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كؾثومةذأققس

(*)1

مؼدمة ذ

ذ

وردماظؿقرشماىـللميفمأوديماٌراتبمعـمحقثمدرجةماالغؿشارموآخرماٌراتبم
عـمحقثمدرجةماًطقرةميفمدؾؿماٌؿارداتماىـلقةماظيتمضؿـامبؿصـقػفاميفمإرارم
هضريغا مألرروحة مدطؿقراهميفماألغـروبقظقجقا،1موذظؽمرشؿمأنماٌعطقاتماٌؿداوظةم
سـماظؿقرشماىـللمبؾغتمعـماألػؿقةمعامجعؾمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقام
االجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مخيصّص مهلا معشارؼع محبث متُقّجت ممبؾؿؼك مدوظل متـاولم
اظؿقرشميفمطؾمأذؽاظفموأبعادهميفماظعدؼدمعـماظػضاءات،مخاصةماظقدطنيماألدريم
وماٌفين .2م
اظؿـاضض ماظصارخ ،ماظؽاعـ ميف مهؿقؾ ماظؿقرش ماىـلل مذقـة مإجيابقة،ممممممم
وماظذيمؼعؿربميفماألصؾمواوزامظؾؿعاؼريماالجؿؿاسقةمـمصفقمجـقةمحلبمضاغقنم
اظعؼقبات3ـم،مميؽـ ظـا أن غرجعف إدي ثالثة سقاعؾ :اظعاعؾ األوّل ػق جفؾ ػؤالء
اٌؿقرذنيمأومربّؿا واػؾفؿ ظؾؿعرؼػ اظؼاغقغل ظؾؿقرّش اىـلل؛ماظعاعؾ اظـاغل
ػقمضعػماٌؿابعة اىزائقة ضدممماردل اظؿقرش اىـلل سؾك اظغري،مرجال طان
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 31 000, Oran, Algérie.

()1

 1اظدسارة ماًػقة ميف ماجملؿؿع ماىزائري :محاظة ماخؿالصقل مو معـؾقل ماىـس مبقػران ،مأرروحة مدطؿقراه ميفم
األغـروبقظقجقامضقدماإلناز،مهتمإذرافماألدؿاذةمغقرؼةمبـغربؼط-رععقن.
2

Colloque international, « Du milieu familial au milieu professionnel : Situation de
harcèlement », CRASC, Oran, 4-5 avril 2012.
 3اٌادةم341معؽرر:مايؾسمعـمذفرؼـمإديمدـة،مومشراعةمعـم50مأظػمإديم100مأظػمدج.
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أم اعرأة ،مصاظظاػرمأنّ اإلجراءات اٌؿؾَعة ال متؾدو صارعة وععروصة طؿؾؽ اٌؿّعؾؼة
باالشؿصاب عـال؛ ماظعاعؾ اظـاظث مؼؽؿـ ميف مأن ماظؽـري معـ ماٌؿقرذني مؼـػقنم
اًطقرةممتاعاميفمتصـقػفؿمظؾؿقرّشماىـللموؼعطقغفمعرادصامعغاؼرا،مصؾدالمعـم
اظعـػميفمأذؽاظفماٌؿعدّدة،مؼعطقغفمععـكماٌغازظةمواظؿقددمإديماآلخر،ماظذي شاظؾا
عا ؼؽقن اعرأة .م
ؼؾدو مأنّ مضقام ماظرجؾ ممبغازظة ماٌرأة مواظؿقّدد مإظقفا مٕ مؼعد ممماردة مدؾؾقة ميفم
اجملؿؿعماىزائريماظققم،مأومسؾكماألضؾممماردةمحيرصماظػاسؾقنمصقفامسؾكمأنم
تؿّؿمبصقرةمخػقة،مبؾمأضقتمعـماٌشاػدماٌؿؽرّرةميفماظػضاءماظعام معـؾؿامدؾؼتم
اإلذارةمإظقف .موأطـرمعـمذظؽمصإنمإدؼاطماًطقرةممتاعامسـماظؿقرّشماىـللمالم
تؼػ مسـد مػذا ماٌلؿقى ،مبؾ متلؿؿر مإدي مأن مؼصؾح مصرصة مٌشروع مارتؾاط مجاد مإذم
طـريةمػلمواربماظزواجماظيتمضدمتـطؾؼمعـموضعقةمهرشمجـلل،مأومعامضدم
ؼقحلمإظقفماٌشارطقنمبأغّفمعغازظةموتقّددمإديماظغري .م
ػذهماٌؿارداتمدصعؿـامظطرحماألدؽؾةماظؿاظقة:مسؿّمؼؾقثم’’اٌغازظقن’’؟مغؿصّقرم
أغّفؿ ميف مسؿؾقة محبث معؿقاصؾة مسـ ماظشرؼؽ ماٌـاظل ،مظؽـ مطقػ مؼؿصّقرون مػذام
األخري؟معا ػلماًصائصماظيتمؼشرترقغفامصقف؟مػؾمتؼقممسؾكماىؿالمصؼط؟م
ومطقػمتؿؿقضعماًصائصماٌؿعؾّؼةمباىـلاغقة؟مطقػمؼؿؿماظؿعاعؾمععفامعـمحقثم
األػؿقة؟مطقػمتؿعاعؾماظـلاءمععمخصائصماظشرؼؽماٌـاظل موطقػمؼؿعاعؾماظرجالم
عع مخصائص ماظشرؼؽة ماٌـاظقة؟ مػؾ مؼراد مباظشرؼؽ ماٌـاظل ماظزوج مأم مأنّ مػـاكم
اخؿالصامبقـفؿا؟م م
دـقاولماإلجابةمسـمػذهماألدؽؾةمعـمخاللمتطرّضـامإديماظؿؿـالتمحقلماظشرؼؽم
اٌـاظلمظدىمذبؿقسةمعـماظشؾابمبقػرانمومذظؽمعـمخاللماظرتطقزمسؾكماٌػاػقؿم
اظؿاظقة :ماىـلاغقة،ماىلد،ماظقاضع ،ماٌكقال ،ماظرضابةماالجؿؿاسقةمو ماظؿؿـّالتم
االجؿؿاسقة .م

