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سعيد سبعون :تصورات الشباب اجلزائري للجنسانية .دراسة ميدانية لعينة
من الشباب اجلامعيني احلضريني( .حتت إشراف األستاذ اهلامشي مقراني).

رسالة دكتوراه يف علم االجتماع .جامعة اجلزائر 555 ،6002 ،ص.
ؼؼدم مدعقد مدؾعون معن مخالل مػذه ماظرداظة مأرروحة معفؿة متؿعؾق مبوضعقةم
اجلـلاغقةميفماجلزائرمعنمخاللمحماوظةمععرصةمعدىمتطابؼفامعع ماظؿقوالتماظيتم
طانماجملؿؿعماجلزائريمعوضوسامهلامصفلمسرصتمذقؽامعنماظؿطورمسؾىمعلؿوىم
اظؿصورات مأم معازاظت ميف محظرية ماظؿابوػات .موضد مرطز ماظؾاحث ماػؿؿاعه مسؾىم
اظؿصوراتماظيتمحيؿؾفاماظشؾابماجلاععيماحلضري .مذؽلمثالثةمعائةمعنمرؾؾةم
جاععةماجلزائر -ممتماخؿقارػمموصقمتؼـقةمطرةماظـؾج -مسقـةمدرادةمهلذاماظؾقثم
ادلقداغيماظذيمجرىمبنيمدـيتم 2112موم،2112مباالسؿؿادمسؾىمودقؾةماالدؿؿارةم
اظيتمتضؿـتممثاغنيمدؤاال،معوزسامسؾىمواحدمومسشرؼنمحمور.م م
اظرداظةمجاءتميفمبابنيمرئقلقني،متضؿنماألولماألدسماظـظرؼةمظؾدرادة،مسرم
ثالثة مصصول ،متطرق ماألول مإدي ماجلـلاغقة مطؿوضوع مدرادة مدلقوظوجقة ،موتـاولم
اظـاغيماجلـلاغقةمظدىماظشؾابماجلزائريمعنمخاللماظوسيموماظؿصورات،ميفمحنيم
تـاولماظـاظثمحتوالتماجملؿؿعماجلزائريمعـذماالدؿؼاللمإديمؼوعـامػذا.مأعاماظؾابم
اظـاغي ،مصكصصه ماظؾاحث مظؾدرادة مادلقداغقة ،محقث متـاول مباظشرح مو ماظؿرؼرم
اإلجراءاتماظعؿؾقةمظؾدرادةمومطذاماظـؿائجماإلحصائقةمظؾػرضقاتميفمصصلمرابع،م
ظقكصصماظػصلماخلاعسموماألخريمإديماظؿػلريماظللقوظوجيمظؾؿعطقاتمادلقداغقة،م
صكامتةمساعةمظؾدرادةمتضؿـتماظـؿائجماظـفائقةمهلذاماظعؿل .م
تعؽس مرداظة ماظدطؿوراه مػذه ،مذفاسة ماظؾاحث ماظذي مصؿم مرشم مصعوباتم
طـرية -متؿعؾقمبطؾقعةمادلوضوعمأطـرمعنمتعؾؼفامبعواعلمأخرى -مالزعؿهمعنمبداؼةم
اظؾقثمإديمغفاؼؿه،مسؾىمحماوظةمررحماجلـلاغقةمطؿوضوعمحبثمسؾؿيميفمجمؿؿعم
جزائري متلوده معؼاوعة متعرؼة ماجلـلاغقة مبوادطة مخطاب مإسالعي مو مدقاديمم
عرجعؿقهماظضؿريماجلؿعيمادلـطؾقمعنماظشرف،ماحلشؿة،ماظؼدرموماظعقبم .م
صاجلـلاغقةماظيتمأصؾقتمعنمادلواضقعمشريماحملظورةممغظرامإديماظلقدا،ماظيتم
صرضتمإسادةماظـظرميفمإؼدؼوظوجقةماظؿقررماجلـليماظيتمعقزتمدـواتماظلؿقـاتم
