
 40- 9.،مص2016معمملرسم-مجمملغظملل ،71مسددإنسانقات 

9 

فروال عباس
 (1) 

 مؼدمة

اجملؿؼملعماحملػمللماٌرتؾشملهملمبصملمملػرةماظضملزوبهملمماظؿضملرضمظؿؼملـالتم1ضبمملولمػذاماٌعملمملل
اظيتمتؿسملؼملـمبضملضماٌزملشملػملقمملتممربشملؾملمملمبمملظػملطملهملماظؿملقعؿملهملماٌؿداوظهملمهملمعـمخاللاظؽمللقؼقب

م ماظضملمملزبهمل ماٌرأة مظؽملضملومل مادؿضملؼملمملهلممل مواظدارج ماٌرأة ماظلقبػل ماحملدقباظيتمومملوزت  دـ
عملؾملمملمظػملزواج.معـمبنيماألػدافماظيتمضبمملولمػذاماظضملؼملؾمهعملؿملماجؿؼملمملسؿملمملماٌلؿقنملقبأوم

م ماجملؿؼملعغذطر مضبؼملػملؾملممل ماظيت ماظؽملصملرة ماظػملقاتلملاحملػمّلمتعملزملل ماظؽمللمملء متػملؽ  سـ
غقسؿملهملمؿلمملءلمسـمغعضملمملؼريماجؿؼملمملسؿملهملمحؿملىملمعـمتزملؽملؿملظملفممـميغملمعمملؽمللفؼملـمععمؼالم

دماظيتمتشملػملؼمسػملؿملؾملـمسؽملدعمملمؼؿفمملوزنماظضملؼملرماحملدقبعضملمملغؿملؾملمملمواٌزملشملػملقمملتمواٌظملرداتم
مبؿملؽملؾملؼملممل؟ػؾمػلمغظمللؾملمملمبمملظؽمللؾهملمظػملؼملرأةمواظرجؾ؟مأممػؽملمملكمصقارقمم،ظػملزواج
مشػملوملمم2عبعماٌضملشملؿملمملتمعـمخاللمدرادهملمعؿملداغؿملهملمأضؿملؼملوملممبدؼؽملهملمضلؽملشملؿملؽملهملممتقب

خاللماظظملرتةمم،بػملدؼمملتماٌدؼؽملهملممبؽملمملرعملؾملمملمايسملرؼهملموذؾفمايسملرؼهملمواظرؼظملؿملهملزبؿػملػم
ماظضملؼملؾمم.2010صؿملظملريمو 2008اٌؼملؿدةمبنيمذؾملرمعمملرسم ععملمملربهملمسػملكماسؿؼملدغمملمؼبمػذا

                                                                                                                                   
(1) Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, 31 000, Oran, Algérie. 

أنثربولوجقة  مؼاربة :رروحهملمدطؿقراهمسػملقممواٌقدقعهملمبذملاظضملؼملؾماٌؽملفزمؼبمارمملرماظؿقسملريمألاٌلؿقحكمعـم1 

مرعضملقن. ،مهوملمإذرافمد.مغقرؼهملمبـمشربؼط2علفػملهملمجبمملعضملهملموػرانمملظاهرة عزوبة الـساء بؼسـطقـة
مم2 معـ مضلؽملشملؿملؽملهمل موالؼهمل متؿرملغملؾ ماىزائري، مبمملظرملرق معدؼؽملهمل موم(06)ضلؽملشملؿملؽملهمل مسػملكمم(12)دوائر معقزسهمل بػملدؼهمل

م 697مذملبم2008دؽملهملمصؼملمملمصققمسمملممم15ماظضملددماإلعبمملظلمظلغملمملنماٌدؼؽملهملماظؾمملظطملني،مضدرم 2طػملؿ2297,20 علمملحهمل

ماظضملددماإلعبمملظلمظألم424 347غلمملءموم054 350غلؼملهملمعؽملؾملؿ:مم479 ذكمملصماظطملريماٌؿزوجنيمصعملدمرجمملل،مأعممل
ماظذطقر.مممعـم134 173عـماإلغمملثموم693 145عؽملؾملؿمم828 318بػملغم
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ممعرتغملزؼـ هملأغـروبقظقجؿمل مسػملك مذظؽ مؼب ماظؾؿملمملغمملتماٌقجقبمذؾفاٌعملمملبالت مىؼملع مؾملهمل
م ماظدرادهمل مسؿملؽملهمل مأصراد مسزقب ؼبمهملاٌؿؼملـػملعـ ماب مأودمملطمم،اىؽمللنيعـ مإظب ؼؽملؿؼملقن
ماظـالثنيمدؽملهمل،موػقمهدؼدمعرتؾطمم،اجؿؼملمملسؿملهملموثعملمملصؿملهملمزبؿػملظملهمل ومملوزتمأسؼملمملرػؿ

محلنملممبؿقدطمدقب ماظضملمملممـمأولمزواجمؼبماجملؿؼملعماىزائريمواظذيمُضدِّر اإلحزملمملء
 أجرؼوملدؽملهملمظػملرجمملل.مم30دؽملهملمظػملؽمللمملءموم29بذملمم2008دؽملهملممRGPHظػمللغملـمواظلغملمملنم

ماٌ مػذه معملمملبالت مذغملؾ موعبمملسلؼب ممصردي ماجؿؼملمملسؿملني مصمملسػملني معع  عؿزوجنيشري
ممعـ مورجمملل مزبؿػملظملهملمعـغلمملء موأودمملط مذظؽأسؼملمملر معـ ماظطملمملؼهمل  االضرتاب طمملغومل ،
م50ذملمباظضملددماإلعبمملظلمظػملؼملعملمملبالتماظظملردؼهملمرمدقبوُض تزملقراتؾملؿماالجؿؼملمملسؿملهملمظػملزواج،معـ

ماٌمأعقبممل ،ععملمملبػملهمل ماىعملمملبالت مسددػمملؼملمملسؿملهمل مودؾب10 صغملمملن ماٌعملمملبالتمسقب، مػذه ؼملومل
 مبالحصملمملتمعؿملداغؿملهمل.

االغشملالقمعـمدقملالمحمملوظؽملمملمعـمخالظفمعضملرصهملمممتقبم،ػذهماظدرادهملمعقضقععملمملربهملمٌ
ماظضملمملزبمملمغقسؿملهمل مسػملك متشملػملؼ معزملشملػملقمملت مأو ماظضملزابتلؼملؿملمملت مأو ماظؽمللمملء معـ مت

ماظرجمملل مم.عـ مأول معالحصملهمل ماإلذمملرة مأنودر مواٌلؿفقبمملتمإظؿملؾملممل ماٌلؿفقبني
مواضقهملمدبصقب مععملمملبؾمماٌرأةمخاللسزوبهملممالمؼؿداوظقنمسؾمملرة مايؿملمملة عبؿملعمأرقار

célibataireاٌزملشملػملحماألجؽمليبم
همل(،موسػملؿملفمجؽبوؿبزؽبعؿبمسدامعزملشملػملحمشريمعؿزوجهملم)عمملشكٍب،3

ماظظملرغلؿملهملم مبمملظػملطملهمل ماٌزملشملػملح مغلؿضملؼملؾمخاللماٌعملمملبالتماظيتمأجرؼؽملمملػممل مطؽملممل معممل صغملـريا
م مؼب ماٌؾققثمملت مسػملك متفملثري مػؽملمملك مؼغملقن مال ماظؾداؼهملمم،إجمملبمملتؾملـطل مؼب مواٌالحظ

مادؿضملؼملمملل مخمملصهملممػق ماظظملرغلؿملهمل مبمملظػملطملهمل مذاتف ماٌزملشملػملح مأغظمللؾملـ مبمملألعر ماٌضملؽملؿملمملت
مؼبماألودمملطمايسملرؼهمل.م

  

                                                                                                                                   

ماظظملرغلؿملهمل3  مبمملظػملطملهمل مؼقجد مأغف ماالذمملرة ظػملؿضملؾريمسػملكمم« vieux garçon »موم« vielle fille »عزملشملػملقلمودر
مريومملوزمدـماظزواجمظدىماىؽمللني،موػلمسؾمملراتمبرزتمخاللماظعملرنماظـمملعـمسرملرمحلنملمععملممللمإلؼظملقنمطؽملؿملؾؿملػمل

Yvonne Knibiehlerمعـماظظملرتاتماظؿملقغمملغؿملهملمم مظؿشملقرماظضملزوبهملمسربماألزعؽملهملماغشملالضممل متمملرطبؿملممل ضدعوملمصؿملفمسرضممل
 هماظضملؾمملراتمتقملطدمأنماظضملزوبؿملهملمسؽملدماظرجممللمواظضملزوبؿملهملمسؽملدماظؽمللمملءمٕمتغملـمربؾذةمبؾموعؽملؾقذة.مواظالتؿملؽملؿملهمل.مػذ

Voir : Knibiehler, Y. (1990), « le célibat. Approche historique », in Singly, (De). (dir.),  
La famille. L’état des savoirs, François, Paris, éd. La découverte, p. 75-82. 
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 لغووة واصطالحقة خمتؾػة يمعان :والعـودةعزوبة بني ال

م مؼب ماظدخقل مرؾؿملضملهملضؾؾ ماظػملطملقؼهملممعؽملمملضرملهمل ماظؽملمملحؿملهمل معـ ماجملؿؼملضملل اًشملمملب
مسؿملقب مأصراد مررف معـ ماٌلؿكدعهمل ماظضملزوبهمل ماظدرادهملٌزملشملػملقمملت مأوالمم،ؽملهمل دؽملؿقضػ

مواصشملالحممل مظطملهمل مم،ظؿضملرؼظملف موبنيماظضملؽملقدهمل مبؿملؽملؾملممل  ذمملئعممملعزملشملػملقـب بقصظملؾملمملواظؿؼملؿملؿملز
مودبشمّلماالدؿضملؼملممللمؼب ماٌرأة مزواج مسػملكمسدم مظػملدالظهمل مسؼملقعممل ؿملؾملمملماجملؿؼملضملمملتماظضملربؿملهمل

قب مسزوبهملممد معزملشملػملقل متلؿضملؼملؾ ماظػملطملقؼهمل مواٌضملمملجؿ ماظعملقاعؿملس مطمملغومل مإذا اظزواج.
مبمملالػؿؼملمملم،مصمملالدؿضملؼملممللماظرملمملئعم مواظرجؾموػلمعالحصملهملمجدؼرة وسؽملقدهملمسػملكماٌرأة

مواضقمملموربددامالدؿضملؼملممللماظػمل اظرجممللموحزملرممنيمبمملضؿزملمملرماألولمسػملكظملصملؼسملعمصرضممل
ماظـمملغلمبمملظؽمللمملءمصعملط.م

ؼعملممللمسزب:مرجؾم":ملسان العرببمملظضملقدةمإظبمعضملؽملكماظضملزوبهملمؼبماظػملطملهملمحلنملمو
مظف؛ػ...ؼ مَأػؾ مال موعكبضملؿبزابهمل: مواىؼملعممسؽبزؽببفب مهلممل مزؽبوؿبجؽب مال موسؽبزؽببفب: مسؽبزبؽبهمٌل واعرَأة

مؼؽب موسؽبزؽببؽب مواظؽمللمملءكب. ماظرجمملل معـ مهلؿ، مَأزواجؽب مال ماظذؼـ مواظضملؾبزؽبقبابؾب: ضملؿبزؾببؾبمَأسؿبزابفب.
مواظضملؾبزؾبوبهمل،موالمؼؾبعملمملل:مرجؾم ماظضملؾبزؿببهمل مسؾبزقبابفب،مواالدؿ مسمملِزبفب،موعبضملف سؾبزوبهمًل،مصؾملق
َأسؿبزؽببؾب،موَأجمملزهمبضملسملؾملؿ.موؼؾبعملمملل:مِإغفمَظضملؽبزؽببفبمَظزؽببفب،موِإغؾملمملمَظضملؽبزؽببهملمَظزؽببهمل.موتؽبضملؽبزؽبقببؽبمصالنفبم

مواظذملؼملكبضملؿب موطذظؽماٌرَأُة. متؽبرؽبكماظؽملغملمملحؽب، ماظرجؾ: موتؽبضملؽبزؽبقببؽب متفمَلػؾ، مثؿ ماظذيمزعمملغممًل زابهمُل:
م.4"رمملظوملؿبمسؾبزؾبوبؽبؿؾبف،محؿكمعمملمَظفمؼبماأَلػِؾمعـمحمملجهمل

ؾمللمحمملظهملمصسمملزبهمل(مم-مملماظضملزوبهملماصشملالحمملم)وعؽملفمأسزبموسزبمملءمواألصحمسمملزبمأعقب
ماظيتمالم ماظزواج،مواظضملزبمؼزملدقمسػملكماظرجؾماظذيمالمزوجهملمظفموسػملكماٌرأة سدم

م مأعقبزوجمهلممل. م"ممل معؿملصاظضملؾبزؾبوبهمل"، ممملرملؿملضملرصؾملممل مل محبدقبسػملكمأغقبمMichel Blancبالن مؾملممل
م" ماظذؼـ دبصقبمضمملغقغؿملهمل اجؿؼملمملسؿملهمل وضضملؿملهملذاتؾملممل مروابطمؿملظماألذكمملص مهلؿ لومل
 .5همل"ؿملزواج
مطبصقب أعقبممل مظطملقؼممل،مصؿملؼملممل ماظضملؽملقدهمل ماظؽملققؼنيممصعملدمعظملؾملقم معـ ماظضملدؼد تؽبضملَّرضمظف
"اظضملؽملقدهملمم:ؼبمتضملرؼػمعمملدةمسؽملسمأنقبملسان العربؼعملقلمابـماٌؽملصملقرمؼبم .واظػملطملقؼني
مسؽملس مإدراطؾملمملمم،عـ مبضملد مأػػملؾملممل مبؿملومل مؼب موضؿؾملممل مرمملل مإذا ماىمملرؼهمل موػل

                                                                                                                                   
بريوت،مدارم،ملسان العرب،(1993)مابـمعؽملصملقر،مربؼملدمبـمعغملرمماالصرؼعمللماٌزملريمعبممللماظدؼـمأبقماظظملسملؾم4

 .596عمملدةم)سزب(،مص.م،ماجملػملدماألول،م03صمملدر،مط
5 Blanc, M. (1960), Initiation aux problèmes familiaux. Population, famille, éducation, 

Lyon, éd. de la chronique sociale de France, p  . 146. 
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متؿزوج" مؼؾبدؿبِرك،6وٕ مأن مبضملد مزعمملغممل ماظذيمؼؾعملك مػق مواظؽمللمملء ماظرجمملل مو"اظضملمملغسمعـ
مؼؿزوج" م7وال مؼب موورد مأنقبمالؼاموس احملقط. مأبمملدي ماظؾؽملوملممظظملريوز مػل اظضملمملغكبس

مؼؿزوجؼ مٕ ماظذي مػواظرجؾ متؿزوج مٕ ماظيت مبضملدماظؾمملظطملهمل مأػػملؾملممل مؼب معغملـؾملممل :"رمملل
عبضملؾملمملمسقاغسموسؾبؽملسمم.إدراطؾملممل،محؿكمخرجوملمعـمسدادماألبغملمملر،موٕمتؿزوجمضط

مسمملغسمأؼسملمملوسؾبؽملقس"موسؾبؽملَّس مواظرجؾ: م، مو؛ م"اىؼملؾ "،ماظلؼملنيماظؿمملماظضملمملغسمػق
 .مم8"اظزملؾبػملؾهملاظضملمملغسمػلم"اظؽملمملضهملممطؼملمملمأنقب

عـماظؽملمملحؿملهملماظػملطملقؼهملمسػملكماظرجؾمم"سمملغس"إرالقمظظملظممفمؼزملحقبأغقبم،مملمدؾؼؼؿفملطدممّم
ؼدلمسػملكمأنقبمموػذام،بؾملـموارتؾطمأطـر اظؽمللمملء سػملكذمملعم عمملظف ادؿع واٌرأة،موظغملـ

صمملدؿعملرقبمؼبماألذػمملنمأنقبماظضملؽملقدهملمم،زمىؽملسمسػملكمحلمملبمآخراظػملطملهملماظضملربؿملهملمٕمتؿقؿملقب
م.هملػلمسؿملنملمرمملرئمسػملؿملؾملـ،مؼؾبكرجؾملـمعـمايمملظهملماظشملؾؿملضملؿملهملمواظلقؼقبودبصقبماظؽمللمملءم

م،"وٕمؼطملظملؾماظػملطملقؼقنمػذاماالدؿضملؼملممللمصعملمملظقا:ماظضملمملغسم"مأطـرمعمملمؼؾبلؿضملؼملؾمؼبماظؽمللمملء
وػذامعمملمذػنملمإظؿملفماىقػريم ،وعزملممليفصضملؾقبروامبذظؽمسـمضؿملؿماجملؿؼملعماظذطقريم

م محؿملؽملؽذ ماظػملطملقؼنيمؼؾبلؾملؾقنمؼبمتضملرؼػماظضملمملغسمعـمإوشريه،مصالمشسملمملضهمل نموجدغممل
 .9رؼػماظضملمملغسمعـماظرجممللاظؽمللمملءموؼبماٌعملمملبؾمأظظملؿملؽملمملػؿمؼقجزونمؼبمتضمل

معؾبضملؽبؽملَّسص موػل موسؽبؽملَّلؽبوملؿب موسؽبقؽباغكبسؽب مسؾبؽملٍَّس مغكبلقة معـ مسمملغس مَأػػمُلؾملمملمممملظذمل" وسؽبؽملَّلؽبؾملممل
َّمملمتؽبضملؿبفؾبزؿب..مسؽبؽملؽبلؽبوملكبماٌرأكبةمصؾمللمسمملغكبسم حؽبؾؽبلؾبقػمملمسـماأَلزواجمحؿكمجمملزتمَصؿؽبمملءؽبماظلِّـمو

