماألدادلم مظدورػا ماظؾقتمؼعؿربماعؿدادا مخارج مأذغال معـ مبف متؼقم معا مصنن مبؼقؿة، مشريمععربمسـف ممممممو
ومؼلؿؿؾعمػقماآلخرمسدمماالسرتاف،مممامالمؼدعمذباالمظؾشؽمؼبمأنماٌرأةمالم"تلؿؿدمعؽاغؿفاماًاصةم

ـمطقغفامأعامأومإبـةمأومأخؿام)صفل(معـؾمعـمعلموظقاتفامومعشارطؿفامؼبماظعؿؾماإلغؿاجلمبؾمعم[…]
.مػذامماإلضصاءماالجؿؿاسلمالمتؼابؾفمايؿاؼةمتعطلمأطـرمبؽـريمممامتلخذم[…]األرضمرعزمظؾكصبم

مإاّلمظؿمطده،مألنمايؿاؼةمالمتلخذمدالالتماظعداظةموماٌلاواة،مبؾمضدمتعينمخالصفؿا.م اىلدؼةمهلا
ؿؾؽمودقؾةمايؿاؼةماٌرتؾطةمبدورهماالضؿصاديمومبادؿؼالظقؿف.مذظؽمأنماظرجؾمملمؼؽـمحاعقامإاّلمإلغفماع

ماجملالمومؼبمذباالتمأخرىمومذاتم متابعةمظؾرجؾمؼبمػذا ماٌرأةمملمتؽـمواضعةمهتمايؿاؼةمو و
وضعقةمدوغقة،مإاّلمظعقزػاماالضؿصاديمومحرعاغفامعـمعلموظقاتمسؿؾماظرجؾمصائؼمجفدهمظالدؿؽـارم

هّؿؾمعلموظقاتماىفادموماظلعلمومتلعنيماظرزقموماظـفقضمبلسؾاءممبفا،مصفلم"ذبردةمعـمحؼفامؼب
مػلمماجملؿؿع مغعؿ ماظدم. مضرابة موؿعفؿ ماظذؼـ ماألصراد مبني مخصقصا ماٌلاواة مسؾك ماظؿشدؼد رشؿ

"ظقلتمعفددةمباظؼؿؾمومظقلتمربروعةمطؿامؼؼقلمإمياغقؼؾمتقدم)سؾكمعلؿقىماظـص(معـماٌرياث،م
فماظؼرآنماظذيمؼظفرمطؿذػبمؼعؿؾمسؾكمهلنيموضعقؿفا،مومسؿؾقام)بؾمػل(معؾدئقـبامربؿقةمعـمرر

غفا(مظقلتمصنغفامربؿقةمعـمررفماظـظامماظعارػلماظذيمؼـادبماألدرةماٌؿؿدةماظداخؾقةماظزواج،م)أل
ومميؽـمأنمتؽقنمممؼقتة،مبؾمػلمابـةمسؿمصببمهلامأنمتؽقنمربؾقبةمومربؿقةممأجـؾقة،مخطرية،

ؾؽقةم)اظعائؾقة(مباالغؼلام.م)ومظؽـ(م"ايؿاؼة،مطؿامؼؿابعمإمياغقؼؾمتقد،م)خصقصا(مومأغفامالمتفددماٌ
المتعينماظعداظة،مبؾمإغفامأحقاغامتعينمسؽلفا.مإنماٌرأةماٌلؾؿةمربؿقةمجلدؼامظؿؽقنمأطـرمسرضةم

م.ظؾؿقطقؿماجؿؿاسقا"
ماٌ مذبفقظة متؽقن معؽاغؿفا مصنن ماإلناب، مبلدرة معؾؿقؼة ماظؿقجف مأدرة ماٌرأة عامل،محنيمتغادر

خصقصامإذامملمتلؿػدمعـماظزواجماٌػضؾمؼبماظـظامماألبقيمأيمأغفامملمتؼرتنمععمابـمسؿفا.مومعادامم
اهلدفماألولمعـماظزواجمػقمإنابمأطربمسددمممؽـمعـماظذطقرمظؿؼقؼةمصػقفماظعائؾة،مصننموضعقةم

عقؿفامعرتؾطةمبفمتزدادماٌرأةمالمتـشلمإاّلممبقالدماظطػؾماألولمخصقصامإذامطانمذطرا.معـمػـامصننموض

                                                                                                                                                                 

األدرةموماظزواجمػؿاماظلؿةماظرمسقةمظؾققاةماظلعقدة:ماظدورماٌـقطمباظرجؾمػقماظـشاطم:مإغفمؼـؿج،مضبارب،مؼؾدع،ماظعاملمطؾفمعؾؽف،م
مجدرانمبقؿفا".مأغظرم:ممأعامساملماٌرأةمصالمؼؿفاوز

Pelletier, M..- L’éducation féministe des filles, et autres textes.- Paris, Ed. Syros, 1978.- p.16.
محؾقؿ.م-29 ماظعربل.م-برطات، ماٌلؿؼؾؾ مؼب ماظعربقة، ماٌرأة ممبشؽؾة مسالضؿف مو ماالجؿؿاسل ماظعربقة،مم-اظـظام مدراداتماظقحدة عرطز

م.88-88ص.ص.مم-.6856ؼلؿربم،مد54بريوت،ماظعددم
م.88ص.م-غػسماٌرجع.م-30

31- Todd, Emmanuel.- La troisième planète, structures familiales et systèmes idéologiques.- Paris, Ed. Du Seuil, 

1983.- p.161. 
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مإاّلم مؼؿؿ مال معؽاغة ماطؿلابفا مو ماٌرأة ماغدعاج مطان مٌا مو مزواجف. مو مرجال مصريورتف مو مبـشلتف اسؿؾارا
باظزصاف،مومطانمتعزؼزمعؽاغؿفامالمؼؿؿمإاّلمبزواجمأحدماألبـاء،مصنغفامتؾذلمطؾمجفدػامومتلؿكدممطؾم

مبل مةؿموعؾمعـمسالضؿفا مأعـبا مػلماظقدائؾمعـمأجؾمصريورتفا مظؿقؼؼ،مو مسالضةمادرتاتقفقة بـائفا
غباة،معامملمهؼؼفمومػلمزوجة.مإنماظـلاءمبؿعؾريمسديماهلقاري،م"المؼـؿظرنمذقؽامعـمأزواجفـ،م
مؼبمأوالدػـماظذطقر،معـؿظراتمبػارغماظصربمأنم مرجالمالعفاتفـمالمهلـ،مإغفـمؼلؿـؿرنمأطـر صفؿ

م.جبلؿمغلاءمسفائز"مؼؽربوا،محؿكمؼؿلـكمهلـمأنمضبقنيمذؾابفـماالجؿؿاسل
اماظلـمأعـبامومغباةمطؾؿامسؾكمػذاماألداسمطاغتماٌرأةمداخؾماألدرةماألبقؼةماظؿؼؾقدؼةمطؾؿامتؼدممبف

مععـقؼا،مظذظؽمصنغفام مو ماألبقيمعادؼا ماعؿقازاتماظـظام مادؿػادتمعـ مطؾؿا مو مدؾطة ازدادتمعؽاغةمو
مظؾؿقّقزمإظبمإخقتفؿمؼبمحاظةم تصؾحماياردةمظؼقؿفماٌداصعةمسـماحرتاعفا.م"صفلماظيتمهّثمبـاتفا

