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ذ*(1) أققسكؾثومةذ

ذمؼدمة

وردماظؿقرشماىـللميفمأوديماٌراتبمعـمحقثمدرجةماالغؿشارموآخرماٌراتبم
اظيتمضؿـامبؿصـقػفاميفمإرارمةمـلقاىؿارداتماٌعـمحقثمدرجةماًطقرةميفمدؾؿم

،موذظؽمرشؿمأنماٌعطقاتماٌؿداوظةم1دطؿقراهميفماألغـروبقظقجقامرروحةألمغاهضري
سـماظؿقرشماىـللمبؾغتمعـماألػؿقةمعامجعؾمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقام

م مواظـؼاصقة محبثاالجؿؿاسقة معشارؼع متـاولممخيّصصمهلا مدوظل ممبؾؿؼك ُتّقجت
مألدريطنيماخاصةماظقدم،اظػضاءاتعـمدؼدماظعميفظؿقرشميفمطؾمأذؽاظفموأبعادهما
2اٌفينمو

م.
مذ ماىـلل ماظؿقرش مهؿقؾ ميف ماظؽاعـ ماظصارخ، مإاظؿـاضض ممممممم،جيابقةقـة

مظؾؿعاؼريماالجؿؿاسقةموم صفقمجـقةمحلبمضاغقنمـماظذيمؼعؿربميفماألصؾمواوزا
 ػؤالء جفؾ ػق األّول اظعاعؾ سقاعؾ: ثالثة إدي غرجعف أن ظـا ـم،مميؽـ3اظعؼقبات
 اظـاغل اظعاعؾماىـلل؛ ظؾؿقّرش اظؼاغقغل ظؾؿعرؼػ واػؾفؿ أومرّبؿاماٌؿقرذني

 طان رجالماظغري، سؾك اىـلل اظؿقرش ضدممماردل اىزائقة ػقمضعػماٌؿابعة

                                                                                                                                   
(1)  Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 

م 1 محاظة ماىزائري: ميفماجملؿؿع ماًػقة معـؾقلماىـسمبقػرانااظدسارة مخؿالصقلمو ميفممأرروحة، دطؿقراه
 رععقن.-بـغربؼطمغقرؼةمضقدماإلناز،مهتمإذرافماألدؿاذةاألغـروبقظقجقام

2 Colloque international, « Du milieu familial au milieu professionnel : Situation de 

harcèlement », CRASC, Oran, 4-5 avril 2012. 
  أظػمدج.م100أظػمإديمم50شراعةمعـممعؽرر:مايؾسمعـمذفرؼـمإديمدـة،موم341اٌادةم 3
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مأّنماعرأة، أم  اٌّؿعؾؼة طؿؾؽ وععروصة صارعة تؾدومال اٌؿَؾعة اإلجراءات صاظظاػر
م اظعاعؾمعـال؛ باالشؿصاب مأن ميف مؼؽؿـ ماظـاظث معـ مؼـػقنماٌؿقرذنياظؽـري
مظؾؿقّرشماىـللموؼاًطقرةممتا ميفمتصـقػفؿ معغاؼراعطقعا معرادصا ،مصؾدالمعـمغف

 شاظؾا اظذيماظعـػميفمأذؽاظفماٌؿعّددة،مؼعطقغفمععـكماٌغازظةمواظؿقددمإديماآلخر،
ماعرأة. ؼؽقن عا

ماظرجمؼؾدو مضقام مإظقفاأّن مواظؿّقدد ماٌرأة ممبغازظة مدؾؾقةمؾ ممماردة مؼعد يفممٕ
،مأومسؾكماألضؾممماردةمحيرصماظػاسؾقنمصقفامسؾكمأنمؿؿعماىزائريماظققماجمل

ماظعام عـؾؿامدؾؼتممتّؿؿمبصقرةمخػقة،مبؾمأضقتمعـماٌشاػدماٌؿؽّررةميفماظػضاء
.موأطـرمعـمذظؽمصإنمإدؼاطماًطقرةممتاعامسـماظؿقّرشماىـللمالماإلذارةمإظقف

مإدي متلؿؿر مبؾ ماٌلؿقى، مػذا مإذممتؼػمسـد مارتؾاطمجاد مٌشروع مصرصة أنمؼصؾح
مضدم معا طـريةمػلمواربماظزواجماظيتمضدمتـطؾؼمعـموضعقةمهرشمجـلل،مأو

مؼقحلمإظقفماٌشارطقنمبأّغفمعغازظةموتّقددمإديماظغري.
؟مغؿّصقرم’’اٌغازظقن’’ؼؾقثممظطرحماألدؽؾةماظؿاظقة:مسّؿدصعؿـاممػذهماٌؿاردات

ما مسـ معؿقاصؾة محبث مسؿؾقة ميف ماأّغفؿ مػذامظشرؼؽ مؼؿّصقرون مطقػ مظؽـ ٌـاظل،
    ؟مصؼطمػؾمتؼقممسؾكماىؿالمػلماًصائصماظيتمؼشرترقغفامصقف؟ ؟معااألخري
طقػمتؿؿقضعماًصائصماٌؿعّؾؼةمباىـلاغقة؟مطقػمؼؿؿماظؿعاعؾمععفامعـمحقثموم

وطقػمؼؿعاعؾماظرجالمماظـلاءمععمخصائصماظشرؼؽماٌـاظلماألػؿقة؟مطقػمتؿعاعؾ
ماظشرؼؽ مخصائص مػـاكمةاٌـاظقمةعع مأّن مأم ماظزوج ماٌـاظل مباظشرؼؽ مؼراد مػؾ ؟
ماخؿالصامبقـفؿا؟م

دـقاولماإلجابةمسـمػذهماألدؽؾةمعـمخاللمتطّرضـامإديماظؿؿـالتمحقلماظشرؼؽم
عـمخاللماظرتطقزمسؾكماٌػاػقؿمومذظؽماٌـاظلمظدىمذبؿقسةمعـماظشؾابمبقػرانم

م مواظؿاظقة: ماالجؿؿاسقة ماظرضابة ماٌكقال، ماظقاضع، اظؿؿـّالتمماىـلاغقة،ماىلد،
ماالجؿؿاسقة.

ذذاالجتؿاعقةذالتؿّثالتحولذمػفومذ

ررقم:م"اظؿؿـالتماالجؿؿاسقةمبؽقغفام(Denis Jodelet)جقدظل"مفم"دوغقستعرِّ
فامؽؿميفماحملقطماالجؿؿاسل.إّغجفةمسبقماظؿقاصؾ،ماظػفؿمواظؿّقتطؾقؼقةمعّقمتػؽري
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  م.4"دةمحقلمزبططمتـظقؿمعضاعنيماظعؿؾقاتماظذػـقةمواٌـطؼممخصائصمربّدتؼّد
مبدورهمتشرحيامدضقؼامٌػفقمماظؿؿـالتم(S. Moscovici)"معقدؽقصقللس.م"ممؼؼّد و

مصري م:"ُبـقةاالجؿؿاسقة مبأغفا مواظؿّصمى ماٌػفقم مبني متؽقؼـمتؼع ميف متلاػؿ قر،
م باظرتطقزمسؾكمسالضةماجؿؿاسقةمويفمتقجقفماٌعارفماالجؿؿاسقة،متؿؿقزماظلؾقطات

م و مواه مضغط ماظؿقاصؾ:م،االطؿشاصاتسؾك معـ مزبؿؾػة مطقػقات ميف متؿؾؾقر
م.5"اظؿصـقػ اإلذاسة،متؾؾغمعلاراتماٌقضقسقةموموماالغؿشار،ماالدساء

م م"مضامظؼد معـ مبرغقدلطؾ مبرصدم(Agnés Florin)اسمصؾقران"قغ"أموم"ربؿد
ماظؿعرؼػاتماظيتمؼؼّد ميف ماٌشرتطة ماٌفّؿاظؼقادؿ ماٌػؽرؼـ معـ مسدد ؿنيمبدرادةمعفا

يفمذؽؾمععرصةممؼاظؿؿـالتػتأتلمضدعاماظؿعرؼػماظؿاظل:م"مالتماالجؿؿاسقةمواظؿؿـّ
ماجؿؿاسقا،َرؾؾَقُع موعشرتطة موماهلمة مػدفمتطؾقؼلمطدعجمايؼقؼة مظؾؿقاصؾتػعقؾفا

حؼقؼةممبؿؿّؾؽمؼماألعرؼؿعّؾ،مإذمأؼضامطلريورةظؽـم وميؽـمتـاوهلامطؿـؿقجم)..(مو
تؼعميفمأضقؼمعلاحةمداخؾماظعالضاتم )..(موماظغاظبمخارجقةميفمتؽقنمجؿؿاسقةا