وؼبمحدؼىملمم،ػ....ؼم10"وسؾبؽملِّلؽبوملمصؾمللمعؾبضملؽبؽملِّلؽبهملمِإذامَطؾكبرؽبتموسؽبفؽبزؽبتؿبمؼبمبؿملوملمَأبقؼؾملممل
مصؿملعملقلمٕمَأجداظرملضمليبمدؾب مبغملر مسػملكمَأغؾملممل مبمملٌرَأة ماظرجؾمؼؽبدخؾ مسؽبذؿبراء،مؽؾمسـ ػممل

مواَيؿملؿبسملؽبهمل:"صعملمملل ماظؿؽبضملؿبؽملؿملسؾب مؼؾبذػكبؾؾملممل مضد ماظضملؾبذؿبرة ماظػملؿملىملم،"ِإن مِإذامم":وضمملل سؽبؽملؽبلؽبومل
متؿزوَّج موٕ مبغملر موػل مغؽبزملؽبظملممًل ماظظمَلرَّاءم،"صمملرت مسمملغس" :وضمملل مٕممػلماعرَأة اظيت

ٌُضملؽبؽملَّلهملوػلمترتّضم،جتؿزوقب ٌُضملؿبزملكبرقماظضملؽبمملغكبسمصق" :وضممللماظغمللمملئلم،"نملمذظؽموػلما م."ا
مطمملغوملممواىدؼر مإذا ماٌرأة، م"سؽبؽمللومل" مصضملؾ ماظػملطملقؼنيمأجمملزوا معـ مسددا مأنقب بمملظذطر

مبكملرادتؾملممل معؿقغمّلؼملهمل م"أ ،صمملسػملهمل مصرأوا ماسرتضمآخرون مسؽبؽمللوملمبؾمبؿملؽملؼملممل مؼعملمملل مال غقبف
                                                                                                                                   

م.149م،مص.عمملدةم)سؽملس(اجملػملدماظلمملدس،م،ماٌرجعماظلقبمملبؼ،مابـمعؽملصملقرم6
 .149م.صم،اٌرجعمغظمللفم7
ماظدؼـبمملديآم،ظظملريوزام8 مذبد مؼضملعملقبم،، مبـ مواظؿقزؼع،م، الؼاموس احملقطم،(2005)مربؼملد مذر عقملدلهمل
م.560،مبريوت،مص.م08ط
م"األدب العربي والغربيصورة العانس يف "،م(2011)ضزع،مػدىمم9
م.https://almsbah77.wordpress.com/2015/03/06ؼب:

 .149.مصم،،ماٌرجعماظلقبمملبؼابـمعؽملصملقرم10
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مأغقبسؽملؽبقبسؾبؽملقبلوملمو ممبضملؽملك ماألزواج"، مسـ محؾلقػممل مأي مأػػملؾملممل، مدػملنململؾملممل محمملوظقا ؾملؿ
م.11إرادةماظضملمملغس،موجضملؾمضرارػمملمبؿملدمشريػممل

ماال ماظؽملمملحؿملهمل مأنقبم،صشملالحؿملهملعـ ماظؿضملرؼظملمملت معـ ماظضملدؼد مهؿملؾمماظضملؽملقدهملموؼملع
قبمإظب ماظػملقاتلمدبشملنيمد ماظظملؿؿملمملتمواظؽمللمملء مغالحصملفمؼبمػذهممحمملظهمل اظزواج،مظغملـمعممل

مٕمهدقب ماظلقباظؿضملرؼظملمملتمأغقبؾملممل معضملؿملمملر مأغقبد ماٌرأة ماسؿؾمملر مميغملـ ماظذيممبقجؾف مضدمـ ف
ماظلقبومملوزتماظلقب مأو مـماظقاجنملمظػملزواجمسؽملدػممل ؼعملقلم ومملوزػممل.ـماظيتمصبنملمسدم

عؽملزملقرماظرصمملسل:م"اظضملمملغسمعـماظرجؾمأوماظظملؿمملةمػقماظذيمؼؾعملكمزعمملغمملمبضملدمأنمؼدركم
تعملقلموم.12والمؼؿزوج،موػذاماظزعـمؼؿقددموصعملمملمٌمملمجرىمسػملؿملفماظضملرفمؼبماجملؿؼملع"

م ماظضملراضل ممممملثؾبـؿملؽملهمل مدؿملمملق مظظملصملممًلم ؼب موظؿمللومل ماجؿؼملمملسل معزملشملػملح ماظضملؽملقدهمل م" أنقب
رماظزعينمرماظصملروفمواألوضمملعماالجؿؼملمملسؿملهمل،مواظؿشملققبؿطملؿملقبرمبسػملؼملؿملممًل،موبمملظؿمملظلمصؾملقمعؿطملؿملقب

ـماظيتمتزملؾم"وسمملدةمتضملينماظلقبم،ودبؿػملػمأؼسملمملمعـماظرؼػمإظبماٌدؼؽملهمل،م13ظػملؼملفؿؼملع"
مأدرتؾملمملم مودط مسػملؿملؾملممل مواٌؿضملمملرف ماظلمملئدة مبمملظلـ مععملمملرغهمل مزواج مدون ماظظملؿمملة إظؿملؾملممل

قبم،14دمدؽملمملمظػملزواج"واجملؿؼملع،موطؾمذبؿؼملعمضبدقب اظزواجمطبؿػملػمموسػملؿملفمصؿفملخرمد
مواظطملربؿملهمل ماظرملرضؿملهمل ماجملؿؼملضملمملت مبني ماالجؿؼملمملسؿملهمل ماظؽملمملحؿملهمل مطبؿػملػم،عـ مطؼملممل

مظضملدمم مذرائقف مزبؿػملػ موبني موايسملر، ماظرؼػ مبني مسؽملف ماظقاحد ماجملؿؼملع ؼب
مومملغلؾملؿمعـماظؽملقاحلماالضؿزملمملدؼهملمواالجؿؼملمملسؿملهمل.م

قب ماظل ماخؿػملػمؼب ماٌرموضد مسمملغلممًلاظيتمتضملدقب مصؿملؾملممل مم،أة معـ مسؿؾؿؾملمملمؼضملؿربصؼملؽملؾملؿ
مأومػبسموثالثنيثالث مأربضملنيمدؽملهمل مذظؽ،منيمأومػبسموأربضملنيمأو معـ مأطـر مأو

ماظلقبؼوػؽملمملكمعـم ماظؿملفملسضملؿربمػذا معـمدـ ماضرتابؾملممل موضم،ـمػق دـماظضملؽملقدهملمؿملؾمأنقب
جمتضملقدمإظبماظضملرف،مصعملدمؼشملػملؼموصػماظضملؽملقدهملمؼبمذبؿؼملعمعمملمسػملكماٌرأةماظيتمٕمتؿزوقب

ماظـالثني متؾػملغ مٕ ماظذيمضبدقبم،15وإن مػق ماظضملمملغسصمملجملؿؼملع مػل معـ مد ودبؿػملػم،
                                                                                                                                   

 .ضزع،ماٌرجعماظلقبمملبؼم،ػدىم11
تأخر دن الزواج.  التغريات االجتؿاعقة واالقتصادوة وأثرها عؾى،م(2004)ػؼملوملمم،ربؼملدمأغبدمربؼملدم12

معزملر،مدرادة مقدانقة مؼارنة مبحافظة دوهاج ماظرحؿملؿ، مسؾد مطرؼرملهمل، مإذرافمأبق معمملجلؿري، مردمملظهمل ،
م.م189جمملعضملهملمجؽملقبماظقادي،مص.م

،ماىزائر،مدارماظرذؿملدمظػملشملؾعمواظؽملرملرمواظؿقزؼع،مأظظملمملمالعـودة، خماطر وأدرار،م(2008)اظضملراضل،مبـؿملؽملهملمم13
 .10ص.مظػملؽملرملرمواظؿقزؼع،م

ماٌرجعمغظمللف.م14

مصسملؿملػملهملم15 مغقرمظاهرة تأخري دن الزواج )العـودة( يف اجملتؿع العراقي ،(2009)مسرصمملت، معرطز ،
 ظػملدرادمملت.
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م مسؽملد ماٌؿقدط مذاتماظؿضملػملؿملؿ مصمملظظملؿمملة مواظضملمملئالتمظذظؽ، ماألدر مٌعملمملسدمغصملرة عطملمملدرتؾملممل
ؾملمملمشملؾؿؼغملقنمدؽملؾملمملمٔمملغؿملهملمسرملرمسمملعمملمتضملؿربمسمملغلمملمإنمتفملخرمعـمؼؿعملدممًماظدرادهمل

مأعقب مبضملضماجملؿؼملضملمملت، مؼب مممل مبمملظؽملصملرةماظظملؿمملة مهلممل مؼؽملصملر مصال ماىمملعضملل ماظؿضملػملؿملؿ ذات
 .16ؾملمملمؼبماظطملمملظنملماثؽملنيموسرملرؼـمدؽملهملاظؿضملػملؿملؿماىمملعضمللموؼغملقنمدؽملقبغظمللؾملمملمحؿكمتؽملؾمللم

 العزوبة الـسووة يف الدرادات االجتؿاعقة 

ممتضملغملس ماالجؿؼملمملسؿملهمل ماظظملؽهمل مهلذه ماظؿؾملؼملؿملرملؿملهمل ماجملؿؼملضملؿملهمل ماظضملدؼداظرؤؼهمل
لمملءمشريماظضملزوبهملماظؽمللقؼهملمأوماظؽملقبمزمملػرة ؼبماظضملػملقمماالجؿؼملمملسؿملهمل،مصػملؿمتـر اظدرادمملتمعـ

 )اظضملمملزبمملت(ماػؿؼملمملمماظداردنيمبمملجملؿؼملضملمملتماظطملربؿملهملمأوماظضملربؿملهملمسػملكمحدقبماٌؿزوجمملت
مارالس مذبمملل محلنمل مم،ؽملمملدقاء موجنمل ممغؿصملمملراإذ ماظلؾضملؿملؽملؿملمملت ماظعملرنمدؽملقات عـ

م مبؿؽملمملولاٌمملضل ماظقحؿملدات" عقضقعمظػملؾدء متقملطدهمم"اظؽمللمملء معممل موػق بمملظدرادمملت
17مجؿملػملؾمملنمجمملغظملؿملمملف

Geneviève Guilpainمعؿؼملؿملقبم مظؽمللمملء مدرادؿؾملممل مخالل زاتمعـ
مبظملرغلممل مواظضملرملرؼـ موايمملدي مسرملر ماظلمملبع ماظعملرن مبني ماظضملزوبهمل مػذامو ،اخرتن ؼب

لمملءمشريماٌؿزوجمملتمبعملنيمشريمعرئؿملمملتمٌدةمزعؽملؿملهملمرقؼػملهملمدقاءماظؽملقبمنقبإ"م:اظزملددمتعملقل
قبمحمملضراتموسؾقب رنمسـمسػملكماظلمملحهملماالجؿؼملمملسؿملهملمأومؼبمطؿنملماظؿمملرؼخ،مرشؿمأغؾملـمط

م مطكبؿمملبمملت مأو ماظؿملقعؿملمملت مخالل معـ مغلمملئؿملهملأغظمللؾملـ مأو مصػمللظملؿملهمل مطقغؾملـم، ورشؿ
م.18"صملمملتمثمملضؾمملتمظػمللمملحهملماالجؿؼملمملسؿملهملمواظضملالضمملتمبنيماىؽمللنيعالحكب

ماظؿؾملؼملؿملشمواظزملؼملوملماظذيمخؿملقبؿمسػملكماالػؿؼملمملممبمملظؽمللمملءمشريمعـمرشؿموسػملكماظ ػذا
مأغقب مإال مسػملؿملؾملممل، ماالرالع مظؽملممل ماظيتمتلؽملك ماظدرادمملتماٌكؿػملظملهمل مظؿملسماٌؿزوجمملتمؼب ف

مم،مملتمملعممملصؼملؿ ماظؽمللقؼقبمتؽملمملوظوملصعملد ماظضملزوبهمل ماظدرادمملت ممنشملؿملهملمبضملض مزاوؼهمل معـ همل
مصالػق ،تعملػملؿملدؼهمل مإرؼغملممل مخػملزملوملمإظؿملف معممل 19موػق

Erika Flahaut،مغظمللؾملمملمؽملؿؿملفهملاظوم
مإظؿملؾملمملمدقزانمعمملتؿملق Suzane Mathieuمدؾعملؿؾملممل

،موسػملؿملفمضدعوملمشمملظؾؿملهملماظدرادمملتم20
                                                                                                                                   

ماظػملشملؿملػمربؼملقد،م16 مسؾد األخالققة العـودة والغالء. درادة يف األحؽام الشرعقة والؼقم  اظؾؽملممل،مربؼملد

 م.islamonlne.net:ؼب
مسػملكمم17 ماٌشملػملعملمملتماٌؽملظملزملالتمواألراعؾموطؾماعرأةمعزملشملػملحمغلمملءموحؿملداتمظؿملسمععملؿزملرا مؼسملؿ اظضملمملزبمملتموإمنممل

 .تضملؿملشموحدػممل
18 Dubois, F.-R. (2013), Geneviève Guilpain, « Les Célibataires, des femmes singulières: 

le célibat féminin en France (XVIIe-XXIe siècles) », in Lectures [En ligne], Les comptes 

rendus. URL : http://lectures.revues.org/11048. 
19 Flahault, E. (2009), Une vie à soi. Nouvelles formes de solitude au féminin, p. 121-143. 
20 Mathieu, S. (1970), Le Célibat féminin : de l'image à la réalité, France, éd. Maison 

Mame. 
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جمعـمخاللممنمملذجمأطـرمعمملمتغملقنمدػملؾؿملهملمسـماٌرأةماظيتمٕمتؿزوقبم-حلنملمارالسؽملممل-
ماظظملؽهملمعـماجملؿؼملع مػذه رماظضملمملزبهملمصملؾمِلاظذيمؼؾبو ،ايدؼىملمسـماٌفملدمملةماظيتمتضملؿملرملؾملممل

مبصملؾملرمعـريمظػملرملظملعملهمل،متضملؿملشمتضملؿمللهملمبلؾنملموحدتؾملممل،مضػملعملهملمتؿقلرمسػملكمحرعمملغؾملمملم
م.تؾبغملخملـمعرملمملسرماظطملريةمعـماٌؿزوجمملتم،عـماألعقعهمل،مأومسمملظهملمسػملكماآلخرؼـ

خؿملمملرمذكزمللمعظملغملرمصؿملفمؾملمملمسػملكمأغقبػملضملزوبهملمضػملؿملالمظمػذهماظدرادمملتمإاّلمؼرملمملرمؼبالم
مبمملظرجمملل مخمملص مصؾملق ماظؿظملغملري معـ ماظؽملؼملط مػذا موجد موإن مبف، صمملظزواجمم،وعرشقب

اظقجقدماظؽمللقيممؿزسزعمؼبؼؿملدموالمضبضؿملؼملهملماجؿؼملمملسؿملهملمرادكهملمؼبماجملؿؼملعمالمبقصظملفم
"اظزواجمظؿملسمصعملطمعؾملؽملهملم:  Simone de Beauvoirمبقصقار دؿملؼملقنمديمذظؽمطؼملمملمتعملقل

مشريػممل: معـ متضملؾممل موأضؾ مطراعؿؾملمملممذرؼظملهمل مبػملقغ مظػملؼملرأة مؼلؼملح معـ ماظزواج وحده
 .21االجؿؼملمملسؿملهملماظغملمملعػملهملمظؿقعملؼمذاتؾملمملمطؼملؾبقؾهملموطفملم"

ماظدرادمملتم معـ مآخر مغقع مبدأ ماحملمملصصملهمل، ماظغملؿمملبمملت معـ ماظؽملقع مػذا مععملمملبؾ ؼب
مبمملظصملؾملقر مايدؼـهمل متدصضملؽملمملممواظيتمهمملولماألطمملدميؿملهمل مبشملرؼعملهمل ماظؽمللمملء مسزوبهمل تعملدؼؿ

ماظيت مظػملؿظملغملريمحقلماظؿطملرياتماظضملؼملؿملعملهمل مماجملؿؼملع،موػقمؼضملرصؾملممل مؼبعممل ممأسؼملممللمنده
م مسمملزبمملتمFlahaultصالػق ظغملـمم؛22عـالمعـمخاللمتعملدؼؿممنمملذجمإصبمملبؿملهملمسـمغلمملء

رشؿمذظؽمتؾعملكماظغملؿمملبمملتمتؿفملرجحمبنيماظؽملؼملطماحملمملصظماظذيمؼصملؾملرمصضملقبمملتماظضملزوبهملم
ماظضملمملزبمملتم مسػملك ماظرتطؿملز معـ مأطـر مواظدميقشراصؿملهمل ماظؽملظمللؿملهمل مواغضملغملمملدمملتؾملممل موعلمملوئؾملممل

مأغظمللؾملـموعلمملم)أو ماظظملضملػمللمءحؿكماظضملزاب( معضملمملذؾملـ اًمملصهملممـغصملرتؾملوظؿؾملـمحقل
م.ؼضملرملؽملفحقلماظقضعماظذيم
م ماٌؽملشملػملؼ مػذا مبقصقارعـ مدي مدؿملؼملقن معؽملصملقر مؼب ماظضملزوبهمل مضدممتغملقن مصضملؾ رد

مإظؿملؾملمملاٌرأةمصؿملمإطراػمملتممتسقب مجؿملػملؾمملنمطدمجمملغظملؿملمملفقملتوم،ؼملمملمطبصماألدوارماٌلؽملدة
مبقصقار مدي مضقل مأوردت ماظظملغملرة مأنقبمػذه مخالظف معـ مترى ماظضملزوبهملمماظذي "ػدف

اظؿؽملدؼدمواظغملظملمملحمضدمحزملرموتسملؿملؿملؼمدورماٌرأةمؼبماٌؾملمملمماظرتبقؼهملمواٌؽملزظؿملهمل.مصمملألدرة،م
مألغقبمتسملرقب ماىؽمللني مهدقببغملال معقملدلهمل مدورهؾملممل مظغملؾ ماهلقؼمملتمم،د معـ ووضملؾ

وتظملسمللمبشملرؼعملهملمحؿؼملؿملهملمإظبمتعمللؿملؿمغقسلمظػملقزمملئػموإظبمماىؽمللؿملهملمواظؽملقسؿملهملمعؿزملػملؾهمل
معؿزاؼدةسالضممل مواغظملضملمملالت معؿلمملوؼهمل مو23"تمشري ماظيتم، ماظرائدة ماظدرادمملت مبني عـ