حولذمػفومذالتؿثّالتذاالجتؿاعقةذ ذ

تعرِّفم"دوغقسمجقدظل"()Denis Jodeletماظؿؿـالتماالجؿؿاسقةمبؽقغفا:م"ررقم
تػؽري متطؾقؼقةمعقّجفةمسبقماظؿقاصؾ،ماظػفؿمواظؿقّؽؿميفماحملقطماالجؿؿاسل.إغّفام
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تؼدّممخصائصمربدّدةمحقلمزبططمتـظقؿمعضاعنيماظعؿؾقاتماظذػـقةمواٌـطؼ".4م
و ؼؼدّمم"س.معقدؽقصقلل"م()S. Moscoviciمبدورهمتشرحيامدضقؼامٌػفقمماظؿؿـالتم
االجؿؿاسقة مصريى مبأغفا م":بُـقة متؼع مبني ماٌػفقم مواظؿصّقر ،متلاػؿ ميف متؽقؼـم
اظلؾقطاتمويفمتقجقفماٌعارفماالجؿؿاسقة،متؿؿقز مباظرتطقزمسؾكمسالضةماجؿؿاسقة م
و سؾك مضغط مواه ماالطؿشاصات ،متؿؾؾقر ميف مطقػقات مزبؿؾػة معـ ماظؿقاصؾ:م
االغؿشار،ماالدساءموماإلذاسة،متؾؾغمعلاراتماٌقضقسقةمو اظؿصـقػ" .5م
ظؼد مضام مطؾ معـ م"ربؿد مبرغقدل" مو م"أغقاس مصؾقران"( )Agnés Florinمبرصدم
اظؼقادؿ ماٌشرتطة ميف ماظؿعرؼػات ماظيت مؼؼدّعفا مسدد معـ ماٌػؽرؼـ ماٌفؿّؿني مبدرادةم
اظؿؿـّالتماالجؿؿاسقةمو مضدعاماظؿعرؼػماظؿاظل:م"تأتلمػاظؿؿـالتؼ ميفمذؽؾمععرصةم
ُعؾؾقَ َرةموعشرتطةماجؿؿاسقا ،مهلا مػدفمتطؾقؼلمطدعجمايؼقؼةموتػعقؾفامظؾؿقاصؾم
()..موميؽـمتـاوهلامطؿـؿقجمو ظؽـمأؼضامطلريورة،مإذمؼؿعؾّؼماألعر مبؿؿؾّؽ محؼقؼةم
اجؿؿاسقةمتؽقنميفماظغاظبمخارجقةم()..مو تؼعميفمأضقؼمعلاحةمداخؾماظعالضاتم
اظرعزؼةمبنيماجملؿقساتمو داخؾماجملؿقسةماظقاحدة" .6م
المتعرفماٌعاغلماظيتمضُدعّتمحقلماظؿؿـالتماالجؿؿاسقةماخؿالصامؼصؾمإديمحدّم
اظؿـاضض مصقؿا مبقـفا،إالّ مأنّ مػذا مال مميـعـا معـ ماظؿؿلّؽ مبأحدػا مدون ماظؾؼقة موػقم
اٌعـك ماظذي مؼطرحف م"جقدظل" محقث مؼرى مأنّ م" ماظؿؿـّؾ مػق مسؿؾقة مذػـقة مؼؼقمم
اظػردمعـمخالهلامباالرتؾاطممبقضقعمععقّـ،مذكصامطانمأومذقؽامأو محدثا ،مغػلقام
أو ماجؿؿاسقا ،مزاػرةمرؾقعقة ،مصؽرة ،مغظرؼة ...مو ضدمؼؽقنمواضعقامطؿامضدمؼؽقنم
خقاظقامأومأدطقرؼا،مظؽـّفمعُؽْؿ َلبمدائؿا".7
حيؿؾمأشؾؾقةماألصرادمذبؿقسةمعـماظؿؿّـالتمحقلماظشرؼؽماٌـاظل،مصقضعقنمظفم
ذبؿقسةمعـماًصائصمضدمتؽقنمذائعةموضدمتؽقنمربددة.ماألعرماظذيمجيعؾمػذام
اظشرؼؽ ماٌـاظل معرتؾطا مباٌكقال ماالجؿؿاسل مو هدؼدا ممبا مؼعرف مباظػاغؿازمم
) (fantasmeمعـمجفة،مواظقاضعماالجؿؿاسلمعـمجفةمأخرى.مو غظرامألػؿقةمػذهم
اًصائصميفمهدؼدمطقػقةمو غقسقةمو سددماظعالضاتماظيتمؼربطفاماظػرد،مرجالم
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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طانمأمماعرأة،مباظشرؼؽماٌـاظل،مواظيتمتػلّرمحاالتماظؿقرّشماىـللماٌؿاردةم
يفماظػضاءماظعام مبؽقغفامسؿؾقاتمحبثمعؿؽرّرةموعؿقاصؾةمسـمػذاماظشرؼؽ،مصإغّـام
غرؼد مععرصة ماًصائص ماظيت مؼطؾؾفا ماألصراد ميف ماظشرؼؽ ماٌـاظل ،مودـرّطز مبقجفم
خاص مسؾك ماًصائص ماٌؿعّؾؼة مباىـلاغقة موباىلد ،مباسؿؾارػؿا معـ ماٌػاػقؿم
األدادقةماٌعؿؿدةميفمػذاماظعؿؾماظؾقـل .م

اختقارذالشروكذوذتعدّدذمؼارباتذالبحثذ ذ

ذدّ ماخؿقار ماظشرؼؽ مطؿقضقع محبث ماػؿؿام ماظعدؼد معـ ماظؾاحـني ،مصؿـم
اظدراداتماٌرجعقةمندمتؾؽماظيتمأذرفمسؾقفام"أالنمجريارد"م)(Alain Gérardم
حقلماخؿقارماظشرؼؽ مدـةم،1964مإذماػؿؿتممبقاوظةماإلجابةمسؾكمدؤالم"عـم
ؼؿزوجمعـم؟" ماغطالضامعـمادؿؾقانمعقداغلمعسّمأطـرمعـم 1200مزوج.مظؼدمأدػرتم
اظـؿائجمسؾكمأنّماظزواجمورشؿمبلارؿفمالمؼؾدومطػعؾمؼؿطؾّبمتػؽريامعطقّالمصقلب،م
وإغّؿا مؼعدّ مولقده ميف مطـري معـ ماألحقان مصعؾا مألن ماجملؿؿع موضع محدودا مبنيم
اىـلني ،مظؿظفر مايػالت ماظراضصة مبؽؾ مأذؽاهلا مطؿؤدلة معقجّفة مظؿشفقعم
اظزواجمععمتقارؤمظؾؾاظغني.8
عـمجفؿفامطشػتم"عقغقؽ مدوبري مالمتقر" م )( Monique Dupré La Tour
ظدىمدرادؿفامالخؿقارماظشرؼؽ،مضؿـمعؼاربةماظؿقؾقؾماظـػلل،مأنمسؿؾقةماالخؿقارم
تؿطؾبمأخذمطؾماظقضتماظالزممممامؼؿقحممعلؿؼؾالممتؽقؼـمثـائل،مو تطرح مأربعم
شاؼات مؼؼقم مسؾقفا ماخؿقار ماظشرؼؽ :مأوال مبفدف ماالغػصال مسـ ماألبقؼـ ،موثاغقام
تأدقسمسائؾة،موثاظـامعقاجفةماىـلاغقة،موأخريامإغؼاذماظذاتمسـمررؼؼمإغؼاذم
اآلخر.9م م
أعام"عقشالمعقران" ) ( Michel Moralمصؼدمتـاوظتمعلأظةماخؿقارماظشرؼؽمعـم
زاوؼةمزبؿؾػة،مإذمتلاءظتمسـمطقػقةمتأثريماظعالضةماظيتموؿعمبنيماظؾـتمو األمم
يف ماخؿقار مذرؼؽ ماظؾـت موذظؽ معـ مخالل ماالسؿؿاد مسؾك ماظؼصة مطؿفال محبثم
رئقلل .مظؼد مبقـت ميف مدرادؿفا مأن ماظقاضع مؼعؽس ماخؿالصا مجؾقا مبني معا متداوظؿفم
اظؼصص ،مو معـفا مضصة مسروس ماظؾقر مذات ماظرجؾني ماٌؿالصؼؿني ،مو مبني مرصضممممم
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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أومباألحرىممتؾّصماظشاباتمعـمضقةماظعالضةمبنيماألممو ماظؾـتمسؾكمضرارماخؿقارم
اظشرؼؽ.10م
و م ُتعّدماألرروحةماظيتمأنزتفام"عغـقةمبؾقاج" ميفمغظرغامعـمأػؿماألسؿال ماظيتم
تـاوظت ماٌقضقع ،مصؼد ماذؿغؾت مسؾك ماالدرتاتقفقات ماظيت متؾؾقرػا ماظشاباتم
اظػرغلقاتمعـمأصقلمجزائرؼة مأثـاءماخؿقارماظشرؼؽ .مو اغطؾؼتميفمدرادؿفامعـم
اظؿلاؤل ماظؿاظل:طقػ مدبؿار مػذه ماظشابات مذرطاءػـ؟ مو طقػ متؿصقرن مايقاةم
اظزوجقةمو ايقاةماظعائؾقة؟مومبعدمإنازػامظؿقؼقؼمعقداغلمعسّم70مذابةمبنيم20م
و م 39مدـة ،متقصّؾت مإدي مأنّ ماظشابات ماظػرغلقات معـ مأصقل مجزائرؼة مرقّرنم
ادرتاتقفقات متعؽس ممترّدػـ مسؾك ماظـؿاذج ماظؿؼؾقدؼة مظالرتؾاط ،محقث مصرضـم
اظشعقرمبايبمطعاعؾمأدادلميفمسؿؾقةماالخؿقار،مو ودّعـمعـمػاعشمحرّؼؿفـم
بؿؾينماظعزوبقةمطاخؿقار،مرشؿمتأوؼؾفمطشؽؾمعـمأذؽالمعؼاوعةماظزواجميفماٌـطؼةم
اٌغاربقة،مصضالمسـمصرضفـماظعقشمععماظشرؼؽمخارجمإرارماظزواجمطاخؿقارمضقيم
ايضقر .11م
و مأعاماظعؿؾماظذيمضاممبفم"بقارمبانمشقزي" م ) (Benghozi Pierreمصـفدهمعـم
أضرب ماظدرادات مإدي معقضقع مسؿؾـا ،مإذ ماذؿغؾ مسؾك مخصائص ماخؿقار ماظشرؼؽممممم
و مجعؾفا ميف مثالثة معلؿقؼات مؼؿؿ مسؾك مأدادفا ماالخؿقار :مؼؿعؾؼ ماٌلؿقى ماألولم
بؿؾؾقةماظرشؾاتموماياجات،مومؼرتؾطماظـاغلمبشعقرمرؾبمايب،ميفمحنيمؼؿعؾؼم
اٌلؿقىماظـاظثمباظقالءمإديماظػؽةماىقؾقة.12
طؾمػذهماظدراداتمطاغتمعؾفؿةمظـاميفمحبــا محقلماخؿقارماظشؾاب ماىزائريم
ظؾشرؼؽم عـمخاللماظؿؿـالتماظيتمحيؿؾقغفامسـماظشرؼؽماٌـاظلمومذرؼؽمايقاةم
اظزوجقة،مومذظؽميفمإرارمعؼارنمبنيماظشرؼؽني .م
10