م.6"داخؾماجملؿقسةماظقاحدة اظرعزؼةمبنيماجملؿقساتمو
متمحقلماظؿؿـالتماالجؿؿاسقةماخؿالصامؼصؾمإديمحّددّعالمتعرفماٌعاغلماظيتمُض
مبقـفا،إاّل ماظؿؿّلمأّنماظؿـاضضمصقؿا معـ مميـعـا مال موػقمػذا ماظؾؼقة مدون ؽمبأحدػا

ماظذيم مؼاٌعـك مجقدظل"طرحف م" مأّن محقثمؼرى ماظؿؿـّ" مؾ مؼؼقممػق مذػـقة سؿؾقة
امغػلقم،احدثمقؽامأوذامطانمأومـ،مذكصاظػردمعـمخالهلامباالرتؾاطممبقضقعمععّق

مرؾقعقة،ما،اجؿؿاسقمأو م وم.غظرؼة..مصؽرة،مزاػرة مطؿا ضدمؼؽقنمضدمؼؽقنمواضعقا
 .7"دائؿامبَلؿْؽفمُعخقاظقامأومأدطقرؼا،مظؽـّ
صرادمذبؿقسةمعـماظؿّؿـالتمحقلماظشرؼؽماٌـاظل،مصقضعقنمظفمحيؿؾمأشؾؾقةماأل

ذبؿقسةمعـماًصائصمضدمتؽقنمذائعةموضدمتؽقنمربددة.ماألعرماظذيمجيعؾمػذام
معرتؾطا ماٌـاظل مومباٌكقالماظشرؼؽ م االجؿؿاسل مؼعرف ممبا باظػاغؿازممهدؼدا

(fantasme)غظرامألػؿقةمػذهم عـمجفة،مواظقاضعماالجؿؿاسلمعـمجفةمأخرى.موم
سددماظعالضاتماظيتمؼربطفاماظػرد،مرجالم غقسقةمو اًصائصميفمهدؼدمطقػقةمو

                                                                                                                                   
4 Jodelet D. (1979), « Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie » in 

Moscovici, S., Psychologie sociale, p. 361. 
5 Moscovici, S. (1979), Psychologie des minorités actives, Paris, PUF, p. 43-44. 
6 Bernuossi, M., Florin, A. (1995), « La notion de représentation: de la psychologie 

générale à la psychologie sociale et la psychologie du développement », in Enfance, t. 48, 

n° 1, p. 76. 
7 Jodelet, D. (1989), Les représentations sociales, Paris, PUF, 5eme éd., p. 80. 
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ماعرأة،مباظشرؼؽماٌـاظل،مواظيتمتػّلرمحاالتماظؿقّرشم اىـللماٌؿاردةمطانمأم
مسؿؾقاتمحبثمميفماظػضاءماظعام ماظشرؼؽ،مصإّغـامبؽقغفا عؿؽّررةموعؿقاصؾةمسـمػذا
مععرصة مودـّرطزمغرؼد ماٌـاظل، ماظشرؼؽ ميف ماألصراد بقجفمماًصائصماظيتمؼطؾؾفا

ماٌػاػقؿم معـ مباسؿؾارػؿا موباىلد، مباىـلاغقة ماٌؿّعؾؼة ماًصائص مسؾك خاص
ماألدادقةماٌعؿؿدةميفمػذاماظعؿؾماظؾقـل.

ذاختقارذالشروكذوذتعّددذمؼارباتذالبحثذ

مصؿـم ماظؾاحـني، معـ ماظعدؼد ماػؿؿام محبث مطؿقضقع ماظشرؼؽ ماخؿقار ذّد
م(Alain Gérard)اظدراداتماٌرجعقةمندمتؾؽماظيتمأذرفمسؾقفام"أالنمجريارد"م

ماظشرؼ ممؽحقلماخؿقار مسؾكمدؤالم1964دـة ماإلجابة ماػؿؿتممبقاوظة مإذ عـم"،
أدػرتم.مظؼدمزوجم1200اغطالضامعـمادؿؾقانمعقداغلمعّسمأطـرمعـمم"ؼؿزوجمعـم؟

المؼؾدومطػعؾمؼؿطّؾبمتػؽريامعطّقالمصقلب،ممورشؿمبلارؿفاظـؿائجمسؾكمأّنماظزواجم
مصعؾ ماألحقان معـ مطـري ميف مولقده مؼعّد مبنيمماوإّغؿا محدودا موضع ماجملؿؿع ألن

مظؿشفقعم معقّجفة مطؿؤدلة مأذؽاهلا مبؽؾ ماظراضصة مايػالت مظؿظفر اىـلني،
8اظزواجمععمتقارؤمظؾؾاظغني

. 
م  (Monique Dupré La Tour ) م"المتقرمدوبريمعقغقؽ"طشػتمعـمجفؿفا

أنمسؿؾقةماالخؿقارمم،ضؿـمعؼاربةماظؿقؾقؾماظـػللم،ظدىمدرادؿفامالخؿقارماظشرؼؽ
أربعممتطرح تؿطؾبمأخذمطؾماظقضتماظالزممممامؼؿقحممعلؿؼؾالممتؽقؼـمثـائل،مو
م مسـ مبفدفماالغػصال مأوال ماظشرؼؽ: ماخؿقار مسؾقفا موثاغقامشاؼاتمؼؼقم األبقؼـ،

معقاجفةماتأدقسمسائؾة،مو مإغؼاذماظذاتمسـمررؼؼمإغؼاذمثاظـا ىـلاغقة،موأخريا
9اآلخر

مم.
خؿقارماظشرؼؽمعـمظةماتـاوظتمعلأصؼدمم (Michel Moral ) "عقشالمعقران"أعام

األمم زاوؼةمزبؿؾػة،مإذمتلاءظتمسـمطقػقةمتأثريماظعالضةماظيتموؿعمبنيماظؾـتمو
م مذرؼؽ ماخؿقار موذظؽيف محبثمماظؾـت مطؿفال ماظؼصة مسؾك ماالسؿؿاد مخالل عـ

مبقـتم.لرئقل متداوظؿمظؼد مبنيمعا مجؾقا مؼعؽسماخؿالصا ماظقاضع مأن مدرادؿفا مفيف
مذاتماظرجؾنيماٌؿالصؼؿنيم،اظؼصص مسروسماظؾقر مضصة معـفا ممممبنيمرصضمموم،و

                                                                                                                                   
8 Gérard, A., « Le choix du conjoint (1964), une enquête psycho- sociologique en France, 

présentation d’un cahier de L’I.N.E.D », in Population, n° 4, Vol. 19, p. 730-731. 
9 Dupré La Tour, M. (2005), Les crises du couple, leur fonction et leur dépassement, éd. 

ERES, p. 133-149.  
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ارماظؾـتمسؾكمضرارماخؿقمأومباألحرىممتّؾصماظشاباتمعـمضقةماظعالضةمبنيماألممو
 .م10اظشرؼؽ
اظيتمميفمغظرغامعـمأػؿماألسؿالم"ُتّعدماألرروحةماظيتمأنزتفام"عغـقةمبؾقاجمو

مصؼد ماٌقضقع، ماالدرتاتقفقامتـاوظت مسؾك ماظمتاذؿغؾت متؾؾقرػا شاباتماظيت
ماظشرؼؽ.ماظػرغلقاتمعـمأصقلمجزائرؼة ماخؿقار معـم ومأثـاء اغطؾؼتميفمدرادؿفا

م مػذه ماظؿاظل:طقػمدبؿار مواظؿلاؤل مذرطاءػـ؟ مايقاةم اظشابات متؿصقرن طقػ
م20ذابةمبنيمم70ايقاةماظعائؾقة؟مومبعدمإنازػامظؿقؼقؼمعقداغلمعّسم اظزوجقةمو

ماظػرغلقام39مو ماظشابات مأّن مإدي متقّصؾت مرّقرنممتدـة، مجزائرؼة مأصقل عـ
مظالرتؾامتادرتاتقفقا ماظؿؼؾقدؼة ماظـؿاذج مسؾك ممتّردػـ مصرضـمطتعؽس محقث ،

وّدعـمعـمػاعشمحّرؼؿفـم طعاعؾمأدادلميفمسؿؾقةماالخؿقار،مواظشعقرمبايبم
بؿؾينماظعزوبقةمطاخؿقار،مرشؿمتأوؼؾفمطشؽؾمعـمأذؽالمعؼاوعةماظزواجميفماٌـطؼةم
اٌغاربقة،مصضالمسـمصرضفـماظعقشمععماظشرؼؽمخارجمإرارماظزواجمطاخؿقارمضقيم