                                                                                                                                   
21 Beauvoir (de), S. (1990), Le deuxième sexe, tome II, L'expérience vécue, Paris, éd. du 

club France Loisirs, p. 81. 
22 Flahault, E., op.cit., p. 121-143. 
23 Guilpain, G. (2013), Les Célibataires, des femmes singulières. Le célibat féminin en 

France (XVIIe-XXIe siècle), Paris, éd. l'Harmattan, Coll. Questions contemporaines, 

Questions de genre, p. 170. 
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م ماظؽمللمملء، مسزوبهمل مطػملقدممغذطرتؽملمملوظومل مجقن مبف مضمملم ماظذي ماظلقدؿملقظقجل اظؾقىمل
  حقلمتؽملمملعلمسددماظؽمللمملءماظػملقاتلمؼضملرملـموحدػـم Jean Claude Kaufmannطقصؼملمملن
م اخؿؿملمملرؼهمل"سزوبهملممؼبمترملغملؾ مؼؿزاؼدمممًلعضملؿملرملؿملممملمنشملبقصظملؾملممل  ،ظضملددمطؾريمعـماظؽمللمملء

مألخرى مدؽملهمل ماإلجمملبهملمؼوم،عـ ماظزملضملنمل معـ ماظيت ماظؿلمملؤالت معـ ماظضملدؼد شملرح
 .24سػملؿملؾملممل"

م مؼغملقن ماظضملزوبهملضد مبدرادهمل ماالػؿؼملمملم ماظؽمللمملءم،سدم مسزوبهمل معـمممًلغمملبضملم،وخبمملصهمل
متضملؿملرمل ماظظملؽهملموعممل مسػملكماٌضملمملؼريمرصضماجملؿؼملعماالسرتافمبؾملذه فمعـمعرملمملطؾمحظملمملزممل

وجقدمأحغملمملممإظبممممًلراجضملأؼسملمملمضدمؼغملقنمواظعملؿملؿماظيتمتسملؼملـمتقزانمأغصملؼملؿفماٌكؿػملظملهمل،مو
علؾعملهملمحقلمعضملمملذؾملـمبمملسؿؾمملرموضعماظضملزوبهملمؼدخؾمؼبمدائرةماظالدقاءم)اظالمرؾؿملضملل(م

ماالجؿؼملمملسؿملهمل ماظؿؼملـالت ماظؿطملؿملقبم،ؼب معع مايمملصػملهملظغملـ ماٌرأةمم،رات مخروج مخمملصهمل
مضدماجملؿؼملعمؼؾدومأنم،اغؿرملمملرماظصملمملػرةمسػملكمغشملمملقموادعمطذاظؿضملػملؿملؿمواظضملؼملؾ،موامإظب

م ماألولوجد ماٌعملمملم مؼب ماظظملؽهمل مػذه مبقجقد ماالسرتاف مسػملك مذبربا مدػملّطم،غظمللف مثؿ
م.مهخشملرمؼؾملددمسػملكمأغقبؾملمملاألضقاءمسػملؿملؾملمملمؼبماٌعملمملمماظـمملغلموروجمهلمملم

قب مد متفملخر معقضقع مالحعملمملم،أوالمبمملىزائرماظزواجمأثمملر ماظضملزوبهمل ماػؿؼملمملمم،ثؿ
ممنياىزائرؼمنياظؾمملحـ متلضملؿملؽملؿملمملتممنياٌكؿزملالدؿملؼملممل مخالل مظغملـ ماظدميقشراصؿملممل، ؼب

قبماظعملرنماٌمملضل بؾماعؿدمظؿملرملؼملؾمم،اظزواجمٕمؼضملدمػذاماالػؿؼملمملممؼعملؿزملرمسػملكمتفملخرمد
زمملػرةمسزوبهملماظؽمللمملءمسػملكموجفماظؿقدؼدمدقاءمعـمخاللمدبزملؿملصمأحبمملثمحقلم

وػقمم،جمبزملظملهملمسمملعهملاألدرةمواظزوامأومتؽملمملولماٌقضقعمضؼملـمدرادمملتممتسقب،ماٌقضقع
م مسػملؿملؾملممل. ماالرالع مأعغملـ ماظيت ماظدرادمملت متضملغمللف مبقروبلعممل ماظدؼـ ممشس مم25ؼضملد

مبمملٌقضقعمؼبماىزائرمعـمخاللمطؿمملبفم تأنقس العوانس عـماألوائؾماظذؼـماػؿؼملقا
ظؽملمملضقسماًشملرمحقلممإلثمملرةمعقضقعمسؽملقدهملماظؽمللمملءمودققبعؽملفمربمملوظهملمؼبم 1998دؽملهملم

مؼبماجملؿؼملع ماظصملمملػرة متؾملدقبمرأؼفلنملمحبمصؾمللم،تظملرملل محعملؿملعملؿملهمل ماجملؿؼملعمعرملغملػملهمل د
ؾمبمملٌقضقعموإصبمملدمبقجقبماظؿغملظمّلمىغمملدوضدممؽمواالسباللماألخالضلبمملظسملؿملمملعمواظؿظملغمّل

مبذلمذبؾملقدامسـمررؼؼمعبضملؿملؿفماًريؼهملمظؿزوؼيملماظرملؾمملب.حػملقلمدرؼضملهملمظفمو

                                                                                                                                   
24 Kaufmann, J.-C. (1999), la femme seule et le prince charmant, Enquête sur la vie en 

solo, éd. Nathan, p. 13. 

ماظدؼـ25  ممشس مطتأنقس العوانس، من ردائل: اإلدالم واجملتؿعم،(1998) بقروبل، ماىزائر،م1، ،
 دالئؾماًرياتمظػملزملقتؿملمملتمواٌرئؿملمملت.م
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محمملؼػم مإميمملن مدرادهمل ماظصملمملػرة، متؽملمملوظومل ماظيت ماألطمملدميؿملهمل ماظدرادمملت مبني عـ
مبدؼدي مواضح ماظيتمت26وزػؿملهمل ماجملؿؼملعماىزائريممقملطد، مطؾريامقاجدتمؼضملرفأنقب ا

مبمملظرجمملل مععملمملرغهمل ماىمملعضملمملت مؼب ماظزواجمم،ظػملؽمللمملء مؼب معؽملؾملـ ماٌؿظملقضمملت محصملقز ظغملـ
مجمملبلأصؾقوملمأضؾ،موصلقب ماظؾمملحىملماالجؿؼملمملسلمغمملصر ذظؽمبمملغؿعملممللمدميقشراؼبمم27ر

موهدثمسـم ماظظملؿؿملمملت، متضملػملؿملؿ معلؿقى موارتظملمملع ماظدرادهمل مصرتة ماعؿداد معع درؼع،
 يؾدخزملقصمملمسؽملدعمملمؼضقؿملؿفماظؽمللمملءمسػملكمذغملؾمسعملمملبماجؿؼملمملسل،م ،إضزملمملءمزواجل

 .درادمملتمسػملؿملمملموملاظيتمتمملبضملمرأةدبقصمملمعـماٌم"اظرجؾماىزائري"

 العزوبة الـسووة: مـظور اجتؿاعي منطي 

م معلؿقدثهملاظضملزمملػرة مزمملػرة مظؿمللومل ماظؽمللقؼهمل مزوبهمل ماجملؿؼملضملمملتم، مسرصؿؾملممل صعملد
ماظعملدم معؽملذ م28اإلغلمملغؿملهمل مرصسملومل، ماإلغلمملغؿملهملمموظشملمملٌممل وادبذتمزبؿػملػماجملؿؼملضملمملت

مٕم ماظػملقاتل ماظؽمللمملء مواجؾملومل مطؼملممل متظملرملؿملؾملممل، مٌؽملع مأو مظؿؽملصملؿملؼملؾملممل مزبؿػملظملهمل إجراءات
مؼ مصضملؾ مردود مؼؿزوجـ ماحؿعملمملر مسـ ماظؽملؼملشملؿملهمل تزالمالو ،ظقضضملؾملـؿؿ مؾملمملغظمللماظؽملصملرة

معلؿؼملرةمؼبماجملؿؼملضملمملتمايدؼـهملم)بدرجمملتمعؿظملمملوتهمل(.
م ماجملؿؼملضملؿملهملتؿلؿ ماظظملضملؾ ماظؽمللمملءمهملؾملاٌقجقبمردود  دصضملؾملـممملػدصؾمل ،بضملؽملػمضد

م ماظزواج مسػملك مإجؾمملرػـ مأو مٕمقاٌزملريماحملؿبمملسؿؾمملره معـ موطؾ مظػملؼملرأة، مواظقحؿملد م
تزاؼدمؼبمعرتؾهملمدغؿملممل.مورشؿم ػتزملؽملقبوؼؽملصملرمإظؿملؾملمملمبؽملصملرةمدػملؾؿملهملمم،تضملرفمػذاماٌزملري

مادؿؼملرت،موالممإاّلم،غلنملماظضملزوبهملماظؽمللقؼهمل ؼزالمؼؾبؽملصملرمظػملضملمملزبمملتمأنماظؽملصملرةمذاتؾملممل
م موماعسملمملدـبممملأمنقذجـببقصظملؾملـ مبؾملممل ماٌرشقب ماٌـمملظؿملهمل ماٌرأة مصقرةظزملقرة مؼب ماٌؿؼملـػملهمل

أوماظؽمللمملءمم-عشملػملعملمملت،مأراعؾ)دونمزوجممعـماظزوجهملمواألم.مؼضملؿربماجملؿؼملعماظؽمللمملء

                                                                                                                                   
26 Hayef, I. (1993), « Le célibat des femmes en Algérie », in Colonna, F., Daoud, Z. (dir.), 

Être marginal au Maghreb, Paris, CNRS, p. 215-257. 

Ouadah-Bedidi, Z. (2005), « Avoir 30 ans et être encore célibataire : une catégorie 

émergente en Algérie », in Autrepart, no 34 [25 page(s), éd. de l'Aube, La Tour d'Aigues, 

France. 
27 Hammadi, S. (2006), « Les Algériennes se marient au-delà de 32 ans », AFP, in le 

quotidien Liberté, 23 décembre. 

مرضممل طقمملظهمل، ؼؽملصملر:28  ماألول،مبريوت،معقملدلهملمالزواج،م(1985) سؼملر ،مدػمللػملهملمحبقثماجؿؼملمملسؿملهمل،ماىزء
 اظردمملظهمل.

م ماظلالم ماظغملقؼومل،مبريوت،مدػمللػملهملمالزواج عـد العرب يف اجلاهؾقة واإلدالم ،(1984)اظرتعمملغؿملين،مسؾد ،
 اجملػملسماظقرينمظػملـعملمملصهملمواظظملؽملقنمواألدب..طؿنملمثعملمملصؿملهملمذؾملرؼهملمؼزملدرػمملم

Levi-Strauss, C. (2002), Les structures élémentaires de la parenté, 2ème éd. Mouton de 

Gruyter. 

http://www.critiqueslibres.com/i.php/listedition/6211
http://www.critiqueslibres.com/i.php/listedition/6211
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داتموعؾملدقبم،شريمعؽمللفؼملمملتمععماٌضملمملؼريماالجؿؼملمملسؿملهملم(اظضملمملزبمملت–ؿزوجـؼاظػملقاتلمٕم
ماالجؿؼملمملسل مواالدؿعملرار مو ،ظػملقضع ماٌؿعملؾؾمؼؽملقزملر ماظقحؿملد  اظرملغملؾ

مظرتبؿملهملممؼبؼبماظقجقدماظؽمللقيمدونمزوجمؼبماجملؿؼملعم األرعػملهملماظيتمتغملرسمحؿملمملتؾملممل
مايؿملمملةمئأبؽملممل مؼب ماشبرارؾملـ مسرب مظػملؼملفؿؼملع ماظضملمملزبمملت ماظؽمللمملء متعملدعف معممل مورشؿ ؾملممل،

موعلممل ماألضؾماظضملؼملػملؿملهمل مسػملك مأو مبدوغؿملهمل مهلـ مؼؽملصملر مؼزال مصال ماألبقؼهمل، ماظضملمملئػملهمل سدة
مطسملقمملؼمملموعلؿسملضملظملمملت.

م ماظزواج، مظلـ معرجضملل مسػملؼملل مهدؼد مػؽملمملك مظؿملس مسدم مؼؽملظملل مال وجقدموػذا
،معمملؼقمدؽملهملم4اٌقملرخمؼبمم09-05قلنملمضمملغقنمرضؿمص،مؼبماىزائرمهدؼدمضمملغقغلمظف

دؽملهمل،موظػملعملمملضلمأنمؼرخصمم19تغملؿؼملؾمأػػملؿملهملماظرجؾمواٌرأةمؼبماظزواجمبؿؼملمملمم" 2008
ماظشملرصنيمؼبماظزواج" معـمضدرة مضرورة،معؿكمتفملطد مأو مضؾؾمذظؽمٌزملػملقهمل م،بمملظزواج

مع موػذا متضملػملؽملف ماألدرةممل مضمملغقن معـ ماظلمملبضملهمل م29اٌمملدة م. ماىزائريؼلمملوي مماٌرملقبرع
اظعملمملغقنمؼبماظلـماٌؿشملػملؾهملمظػملزواجمبنيماظظملؿكمواظظملؿمملة،مإالمأنقبمػذهممػذامعـمخاللمغص
سػملكمأغقبؾملمملمخذمقملتؾبصالمم،30ذغملػملؿملهملمصعملطمؼبمسرفماجملؿؼملعموالمؼضملؿدمبؾملمملماٌلمملواةمتؾعملك

م،جؿؼملمملسؿملهملاالـعملمملصؿملهملمواظمهدموصعملمملمٌضملمملؼريوضبدقببدورهممععملؿملمملسمؼبماجملؿؼملعماظذيمؼردؿ
ما مٌضملمملؼريػذه مهلماظيت مسالضهمل ماظدميقممملال مسػملؼملمملء مسؾبؼملؿبرؽبمبؽملصملرة مضبددون ماظذؼـ  شراصؿملممل
صرصماظزواجمظػملظملردممصؿملفمتغملمملدمتؽملضملدماظذيممػمللـصػملماٌرادبلـماظضملزوبهملماظؽملؾملمملئؿملهملمم50ماظذمل

ظملوملمعـمؽملقبوإالمصؾبم،وخبمملصهملمظدىماظؽمللمملء،مصػملػملزواجمدـماجؿؼملمملسلمالمصبنملمدبشملؿملف
غؾملمملئؿملمملممؾعملكأنمتمؼبمزؾماحؿؼملممللمومملوزتفمؼبمإرمملرمػمملعرملل،مودخػملوملمدائرةماظالدقاء

مبؾملذاماظقضعموالمتربحف.م
صبضملؾمعـماألعرمفمعلفملظهملمذكزملؿملهمل،مصمملجملؿؼملعمؼؽملصملرمإظبماظزواجمسػملكمأغقبمإذامطمملن

ضملؽملػمظظملصمللموعضملؽملقيمعـمخاللمبٌـمٕمتؿزوجممتؿلؿمغصملرتفػؽملمملمعلفملظهملمتضملؽملؿملفمأوال،مو
"ٌْ مواظؿقلقبم31"ةرؽبمملؼؿبضملؽبا ماظرملظملعملهمل مغصملرات مخالل معـ محؿك مأو مهلممل متؿضملرض رماظيت

سمملدلمصقزيمؼبمػذاماظزملددماظضملزوبهملم"بفملغؾملمملمحمملظهملممضملؿربواظؿلمملؤالتماظيتمهمملصرػممل.مؼ

                                                                                                                                   
مدـم"م،(2010)مدمملعلموصرصمملر،،مصقزؼهملمذؽملمملؼب،م29 موغؿمملئففتفملخر مأدؾمملبف مسدد املعقار،م"اظزواجمؼبماىزائر

متفملثرياتؾملممل،م22 مسقاعػملؾملممل، ماظرملؾمملبماىزائري. مزواج مدـ متفملخر مزمملػرة ماظقرين: ماٌػملؿعملك مخمملصمحقل مسدد :
 .480. حػملقهلممل،ماىزءماألول،مجمملعضملهملماألعريمسؾدماظعملمملدرمظػملضملػملقمماالدالعؿملهمل،مضلؽملشملؿملؽملهمل،مص

م،لؾتعدوالت الواردة عؾى قانون األدرة يف مسائل الزواج وآثارهدرادة نؼدوة ،(2010)معؾملداوي،محلنيم30
م.م19.مصعذطرةمدبرجمظؽملؿملؾمذؾملمملدةماٌمملجلؿريمؼبمضمملغقنماألدرة،مإذراف:مترملقارمجؿملالظل،مجمملعضملهملمتػملؼمللمملن،م

 .ظظملظمجزائريمؼضملينماظلنملمواظرملؿؿ،موػؽملمملمتغملقنمحمملظهملماظضملمملزبهملمعقضقسـبمملمظذظؽم31
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ؾملمملمصضملؾهملماظعملؾقلمعـمسػملؼملمملمأغقبم،أؼسملمملم،عمواألػؾتؾملؼملؿملرملؿملهملمعرصقضهملمعـمررفماجملؿؼمل
ؼؽملصملرمظػملؽمللمملءمو،م32"ررفماظظملردماظذيمؼضملؿملرملؾملمملمدقاءمطمملنمذظؽماظظملردمرجالمأوماعرأة

ؾملـمتضملؿمللمملتمحبؿملمملتؾملـموتضملرملـموحدةمعقملٌهملمبلؾنملمحرعمملغؾملـمعـمشريماٌؿزوجمملتمأغقب
مدوؼقملّط،ممملظزواجبمعرتؾط،مإذمؼضملؿعملدماجملؿؼملعمأنقبمدضملمملدةموذعملمملءماٌرأةمخمملصهملماألعقعهمل
األعقعهملمواظزواجمػؼملمملماظؽملقاةماظزملػملؾهملماظيتمؼؽملؾينمسػملؿملؾملمملماظؿقازنماظؽملظملللمظػملؼملرأةمضؾؾممأنقب

