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  وزي عادلػ
 ؾقؾة "اؾدخؾة" أو اؾرجوؾة يف اؾّشرك

مأرروحةم مإرار ميف مبف مضؿـا مهؼقؼ مغؿاج ماظقرضة مػذه ميف ماٌؿضؿـة اٌعؾقعات
دطؿقراه.مطاغتماٌؼابؾةموماٌالحظةمحمددتنيميفمصفؿممماردةمملمؼؿؿمإدراطفامإالمعـم

ماظزاوؼةماظطؼقدقة.
مسـماظرجقظة مايدؼثمصقفا مايال،مؼؿؿ ماظشرفماظذطقري،مإالمأنممبطؾقعة و

اٌقضقعماألدادلمؼؾؼكمصعؾماهلقؿـةم)اظرعزؼة(ماظذيمؼلريميفمػذهماٌـادؾةمطذظؽم
اظرػاغاتم)اظرعزؼة(ماظيتمتـفزمسـفاماظشفرةمظؾؼبماظعائؾلمومطذامٌلؿؼؾؾماظزوجنيم

ميفماظقضتمغػلف.
اراتموماإلدمراصاتماظيتمغصػفامػـامتصقرمتغرياميفمإدراكممماردةمترؼدػاماإلر

مذاتمرابعمذكصلمبعقدةمسـمأيمبرػـةمأعامماظعقان.

مػقضة.م–ذرفمم–زوجمم–ظقؾةماظدخؾةمم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة

م.ذػقؼة دقب ؿعروف
 اؾعالؼات اإلجمؿاعقة، اؾعالؼات اؾزوجقة ووضعقة املرأة يف اجلزائر

نميفماظقضتماظراػـ،مألماظقسمايدؼثمسـموضعقةماٌرأةميفماىزائرمأعرامؼلري
ماظظروفماٌقضقسقةماظيتمهقطمبقجقدماظـلاءمععؼدةموعؿػاوتة.

،مؼؾؼكمضرورةمعؾقةم)إظغاءم8914شريمأنمإظغاءمضاغقنماألحقالماظشكصقةمظؾلـةم
ماظصداقموماظطالقمومتعددماظزوجاتمومطذامتؾاؼـماظـصقبماإلرثل.

ميفم مثقرؼا مإسؿؾاره مميؽـ ماظذ ماظؼرآغل ماظـص معع مباٌؼارغة مرجعل ماظؼاغقن ػذا
مجدمع مإغف مواىققدقادل، ماظؿارخيل مإراره ميف موضعـاه مإذا ماٌرأة، مظؼضقة ؼاربؿف
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عؿكؾػمسؿامآلمإظقفماظؿغريماإلجؿؿاسلماياظلممباميفمذظؽمبروزماظزوجنيمطقاغا،م
موطذاماظؿؿدنموممتدرسماإلغاثموظقجفـمساملماظشغؾماٌأجقر.

ماؾؽؾؿات املػماحقة م: مم–أدرة مم–اٌرأة ماألدرة مم–ضاغقن ريمتغم–دؾطة
ماجؿؿاسل.

 ػارؿة اؾزفراء ؼشي 
مدوائر املصافرات يف ؼسـطقـة ؿع ـفاقة اؾؼرن اؾناؿن عشر

ماظّلفالتمثؿم معصداضقة معـ ماظؿقؼؼ مسؾقـا ماٌصاػراتمظزم مترطقبمذؾؽة ضؾؾ
مػلم ماألصؾ ماظؼؾؾقة ماألمساء مطاغت مو مدـقات. مدؾع مٌدة ماظؽاعؾ ماىرد إخرتغا

مجيعؾمعـماظصعبمه ميفماظعّقـةممما موردؿماظطاشقة مباٌدؼـة متارؼخماإلدؿؼرار دؼد
ماٌصاػراتمبنيمأػؾماظّرؼػمومأػؾماٌدؼـة.