Moral, M. (2/2002), « les deux versions de la petite sirène ou comment la relation mèrefille 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-page105.htm.
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مـفجقةذالتحؼققذاملقداني

عـمأجؾماإلجابةمسؾكمتلاؤالتـامضؿـامبؿقؼقؼمعقداغلمععمذبؿقسةمذؾابميفم
عدؼـةموػران،م 10معشارطاتمو م 10معشارطنيمو مػذا محػازامسؾكماظؾعدماىـدريم
ظؾؾقث.مؼؽؿــامسرضمخصائصفؿماظلقدققدميقشراصقةميفماىدولماظؿاظل :م
اجلدولذ:1ذاخلصائصذالدودقودميغرافقةذجملتؿعذالبحث
اخلصائص ذ
الدن

املدتوىذ
الدرادي

الوضعقةذ
االجتؿاعقة

املفـة/ذ
التؽوونذ

مؽانذ
اإلقامة

نداء

10

40-19

ثاغقي/م
جاععل

شريمعرتؾطات/م
عؿزوجات

ساعالتم/م
راظؾات

وػران/م
اىفةم
اظغربقةم
ظؾفزائر

رجال

10

42-18

عؿقدط/م
جاععل

شريمعرتؾطني/م
عؿزوجني/م
عطؾؼني

سؿال/م
عقزػقن/م
رؾؾة

وػران

العدد
جمتؿعذالبحث

أعا مصقؿامخيصمتؼـقةمذيعماٌعطقات،مصؼدماسؿؿدغا مسؾكمتؼـقةماٌؼابؾةمغصػم
اٌقجفةمحقثمطاغت ماألدؽؾةمعػؿقحة مو معقّزسةمسؾكمربقرؼـمأدادقني:مؼشؿؾم
األوّلماًصائصماظيتمؼضعفاماٌشاركمواٌشارطةمظؾشرؼؽماٌـاظل،مو ؼؿضؿّـماظـاغلم
اٌؼارغةمبنيماظشرؼؽماٌـاظلمو اظزوج .م
م

44

الشروكذاملثاليذبنيذالواقعذوذاملخقال :درادةذلتؿثالتذذبابذمبـطؼةذوهران

الـتائج ذ

ميؽـمسرضماظـؿائجماظعاعةميفماىدولماظؿاظل :م
اجلدولذ:2ذمؼارنةذبنيذخصائصذالشروكذاملثاليذوخصائصذالزوج ذ
التؿثالت ذ
الشروك(ة)ذاملثالي(ة)

الزوجذ(ة)

الشروك(ة)ذ
املثالي(ة)ذهوذ
الزوج(ة) ذ

الـداءذ

اظقضعقةماٌادؼةماىقّدة،م
اظشؾاب،ماىؿال

اظقصاء،ماظؿؼقى،ماظعؿؾم
اٌلؿؼر،ماىؿال

ممؽـ

الرجال

اىلد،ماىؿال،ماًربةم
اىـلقة

اىلد،ماىؿال،ماظعؿؾ

علؿققؾ

ذ
جمتؿعذالبحث

غرىمعـمخاللمػذاماىدولمتؾاؼـامواضقامبنيماظؿؿـالتماظيتمهؿؾفاماظـلاءم
و ماظؿؿـالت ماظيت محيؿؾفا ماظرجال محقل ماظشرؼؽ ماٌـاظل موحقل ماظزوج ،موذظؽم
ضقادا معع ماخؿالف ماٌقزات موعصادر ماظؿؿـالت(اظقاضع ،ماٌكقال)اظيت متؼدّعفا مطؾّم
صؽةمسؾكمحدة .م

ذأ .اجلـدانقة:ذالغائبذاألكربذلدىذالـداءذ ذ

سـدعا متؿقدّث ماٌشارطات ماظعشرة سـ ماظشرؼؽ ماٌـاظل متضعـ مذبؿقسة معـم
ا ٌقزاتميفمذؽؾمترتقبموجبماحرتاعف مألغّفمحيدّدم يفمغظرػـ اظػرقمبنيماٌفّؿم
و األػّؿمضؿـمتؾؽ ماٌقزات.متعدّماظقضعقةماٌادؼةماىقّدة مأوّلمو أػؿّمعقزةمهرصم
اٌشارطاتمسؾكمتقصرػاميفماظشرؼؽماٌـاظل ،مإذمأذيعتمدؾعةمعشارطاتمعـمأصؾم
سشرة،مأغّفـمؼػضّؾـماظرجالماظذؼـمؼـشطقنميلابفؿماًاص،مسقضاًمسـماألجراء
و سـ مأوظؽؽماٌؿقاجدؼـميفمرقرماظدرادةمو اظؿؽقؼـ.مو جعؾت ماٌشارطاتماظؿّفار
أطـرماٌرّذقنيمألنمؼؽقغقاماظشرؼؽماٌـاظل،ممبعـكمأغّفـمؼربطـمبنيمعقزةماظقضعقةم
اٌادؼةماىقّدةمظؾشرؼؽماٌـاظلموبنيممتؿعفّـمبقضعقةمأحلـمعـمتؾؽماظيتمؼؿقاجدنم
صقفامأصال،مو ذظؽمحبصقهلـمسؾكمػداؼا،مو زؼارتفـمألعاطـمجدؼدةموشريػا.م
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و ػق معا مؼطرحف م"عقشال مبقزون" مسـد مدرادؿف مظؿشؽقؾ ماظــائل ،مإذ مضد مؼؽقنم
اظطؿقحميفماظرتضقةمإديموضعقةمعادؼةمأحلـ،مواحدامعـمسقاعؾماخؿقارماظشرؼؽ .13م
ومميؽـمظـاماظؼقل،ماغطالضامعـمتصرحياتماٌشارطاتماظعشرمدائؿا،مأنّماألجراءم
ال مؼدخؾقن مضؿـ ماحؿؿاالت ماظشرؼؽ ماٌـاظل ،مسؾك ماألضؾ مباظـلؾة مألشؾؾقة معـفـّمممم
ومععظؿفـمراظؾاتمجاععقات .14م
و اٌقزة ماظـاغقة مظؾشرؼؽ ماٌـاظل ماظيت متشري مإظقفا ماٌشارطات ماظعشرة مػلم
اظشؾاب،مإذم َصصَؾْـَميفماٌلأظةمبصرؼحماظعؾارة م ُععِرِبَاتٍمسـمطقغفـمالمؼؿصّقرنمأنم
ؼؽقن ماظشرؼؽ ماٌـاظل معؿؼدّعا مغلؾقا ميف ماظلـ.وععإصرارػـ مسؾك ماظقضعقة ماٌادؼةم
اىقدةمإالّمأغّفـّمشاظؾامعامؼربطـفامباظرجؾماظشاب .م
ؼعقد متػضقؾفـمظؾرجؾماظشابمطشرؼؽمعـاظلمإديمساعؾني:اظعاعؾماألوّلمػقمأنّم
اٌشارطات مؼـؿؿني مإدي مصؽة ماظشؾاب ،مصأشؾؾفـ مأضؾ معـ م32دـة ،مو باظؿاظل مصؿـم
اٌؿقّضع مأن متؾقــ مسـ ماظشرؼؽ ماٌـاظل ميف ماظرجال ماظذؼـ مؼـؿؿقن مأو مؼؼرتبقن معـم
اظػؽات ماظعؿرؼة ماظيت مؼـؿؿني مإظقفا ،مخاصة موأنّ مععظؿفـ مراظؾات مجاععقاتم
ؼؿعاعؾـمبادؿؿرارمععمذبؿقسةمعـماظرجالماظشؾاب.مو مأعاّماظعاعؾماظـاغلمصقعؽسم
رؿقحاتفـ ميف مأن مؼؽقن ماظشرؼؽ ماٌـاظل مررصا ميف معشروع مارتؾاط مجاد ،مصفـّ ميفم
اظغاظب مو مإن مؼؿصّقرن مسالضؿفـ مباظشرؼؽ ماٌـاظل مسابرة مصإغفـ مال مؼؿفاػؾـ مصؽرةم
االدؿـؿارصقفاموهقؼؾفامعـمسابرةمإديمعشروعمارتؾاطمجاد.
تؽؿـماٌقزةماظـاظـةماظيتمتطؿحماٌشارطاتمععـامإديمتقّصرػاميفماظشرؼؽماٌـاظلميفم
اىؿال،مومترّطز اٌؿقدّثاتمسؾكمذيالماٌظفر سؿقعامدومنامحدؼثمسـمخصائصم
دضقؼةمىلدماظشرؼؽماٌـاظلمأومتػاصقؾمدضقؼةمعؿعؾّؼةمبؿؼادقؿموجفف.مغشريميفم
ػذاماظلقاقمإديمعالحظةمأثارتماغؿؾاػـاحقثمأذيعتماٌشارطاتماظعشرمسؾكمأنّمعام
ؼؼصدغف مباىؿال مظقس مصقرة مواضقة مو مرادكة ميف مأذػاغفـ ،مو مإغّؿا ماٌؼصقدم
باىؿالمػقمأنمؼؽقنماٌظفرماظعاممظؾشرؼؽماٌـاظلمعؼؾقالمعـمضؾؾماآلخرؼـمأيمأالّم
ؼؽقنمصقفمسقبمؼـرياالغؿؾاه.ندماًصائصماظيتمتضعفاماٌلؿفقباتمػـامزبؿؾػةم
13