م ماظرجؾ. مطػملؿملؽملؽملربجتؾني مأجراػممل ماظيت حقلم Eric Klinenberg (2012)ماظدرادهمل
اظظملرديمالمؼؿؼملـؾمؼبماظضملؿملشموحؿملدا،ممقدياظؿقبمأنقب"ماظذؼـمؼضملؿملرملقنموضعماظضملزوبهمل،

قديمػقمؼبمعقاجؾملهملماآلخرؼـماظذؼـماظقحدةمبذاتؾملمملمصرملؾ،مبؾماظؿقبمسػملكماسؿؾمملرمأنقب
مأنقب مبمملظؿضملمملدهمل"مؼضملؿعملدون مذاتفمم،33ذظؽمؼرملضملركمحؿؼملممل ماظقضع متغملؼملـمؼب مال صمملٌرملغملػملهمل

مبعملدرمعمملمتغملؼملـمؼبمرؤؼهملماآلخرؼـمهلؿموؼبمأحغملمملعؾملؿماظعملؿملؼملؿملهملمسؽملؾملؿ.
اجملؿؼملضمللمظبماظضملمملزبمملتمؼبماًشملمملبمإماظيتمترملريؿملمملتملؼملقباٌمؿؽملقعتموؼبماىزائر،

)عزملشملػملقمملتمذمملئضملهمل،مأعـممللموععملقالتمذضملؾؿملهمل(مدونممتؿملؿملزمبنيمعـماخرتنم اٌؿداول
موجقدم مظضملدم مصؿملف مأغظمللؾملـ موجدن مأو مضلرا مسػملؿملف مأجربن مأو مرقاسؿملهمل ماظضملزوبهمل وضع

مرعؾملؼملمملمتطملؿملقبؾملـمؿملظإمؼبماظؽملصملرةجدؼرمبمملظذطرماخؿالفمػملؿملسمػؽملمملكمصم،ؽملؿصملرغفؼبدائؾمٌمملم
مماػـعلؿق مأو ماٌؾملؽملهملاظؿضملػملؿملؼملل ممزاوظؽملؾملمملؼؾباظيتممرؾؿملضملهمل ممؾملـوضضملأو ػذهماالضؿزملمملدي.
م ماظؽملصملرة مظؿمللومل ماظلػمليبدقى مظػملؿزملقر ماغضملغملمملس مضبؼملػملؾملمملم، ماظيت ماظؽملؼملشملؿملهمل وظػملزملقرة

م مؼب ماجملؿؼملع مؼب ممتـالتاألصراد ماظيت ماالجؿؼملمملسؿملهمل ماظصملمملػرة مػذه مسـ مضملرملؽملؾملمملؼؾملؿ
االجؿؼملمملسؿملهملمشريماٌلؿقؾهمل،ممألظظملمملزعـماعـالم"مةرؽبمملؼؿبطػملؼملهملم"بؽبم.ؼبماجملؿؼملعماىزائري

إرالقمعـؾمػذهماظؿلؼملؿملهملممعضملمملنمشريمععملؾقظهملموجمملرحهملمغظمللؿملمملمواجؿؼملمملسؿملمملمألنقبهؼملؾمو
،م34وسػملكمحمملظهملمؼزملضملنملمخروجؾملمملمعؽملؾملممل ،سػملكمأيماعرأةمػقمحغملؿماجؿؼملمملسلمبمملظضملزظهمل

 أطـر تؿضملعملدماظقضضملؿملهملمؾملمملمحغملؿمبمملٌقتماالجؿؼملمملسلمسػملكمطؾمعـمؼشملػملؼمسػملؿملؾملممل.وطفملغقب
ما ماٌرأة موسػملك ماًؼمللني مأو ماألربضملني مومملوزت مظيت مظدؼؾملمملم تؿزوجٕ متؿقصر وٕ

معؿشملػملؾمملتمايؿملمملة،مصؾملل مبؾملممل متقاجف ماظمعدخراتمعمملظؿملهمل تضملمملغلممقصؿملػؿحلنملمػذا
معزدوجهمل ظغملـمػذاممرعزيمؼزؼدمعـمتؾملؼملؿملرملؾملممل.سؽملػموصضملقبمملتماجؿؼملمملسؿملهملم :عضملمملغمملة

                                                                                                                                   
32 Adel, F. (1990), Formation du lien conjugal et nouveaux modèles familiaux en Algérie, 

Tome 1, thèse de doctorat d’état en sociologie, université Paris 5, sous la direction de 

Louis Roussel, p. 02. 
33 Giraud, C. (19 mars 2015), « Un appartement à soi, À propos de : Eric 

Klinenberg, Going solo. The extraordinary rise and surprising appeal of living alone », 

The Penguin Press, in: www.laviedesidees.fr/Un-appartement-a-soi.html 
 .12ص.م،ماٌرجعماظلقبمملبؼ،م(2008) اظضملراضل،مبـؿملؽملهملم34

http://www.laviedesidees.fr/_Giraud-Christophe_.html
http://www.laviedesidees.fr/_Giraud-Christophe_.html
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مؼلؿـين مال م اظقصؿ مرقاسؿملهمل ماظقضع مػذا ماخرتن مضؼملؿعوعـ معغملمملغهملمقاجدات ـ
مؼبماجملؿؼملع معرعقضهمل متدقبم،اجؿؼملمملسؿملهمل ماظؿلؼملؿملمملتمضد ماٌؿؽملمملضضموػذه ماظشملمملبع مسػملك ل

ماالجؿؼملمملسل مظػملقضع مطؼملؾملددات مإظؿملؾملـ مؼؽملصملر محؿملىمل مأغزملمملفمظقضضملؾملـ، مبزملظملؿؾملـ
م.م35(اظزوجهملمواألم)ظػملؼملرأةماظغملمملعػملهملمممملغعملؿملسملـبو،اظغملمملعػملهملممظػملؼملرأة

 يف قسـطقـةالتداول الؾغوي احملؾي ملصطؾحات العزوبة الـسووة 

ممزملؽملقبػت متضملمملعؾ مأدمملظؿملنمل ماجملؿؼملع ماظؽمللمملء موضضملماٌؿقاجداتعع ماظضملزوبهملممؿملهملؼب
م موعضملمملؼريماظرتابطماالجؿؼملمملسلظ مملتكمملظظملاٌؼبمحمملظهمل متقملدي ،عملقاسد معممل ماظضملزوبهمل صطملمملظؾممل
مظػـسؽملد مخسملقسؾملـ مإظب ماظذطقرؼهملػمل، ماظؿشمّلماظيتمضدمؾملؿملؼملؽملهمل محد مإظب مرفمدقاءمتزملؾ

ؼؾدومالمؼرحؿ"،موموأنم"طالمماظؽملمملسم،مملجهملمإظبمغبمملؼهملايأوماألخمحبفهملممعـماألب
عقاجؾملهملماجملؿؼملعموضطملقرمملتف،موتضملػملؿملعملمملتماألدرةمواألصدضمملءموزعالءممعـماظزملضملنملأغقبفم

غصملراتماظرملظملعملهملمحؿملؽملمملمطؼملمملمأغقبفمعـماظزملضملنملمأؼسملممًلمعقاجؾملهملمو،ماظضملؼملؾموحؿكماىريان
عـماظزواجممهملسػملمملجم،تػملقؼماظغملـريمعـماظزملظملمملتمواٌلؼملؿملمملتاظيتمواظرملؽمحؿملؽملمملمآخرمو

م متؽملمملزالتمسدؼدة مبمملظؾضملضمإظبمتعملدؼؿ مؼدصع مضد معؽملف، معظملر مال عـمأجؾماظصملظملرمررؼعملممل
مبػملعملنملمعؿزوجهمل.
م متؿلؿ ماٌرأة مغضملومل مؼؿؿ ماظيت ماٌزملشملػملقمملت ماظغملؾري،مواظرجؾ مبمملالخؿالف بؾملؼملممل

مو مسػملك مذظؽ مؼؿقضػ ماٌزملشملػملقمملتمتادؿضملؼملمملالموسػملكاظؿؽملقع مأؼسملمملمم.ػذه ودبؿػملػ
م مواظرجؾ. ماٌرأة مدـ محلنمل متؿقدث مال ماجملؿؼملعماظضملؾمملرات مثعملمملصهمل مؼب اٌلؿضملؼملػملهمل

ماظزواجمبشملرؼعملهملمحؿملمملدؼهمل،مماىزائري مأنممالصؼبماظطملمملظنملمسـمسدم معـمخالهلممل ؼظملؾملؿ
مؼبماظزواج،ماٌلفملظهمل مبمملظؿفملخر ماجؿؼملمملسؿملهملممبؾمالمتؿضملػملؼمصعملط مأحغملمملم تدلمسػملكمإصدار
م،اظؾعملمملءمربروعهملمعـماظزوجموعـماألبؽملمملءمعرتؾطمحبمملظهملغؾملمملئلممظملفمسػملكمأغقبفموضعزملؽملقبتؾب

ماجؿؼملمملسلمطذظؽ.موبمملظؿمملظلماظؾعملمملءمدونمػقؼهملماجؿؼملمملسؿملهملمربددةمودونمدور
ومملوزماظلـماالجؿؼملمملسلماألعـؾمظػملزواجماٌرأةمؼبمعؿمملسنملمؼقعؿملهمل،مترتجؿمؼدخؾم

مأنقب متقحل موتضملمملبري مصضملؾ موردود معضملمملعالت مخالل مضدممعـ مبمملألعر ماٌضملؽملؿملهمل حصملقز
مغمملضقسمؼدقمأومدسقةمهلمملمظؿداركماألعرمتؽملمملضزملوملموأغقب ؾملمملمؼبمررؼؼماالغضملدام،موطفملغؾملممل

مؼبم مطؾري مدور ماظؿضملمملبري مهلذه معؽملف. مظػملكروج مدؾؿملؾ موال مواضضملممل ماألعر مؼزملؾح مأن ضؾؾ

                                                                                                                                   
35 Carmignani, S. (2003), « Les femmes célibataires de Gangi, ou quand la marge côtoie 

la norme », in ethnographiques.org, n° 03. 
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م مشري ماٌرأة موضع مسػملكمماٌؿزوجهمل،اظؿؼملـالتمحقل ماظؽملظمللل موضضملؾملممل مغؽمللك مأن دون
مضقةمرعزؼهملمضمملػرة.مٌمملمهلمملمعـمماٌضملؽملؿملمملتمبؾملممل

عمملسشملمملػمملشممسمملغس،مسؽبؽملؿبلَّومل،معطملؾقغهمل،مة،معلغملؿملؽملهمل،رؽبمملؼؿبعزوجهمل،مبؽبم،معمملشؼؿبمملتؽب"سؽب
م..."رؿبلمَطصكبمػممَلدؿباَلوؿبمتؿباَلربلمراجؾ،مذمملؼؾهمل،مطؾرية،مذمملرصهمل،مْط ػلمذبؼملؾممذؾملممل

مواظيتم ماٌؿزوجمملت مشري ماظؽمللمملء مسػملك مظػملدالظهمل معبضملومل ماظيت مواظضملؾمملرات اظغملػملؼملمملت
مؼبم ماظؾقىملرصدغمملػممل مإجراء إظبمثالثممعضملمملغؿملؾملمملمميغملـمتزملؽملؿملػوم،ؼبمضلؽملشملؿملؽملهملمصرتة
هؿقيموم،دػملؾؿملهملدالظهملمهؼملؾمسؾمملراتمحؿملمملدؼهملمالمتسملؿماجملؼملقسهملماألوظبمأضلمملم:م

،مبؿملؽملؼملمملموؿؼملعمؼبماًمملغهملمسؾمملراتمتدلمسػملكمشؿملمملبماظضملالضهملماىؽمللؿملهملاظظملؽهملماظـمملغؿملهملم
األخريممؽملقعوػذاماظم،سؾمملراتمذاتمعضملؽملكمدػمليبمأوماغؿعملمملصمعـمضؿملؼملهملماٌضملؽملؿملهملاظـمملظـهملم

مثالث مإظب مؼؿظملرع ماظزملؽملمهملذاتف مومػأصؽملمملف: ماظرملظملعملهمل، معضملؽملك مضبؼملؾ مػاظزملؽملاألول
مزمسػملكماظؿعملدممؼبماظلـ،مأعقبرّطاظـمملغلمؼؾب ماظعملدرةممػاظزملؽملممل اظـمملظىملمصؿملؿقدثمسـمسدم
م. 36نمملبسػملكماإل

م،"م)شريمعؿزوجهمل(مسؾمملرةمحؿملمملدؼهملمالمهؼملؾمأيمدالظهملمدػملؾؿملهملهمَلجؽبوؿبزؽبؼملؽبمملذكبعؽبسؾمملرةم"ؽب
ثمدقبهوتلؿضملؼملؾمؼبماظطملمملظنملمظالدؿداللمأوماالدؿظمللمملرمسـماظقضعماالجؿؼملمملسل،مأوم

م ماٌضملؽملؿملمملت موجقدػـسـ مأعقبمؼب مبغملراعؿؾملـ. ماٌلمملس مسدم مبؾملدف مسؽبممل م،37ؼؿبمملتؽبطػملؼملهمل
سػملكمطؾمصؿمملةمؼبمععملؿؾؾماظضملؼملر،مأيمبػملطملوملماحملػمللمعزملشملػملحمؼشملػملؼمؼبمسرفماجملؿؼملعم

طمملنمزمملػرؼمملماٌزملشملػملحممنؿبوِإ،م"اظؽملزملؿملنمل"اظلـماالجؿؼملمملسلمظػملزواجموػلمبزملددماغؿصملمملرم
اجؿؼملمملسؿملمملمأغقبفممإاّلحؿملمملدؼمملموؼدلمسػملكماظظملؿمملةماظزملطملريةمؼبماظلـماظيتمالمزوجمهلمملممؼؾدو

ماظعملؿملمملمسػملكماظظملؿمملةماظيتمٕممظفمدالظهملمرعزؼهملمتدلقب مجؽمللؿملهملمبضملد،مملتمضملالضبمؼلؾؼمهلممل
مأيمأغؾملمملمسذراء.

                                                                                                                                   
36 Guevorkian, L. (2014), « Les termes du langage à propos du célibat: marqueurs  

« genrés » dans la construction de l’âge social défini pour le mariage : étude comparée au 

Maroc et en Arménie ». Communication présentée au: trajectoires et âges de la vie, 

XVIIIème Colloque international de l’Aidelf, Département des Sciences Politiques, 

Université de Bari « Aldo Moro », Italie, 26-29 mai 2014. 
م.صكبلمَأوَِّلمِإدؿبرؽباطكبؾملؽبمملمسؽبمملتكبؼفبمَصؿؽبمملٌةؼبماظػملطملهملماظضملربؿملهملمم:اظضملقاتؼم)ج(م37

موايؿملقبض" موذواتماًدور ماظضملقاتؼ م"طبرج مودػملؿ مسػملؿملف مآ مصػمّلك مآ مردقل مطمملن مم-اظؾكمملري[، م]81حيمل
األبغملمملر،مواظضملقاتؼ:معبعمسمملتؼ،موػلماٌرأةماظيتمضدمضربمحؿملسملؾملمملمأومحمملضوملمأولمايؿملض،موضؿملؾ:ماظضملقاتؼ:م

 .وذواتماًدور:ماٌكؾـملتماظالتلمبػملطملـمصمملدبذمهلـماًدورموظزعؽملؾملممل

ماظلرت مص.[مواًدر: مبمملرؿملش مالبـ ماظظملعملؾملؿملهمل، ،]164 ،163 اٌطملين مواألظظملمملز ماٌزملشملػملقمملت معضملفؿ
http://www.al-eman.com/ 
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مضملؾمملراتاظاظضملؾمملراتماألطـرمادؿضملؼملمملالمواغؿرملمملرامظدىمأصرادمسؿملؽملهملماظدرادهملمػلممتؾدو
م:نمملنماظؿمملظؿملقفماٌـمملالقضقبطؼملمملمؼؾب،مءمملظملاالحؿإظبممؼبمعسملؼملقغؾملمملـبممملشمملظؾ،مرملريوتهؼملؾمماظيت
:م"ذمملرصهمل،مطؾرية،مظظملظمهلؿادؿضملؼملمملـماالجؿؼملمملسلمسؽملدماًروجمسـمعضملؿملمملرماظلقبم-

سؽملدعمملمتؿرملمملجرمخزملقصمملمم"ةرؽبمملؼؿبضملؽبظػملؼملؿب"ذمملؼؾهمل،مسمملغس،مسؽمللومل"،موسػملؿملفمصؾمللمتلؿضملؼملؾم
مبؿملؽملؾملـ،مصؿلنمل مصؿملؼملممل مطمملغوملمشريمعؿزوجهملمبؾملذمـاػدحإماظؽمللمملء اظػملظملظممااألخرىمإذا

مشريمعرشقبمصؿملؾملممل.أصؾقوملمالمرجمملءمعؽملؾملمملموؾملمملممبضملؽملكمأغقبرػمملمبفموتؾبضملؿملقب
مام- ماظرملظملعملهمل مسػملك مظدالظهمل مخالل معـ مظظملصملل م"علغملؿملؽملهمل"ادؿضملؼملمملل مم"عطملؾقغهمل"،

ؾملمملمٕمتضملدمهلمملمضؿملؼملهملماجؿؼملمملسؿملهملمأومظػملؿفملطؿملدمسػملكمأغقبرمسػملكموضضملؾملممل،مؿقلقبظػمل)عـماظطملؾبنب(م
:م"بمملؼرة،مطالتموالدػمملمؼبمطرذؾملمملمعـمخاللماظضملؾمملرةماظؿمملظؿملهملمهلمملموالمدورماجؿؼملمملسل

مبشملؽملؾملممل( مؼب مأبؽملمملءػممل مضقؼقب،و")أطػملومل مدالظهمل مذو ماظؿضملؾري مػذا مسػملك ماظهمل ؾمملذرةماٌضملالضهمل
مبمملإلنمملب.م
متغملرقب مر مبمملرزم"اظؾمملؼرة"عزملشملػملح ممبرملغملؾ ماٌؿملداغؿملهمل ماظدرادهمل مسـمخالل بطملضماظؽملصملر
ؼشملػملؼمسػملكماظظملؿمملةماظيتمتغملقنمم"اظضملمملتؼ"،مصكملذامطمملنمعزملشملػملحمؾملؿجؽمللأومعلؿضملؼملػملؿملفمدـم