م.11ايضقر
مبفممو ماظعؿؾماظذيمضام صـفدهمعـمم (Benghozi Pierre)م"بقارمبانمشقزي"أعا

ماظشرؼؽم مخصائصماخؿقار مسؾك ماذؿغؾ مإذ مسؿؾـا، معقضقع مإدي ماظدرادات ممممأضرب
ماٌلؿقىماألولممو مؼؿعؾؼ ماالخؿقار: مأدادفا مسؾك معلؿقؼاتمؼؿؿ مثالثة ميف جعؾفا

ؼرتؾطماظـاغلمبشعقرمرؾبمايب،ميفمحنيمؼؿعؾؼمماياجات،مومبؿؾؾقةماظرشؾاتمو
 .12ءمإديماظػؽةماىقؾقةاٌلؿقىماظـاظثمباظقال

ماىزائريماظشؾاباخؿقارمحقلممحبــاطؾمػذهماظدراداتمطاغتمعؾفؿةمظـاميفم
عـمخاللماظؿؿـالتماظيتمحيؿؾقغفامسـماظشرؼؽماٌـاظلمومذرؼؽمايقاةمظؾشرؼؽم
م.اظشرؼؽنيومذظؽميفمإرارمعؼارنمبنيمم،اظزوجقة

                                                                                                                                   
10 Moral, M. (2/2002), « les deux versions de la petite sirène ou comment la relation mère-

fille pèse sur le choix du mari de la fille », in Dialogue, n° 156, p. 89. 
11 Belhadj, M. (2003), « Choix du conjoint et stratégies matrimoniales de jeunes femmes 

françaises d’origine algériennes », in Revue européenne des migrations internationales, 

n° 1, Vol. 19, mise en ligne le 13-06-2003. http : // 

remi.revues.org.www.sndl1.arn.dz/2977. 
12 Benghozi, P. (1/ 2012), « Paradoxalité du pacte d'alliance… conjugal et remaillage 

réciproque des contenants généalogiques de couple et de famille », in Revue de 

psychothérapie psychanalytique de groupe, n° 58, p. 105-120, URL : 

www.cairn.info/revue-de-psychotherapie-psychanalytique-de-groupe-2012-1-page-

105.htm. 
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 التحؼققذاملقدانيمـفجقةذ
م ضؿـامبؿقؼقؼمعقداغلمععمذبؿقسةمذؾابميفمعـمأجؾماإلجابةمسؾكمتلاؤالتـا

مسؾكماظؾعدماىـدريمػذامعشارطنيموم10معشارطاتموم10،معدؼـةموػران محػازا
مؿــامسرضمخصائصفؿماظلقدققدميقشراصقةميفماىدولماظؿاظل:ؽؼمظؾؾقث.

 البحثذجملتؿعذالدودقودميغرافقةذاخلصائص:ذ1اجلدولذ

ذاخلصائص
 
 

 جمتؿعذالبحث

 الدن العدد
ذاملدتوى
 الدرادي

الوضعقةذ
 االجتؿاعقة

املفـة/ذ
 التؽوونذ

مؽانذ
 اإلقامة

 40-19 10 نداء
ثاغقي/م
 جاععل

شريمعرتؾطات/م
 عؿزوجات

ساعالتم/م
 راظؾات

وػران/م
اىفةم
اظغربقةم
 ظؾفزائر

 42-18 10 رجال
معؿقدط/
 جاععل

شريمعرتؾطني/م
عؿزوجني/م
 عطؾؼني

سؿال/م
عقزػقن/م
 رؾؾة

 وػران

غصػمسؾكمتؼـقةماٌؼابؾةممصقؿامخيصمتؼـقةمذيعماٌعطقات،مصؼدماسؿؿدغامأعا
معّقزسةمسؾكمربقرؼـمأدادقني:مؼشؿؾمومدؽؾةمعػؿقحةاألماٌقجفةمحقثمطاغت

ؼؿضّؿـماظـاغلم وم،األّولماًصائصماظيتمؼضعفاماٌشاركمواٌشارطةمظؾشرؼؽماٌـاظل
ماظزوج. اٌؼارغةمبنيماظشرؼؽماٌـاظلمو

م  
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ذالـتائج

ماظؿاظل:ماظعاعةميفماىدولمميؽـمسرضماظـؿائج

ذالزوجذوخصائصذاملثاليذالشروكذخصائصذبنيذمؼارنة:ذ2ذاجلدول

الشروك)ة(ذ
املثالي)ة(ذهوذ
ذالزوج)ة(

 الشروك)ة(ذاملثالي)ة( الزوجذ)ة(

ذالتؿثالت
 
ذ

 جمتؿعذالبحث

 ممؽـ
اظقصاء،ماظؿؼقى،ماظعؿؾم

اىؿالماٌلؿؼر،  

ماظقضعقةماٌادؼةماىّقدة،

 اظشؾاب،ماىؿال
 الـداءذ

 اىلد،ماىؿال،ماظعؿؾ علؿققؾ
اىلد،ماىؿال،ماًربةم

 اىـلقة
 الرجال

 متؾاؼـامواضقامبنيماظؿؿـالتماظيتمهؿؾفاماظـلاءعـمخاللمػذاماىدولممغرى
موذظؽممو ماظزوج، ماظشرؼؽماٌـاظلموحقل ماظرجالمحقل اظؿؿـالتماظيتمحيؿؾفا

م ماخؿالفماٌقزاتموعصادر معع مطّؾمضقادا ماٌكقال(اظيتمتؼّدعفا اظؿؿـالت)اظقاضع،
مصؽةمسؾكمحدة.

ذالغائبذاألكربذلدىذالـداءذذ:اجلـدانقة  .ذأ
ماظعشرة ماٌشارطات متؿقّدث مت سـدعا ماٌـاظل ماظشرؼؽ معـمضعسـ مذبؿقسة ـ

اٌّفؿماظػرقمبنيم يفمغظرػـمألّغفمحيّددمٌقزاتميفمذؽؾمترتقبموجبماحرتاعفا
أػّؿمعقزةمهرصم أّولمومتعّدماظقضعقةماٌادؼةماىّقدة.ماٌقزاتمتؾؽاألّػؿمضؿـم و

إذمأذيعتمدؾعةمعشارطاتمعـمأصؾمماتمسؾكمتقصرػاميفماظشرؼؽماٌـاظل،اٌشارط
 سشرة،مأّغفـمؼػّضؾـماظرجالماظذؼـمؼـشطقنميلابفؿماًاص،مسقضًامسـماألجراء

 اٌشارطاتماظّؿفارمجعؾت واظؿؽقؼـ.م أوظؽؽماٌؿقاجدؼـميفمرقرماظدرادةمومسـ و
أطـرماٌّرذقنيمألنمؼؽقغقاماظشرؼؽماٌـاظل،ممبعـكمأّغفـمؼربطـمبنيمعقزةماظقضعقةم
اٌادؼةماىّقدةمظؾشرؼؽماٌـاظلموبنيممتؿعّفـمبقضعقةمأحلـمعـمتؾؽماظيتمؼؿقاجدنم

م.زؼارتفـمألعاطـمجدؼدةموشريػا ذظؽمحبصقهلـمسؾكمػداؼا،مو صقفامأصال،مو
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م و مؼطرحف معا مبقزون"ػق مؼؽقنمم"عقشال مضد مإذ ماظــائل، مظؿشؽقؾ مدرادؿف سـد
م.13اظشرؼؽماخؿقاراظطؿقحميفماظرتضقةمإديموضعقةمعادؼةمأحلـ،مواحدامعـمسقاعؾم

األجراءممأّنم،دائؿامعـمتصرحياتماٌشارطاتماظعشرميؽـمظـاماظؼقل،ماغطالضاممو
مألشؾؾقة مباظـلؾة ماألضؾ مسؾك ماحؿؿاالتماظشرؼؽماٌـاظل، مؼدخؾقنمضؿـ ـّمال ممممعـف

14ععظؿفـمراظؾاتمجاععقاتمو
م.