Bozon, M., Heran F. (2006), La formation du couple, Textes essentiels pour la
sociologie de la famille, Paris, la Découverte, p. 45-49.

 14ميؽـ م اإلذارةمػـامإديماظربغاعجماظؿؾػزؼقغلماظذيمأثارماظرأيماظعامماىزائريمبعدمطشػفمظطاظؾاتمجاععقاتم
ؼدخؾـ ميف مسالضات معع مأصقاب ماظلقارات ماظػكؿة .مو ؼؿعؾؼ ماألعر مبربغاعج ماٌذؼع مغؽاع مؼقدػ مبعـقان م:م
"سـدعامتؿققلماظطاظؾاتماىاععقاتمإديمبائعاتمػقى"،مضـاةم"اظـفار"م(ضـاةمجزائرؼة)مؼقم . 2013/12 /14
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غلؾقامسـمتؾؽماظيتموردتميفمدرادةمأجرتفا" مظقؾقانم داظقغان" محقثموردمصقفام
أنّ اخؿقارماظشرؼؽمؼؾـكماغطالضامعـماالغطؾاعماألوظلمسؾكمأداسماظؼقادؿماٌشرتطةم
بنيماظطرصنيمومظقسمسؾكمأداسماظؼقادؿماظؿؽؿقؾقةمبقـفؿا،صؿؿقدّثماٌشارطاتميفم
ػذاماظعؿؾمسـم"...مضكؿمو مضقي…"مو أحقاغام"...إغفمظؾؼميفمطالعف…"مبقـؿام
ضؾؿامتردمسؾاراتمعـؾم"...إغفمحيؾّينمجبـقن،"...م"...مإغفمذطل"...م .15م
اظقصاء معقزة مهدّثت مسـفا ماٌشارطات معطقّال ،مإذ مطان مصرصة مظلرد مواربفـم
اظلابؼة معع مذرطاء مدبؾّقا مسـفـ .مغالحظ مجقّدا مأغّف مرشؿ مأػؿقة عقزة ماظقصاء ميفم
اظؿفاربماظلابؼةمحلبمخطاباتمععظؿماٌؿقدثات،مإالمأغّفـمأذيعـعؾكموضعفام
يف مآخر مضائؿة ماٌقزات ماٌؿعؾؼة مباظشرؼؽ ماٌـاظل .مو ميؽـ متربؼر ذظؽ ميف مغظرغام
بقضعقؿني ماثـؿني :ماألودي مػل مأنّ ماٌشارطات متؿعّؿدن موضع معقزة ماظقصاء ميف مآخرم
اٌقزات ماٌطؾقبة ميف ماظشرؼؽ ماٌـاظل مألغفـ مؼدرطـ مأغّف مظقتّؿ موضعفا مسؾك مرأسم
اظؼائؿة مصإغّفـمظـمؼؿقاصؾـمععماظشرؼؽماٌـاظلمعطؾؼا .و أعاّ اظقضعقةماظـاغقةمصفلم
أنّ مأشؾؾقة ماظعالضات ماظالئل مدخؾـفا مأو دقدخؾـفا معلؿؼؾال ،مؼُرّجّح مأن متصطدمم
باظقصاء.مصفذاماألخري ػقمعقزةمعؾققثمسـفامعـمضؾؾماٌشارطات،مو ػقميفماظقضتم
ذاتف مذؾف معػؼقد -محلب متصرحياتفـ مدائؿا -مظدى ماظرجال مو اظشؾاب مذويم
اظقضعقات ماٌادؼة ماىقّدة مباًصقص .و سؾقف مؼؿققّل ماظقصاء معـ معقزة مإدي مسائؼم
ظدىماظشرؼؽماٌـاظل،مومػذامعامجعؾ،مرمبا،ماٌشارطاتمؼضعـفميفمآخرماظؼائؿة .م
و عؼارغةمبؿؿـالتماٌشارطاتماظعشرةمحقلماظشرؼؽماٌـاظل،مندمأغّفـمتؾؾقرنم
متـالت مزبؿؾػة ممتاعا محقل ماظزوج محقث مهؿػظـ مبؾعض ماٌقزات ماظيت متأعؾـم
تقّصرػاميفماظشرؼؽماٌـاظل مظؽـّفـمتعرضـفا ميفمترتقبمآخرمزبؿؾػ.مؼـؿؼؾماظقصاءم
عـالمعـمآخرعقزاتماظشرؼؽماٌـاظلمإديمأوديمعقزاتماظزوج،مصقضعفميفمػذهماٌرتؾةم
ؼقحل مبأػؿقؿف ماظؽؾرية مضؿـ مسالضة ماظزواج.ظؼد مأُدّلت مسالضة ماظزواج ميف مغظرػـّمم
ظؿؽقنمعلؿؿرةمأرقلمصرتةمممؽـة،مو ظؾؾقغمذظؽ،مصإنّماٌشارطاتمؼرّطزنمسؾكمعقزةم
اظقصاء،مصػلمعـاخمزوجلمؼغقبمصقفماظقصاء مميؽـمظؾـزاعمأنمحيؿؾمحقّزامطؾريا،مممم