اظزواجمموأنقبم"شملهمل"احملؼدلمسػملكماظقصقلمإظبمآخرمم"اظؾمملؼرة"مصكملنقبم،ؼبمععملؿؾؾماظضملؼملر
مملمومملوزػممبضملؽملك"صمملتؾملمملماظغملمملر"ممأؼسملمملمؼبمضقهلؿمغػملؼمللفمػقمعضملؽملكم،أصؾحمأعالمعظملعملقدا

ضشملمملرماظزعـ.متقجدمسؾمملراتمأخرىمظػملدالظهملمسػملكماظؿرملغملؿملؽمؼبمدػملقكماٌرأةمؼبمضقهلؿم
مراجؾ محؿبغمُلؿ"م""بال مبال م" موصبضملػملؾملمملمم،أو مدػملقطؾملممل مؼب مؼؿقغملؿ مرجؾ مؼقجد أيمال

دػملقطمملمالمؼضملفنملمماظضملمملزبهملمتؿزملرفمبزملقاب،موػلمسؾمملرةمتشملػملؼمسؽملدعمملمتؿزملرفماٌرأة
جؿؼملمملسؿملهملموالمصبدونمعـمؼردسؾملممل.ماحملؿملشملنيمبؾملمملموؼضملؿربوغفمخروجـبمملمسػملكماٌضملمملؼريماال

نمؼبماظقاضعمالمتشملػملعملمملنمصعملطمسػملكماظضملمملزبمملتمبؾمسػملكممملنماألخريتمملمملظضملؾمملرتصظػملؿقضؿملحم
م.(مغلمملءمبالمرجمملل)مؼبمسزملؼملهملمرجؾمؽـبلؿبأيمسػملكمطؾمعـمَظم،اٌشملػملعملمملتمواألراعؾمأؼسملممل

م معـؾ مسؾمملرات ماغؿرملمملر معقملخرا م"دؿملػملؿملؾمملؼرات"بدأ )عبعمم"دؿملػملؿملؾمملؼرؼـ"،
مدؿملػملؿملؾمملؼر ماألجؽمليبمدؿملػملؿملؾمملؼرة، مبنيماٌزملشملػملح متداخؾ موػق )célibataireواٌزملشملػملحمم
م م"بمملؼرة" مذظؽمرمبمملواظضملمملعل مؼغملقن مادؿضملؼملممللمضد محدة ماظؾمملؼرة،مظظملظمظػملؿكظملؿملػمعـ

مـظػملؿفملطؿملدمسػملكمضؾقلموضضملؾملمو،مأـأومرمبمملمطردمصضملؾمإزاءماجملؿؼملعماظراصضمظقضضملؾمل
مهدقب مغربة م.38عقملضوملمعع معممل مأؼسملممل ماٌؿملداغل ماظؿقعملؿملؼ مظؽملممل مطرملظملف مادؿضملؼملمملل ػذهمػق

تمملرة،مموضضملؾملـظػمللكرؼهملمعـممـوطذامسؾمملرةمبمملؼرةمعـمضؾؾماٌضملؽملؿملمملتمأغظمللؾمل،ماظضملؾمملرة

                                                                                                                                   
38 « Célibataire et après!! ». 
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مممملردهملمندػمملمخمملصهملموػذهمبمملظؾمملؼراتمتمملرةمأخرى،ممـوعـماجملؿؼملعماظذيمؼؽملضملؿؾمل
مسؽملدمعـمضمملربـمغؾملمملؼهملماظضملرملرؼؽملؿملمملتمحؿكمعؽملؿزملػماظـالثؿملؽملؿملمملت.م

 حؽم جمتؿعي ققؿي الباورة:

م مبمملؼرةؼشملػملؼ ماًشملمملبماظضملمملعلمعزملشملػملح ماٌؿزوجهملممسػملكمواحملػمللمؼب مشري "اٌرأة
ماظضملؼملر مومملوزت مظغملؾمماظيت موعؾملؿملؽملهمل مدػملؾؿملهمل مدالظهمل محمملعال مظػملزواج"، ماالجؿؼملمملسل

م مبف. متضملؿملقبر مألغؾملممل مبف متؽملضملومل مترتؾعـ مصعملطال مبمط ماظػملظملظ مػذا ماظلـمدالظهمل ؿفمملوز
م،ٕمؼضملدمؼرجكمعؽملؾملمملمأيمصمملئدةمؼرملريمإظبمعـاالجؿؼملمملسلماٌرشقبماظزواجمبف،مبؾم

ماظؾمملؼرةم مصؼملزملشملػملح ماالجؿؼملمملسؿملهمل، مايؿملمملة مربشملمملت معـ مربشملهمل مآخر مإظب موصػملومل وضد
عمملمبمملرمعؽملؾملمملموٕمموتضملينمؼعملممللمأرضمبؾبقر،مبمملظسملؿ:حبؿملىملمم،"اْظؾؽبقارؾب"عفملخقذمعـمطػملؼملهملم
اأَلرضماًرابماظيتمٕمتزرع،مأومَأرضمماظذيمؼرملريمإظبوعـماظؾؽبقار:م،مؼؾبضملؿبؼملؽبرؿبمبمملظزرع

ؾملمملمصلدتموٕمتضملدمصممليهملمظػملزراسهمل.مصؼملـمأغقبميأم،بمملئرةمعرتوطهملمعـمَأنمؼزرعمصؿملؾملممل
ماإلنمملب مسػملك مضمملدرة متضملد مٕ ماظزملظملهمل مخزملقبؿؾملمملمم،تؽملضملوملمبؾملمملتف مأن ماألضؾ مسػملك أو

م.تعملؾمحصملقزؾملمملمؼبماظزواجمظملهمل،موعـمثؿقبضضملؿمل
ايدؼىملمسـماألرضماىمملصهملمواظؿملمملبلهملمضبؿملػملؽملمملمظػملؼملعملمملبػملهملماظغملالدؿملغملؿملهملماٌقجقدةممإنقب

،مصؼملعم39اىمملفمواظررنملم،بنيمسمملٕماظؽمللمملءموسمملٕماظرجمملل،مبنيمايرارةمواظربودة
ماظلقب مؼب موضمملحػملهمل.اظؿعملدم مجمملصهمل ماٌرأة متزملؾح مأنقبمـ م"بؽبمطؼملممل مأنمتؿبمملرؽبعزملشملػملح مميغملـ "

مأيمط معضملمملغلمأخرىمترملريمظػملفمملغنملماالضؿزملمملدي، ماظيتمتضملرضمضبؼملؾ ماظلػملضملهمل لمملد
مظػملؾؿملع مهلممل، مذمملرؼممل مم،والمود مطؽملمملؼهمل مأغقبوػق مرشؿ ماظضملرؼسمظػملؼملرأة متعملدم ؾملمملمسـمسدم

وصقلماظلػملضملهملمظؿمملرؼخمغؾملمملؼهملماظزملالحؿملهمل.ممضدمؼضملينأوم،عضملروضهملمؼبماظلققماظزواجؿملهمل
ماظقاضعو ماظػملطملهملم،ؼب مؼب مأؼسملممل ماٌضملؽملكمنده ماظغمَللؽبمملدؾبم،ػذا ماظلُّققؾبمم،صمملظؾؽبقارؾب: وبمملرؽبتكب
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d’ethnologie kabyle, Genève, éd. Droz. 

Bourdieu, P. (1998), La domination masculine, suivie de quelques questions sur le 

mouvement gay et lesbien, éd. du seuil.   

Virolle, M. (2001), Rituels Algériens, éd. Karthala.  

Bozon, M. (2009), Sociologie de la sexualité, 2eme éd. Paris, Armand Colin. 

Héritier, F. (1996), Masculin féminin I. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob. 
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مبمملئرةموومملرةمظـمتؾقرم،اظؾكبؿملمملسمملتؾبوبمملرؽبتكبم مَطلؽبدؽبتؿبمتؽبؾؾبقرؾب؛موؼعملممللمومملرة ،موعـم40إذا
ؿبمبؽبقؽباِرماألؼِّؿ"ػذامضؿملؾ:م م.َأنمتؾعملكماٌرَأةمؼبمبؿملؿؾملمملمالمطبشملؾؾملمملمخمملرنملم"غؽبضملؾبقذؾبمبكبمملظػملَّفكبمعكب
مإ ماٌؾققثمملتتعملقل مػؾبرؽبمملؼؿباظؾؽبمَظظمْلَظممملقؾبػمَلإْر"كب:حدى مبفمّلمقؽبة مسػملؿملؽ مخؿبغقبحغملؿ م،صاَلف

خػملزملوملمسػملؿملؽ،مصفملغوملمالمتزملػملقنيمظرمللءمدقىمظػملرعلمصالمأحدمؼرشنملمبؽ،موػقم
مسػملكمؼشملػملؼمؼبماظؿؼملـالتماالجؿؼملمملسؿملهملمظضملؿملؽملهملماظدرادهملموم.ظظملظمجمملرح" عزملشملػملحماظؾمملؼرة
مػملقااظظملؿؿملمملتماظ مواظـالثنيمسؼملقعممل. مسمملغستلمومملوزنمدـماًمملعلهمل مطمملغوملمطػملؼملهمل مإذا

ػؽملمملكمم،مصؿملؾدومأنقبفغظمللموهؼملالنماٌضملؽملكماظلػمليبمتلؿضملؼملؾمؼبماجملؿؼملعمععملمملبؾم"بمملؼرة"
ماظػملمممًلاخؿالص مادؿضملؼملمملل موظملصملؼب معـنيمبنيماٌضملؽملؿملمملتمبمملألعر صمملظػملقاتلمم،اظؽمللمملءمشريػـ
معؽملمملدفملظ مسـ متربشملػـ مٕ مبمملؼرة، مطػملؼملهمل مسػملكمضملؽملك ماظعملدرة مبضملدم معؾمملذرة ماٌزملشملػملح ـ

محدؼـوإغقبم،اإلنمملب ممتققر ماظزواجمؾملـؼملممل م"تظمللريمعزملشملػملحم،ؼبماٌعملمملبؾم.سـمتفملخر
ماظضملزوبهملمظػمل"مبمملرت مؼب مواظدخقل ماظزملالحؿملهمل مغؾملمملؼهمل متمملرؼخ مإظب ماظقصقل مسـ دالظهمل

نماػذمظؽملمملممصعملدمضدِّم،سـمسدمماظعملدرةمسػملكماإلنمملبمظػملؿضملؾريمفادؿضملؼملمملظمأواظؽملؾملمملئؿملهمل،م
ماظؽمللمملءممنمملاٌضملؽملؿمل مضؾؾ موعـ ماٌؿملداغؿملهمل، ماظدرادهمل مخالل مخمملصهمل ماظرجمملل مضؾؾ عـ

مطمملغوملم مبمملؼرةمومـلؿضملؼملػملؼماٌؾققثمملتاٌؿزوجمملتماظغملؾرياتمؼبماظلـ.مإذا عملػملـمؼسؾمملرة
مو م)برت مبقرت" مأغل م"خالص مأو م"بمملؼرات" مأغظمللؾملـ مصؾمللمأسـ ماألعر(  غؿؾملك

ماٌضملؽملكماظلػمليبم متعملزملد ممفغظمللؼبماظقاضعمال ماجملؿؼملع، ماظذيمضبؼملػملف ػلمررؼعملهملمبؾ
شملقلمصرتةمسزوبؿؾملممل،مأومأغؾملمملمدخػملوملمظماالجؿؼملمملسلبمبؾملمملمسـمضػملعملؾملمملمعـموضضملؾملمملمضملِرتؾب

م مزواج، متؾعملكمدون مودبمملفمأن ماًشملر ماظلػمليبمؼبمعرحػملهمل ماحملؼملقل مػذا مطؾ وعع
اظزواجمالمتزالمضمملئؼملهمل،موميغملؽملؾملمملمأنمؼبمترىمأنمحصملقزؾملمملممؾمملؼرةاظؼؾدومأنممظػملؼملزملشملػملح

متؿفمملوزمػذهماٌرحػملهمل،مسغملسمعمملمػقمذمملئعمؼبمسرفماجملؿؼملع.م
م مظػملدالظهمل معزملشملػملقمملتمدػملؾؿملهمل مادؿضملؼملمملل موسػملك مرؾؿملضملل مشري ظؿملسممعلؿؾملفـوضع

م ماٌزملشملػملح مبؾ مصقلنمل، ماىزائري ماجملؿؼملع مسػملك ماٌطملربممفغظمللحغملرا مؼب  نده
وهؼملؾماظدالالتممؾملمملغظمللطؼملمملمندمعزملشملػملقمملتممممملثػملهملمتقملديماظقزؿملظملهملمم،وؼبمتقغس

واظذيمم،بفملرعؿملؽملؿملمملم« tanmnatsats »حؿكمؼبماجملؿؼملضملمملتماظطملربؿملهملمطؼملزملشملػملحممؾملمملغظملل
ؼضملينماظظملؿمملةماظيتمبعملؿملوملمؼبماظؾؿملوملمعـمدونمزواجموضبؼملؾماظدالظهملماالجؿؼملمملسؿملهملماظلػملؾؿملهملم

مبمملؼرة مند41ظغملػملؼملهمل مطؼملممل مأؼسملممل، ماظرتاثماالؼشملمملظلممه مؼب مايقضماٌؿقدط معؽملشملعملهمل ؼب

                                                                                                                                   
ؽبمؼؽبؿؿبػمُلقنؽبمطكبؿؽبمملبؽبماظػملَّفكبموؽبَأَضمملعؾبقاماظزملَّالَةم"ضممللمآمتضملمملظبمم40 وؽبَأغؿبظمَلعمُلقامعكبؼملَّمملمرؽبزؽبْضؽملؽبمملػؾبؿؿبمدكبرِّاموؽبسؽبالغكبؿملؽبهمًلمؼؽبرؿبجؾبقنؽبمتكبفؽبمملرؽبًةمِإنَّماظَّذكبؼ

ؿبمتؽبؾؾبقر  .[92فاطر: ]"مَظ
41 Voir le travail de Guevorkian, L., op.cit.    
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ظػملؿضملؾريمسـمعـمومملوزنماظضملؼملرم 
م ماظلػملؾؿملهمل ماظدالظهمل مضبؼملؾ موػق مظػملزواج، مععملمملبؾما فغظمللاٌـمملظل مؼب مظؾمملؼرة

م.األمموأاٌرأةماٌغملؿؼملػملهملمأيممMammaعزملشملػملحم
ماسرتافمالالموجقدمومفغقبسػملكمّأػذاماظؿرملمملبفماٌقجقدمؼبمذبؿؼملضملمملتمزبؿػملظملهمل،مؼدلم

موإغقب مظذاتؾملممل مبمملٌرأة ماإلنمملب، معرتؾطممبلفملظهمل موجقدػممل قبؼملممل معرتؾطمأدمملدمملممود اظزواج
مواإلنمملب مصغملػمّل43بمملألعقعهمل مزادتمصرصمغلنملماإلنمملبم، مطػملؼملممل مأضؾ ماظضملؼملر مطمملن ؼملممل

مواظضملغملسم مأدرع. ماٌـػملكمواٌرشقبمصؿملؾملممل ماالجؿؼملمملسؿملهمل ماظقصقلمإظبماٌغملمملغهمل مطمملن وطػملؼملممل
قبصم،بمملظضملغملس مد مارتظملع ممغملػملؼملممل مطػملؼملممل ماظؽمللؾممارتظملعاظزواج مطمملن ماإلنمملبموطػملؼملممل دـ
اىدؼرم أبطء.ماٌردقعهملمعـماجملؿؼملعماٌغملمملغهملماالجؿؼملمملسؿملهملمداموطمملنماظقصقلمإظبربدقب

مأنقب مأؼسملممل ماٌؿزوجهملمبمملظذطر مشري ماٌرأة مسػملك مؼشملػملؼ مبمملؼرة مشريممعزملشملػملح ماظرجؾ دون
معضملرصهملاٌؿزوج مربمملوظؿؽملممل موسؽملد ماظؿمملظل:اإلم، ماظلقملال مسػملك مغعملقلممجمملبهمل  ٌمملذا

مبمملؼرة" مغعملقل "اعرة مرؿبمملؼؽببؽبمؾؿبجؽب"رؽب وال م رصلقب"، مبفملغف مذظؽ مدـماظغملـريون ظؿملسمػؽملمملك
طؼملمملمألنمضدرتفماإلنمملبؿملهملمظـمتؿفملثرمواظضملؼملرمالمؼضملؿملؾف،موم،ربددةمظػملزواجمسؽملدماظرجؾ

مؿملمملتؿملهمل.ايمخربتفمدؼزؼتفملخرماظزواجممأنقب
ماظسملطملطماالجؿؼملمملسلمواٌضملؽملكممإنقب اظضملمملزبمملتماظلػمليبمظػملؼملزملشملػملقمملتماظيتمتؽملضملوملمبؾملممل

متفملخرنمؼبم مؼؿزاؼداظػملقاتل مطمملغوملمػذهمماظزواج مصكملذا متعملدعوملماٌضملؽملؿملمملتمبمملظلـ، طػملؼملممل
مدمملخرةم مبشملرؼعملهمل ماٌضملؽملؿملمملتمأغظمللؾملـ مضؾؾ ماظضملرملرؼؽملؿملمملتمعـ مؼب اٌزملشملػملقمملتمتلؿضملؼملؾ

مظالدؿؾملزاء مصكملغقب، مأطرب موضضملممل مظػملغملػملؼملهمل متزملؾح ماظزعـ معع ماٌضملؽملؿملمملتمف ماظظملؿؿملمملت سػملك
،موذظؽمبلؾنملمردودمصضملؾماحملؿملطماالجؿؼملمملسلمغظمللف.مضدمتغملقنمػذهماظغملػملؼملهملمبمملظصملمملػرة
مؼب مادؿضملؼملػملوملممدؾؾممل معممل ماظألم،"ةرؽبمملؼؿبضملؽبظػملؼملؾب"اًالفمواظؽملزاعمؼبمحمملظهمل مؼبماظلـمؿعملدقبنقب م