م و ماظـاغقة ماٌقزة ماٌـاظل مظؾشرؼؽ ماظيت مإظقفا مػلمتشري ماظعشرة اٌشارطات
ميفماٌلأظةمبصرؼحماظعؾارةؾاباظش ـَ ُعِعِرَباٍتمسـمطقغفـمالمؼؿّصقرنمأنمم،مإذمَصَصْؾ

ماظلـ ميف مغلؾقا معؿؼّدعا ماٌـاظل ماظشرؼؽ ماٌادؼةمصرارإععو.ؼؽقن ماظقضعقة مسؾك ػـ
ـّّغاىقدةمإاّلمأ ماظرجؾماظشاب.بشاظؾامعامؼربطـفاممف
األّولمػقمأّنم:اظعاعؾمتػضقؾفـمظؾرجؾماظشابمطشرؼؽمعـاظلمإديمساعؾنيمؼعقد

ماظش مصؽة ماٌشارطاتمؼـؿؿنيمإدي معـ مأضؾ مصأشؾؾفـ مو32ؾاب، مصؿـم دـة، باظؿاظل
معـم مؼؼرتبقن مأو مؼـؿؿقن ماظذؼـ ماظرجال ماظشرؼؽماٌـاظلميف مسـ متؾقــ مأن اٌؿّقضع

مإظقفا،ا مؼـؿؿني ماظيت ماظعؿرؼة مجاععقاتممظػؽات مراظؾات مععظؿفـ موأّن خاصة
مموؼؿعاعؾـمبادؿؿرارمععمذبؿقسةمعـماظرجالماظشؾاب.م صقعؽسماظعاعؾماظـاغلمأعّا

م ميف ميفمرؿقحاتفـ ـّ مصف مجاد، مارتؾاط معشروع ميف مررصا ماٌـاظل ماظشرؼؽ مؼؽقن أن
مؼؿّصقرماظغاظبمو مباظشرؼؽماٌـاظلمسابرةإن مصؽرةممنمسالضؿفـ مؼؿفاػؾـ صإغفـمال

 االدؿـؿارصقفاموهقؼؾفامعـمسابرةمإديمعشروعمارتؾاطمجاد.
يفمماميفماظشرؼؽماٌـاظلامإديمتّقصرػاٌقزةماظـاظـةماظيتمتطؿحماٌشارطاتمععـتؽؿـم
خصائصمدومنامحدؼثمسـممسؿقعا اٌؿقّدثاتمسؾكمذيالماٌظفر تّرطزم،مواىؿال

مدضقؼةمىلدم ماظشرؼؽماٌـاظلمأو موجفف. مبؿؼادقؿ معؿعّؾؼة غشريميفمتػاصقؾمدضقؼة
سؾكمأّنمعاماٌشارطاتماظعشرمحقثمأذيعتمػذاماظلقاقمإديمعالحظةمأثارتماغؿؾاػـا

مباىؿال ممؼؼصدغف مصقرة موظقس مومواضقة مأذػاغفـ، ميف ماٌؼصقدمرادكة مإّغؿا
أيمأاّلممباىؿالمػقمأنمؼؽقنماٌظفرماظعاممظؾشرؼؽماٌـاظلمعؼؾقالمعـمضؾؾماآلخرؼـ

زبؿؾػةمػـامماًصائصماظيتمتضعفاماٌلؿفقباتندمؼـرياالغؿؾاه.مؼؽقنمصقفمسقب

                                                                                                                                   
13 Bozon, M., Heran F. (2006), La formation du couple, Textes essentiels pour la 

sociologie de la famille, Paris, la Découverte, p. 45-49. 
اإلذارةمػـامإديماظربغاعجماظؿؾػزؼقغلماظذيمأثارماظرأيماظعامماىزائريمبعدمطشػفمظطاظؾاتمجاععقاتممميؽـ 14

مو مأصقابماظلقاراتماظػكؿة. ميفمسالضاتمعع م:م ؼدخؾـ مؼقدػمبعـقان مغؽاع ماٌذؼع مبربغاعج ماألعر ؼؿعؾؼ
  . 12/2013/ 14 رؼة(مؼقمضـاةم"اظـفار"م)ضـاةمجزائسـدعامتؿققلماظطاظؾاتماىاععقاتمإديمبائعاتمػقى"،م"



 تؿثالتذذبابذمبـطؼةذوهرانلدرادةذ املثاليذبنيذالواقعذوذاملخقال:الشروكذ

47 

وردمصقفامحقثمم"داظقغان ظقؾقانمم"جرتفاأغلؾقامسـمتؾؽماظيتموردتميفمدرادةم
اٌشرتطةمماظؼقادؿاألوظلمسؾكمأداسمماالغطؾاعاظشرؼؽمؼؾـكماغطالضامعـمماخؿقار ّنأ

اٌشارطاتميفممثادؿماظؿؽؿقؾقةمبقـفؿا،صؿؿقّدقؾكمأداسماظؼبنيماظطرصنيمومظقسمس
"مبقـؿام…قاغام"...إغفمظؾؼميفمطالعفحأ "مو…ضقيمػذاماظعؿؾمسـم"...مضكؿمو
م.15..إغفمحيّؾينمجبـقن..."،م"...مإغفمذطل..."م.ضؾؿامتردمسؾاراتمعـؾم"

معقزة ماٌشارطاتمعطّقالماظقصاء مإهّدثتمسـفا مواربفـم، مظلرد مصرصة مطان ذ
م مرشؿ مأّغف مجّقدا مغالحظ مسـفـ. مدبّؾقا مذرطاء معع ميفم أػؿقةاظلابؼة ماظقصاء عقزة

ماأذيعـعؾكموضعفععظؿماٌؿقدثات،مإالمأّغفـماظؿفاربماظلابؼةمحلبمخطاباتم
مو ماٌـاظل. مباظشرؼؽ ماٌؿعؾؼة ماٌقزات مضائؿة مآخر متربؼر يف مغظرغام ميؽـ ميف ذظؽ

متؿّعبقضعقؿنيماثـ ماٌشارطات مأّن مػل ماألودي مآخرمؿني: ميف ماظقصاء معقزة موضع ؿدن
ميف ماٌطؾقبة مؼماٌقزات مألغفـ ماٌـاظل مظقاظشرؼؽ مأّغف مرأسمدرطـ مسؾك موضعفا ّتؿ

فلمصاظقضعقةماظـاغقةم أعّا و ـاظلمعطؾؼا.صإّغفـمظـمؼؿقاصؾـمععماظشرؼؽماٌماظؼائؿة
مدخؾـفا ماظعالضاتماظالئل مأشؾؾقة م أومأّن مُؼّرّجحدقدخؾـفا متصطدمممعلؿؼؾال، أن

اظقضتمػقميفم ػقمعقزةمعؾققثمسـفامعـمضؾؾماٌشارطات،مو باظقصاء.مصفذاماألخري
معػؼقدمفذات مدائؿام-ذؾف متصرحياتفـ ماظرجالم-حلب ذويمماظشؾاب ومظدى

م ماىّقدة مؼؿقّق و .باًصقصاظقضعقاتماٌادؼة مسؾقف مل مسائؼماظقصاء مإدي معقزة عـ
ماظؼائؿة.ميفمآخرمؼضعـفماٌشارطاتـاظل،مومػذامعامجعؾ،مرمبا،مظدىماظشرؼؽماٌ

ؾؾقرنمحقلماظشرؼؽماٌـاظل،مندمأّغفـمتمؿؿـالتماٌشارطاتماظعشرةعؼارغةمب و
ماظزوجممتـالت محقل ممتاعا ممزبؿؾػة متأعؾـمحقث ماظيت ماٌقزات مبؾعض هؿػظـ

ؼـؿؼؾماظقصاءم.ميفمترتقبمآخرمزبؿؾػمعرضـفاتظؽـّفـممتّقصرػاميفماظشرؼؽماٌـاظل
عقزاتماظشرؼؽماٌـاظلمإديمأوديمعقزاتماظزوج،مصقضعفميفمػذهماٌرتؾةمعـمآخرعـالم

مبأػؿقؿف ماظزواج.مؼقحل مسالضة مضؿـ ـّممُأّدلتممظؼداظؽؾرية مغظرػ ميف ماظزواج سالضة
ظؾؾقغمذظؽ،مصإّنماٌشارطاتمؼّرطزنمسؾكمعقزةم ومقنمعلؿؿرةمأرقلمصرتةمممؽـة،ظؿؽ

م ماظقصاءاظقصاء، مطؾريا،ميؽـمظمصػلمعـاخمزوجلمؼغقبمصقف ممممؾـزاعمأنمحيؿؾمحّقزا

                                                                                                                                   
15 Daligand, L. (2/ 2008), « Violences conjugales », in Le Journal des psychologues n° 

255, p. 49-53, URL : www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2008-2-page-

49.htm. 