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-page49.htm.
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و عـمثؿّمتؿضاسػماحؿؿاالتمصشؾماظعالضةمععماظزوج،16مو باظؿاظلمميؽــامأنمغػفؿم
اغطالضا معـ متصرحيات ماٌشارطات مأغّف معـ مال متؿقصرصقف معقزة ماظقصاء مال مؼـفح ميفم
سالضؿفمطزوج.
أذارتماٌؾققثاتمإديمعقزة مثاغقةميف ماظزوجمعؼارغةمععماظشرؼؽماٌـاظلمو ػلم
عقزةماظؿؼقىماظدؼـقة.مظؼدمرّطزتماٌشارطاتمسؾقفامطـريامو جعؾـفاميفمغػسماٌرتؾةم
تؼرؼؾامععمعقزةماظقصاء،مو أطدّتمععظؿفـمأنّماظزوجمإذامعامتقّصرتمصقفمعقزةماظؿؼقىم
صإغفمحؿكمو إنماخؿؾػـ مععف مصإنماظؿؼقىممتـعفمعـمإؼذائفـ مو ظقمرعزؼا،مو أثارم
اغؿؾاػـا متردؼدػـ مآلؼة ميف ماظؼرآن مأو مإذارة مإدي مععـاػا مو ػل ماآلؼة ":صإعلاكم
مبعروف أو متلرؼح مبإحلان" .17مإنّ ماظرتطقز مسؾك ماظؿؼقى ميف ماظزوج مؼقحل مبأنّم
اٌشارطاتمؼؿقّضعـمأن مسالضؿفـمبفمضدمتصادصفامسؼؾاتمو عشاطؾ،مو المودن معام
ؼؿـادبميؾمتؾؽماٌشاطؾمأومتذظقؾفامأوماظؿؼؾقؾمعـمتأثريػامدقىمتؼقىماظزوج .ممممممممممم
و اٌعـكماظذيمريّؾؿفماٌشارطاتمظؾزوجماظؿؼّلمػقمععـكماظزوجماظذيمخيافماًاظؼم
صالمؼُؼْدِمِمسؾكمإؼذائفـمبأيمذؽؾمعـماألذؽال.
ٕ متشر ماٌلؿفقبات مإدي ماظعؿؾ ماٌلؿؼر مطؿقزة محقـؿا مهدثـ مسـ ماظشرؼؽم
اٌـاظل،مبؾمسؾكماظعؽسممتاعا،مميؽـمظـاماظؼقلمأغّفـمرّطزنمسؾقفمطؿقزةمعـاضضة،م
حقث مهدّثـ مسـ ماظقضعقة ماٌادؼة ماىقدة مبصراحة ،مو أضصَقِـ ماظقضعقة ماٌادؼةم
اظؼائؿةمسؾكماألجرةمبشؽؾمضؿين،مو ػق معا دؾؼتماإلذارة مإظقف،مسـدماظؿطرقمإديم
تػضقؾفـمظؾؿفّارعؼارغةمباألجراء .م

ب.ذالشروكذاملثاليذو الزوج:ذمدألةذترتقبذأولووات

ميؽـماظؼقلمأنّ معامطانمعؼصقّامعـمعقزاتميفماظشرؼؽماٌـاظل مندهمحاضراميفم
اظزوج،مإذمجعؾتمأشؾؾقةماٌشارطاتمعـماظعؿؾماٌلؿؼرمعقزةميفماظزوج.مصػلمإرارم
سالضةماظزواجماظيتمتؿصّقرغفامجادةمعؼارغةمباظعالضةمععماظشرؼؽماٌـاظل،مالمتؾقثم
اٌلؿفقباتمسـماٌؿعةماظؼائؿةمسؾكمأداسمعاديمبؼدرمعامتؾقــمسـماالدؿؼرارم
و دميقعةمػذهماظعالضة،مهلذامغَرَاػُـّمؼُػصِقـ،مو بصرؼحماظعؾارة،مأنّماظعؿؾماٌلؿؼرم
ظؾزوج ،مو ظق مطان موزقػة ،مأصضؾ معـ ماظعؿؾ مظؾقلاب ماًاص .مصاظعؿؾ اٌلؿؼر
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.

 17دقرةماظؾؼرة،ماآلؼة .229
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ععـاه معصدر مدخؾ معلؿؼر مو ػق معا متراه ماٌشارطات مساعال مجقػرؼا ميف مدميقعةم
سالضاتفـّمععماظزوج.م
و سؾكمسؽسماظؿؿـالتماظيتمتؾؾقرػامحقلماظشرؼؽماٌـاظل،مصإنّ ماٌشارطاتميفم
ػذا ماظعؿؾ ماظؾقـل م ؼضعـ ماىؿال ميف مآخر مضائؿة ماٌقزات ماٌؾققث مسـفا مظدىم
اظزوج .مو عـفمغطرحمتلاؤالمحقلمدؾبمػذاماظؿؿـؾماٌكؿؾػمظرتتقبمعقزةماىؿالم
بني ماظشرؼؽ ماٌـاظل مو اظزوج ،مو بإجراء معؼارغة مبلقطة ماغطالضا معـ متصرحياتم
اٌشارطاتمأغػلفـ،مميؽـمظـامأنمغضعمطؿرادفمىؿالماظزوجمعقزةمشقابماإلساضةم
و زبؿؾػماظؿشقػاتماىلدؼةم.
اغطالضامممّاموَرَدَ،مغالحظمأنّماٌشارطاتمؼُؼدّعـمعقزاتمعؿشابفةمإديمحدمعامبنيم
اظشرؼؽماٌـاظلمو اظزوج،موؼعقدمذظؽميفمغظرغامإديمساعؾني:ماألوّلمػقمأنّماٌشارطاتم
ؼضعـماحؿؿاالمبأنمؼؿققّلماظشرؼؽماٌـاظلمإديمزوج،مو ػذامعاموردمبشؽؾمعؿؽررم
خاللمرّدػـمحقلمإعؽاغقةماظزواجمعـماظشرؼؽماٌـاظل.مإذغقؿؽـمظؾشرؼؽماٌـاظل م
و اظزوج مأنمؼؾؿؼقاميفميظة مععقّـةمصقؿداخؾماظدوران.ممبعـكمأغفمميؽـمظؾشرؼؽم
اٌـاظلمأنمؼؽقنمزوجا،مطؿامميؽـمظؾزوجمأنمؼؽقنمذرؼؽامعـاظقامو ػقمميارسمدورهم
طزوج .م
و أعاّماظعاعؾماظـاغلمصفقمأنّماظؿؿـالتماظيتمتؾؾقرػاماٌشارطاتممتقؾمإديماظقاضعم
أطـر معـمعقؾفامإديماٌكقال،مو رمبامؼعقدمذظؽمإديمسدممإدراجفـمظؾفاغبماٌؿعّؾؼم
باىـلاغقةمطؿقزةمعرشقبمصقفا محقثمالمندػاميفمعقزاتماظشرؼؽماٌـاظل،مطؿام
أغـّامالمغعـرمسؾقفاميفماًصائصماٌرجقّةميفماظزوج.مؼػقدػذاماظغقاب مبأنّماظـلاءميفم
اجملؿؿعماىزائري،مسـدماخؿقارػـمظؾشرؼؽ،مدقاءطانماظشرؼؽماٌـاظلمأوماظزوج،م
ؼؿفاػؾـمبقسلمأو بدوغفماٌقزةماىـلقة و ميؽـمأنمغرجعمواػؾماظـلاءمظؾؿقزةم
اىـلقةمإديماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةماظيتمتؾؼقـَفامرقؾةمعلارمحقاتفـمحقثمادؿقسنبم
أنماىـسمذبالمذطقريمصرفمالمؼؿاحمظؾؿرأةماًقضمصقف مبؾ و حؿكماظؿػؽريم
صقف .18مو ػذامعامؼػلّر شقابماظؾعدماىـللمطؿقزةمعؾققثمسـفاميفماظشرطاء،إذم
ذّدماغؿؾاػـامطـرياأنّماٌشارطاتماظعشرمٕمتشرنميفماٌؼابالتمإديمجلدماظشرؼؽ
و إديمعامميؽـمتلؿقؿفمبـ"اٌؤػالت" ماىـلقة،مو ذظؽمسؾكمسؽسماظؿؿـالتماظيتم
ؼُؾؾقرػاماٌشارطقنمحقلماظشرؼؽةماٌـاظقةموحقلماظزوجة .م
18

Tassadit, Y. (2013), « Genèse de la domination masculine », in Séminaire Ecole
Doctorale en Anthropologie, CRASC, le 19 mai 2013.
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ج .الشروؽةذاملثالقةذوذالزوجة:ذادتحالةذتبادلذاألدوار ذ