ماإلنمملبؼزؼ مسدم معـ مواًقف ماظقضع، مػذا مؼب ماظؾعملمملء معـ مواًقف ماظعملػملؼ مم،د
صمملًقفممغظمللف، ـمػؿمؼبماظقضعسؽملدماظرجممللممّم فغظمللفمؼبمحنيمالمندماظؿكققب

معـمسدمماظزواجموسدمماإلنمملبمؼبمدـماألربضملنيمػقمخمملصمبمملظؽمللمملءمصعملط.
االخؿالفمبنيمتفملخرمزواجممهػملؿملؾمعزملشملػملحمبمملؼرةمواٌزملشملػملقمملتماألخرىمؼقملطدمأنقب

مواظرجؾم ؼرتؾطمبرملغملؾموثؿملؼممبلفملظهملماإلنمملبمواظلمملسهملمؼبماجملؿؼملعماحملػمللماٌرأة

                                                                                                                                   
42 Carmignani, S., op.cit.    

م"ؼبماظعملرنم43  مسػملكمغلؾهملمم18متمربمملربهملماظضملزوبهملمؼبمأروبممل مطمملغوملمترملغملؾمتؾملدؼدا وخمملصهملمسزوبهملماظؽمللمملءمألغؾملممل
 .اٌقاظؿملد"

Guilpain, G., op.cit., p. 173.  
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اٌؿؼملـػملهملموراءماظزواج،ممهملايعملؿملعملؿملرػمملغمملتماظؾؿملقظقجؿملهملمظغملػملؿملؾملؼملممل،موػذامضبؿملػملؽملمملمعؾمملذرةمظػمل
مايظملمملزمسػملكماظؽمللؾموسػملكماظػملعملنملماظضملمملئػملل.مممؼب

عـف اجتؿاعي : العزوبة الـسووة يف الػضاء العاممصطؾحات 
 مضاعف

ممإذا ماٌدغؿملهمل مايمملظهمل مطمملغومل ماىزائر مؼب مسػملك مأوضمملعماضمملئؼملهمل مأربضملهمل مبني ظؿؼملؿملؿملز
م) مم-أسزبزبؿػملظملهمل مأرعؾ م)ة(، معشملػملؼ م)ة(، معؿزوج مػذهمسزبمملء، مإرالق موطمملن )ة(

ماألظ مؼؿسملؼملـ مال ماٌدغؿملهمل مايمملظهمل مؼب مػذهمظملمملز مادؿضملؼملمملل مصمملعؿداد مضؿملؼملل، محغملؿ أي
ؼبماظؿضملمملعؾم« Madame » غلهملمأومعداممآاٌزملشملػملقمملتمؼبماظظملسملمملءماظضملمملمموإرالقمطػملؼملهملم

مواظؿؼملؿملؿملزم مايؿملمملد مبني مترتاوح ماظيت ماظعملراءات معـ ماظضملدؼد مضبؼملؾ مضد االجؿؼملمملسل
م.واظؿظملرضهمل

ماظؿؼملمملؼزمحدةمؼبماٌلؼملؿملمملتماظضملمملعؿملهملماٌؿداوظهملمؼبمايؿملمملةماظؿملقعؿملهملم ؼزدادمعضملؽملكمػذا
م ماٌؿزوجمملت مشري مآغلهملوظػملؽمللمملء معزملشملػملح موادؿضملؼملمملل ماٌدغؿملهمل مايمملظهمل مسػملك  اظرتطؿملز

« Mademoiselle »م معدام مدؿملدة مأو ، « Madame » م مؼب مادؿضملؼملمملظف اظظملسملمملءموذؿملقع
مؼضملغملسماظضملمملم، مواظظمل ضد موايدود ماٌضملمملش ماظقاضع مػمملتنيمؼب مبني ماظؿضملمملعؾ مؼب قاصؾ

مالمضبؼم،اظظملؽؿني،ممبضملؽملكمآخر موعممل مظػملؼملؿزوجهمل مضبؼ مؼزملػملحمظطملريممهلمملمبنيمعممل وعممل
مالمؼزملػملح .مإرالقمطػملؼملهملمعداممؼضملؽملكمأنماٌرأةمهوملمسزملؼملهملمرجؾمبؾملمملماٌؿزوجهملموعممل

ماحرتاعف، معـ مغمملبع مظظملظمووجقبماحرتاعؾملممل مادؿضملؼملمملل ممأعقبممل صؾملقم "عمملدعقزال"آغلهمل
م مسغمللؾملممل ماٌضملمملعػملهملمؾملمملألغقبمتمملعممل مأدػملقب معـ مفغظمللمربروعهمل م، مبضملضموػذا مؼؾؿملح عممل

مسػملكاظؿفمملوزاتموؼ ماىؽملسممعملدعؾملممل مضؾؾ معـ مسروضمزبؿػملظملهمل مظعملؾقل معلؿضملدة أغؾملممل
م.44اآلخر
عـماٌظملمملرضهملمأنمؼؽملصملرمظػملؽمللمملءماظػملقاتلمتشملػملؼمسػملؿملؾملـمػذهماظؿضملؾرياتماالجؿؼملمملسؿملهمل،م"

معؾملدداتمظػملقضعماالجؿؼملمملسلمواألبقي مضضملظملمملءم وأ ضقمملؼمملمـبقصظملؾملم45"بفملغقبؾملـ أصراد
ماظرجمملل.صبنملمغبمملؼؿؾملـمخمملصهملمعـمتؾملدؼداتموومملوزاتم

صؾنيماظؽمللمملءماظسملضملؿملظملمملتمواظؽمللمملءمم،عـماٌظملمملرضهملمملمػذهماظؽملصملرةماٌزدوجهملمغقسـبتضملغملسم
"ظغملـماألعرمؼدلمسػملكمتزملؽملؿملػماظؽمللمملءمدونمأزواجمضؼملـمم،اًشملرياتمذبممللموادع

                                                                                                                                   
44 Bette, P., Gonzalez-Quijano, L. (2015), « De la femme seule aux femmes sans 

mari », Genre & Histoire, 

[En ligne], 16| Automne. URL: http://genrehistoire.revues.org/2225 
45 Singly (De), F, (dir.), (1991), La Famille : l’état des savoirs, Paris, La Découverte. 
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م،46اظؿفمملوز"ومظالخرتاقوادضملهملماٌدىموضمملبػملهملم فغظمللصؽمملتمخمملصهمل،مظغملؽملؾملمملمؼبماظقضوملم
م ماظيتمبػملطملوملمدـ ماظضملمملزبهمل مضدمصمملظظملؿمملة مظغملقغؾملممل متؿزوجمخشملرية ماالجؿؼملمملسلموٕ اظزواج

ماظؽملمملضفهملماظيتمٕمتؿزوجسمملزبهملممملتزملؾحمأعِّ مضدمتؿؾملؿممبقمملوظهملمم،ماٌرأة صؾمللمخشملرية
مؼؾبربط طملؿملمملبماظزوجأخرى،مصماعرأةمزوجمهملدرض ماٌرأة ؼبمطـريمعـماألحؿملمملنممؼبمحؿملمملة

علغملؿملؽملهملمم) رنمأؼسملمملمبمملظسملضملػماظؽملظملللموبمملظقحدةؼعملم،ضؿملهملبطملؿملمملبماظعملؿملؿمواٌؾمملدئماألخال
م(وقبحقبدػممل م، ماظقاضع مؼضملمملطس مضد ماجؿؼملمملسؿملممل ماظرملمملئع ماظؿزملقر ماظزوجألوػذا مشؿملمملب  نقب
 ؼبماظقحدة،مصطملمملظؾؿملهملماظضملمملزبمملتممالمؼضملينمدائؼملـبمملمأغقبؾملـمؼضملرملـمؼبمحؿملمملةماٌرأة أوماظرجؾ

قبمهوملم،مبظملردػـمقبلغملتمال .مسدممدعملػماظؾؿملوملماظقاظديمأومععماإلخقةمصؾملـمعمملزظ
مظضملالضهملم مخقضؾملممل موسدم ماٌرأة محؿملمملة مؼب مرجؾ موجقد مسدم مأؼسملـبممل مؼضملين مال اظزواج

ماجملؿؼملع مؼعملػملؼ معممل مسمملدة ماظضملالضمملت مػذه معـؾ موجقد مواحؿؼملمملل ،ماحملػمللمسمملرظملؿملهمل،
تدلمبمملظؽمللؾهملمظػملضملمملزبمملتمسػملكمرشؾهملمؼبمإمتمملممعرملروعمػذهماٌؼملمملردمملتمطمملغوملمموإنحؿكم

مًاوومملوزمممًلضملدماخرتاضؼؾب إاّلمأغقبف ،صبمملبؿملهملإسػملكمسؿملشماظقضعمبشملرؼعملهملمماظزواجمأومتدل
م.47ظػملعملؿملؿم

ماجملؿؼملعماظذيمؼشملػملؼمعـؾمػذهماٌلؼملؿملمملتمضدمؼؿؽملمملدكمؼبماظغملـريمعـماألحؿملمملنمأنقب
ماظؿملقم،موأنم ماىزائرؼهمل مظضملددمطؾريمعـماألدر مترملغملؾماظضملمملئؾماظقحؿملد ماظرملرضبهمل ػذه

رهمواإلذرافمسػملكمطؾمعؽملزلموادؿؽفمملظوملمظؿرملؼملؾماظؿملقمماظؾقىملمسـماػؿؼملمملعمملتؾملـمهققب
ععماظضملدؼدمعـماظؿظملمملصؿملؾماظيتمطمملغوملمضؼملـماخؿزملمملصم صؿملفمواظؿضملمملرلمصطملريةموطؾرية
 .اظرجممللمدمملبعمًلممل

  

                                                                                                                                   
46 « De la femme seule » aux femmes sans mari », op.cit. 
47 Idem. 
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 جناب: هاجس "الساعة البقولوجقة"الزواج من أجل اإل

ماظؽمللمملء ممسؼملرامتضملؿملش ماظرجمملل معـ مأرقل ماظدميقشراصؿملهمل ماٌضملشملؿملمملت  ػذاوحلنمل
اظؽمللمملءماجؿؼملمملسؿملمملمرملؿملكقخهملمأرقلمعـماظرجمملل،مظغملـمتغملربمظ سرضهملعمملمصبضملؾماظؽمللمملءم
م ماظرجمملل، مضؾؾ ماظقضع مجلقسمهتقملطدوػذا مغضملؼملمملن ممسؿملهمل ماٌطملربؿملهمل م:اظؾمملحـهمل

ؼبماظقاضعماالجؿؼملمملسل،مو"اإلحزملمملئؿملمملتمتقملطدمأنماظؽمللمملءمؼضملرملـمأرقلمعـماظرجمملل،م
موػؼملممل: ؿؼملؿملؿملزمبنيمغقسنيمعـماألسؼملمملراظ دصضملـؼمػذاماظشملرحاظؽمللمملءممينتمضؾؾماظرجممللمو

مشمملؼهملم مإظب ماظقالدة معؽملذ مضبؿلنمل مواظذي ماٌدغؿملهمل مايمملظهمل مؼب ماٌلقبفؾ ماظزعين اظضملؼملر
[...]اظقصمملة،مواظضملؼملرماالجؿؼملمملسل

 .م48
حلنملمم« âge-anti matrimonial »صػملػملؽمللمملءمدـمربددمظػملزواجموآخرمضدماظزواجم

مدمملغعملػملل مدي مF. De Singlyمتضملؾري معرػقنمص، ماظزواجؿملهمل ماظلقق مؼب ماظؽمللمملء قجقد
م ماإلنمملبؿملهمل، م ذاإوبعملدرتؾملـ معرتؾشملطمملن معؽملفممملاظزواج مواظطملرض مأدرة  بؿغملقؼـ

ماألول،م ماإلنمملبمؼبماٌعملمملم معؾمملذرةممصكملنػق مؼبموضعماظضملزوبهملمؼضملرضماظضملمملئػملهمل اظؾعملمملء
موددػممل مسدم مسعملمملربمم،ًشملر مصؿملف متؾدأ ماظذي ماظلـ مػق ماظـالثني مدـ وبمملسؿؾمملر
م ماظؾؿملقظقجؿملهمل ماظاظلمملسهمل مدقاء،مؼب محد مسػملك مواجملؿؼملع ماظؽمللمملء متؾبعملػملؼ محبؿملىمل ؿلمملرع

وإنمملبمأرظملممللمضرورةمحؿؼملؿملهملمصبنملمهعملؿملعملؾملمملمضؾؾم تغملقؼـمأدرةمإذنمعشملػملنملؼزملؾحمو
دمملسبهملمالمصبنملمممملاظيتمتضملرضمظػملظملؿمملةمصرصاظزواجموتزملؾحمطؾمصرصمم،األوان صقات
إذامطمملغوملماظلمملسهملمومسػملؿملؾملمملمأنمتظملغملرمصؿملؾملمملمعػملؿملمملمضؾؾماظرصض، ،ؿظملرؼطمصؿملؾملممل،ممبضملؽملكاظ

مصكملنقب ماألربضملني، مبضملد معممل مؼغملقن ماظذي ماظؿملفملس مبلـ معرتؾشملهمل اظلمملسهملمماظؾؿملقظقجؿملهمل
االجؿؼملمملسؿملهملمتغملقنمضؾػملؾملمملموتؾدأمععماالضرتابمعـمدـماظـالثنيمؼبماٌؽملمملرؼمايسملرؼهملم

م ماظرؼظملؿملهمل ماٌؽملمملرؼ مؼب م)وضؾػملؾملممل مدـ ماظظملؿؿملمملتمم،(دؽملهملم25حقاظل مإحلمملس مؼؾدأ وػؽملممل
م مأضربماآلجمملل مؼب مظػملزواج ماظذيمؼدصضملؾملـ ماالجؿؼملمملسل مبمملظسملطملط  سعملمملربماظلمملسهملمألنقب

 المتؽملؿصملر.م
م يتؾد موسؿملـب اٌؾققثمملتاظؽمللمملء ماالجؿؼملمملسلممملأغظمللؾملـ ماظسملطملط م ،بؾملذا قب سػملكمصؾمل
اهلدفماألمسكمعـماظزواجمػقماإلنمملب،محؿكمبمملظؽمللؾهملمٌـمظدؼؾملـمغصملرةممدراؼهملمأنقب

رشنبمبؿرملغملؿملؾمثؽملمملئلمشريمتعملػملؿملدي.مػذهماظؽملعملشملهملمميغملـماالدؿداللمؼومسزملرؼهملمظػملزواج
م مصطملمملظؾؿملؿؾملـ ماألرظملمملل، مإنمملب مدون ماظزواج مسـ مدقملاهلـ مخالل معـ قملطدنمؼسػملؿملؾملممل

رصضمػذاماظؽملقعمعـماظزواج.مصكملذامطمملغوملمػؽملمملكمعـماظؽمللمملءمعـمػـمعلؿضملداتمظػملزواجم
                                                                                                                                   
48 Naamane-Guessous, S. (2000), Printemps et automne sexuels : puberté, ménopause, 

andropause au Maroc, éd. dif, p. 274-275. 
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فمبظملعملداغؾملمملمبفمليمٔـمطمملنمعـمأجؾماظؿؼملؿعمبمملألعقعهملمصعملط،مصؾملؽملمملكمعؽملؾملـمعـمترىمأغقب
موسػملؿملفمؼزملؾحماظزواجمضؾؾمبػملقغمدـماألربضملنيم ماظظملرصهملمالمداسلمظػملزواجمأصال. ػذه

مألغقبف ماظؽمللمملء، قبمػمملجس مهل مبمملظؽمللؾهمل ممؼضملؿرب ماالجؿؼملمملسل ماٌقت  رتؾطاٌبداؼهمل
مؼبمأذػمملغؾملـمبلـماظؿملفملسماظؾؿملقظقجل.م

 اظضملمملدةمدورة اغؿؾملمملءوؼرملريمإظبماظذيمؼضملدمزمملػرةمصؿملزؼقظقجؿملهمل،م بػملقغمدـماظؿملفملس
 اٌرتاصعملهملمععمبداؼهمل"ماإلنمملبؼدلمسػملكماغؿؾملمملءموزؿملظملهملم اجؿؼملمملسلبؽملمملءممػق ،اظرملؾملرؼهمل
 غملقنؼامعمملمدرغممل مملؼِّدج اتضملشمللمعصملؾملر جلدؼهمل بؿطملريات طذظؽتؿؼملؿملزم مملةؿملاي عـ عرحػملهمل
 مملغمملؿملتغملقنمأح دةؼجد اجؿؼملمملسؿملهمل أدوارو ٍؿؿملعملظكب وطذظؽمتطملريات اٌرأة، ظدى ععملؾقال
ماظؿملفملسوم.49سػملؿملؾملممل" وعظملروضهمل ظػملؼملرأة عضملشملمملة مدـ مصرتة م "ترتاوح مبني م50وم45عممل
معع50دؽملهمل" م ، محلنمل ماظؽمللمملء مبني متظملمملوت مواٌلؿقىمماظؾؿملؽهمل،وجقد مايؿملمملة منط

ماالجؿؼملمملسلمواالضؿزملمملدي.
م ماظميـؾ ماظؿملفملسمجؿؼملمملسلمالاؾػملقغ مصؿملفماإضزملمملءـبدـ مرجضملهمل متضملمملشم،ال مصرتة موػل

م51ؼبمصؼملوملموسزظهمل ماجملؿؼملع، مضمملدؿملهملموغصملرة ماظظملرتة معزملشملػملقمملتمم،هلذه متقجد مصال
م"دـممأو مظػملؿضملؾريمسؽملف ماظضملربؿملهمل ماظػملطملهمل ماظؽمللمملء متلؿضملؼملؾ موشمملظؾممل مبؾملممل، سؾمملراتمخمملصهمل

معؿملقملود مأيمأصؾح مدػملؾؿملهمل، مدالظهمل ماآلخر موضبؼملؾمػق مؼؽملؿصملرممممًلاظؿملفملس" موال ماٌرأة عـ
موطفملغقبؾملمملمضمملبػملهملمظػملرعل.ممذلءعؽملؾملمملم