إنمدائرةماٌصاػراتمظؾعائالتمايضرؼةمضقؼةمحبؽؿمحفؿفاماٌؿقاضعم)بعضم
اظعؼقدمعؼابؾماظعشراتمظؾعائالتماظؼؾؾقةماظؿلؿقة(.مغؿـاولمأػؿماٌقضقساتميفمأعـؾةم

اجمودطمغػسماظػؽةماإلجؿؿاسقةمعـمخمؿصرةمجّدا.ممتقزتمسائالتمضلطقـةمباظزو
ماظقجاػة، مأو مايرصة ماحملقطممحقث مسؾك مبإغػؿاحفا مايـاذل مسائؾة مبزرت و

مبأطـرمعـمععؿقضة.مومرشؿ مإذمتزوجقا موإجؿؿاسقا مسعةمايـاذةموإغؿؿائفؿممجماظقا
مإذم ماظؽػاءة مبعدم ماظلقادلممتقزتمزجياتمبـاتفؿ مغػقذػؿ مو مذرؼػة مسربقة ألدرة

مرجالمايـاذلم مضدم مبؾغمععدهلا معـحمم27رؼاالمعؼابؾمم27عفقرا رؼاالمععدلمعا
ظؾـاتمايـاذلمعـمإزواجفـ.مأعامسائؾةماًطابلمصؼدمأبؼتماظعالضاتمطـقػةمععم
سائالتمعـمغػسماٌـطؼةماألصؾقة:ماظشؿالماظؼلـطقين،مومرشؿمثرائفاماظـليبمطانم

مععمتػضقؾمبلقطمظصاحلماظـلاء رؼاال(.مم06)مععدلماظصداقمالمؼػققماٌعدلماظعام
مإنم مو ماٌصاػرات مباب ميف مععارصـا مودؼد مإعؽاغقات مسـ ماظؾقث مػذا طشػ
ماظـؿائجم مسؾكمعدىمأرقلمظؾؾقرة مععؾقعاتمإضاصقة مو موعؼابؾة احؿاجتمإديمعؼارغة

موتػلريػامبصقرةمأوضح.

 زواجمخارجل.م–عصاػرةمم–ضلـطقـةمم–زواجمم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة

 عائشة غطاس
م ؿن خالل دهالت 2581 -م 2761 ع ؿدقـة اجلزائراؾصداق يف جممؿ
ماحملاؽم اؾشرعقة.
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عـطؾؼمػذهماظدرادةمعّدوغةمعـمسؼقدماظّزواجمشريمعـشقرةمومػلمغؿاجمعلحمذاعؾم
ظلفالتماحملاطؿماظشرسقة،مومترّطزمسؾكمماظصداقمطؿؿاردةمإجؿؿاسقةمعـمخاللم

مواإلسؿؾارات متلدؼده مطقػقة مو مأغقاسف مو معؽّقغاتف مإدي ميفمماظؿعرض مروسقت اظيت
مهدؼدمضقؿؿف.

وإغؿفتماظدرادةمإديمأّنماإلغؿؿاءماإلجؿؿاسلمطانمأبرزماإلسؿؾاراتماظيتمحددتم
ضقؿةماظصداق.مطؿامأزفرتمأّنماظّؿػاوتمبنيمصداقماظؾؽرمومصداقم"األرعؾة"مؼؽادم
ؼـعدمميفمطـريمعـماياالت،مسؾكمخالفمصداقماٌطؾؼةماظذيمطانمأضعػمصداق.م

ماظلـ مػذه مخالل مطؿؿاردةمو ماظصداق مسؾك مجقػري متغقري مؼطرأ ممل ماٌدؼدة قات
م.إجؿؿاسقة

ماىزائرماظعاصؿة.م–صداقمم–رالقمم–زواجمم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة

 حمؿد دعقدي
اؾعائؾة، عاداتفا و تؼاؾقدفا بني املاضي و احلاضر: اؾظافرة اإلحمػاؾقة 

 باألعقاد، منوذجا

ؾةميفمسالضؿفامبعاداتفامموتؼاظقدػاموضػةمحاوظـاميفمػذهماظدرادةمأنمغؼػمباظعائ
مزعـقةمبنيماٌاضلموماياضرمومذظؽمإغطالضامعـمثالثةمأدؽؾةمأدادقة:

ماظزعـمم- معـ ماٌقروثة ماظؿؼاظقد مو ماظعادات مسؾك محماصظة ماظعائؾة مزؾت ػؾ
ماٌاضل؟
ػؾمصؼدتماظعائؾةمساداتفامومتؼاظقدػاماٌقروثةمععقضةمإؼاػامبعاداتموتؼاظقدمم-

ماذا؟مومطقػ؟جدؼدة؟مٌ
معـمإطؿلابمساداتمم- مباظرشؿ مسؾكمعقروثفا ميفماحملاصظة ػؾموصؼتماظعائؾة

ماظؿؼاظقدم مو ماظعادات معقضقع ميف ماظؾقث مغؼصد مغؽـ ممل مطقػ؟ مجدؼدة؟ وتؼاظقد
ظذاتفا،مومإمنامحاوظـاماظؽشػمسؾكمعامتغطقفمبـقؿفاماظداخؾقةمعـمرعقزمومسالعاتم

مةمظؾعائؾة.ذاتماظصؾةمباهلقؼةماظـؼاصقةموماإلجؿؿاسق
مإظقفام ماظيتمخؾصـا ماٌـففقة مو مبعضماٌعطقاتماٌعرصقة مترذية محاوظـا مضد و
مواسؿؾارػام م"اإلحؿػالمباألسقاد"مظـؾنيمعدىمتعؾؼماظعائؾةماحملؾقةمبفا سؾكمزاػرة

مجزءامالمؼؿفزأمعـمطقاغفاماظروحلمواظـؼايفموماإلجؿؿاسلموماظعؼائدي.

 تغريماجؿؿاسل.م–ػقؼةمم–ظقدمتؼام–احؿػالمم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة
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 جاؽؾني دي ػور
اؾوالدة اؾمؼؾقدقة ووػقات األؿفات اؾواضعات: املعقش و متنالت، ؿؼاربة 

 ؾؾوضعقة اجلزائرقة.

عـذمآالفماظلـنيمتؾدماظـلاءممبلاسدةماجملؿؿعماظذيمؼـؿؿنيمإظقفمصؼطمحلبم
مرؼقسمضائؿةمومعؿقارثةمعـذمأبدماألبدؼـ.

طاغتمػؤالءماظـلاءمسؾكمسؾؿمبؿعرضفؿمظؾؿقتمحقـؿامميـقـمايقاة،موماظقضاؼةم
ضدموصقاتماألعفاتماظقاضعاتمداظةمظإلدؿػادةماٌادؼةمعـماظؿؿرؼصماألعقعلماظذيم

مؼقجدمػقماآلخرمهتمضغطماظعقاعؾماظلقدققمثؼاصقةمظؾؿفؿؿعماظؿؼؾقدي.

م ماظؿؾقد ماًقف مسؾك مأنع مبقضقف متلؿح متارخيقة محملة ماظقالدة،مبعد عـ
هاولمصاحقةماٌؼالمعؼاربةمػذؼـماٌظفرؼـمظؾقضعقةماىزائرؼةمإغطالضامعـمبنيمعام

معـموربؿفامبصػؿفامضابؾةمورؾقؾةمعؿكصصةميفمسؾؿماىقائح.-تـطؾؼمعـف

 رػقظة.م–صقةمم–عقتمم–والدةمم–اٌرأةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة

 محقد آقت عؿارة
 ؿعة باجلزائرإدرتاتقهقات اؾزواج عـد خرجيات اجلا

ؼؤديماظؿػؽريمحقلمغظرؼةماظؿزاوجماٌؿفاغسمإديمعالحظةمتؾادالتمضقؿمزجيقةموم
مإديمهؾقؾمتقازغفاميفماجملؿؿعماىزائري.