المندميفمعؼابالتـامععماٌشارطنيماظذطقرمسالضةماالرتؾاط مبنيماظشرؼؽماٌـاظلمممم
و مبنيماظزوجمطؿاممتت مبؾقرتفامعـمررفماٌشارطات،مإذموضعقامظؾشرؼؽةماٌـاظقةم
عقزات متؿعؾؼ مباىلد مو اىؿال مو أخريا ماًربة ماىـلقة .مو أعّا مخبصقصم
اٌقزاتماظيت مؼروغفاميفماظزوجة،مصفلماىلد،ماىؿالمواظعؿؾ،ممبعـكمأنمؼؽقنم
هلامعـصبمسؿؾمعلؿؼر،مععمتلفقؾمتذبذبميفمعقاضػفؿمعـماظعائؾةماظيتمتـؿلبم
إظقفا .مصفـاك معـ مؼراػا معقزة موػـاك معـ مؼطؿح مإظقفا ،مو ظؽـّ مشقابفا مال مؼعينم
باظضرورةمطقغفامدؾؾامعؾاذراميفمسدممترجقحمػذهماٌرأةمإديمعشروعمزواج .مغلفّؾم
بقضقح متراجع ماظؾّفقء مإدي ماٌرجعقة ماظدؼـقة ميف ماخؿقار ماظزوجة ،مإذ مٕ مؼلؿـدم
اٌلؿفقَبقنمإديمعامؼطرحفماظدؼـميفمػذهماٌلأظة،مأومعامميؽـماخؿزاظفميفمايدؼثم
جؿَاِظفَا ،موَظِدِؼ ِـفَا،م
اظـؾقي ماظؿاظل :م "تُ ِـؽَحُ ما ْظؿَرِأَة مُألرِبَعٍ :مِظؿَاِظفَا ،موَظِقَلَ ِؾفَا ،موَ َ
صَازْػَرِمبِذَاتِماظدِّؼـِمتَرِبَتِمؼَدَاكَ" .
غالحظ ميف ماظؿؿـالت ماظيت محيؿؾفا ماظرجال محقل ماظشرؼؽة ماٌـاظقة مأغّفا متضعم
اىلدميفماٌؼدعةمؼؾقفامعؾاذرةماىؿال،موػذامعامؼػلرميفمغظرغامتؽرارموضعقاتم
اظؿقرش ماىـلل ،مو اظيت مؼراػا ماٌؾققثقن مسالضة معغازظة مو تقدد مواه ماٌرأة.م
صاظظاػرأنّ ماظؿػؽرييفمتعقنيماظشرؼؽةماٌـاظقةمؼعؿؿدمسؾكماىلد ،و هدؼدامسؾكم
ذبؿقسة معـ ماًصائص ،مو اظيت مضد مدبؿؾػ مباخؿالف معققل ماألصراد ،مإالّ مأغفام
سؿقعا مال مدبرج مسـ مإراراىلد ماٌـؿَّـ ممبعـك ماألسضاء ماٌـرية مجـلقا ،معـؾم
اظصدروأدػؾماظظفر.
اىؿالمػقمثاغلمعقزةمؼضعفاماٌشارطقنميفمتعققـفؿمظؾشرؼؽةماٌـاظقة،موعـؾؿام
ذطرغاهمباظـلؾةمظؾفلد،مصإنماىؿالمحؿكموإنماخؿؾػتماٌققلمحقظف،مإالّمأغّفمالم
خيرجمسـمإرارماظؿربجم(اٌاطقاجم+ماظشعر)ممبّامؼعطلماػؿؿاعامبؽؾمتؼادقؿماظقجفم
يف مأدق متػاصقؾف ،موػق معا مجعؾ مارتؾاط ماىؿال مباظؿربج مدائدا .مو مػذا معا مميؽـم
تػلريهماغطالضامعـمتـؿنيماىلدمسـمررؼؼماتؾاعمطؾمعامهؿؾفمخطقطماٌقضةم،م
بدءامباظؾقاضةموصقالمإديماىراحةماظؿفؿقؾقة.20
19

 19اظعلؼالغل ،مأريد مبـ مسؾل مبـ محفر .م(1407ػـ 1986 /م) ،صؿح ماظؾاري مذرح مصققح ماظؾكاري ،مدارم
اظرؼانمظؾرتاث،مص. 4776 .
 20بـ مسؾد مآ،زػقة ،)2004( .ماىؿال مو ماىلد ماألغـقي ،معذطرة معاجلؿري ميف مسؾؿ ماالجؿؿاع ،مجاععةم
وػران،مص.68 .
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ومثاظثمعقزةمؼؿػرّدمبفاماٌشارطقنماظذطقرمسـماإلغاثمػلماًربةماىـلقة.مصؼدم
أذيع مأشؾؾقة ماٌشارطني مأنّ ماظشرؼؽة ماٌـاظقة مػل معـ متؿؿؿع ممبؤػالت مو مأداءاتم
جـلقة متلؿقؼ مسؾقفا مظؼب ماٌـاظقة .مإنّ ماظشرؼؽة ماٌـاظقة متؼرتن ممبقزة ماًربةم
اىـلقة مأطـرعـ ماضرتاغفا مباٌقزتني ماظلابؼؿني .مظؽـ موغظرا مظالرتؾاط ماظقثقؼ مبنيم
اىلدمواىؿالمعـمجفةموبنيممماردةماىـسمعـمجفةمأخرى،مصإنماٌشارطنيم
ؼػرتضقن ميف مطؾ معـ مؼَرون م يف مجلدػا موذياهلا معا مؼـادب مرؿقحاتفؿ مأن متؽقنم
ذرؼؽة معـاظقة.ؼعؽس ماعؿالك ماظشرؼؽة ماٌـاظقة مىلد موذيال معُـريَؼـػل مغظرم
اٌلؿفقَبني مإدي مطقغفا مذات مخربة مجـلقة متؿـادب مو ممتـالتفؿ .مو ماظظاػر مأنم
أشؾؾقةماٌشارطنيمؼؿػؼقنمإديمحدّمعامحقلمربؿقىماًربةماىـلقة،مإذمأذارتم
إجابات ماظعدؼد معـفؿ مإدي مممـالت مأصالم ماظؾقرغقشراصقا مطـؿقذج مسـ ماًربةم
اىـلقة ،مأي مأن متؼقم ماظشرؼؽة مبؽؾ ماٌؿاردات ماىـلقة ماظقاردة ميف ماإلغؿاجم
اظؾقرغقشرايف.مومالمعؽانمظؾؿعاؼريماالجؿؿاسقةميفماظعالضةمععماظشرؼؽةماٌـاظقة،مؼؼقلم
اٌشارطقن ،مصفل ميف محدّ مذاتفا متلاسد مسؾك مذظؽ ،مراٌا مأغّفا متؼقم مجبؿقعم
اٌؿارداتمحؿكمتؾؽماظيتمضدمتعرفمبـ"اظشاذة"،مدونمإذعارمذرؼؽفامبأنمطؾقفؿام
ربؾ مواوز مظؾؿعاؼري .موضؿـ مذبال متغققب ماٌعقار ماالجؿؿاسل مؼُؾؾقر ماٌشارطقنم
عقزاتماظشرؼؽةماغطالضامعـماٌكقال.م
ومععمذظؽمصاظؿقاصؾمععماظشرؼؽةماٌـاظقة،موماظيتمحدّدتمعقزاتفاماغطالضامعـم
اٌكقال ،مميؽـ مهؼقؼف ميف ماظقاضع ،مإذ مؼعطل ماٌشارطقن متػاصقؾ مدضقؼة مسـم
اظعالضاتماظيتمذيعؿفؿممبـمؼصِػقغفـِمباظشرؼؽةماٌـاظقة،مومطـّميفمأشؾبماياالتم
عـ ماٌقعلات ماٌرخّصات مو معـ ماٌقعلات ماًػقّات .21مغرى مأنّ ماظؿفارب ماظيتم
خاضفاماٌشارطقنمععمسددمعـماظالئلمتـطؾؼمسؾقفـمعقزاتماظشرؼؽةماٌـاظقةمطاغتم
ساعالمعؤثراميفمهدؼدػؿمٌقزاتماظزوجة،مإذمندػؿممحيؿػظقنمباىلدموماىؿالممممممممممم
و مؼضقػقنمعقزتنيمجدؼدتنيمػؿامعـصبماظعؿؾمو مغلبماظعائؾة مععمإدؼاطماًربةم
اىـلقةمبصقرةمعطؾؼةمعـمعقزاتماظزوجة .م
 21ومػقمعاالمؼؿطابؼمععمعاموردميفمإحدىماظدراداتماٌؿعؾؼةمباظدسارة،مإذمرصضتمممـالتمأصالمماظؾقرغقشراصقام
تصـقػفـمطؿقعلات،مو مأصرؼـ مسؾكماغفـمربرتصاتمؼؿعاعؾـمععم"ذيفقر"موالمؼؿعاعؾـمأبدامععم"زبائـ".م
أغظر:
Perseil, S. (2009), Les cadres de la prostitution, Paris, l’Harmattan, p. 17-21.
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ؼصّر مأشؾؾقة ماٌشارطني مسؾك معقزة ماىلد موؼضعقغف مسؾك مرأس مضائؿة معقزاتم
اظشرؼؽة مدقاء متعؾّؼ ماألعرباظشرؼؽة ماٌـاظقة مأوباظزوجة .موباسؿؾارأنّ ماىلد مؼؼرتنم
باىـلاغقةمذأغفمذأنماىؿال،مصإغّـامغرىمأنماٌشارطنيمالمؼؿـازظقنمسؿّامحيؿؾقغفم
عـمعقزاتمدبصماىلدمودبصّ ماىؿال معفؿامطاغتماظشرؼؽة.ميفماظظاػر مؼؾدوممم
ومطأنّماىلدمو اىؿالمضرورتانمتشرتكمصقفؿامطؾمعـماظشرؼؽةماٌـاظقةمو ماظزوجة،م
ظؽــّامغؾؿسماخؿالصاتمجقػرؼةميفمػذهماٌلأظةمهدؼدا،مصفلمو مإنمطاغت مضؿـقةم
إالّ مأغـّامندػامسؿقؼةمعـمحقثماٌعـك.مصاىلدماٌرشقبميف ماظشرؼؽةماٌـاظقةمػقم
اىلدماٌـؿّـمسـمررؼؼمإبرازعـارؼمععقّـةمصقف،مذأغفمذأنماىؿال،مذظؽمأنّممتـّؾم
اىؿالميفماظشرؼؽةماٌـاظقةمػقماىؿالماٌُؿربج ماٌؿعؾؼمأدادامباٌاطقاجمو االسؿـاءم
ؼشؽؾ ماظشعر .مو مسـدعا مؼؿعؾّؼ ماألعر مباظزوجة ،مؼأخذ ماىلد مو ماىؿال ماٌرشقبم
صقفؿامبعدامآخرمصقؾدوانمزبؿؾػنيممتاعامسـماىلدماٌُـؿَـِموسـماىؿالماٌؿربِجمألنم
تـؿنيماىلدمعرتؾطمباظضرورةمععماظشرؼؽةماٌـاظقةمو مظقسمععماظزوجة،مصفلدػام
جيبمأنمؼؽقنمزبػقامومشريعـؿّـمسؾكمسؽسمجلدماظشرؼؽةماٌـاظقة .مو معـمػـام
غػفؿمأنّماٌشارطقـقضعقنمصروضامبنيماظشرؼؽةماٌـاظقةموماظزوجةمظدرجةمأنّمإحداػؿام
المميؽـمأنمتؽقنميفمعرتؾةماألخرى .م