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(اظؼرن ماظعشرؼن) ،مزؾت مإدي موضت مشري مبعقد م-يف محؼل ماظعؾوم ماالجؿؿاسقةم
باجلزائر،-مجمالماػؿؿامماظ دميغراصقا،ماظيتمتفؿممباخلصوبةم وتؾاسدماظوالدات،م
ومجمالماػؿؿاممدقوظوجقاماظزواجموماظعائؾةمطاظؿقؼققماظذيمأجراهمادلرطزماظورينم
ظؾدرادات مو ماظؿقاظقل معن مأجل ماظلؽان مو ماظؿـؿقة محول متأخر مدن ماظزواج ميفم
اجلزائر.مأعاماظؿعاعلمععفام(اجلـلاغقة)مطظاػرةماجؿؿاسقةمضائؿةمبذاتفا،مصؿازاظتم
عغقؾةميفمسؾمماالجؿؿاع،ماظذيمملمؼؾؾورمخطابامدلقوظوجقامحوهلامرشممح م
ضورػامبؼوةميفماظواضعماالجؿؿاسي،مسرمجمؿوسةمعنمادلؤذراتم:ماسؿؾارمدؾوكم
ادلرأةمومظؾادفامعشقوغانمباإلثارة ،متؾينمخطابمساممؼرىمأن مطلمسالضةمخارجم
اظزواجمػيمجـلقةمباظضرورة،متشريماظؿقؾقالت ماخلاصةمباجملؿؿعاتماظعربقة مإديم
أنمدواصعماظعـفموماظؿذعراتموماظعوائقمادلرتؾطةمباهلوؼة،مغاذيةمسنمصعوبةمإضاعةم
سالضاتماحلبموماظعالضاتماجلـلقة.م م
تؿفؾى ماجلـلاغقة مطذظك معن مخالل ماظؿصورات ماظيت مؼـؿففا ماألصراد ،مصاظػردم
اجلزائريمؼؿؾؼىمتـشؽةماجؿؿاسقةمضدمجـلاغقةمتؼؿعماظؿعؾريماجللديمو ماظعارػي،م
يف موضت مؼؽؿلح مصقه ممنوذج ماالدؿفالك ماظـؼايف ماظغربي ماجملال ماظـؼايف مو ماظعائؾيم
اجلزائري،مصرأىماخلطابماظلائدمػومأنمػـاكمحرعانمجـليمبلؾبمأزعةماظزواجم
ادلرتؾطةمبدورػامبأزعةماظلؽن،مويفماظوضتمسقـهمتؿكذماألؼرودقةموماجلـسماجتاػام
سؿوعقامشريمعلؾوق،مو ّظدمظدىماخلطاباتماظلائدةمصؽرةمأغـامأعاممجزائرمعزدوجة:م
جزائر مععقارؼة مضقؿقة مو مجزائر ممتقل مإدي محترؼر ماجللد معن مطل مأذؽال ماظرضابةم
اظؿؼؾقدؼة .م
خيؾق متروؼج ماإلسالم ماألجـيب مدلا مػو مجـلاغي ميف مزل مسالضات مذات مرابعم
"تؼؾقدي"مظؿلقريماجلـلاغقة،مصراعمرشؾاتمتفقففاماإلباحةموماظؾقراظقةماجلـلقةم
عنمجفةمومتؼؿعفامترداغةماحملرعاتماالجؿؿاسقةموماألخالضقةمعنمجفةمأخرى،م
صفلمتراجعتم"اظؿصوراتماظؿؼؾقدؼة"محولماجلـلاغقةمأعامماظلفوظةماجلـلقةماظيتم
ؼعرضفاممنوذجماالدؿفالكماظغربي؟مػلمعامؼعؿرمظؾادامعـريامخاصةمظدىماإلغاث،م
وعا مؼلؿقه ماظؾاحث مباحلب ميف ماحلدائق ماظعؿوعقة مو معدرجات ماجلاععات ،مػيم