تؿؿػصؾمإذؽاظقةماإلدرتاتقفقاتماٌدرودةمحقلماإلسرتافمباهلقؼةماإلجؿؿاسقةم
مظؾؿراةمومتؼؾصماٌلاصاتماإلجؿؿاسقةمبنيماظزوجني.

ماظ متؾادل مأن مأصرادمؼؿضح مبني ماىؿع مإدي مميقؾ ماظزجيات مدقق ميف رداعقؾ
ماٌؽاغةماإلجؿؿاسقةمبغضماظـظرمسـمأصقهلؿم ؼشرتطقنميفمخصائصمدـماظزواجمو

ماإلجؿؿاسقة.
أخريا،مؼظفرمعـمهؾقؾمتقازنماظؿؾادالتمأثرماظـقرةماظيتمؼأتقفامعـقالمجدؼدم

مظؾزواجمسؾكماألوضاعماظؼدمية.

 ذفادةمجاععقة.م–تؾادلمم–اٌرأةمم–مزواجم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة

 ػوزي عادل 
 أزؿة اؾزواج يف اجلزائر
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مظؿؽقنمدرقماظزجياتمومسـاصرم ماظقرضةمهؾقؾماظظروفماىدؼدة عقضقعمػذه
ماألزعةماظيتموعؾمعـماظزواجمإذؽاالمضائؿاماآلن.

صإذامصدضـامغظرؼةماظزواجماظعربلماىدؼدة،مصإغفمملمؼؾؼمعفّؿاماخؿقارمابـةماظعؿم
مععمبؼد مؼرتكماجملالمظضؾطمإدرتاتقفقاتمصقؿؿ ماظزواجمعـماألضربممما مؼفؿ معا ر

ماحرتامماٌلطرةمسدمماٌلاسمباٌصؾقة.
عازالماٌقؾمإديمتػاديماظزجياتماظعشقائقةموماظؾعقدةم)عـموجفةمغظرماظؼرابة(موم
إديمحصرماإلخؿقارميفمدائرةماألضرباء،معازالمضابطامظلؾقكماظعائالتمسؾكماظرشؿمعـم

محراطفاماإلجؿؿاسلمأعرامضائؿا.مطقن
يفمايؼقؼةم،معـعتماظلرسةماظيتممتتمبفاماظؿغقرياتماإلجؿؿاسقةموضعمغظامم
مسـفمصفقةم مؼـفّر ظؾؿصاػراتمؼؿؿاذكموماٌقاضعماإلجؿؿاسقةماٌؽؿلؾةمحدؼـا،ممما
حؼقؼقةمبنيماٌؿارداتمومعامؼـؿظرهماظػاسؾقنماإلجؿؿاسققن.مترجعمزروفماألزعةم

ماظظ متداخؾ ماغعداممإدي ماألمناط، مًؾطة ماظزجيقة، ماٌشارؼع مصردؼة روفماظؿاظقة:
مظقسمػذام ماإلغؽؿاش، متػلر مسقاعؾ مطؾفا ماآلخرؼـ، محقال مسداء ماإلظؿؼاء، أعاطـ
ماًصقصمزواجم مسؾكموجف مو ماٌؿأخر ماىدؼدة ماألجقال مطذظؽمزواج وحلبمبؾ

ماظػؿقات.
مرارماظزوجل.ومتـػردماإلراراتممبقاوظةماضرتاحممنقذجمحيؿؾمخصائصماإلدؿؼ

متغريماجؿؿاسل.م–ػقؼةمم–ادرتاتقفقةمم–زواجمم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة

مصويف ؽاراتقين
مؿؤدسة اؾعائؾة يف ؿواجفة اؾغربة يف ؿعسؽرات اؾالجكني اؾصوراوقني

غؿجمسـمايربموماظغربةمومععلؽراتماظالجؽنيمإغػفارماظعائؾةماظقادعةماظيتم
طـػفا.مومضدمانرتمسـمثالثموسشرؼـمدـةممطاغتماألدرةماظصقراوؼةممتؿقاجدميف