أغصؾؿفؿمؼبماٌرياثمإذاموجد،مومػلمماظصراعمععمزوجاتفؿ،مومػلماظيتمتدسقمبـاتفامإظبماظؿكؾلمسـ
مػلماظيتمتعرتضمسؾكمأنمؼلؿؼؾمابـفام مأخريا معـمأعاتفؿ،مو مايذر مبؿؾؼقـفؿ اظيتمتربلمأحػادػا

م.بلدرتفماظـقوؼةم)سـماظعائؾة("
ضبدثماألعرمطؿامظقمأنماٌرأةمالمتؽؿلبمعؽاغةمأومدؾطةمداخؾماألدرةمإاّلمإذامادؿؾطـتماظـؼاصةم

مصلصؾقتمػذه ماظـلاء،مماألبقؼة مؼبمسامل مذظؽمبقـفا، مؼب مصرق مال مظلؾقطفا ماألدادل ماٌقجف ممممماألخرية
مومبنيمزوجفامأومابـفامؼبمساملماظرجال.

 املرأة كؿحل لؾعـف يف األسرة التؼؾيدية -4
مالمعلاواتقة،محقثمميلؽماألبمبزعامم مبؽقغفا ماظؿؼؾقدؼة مداخؾماألدرة ماظعالضاتماظؼرابقة تؿلؿ

فمصاحبماٌؾؽقةماظعائؾقةماظيتمتضؿـمظفماالدؿؼالظقة.مومػلمدؾطةمودمعصدرػاماظلؾطةماٌطؾؼةمبقصػ
ؼبمعرطزهماالجؿؿاسلماظذيممتـقفمإّؼاهماظـؼاصةماألبقؼةمبقصػفموظقامومطاصاًلمومحاعقًامإجؿؿاسقامألصرادم
مدصعتمبفم ماظّذلمظؾقاظدؼـ،مخػضا مؼبماظدؼـماظذيمؼقصلمخبػضمجـاح معصدرػا مودم مطؿا اظعائؾة.

صةماألبقؼةمإظبمأبعدمايدود،مصؾؿمتؽؿػمباظرغبةمشاؼةمظف،مبؾمجعؾؿفمخضقسامعطؾؼامدقاءمأطاغتماظـؼا
شاؼؿفمرغبةمأومخقصامأومشريمذظؽ.مومضدمسززتمػذهماظـؼاصةمراسةماظقاظدؼـموماًضقعمهلؿامبؿلطقدػام

اصذا،مسؾكماظصؾةمبنيمشضبماظقاظدؼـمومشضبماظؾـف،مإذمجعؾتمدساءماظشرمصرضبامأومضؿـقامسؼابامغ
مممالمؼػقدمتراجعماظقاظدؼـمسـفمؼبمذلء،مألنمغػاذهمخارجمسـمإرادتفؿ.ممبعـكمأغفمؼؽػلماظعؼققمبفؿم
ماظلؾب،مصننمذبردمإحلاسماألبـاءم ومتلةرػؿمظفمحؿكمصبؾبمذظؽمسؾكماظعاقمدكطماظلؿاء.مهلذا

مؼب مأنمميلفؿ مواظدؼفؿمصبعؾفؿمطبشقنماظعؼابماظغقيبماجملفقلماظذيمؼـؿظر ممذواتفؿممأغفؿمأشضؾقا
م"اظـفر"مسـدم ماظذيمصبعؾفؿمدائؿامصبؿفدونمؼبمإرضائفؿمومؼؿؾعقنم"األف"مأو أومؼبمأعقاهلؿ،ماألعر

محصقهلؿامباظؼقلماظؽرؼؿمرؾؾامظؾعػقموماظغػران.
ممتارسمبارتقاحم معا مشاظؾا مطفذه، مغػلقة مو مزروفمعقضقسقة مؼب ماألبقؼة، ماظلؾطة مأن مذؽ مال ممممممو

زممبفاماألسرافموماظؿؼاظقدماظيتمصبلؿفامدؾقكماألبمصالمؼـؾغلمأنمومبدونمضققدمشريمتؾؽماظيتمتؾ
معـمػـام ماظلّب،مو مو ماظؿقبقخمباظشؿؿ ماظؿلدؼبمباظضربمو معـمػـا مو ؼؽقنممبقؿقيمؼػققمحفؿفا.
                                                                                                                                                                 
32- Addi, L..- Opم.cité.- p.69. 
33- Ibid.- p.70. 
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األواعرماظقاجؾةماظؿـػقذمبالمتلجقؾموماظـقاػلماظيتمالمصبقزمععفاماىدلموماظيتمهؿؾمععارضؿفامؼبم
مرقاتفاماظعؼاب.

ؾفؿماظلؾطةماألبقؼةماظرػؾةموماًقفمومتدصعمإظبماظطاسةموماًضقعمدقاءمأعارسماألبمسؾكمغعؿمت
أرػاظفمحؼفمؼبماظضربمأوماظؿكفقؾمأوماالدؿفزاءمأممال.مومبفذاماٌعـكمتؿطابؼماظلؾطةموماظعـػمؼبم
رتفمذعقرماألصرادماظذؼـمتربطفؿمبفامسالضةمتؾعقة.مصنذامػلمغػذتمسؼابا،مصنغفامولؿماظعـػمؼبمصق

ماألخالضقةم ماظؼقاسد مطعـػمرعزي متؽردف ماظذي ماٌقضقت متفدؼدػا محاعؾة متظؾ مصنغفا مإاّل مو ممممماٌادؼة،
موماظعرصقةمومأذؽالماًطابموماظؿؿققزمبنيماألصرادمؼبماجملالمومأةـاءمتقزؼعماألدوار.

إغاةامسؾكممومإذامطاغتماظلؾطةماألبقؼةممتـؾمسالضةمخاصةمطقغفامصققمإراداتمأصرادماظعائؾةمذطقرامو
اظلقاء،مومطانماظعـػمطقدقؾةمظؿؽرؼلفامؼلخذمطاصةماألذؽالماٌؿؽـةمومميارسمؼبمزبؿؾػماٌقادؼـم
ايققؼةماٌرتؾطةمبؿـظقؿماألدرةمومبؼائفا،مصننمترطزماظلؾطةمؼبمؼدماألبمالمؼعينمإحؿؽارػامعـمررصفم

كماظلؾطةماألبقؼةمؼبمحدمذاتف،ماحؿؽارامالمؼؾؼلمععفمألصرادماألدرةماآلخرؼـمذقؽا.مذظؽمأنمايػازمسؾ
ؼؿطؾبمدبقؼؾمجاغبمعـفامظألبـاءماٌؿزوجنيمومظألممومضدمأصؾقتمغباة.مومعـمجفؿفؿمصبدمػمالءم
ماألداسمظقلتم مسؾكمػذا ماظضاربة. مؼدػا مو ماظـارؼ مظلاغفا ماألبقؼة مظؾلؾطة مؼؽقغقا مؼبمأن عصؾقؿفؿ

