ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.محمدازاين-اخامؼةالًضَف-الجلزلئرا

للإزيوًوحِااومسبًخااللإخذالفاللإزيناولجلًيساااااااااااااااااا
و إلهخاجالملؼرفةاللهرثوتوًوحِةايفالجلزلئر ا
ااد.محمدازاين-اخامؼةالًضَف-الجلزلئراااا ا

ا

لًِدف امن امدلخَيت اُو اثوضَح ادورا
للإزيوًوحِا الًفروس َة اوهَفِة اثياوًِا املوضوػنيا
ُامني :اللول احول الملرأة اأو اابلحرى اػالكةا
لًرخي اابملرأة ،اولًثاين اثياول ازيائَة الًربجرا
ولًؼرب ،اوابًخايل اثخِان الًىِفِة الًيت ا ّات افهياا
لًخؼاظي امع اكضاايُا الًرلُية الًَوم اودورُا ايفا
لهخاج الملؼرفة اللهرثوتوًوحِة ايف الجلزلئر ،اوًؼ ّايا
ُذٍن الملوضوػني اًُمثالن ا-يف اهظران -اهلعةا
لًحدلًة الًيت ا ُأوضات اػَهيا اتذور الًخدرٌس ايفا
للهرثوتوًوحِا اابجلامؼة الجلزلئرًة ،اوثحَورت اأنرثا
يفاأغٌللالزيوًوحِةاًلكامناخ رمنياثَوناوتَارا
توردًواولهوستادياخاردلٍن .ا

The aim of my intervention is to clarify
the role of French ethnology and how to
deal with two important topics: the
first about women, or rather the
relationship between men and women,
and the second dealing with the Berber
and Arab dichotomies and thus how to
deal with their current issues today and
their role in producing anthropological
knowledge in Algeria, perhaps these
two topics represent, in our view, the
starting point on which the seeds of
teaching in anthropology at the
Algerian university have been
developed, and crystallized more in the
ethnological works of Germain Tillion,
Pierre Bourdieu and Lacoste Dujardin.

ا

ملدمة :ا
لإن ادرلسة اهلدًة اًلحباث اولًىذة اللهرثوتوًوحِة ،اولًسوس َوًوحِة اولًخارخي اغنا
لجلزلئراولًًساءالجلزلئرايتاخاظةايفالًؼرشًةاللخ رة،امرتاهباالجلزلئراجسمحاًيااتخحدًدا
لخلطالًؼرًغاًؼمَيااوُذٍاللغٌللاثمتاابملولزلةامعالدلرلساتالجليدرًة.احبمكاأنالًحدلاظاملاا
ػاىنامناثحؼاتالحلمكاجالس خؼٌلريالًفرويساولاٍزلل،احِراتالإحرلءادرلساتانث رةاغنا
لًًساء ،امن اظرف اابحثني اودلرسني افروس َني(غساهر اورحاةل) ،الُمتول امبؼاجلة اكضاايُاا
دلخيالإظاراللرسة"اوجندايفاذكلاكولمئاتُدََوؾرلفِةاصام ةلاغنالًًساءالجلزلئرايتاًىنا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا419ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخـ راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًؼـــــــــــددالًثاًر

لملَخط  :ا

ا

Abstract :