نقبمطؾمذبؿؼملعمظفمعضملمملؼريهماًمملصهملمظؿقدؼدمإ"مؼبمػذاماظلؿملمملق:م"جلقس"تعملقلم
ماالجؿؼملمملسل، مغلمملءـبوماظضملؼملر مػؽملمملك مأن ماظزملؽملمملسؿملهملمؼبماؼؾدو عـممؽـبؼملغملَّتؽبماجملؿؼملضملمملت

م مبمملظدرادهمل مصرضموجقدػـ موراء معـ معرتظملع ماجؿؼملمملسل مسؼملر مهعملؿملؼ ععملمملرغهملمواظضملؼملؾ
م ماظؿعملػملؿملدي مظػملؽملؼملقذج موصعملممل مؼضملرملـ ماظػملقاتل مؼلضملنيبمملظؽمللمملء ظظملرضموجقدػـممواظالئل

م.52بفملجلمملدػـ"
اظضملؼملرماالجؿؼملمملسلمظػملؼملرأةمسؼملرمأغقثؿؾملمملماظذيمؼؾدأمععماظؾػملقغموؼؽملؿؾمللمبضملدةممؾميـ

م مبمملالخؿظملمملء ماظرملؾمملب معالعح متؾدأ مسؽملدعممل مضػملؿملػملهمل م "حبؿملىملدؽملقات متؾدأ جبذبماٌرأة
مارتظملعمدؽملقبؾملمملوطػملؼملمملمم،53طقدمأضزملك"م30ظطملمملؼهملمدـمم17وم16أغصملمملرماظرجممللمؼبمدـم

                                                                                                                                   
49 Sellahi, F.-Z. (2007), Le vécu de la ménopause chez la femme Algérienne, Thèse de 

doctorat d'état en psychologie clinique, Univesrité Mentouri de Constantine, sous la 

Direction de Sellahi, Ali, p. 249. 
50 Naamane-Guessous, S., op.cit., p. 198. 
51 Ibid., p. 202-203. 
52 Idem. 
53 Idem. 
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ؼلؿضملؼملؾم اجملؿؼملعماحملػمللوؼبمػذاماظلؿملمملقمأصؾحم،مؾملمملصؿملمشريمعرشقبموملصؾقأطػملؼملمملم
ماظػملقاتلمٕمؼضملدمؼؾبرشنملمممًلعزملشملػملق مظػملدالظهملمسػملكماظؽمللمملء م"َضرؿبزؿبَظوملؿب"صؿملؾملمآخر  ،ـموػق
ممملأيمؼزملؾحمطمملظػملقؿمأوماًسملمملرماظذيمبعمللمزعؽملـبم،"َضرؿبزؽبلؽب"ماظذيمىلداؿؼملـؾمظ ظإلذمملرة
ماظشملؾملقمرقؼاًل مرمملظوملمصرتة معؾملؼملممل مؼلؿقي مم،وظـ مظألطؾ،م بمملظؿمملظلوأصؾح مضمملبؾ شري
م.بف"أصؾحمالمعؿضملهملم"بمملخؿزملمملرمو

ما موضؿمتؿػملؽ مأرظملممللمممًلظؽمللمملء مسػملك مظػملقزملقل ماظرجمملل معـ م"ومأضؾ سدممتؿسملمملسػ
مؼبم مأغقبف مسػملكماسؿؾمملر ماالجؿؼملمملسؿملهمل، ماٌلمملواة مبضملدم ماظؾؿملقظقجؿملهمل ماٌلمملواة اٌظملؾملقممصؼملؿملؿ

رجممللمؼبمغؾملمملؼهملماٌشملمملفماٌزؼدمعـماظظملرصمإلصبمملدمذرؼؽمصػملػمل اظلـ،"اظشملؾؿملضملل"مظظملمملرقم
ـمتعملؾمعضملمملؼريماظلقبم،لمطؾمايمملالتظملوسػملؿملفمصم،مبضملؽملكمأضؾمعؽملؾملؿمدؽملمملم،ؼبمسؼملرمجؿملد
سػملكممتؿؿماٌظملمملوضمملتماظزواجؿملهملمحقلمرزغمملعهملماظزواجو...مبمملظؽمللؾهملمظػملرجؾ واظؿؼملـالت

 م.54"أدمملسمسدمماٌلمملواةمػذه
مدفملظ مسؿملقبممملؽملسؽملدعممل مسـأصراد ماظدرادهمل مظػملزواجا ؽملهمل ماٌـمملظل متزملقراتؾملؿمظلـ موسـ ،

م موبمملظؽمللؾهمل مظػملؼملرأة مومملوزهبمملظؽمللؾهمل مأو ماظذيمالمصبنملمدبشملؿملف ماظلـ موسـ م،ظػملرجؾ
ماٌؿملداغؿملهملماسرتاضمبضملضماٌؾققثنيمسػملكماظؿؾغملريمبمملظزواج،م أزؾملرتمغؿمملئيملماظدرادهمل

ؾملؽملمملكمعـمؼضملمملرضمص ،تفملخريهمطـريامخزملقصمملمسؽملدماظظملؿمملة فغظمللؼبماظقضوملممرصضاظ عع
مسػملكم موحرصـبممل مواظضملرملرؼـ،موذظؽمغبمملؼهملمهلممل مصققماًمملعلهمل تفملخرمدـمزواجماظؽمللمملء

ماٌـمملظؿملهملمظػملزواجمتراوحمػذاماظلـمزواج.وخرملؿملهملمعـمعزملريماظؾعملمملءمدونمماإلنمملبضؿملؼملهملم
مملمسـماظلـماظذيمالمصبنملمظػملرجمملل،مأعقبم30-27وم،دؽملهملمبمملظؽمللؾهملمظػملؽمللمملءم27- 25بنيم
 اظرجؾممملأعقبم،40-35عمملمبنيمحصملقزؾملمملمضضملؿملظملهملمصؾملقرأةموإالمأصؾقوملمٌاتؿكشملمملهمأنم

 اظزواجمحؿكمسؽملدمدـماًؼمللني.ممبرأؼؾملؿمبكملعغملمملغف
اظرجؾمظفمدـمالمصبنملمأنمؼؿضملداهمؼبماظزواج،ممضػملهملمعـماٌؾققثمملتمعـمترىمأنقب

مبفملغقبوتربقب مذظؽ مظألعراضرن مسرضهمل مأطـر مؼزملؾح ماألبؽملمملءمم،ف مسـ مهدثـ وأخرؼمملت
ماًؼمللني مؼب متزوج مإذا مؼغملربون مأبؽملمملءه م"ػؾمدريى مبؾملؿ مم؟واظضملالضهمل اظذمللؿنيمصضملؽملد

أممجدممبمملبؽملفػؾمػلمسالضهملمأبمم؟ابؽملفمؼبماظضملمملذرةمصؼملمملمػلمغقعماظضملالضهملمبؿملؽملؾملؿمؼزملؾح
موإذامتقؼبمؼبمػذاماظضملؼملرمػؾمؼرتكمأرظملمملظفمؼؿمملعكموٌـ؟ممحبظملؿملده؟

                                                                                                                                   
54 Bessin, M., Levilain, H., Regnier-Loilier, A. (2005), « La parentalité tardive, Logiques 

biographiques et pratiques éducatives », École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(CNRS-CEMS) Université de Metz (ERASE) INED, Avril 2005, DOSSIER D’ETUDE  

n° 67, p. 5. 
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 وعاب الرجل مفؿا طالت عزوبته  ال

غظمللؾملمملمممليدةمبالمؼرملضملرماظرجممللمدائؼملمملمبمملظسملطملطماالجؿؼملمملسلمواظؽملظملللمسبقماظزواجم
مؼبماظضملزوب ضملدقبؼالموم،اظؽمللمملءمسؽملد بمملظؽمللؾهملممإظبمأجؾمشريمعلؼملكمعرملغملػملهملمهملاالدؿؼملرار
مظػملرجؾ مألنقبص، ماظقضوملماظغملمملؼبمظػملزواج، مأخذ ماظرجمملل ماظرجممللممؼملـمحؼ مسؽملد  اظضملزوبهمل

معـ متعملزملؿملؾملؿ مرجاًلمال مؼؾعملك مصمملظرجؾ ماظزواجؿملهمل، ماظضملؼملرماظلقق معـ مبػملغ  ،عؾملؼملممل
 ظػملزواجاظلقبـماٌـمملظؿملهملموومملوزمعرحػملهملم ،وبكملعغملمملغفماظؿؼملؿعمبممليؿملمملةمؼبمأيمعرحػملهملمطمملغومل

عـمؼعملقمممانعملدؾظملص ،وصؼماٌقاصظملمملتماظيتمؼراػمملمعؽملمملدؾهملمظفمضملروساظ المؼؽملظمللماخؿؿملمملر
مع مأخومل،مأو مأو معـمأمدمل ماظقحدةمعـمؾػملسػملكمخدعؿف مم،حؿملمملة مؼبمصقائدمريظملغملاظؿؼؾدأ

تزالممال.55أنمؼؿزوجمعؿكمأرادمطمملنمميػملؽمعمملالمبقدضملفمإنمواألدرةمواظؽملَّلؽبنملماظزملمملحل،م
ماجملؿؼملعم مؼب مصعملط ماظؽمللمملء مسػملك محغملرًا مواظؽملظمللل ماالجؿؼملمملسل ممبظملؾملقعؾملممل "اظضملؽملقدهمل"

م بؿملؽملؼملمملم،بعمللؽملشملؿملؽملهملاحملػمللم مالمؼؾقرواظرجؾمؼلؿـؽملكمعؽملؾملممل ؼداصعماظرجؾمسـمػذام.
،مؼلؿشملؿملعموضعمحدمظضملزوبؿفمحؿكموإنمبػملغماًؼمللني،موؼبمػذهمايمملظهملفماٌؽملشملؼمألغقب

عـماٌلؿؾضملدمأنمؼرتؾطممبـمتعملمملربفمأوممتمملثػملفمدؽملممل،مبؾمطبؿمملرمعـمػلمأضؾمعؽملف،موظقم
سدغمملمظػملقاضعمظقجدغمملمأنماظرجؾماٌؿعملدممؼبماظضملؼملرمترتظملعمأدؾملؿماظشملػملنملمسػملؿملفمعـمضؾؾم

مؼبماظ ماظؽملمملضفهمل ماظظملؿمملة ماظضملغملسمعع مؼزملؾح مصؿملؼملممل مسػملكماظظملؿؿملمملت، موضضملؾملممل مإظبمحد ضملؼملر
ماظلقداء ماالغؿصملمملر مو ،الئقهمل مؼػملطملل ماظرملؾمملنمال معـ ماظضملدؼد معؿملؾ مواضع ماألعر مػذا

وؼبمأحؿملمملنمطـريةماالدؿطملؽملمملءمسـمػذامم،إظبمتفملخريمدـماظزواجمإظبمأجؾمشريمعلؼملك
م.56"صرقعملمملق"مرمملٌمملمأنم"اٌشملػملقبمشريمعؿق"االدؿ

والمؼعملمملبػملؾملمملمبمملظرصض،ممدائؼملمملمسزوبهملماظرجؾؼلمملغدماجملؿؼملعممظغملـمػذامالمؼضملينمأنقب
طمملغوملمغصملرةماجملؿؼملعممذاصمملظرملغملقكمواظؿلمملؤالتمتـمملرمأحؿملمملغمملمحقلمأدؾمملبمسزوبؿف.مإ

اظؽملصملرةماالجؿؼملمملسؿملهملمظػملرجؾماألسزبمأؼسملـبمملمصؿملؾملمملمم،مصكملنقبومملهماٌرأةمأطـرمسؽملظملمملمودوغؿملهمل
ممّم ماٌربراتمتضملشملكمظفمأطـر مأنقب متضملشملكمظػملؼملرأة،مغقعمعـماظرؼؾهملمواظؿلمملؤالت،مرشؿ ممل

م مؼضملؿرب مال مألنقبصؾملق مأسزبممل، مؼزال مال مرمملٌممل مطمملعال ماٌؿزوجمرجال مشري  اظرجؾ

                                                                                                                                   

 :ؼب عضملمملبر ،"اظضملؽملقدهمل"م،(2003)مػالل،معؽملك55 

http://www.maaber.org/issue_october03/lookout3.htm 
مسعملؿملؾم56 مآخر"م،(2012-07-13)معالك، مإذضملمملر م"حؿك مدبؿملظملؾملؿ...سمملزبقن "ماظقحدةمال
ؼب:

www.lebanonfiles.com/news/408862?fb_comment_id=10151095768910993_24204835#f

3fe086f7d49778م
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صالمؼقضعمظفمأيمم،ؼبماجملؿؼملضملمملتماظضملربؿملهملمسؼملقعمملمتغملقنمعغملمملغؿفماالجؿؼملمملسؿملهملمعؿذبذبهمل
اسؿؾمملرموؼضملؿملشمبدونمطراعهملموػؿملؾهمل،موذظؽمظضملدمماسرتافماجملؿؼملعمبفمطظملردمصمملحلمظفم

م ماظغملمملعػملهمل مظ ظظملعملداغؾملمملاظـعملهمل مادور اىزائريمسػملكموجفممالبـمؼبماجملؿؼملعاظذيمؼػملضملؾف
والمؼغملؿؼملؾمدورهمإالمم،المؼرثماظلػملشملهملماظيتمؼؿؼملؿعمبؾملمملمرجممللماظضملمملئػملهملص ،اًزملقص
مزواجف م" ،بضملد مؼؾعملك ماألسزب ماظرجؾ مألن مظلـمسؽملدغممل مبمملظغ مشري موؼضملؿرب غمملضزملممل
مظػملقرؼقبماظذطقرؼهملمتؾعملكماظضملزوبهملم.57"اظرذد ماٌرأةمهملموسدممهؼملؾماٌلقملوظؿملهمل،مأعقبرعزا ممل

ماإلنمملب.صالمتفملخذمدورػمملموعغملمملغؿؾملمملماالجؿؼملمملسؿملهملمإالمبضملدم
م ماظراصضمظػملزواجمهقم محقل ماألدؽػملهمل معـ مصرضؿملمملتمحقلمشملوتاظضملدؼد مظذظؽ رح
تقجؾملمملتفماىؽمللؿملهملموعؿملقظفمألذكمملصمعـماىؽملسم وأعمللمأومغظملللمػمْلسؿملنملمخؽبوجقدم
متربؼرافغظملل مظف مصبدون معممل مطـريا مظضملفزه،مإالمأنقب مرمبممل مأو معـػملل( متقجف ممملدؼؽملؿملم)ذو

مؼؽملؿؾمللمبفم متضملؾريماظظملمملسػملنيماالجؿؼملمملسؿملنيم مسػملكمحد ماظؽملمملدؽمأو مبمملظراػنملمأو صؿملرملؾف
مطػملؼملهملؼبمحعملفمعمملمسدامعلؿؾملفؽملهملمتقزػمسؾمملراتمالممععمذظؽم،مظغملـ58"بمملبمملص"األعرم
م" مزبؽملشملقط" مطػملؼملهمل متغملمملصلمل مو"زبؽملشملقط"م"سمملتؼ")اظيت مظػملؽمللمملء(،   بمملظؽمللؾهمل

وػلمطػملؼملهملمترطؿملهملمم،59سػملكماظظملؿكماألسزبماىزائرؼهملمهملضملمملعؿملػلماظغملػملؼملهملماظيتمتشملػملؼمبمملظ
ماظظملؿكماظعملقي،موضدمتؽملقدرمعـمأصؾماؼشملمملظلموتضملينماٌؽملؾقذمأوماٌؽملظملل،مظغملـم عضملؽملمملػممل

مادؿضملؼملمملهلمملمظدىماظرملمملبمالمضبؼملؾمأيمدالظهملمدػملؾؿملهمل.
أصؾحموحؿملدامالمسمملئؾممألغقبف ،طـريامعمملمؼؽملصملرمظػملضملمملزبمؼبمدـمعؿفملخرةمغصملرةمذظملعملهمل

موصبدون مبؾ مظدؼف، معؿقصرة مشري ماإلعغملمملغؿملمملت مطمملغومل مإذا مخمملصهمل  ًاأسذار ظفمظف
موؼؾبو معمملدؼمملتمرشؿمتربؼراتمزبؿػملظملهمل مأصؾقـ مأغؾملـ مبمملسؿؾمملر ماظؽمللمملء مسػملك ماظػملقم مػملعملك

مذؾمملب ممممًلأن مبمملظؽمللؾهمل موحؿك متزوجقا، موضضملف معـؾ ماٌمملدؼهملمٌؼب ماإلعغملمملغؿملمملت مظدؼف ـ

                                                                                                                                   
57 Von Allmen, J.-D.-M. (1985), Mariage et famille : l'évolution des structures familiales 

en Algérie, thèse de 3ème cycle, Paris, p. 28. 
58 Père ou ermite, c'est bien en rapport avec les moines chastes et leur célibat مبمملبمملس   
et ات،م .pl  بمملبمملص، babbâs, bâbbas. Prêtre chrétien, curé, voir: 

Ben Cheneb, M. (2012), Mots Turks et Persans conservés dans le parler Algérien, thèse 

complémentaire en vue du doctorat en lettres, faculté des lettres, Université d’Alger,  

p. 14. 

pâpâs, pâppâs et poappâs fém., pl. dk.p. 27 
59 مزبؽملشملقط،  zbentôt, célibataire ; t. ازبمملغدي izbandit et ازبمملغدؼد izbandid « home d'une stature 

grande et athlétique », qui semble venir de l'ital. sbanditto « banni, exile ». Cf. Dozy, 

suppl. I, 580; w. Marçaisobserv., p. 436. On peut songer aussi à l'ar.class.  
« vigoureux, robuste». Ben Cheneb, M., op.cit., p. 45. 
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مأنقب مؼرى مطبمصمملجملؿؼملع مأن محعملف مظفعـ معؽملمملدؾهمل مػل معـ مذظؽمم،ؿمملر ماغؿصملمملر موؼب
معـمحعملفمسؿملشمحؿملمملتفمبمملظشملرؼعملهملماظيتمؼرشنملمبؾملممل.م