http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2008-2-page-49.htm
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2008-2-page-49.htm
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فؿمباظؿاظلمميؽــامأنمغػ ،مو16ّؿمتؿضاسػماحؿؿاالتمصشؾماظعالضةمععماظزوجعـمث و
متصرحياتماٌشارطات معـ ميفممفأّغماغطالضا مؼـفح مال ماظقصاء معقزة متؿقصرصقف مال عـ

 سالضؿفمطزوج.
مػل اظزوجمعؼارغةمععماظشرؼؽماٌـاظلموميفثاغقةممأذارتماٌؾققثاتمإديمعقزة

سماٌرتؾةمجعؾـفاميفمغػ ّرطزتماٌشارطاتمسؾقفامطـرياموظؼدم.ماظدؼـقةمعقزةماظؿؼقى
اظؿؼقىمعقزةمتّقصرتمصقفممعامأّنماظزوجمإذامأطّدتمععظؿفـ ومتؼرؼؾامععمعقزةماظقصاء،

أثارم ظقمرعزؼا،مو وممتـعفمعـمإؼذائفـقىماظؿؼصإنممععفمـإنماخؿؾػ صإغفمحؿكمو
م مآلؼة متردؼدػـ موميفاغؿؾاػـا مععـاػا مإدي مإذارة مأو "صإعلاكم: اآلؼةمػل اظؼرآن

مبإحلان" مبعروف متلرؼح مؼ17أو ماظزوج ميف ماظؿؼقى مسؾك ماظرتطقز مإّن مبأّنم. قحل
عاممنالمود وعشاطؾ،م سالضؿفـمبفمضدمتصادصفامسؼؾاتموماٌشارطاتمؼؿّقضعـمأن

ممممممممممم يؾمتؾؽماٌشاطؾمأومتذظقؾفامأوماظؿؼؾقؾمعـمتأثريػامدقىمتؼقىماظزوج.ؼؿـادبم
ػقمععـكماظزوجماظذيمخيافماًاظؼمؾزوجماظؿّؼلماٌعـكماظذيمرّيؾؿفماٌشارطاتمظ و

 صالمُؼْؼِدِممسؾكمإؼذائفـمبأيمذؽؾمعـماألذؽال.
م مإدي ماٌلؿفقبات متشر ماٌلؿٕ ماظشرؼؽمؼاظعؿؾ مسـ مهدثـ محقـؿا مطؿقزة ر

،معـاضضةاٌـاظل،مبؾمسؾكماظعؽسممتاعا،مميؽـمظـاماظؼقلمأّغفـمّرطزنمسؾقفمطؿقزةم
مو مبصراحة، ماىقدة ماٌادؼة ماظقضعقة مسـ ماٌادؼةم حقثمهّدثـ ماظقضعقة أضَصِقـ

إظقف،مسـدماظؿطرقمإديمماإلذارةدؾؼتم عامػق اظؼائؿةمسؾكماألجرةمبشؽؾمضؿين،مو
م.باألجراءارعؼارغةمظؾؿّفمتػضقؾفـ

 مدألةذترتقبذأولوواتالزوج:ذ الشروكذاملثاليذوب.ذ

ندهمحاضراميفممؼصّقامعـمعقزاتميفماظشرؼؽماٌـاظلعامطانمعمميؽـماظؼقلمأّن
صػلمإرارماظزوج،مإذمجعؾتمأشؾؾقةماٌشارطاتمعـماظعؿؾماٌلؿؼرمعقزةميفماظزوج.م

مفامجادةمعؼارغةمباظعالضةمععماظشرؼؽماٌـاظل،مالمتؾقثغاظيتمتؿّصقرماظزواجمسالضة
   سـماالدؿؼرارممـسـماٌؿعةماظؼائؿةمسؾكمأداسمعاديمبؼدرمعامتؾقـماٌلؿفقبات

ـّمُؼػِصقـ و ملؿؼراٌعؿؾم،مأّنماظبصرؼحماظعؾارة وم،دميقعةمػذهماظعالضة،مهلذامَغَراُػ
موزقػة وم،ظؾزوج مطان مم،ظق مظؾقلابمأصضؾمعـ ماظعؿؾ  لؿؼراٌ عؿؾصاظاًاص.

                                                                                                                                   
16 Benghabrit-Remaoun, N. (dir.( (2013), Les conflits : analyseurs des configurations des 

liens familiaux,  Présentation des résultats des programmes nationaux de recherche, Les 

pénériades des PNR, CRASC. 
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م معلؿؼر مدخؾ معصدر ماٌشارطا وععـاه متراه معا مدميقعةمػق ميف مجقػرؼا مساعال ت
ـّ  ععماظزوج.ممسالضاتف
اٌشارطاتميفممسؽسماظؿؿـالتماظيتمتؾؾقرػامحقلماظشرؼؽماٌـاظل،مصإّنسؾكم و

ماظؾقـل ماظعؿؾ مظدىممػذا مسـفا ماٌؾققث ماٌقزات مضائؿة مآخر ميف ماىؿال ؼضعـ
عـفمغطرحمتلاؤالمحقلمدؾبمػذاماظؿؿـؾماٌكؿؾػمظرتتقبمعقزةماىؿالم وماظزوج.

مو ماٌـاظل ماظشرؼؽ مو بني متصرحياتم اظزوج، معـ ماغطالضا مبلقطة معؼارغة بإجراء
ساضةمشقابماإلعقزةماٌشارطاتمأغػلفـ،مميؽـمظـامأنمغضعمطؿرادفمىؿالماظزوجم

 .اىلدؼةمماظؿشقػاتزبؿؾػم و
ديمحدمعامبنيمإاغطالضاممّمامَوَرَد،مغالحظمأّنماٌشارطاتمُؼؼّدعـمعقزاتمعؿشابفةم

األّولمػقمأّنماٌشارطاتمم:إديمساعؾنيذظؽميفمغظرغامؼعقدم،مواظزوج اظشرؼؽماٌـاظلمو
معؿؽررػذامعاموردمبشؽؾم زوج،موبأنمؼؿقّقلماظشرؼؽماٌـاظلمإديمؼضعـماحؿؿاالم

م   قؿؽـمظؾشرؼؽماٌـاظلخاللمّردػـمحقلمإعؽاغقةماظزواجمعـماظشرؼؽماٌـاظل.مإذغ
مصقؿداخؾماظدوراأنمؼؾؿؼقماظزوج و مععّقـة ميفميظة ممبعـكمأغفمميؽـمظؾشرؼؽما ن.

ػقمميارسمدورهم اٌـاظلمأنمؼؽقنمزوجا،مطؿامميؽـمظؾزوجمأنمؼؽقنمذرؼؽامعـاظقامو
مطزوج.
قمأّنماظؿؿـالتماظيتمتؾؾقرػاماٌشارطاتممتقؾمإديماظقاضعمفصاظعاعؾماظـاغلمأعّام و
رمبامؼعقدمذظؽمإديمسدممإدراجفـمظؾفاغبماٌؿّعؾؼم ،مواٌكقالعـمعقؾفامإديممأطـر

اظشرؼؽماٌـاظل،مطؿامعقزاتمحقثمالمندػاميفممعرشقبمصقفاباىـلاغقةمطؿقزةم
بأّنماظـلاءميفمماظغقابػذامؼػقداظزوج.ماًصائصماٌرجّقةميفمأغـّامالمغعـرمسؾقفاميفم

اظشرؼؽماٌـاظلمأوماظزوج،مائري،مسـدماخؿقارػـمظؾشرؼؽ،مدقاءطانماجملؿؿعماىز
واػؾماظـلاءمظؾؿقزةمميؽـمأنمغرجعم و بدوغفماٌقزةماىـلقة ؼؿفاػؾـمبقسلمأو

ادؿقسنبمحقثمماظيتمتؾؼقـَفامرقؾةمعلارمحقاتفـمإديماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةمةاىـلق
حؿكماظؿػؽريم و بؾملمذطقريمصرفمالمؼؿاحمظؾؿرأةماًقضمصقفأنماىـسمذبا

مؼ وم.18صقف إذمـللمطؿقزةمعؾققثمسـفاميفماظشرطاء،شقابماظؾعدماى ػّلرػذامعا
    ٕمتشرنميفماٌؼابالتمإديمجلدماظشرؼؽاٌشارطاتماظعشرمأّنمطـريامّذدماغؿؾاػـا

سؽسماظؿؿـالتماظيتمذظؽمسؾكم اىـلقة،مومديمعامميؽـمتلؿقؿفمبـ"اٌؤػالت"إ و
مُؼؾؾقرػاماٌشارطقنمحقلماظشرؼؽةماٌـاظقةموحقلماظزوجة.