للهرثوتوًوحِااومسبًيتاجالخذالفاللإزيناولجلًيساوإلهخاجالملؼرفةاللهرثوتوًوحِةايفالجلزلئراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أؿَة اُذٍ الدلرلسات ارنزت اػىل ادور الًًساء الًخلََدي ايف اأرسُن :الًولدة اولًرضاػةا
وتيفسالًلدرالُمتتاابجلولهةالملث رةاغنالًًساء،امثي:الدلػارةاولًسرراولًو ماولحلرما
وثؼددالًزوخات،امثاظرحتامولضَعاأخرىاثث رالًدساؤلتاحولالًًساء،ايفالًلاهونا
للإساليماولدلٍنااكًرتنةاولمل رلث،اولملرحؼَةالًيظرًةاًِذٍاللغٌللاحمتثيايفاحبوثامشَتا
درلسات الزيوؾرلفِة اوأدتَات ااترخيَة اوإلحعائَات افروس َة ،اوأدب الًرحاةل ،الإضافة الإىلا
لًحَاانت اولًواثئق الًعادرة اغن الملرلنز الحلىومِة ،اومن اتني اأُدلفِا الملسددعية ،احماوةلا
لًخرمك اولًس َعرة ايف اللُايل اأو الجملمتؼات الملس خؼمرة ،اوجسَِي اثوحهيِا اوفق الملرشوعا
ولخملعطاجالس خؼٌلري.اُياكاأولانخاب :ا
فؼىل اسُدي الملثال ال الًؼرض انخاب :احزلئر اللهرتوتوًوحاِني( )1ا( Algérieاdesا
 )anthropologuesلمللدماولملُحَيامناخاللاحزءامنالًضؼةامهالًلدائي"(،)2انٌلاحيَوا
ٌَـرتَنياجسمَهتمالًربجر،اأزياءالًفرتةالًىوًوهَاًَة،افاًىذاابتاحولاُذلالجلًسالًخرشياثحدوا
فامي اًو ااكهول امه افلط امن اًفت الهدداٍ الدللرسني اوللهرثتوًوخني اولًرحاةل .اوثخؼَق اللمرا
تدرلسات اغن الًلدائي( ،)kabyleالًضاوًة ( )chaouїaولملزيلتني( )M’zabأو اظولرقا
لًعررلء( )Touargsيفالجليوبالجلزلئري،اوحمتروراحولاُوٍهتم،اوغناػادلهتمالًربجرًةا
لًلدمية،اومنطاحِاهتمالًخلََدًةاولًخس َعة،اونذلاثعحَلاهتماوممارساهتمالًسررًةامناركطا
وأؿاينالًلدميةاوفَلكوراوؿ رُا،اوُواأمراًث رالًىث رامنالًدساؤلت؟،الهَاٌسامهايفالإجرلزا
جالخذالفاتاللإزًِةاولًثلافِة،احِراًمتالسدامثرُااثضلكاحاذقاًحرالًزنلػاتاولًرصلػاتا
يفالًحدلالملس خؼ َمر،امثالًخعرقاًثيائَةاأخرىايهارخي/لمرأة .ا
سبحاول امن اخالل امدلخَيت اثوضَح ادور اللإزيوًوحِا الًفروس َة اوهَفِة اثياوًِاا
ملوضوػنياُامني:اللولاحولالملرأةاولًثايناثياولازيائَةالًربجراولًؼرباولًىِفِةالًيتاتافهياا
لًخؼاظيامعاكضاايُاالًرلُيةالًَوم ايفالهخاجالملؼرفةاللهرثوتوًوحِةايفالجلزلئر،اوًؼياُذٍنا
لملوضوػني اًُمثالن ا-يف اهظران -اهلعة الًحدلًة الًيت اأوضات اػَهيا اتذور الًخدرٌس ايفا
للهرثوتوًوحِاايفالجلامؼةالجلزلئرًة،اولًيتاثحَورتاأنرثايفاأغٌللالكامناخ رمنياثَََونا
وتَاراتوردًواولهوستادياخاردلٍن،اوًواأهياالاميىناأناحنمكاابًضلكالًلاظعاػىلالًىث را
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا420ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.محمدازاين-اخامؼةالًضَف-الجلزلئرا

مناللغٌللاولمللالتالًيتاأجنزتايفالجلامؼاتالجلزلئرًةاًيكالاحىٌلالإغخحاظَااموسوماا
ابذللثَة ،اًىهنا ايف انث ر امن الحلالت اثخـىن افىرة ادوهَة الملرأة اوختَفِا ادومنا اثلدم اللدةلا
لًاكفِة .ا

أو ًل:اللإزيوًوحِا(لًيَاسة) :ا

خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا421ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخـ راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًؼـــــــــــددالًثاًر

جتدراللإصارةاأناللإزيوًوحِاالحلاًَةاكداثـ رتاغٌلااكهتاػَََ-يفالًساتق،اخاظةايفا
فروسااحِراحرغرغتافهيا اثضلكا ُمَفتالاجندٍايفالدلولاللجنَوسىسوهَةاأواأمرٍاك،ا
وحنناُاُيااحنَياملااكدمذَامناأغٌللايفاأرليضالملس خؼمرلتالًيتاوظبهتااللإدلرةالًفروس َة،ا
فاإهنا ااكهت اسالح ًا ايف اًدُا ات الس خـالهل اتخضاػة اخاظة ايف الجلزلئر ،احِر اصاغتا
مععَحاتاثدّ لاػىلالًرساةلالملَـمةايفاغحارلت:اللُايلاأواللهدجياناولملٌلرساتالًخؼسفِةا
لًيتاثفىِمالًلدَ ةلاويهاثدخيامنامضناحىذَاكتاللإزيوًوحِاالًؼسىرًةالًيتامعدتاػىلا
جضوًَاظورةالجملمتعالجلزلئريا-حسةاثؼح ر -افََِةاًواكاافااتنافلدالس خـيارولداُذٍا
لذل ةلاثفوكِمالًؼسىريايفالس خؼرلضالًؼضالتامناخاللالجنازاأحباثاػَمَةاجس خجَةا
ًِذلالًولكعاًىهنا"لاحىضفاغنالجملمتعالخلعمالإلاابًلدرالذلياجيؼيامسؼاُااُدلم ًااوساًح ًا،ا
ًيظَفاكائَنياتبهناالاثوفراظورةادكِلةاولاحىتامعاتلةاٌاَمنوذج،افاجملمتعالًؼريباأوالًربجريا
لملوظوفامناكديالًضحاطاًيعوياػىلاحعةامناللوُاماأاكهتاؿ راولغَةاأواملعودةا
أولالناُؤلءالجليود،امثياؿ رمه،املاٍىوهولاؿ راػاتئنياابلإًدًوًوحِاتاأواللفاكراأوا
لملوضات،افاًيلِةااكرًتااكناس ميوهَ ًا(وس حةاًساناس ميون)،اأمااللخرون افاكهولامذبثرٍنا
ابًخَار الًرومٌعَلي اواكهول اًيظرون ااثهَة الإىل الًلدائي اولًؼضائر اولجملموػات امن اخاللا
لإكعاغَةالظحؽاػَهياالًىٌلل"( .)3ا
اًحدواللمراولحضاوثضلكاُزيلاٌسدٌلطامناأدمِةالًؼريباوحيطامناصبهَايفانث را
مناللغٌللاولدلرلساتامثيامااأجنزٍا"لًلائدارٌضارد اوُوارئُسالملىذةالًؼريباساتل ًا اكدا
سؼىالإىلالجنازاحبوثاذلتاأفاقاأوسعامٌذا?;? 8الإنانخاتَاانٌلامؤًفاثَالًخاًَةاٌس خويحا
مولدٍامناتؼغاجالفرتلضاتالملس حلةالًحٌُةايفانخاتَاوأرلءامدلفعاغنالملاكثةالًؼرتَةاحولا