د.ذرهانذاخلربةذاجلـدقةذ ذ

ؼؿقاصؾ مػذا ماظػصؾ ماظصارم مبني ممتـؾ ماظشرؼؽة ماٌـاظقة مو ماظزوجة مبقضقح ميفم
إجاباتماٌشارطني مسـدعامؼؿعؾؼماألعرممبلؿقىمثانمعـماظؿلاؤل مػقمعدىمإعؽاغقةم
هقّلماظشرؼؽةماٌـاظقةمإديمعشروعمزوجة.مجاءتماإلجاباتمطؾفامدؾؾقةمدونمأدغكم
ادؿــاء ،مصاظشرؼؽة ماٌـاظقة مال مميؽـفا مأن متؿققّل مإدي مزوجة .مطاغت مإجاباتفؿم
عرصقضة مبـقع معـ مايزم ،مزفرعـ مخالل متغقّر مٌلـاه ميف مغربات مأصقاتفؿ ،مو ميفم
عالعح موجقػفؿ ،مصؾؿفرّد مررح مػذا ماظؿلاؤل ماغػعؾ ماٌشارطقغقأبدوا مصراعة مواهم
ػذا ماٌقضػ .مصاظشرؼؽة ماٌـاظقة مو ماظزوجة مال متؾؿؼقان مأبدا ،مإغّفؿا مأذؾف مخبطّنيم
عؿقازؼنيمؼلؿققؾمتؼارعفؿامطؿامؼؤطدمأحدماٌشارطني .م
حاوظـا ماظؾقث مسـ متربؼر مهلذه ماظصراعة مصاصرتضـا ماخؿالف ماًصائص مبنيم
اظشرؼؽةماٌـاظقةمو مبنيماظزوجة.مرطزٔاغقةمعشارطنيمسـمتػضقؾفؿمظقضعقةمضطاعم
اظؿعؾقؿ مو مضطاع ماظصّقة مسؾك مضطاسات مأخرى .مند مهلذا ماظؿػضقؾ معُـِطَؾَؼًا مو مػقم
االغطؾاعماظعاممحقلمػذؼـماظؼطاسني ميفماجملؿؿعماىزائري،مصإذاماغطؾؼـامعـمأنّم
52

الشروكذاملثاليذبنيذالواقعذوذاملخقال :درادةذلتؿثالتذذبابذمبـطؼةذوهران

صؽة ماظـلاء ممتـّؾ ماألشؾؾقة ماظـَشِطة ميف ماظؼطاسني مداظػل ماظذطر محقث مؼشري متؼرؼرم
ورين 22مإدي مأغّف"عـ مبني مأػؿ مخصائص مسؿؾ ماٌرأة ماىزائرؼة مػل مارتػاع مغلؾةم
اظـلاءمصـلمبعضماظػروعمواألدالكماٌفـقةمعـؾماظؿعؾقؿمواظرتبقة:مأطـرمعـم%60م
(دـة م ،)2007ماظصقة م %60م(دـة ،")2009مو ضد مذؽّؾ مػذا مايضقر ماظـلقيم
بـلب مساظقة متصقرّا مبأنّ ماظؼطاسني مػؿا معا مؼـادب ماٌرأة مإن مػل مسؿؾت مخارجم
اٌـزل.
ظؽـمؼؿضّحمأنّمخاصقةمسؿؾماٌرأةمو حؿكمخاصقةمغلبماظعائؾة،مو اظيتمأثارػام
ثالثة معشارطني مصؼط معـ مأصؾ مسشرة ،مال متشّؽؾ ماظػقصؾ مبني ماظشرؼؽة ماٌـاظقةم
اظزوجة.مصاوفـامإدي ماظؾقث مأطـر ميفمخاصقة مأصّر مسؾقفاماٌشارطقنميفماظشرؼؽةم
اٌـاظقةمو أدؼطقػاممتاعامسـماظزوجة،مو ػلمخاصقة ماًربةماىـلقةماظيت متؽقنم
دؾؾاميفمعـحمذرؼؽة مدونمدقاػا مصػةماظشرؼؽةماٌـاظقة .مإذ متؽقنماظشرؼؽةمعـاظقةم
إالّمإذامتقّصرتمسؾكمخربةمجـلقة،مو اظيتمٌحمإظقفامأشؾؾقةماٌؾققثنيمبأخذماٌؿـؾةم
يفماألصالم ماظؾقروغقشراصقةمبقصػفاممنقذجا.مو ؼُقَِؿ ِؿؾُمأنّمإذياعمذبؿؿعماظؾقثم
سؾكمإدؼاطماًربةماىـلقةمطكاصقةميفماظزوجةمبإشػاهلامإمنّامؼؼصدونمبفمضرورةم
سدمماعؿالطفامػذهماًربة .م
غؿصقّرمأنّماظؼقلمبضرورةماغعدامماًربةماىـلقةمطكاصقة معطؾقبةميفماظزوجةم
قؽِؿَم
ػقمخطابمحقلماىـسمبقصػفمرػاغامحؼقؼقامظؾرجؾمؼقّزػفميفماجملؿؿعمظقُ ِ
بف مػقؿـؿف مسؾك ماٌرأة ميف ماظقضت اظذي مؼلؿح مظـػلف مبؿفاوز ماٌعقار ماالجؿؿاسل.م
ؼقحلماظؼقلمباغعدامماًربةماىـلقةمظدىماظزوجة مبأغّفامالممتؾؽموربةميفمعـؾم
ػذهماٌؿاردات ،مو ػقمؼعينمأغّفامخضعتمخالل محقاتفاماظيتمدؾؼتموضعقؿفام
طزوجة مإدي ماظرّضابة ماالجؿؿاسقة مصقاصظت مسؾك مسذرؼؿفا ،مأو مطؿا متشري مإدي مذظؽم
ب
سؾاراتمصارؿةماٌرغقللميفموصػمػذهماظقضعقةمبؼقهلا:م"صعذرؼةماٌرأةمُتلؿقسَ ُ
طدالظةمسؾكمرجقظةمعـمربّاػامو صققظةمعـمدقؿزوجفا".23
ظؽـمؼؾدومأن ماظعذرؼةماظيتمطاغتمعـمضؾؾمدظقال مطاصقامسؾكمسػةماٌرأة مٕمتعدم
طذظؽ ماظققم ،مإذ موَرَدَ ميف متصرحيات مأشؾؾقة ماٌشارطني مأغّف مدؾؼ مو أن مدخؾقا ميفم
22