                                                                                                                                   
18 Tassadit, Y. (2013), « Genèse de la domination masculine », in Séminaire Ecole 

Doctorale en Anthropologie, CRASC, le 19 mai 2013. 



 كؾثومةذأققس

50 

ذادتحالةذتبادلذاألدوار:ذالزوجةذوذاملثالقةذالشروؽة ج.
ممممبنيماظشرؼؽماٌـاظلمسالضةماالرتؾاطيفمعؼابالتـامععماٌشارطنيماظذطقرمالمندم

ظؾشرؼؽةماٌـاظقةموضعقامإذم،معـمررفماٌشارطاتبؾقرتفاممطؿاممتتبنيماظزوجممو
م موعقزات مباىلد مو تؿعؾؼ م اىؿال مأخريا ماىـلقة. مخبصقصم واًربة أّعا

ؼؽقنمفاميفماظزوجة،مصفلماىلد،ماىؿالمواظعؿؾ،ممبعـكمأنمؼروغماٌقزاتماظيت
اظيتمتـؿلبمعائؾةماظضػفؿمعـماعـصبمسؿؾمعلؿؼر،مععمتلفقؾمتذبذبميفمعقمهلا
مصفـاكإظقفا مم. مإظقفا، مؼطؿح معـ موػـاك معقزة مؼراػا ـّ وعـ مؼعينممظؽ مال شقابفا

ميفمسدممترجقحمػذهماٌرأةمإديمعشروعمزواج. معؾاذرا ؾمغلّفمباظضرورةمطقغفامدؾؾا
مؼلؿـد مٕ مإذ ماظزوجة، ماخؿقار ميف ماظدؼـقة ماٌرجعقة مإدي ماظّؾفقء متراجع مبقضقح

ميفمايدؼثمؽـماخؿزاظفأومعامميعامؼطرحفماظدؼـميفمػذهماٌلأظة،ممإديماٌلؿفَقبقن
م ماظؿاظل: مِرَبٍعُألماْظَؿِرَأةمُتـَِؽُح" اظـؾقي مَوِظِدؼـَِفا،مَوَجَؿاِظَفا،مَوِظَقَلِؾَفا،مِظَؿاِظَفا،:

ـِمِبَذاِتمَصاْزَػِر  .19"َؼَداَكمَتِرَبِتماظدِّؼ
متضعم مأّغفا ماٌـاظقة ماظشرؼؽة محقل ماظرجال ماظؿؿـالتماظيتمحيؿؾفا ميف غالحظ

تؽرارموضعقاتميفمغظرغامؼدعةمؼؾقفامعؾاذرةماىؿال،موػذامعامؼػلرماٌاىلدميفم
م م واظؿقرشماىـلل، ماظيتمؼراػا مسالضة مواٌؾققثقن ماٌرأة.م عغازظة مواه تقدد

مؼعؿؿدمسؾكماىلد،مصاظظاػرأّن ماٌـاظقة مسؾكم و اظؿػؽرييفمتعقنيماظشرؼؽة هدؼدا
مو ماًصائص، معـ مدبؿؾػمباخؿال ذبؿقسة مااظيتمضد أغفاممإاّلمألصراد،فمعققل

م ماٌـؿَّسؿقعا مإراراىلد مسـ مدبرج معـؾمال مجـلقا، ماٌـرية ماألسضاء ممبعـك ـ
 اظصدروأدػؾماظظفر.

ماٌشارطقنميفمتعققـفؿمظؾشرؼؽةماٌـاظقة،موعـؾؿام اىؿالمػقمثاغلمعقزةمؼضعفا
ذطرغاهمباظـلؾةمظؾفلد،مصإنماىؿالمحؿكموإنماخؿؾػتماٌققلمحقظف،مإاّلمأّغفمالم

بؽؾمتؼادقؿماظقجفمخيرجمسـمإرارماظؿربجم)اٌاطقاجم+ماظشعر(ممّبامؼعطلماػؿؿاعام
متػاصقؾف مأدق ماىيف مارتؾاط مجعؾ معا موػق مميؽـم، معا مػذا مو مدائدا. مباظؿربج ؿال

تػلريهماغطالضامعـمتـؿنيماىلدمسـمررؼؼماتؾاعمطؾمعامهؿؾفمخطقطماٌقضةم،م
 .20بدءامباظؾقاضةموصقالمإديماىراحةماظؿفؿقؾقة

                                                                                                                                   

مسؾلمبـمحفر19  مبـ مأريد ماظعلؼالغل، ماظؾكاري ،(م1986/  ػـ1407). ماظؾاريمذرحمصققح مصؿح دارم،
 . 4776. اظرؼانمظؾرتاث،مص

مآ 20 مسؾد م(2004) .زػقة،بـ ماألغـقي، ماىلد مو مجاععةماىؿال ماالجؿؿاع، مسؾؿ ميف معاجلؿري معذطرة ،
 .68 .وػران،مص
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مصؼدػلماًربةماىـلقة.ماظذطقرمسـماإلغاثممدمبفاماٌشارطقنثاظثمعقزةمؼؿػّرمو
ما ماظشرؼؽة ماٌشارطنيمأّن مأشؾؾقة مأذيع مٌـاظقة أداءاتممتؿؿؿعممبؤػالتموػلمعـ
م ماٌـاظقة. مظؼب مسؾقفا متلؿقؼ مجـلقة ماظشرؼؽة ممبإّن متؼرتن ماًربةماٌـاظقة قزة

مظؽـماىـلقة ماظلابؼؿني. مباٌقزتني ماضرتاغفا مبنيممأطـرعـ ماظقثقؼ مظالرتؾاط وغظرا
اىلدمواىؿالمعـمجفةموبنيممماردةماىـسمعـمجفةمأخرى،مصإنماٌشارطنيم

مَؼرونم معـ متؽقنمؼػرتضقنميفمطؾ مأن مؼـادبمرؿقحاتفؿ معا موذياهلا يفمجلدػا
م معـاظقة.ؼعؽس مذرؼؽة مىاعؿالك ماٌـاظقة موذيالاظشرؼؽة مغظرمملد ُعـرَيؼـػل

م مطقغفااٌلؿفَقبني مخربمإدي موذات متؿـادب مجـلقة مومتـالتفؿمة أنمماظظاػرم.
م ماىـلقة،مإذ محقلمربؿقىماًربة معا ماٌشارطنيمؼؿػؼقنمإديمحّد مأذارتأشؾؾقة

م مممـالت مإدي معـفؿ ماظعدؼد مإجابات ماًربةماظؾقرغقأصالم مسـ مطـؿقذج شراصقا
م ماىـلقة، مأن ماإلغؿاجمأي ميف ماظقاردة ماىـلقة ماٌؿاردات مبؽؾ ماظشرؼؽة تؼقم
ؼؼقلمالمعؽانمظؾؿعاؼريماالجؿؿاسقةميفماظعالضةمععماظشرؼؽةماٌـاظقة،ممواظؾقرغقشرايف.م

مجبؿقعم متؼقم مأّغفا مراٌا مذظؽ، مسؾك متلاسد مذاتفا محّد ميف مصفل اٌشارطقن،
مؼؽفامبأنمطؾقفؿاذرماٌؿارداتمحؿكمتؾؽماظيتمضدمتعرفمبـ"اظشاذة"،مدونمإذعار

م مظؾؿعاؼري. مواوز ماٌشارطقنمربؾ مُؼؾؾقر ماالجؿؿاسل ماٌعقار متغققب مذبال وضؿـ
 عقزاتماظشرؼؽةماغطالضامعـماٌكقال.م

غطالضامعـماظيتمحّددتمعقزاتفامامةماٌـاظقة،موععمذظؽمصاظؿقاصؾمععماظشرؼؽمو
ماٌكقال مدضقؼة متػاصقؾ ماٌشارطقن مؼعطل مإذ ماظقاضع، ميف مهؼقؼف مميؽـ سـم،
ـِاظع ـّميفمأشؾبماياالتممباظشرؼؽةماٌـاظقة،مومالضاتماظيتمذيعؿفؿممبـمؼِصػقغف ط

ماٌرّخ ماٌقعلات موعـ ماًػّقمصات ماٌقعلات 21اتعـ
مم. مأّن ماظيتمغرى اظؿفارب

مؾؼمسؾقفـمعقزاتماظشرؼؽةماٌـاظقةمطاغتخاضفاماٌشارطقنمععمسددمعـماظالئلمتـط
ممممممممممممممممممماىؿالمحيؿػظقنمباىلدموم،مإذمندػؿمساعالمعؤثراميفمهدؼدػؿمٌقزاتماظزوجة

ععمإدؼاطماًربةممعائؾةغلبماظمؼضقػقنمعقزتنيمجدؼدتنيمػؿامعـصبماظعؿؾمومو
ماىـلقةمبصقرةمعطؾؼةمعـمعقزاتماظزوجة.