للهرثوتوًوحِااومسبًيتاجالخذالفاللإزيناولجلًيساوإلهخاجالملؼرفةاللهرثوتوًوحِةايفالجلزلئراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لًس َاسةاوللإدلرةاُياكاحاةلاأخرىاويهاحاةلالًؼلِداحرميويلالذلياكدمامناخاللامااًحدوا
أناكعةاًُسا إل ّل،احولالًضؼةالذلياحيارتَ"(،)4اولذليااكناانئةاوليلاثَمسانامثاػنيا
ولًَ ًا اػىل اوُرلن افامي اتؼد ،اوللمث ةل انث رة اوظوً ةل احول اُذٍ المللارتة الملُحخذةل الًيت اثؼخربا
للُايل اولًساكن اللظََون اتدلئَون اًىن امع امرور الًوكت اظارت افىرة الًحدلئَة اكدميةا
جتاوزُاالًزمنامناخاللاأحباثاػَمَةاوضفتاثؼلِدلتالًثلافةالًيتاٍمتخعاهبااُؤلءاللُايلا
ولًيتاثمناغنالإوساهَةامعَلةاومعقااترخييامذبظي،اوتعحَؼةالحلالالجتِتاللإزيوًوحِااحنوا
ُُهرلناُذلالًيوعامنالًفىراًخعرَحاهنجِااوذكلاتياءاملخـ رلتافىرًةاوزلافِةاػاملَةاومنا
تاُهنااس َاقاثبسُساللهرثوتوًوحِااللجنَوساهسوهَة،اولذلياحيَي اٌَدساؤلاغناظحَؼخَالإنا
اكنالإزيوًوحِااأماأهرثتوًوحِا؟.ادثبدتاًخفىِما ا
ًلول اخاك اًومدار اأن الكمة الإانسة ا(أهرثوتوًوحِا) اأخذت ا"حتي احمي الكمة اهَاسةا
(لإزيوًوحِا) اثبثر ًل اابًخفضَي اللىلكو اساسىوين اٌَلكمة اللوىل ،اؿ ر اأن الملدرسة الًفروس َةا
حافظت امدة اظوً ةل اػىل الس خؼٌلل الكمة اهَاسة ،الس حاب امؤسساثَة اوأاكدميَة .الإذ اأنا
ثدرٌساُذلالًفرعالملؼريفالإمنااثعورافهياالتخدلءامنالًؼاما> 8@9امضنامؼِدالًيُساةالًخاتعا
ملخرف اللإوسان ايف اابرٌس"( ،)5اومن الملولضَع الًيت ااكهت اثدٌاوًِا اللإزيوًوحِا الًف ازيًلِةا
(لجلسدًة)،اًعـىاػَهيااظاتعاتَوًويج،احرنزاػىلافىرةامفادُااأنالًفولرقالحلضارًةايها
هدِجة اٌَفولرقاللإزًِةاأوالًؼركِة،اًىناماافئتاُذلاجالجتاٍايفالًخاليش اثسخةاأس حابا
لًساتلةالذلهراولملخؼَلةاتخربٍراجالس خؼٌلر.ا ا
لإناللزيوًوحِااحسةاخ رمنياثََون"ًُستاجمرداػملاً إاالوسان،اتيايهاىزػةالإوساهَةا
أًض ًا -اجضـي،اػىلامس خوىاثحادلالًخؼارفاتنيالًضؼوب،احزي ًل امولز ًاي ايفاأمهَخَ اٌدلورا
لذلياًَؼحَالحلولراػىلامس خوىاللفرلد:افِياكاحرنةامذولظ ةل اٌَفىرالذلياًمتاثعرَحَا
ابس مترلر"( .)6ا
ا
ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا422ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.محمدازاين-اخامؼةالًضَف-الجلزلئرا

جالخذالفاللإزين(لًؼريق) :ا
مناملالاحولاللهرثوتوًوحِاايفالجلزلئر ااكهتاللهرثتوًوحِااتياءامللالاغيولهَ:املدمةا
يفاأهرثتوًوحِاالجلزلئر،الغخحارلتاػامةامناظرفالجلرنللافِدلرب()Faidherbeاابرٌسا
8?>8اػملاًدرساللحٌاسالًخرشًةالملوحودةايفاصٌللالفرًلِااتياءاًلولاظاحدَ" ا
اكناأولاجمالاوخَاهلاللهتاماُوا"لًؼاملالًًسوياومناخالهلالًيظاماجالحامتغياجرمذَ،ا
وملاثًذظراللغٌللاثـَ رالًيظامالًفرويسايكاجس خث راجالُامتم،الإناخ ّي الملؤًفاتالًؼامةالإنا
كََ ًال اأوانث ر ًل احتخوياػىلاكسماًُؼاجلاُذٍالملسبةل،ات َّداأنالذلياٌسرتغياجالهدداٍاتنيا
ُ
ىهتاامارياتوحِجا،اًُساُواُسما
نخُةاج،ب،اتوانفوناولًثالثامائةاظفحة الًيتادو
لملًضورلتاولاخًسامؤًفهيااولالًفارقالًزمينالملُلدر،اتيعفاكرناتيالًخـ رالحلاظيايفا
ةالًحاحثةاغنالخلالصامنامزنةلالًيشءالًيتازحتافهيا،امنا
لًخعور،افالولاكداكدمالملرأ
ُ
َؤُاالًسخرًةايفاحنياأنالًثاهَة،افسؼتالإىلاوظفاػاملالًًساءا
لخلارجاوأظَقاأحاكماا ِم
ُ
مناخاللاوهجات اهظراُذٍالًًساءاأهفسِن"( )7انٌلاٌس خررضاللهرثتوًويجا"ألناماييا
( )Mahéايف انخاتَ ا"اترخي الًلدائي الًىربى" اللهظمة الًلاهوهَة الملؤسسة ايف الجلزلئر امنا
ظرف الًلكوهَاًني اولحمللق امن اظرف ا"ُاهوثو( )A.Hanoteauاوًوثورهوا
(،)8(")A.Letourneuxاوميىنالًلولاأنامناتنياأُدلفامثياُذٍالدلرلساتاابدلرخةا
للوىلااكن"مٌعح ًاايفاوظفاوحتََيالًوكائعاجالحامتغَةاغناظرًقالًوظفالدلكِقاٌَخلاًَدا
ولًؼادلتالًضؼحَةاملياظقالًلدائيالًيتاٌسموهناايفادرلس هتما"مٌعلةالًلدائياحرحرة"( .)9ا
ًلداحعياحرنزياػىلالملرأةايفاُذٍالدلرلساتاُامَـٌلً اتعفهتا"أولاػاميامناغولميا
لًخخَف،اػٌَلًاتبناُياكاغولمياأخرى،امناذكلالًسىنامث ًال،اسىنالًرًفِنياولحلرضًني،ا
ونذكلالًحدلوةالًيتاػَقاػَهيااأوكس خاناجرانر،اولًيتامتثياكعاعاحىَِفاتعيءاوظؼة،ا
نٌلاأنالذلُيَاتاصلكتاغلدةاحاًتادونالًخـ راوكداولخَالًخؼَمي اظؼوابتامجة"(،)10ا
وكداخَفتادرلساتانث رةاًُساُياكاجمالاحلرصُا.اااا ا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا423ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة
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تدلًةاالًؼمياػىلالملرأة:ا ا