ألبمباظؾـتمأوماظزوجمباظزوجةممماردةماظعـػمحؽرامسؾكماألبموحده،مبؾمػلمدؾقكمؼطؾعمسالضةما
أوماألممباظؾـتمأومايؿاةمبزوجةماالبـمأوماألخمباألخت،مبدرجةمأومبلخرىمإذامسبـمملمغؿطرقمإاّلمإظبم

ماٌرأةمطؿقؾمظؾعـػمضؿـمايقاةماألدرؼة.
وضعقةمدوغقة،مم–طؿامأدؾػـامم–هؿؾماٌرأةمؼبماألدرةماألبقؼةماظؿؼؾقدؼة،مومضؿـماظعالضاتماظؼرابقةم

مأغفامالمتلؿطقعمأنمتزسؿمأنمسائؾؿفامأوماظؾقؽةماظيتموظدتمصقفامضدمأرادتفامومضؾؾؿفامومأحؾؿفاممحؿك
معػقدا ماسؿربتموجقدػا مو ماسرتصتمبذاتفا مراصضامو مذبؿؿعا متقاجف موالدتفا معـذ ماٌرأة مأن مذظؽ ،

مسـػفمسؾكمطؾمأغـكمعدرطة،مإذمال معؿففؿامحزؼـا،مميارسمعـمخاللمرصضفمهلا مظقجقدػا،مؼؾؼاػا
ومأغفامالمتزالمطاغؽاممضقبؾتمباظرصضمحنيموظدتؼرتكمظدؼفامذباالمظؾشؽمؼبمأغفا،مػلماألخرى،م

عـؾقذا.مومبعؾارةمأخرى،مإذمطاغتماظصؾقةمايدؼـةماظقالدةمالمتعلمعامؼقاجففامعـمرصض،مومالمعام
مؼؼعمسؾقفامعـمسـػمرعزي،مصننماظذيمؼؿقؿؾمتؾعةمذظؽمػقمطؾمأغـكمبؾغتمدـماإلدراك.

معّؾرماظـلاءمسـمسدممضؾقهلـمالزدؼادماألغـك،مصنغفـمضبؼؼـمشاؼؿنيمسؾكماألضؾم:مومإذمت
اظؿعؾريمسـمإرادةماظرجالمؼبماالدؿزادةممعـماٌقاظقدماظذطقرمظؿؼقؼةماىؿاسةماألشـاتقة،معاداممؼبمم-6

مشريػامعـمتؽاةرػؿمزؼادةمؼبماظقدماظعاعؾةمذرطماظزؼادةمؼبماٌقاردماٌعاذقة،مومتلطقدمٌؽاغةماألدرةمبني
ماألدرماٌشؽؾةمظؾؿفؿؿعمصرضةمأومخروبةمأومسرذا.

االحؿفاجمسؾكموضعقؿفـماٌزرؼةماظدوغقة،مصالمؼردنمظؾؿقظقدةمأنمتؽقنمؼبمعـؾفا،مومؼؽبقؿبدؽبدؿبنؽبمظقمم-0
مملمولءمإظبمساملمؼـؽرمسؾقفامإغلاغقؿفامومعؽاغؿفاماظػعؾقةمؼبماألدرةموماجملؿؿع.

مؼرؼدهماظرجالمومتعربمسـفماظـلاء،مالمتـفقمعـمورلةممإنماظؾـتماظيتمترصضمسـدموالدتفا رصضا
اظـؼاصةماظيتمرصضتمعـمأجؾفامرغبةمبفا.مصفلمدقفمدبضع،مباظؿؾؼنيمأحقاغامومباظعـػمأخرى،م
مظؿـشؽةمإجؿؿاسقةمتفقمػامظؼؾقلموضعقؿفاماظدوغقةموموجقدػاماٌزدري،مومؼصدعفامواضعماظؿؿققزمبقـفام

وماًطابموميظاتماظؾفقموماألطؾموماظـقممومؼبماهلـداممومؼبمادؿعؿالمومبنيمأخقفاماظذطرمؼبماجملالم
                                                                                                                                                                 

م.58ص.م-.6888بريوت،ماظدارماٌؿقدةمظؾـشر،ماظطؾعةماظـاغقة،مم-اجملؿؿعماظعربل.معؼدعاتمظدرادةم-أغظرممذرابل،مػشام.م-34
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اىلؿمداطـامأومعؿقرطامومؼبمسالضؿفامبلغقاعمعـماألذقاءمومأصـافمعـماظرجالموماظـلاء.مصنذامطانم
ممأخقػامؼـلب،مبعدماًؿان،مإظبمساٌفماظرجقظلماظذيمؼفقمهمظدورهماإلضؿصاديمومؼؾؼـمصقفماًشقغةم

ما ماظؿلةري ماألرضمبايرث،مو مؼب م)اظؿلةري ماٌكؿؾػة مأذقائف مو مودائؾف مو ماإلغؿاج معقضع ممممممظعـقػمسؾك
مايققانمباظذبح ماظـؾاتمبايصاد،مو مباظؼطعمو ماألذفار مظعاملماظـلاء…و ماالسؿزالماحملؿؼر مو ،مم(

ـمصنغفامتـلبمإظبمساٌفاماألغـقيمحقثمتفقمػاماظـلاءمإظبمدورػاماظؿعؾريي،مومضبددنموجقدػامضؿ
مؼبم مأغفا مذظؽ معـال مو مظققغة. مظطػمو مو ماظؿصرفمبعـاؼة ماظـاسمتؿطؾبمعـفا مو ماألذقاء معع سالضة
ماألظؾلةم ماظػرشمو معع مو ماإلغؽلار ماظلفؾة ماظػكارؼة ماألواغل معع متؿعاعؾ ماٌـزظل مغشارفا مماردؿفا

ادم)اظزبدة،ماظلفؾةماظؿؿزقمأوماالحرتاقمومععمعشؿؼاتمايققانماظلفؾةماظؿغريماظطعؿمأوماظؽلرمأوماظػل
ماٌرض.م مو مايرارة مو مباظربد ماظؿلةر ماظلرؼـعل ماظعقد ماألررؼاء ماألرػال معع مو ماظؾقض...( مممممممايؾقب،
وموريممماردةماٌرأةمدورػامػذامداخؾمذبالمؼؾفؿماظعـػمػقماآلخر،مراٌامأغفمضبصرمايرطةمأةـاءم

ماير متؼقد ماظؾطػمو مو ماظؾققغة مو ماظعـاؼة مظؾؿفالماظعؿؾماٌـزظلمؼبمغطاق ماٌغؾؼة مؼبمغطاقماألضلام ممممممؼة
موماظقزائػماٌرتؾطةمبفام:ماٌطؾخمومايقشمومشرصةماظـقم.