                                                                                                                                   
ػقمعاالمؼؿطابؼمععمعاموردميفمإحدىماظدراداتماٌؿعؾؼةمباظدسارة،مإذمرصضتمممـالتمأصالمماظؾقرغقشراصقاممو 21

مععم"زبائـ".ممأصرؼـمتصـقػفـمطؿقعلات،مو سؾكماغفـمربرتصاتمؼؿعاعؾـمععم"ذيفقر"موالمؼؿعاعؾـمأبدا
 أغظر:

Perseil, S. (2009), Les cadres de la prostitution, Paris, l’Harmattan, p. 17-21. 
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م معقزة ماٌشارطنيمسؾك مأشؾؾقة معقزاتموؼضعماىلدؼّصر مرأسمضائؿة مسؾك قغف
مماظشرؼؽة ماىلد موباسؿؾارأّن مأوباظزوجة. ماٌـاظقة ماألعرباظشرؼؽة متعّؾؼ ؼؼرتنمدقاء

مصإّغـامغرىمأنماٌشارطنيمالمؼؿـازظقنمسّؿامحيؿؾقغفمباىـلاغقةمذأغفمذأنماىؿال،
مطاغتماظشرؼؽةماىؿالمعـمعقزاتمدبصماىلدمودبّص مممؼؾدوميفماظظاػر.معفؿا

ماظزوجة،مومطؾمعـماظشرؼؽةماٌـاظقةماىؿالمضرورتانمتشرتكمصقفؿا اىلدموطأّنممو
ضؿـقةممإنمطاغتمويفمػذهماٌلأظةمهدؼدا،مصفلمجقػرؼةمظؽــّامغؾؿسماخؿالصاتم

اظشرؼؽةماٌـاظقةمػقمماٌرشقبميفأغـّامندػامسؿقؼةمعـمحقثماٌعـك.مصاىلدممإاّل
مـةمصقف،مذأغفمذأنماىؿال،مذظؽمأّنممتـّؾـمسـمررؼؼمإبرازعـارؼمععّقّؿاىلدماٌـ

ٌُؿربجيفمؿالماى مباٌاطقاجموماظشرؼؽةماٌـاظقةمػقماىؿالما االسؿـاءم اٌؿعؾؼمأدادا
ماظشعر مؼشؽؾ ممو. مباظزوجة، ماألعر مؼؿعّؾؼ مومؼأخذسـدعا اٌرشقبماىؿالمماىلد
ـِموسـماىؿالماٌؿرِبجانمزبؿؾػنيقؾدوصمرصقفؿامبعدامآخ ٌُـَؿ ألنممممتاعامسـماىلدما

،مصفلدػامظقسمععماظزوجةمتـؿنيماىلدمعرتؾطمباظضرورةمععماظشرؼؽةماٌـاظقةمو
عـمػـامموم.جلدماظشرؼؽةماٌـاظقةـمسؾكمسؽسمنمؼؽقنمزبػقامومشريعـّؿأجيبم

ظدرجةمأّنمإحداػؿامماظزوجةمومبنيماظشرؼؽةماٌـاظقةقضعقنمصروضامغػفؿمأّنماٌشارطقـ
مالمميؽـمأنمتؽقنميفمعرتؾةماألخرى.

ذذرهانذاخلربةذاجلـدقةد.ذ
ماظصارممؼؿقاصؾ ماظػصؾ مومػذا ماٌـاظقة ممبنيممتـؾماظشرؼؽة ميفماظزوجة بقضقح

إعؽاغقةمػقمعدىممسـدعامؼؿعؾؼماألعرممبلؿقىمثانمعـماظؿلاؤلمإجاباتماٌشارطني
دونمأدغكمدؾؾقةماإلجاباتمطؾفامجاءتمهّقلماظشرؼؽةماٌـاظقةمإديمعشروعمزوجة.م

مصمادؿــاء، مزوجة. مإدي متؿقّقل مأن مميؽـفا مال ماٌـاظقة ماظشرؼؽة إجاباتفؿمطاغت
م متغّقر مخالل مزفرعـ مايزم، معـ مبـقع معرصقضة موٌلـاه مغرباتمأصقاتفؿ، يفمميف

مص مؾعالعحموجقػفؿ، ماظؿلاؤل مررحمػذا ماٌشارطقماغػعؾؿفّرد صراعةمواهمغقأبدوا
مو ماٌـاظقة مصاظشرؼؽة ماٌقضػ. مأبدا،مػذا متؾؿؼقان مال مماظزوجة مخبّطنيمإّغفؿا أذؾف

م.ؼؤطدمأحدماٌشارطنيمقؾمتؼارعفؿامطؿاعؿقازؼنيمؼلؿق
مهل متربؼر ماظؾقثمسـ محاوظـا مصاصرتضـا ماظصراعة مبنيماًصائصماخؿالفذه

مماظشرؼؽةماٌـاظقةمو مظقضعقةمضطاعمبنيماظزوجة. رطزٔاغقةمعشارطنيمسـمتػضقؾفؿ
مو مماظؿعؾقؿ مسؾكمضطاساتمأخرى. ماظّصقة مهلضطاع مند مُعـَِطذا مواظؿػضقؾ ػقممَؾًؼا

معـمأّنميفماجملؿؿعماىزائري،ممذؼـماظؼطاسنياالغطؾاعماظعاممحقلمػ ماغطؾؼـا صإذا
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ممتـّ ماظـلاء مصؽة ماألؾ مماظـَِشطةشؾؾقة ماظذطر ماظؼطاسنيمداظػل متؼرؼرميف حقثمؼشري
مأّغم22ورين مبني"فإدي ماىزائرؼةمعـ ماٌرأة مخصائصمسؿؾ مغلؾةممأػؿ مارتػاع ػل

م%60اظـلاءمصـلمبعضماظػروعمواألدالكماٌفـقةمعـؾماظؿعؾقؿمواظرتبقة:مأطـرمعـم
م م2007)دـة ماظصقة مو("2009)دـةم60%(، م ، ماظـلقيمضد مايضقر مػذا ذّؽؾ

مػؿا ماظؼطاسني مبأّن متصقّرا مساظقة مسؿؾتمخارجممبـلب مػل مإن ماٌرأة مؼـادب عا
 اٌـزل.

اظيتمأثارػام و،معائؾةغلبماظمخاصقةحؿكم سؿؾماٌرأةمومخاصقةظؽـمؼؿّضحمأّنم
م مبني ماظػقصؾ متّشؽؾ مال مسشرة، مأصؾ معـ مصؼط معشارطني ماٌـاظقةمثالثة اظشرؼؽة

مإدي ماٌشارطقنميفماظشرؼؽةممأّصرمخاصقةيفممأطـرماظؾقثماظزوجة.مصاوفـا سؾقفا
تؽقنمماظيتاًربةماىـلقةممخاصقةػلم اظزوجة،موسـمأدؼطقػاممتاعام اٌـاظقةمو

معـاظقةاظشرؼؽةمتؽقنممإذم.صػةماظشرؼؽةماٌـاظقةمدونمدقاػامدؾؾاميفمعـحمذرؼؽة
اٌؾققثنيمبأخذماٌؿـؾةمأشؾؾقةماظيتمٌحمإظقفام خربةمجـلقة،موإاّلمإذامتّقصرتمسؾكم

م مبقصػفا ماظؾقروغقشراصقة مامنقذجيفماألصالم م و. مأّن مإذياعمذبؿؿعماظؾقثُؼِقَؿِؿُؾ
بفمضرورةممإمّنامؼؼصدونميفماظزوجةمبإشػاهلامكاصقةطاىـلقةمربةماًمسؾكمإدؼاط

م.سدمماعؿالطفامػذهماًربة
ظزوجةمعطؾقبةميفمامكاصقةضرورةماغعدامماًربةماىـلقةمطغؿصّقرمأّنماظؼقلمب

ؼّقزػفميفماجملؿؿعمظُقِقِؽَؿمظؾرجؾمحؼقؼقامػقمخطابمحقلماىـسمبقصػفمرػاغام
م ماٌرأة مسؾك مػقؿـؿف مبف مبماظذي قضتاظيف مظـػلف ماالجؿؿاسل.مؼلؿح ماٌعقار ؿفاوز

عـؾمبأّغفامالممتؾؽموربةميفممغعدامماًربةماىـلقةمظدىماظزوجةاؼقحلماظؼقلمب
ماٌؿاردات، م ومػذه مخضعتمخاللػق ماظيتمدؾؼتموضعقؿفاممؼعينمأّغفا حقاتفا

ماالجؿؿاسقة ماظّرضابة مإدي ممطزوجة مسذرؼؿفا، مذظؽمصقاصظتمسؾك مإدي متشري مطؿا أو
 ُبلؿقَسُتمصعذرؼةماٌرأةبؼقهلا:م"موصػمػذهماظقضعقةصارؿةماٌرغقللميفمسؾاراتم

23"عـمدقؿزوجفامصققظة اػامودالظةمسؾكمرجقظةمعـمرّبط
. 