للهرثوتوًوحِااومسبًيتاجالخذالفاللإزيناولجلًيساوإلهخاجالملؼرفةاللهرثوتوًوحِةايفالجلزلئراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظِرتايفاتدلًةالًثالزٌُاتاأغٌل ًلاخدًدةاًحاحثنياص حاباخترحولامنامؼِداللزيوًوحِاا
تحارٌسالذلياأسساس يةا<،8@9امناتُهنماخ رمناثَاََون،الملمتزيةاتبسَوهباايفالًحررا
لملَدلين،انٌلا ُاغرفتاجىذاهبااحولاظروف الًًساءاولملوسوماتـ(لحلرماوأتياءالًؼم)،ا اولذليا
ًعححامرحؼ ًااُام ًااٌدللرسنيافامياتؼدافِيياجض رايفانث رامناموكعاًيلدُاادلِورًةاللظِارا
ومؼرضاحدٍهثااغناوضؼَةالملرأةايفاجممتؼاتاثؼاميالملرأةاابحذلاراوابلخطايفالًيلعةا
لملخوسعَةاوحرحعاذكلاًسٌلتالاًوخدامااًضاُهيااغياد ًل ايفاأياماكناأخر،الهناا ُمدجمةا
دلخي اوسقالحامتغيامَخرم،اولحلالاأناجحةالًًساءالملخوسعَاتاوإلخضاغِنالصاكلا
جالس خالبالملخيوػة،اًُؼربلنايفاوكذياالحلايلاغناأخضمامسددلِاتاجالس خؼحاداللإوساين،ا
وفوقاذكل،افاإهنٌلالاحيعانافلطامناكميةالًاكئنالًضرَةاأوالًاكئنالذليااٌس خفِدامناثكلا
لًوضؼَة،اوًىهنٌلاولنااأياجممتعالاميىٌَاأناٍىوناأهثو ًاياأواذهور ًايالكَ ًااًؼمالناػىلاصيا
لًخعوراجالحامتغياجرمذَ،اوٌضالكنايفالإظارالًخيافسالحلايلاتنيالًضؼوباسخد ًا اٌَخبخرالا
ميىناثؼوًغاابًًس حةالإىلاأوًئمالذلٍناملاًخرررولامناثبز رٌُلاتؼد"(.)11اا ا
مثامناتنياللغٌللالملالحظةاتؼداجالس خلاللااكهتاًـ:اتوردًو(لًِمييةالذلهورًة)اوخاكا
ت رك اولهوستادياحردٍن(وساءاضدالًًساء) اوًواأناتوردًواوت ركاملاًوظفااػىلاأهنٌلا
أهرثتوًوحِني ا-حسة اثؼح ر -الكودٍن اصويل ايف املاًِا الملًضور ايف اجم ةل الوساهَات احتتا
غيولن" Anthropologie et/ou sociologie ? Retour en arrière sur nos
.pratiquesالإلاأهنٌلاكدمااأغٌل ًلاابًـةاللمهَةاًىهنااثسخةاػدماثدلولامفِوماللهرثوتوًوحِاا
يفالحلليالًؼَميالًفرويساذللالهدرحتامضناللإزيوؾرلفِا .ا
ًلداتاوسجاػالكةالًخؼارضاتنيالًؼرب/لًربجر،اوتنيالًرخياولملرأة،اكمهالملعفوفاتا
لًيت ات الس خـالًِا ،ايف الإهخاج الًؼمل الله ارثوتوًويج ايف الجلزلئر ،الإىل اخاهة اذكل اًوحظتا
لًخلاًَد الًضفوًة اولًفَلكورًة ،اولًىث ر امن اأغٌلل اُامة اثياوًت الحلاكايت الًخعحَلاتا
لًاللإسالمِة،ا(لًسررًةاولًوزًِة)،ا"يفاحنياهونالًؼرباميَىونافلطالًثلافةالملىذوتة،الًؼملا
ولدلٍناللإساليم،احرهتاأغٌلمهم اٌَمؼاجلةامناظرفالملسدرشكني.احرهتاُذٍاللغٌللالًيتا
ثحدواؿ راملدوةلاولاميىناجتاوزُا"(،)12اومشَتاأغٌللالملسدرشكني،احسةالملؤرخاأتوا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا424ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة
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- L. Lefebeve, signification des rites et coutumes relatifs aux
céréales au douar Ighram (petite kabylie),Tome XI,1963, p179.
- G. Lefebvre, la toilette féminine dans deux villages de petite
kabylie, Tome XI,1963 p199.
- Ch. Ougouag Kezzal, Un exemple historique de la valeur
morale des bijoux et leurs symbolique chez les arabes. La
taoussa, Tome XVII, 1969, p 351.
- A Bourgeot, Les costume masculin des Kel Ahaggar, Tome
XVII, 1969, p355.
- Ch. Ougouag Kezzal, le costume et la parure de la mariée,
Tome XVIII,1970, p253.
)- Ch. Ougouag Kezzal, le sadaq et le maraige suivant le Urf (rite
de sidi ma’ammar, TomeXIX,1971, p235.
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لًلامساسؼداهللا،اخمخَفالجملالت،الًيتاهتماحِاةاللإسالماولملسَمنياولًرتلثالًؼريبامنا
هجةاوهتماللإدلرةالًفروس َةامناهجةاأخرى.احِراأهنم ادرسول"حِاةاللوًَاءاولملخعوفة،ا
ونخةالًفلَاولًخوحِد،اويفالٌَـةادرسولاوأًفولالملؼامجايفالٌَِجاتالًؼرتَةاولًربجرًة،احسةا
موكع الك اًِجة اثلرًحا .اويف اللدب اثياوًول الًلعط اولًضؼر ،امبا افَِ الًضؼر الًضؼيبا
وللساظ ر اوثبز ر الًرتلث الملرشيق اوللاهدًيس ،اويف الًخارخي اورشول الًواثئق اولًيعوصا
وللخدار اولًرتلمج اوللوساب ،اوثياول امؼظمِم الملوس َلى اولًفٌون الملؼٌلرًة اولًرمس اولُمتولا
ابلاثر اولًىذاابت الجليائزًة اوحنوُا .اوًؼي اأجرز اما ارنزت اػَََ ا(مدرسة الجلزلئر) الًيتا
لزدُرتايفاغِدااكمدوناوحوانر،اوُو اورشالًرتلثالجلزلئ اريالًؼريباولًربجرياوللإساليما
معوم ًا.امناًـةاوفلَاوأدباوظياواترخي"(.)13اا ا
لس مترتالدلرلساتاحولالملرأةاولًًساءادلمئ ًا اثخفرعاػربالًثيائَدنيالًساتلذني،اولًؼدًدا
مهنااهرستادلرلسة:اوساءاللورلس،اوأػايلاحدالالًلدائي،اولملياظقالًربجرًةاووساءامزيلبا
ولًعررلء.احِراثعدرتاتؼغاللحباثالًيتاورشتايفاجم ةلاًحَاك ا) (LIBYCAامااتنيا
 8@?<-8@=9اولهجةالًحرراحولالًًساء ،اهورداُاُيااتؼغالًؼياوٍنايفالًفِرسالًؼاما
لغٌللالملرنزالًوظينامااكديالًخارخياوللهرثوتوًويجاولًخارخييامااتنيا.8@@=-8@=9ا ا
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- C. Ougouag, Quelques aspects de la vie féminine traditionnelle
à Telmcen d’après les exemples de romances tahwifat, Tome
XXV 1977.
- M.F.Virolle. Quelques aspects de la criminalité d’honneur dans
la région de Tizi-Ouzou(Algérie), Tome XXX-XXXI, 19821983.p257.
- Ch. Ougouag Kezzal, les cérémonies du mariage à
Tlemcen(Algérie), Tome XXX-XXXI, 1982-1983.p277.
ا