ماجملؾم ماظرجال، معـ مظؾكقف ماًاضع ماالسؿزال موزائػف مبؿؾعقة مو مباغغالضف مضبؼؼ مذبال إغف
اصرػامدبضعمظلؾطؿفؿ،مأؼامطاغتمرؾقعةماظعالضةماظيتمتربطماٌرأةمبفؿ.مومبفذامصننماٌرأةمعـذمغعقعةمأز

معام مبدرجة معا،مو مبدرجة م مصاسالمصقف،ممتاردف مررصا معـفا مظؾعـػمأطـر معقضعا ظضقابطموعؾمعـفا
أخرىمؼؼعمسؾقفا.مومممامؼعززموضعماظعـػمسؾقفامأغفامتؾبؾؼـمضقؿامتمطدمسؾكمطقغفامطائـامضعقػامػشم

متربط مضقؿا متؾؼـ مطؿا مأطقد. مبشؽؾ مآةاره مسؾقفا ماظعـػ مضبؼؼ ماظعطب، مدرؼع صقزػامماظؾـقة،
االجؿؿاسل،ماظذيمؼؾدأمهؼقؼفمباظزواج،مجبؿاهلامومسػؿفامومػؿاماٌقزتانماألطـرمتعرضامظؾضررمحنيم
ؼؼعمصعؾماظعـػمسؾقفا.مصفؿالماظقجفموماظشعرموماظؼقام،محلبماٌعاؼريماظؿؼؾقدؼة،مإذامتلةرتمغؿقفةم

اجؿؿاسقةمومهلقـفامضربمأومدؼقطمضؾماحؿؿالماٌرأةمؼبماظزواجمطعالضةمضرورؼةمالطؿلابمعؽاغةم
مظؾطػقظةم مادؿدراطا ماظذات مهؼقؼ مو مظؾلؾطة مطقدقؾة ماألبـاء مؼب ماظعقارػ مادؿـؿار مو ممممممممباإلناب،
وماظشؾابماٌفؿؾني.مطذظؽمإذامصؼدتماٌرأةمبؽارتفا،مظلؾبمعـماألدؾاب،مصننمعؽاغؿفامتزدادمدوغقة،م

ماالزدر مإظبموضعمعمبد معمضؿا ماٌزدريمازدراء مؼؿققلموضعفا ماظشرفماألبقيمو مؼد مإظقفا ممتؿد مأو اء،
مباالغؿؼاممصؿضعمحدامظقجقدػامطؽائـمالمؼؿصقرمبؼاؤهمإالمسػقػا،مألنمؼبمسػؿفمذرفماظرجال.

ومرشؿمأنمعبالماٌرأةمومسػؿفامدبدعانمغػسماظغاؼة،مإالمأنماظؿلطقدمسؾكماظعػةمؼػققماظؿلطقدمسؾكم
مبعنيما مإظقفا مؼـظر مهلا مسػة ماظيتمال مصاٌرأة ماٌرتؾطةماىؿال. ماظرشؾة متشؾع معؾؿذظة مأغفا مو الحؿؼار

باظػلاد،مالمبعنيماظرضاموماالدؿؿؿاعماٌػضقانمإظبماظزواجماظدائؿموماظػقزماالجؿؿاسل.مظذظؽ،مصننمبعضم
م-ومذعرماٌرأةمتاجفا-األوداطماالجؿؿاسقةمتعاضبماٌرأةماظيتمتلعكمإظبمتدغقسمسرضفامبؼصمذعرػام

م.ياضامظؿدغقسماظعرضمبؿدغقسماىؿالاغؿؼاصامظؼقؿؿـفاماىؿاظقةمومإ

                                                                                                                                                                 
تؼقلمصارؿةمعرغقللمبفذاماًصقصم"تلؿقظلم)اٌرأة(مسؾكمإبـفاماظذطرماظذيمؼلؿحمهلامبفماجملؿؿعمحؿكمدـماًؿان،محقثمم-35

ممسؾكمأنمؼلقطرمسؾكمطؾمعامػقمأغـقيمداخؾمذاتفمؼضؿفمإظقفماظعاملماألبقي،م)ةؿ(مؼػصؾمسـفامظقلفؾماظؼطقعةمععمايرؼؿمومؼروضم
م(.Mernissi, pp.27-30)م-ومخارجف".

ععقارمعبالماظشعرمؼبماظـؼاصةماظؿؼؾقدؼةمػقمرقظفمومغعقعؿفمومغؼاؤه.مصفقمالمؼؼصمإذنمإالمظعاػةممتلفمعؾاذرةمأوممتسمجؾدماظرأسمم-36
مأومظؾؿشفريمباٌرأةماظعاػرة.
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تـشلماٌرأةمإذنمودطمبقؽةمصبعؾمعـفاماظؿـؼؾنيموماظعـػمطائـامدؾؾقامؼـالماسؿؾارماجملؿؿعمحنيمم
ماظؿقرؼؿم مو مباظؿقؾقؾ مظؾطؾقعة ماٌؿفاوزة ماظـؼاصقة مظؼقاسده مؼرضخ مو مععاؼريه مو مضقؿف مبادؿؾطان مممممؼؼؾؾ

هددػاماظـؼاصةماألبقؼةمالماظطؾقعة.ممجزاء.مظذظؽمصننمضقؿةماٌرأةامعـموماإلجازةموماٌـعمومعامؼرتؾطمبفؿ
محنيمؼرادم موجقده مؼؿلطد مطائـ مؼب مظؿكؿزهلا ماألصؽار، ماٌقاػبمو مو ماٌققل ماظرشؾاتمو مصقفا ممممممصؿفؿؾ
ومحنيمؼرادمظفمالمحنيمؼرؼد.مذظؽمأنمؼبماخؿقارهمعلادامحبؼمادؿلةرمبفماظرجال،مممامؼلؿؾزممإضصاءم

ماٌع مومتفؿقشفا،مومؼبماإلضصاءمعقتمععـقيمؼلؿؿؾعمالمرباظةماٌقتمايؼقؼلماٌرأة ربةمسـمارادتفا
ماألطقد.

ؼبمػذاماإلرارمؼدخؾمحؼماىربماظذيممياردفماألبمسؾكمابـؿفممسـدمرؾؾفامظؾزواج،مشاضاماظطرفم
ماظزواجمؼبم مصققحمأن ماحؿفاج. مأو مطؾمععارضة معـفا معلؿؾعدا مبلؽقتفا، مرضاػا سـمرأؼفا،معؼرغا

جملؿؿعماظؿؼؾقديمسالضةمدبصمسائؾيتماظزوجنيمالمػذؼـموحدػؿا،مومأنماظػؿكمعـؾماظػؿاةمؼؿقظبمأبقهما
معـم مظؾػؿكمػاعشا مأصضؾماألغلاب،مشريمأن ماظيتمتقصر ماظعائؾة معـف، مبدال مظف، مطبؿار مو مزواجف أعر

عؿربمذظؽماالخؿقارمطبػػمعـمورلةماىرب،مومضبقظفمإظبماضرتاحمؼؼؾؾفماظػؿكمأومؼرصضفمعـمشريمأنمؼ
ععارضةمصرضبةمأومضؿـقةمظإلرادةماألبقؼة،مخصقصامإذامطانمراذدامومعمدؼامدورهمباجؿفادمومضادرام
سؾكمتدبريمأعقرمايقاة.مصنذامملمؼعفؾفمماضرتاحمأبقفماألولمضدممظفمأبقهماضرتاحاتمأخرىمحؿكمؼرضكم

مؼؼؿضقفماظـلبم ممبدؼالمؼؼؾؾفمأبقهمأومؼرصضفمحلبمعا األصضؾموماٌصؾقةمأومؼؽقنمػقماظذيمؼؼدم
ماظعائؾقة.مصنذاماضرتغتماظرشؾؿانمبدأماظؿقضريمظؾزواج.