عؤذراتمسؾىمتغقريميفمبـقةمتصوراتماظطاظبماجلاععيماحلضريمظؾفـلاغقة؟مػلم
ػيمتصوراتمجدؼدةمأممععقارؼةمتؼؾقدؼة؟ م
إجابة مسؾى مػذا ماظؿلاؤل ،ماخؿار ماظؾاحث مإدراج مدرادؿه مضؿن ماظؿقوالتم
االجؿؿاسقةمظؾؿفؿؿعماجلزائري،محنيمحاولمععرصةمطقفمأثرتمػذهماظؿقوالتميفم
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بـقة ماظؿصورات محول ماجلـلاغقة ،مصكصص مهلا ماظػصل ماظـاظث مطاعال م(عن ص.م
 079مإدي مص .م ،)212مأؼن متـاول مبإدفاب مو مسؿق مطل مجواغب ماظؿقوالتم
االجؿؿاسقة ماظيت مطان ماجملؿؿع ماجلزائري معوضوسا مهلا معـذ ماالدؿؼالل مإدي مدـةم
.2112مظقـطؾقمسؾىمأدادفاميفمحتؾقلمغؿائجماظدرادةمادلقداغقة،ماظيتمجاءتميفم
ذؽلمحماورمعفؿةمظؾغاؼةمغذطرمبعضامممامغراهمطادرامظؾؿابوػاتمباعؿقاز:معلأظةم
اظعذرؼة ،ماظزواج ،ماظعرس مو ممماردة ماظعالضة ماجلـلقة ،مظقؾة ماظزصاف ،ماظـظامم
اظؿعؾقؿيموماجلـلاغقةموممماردةمسالضةمجـلقةمضؾلماظزواج.مم م
صؾاظـلؾة مدللأظة ماظعذرؼة مأصادت ماظدرادة ،مأن متصورات ماظشؾاب ماجلاععيم
تعؽسمتشؾؿامباظعذرؼةمعنمخاللمرصضماظشؾابماظزواجمعنمصؿاةمصؼدتمسذرؼؿفام
و مرصضماظشّاباتمأؼةمسالضةمجـلقةمخارجمإرارماظزواجمحؿىمععمإعؽاغقةمإصالحم
اظعذرؼةمرؾقا،مو ػذامؼعؽسمادؿؿرارؼةمتؾعقةماألصرادمظؾفؿاسةماظيتمالمترتكمظؾػردم
حرؼةمتلقريمأجلادػم.م م
أعامخبصوصمظقؾةماظزصافمومعامؼرتؾطمبفامعنمرؼوس ،مطعرضماظؼؿاشمادلؾطخم
باظدم،مصؼدمبقـتماظدرادةمأنماظشؾابماجلاععيمومبوجهمخاصماإلغاثمؼرصضـفام
رصضا مضارعا ،مػـا متؿفلد -مؼؤطد ماظؾاحث -مضطقعة مبني مجقؾني ميف متصوراتفمم
ظؿلقري ماجلـلاغقة ،مصاجلقل ماظذي ممتـؾه مسقـة ماظدرادة مؼػضل متلقري مأول مظؼاءم
جـلاغيمخارجمبقتماظعائؾةمحماوظةمعـهماالصؿؽاكمعنمدؾطةماجلؿاسة .م
و مطـؿقفةمساعةمومرئقلةمهلذاماظعؿل،مزفرمأنمتصوراتماظشؾابماجلاععي،م
حمؽوعةمظؾـؿوذجماظلائد،مػذاماألخري مؼربطماجلـلاغقةمبإرارماظزواجمدونمدواه.م
صاظؿقوالتمادلؿعددةماألبعادماظيتمسرصفاماجملؿؿعمملمترزماظػردمطػاسلمعلؿؼلمسنم
تأثريمذياسةماالغؿؿاء،ماظيتمتوزفماظدؼنموماظؼقممظإلبؼاءمسؾىمتصوراتماظػردمضؿنم
اظـؿوذجمادلعقاريمظؾزواج .م
كلثومة أقيس م
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