ًلدالهعةاجالُامتمايفاُذلاللإهخاجاػىلانخاابتالًؼِدالًىوًوهَايل،احِرامثَتالملرأةا
حموراجالُامتمادلمئ ًا،الهناايف اهظرمهاأساسالجملمتعاورنزيثَاوخزلهَالًثلايفاورأسٌلهلالًرمزي،ا
ُ
مرالذلياًث رالًض هبةايفاُذٍاهولاياُذٍالدلرلساتالملسددعية،ا.ا ا
وُوالل
اكناجيةاأن اهًذظرالإىلاؿاًةاس يولتالًدسؼًَِاتا،8@@1اًيكاثُؼرفاللهرثوت اوًوحِاا
يفالجلزلئراوثدرسايفالجلامؼات:اثزيياوزو،اوُرلن،امرنزالًحروثاجالحامتغَةاولًثلافِةا
توُرلن( ،)CRASCاُذٍ الملياظق الًثالزة ايه اأماهن اثدرٌس اللهرثوتوًوحِا ايف اهظرا
موساوي.امثايفاثَمساناحسة-سؼَديامحمد -امبؼِدالًثلافةالًضؼحَةايفاتدلًةاس يولثَا
للوىل،اأٍنااكناًُدرساللدبالًضؼيباولًفٌونالًخلََدًة" اولس متراُذلالملؼِداكامئ ًا اػىلا
ُذٍن اجالخذعاظني احىت الدلفؼة الًسادسة اأي الًس ية ،8@@:-8@@9احِر الس خحدثا
لخذعاص اخدًد اولملمتثي ايف اصؼحة اللهرثوتوًوحِا"( ،)14امع اذكل اتلِت الدلرلساتا
للهرثوتوًوحِة اكََ ةل اهوػ ًا اما،اواكناجيةالهخظارامروراس يولتاأخرى،اًيكاجيداُذلالًؼملا
لس خلالًَخَ ،اول اٍزلل اًحرر اغن اذلثَ امن اخالل امَخلِات اولًيدولت احول اولكعا
للهرثوتوًوحِاايفالجلزلئر؟ ا