مراصضا،مبؾمإغفمؼػعؾمذظؽم مظقسمععـكمذظؽمأنماظػؿكمؼعربمألبقفمعؾاذرةمسـمرشؾؿفمضابالمأو و
ماظلؾطةم مأحدػؿا مبنيمرجؾنيمميـؾ ماظؿقاصؾ مععفا مؼالحظ مبصقرة مؼؿؿ ماألعر مظؽـ مو مردقل. بقادطة

امصالمؼؿعلػمؼبمادؿكداعفامبؾمؼشعرماظطرفماظؿابعمهلامبؼقؿؿفماالجؿؿاسقةماظعائؾقةمومطبشكمصؼداغف
ماظطرفماظؿابعمتؾعقةمتـطقيمسؾكماالحرتاممالمسؾكماالرباء،م مباظزواج،مومميـؾماآلخر مممطرجؾمؼؿلطد
وماظذيمؼػلحمإلرادتفماجملالمطلمتعربمسـمبعضماالدؿؼالظقةمومتقحلمأحقاغامباظؿؿردماحملؿؿؾمسؾكم

م ماظـلبماٌشرفماظؿعلػمؼب مألبـائف مطبؿار مأن ماألبمؼب محؼ مذاتف، مايؼ مسؾك مال مايؼ ممممممادؿكدام
مومألبـائفؿماألخقالماٌشرصني.

معـم متـؿزسف معا ماظػؿكمبؼدر معـ ماألبقؼة ماظلؾطة متـؿزسف مال ماالخؿقار ماألداس،مصننمحؼ سؾكمػذا
ميارسمطعـػمسؾكماظػؿكمبؼدرماظػؿاة،مومأنمػذاماالغؿزاعمومػذامايرعانمعـممماردةمحؼماالخؿقارمالم

عامميارسمسؾكماظػؿاة،مبادؿكداممطؾماظقدائؾماظيتمتقصرػاماظؿؼاظقدموماألحؽامماظشرسقةمظؿعزؼزماظلؾطةم
ماظؼرارم مأنمؼلؿؿؾؽمبشلغفا مبعد معـمذلء مالمؼؾؼكمظؾػؿاة مو مغػاذ. مو مذاتمعصداضقة األبقؼةمومجعؾفا

ؾؾفامادؿقؼتمسائؾؿفامتقصريماظـلبماألصضؾمدقىمسزائفامأغفامأرؼدتموموضعمسؾقفاماالخؿقار،مومبل
ومايؿقةماٌشرصة.مصؿامطانمهلذهماظؼقؿمؼبمغفاؼةماٌطافمأنمتـارمظقمملمتؽـماظعائؾةمتـطقيمسؾكمصؿاةم

مصايةمظؾزواج.
ومعـؾؿامؼؾاذرماألبمحؼفمسؾكمابـؿفمؼبماىربمميارسمسؾقفامػذامايؼمأسؿاعفامبعدمعقتف.مذظؽمأنم

محاوظتماٌرأةمعـالماظؿعؾريمسـماإلطراهمحؼمرجقظلمطاظق الؼةمالمتـقبمصقفماظزوجةمسـمزوجفا.مصنذا
مؼصؾمإظبمصصؾمػذهم ماظؾـتمضد مأسؿام معع مذظؽمصراع مسـ مترؼد،منؿ مٌـ مابـؿفا متزوؼج مؼب إرادتفا
األخريةمسـمأعفامابعادامهلامسؿامضدمتؾؼـفامإؼاهمعـمأصؽارموعؾفامتؿؿردمسؾكماظلؾطةماألبقؼةمباظـقابةم
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ا،مأطـرمعـمذظؽ،مهقدمسـماظرتبقةمايلـةمومتعرضمظؾدغادةماظشرفماألدري.مومظقسمحؼمأوموعؾف
اإلطراهمعشروطماٌؿاردةمبقاجبماظؿزممبفماألسؿاممسبقمزوجةمأخقفؿمومأبـائفامؼبماظـػؼةمومايؿاؼة،م
بؾمػقمحؼمشريمعشروطمخّقظؿفمهلؿماظـؼاصةماألبقؼةمدقاءمأطانمصبؿعفؿمبزوجةمأخقفؿماٌؿقصكمدؽـم
مطلداسمظؾلؾطةمالم مأنماظؽػاظة معـف ماظذيمؼػفؿ ماألعر مععاذا. مو مإضاعة معلؿؼؾنيمسـفا مطاغقا مأم واحد

مؼلؿؿؾعمشقابفامدائؿامزوالمػذهماألخرية.
ممومطؿامهرمماٌرأةمعـمحؼفامؼبماالخؿقارمأومأخذماظؼرار،مصنغفامهرممعـمحؼفامؼبمعؾؽقةماألرضم

متقارةفا متؽمو ماظعـػماظذي معدى مؼصقر مأبقفامحرعاغا مهتمدؾطة ماظعائؾة مؼب مظف مربال ماٌرأة مممممقن
أومأخقفامأومزوجفامأوماخقةمػذاماألخري.مصاألبمحنيمؼـؼؾماظلؾطةمألحدمأبـائفمسـدمعقتفمعـال،مإمنام
ضبرممعـماإلرثمبـاتفمأدادامالمأبـاءهماآلخرؼـ،مألغفمإذاماغػفرماظصراعمحقلمعؾؽقةماألرض،مصنغفمضدم

ومطؾفؿمغصقؾف،مأعاماٌرأة،مصالمؼـظرمؼبمشاظبماألحقانمإظقفامالمططرفمؼبمؼـؿفلمبلخذمبعضماإلخقةمأ
ماظصراعمومالمطصاحؾةمحؼمؼبماإلرث.

ممأعامؼبمسالضةماظزوجمبزوجؿف،مصننماظعـػماظقاضعمسؾكماٌرأةمؼلخذمذؽؾماظالعؾاالةمؼبمأبلطمصقرهم
اظعالضاتماظلائدةمبنيممومؼعاشمسؾـقامطؾمؼقم،مطؼاسدةمتقّجفمدؾقكماظزوجنيممومهددمعلارػؿامضؿـ

ماهلقاري،م مسدي معمطدا مزوجؿف، معع ماظزوج مبفا مؼؿعاعؾ ماظيت ماظالعؾاالة م"إن ماآلخرؼـ. مممممممماألضارب
ماظعـاصرم مػل مطربمأدرة، مدوره ماظذيمؼدخؾمؼب متؼدؼسماألم مو مبف متشعر ماًقفماظذيمصبعؾفا و

اتفؿموماظيتمتـظؿماظرتاتؾقةمظدىماألدادقةماظيتمتقجفمدؾقكماألصرادمداخؾماظعائؾة،موماظيتمتؾـنيمسالض
مؼبمخدعةمزوجفا،م مإظبمجعؾمعقزاتفا ماظؼقؼةمعدسقة مذاتماظشكصقة مإنماظزوجة م)اٌـزظقة(. اىؿاسة

م.ظؿؾّقـمأنمرجقظةمػذاماألخريمصققمطؾماسؿؾار
غعؿمتقجبماظـؼاصةماألبقؼةمسؾكماٌرأةمخشقةمزوجفاموماالعـؿــالمإلرادتفممتاعامعـؾؿامأوجؾتمعـم