ماظؿؼرؼر ماظقرين مظؾفؿفقرؼة ماىزائرؼة ماظدميؼرارقة ماظشعؾقة ،مبقفني ،15 +عرجع مدابؼ،يف:

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

 23اٌرغقلل،مصارؿة ،)2001( .عاموراءمايفاب،ماىـسمطفـددةماجؿؿاسقة،ماٌرطزماظـؼايفماظعربل،ماظطؾعةم
اظـاظـة،مص.115 .
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سالضات معع مغلاء معاردقا مععفـّ ماىـس مو تزوجّـ مبعد مذظؽ مبلفقظة .مصؼد مطُـّم
ؼشرترـميفماظعالضةماىـلقةمسدمماالضرتابمعـمششاءماظؾؽارة .مو سؾقف م ُؼعّدُماغعدامم
اًربةماىـلقةمظدىماظزوجةمأومايؽؿمسؾقفامبأغّفامطذظؽ مأطـرمعـمعقزة،مصفقم
ذرطمجيبمتقصّرهميفماظزوجة .م
اًربةماىـلقةماظيتمالممتؿؾؽفا ماظزوجةموعؾ ماظػرتات ماألودي معـ ماظزواج ممترّم
بشؽؾمإجيابل،مإذمشاظؾامعامؼؼامسفاماظزوجمذعقرهمباالرتقاحمظؽقغفمأوّلمعـمالعسم
جلدػا .مو مبغضماظـظرمسـمصرتةمادؿؿرار مػذهماظعالضةماإلجيابقة ،مو ماظيتمضدممتؿدم
ذفقرامأومدـقات،مإالّمأغفامعُـَِؿفٍقةمالمرباظة.مصؼدمادؿـؿفـامعـمخاللمتصرحياتمم
اٌشارطنيمععـاميفماظعؿؾماظؾقـلمبأنّماغعدامماًربةماىـلقةمسـدماظزوجةميفمبداؼةم
اظزواج معقزة مومذرط مالبدمعـمتقّصره مإالّمأغّفمدرسانمعامؼؿققّلميفمغظرػؿمإديمسقبم
صقفا مبعدمذظؽ،مإذم َؼعِقبُماظشاب مسؾكمزوجؿف،مبصػةمسؾـقةمأومضؿـقة،ماصؿؼارػام
ظؾكربةماىـلقةمصققؽؿمسؾقفا ممبامؼلؿقفمسفزا مجـلقا مظدؼفا،مو مشاظؾامعامؼؿّكذم
ردّمصعؾفمذؽؾ مبرودمجـلل مو ماعؿـاعمسـمععاذرتفا مطذرؼعة معـف مظقؾقثمسـمعام
ؼؿـادبمومتصقّراتفمورشؾاتفمسـدمشريػا،مصقشرعمسؾكمضقءممتـّؾفمظؾكربةماىـلقةم
يفماظؾقثمسـفامسـدماعرأةمأخرىمشريمزوجؿف،موماظيتمظـمتؽقنمإالّمتؾؽماظشرؼؽةم
اٌـاظقة .م

خامتة

ؼؿضحمعـمخاللمعامدؾؼمبأغّفمؼؾدومأن ماظرجؾميفماجملؿؿعماىزائري مالمزالم
ؼقّزػماظعالضةماىـلقةمبشؽؾمخيدعفمػق،مأيممبامؼرضلمحاجاتفموممتـالتف م
ومحيؿلمادؿؿرارمػقؿـؿفماظذطقرؼةمحلبمتعؾريمبقارمبقردؼق.24مصفقمؼرىميفماًربةم
اىـلقةمعقزةميفماظشرؼؽةماٌـاظقة،موماظؿّلمالمميؽـمهلامأنمتؽقنمهتمأيمزرفم
عـماظظروفمعقزة مظؾزوجة.مػذهماألخرية ،مو مإن مطانماخؿقارػامسؾكمأداسمعقزاتم
جلدؼة مو مذياظقة ،مإالّ مأغف ماخؿقار مؼـطؾؼ معـ مايؽؿ مبأغّفا مسدمية ماًربةم
اىـلقة.مػذهماٌقزةماظيتممتـحمظؾزوجةمعؽاغةمدرسانمعامتؿققّلمإديمسائؼمظدؼفا،م
و مػقمعامميؽـمأنمؼؿّكذه ماظزوجمذرؼعةمظؾؾقث مسـفميفماعرأةمأخرى مػل ماظشرؼؽةم
اٌـاظقة .م
Bourdieu, P. (1992(, La domination masculine, Paris, du Seuil, p. 45-57.
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ومعامميؽـمأنمغلؿـؿففمأؼضامػقمأنّماًطّنيماٌؿقازؼنيماظؾّذؼـموضعفؿاماظرجؾم
ظطؾقعة مسالضاتف مبني ماظشرؼؽة ماٌـاظقة مو ماظزوجة ،مصػصؾ مبقـفؿا موجعؾ معـم
اٌلؿققؾمتؼارعفؿا،مإغّؿامؼعقدان مإديماألدسماظيتمؼؾينمسؾقفا ممتـالتفمخبصقصم
عقزاتمػذهمومتؾؽمإذمذبالماظشرؼؽةماٌـاظقةمػقماٌكقال ،متؾدأمعـفمو متصؾمإظقف،م
صفقمايقّزماظذيمالمعؽانمصقفمظؾؿعاؼريماالجؿؿاسقة؛مأعّاماظزوجةمصؿفاهلامػقماظقاضعم
االجؿؿاسل،متأتلمعـفمو تؾؼكمصقف،مومػقمايقّزماظذيمالبدمأنمتؿؿمصقفماحملاصظةم
سؾكمادؿؿرارؼةماحرتامماٌعاؼريماالجؿؿاسقة .م
طؿامؼرصضماظرجؾمأنمتـؿؼؾماٌرأةمعـمذبالمععقّـموجدتمصقفمإديمذبالمآخر،م
مبعـكمأغّفمؼرصض متـؼؾفا مبنيماٌعقارمومواوز مػذاماٌعقار ميف ماظقضت ماظذيمميـحم
ظـػلفمػذامايؼ،مومحيؿّؾماٌرأةموحدػا معلؤوظقةمعرورهمذاك.مو ػذامعامؼػلّر
اظعؼقبةماالجؿؿاسقةماظيتمندػامدائدةميفماًطاباتماالجؿؿاسقةمإذمضدمتُقصؿماٌرأةم
بأغفا معذغؾة مبؾ محؿك معقعلة مإن مبدا مسؾقفا معا محيؽؿ مسؾقف ماظرجؾ مبأغف معـم
خصائصماظشرؼؽةماٌـاظقة،مالمعـمخصائصفامػل .م
ظؽـ متؾؼك مػذه ماظـؿائج مربدودة محبدود ماظؿقؼقؼ ماٌقداغل م(صرتة ماظؿقؼقؼ،م
ذبؿؿع ماظؾقث مو ماٌـطؼة ماىغراصقة) مو متعؿرب ،مإضاصة مألحباث مأخرى محقلم
اظشرؼؽ ماٌـاظل ،مو ميف مذبؿؿعات مربؾقة مأخرى م(رؼػقة ،مصقراوؼة ،ميف ماىاظقةم
باٌففر ،)...م -متعؿرب مربطة مأخرى معـ مأجؾ مدرادة ماظؿققالت ماالجؿؿاسقة ميفم
اجملؿؿعماىزائريماظققم.م م
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