ماظرجممللمبمملظرشؿمعـمأنقب ،مظغملؽملؾملمملمأؼسملـبمملماظضملزوبؿملهملمضدمتغملقنموضضملؿملهملمصضملؾهملمؼضملؿملرملؾملممل
ماٌرأة،وسزوبهملمأطربماخؿالفمبنيمسزوبهملماظرجؾمموػؽملمملمؼغملؼملـ ،ترملغملؾمعلفملظهملمخمملصهمل

ذاتفمإنمػقمم"اظرجؾمؼسملرقبمصمملظؿؼملؿملؿملزمبنيماظضملزوبؿملهملمظدىماظؽمللمملءمواظرجممللمتغملؼملـمؼبمأنقب
تضملدم.م60"مملماٌرأةمصالمتسملرمذاتؾملمملمصعملطموإمنمملمتضملدمأؼسملمملمخشملرامسػملكماجملؿؼملعصضملػملؾملممل،مأعقب

صضملؽملدعمملم،موتؾملؿماجملؿؼملعمبرعؿف.مفذاتمسزوبهملماظؽمللمملءم"علفملظهملمخمملصهملموسمملعهملمؼبماظقضومل
متعملرقب مر ماالدؿعملالظؿملهمل،م طاالشبرااظؽمللمملء صعملط،مبؾممظقحدػـالمميلؾملـممصذظؽؼبمعلمملر

ماهلممل ماظدور ماظيتمتؾؽملكمسػملك ماألدرة موػل مؼبماجملؿؼملع مأدمملدؿملهمل ماظذيمميسمبؽملؿملهمل م
 .61"طغملؾمدماظؾؽملمملءماالجؿؼملمملسلصؾملذاماظعملرارمؼؾملدقبمبمملظؿمملظل،،موتػملضملؾفماٌرأة

 خطاب األمثال الشعبقة العزوبة الـسووة يف 

معؿداوظهملتضملربم ماظذطقرؼهمل،مصمملٌـؾماظعملمملئؾمؼبماجملؿؼملعم أعـممللمذضملؾؿملهمل سـماهلؿملؼملؽملهمل
مضربػمملماظؾؽملومل" موإعممل مراجػملؾملممل مزوجمم"إعممل مدون متلمملويمذؿملؽممل مال ماٌرأة مأن مسػملك دالظهمل

ؼضملؿملؾقام اظراجؾمعممل"اٌـؾماظعملمملئؾممأعقبمملممملماظزواجمأوماٌقت،صكملعقبم،وظؿملسمأعمملعؾملمملمخؿملمملرات
مػؿملؼملؽملهملماظرجؾموعغملمملغؿفماٌؿؼملؿملزة.ؿملغملرسمص" شريمجؿملؾقا
ضبمملولماألػؾم كبشمْلؾهملمصؿمملةمأواظرجؾمسؽملدعمملمؼؿعملدَّمم ؼعملممللماٌـؾماألخريطـريامعمملم

وععملمملبؾمذظؽمندمأنقبماألعـممللماظرملضملؾؿملهملمترطزمم،إضؽملمملسؾملمملمعـمخاللمتذطريػمملمبضملؿملقبؾملممل
هملمػمَلْصارماظدَّقَّغؾبمْكرقبطملؽبمملمؼؿبعؽب" :ضقهلؿؼبمسػملكمعضملؿملمملرماألخالقمظدىماٌرأةمسػملكمدؾؿملؾماٌـممللم

معر(مؾؿبؼؽباَلضؿب ؾؿبمملعؿبانمسؽبؼدؽبؿبلماظِقصكب مؼؽبعؽبوؽب،)ألنمرضملؼملف ماظشملَِّزمْكرقبطملؽبممل محؽبؼـ  قفؾبرملؾبكمتؿبؿَّظملػملهمل
م"ؾمملؼؽبضملؽباظظمْل مأو مصسملؿملمملػممل..."، ماٌرأة مصقؿملمملػممل زؼـ ماظضملمملتؼ م"وزؼـ مػؿملش"، معممل  اظظملمملؼدة

 .62"ؼبماظزؼـماظظملمملؼدةمؼبماًػملؼمواظدؼـ

  

                                                                                                                                   

مصراغلقاز60  ماظعملمملػرة،مذكورة وأنوثة، فؽرة االختالف ،(2003) اؼرؼؿؿملؿملف، مصؾقل، مطمملعؿملػملؿملممل مترعبهمل: ،
 .229. ،مصاهلؿملؽهملماظضملمملعهملمظػملغملؿمملب

61 Kaufmann, J.-C., op.cit., p. 12. 
62 Zebiri, A. (2007), Recueil, traduction et analyse semio-narrative d'un corpus de 

productions orales constantinoises : « les proverbes », Magistère en langue et littérature 

françaises. Option : Littérature francophone et interculturalité, sous la direction de Kamel 

Abdou, Université Mentouri, Constantine, p. 111. 
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وتؿفملػنملمظؾػملقشفم،مدماظذاطرةماظرملضملؾؿملهملمسػملكمأنقبماظزواجمأوظقؼهملمؼبمحؿملمملةماظظملؿمملةتقملّط
،مظذامطمملنم"اظضملمملتؼمؼبماظدارمسمملر"ؾملمملمؼبمبؿملوملمواظدػمملمسمملر،مئغضملقعهملمأزمملصرػمملموبعملمملعؽملذم

ؾممملئعملاظاٌـؾمؼبمػذاماظلؿملمملقموم،تزوؼيملماظؾؽملوملمؼبمدـمعؾغملرةمعـمأػؿماظؿزاعمملتماألوظؿملمملء
مواتزملؽملقب" ماظعملؿملؾم ،ظػملظملمملل وملبغملرميمملجؿؽماضسملؿملؾملممل مالمؼغملـر ماسشملؿملؾملممل بؽملؿؽمضؾؾماظزملقم

لمغظمللفمبمملظؽمللؾهملمظألعـممللممملايماظزواجماٌؾغملرظػملؿفملطؿملدمسػملكمأػؼملؿملهملموضرورةم،63"واظعملمملل
،م"اخشملنملمظؾؽملؿؽموعمملمدبشملؾشمظقظدك"،م"ايرثمبغملريمواظزواجمبغملري":ماظؿمملظؿملهمل

مبغملالبماظػمللماؼغملقن"ؼعملقلماٌـؾم احدؼد،موبؽملؿؽمإذام ضردؿؽمإذاموجضملمملتؽمسبؿملؾملممل
ماؼزؼد مدميممل ماظدار مؼب مابالػممل مراػق ماسشملؿملؾملممل م64"طربت مسػملكو، مدالظهمل ماألعـمملل  ػذه

مواظرملرف.اظلؼملضملهملم
ظػملعملؾقلمبفمليمتسملشملرػمملمو ،ؾملمملمدونمزواجئاظظملؿمملةمعـمبعملمملمملمأؼسملـبهذرماألعـممللماظرملضملؾؿملهملم

طلمخشملؾقػمملماظظملردمملنمعمملبطملمملتم" ضؾؾمأنمؼظملقتماألجؾ:ترقبشنملمصؿملفمو صرصهملمعؿمملحهمل
م.مم"طلمخشملؾقػمملمتضملززقبتموطلمخػملظملقػمملمتؾملدعومل".م"وطلمخشملؾقػمملماظرسؿملمملنمرضمملت

ماظيتمهذوماألعـممللمتضملؾقبر م سػملكماظرشؾهمل ماظظملؿمملة مذظؽ،وظشملػملنملماظزواج  اٌـؾ عـ
صؿملؿقدثمأحدم ،اظرجؾ صؿملؼملمملمطبصقب ممل،مأعقب65"عغملقػملهملمعلقطهملمورمملظؾهملماظزواج"اظعملمملئؾم
 عرا اسزممسػمَلك اظػملخملل اوممل،مضسملمملػ حمملجهمل اسزممسػمَلك اظػملخملل" هملمضمملئال:اظرملضملؾؿمل األعـمملل
ماظؽملؾملمملئلمصؿملضملقدمم66"َاخؿبذؽباػممل ماظعملرار ماىؽمللنيمأعممل معـ مؼغملقن ماظزواج معلضملك مأن دالظهمل
مظػملرجؾ.م

 تؽملمملوظوملماألعـممللماظرملضملؾؿملهملمطذظؽمعلفملظهملماظضملزوبهمل،مإالمأغقبؾملمملمررحوملمعرملغملػملهملمتفملخر
اظزواجمبمملظؽمللؾهملمظػملؾؽملوملمأطـرمعـماظرجؾ،محؿملىملمتؿقققبلماظؾؽملوملمإظبمسمملغسمأوم"بمملؼرة"م
مععماظضملؾمملراتماظرملمملئضملهمل مؼؿشملمملبؼممتمملعممل معممل مومملوزتماظلـماٌؽملمملدنملمظػملزواج،موػق مإذا

مزواجؾملـسـموضقفماظؾؽملمملبضملضماألعـممللمسربقبتممصعملد.مربػملؿملممل مسػملكمسدم م،تمحلرة
،م"ثمملرو بقترملؿملش مملتؿبؽملؽبوابؿب ،وامملرؾبحملقرمبؽبممملتؿبؽملؽبابؿب:"األعـممللماظؿمملظؿملهملمتـريمذظؽمصراحهملو
مغظملرحمظػملعملؿ" موأغممل ممأوم"ابؽملمملتمسؼمللمؼؿزوجق مؼؿؾملرقبس"اظذمل  م،"سرؼسمؼؿضملرقبسمواٌرملقم

مضقهلؿ مؼب مبمملرؾ" :أو مدقطيت مبمملرؾ مسػملكمم،طقػمليت موال ماظؾمملل مسػملك مجؿمليت ال

                                                                                                                                   
63 Ibid. 

املثل الشعيب يف مـطؼة األوراس. مجع وتصـقف ودرادة يف الوظقػة والتشؽقل  ،(2005) صمملظؼ،ممسؿملهمل64 

 . 101. ،مصظضملربلمدحق،مجمملعضملهملمعؽملؿقريمضلؽملشملؿملؽملهمل،معذطرةمعمملجلؿريمؼبماألدبماظرملضمليب،مإذرافماالػين

ماٌرجعمغظمللف.65 
 .اٌرجعمغظمللف66 
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مأنقبموضد .67"اًمملرر متضملل مسؽملدعممل محصملؾملممل ماظظملؿمملة متظملقزممتؽملدب موظـ مومملوزػممل اظزعـ
مذظؽبمملظضملرؼس مإظب مضبؿملؾ ماظؿمملظل ماٌـؾ موتغمللرم"م:، مجؾملمملزي متعملشملع مصقاتل، صمملت
األعـممللم بضملضتعملقلمماظزواجماٌؿفملخرمدػملؾـبمملمسػملكماٌرأة.موسـماغضملغملمملسمحمملالتم"سغملمملزي
مبرغقس" :أؼسملممل اظرملضملؾؿملهمل ماظلؾومل موضمملل مدربمملظهمل ماظؾس معـ ماتضملقس مواظـمملغلمأوقبل ،

اٌمملمسػملكماظظملعملقس،مواظـمملظىملماتضملقسمعـمجمملبماسفقزمأومضممللمجؾوملم اتضملقسمعـمارػملؼ
ماعؾملردهمل" .68سروس مسفقز موجمملب ماظؽمللمملء مظؾالد م"راح مؼفملطػملؾملمملم"، ماظرملؿملنمل ذرؼهمل
 ظػملدالظهملمأنماظزواجمسـمطربمالمعؽملظملضملهملمعؽملف.م"اظذؼنمل

مأغقب مظق ماظضملمملغسمغؾملمملؼهملمدضملؿملدة،مطؼملممل مطمملغوملمتؽملؿصملرمظغملـمميغملـمأنمتغملقنمغؾملمملؼهمل ؾملممل
ماألعـممللماظؿمملظؿملهمل ،أحالعؾملمملمملرسمص اظضملؽبمملتؿبؼمإالمبمملرتمسػملكم":موػذهماظظملغملرةمتضملربمسؽملؾملممل

م مم"دارتدضملدػممل مبمملرت"أو مدارتم... كسػملم....بؽملوملماظرجممللمإذا م اظضملؼملمملؼؿ ودؿملدم.
مآمبرملمملبمجؿملدم"اخؿمملرتماظرجمملل مؼبماظزواجمؼرزضؾملممل متفملخرتماظظملؿمملة م،ممبضملؽملكمإذا

 أومأغؾملمملمدؿغملقنمدضملؿملدةمسؽملدمزواجؾملممل.م
،ماٌـؾمػلمعـمتظملقزمبمملألغلنملمؼبماظؽملؾملمملؼهملمتضملؿمللهملمايظمععماظرجممللوضدمتغملقنم

اظـمملظىملمو ،اظـمملغلمدارتمبفماظرملقرةم،فماظؾقرةاألولمسبمملتمب" :اظؿمملظلمؼضملغملسمذظؽ
ماظذطقرة ماظظملمملذؾ"جمملبوملمعضملممله مسػملكماظزواج مؼبماظضملزوبهمل ماظؾعملمملء مؼظملسملؾ مأحؿملمملغممل مظغملـ م.

بعملمملؼمملمؼبماظدارم"،مأوم"ضضملمملدماظلالعهملموالمزواجماظؽملداعهمل" واٌـممللماظؿمملظلمؼضملغملسمذظؽ:
م."والمزواجماظضملمملر

تداوالمبنيمصؽمملتماظرملؾمملبممإذامطمملنماغؿرملمملرمػذهماألعـممللمواٌعملقالتماظرملضملؾؿملهملمأضؾقب
ماظذؼـمصبؾملػملقنماظضملدؼدمعؽملؾملممل،ممممملم هؿؾمعغملمملغهملمضدمتغملقنمعؿقاضضملهملمؼبمضدمصبضملػملؾملممل

مخمملصهملم ماظؽمللقؼهمل ماظضملزوبهمل مزمملػرة محقل مؼقعؿملممل ماٌؿداول مظػملكشملمملبماجملؿؼملضملل اظرتوؼيمل
ماظؿؼملـالتمبمملٌ متغملرؼس مؼب ماظضملمملعؿملهمل ماٌلؼملؿملمملت معع متػملؿعملل مأغقبؾملممل مإال مايسملرؼهمل، ؽملمملرؼ

االجؿؼملمملسؿملهملماظؽملؼملشملؿملهملمسبقماظؽمللمملءماظػملقاتلمتفملخرمدـمزواجؾملـمسـماظضملؼملرماالجؿؼملمملسل،م
ماظؽملصملرةماجملؿؼملضملؿملهملمظػملزواجمعـمسدعفمالمتزالم مؼبمغؾملمملؼهملماٌشملمملفمإظبمأنقب طؼملمملمهؿملػملؽملممل

معلؿؼملرة.
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مخامتة

ماهلقؼهمل ماىؽمللمملغؿملهملمالمميغملـمصزملؾمعلفملظهمل ماظلؿملشملرة مسـمعلفملظهمل  وػقم،69األغـقؼهمل
متضملغمللف مو عممل ماظؿؼملـالتماالجؿؼملمملسؿملهمل مؼبموضعمماظؽمللمملءأدمملظؿملنملماظؿضملمملعؾمعع قب مػؾب عكبؼملقبـ

متقملديمسؽملدم معممل ماظؿؾملؼملؿملشمعـممحمملظهملإظبمماظؽمللمملءاظضملزوبهمل،مصمملظضملزوبهملمشمملظؾممل مأو اإلضزملمملء
م معقاجؾملهمل مؼب مووضملػملؾملـ موضطملقرمملتف، موزعالءمواجملؿؼملع مواألصدضمملء تضملػملؿملعملمملتماألدرة

ؿملمملتمؼملوغضملؿؾملـممبلاظضملؼملؾموحؿكماىريانموغصملراتماظرملظملعملهملمحؿملؽملمملمواظرملؽمحؿملؽملمملمآخر،م
مأغقب ماسؿؾمملر مسػملك مضؿملؼملؿملهمل، مأحغملمملم مهؼملؾ ماظرتابطمعؾملؿملؽملهمل موعضملمملؼري مضقاسد مخمملظظملـ ؾملـ

ماالجؿؼملمملسل. دنمإسمملدةماإلغؿمملجموادؿعملرارماظقضعاىؼملمملسلموػدقب
م ماٌؼملمملردمملتمتقملطد ماظػملقاتلمسػملكماظشملمملبعماػذه ماظرشؿمسػملكمٌؿؽملمملضضمظقضعماظؽمللمملء

م ماحؿالهلـ مٌعـ مقاضع معؾملؼملهمل مصفملطـر ماالضؿزملمملديممدقاءأطـر ماٌؾملين، ماٌلؿقى سػملك
مظضملمملئالتؾملـم،واظلؿملمملدل متعملدعؽملف ماظذي ماظضملقن مأػؼملؿملهمل معـ م ،وبمملظرشؿ مضملمملغنيمؼؾبصؾملـ

المؾملـممبمملمأغقبأؼسملـبمملمعـموضعم"شريمرؾؿملضملل"معـموجؾملهملمغصملرماظضملمملئػملهملمغظمللؾملمملمواجملؿؼملعم
 ،المتلؿشملؿملعماهلقؼهملماألغـقؼهملماظقصقلمإظبمأذغملممللماسرتافمخمملصهمل ،أرظملمملالمؼؽملفنب

ما متزال مشريمصال ماٌؽملزظؿملهمل مألسؾمملئؾملـ موالدؿملؼملممل ماٌؽملزظؿملهمل، مألدوارػـ مخمملضضملمملت ظؽمللمملء
قبؼظـموم،70اٌضملرتفمبؾملمملماضؿزملمملدؼممل  :اهلقؼهملماإلنمملبؿملهملمإالمسـمررؼؼعـماظقصقلممؿؼملغمل

م.م..ابؽملهملمصالن،مزوجهملمصالن،مواظدةمصالن

م  

                                                                                                                                   

بريوت،مظؾؽملمملن،ماٌغملؿؾهملم ،1،مترعبهملمرغدةماظؾضملىمل،مطأزمة اهلووات، تػسري حتول ،(2008) طػملقددوبمملر،م69 
 .118 ص.اظرملرضؿملهمل،م

 اٌرجعمغظمللف.70 
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