ؿفامألبقفاموماًضقعمظلؾطؿف،مرابطةمػذهماًشقةمضؾؾماظزواجمومبعدمباظعػةماظيتمالمؼؽقنمضؾؾمخشق
مإضاعةم مسؾك مضادرة مأباػا ماظيتمالمدبشك ماٌرأة مأن مصؽؿا ماًؾػماظطاػر. ماظـلبماظشرؼػمو مبفا إاّل
طمسالضاتمجـلقةمضؾؾماظزواج،مممامؼعرضمذرفماظعائؾةمظؾدغس،مومؼزػدماظعائالتماألخرىمؼبماالرتؾا
بفامباظـلب،مصننماٌرأةماظيتمالمدبشكمزوجفامضادرةمػلماألخرىمسؾكمأاّلمتضؿـمغؼاوةماًؾػ.مإغفم
مسـم مؼـفؿ مضد مأةر مألي متػادؼا مباظطالق مؼلارع م مصبعؾف مو مارؿؽـان مطؾ ماظزوج مسـ مؼـزع ماظذي األعر

عائؾة،مسالضاتمجـلقةمربؿؿؾةماظقضقعمععمرجالمآخرؼـ.مومظقسمػمالءمباظضرورةمرجاالمشرباءمسـماظ
بؾمضدمؼؽقغقنمإخقةماظزوجمأومأضاربفماآلخرؼـ،مألنمطؾمرجؾمسرضةمظػؿـةماٌرأةمومإشرائفا،معامداعتم

ماظلفؿماظذيمؼضربماظشقطانمبفمماظرجؾ.
متؾادظفم مجعؾ مو مايدؼثمبقـفؿ مضؾة مو مرجاهلا، مو ماألدرة مبنيمغلاء ماظعالضة مربدودؼة مػـا عـ

م مدؾقك مأبدى مصنذا ماٌطؾؼة. ماظضرورة مؼب مواهمربصقرا مايؿقؿقة مو ماٌقدة مبعض محدؼـفا مأو اٌرأة
مماظرجال،مصننمذظؽمصبعؾفامربؽقعامسؾقفامباإلباحقةموماالصؿؼادمإظبماٌقزاتماظضرورؼةمظؿلدقسمأدرةم

                                                                                                                                                                 
اٌرأةمربروعةمؼبماظقاضعمعـمحؼمتقارثماألرضموممتؾؽفا،مومتزالمسرضةمىرائؿماظشرفموماظزواجمؼؼقلمحؾقؿمبرطاتم:م"المتقالمم-37

م-دونمعقاصؼؿفا،موماظعؼابمحنيمالمتؿؼقدمباظؿؼاظقدماٌؿؾعة.مومػلمالمتزالمعضطرةمظؾؿظاػرمبعدمماعؿالكماظلؾطةمحؿكمحنيممتؾؽفا".
م.88-88ص.ص.مم-عرجعمدابؼ.م-برطات،محؾقؿم.
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ومايػازمسؾكمذرفماظزوجمومتربقةماألوالدمسؾكماٌؾادئماألخالضقة.مومبـاءمسؾكماسؿؾارماٌرأةمعقضقعم
رمبقحدةماألدرةموممتادؽفا،معـمخاللمإضرارػامبشرفمزوجفا.مظذظؽمصؿـة،مصنغفمضبؿؿؾمصقفامأنمتض

متل مو مضؾط مو معراضؾة مو محذر معقضع ماػؿالصفل مو متفدؼد.. ماٌػضقةممدؼبمو مظؾػؿـة متقخقا مإشػال و
مظؾؿػؽؽ.

ومسؾكماظعؿقم،مصننمسالضةماظرجؾمباخقتف،مومأخقاتفممومآبائفمأيمأضاربفمعـماظدرجةماألوظب،مأػؿم
زوجؿف.مهلذامصنغفمؼبمحاظةماظـزاع،مالمؼلخذماظزوجمأبدامعقضػامععمزوجؿفمبؾمشاظؾامومأدؾؼمعـمسالضؿفمب

عامؼلخذمعقضػامضدػامععمأعفمأوماخقتفمومذظؽمبؿقبقكفامأومزجرػامأومضربفامعامدامماظضربمحؼامظفم
امسؾقفامإنمتقازنماظعائؾةمعضؿقنمعادامماظرجؾمؼبمعلعـمعـمتلةريمزوجؿفمسؾقف،مومعاداممالمؼعريماػؿؿاع
مظؽالعفامومغصائقفا،مومعاداممالمؼػضؾفامسؾكمحلابمزوجاتمإخقتف،مأيمعادامماظزوجمضقؼامومسـقػا.
ومظقسمععـكمػذامأنماظعـػمداخؾماألدرةماظؿؼؾقدؼةمالممياردفمإاّلماظرجالمسؾكماظـلاءمومالمأنمطؾم

ؼـؿجمومؼعاد،ماظـلاءمربؾمظؾعـػ،مبؾمشاظؾامعامصبدماظعـػمغػلفمعرعزامؼبمدؾقكماظـلاء،مصقؽقنمأنم
خصقصامإذاموجدمؼبمإحداػـمعـمهلامعصؾقةمهؼؼفامعـمخاللمايرصمسؾكماحرتامماظؼقؿماٌـؿفةم
ظؾعـػموماظرتوؼجمظؾـؼاصةماألبقؼةماظيتمتلـفمودقؾةمظؾقػازمسؾكماظـظامماظؼائؿ،مطؿامػقماظشلنمباظـلؾةم

ني:مإغفاماألعقعةماظيتموعؾمظؾقؿاة.مغعؿمتؿـؽرماٌرأةمظؾـاتمجـلفامعـذمأنمتصؾحمأعامألبـاءمعؿزوج
معـماٌرأةمسدوامظؾـلاء.

المتعاغلماظـلاء،مإذن،مطؾفـمعـمورلةم"اظؼقؿماألبقؼة،مراٌامأنمػـاكم)اعرأة(مواحدةمتلؿػقد:مأمم
األرػالماظذطقرماظؾاظغني.مإنمزوجاتماألبـاءمػـمسـماظؾقاتلمؼؿقؿؾـمطؾماظـؼؾموماظؾقاتلمؼعاغنيمعـم

أجلاعفـ،موماغؿؼاءمغبقؿقؿفـ،موماصؿؼادمايـانمواػفـ،مبادؿــاءمعاماخؿـاقمذكصقؿفـموماحؿؼارم
ؼلتقفـمعـماألرػالماظذؼـمعازاظقامصغارا،موماظذؼـمعـمخالهلؿمدقفمؼـؿؼؿـمباعؿالطفؿمومتدظقؾفؿمإظبم

.مظذظؽمصلنم"مإسادةماإلغؿاجماالجؿؿاسلم)ظؾعـػ(معضؿقغة،مؼبمغػسماظقضتمععمػقؿـةماظرجؾماألبد
ؼؼؾؾـماظعؾقدؼةمضؿـماألعقعة،محقثمصبدنمعصؾقؿفـمباالدؿػادةمطلعفاتمعـم)عـاصع(مممبامأنماظـلاء

م.اظـظام

 خالصة ختامية 
تؼدمماألدرةمؼبماجملؿؿعماىزائريماظؿؼؾقديممناذجمسـماظعـػماظقاضعمسؾكماٌرأة،مالمميؽـمدرادةم