ٕمتعدممسؾكمسػةماٌرأةمطاصقامدظقالعـمضؾؾمطاغتماظيتماظعذرؼةممظؽـمؼؾدومأن
مَوَرماظققم،مطذظؽ ماٌشارطنيإذ ميفمتصرحياتمأشؾؾقة مومَد مدؾؼ م أّغف ميفمأن دخؾقا

                                                                                                                                   
مبقفنيم22 ماظشعؾقة، ماظدميؼرارقة ماىزائرؼة مظؾفؿفقرؼة ماظقرين مدابؼ ،15+ اظؿؼرؼر  يف:،عرجع

css.escwa.org.lb/ecw/1065/Algeria_formatted.doc  

،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةماىـسمطفـددةماجؿؿاسقةم،عاموراءمايفاب ،(2001) .صارؿة،ماٌرغقلل23 
 .115 .اظـاظـة،مص
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ممسالضات مغلاء ـّعع مععف مبلفقظة وماىـسمعاردقا مذظؽ مبعد ـّممصؼدم.تزوّجـ ُط
اغعداممُؼّعُدممسؾقف ومسدمماالضرتابمعـمششاءماظؾؽارة.ؼشرترـميفماظعالضةماىـلقةم
مطذظؽاًربةماىـلقةمظدىماظزوج مبأّغفا مسؾقفا معـمعقزة،مصفقممةمأومايؽؿ أطـر

مرهميفماظزوجة.ذرطمجيبمتقّص
متّرمماظزواجمعـماألوديماظػرتاتماظزوجةموعؾمـلقةماظيتمالممتؿؾؽفااًربةماى

رتقاحمظؽقغفمأّولمعـمالعسم،مإذمشاظؾامعامؼؼامسفاماظزوجمذعقرهمباالجيابلبشؽؾمإ
متؿدماظيتمضدمموم،ػذهماظعالضةماإلجيابقةمدؿؿراراصرتةمبغضماظـظرمسـمموم.جلدػا
تصرحياتممعـمخاللمالمرباظة.مصؼدمادؿـؿفـاممقةُعـَِؿٍفإاّلمأغفامم،دـقاتأومماذفقر

سـدماظزوجةميفمبداؼةممبأّنماغعدامماًربةماىـلقةماٌشارطنيمععـاميفماظعؿؾماظؾقـل
إديمسقبميفمغظرػؿمدرسانمعامؼؿقّقلمإاّلمأّغفممالبدمعـمتّقصرهمومذرطمعقزةماظزواج
اصؿؼارػامومضؿـقة،مأبصػةمسؾـقةمسؾكمزوجؿف،مماظشابإذمَؼِعقُبمبعدمذظؽ،ممفاصق

شاظؾامعامؼّؿكذمموظدؼفا،مماجـلقماسفزمبامؼلؿقفمماققؽؿمسؾقفصظؾكربةماىـلقةم
م مصعؾف سـمعامظقؾقثممعـفمطذرؼعةماعؿـاعمسـمععاذرتفامومجـللبرودممذؽؾرّد
ؾفمظؾكربةماىـلقةمسؾكمضقءممتـّمصقشرعما،سـدمشريػورشؾاتفممفراتتصّقمؼؿـادبمو

اظشرؼؽةمتؾؽمإاّلماظيتمظـمتؽقنممومشريمزوجؿف،مأخرىماعرأةمسـديفماظؾقثمسـفام
ماٌـاظقة.

 خامتة

المزالمماظرجؾميفماجملؿؿعماىزائريمفمؼؾدومأنأّغبؼؿضحمعـمخاللمعامدؾؼم
م     متـالتفمؼرضلمحاجاتفموأيممبامم،ػقمؼّقزػماظعالضةماىـلقةمبشؽؾمخيدعف

24حلبمتعؾريمبقارمبقردؼقاظذطقرؼةممؿفػقؿـادؿؿرارمحيؿلممو
صفقمؼرىميفماًربةمم.

أنمتؽقنمهتمأيمزرفممهلاماظّؿلمالمميؽـماىـلقةمعقزةميفماظشرؼؽةماٌـاظقة،مو
طانماخؿقارػامسؾكمأداسمعقزاتممإنموم،ػذهماألخريةؾزوجة.مظمعـماظظروفمعقزة

مو مذياظقةمجلدؼة م، معـ مؼـطؾؼ ماخؿقار مأغف ماًربةمإاّل مسدمية مبأّغفا ايؽؿ
درسانمعامتؿقّقلمإديمسائؼمظدؼفا،ممتـحمظؾزوجةمعؽاغةمماىـلقة.مػذهماٌقزةماظيت

اظشرؼؽةممػلمسـفميفماعرأةمأخرىماظزوجمذرؼعةمظؾؾقثمهكذؼّؿػقمعامميؽـمأنممو
ماٌـاظقة.

                                                                                                                                   
24 Bourdieu, P. (1992(, La domination masculine, Paris, du Seuil, p. 45-57. 
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اظرجؾممفؿانيماٌؿقازؼنيماظّؾذؼـموضعػقمأّنماًّطمغلؿـؿففمأؼضاعامميؽـمأنموم
م مبني مسالضاتف موظطؾقعة ماٌـاظقة ماظزوجماظشرؼؽة مبصة، معـمػصؾ موجعؾ قـفؿا
متـالتفمخبصقصممإديماألدسماظيتمؼؾينمسؾقفامإّغؿامؼعقداناٌلؿققؾمتؼارعفؿا،م

تصؾمإظقف،ممتؾدأمعـفموم،اٌكقالمػقإذمذبالماظشرؼؽةماٌـاظقةممتؾؽمػذهموعقزاتم
اماظزوجةمصؿفاهلامػقماظقاضعمأّععؽانمصقفمظؾؿعاؼريماالجؿؿاسقة؛ممالصفقمايّقزماظذيم
ػقمايّقزماظذيمالبدمأنمتؿؿمصقفماحملاصظةمتؾؼكمصقف،موم عـفمواالجؿؿاسل،متأتلم

مسؾكمادؿؿرارؼةماحرتامماٌعاؼريماالجؿؿاسقة.
آخر،مذبالمععّقـموجدتمصقفمإديمذبالمعـماٌرأةمأنمتـؿؼؾمؼرصضماظرجؾمطؿام
ممبعـكم مو مبنيماٌعقار مؼرصضمتـؼؾفا ماٌعقارمواوزأّغف ميـحمماظقضتماظذيميفمػذا
مايظـػلفم موحدػاؼػذا مم،مومحيّؿؾماٌرأة مذاكعلؤوظقةمعروره مؼػّلر و. معا  ػذا

مُتقصؿماٌرأةضدمإذمميفماًطاباتماالجؿؿاسقةدائدةماظعؼقبةماالجؿؿاسقةماظيتمندػام
م مبأغفا محؿك مبؾ عـممبأغفماظرجؾمسؾقفمحيؽؿمعامسؾقفامابدمإنمعقعلةعذغؾة
م.ػلمالمعـمخصائصفام،اٌـاظقةماظشرؼؽةمخصائص

ماظؿقؼقؼ،م م)صرتة ماٌقداغل ماظؿقؼقؼ محبدود مربدودة ماظـؿائج مػذه متؾؼك ظؽـ
محقلم مأخرى مألحباث مإضاصة متعؿرب، مو ماىغراصقة( ماٌـطؼة مو ماظؾقث ذبؿؿع
ميفماىاظقةم مأخرىم)رؼػقة،مصقراوؼة، ميفمذبؿؿعاتمربؾقة مو اظشرؼؽماٌـاظل،

م ماظؿققالتماالجؿم-باٌففر...(، مأجؾمدرادة مأخرىمعـ ميفمتعؿربمربطة ؿاسقة
مماجملؿؿعماىزائريماظققم.
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