مأتكم مصؼد مضقاس. مإدي محاجة ميف مجلاعؿفا معازاظت ماظـشقطةإغؼالبات ماٌؼاوعة عـ
ضاغقنماظصؿتمسؾكماظذاطرةماظـلؾقةميفمبـاءماهلقؼة.مومضدمتؼررم"أنماظؼؾؾقةمجرميةم
يفمحؼماالعة"مأضػمإديمذظؽمأنمحرؼةماٌصاػرةمسقضتماٌراضؾة،مطؿامصرضمسؼدم

ماسلمجدؼدمغػلف،مسؼدمتؾعبماٌرأةمضؿـفمدورامطؾريا.إجؿؿ
مطاغتم ماإلضاعة:مصؾعد مبؼؾبمضاسدة ماٌرأةممسقتمهلا معؽاغة متؼقؼة مصإن أخريا

مهددمأبقؼا،مهقظتمتؾعقؿفامظألم.
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ماٌرأة.م–ضؾقؾةمم–اظصقراءماظغربقةمم–عـػكمم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة

 حؾوؿة ذرقف
 ؿالت االؾؽرتوـقك  بسقدي بؾعلاسحدود ؿؾغؿة أو مناذج ممـوعة: عا

ماإلجؿؿاسلم ماحملقط مؼلؾط ماىزائري، ماجملؿؿع ميف مظؾؿرأة مجاعد ممنقذج بادؿ
أغقاسامعـماظعـػمسؾكماظعاعؾةميفمعقدانماإلظؽرتوغقؽمومػذاميفمأذؽالمدقؽقظقجقةم
ماإلغدعاجم مسـ مو مباظغا( مطائـا م)بصػؿفا مغػلفا مهؼؼ مأن مسـ ممتـعفا مجلؿقة و

ماإلجؿؿاسل.

معصـع.م–سؿؾمم–صـاسةمم–اٌرأةمم–أدرةم:ماملػماحقة اؾؽؾؿات

 ذرقػة حهقج 
 اؾعائؾة، اؾسؽن و املؾؽقة مبدقـة اجلزائر 

مممامالمرؼبمصقفمأنمبـقةماظعائؾةماىزائرؼةمسرصتمدؼـاعقؽقةمحؼقؼقة.

هؾقؾمسؿؾقةمػقؽؾةماظعائؾةمؼؼؿضلماآلنمغظرةمجدؼدة.مظؼدمحاوظـامربطماظصؾةم
م مو ماظلؽـ مو ماألدرة مظظاػرةمبني مأحلـ مإدراك مظـا مؼؿلـك محؿك ماٌؾؽقة إرتؼاء
متػؽؽ/تشؽؾماظعائؾة.

وضعتماٌؼاربةماإلحصائقةميفمعؿـاوظـامععطقاتمحقلماألدرةمواظلؽـمإالمأغفام
محمدودةمسـدمعامؼؿعؾؼماألعرمباٌلأظةماظعائؾقة.

ماظلؽينم مايقاتقةموعلارػا ومػؽذا،مصإنماإلحارةمباظعائؾةمعـمحقثمدورتـفا
م مخصقبةموضصؿفا ممبؿؿضاػا ماظؿػؽري مؼؽؿلب مجدؼدة معؼاربة متػرض اًاصة،
مإضاصقة.

موسؾكموجفم مبقـفؿا معؿؾادل مبإثراء ماظلؽـ مو مإذؽاظقيتماظعائؾة متـؿػصؾ ؼلؿح
اًصقصمإغطالضامعـمممارداتمإرتؼاءمعؾؽقةماظؾقتماظػردي،مومػقميظةمعؿؿقزةم

ميفمسؿؾقةمػقؽؾةماظعائؾة.

م.بققشراصقام–اىزائرماظعاصؿةمم–عؾؽقةمم–دؽـمم–أدرةم:ماؾؽؾؿات املػماحقة