عـؾة،ممبامؼعطلمصقرةمواحدة،مومإمناممتقزت،ماظقضقفمسؾقفاموماالحارةمبفا.مظذظؽمماطؿػقـاممعـماأل
عامسـماظظاػرةمؼبمسالضؿفامباإلرارماإلجؿؿاسلماظعام،مأيمرابطنيممإؼاػامبقضعقةماٌرأةماظدوغقةمطـؿقفةم
ظـقسنيمعـماٌؿغرياتم:معؿغرياتمعلؿؼؾةمأدادقةمعؿؿـؾةمؼبماظـظامماظعاممومتقزؼعماظعؿؾموماٌشارطةمؼبم

ممرياتمعلؿؼؾةمةاغقؼة،مألغفامودقطةمبنيموضعقةماٌرأةماإلغؿاجموماٌقضعمؼبماظؾينماالجؿؿاسقةم؛مومعؿغ
وماظعقاعؾماٌلموظةمأدادامسـفا،معؿؿـؾةمؼبماظرتاثماظدؼينموماظؿؼاظقدموماألسرافماظؼؾؾقةموماظـزساتم

.مومعـمػـامرباوظةماظؿقؾقؾماظضرورؼةمظؾـظامماألبقيماظؿؼؾقديموماظعائؾةماظيتمسؾكمصقرتفاماظـػلقة

                                                                                                                                                                 
م.88-85ص.ص.م-عرجعمدابؼ.م-أغظرم:مسدي،ماهلقاري.م-39

40- Lacoste Dujardin, Camille.- Des mères contre les femmes.- Paris, Ed. La Découvert, 1985.- p.184. 
م.84ص.م-عرجعمدابؼ.م-أغظرم:مبرطات،محؾقؿ.م-41
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مديموماظلقادل.ؼؼقممتـظقؿفماالضؿصا
باظؿقؾقؾمؼظفرماظعـػمؼبماجملؿؿعماىزائريماظؿؼؾقديمودقؾةمتـظقؿقةمععربةمسـماظرتابطمأطـرمعـفم
زاػرةمعرضقةمتعؽسماظؿـاصر.مومعـالمذظؽماياظةماظيتمؼؼالمصقفامظإلبـماظذيمؼعاضؾفمأبقهمباظضربم:م

ةماظيتمؼؼالمصقفامظؾؿرأةم"م"ضربؽمأبقكمغباؼةمٌصايؽ"،مأوم"مضربؽمظقفعؾمعـؽمرجال"،مأوماياظ
ضربؽمزوجؽمألغفمضبؾؽمومؼغارمسؾقؽمومؼرؼدمأنمتؽقغلمأصضؾماظـلاء".مسؾكمػذاماألداسمالمصبدم
معرتؾطةم مبؾمصبدػا ماٌصؾقة، مسـ ماظدصاع مايبمو مبنيماظعـػمو متـاضضا ماجملؿؿع اإلغلانمؼبمػذا

أغفمزاػرةمعرضقة،مؼبمطؾمذبؿؿعمارتؾارامعـطؼقا.مظذظؽمصنغـامإذاموردغامعـمغظرتـامإظبماظعـػمسؾكم
ماظـظرؼةم ماٌعرصة مذاتف،مصنن مبؿقؾقؾفمؼبمحد مضؿـا ماًاص،مو م مؼبمإراره موضعـاه مممممومؼبمطؾمحني،مو

موماألدواتماٌـففقةماٌؿقاصرةمظدغـامالمتزؼدغامسـدمدرادؿفمإالمصفؿامظؾقاضع.
م ماغصفار مسؾك مو ماظذطقر ماألضارب مسؾك مؼمطد ماظؿؼؾقدي ماجملؿؿع مأن ماىؿاسةمسرصـا مؼب مممممممممماظػرد

مشرؼؾام مؼعؿرب مغطاضفا مسـ مخارج مػق معا مطؾ مو مداخؾفا. مإال مظف موجقد مال مألغف مهلا، ماالخالص ممممممممممو
ماظعـػمواػف.م مسؾقفمومذفر ماظشدة مٌؼاوعؿفمو مممممومربذورا،مصبدمطؾمصردمؼبماىؿاسةمغػلفمعلؿعدا

ومشريػؿا،مبؾمسؾؿفمايػازمسؾكممتادؽمومظقلتمسؾةمذظؽمرصضماظغرؼبمبداصعمسـصريماومةؼاؼبمأ
ماىؿاسةموموحدتفا،مإلعؽاغفامإغؿاجموجقدػا.

مممإغفمذبؿؿعمخاضعمؼبماغؿاجموجقدهموماسادةماغؿاجفمظرغبةماظطؾقعةموماٌـاخ،مومؼبمشقابمودائؾم
ومأدواتمعؿطقرة،مالمعػرمظفمعـموضعمتـظقؿمصارممظالغؿاجموماالدؿفالك.مومٌامطاغتماظؼقىماظؾشرؼةم

قضماظـؼصماظذيمتؾقءمبفمودائؾماالغؿاج،مومطانماظرجؾمؼبمتصقرماجملؿؿعمػقمأضدرمعـماٌرأةمسؾكمتع
اظؿلةريمؼبماظطؾقعةموماظؼقاممباظدورماالضؿصادي،مصالمعػرمأنمؼمطدمػذاماجملؿؿعمسؾكماظذطقر.مومٌامطانم

اظرجالمعدساةمظؾػؿـةماظعؿؾمعباسقامسؾكمعلؿقىماٌؾؽقةماظعائؾقةمأومخارجفا،مومطانموجقدماٌرأةمبنيم
مباالغؿاج، معـماظقدطماالضؿصادي،مؼبمغظرمموماالضعاف،مصننماظؼقام سؾكمأمتموجف،مؼؿطؾبماضصاءػا

اجملؿؿع.مطذظؽمٌامطانماظرجؾمبفذاماظقدطمأظصؼمصفقمبفمأسرف،مومألنمذظؽمضروريمظؿـظقؿف،مصؼدم
سؾكمساتؼةمدورماظدصاعممأسطكمغػلفمػذامايؼ.مطؿامأسطكمغػلفمحؼماظؿؿـقؾماظلقادل،مغظرامألخذه

سـماظقدطماالغؿاجلمعؾؽقةمزراسقةمومعراسلمومعقاردمعقاه.مأضػمإظبمذظؽمأغفمسؾكمعلؿقىماظـؼاصةم
مػـاكمسـاصرمميؽـمادؿغالهلامظؿؽرؼسمػذاماظقاضع،مألغفامدبدمماىؿاسةممتادؽاموموحدة.
ـؼاصةماألبقؼةمأنمإنماضصاءماٌرأةماجؿؿاسقامومخضقسفامظؾرجؾمطعـػ،مالمميؽـمظؾؿفؿؿعمحلبماظ

مبنيم مو مبقـف ماظعالضة ماظيتمجعؾتماجملؿؿعمؼعؼؾـ مو مظألدؾابماٌذطقرة، مغظرا مإالمبف، ؼرىموجقده
اظطؾقعةمصقفعؾماظؿـظقؿمومتقزؼعماألدوارموممماردةماظلؾطةمتؿؿمبفذهماظصقرة.مومالمذؽمأغفمظقموجدتم

درةمومسؾكمعلؿقىماجملؿؿعمذروطمعادؼةمومةؼاصقةمأخرىمظؽانماالغلانمأضرمتـظقؿامسؾكمعلؿقىماأل
مبؿـشؽؿفمسؾكمضقاسدمضابطةمظعالضؿفم متؿؿمسؼؾـةمدعجماظػردمضؿـماألدرة مطؿا مو بصقرةمزبؿؾػةممتاعا

مبلضاربف،مطؿامدؾؼماظذطر،متؿؿمسؼؾـةمدعجماألدرةمداخؾماجملؿؿع.
امإنماألدرةماألطـرماغدعاجامػلماألطـرمتقصريامظؾـلب.مومحؿكمتؽقنمضادرةمسؾكمذظؽ،مؼـؾغلمسؾقف
مباٌرأة،مصننم مطانماظشرفمظصقؼا مٌا مو ماظشرف. مضقؿة مسؾكمرأدفا مبؼقة،مو ماالجؿؿاسقة ماظؼقؿ ولقؿ
اظؿشدؼدمسؾكمسػؿفامسؾؿفمايػازمسؾكماغدعاجماألدرةمؼبماجملؿؿع.مومظقسمععـكمذظؽمأنمعامؼؼعمسؾكم

موحدػا، معـالمظقسمضضقؿفا ماٌرأة مزواج معؼابال. متؿؾؼكمسؾقف مسـػمال مو مضلقة معـ بؾمدبصمماٌرأة
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أدرتفامطؾفا،مومالمؼشػعمهلامأنمتؽقنمذرؼػةمحؿكمتطؾبمظؾزواج،مإذامطاغتمإحدىمأخقاتفامدقؽةم
اظلؿعة.مصاجملؿؿعمضبؽؿمعـمخاللمػذهمسؾكماظعائؾةمطؾفا،مصالمؼرتؾطمبفامباظـلب،مإالمإذامهقزتم

مظؾؿفؿؿعمسؾكمحلابمابـؿفا،مصلارستمإظبمسؼابفاممبامؼرضلماظؼقاسدماالجؿؿاسقة.
ؽ،مصننماألبمالمؼؼلقمسؾكمابـؿفمأومؼعـػفامإالماعؿـاالمظؼقاسدمترىماظؿلاػؾمععماٌرأةمتقارمامضدمظذظ

مبقحدةماىؿاسة.مومػقمأعرمؼـطؾؼمسؾكماظزوجمؼبمتعاعؾفمععمزوجؿفم موماضرارػا ؼػضلمإظبماسبراصفا
مظؾشؾ مدصعا محنيمؼطؾؼفا مأو مسؾكممتادؽفا محػازا مو مظؾعائؾة مهقزا مؼضربفا مأو مسـمحنيمؼزجرػا فة

اظعائؾةمأومحنيمضبرعفامبادؿماالسرافمعـمحؼمايضاغة،محؿكمالمؼرتبكمأرػاظفمبعقدامسـماظعائؾةم
صقؽقغقامسرضةمظرتبقةمضدموعؾمعـفؿمأسداءمالضاربفؿماألوظني.مأعامحنيمتؿفاوزماٌرأةمدـماظػؿـة،مصننم

مبا مؼلؾقفا مو مػذه ماظرضابة محؼ مػل، مبؾمطبقهلا، م مرضابة مطؾ مسـفا مؼرصع ظعـػماظرعزيماجملؿؿع
يؿاؼةماظؼقاسدماظيتمسؾكمأدادفامؼـؿظؿماجملؿؿع.مومظؽؾماعرأةمغصؾقفامعـماظلؾطةموماظعـػمحنيم

متصؾحمغباة.

 املراجع 

 مراجع بالؾغة العربية -1

مصرؼدرؼؽمإنؾس،مأصؾماظعائؾةموماٌؾؽقةماًاصةموماظدوظة،معقدؽق،مدارماظؿؼدمم)بدونمتارؼخ(.م-
ماٌم- مف.بقرؼؽق، مبدودون؛ مدؼقانمر. محداد، مدؾقؿ مد. مترعبة ماالجؿؿاع، مظعؾؿ ماظـؼدي عفؿ

م.6858اٌطؾقساتماىاععقة،ماىزائر،م
غقالماظلعدواي،مضراءةمجدؼدةمالؼـمخؾدون،مأسؿالماٌؾؿؼكماظدوظلماألولمالبـمخؾدون،مصرغدةمم-

م.6854،ماٌرطزماظقرينمظؾدراداتماظؿارطبقة،ماىزائر،م6855دؼلؿربمم6-4
ماظم- مذرابل، ماظطؾؾعة،مبريوت،مػشام مدار ماظؾطرطقة،محبثمؼبماجملؿؿعماظعربلماٌعاصر، ؾـقة
م.6858
ػشاممذرابل،معؼدعاتمظداردةماجملؿؿعماظعربل،ماظدارماٌؿقدةمظؾـشر،مبريوت،مدارماظطؾقعة،مم-

م.6884اظطؾعةماظـاغقة،م
(م6882-6552سديماهلقاري،ماالدؿعؿارماظػرغلل،مدقادةماظؿػؽقؽماالضؿصاديموماالجؿؿاسلم)م-

م6855ترعبةمجقزفمسؾدماهلل،مدارمايداةة،مبريوت،م
ربؿدمسابدماىابري،مصؽرمابـمخؾدون،ماظعصؾقةموماظدوظة،مععاملمغظرؼةمخؾدوغقةمؼبماظؿارؼخمم-

ماإلدالعل،مدارماظـشرماٌغربقة،ماظدارماظؾقضاء،مبالمتارؼخ.
ماٌلؿؼؾؾماظعربل،معرطزمحؾقؿمبرطات،ماظـظامماالجؿؿاسلمومسالضؿفممبشؽؾةماٌرأةماظعربقة،مؼبم-

م.6856،مدؼلؿربم54دراداتماظقحدةماظعربقة،مبريوت،ماظعددم



حمؿد محداوي

624 

 مراجع بالؾغة الػرنسية -2

- Andrée MICHEL, sociologie de la famille et du mariage, Paris, PUF, 3ème édition, 1986. 

- BOURDIEU, sociologie de l’Algérie, Paris, PUF, 7ème édition, 1985. 

- L. ADDI, les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans l’Algérie 

contemporaine. Paris, Ed. La Découverte, 1999. 

- R. DESCLOITRES; L. DEBZI? Système de parenté et structures familiales en Algérie, in 

A.A.N., Paris, Ed. Du C.N.R.S., 1963. 

- M. GADANT, “Les jeunes femmes, la femme et la nationalité algérienne”, In Peuples 

méditerranéens, N° 15, Avril-Mai, 1981. 

- M. KHELLIL, La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié, Paris, Ed. L’Harmattan, 1984. 

- M. PELLETIER, L’éducation féministe des filles, et autres textes. Paris, Ed. Syros, 1978. 

- Emmanuel TODD, La troisième planète, structures familiales et systèmes idéologiques, 

Paris, Ed. Du Seuil, 1983. 

- Camille LACOSTE-DUJARDIN, Des mères contre les femmes, Paris, Ed. La Découvert, 

1985. 