للهرثوتوًوحِااوكضاايالملرأة:ا
س=/9ماالذلياكدمذَاللهرثوتوًوحِاالجلامؼَةايفالدلرلساتاحولالملرأة؟ ا
لإناللإخاتةاغناُذلالًسؤللاظؼحة،اهوناأؿَةالدلرلساتاملاثعالملـاًعاتالًيتاتاهلَِاا
ولًخبثراهبا اثسخةاللإرثاللهرثتوًويجاجالس خؼٌلريالذلياملاًمت اهلدٍاومترَعَ اثضلكاًدِحا
لسدِؼاتَاتعورةالجياتَة،اوذكلاثسخةاؾَابامنوذجاولحض ،اٌَخدرٌساولًخَلياولًحررايفا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا426ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة
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مِدلن اأهرثوتوًوحِا الملرأة ايف الجلزلئر ،اسوى ادرلسات احشَحة ،احِر اأن الذلٍن الُمتولا

ولكعاللهرثوتوًوحِاايفالجلامؼةالجلزلئرًة :ا
ثلولالكودٍناصويلايفاُذلالًضبن"ملاًؤدالًسوس َوًوحِون،اولاابيقالملثلفني،الدلورا
لًرايدي ،ايف امرح ةل اللزمة الملخؼددة اللوخَ الًيت اػاص هتا الًحالد ،اومل اًلرتحول اثفس رلتا
ممتزية،اولاحَول.اولكامناحاولادفعاحِاثَامثيااذلكل،اأمثال،الًَاثس،اتوخزبة،اسخيت،ا
لذلٍناًُسولاتًٌَااً إالسِامالإىلاخاهح ًاايفالًخفى راحولاُذٍالملسائي،امثٌَلاوض خاقالإىلالذلٍنا
خمربالًخـ راجالحامتغياولًؼالكاتالًؼامةايفالجلزلئرااااااااااا427ااااااااااااااااااااااااااااخامؼةامحمداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخـ راجالحذــــــــــٌلغياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًؼـــــــــــددالًثاًر

ابًحرراحولالملرأةاًؼدوناػىلاللظاتع(.)ااا ا
ذلل اجند اأن الًىث ر امن الدلرلسات المللدمة ايف امولضَع الملرأة ايف الجلزلئر ،امدرسػةا
وضؼَفة،الإمااأهناالوساكتاحنوالًفرضَاتالًىوًوهَاًَة،اأواأهنااثحرراغناملارابتاخدًدةا
ًفِماػالكةالًرخياولملرأة،ايفاحمارتةالًؼيفاضدالًًساءاويفامولهجةامٌعَقازلافةارحوًَة،ا
ثليصالملرأةاابغخحارُااخمَوك ًااسَحَ ًا،اوساحر ًل،اووؼيفاًًذليالإىلاحِاثيااوأظفاًيا،اوًُسايفا
وسؼياالًيظرالإًََاػىلاأهَاأذلناجهناًةالًرخي،اأوالسدددللاًسَعخَاوثوًَةالمل ارأةازمامالحلَاة،ا
وإلمنااجتدًداٌَخعورلتاوللذُانالغخحارالملرأةافاػ ةلالجياتَةامثَِاامثيالًرخي.
ثظِرالحللِلةالًخارخيَةاأن"لدلوةلاجالس خؼٌلرًةاملاثـ راصُئ ًاامناوضعالملرأة،اًىنالًًساءا
هن اػىل الدلولم الحلارسات اللساس َات اٌَلمي الًوظيَة اومؼخربلت انذكل امن اكدي لكا
لًسَعاتاولكالجملموػاتاجالحامتغَة:الًرلتعةالًوزَلةاتنيالًِوًةالًثلافِةاولملرأةاأظحرتا
مذبظ ةل ايف اذُن الجملمتع ا(حارسات الًخلاًَد ،احارسات الٌَـة اتيظر اتؼغ لجملموػات،ا
وحارساتالدلٍن):اوًلدااكنالكاأثحاعالحملورالملياُغاًالس خؼٌلرايفاحرنة لًخررٍراممخينيا
ًِذلالدلورالذلياملاًحقامٌَاسوىاثبز رلتاومضالكت اهفس َةاثحلىا إلزلٍهتا يهاللظؼةا
دلمئ ًا"( .)15انٌل اأن الحلدًر اغن الملرأة ايف الدلرلسات اللهرثوتوًوحِة اًُس اجرًئ ًا اأتد ًل ،اولا
خيخَفاغنالًخحدايت لخلالفِةامضنالجملموػاتالجملمتؼَةاوتنيادولالًضٌللاودولالجليوب.ا
ولًيتاجيةالًخفى ر هبااحِد ًل اًخفادي امضلكةالزدولحِةالًِوًة الذلي اوضؼراتَالًَوم.ايفا
لٍهناًةامااُوامعروح ػىلالًًساءالًَوما(لحلدلزة)اًُسامؼرف ًا اتوضوح،الاتياأناُياكا
ظؼوتةاحلِلِةايفاثؼرًف لحلدلزةالملخؼَلةاابملرأة .ا

للهرثوتوًوحِااومسبًيتاجالخذالفاللإزيناولجلًيساوإلهخاجالملؼرفةاللهرثوتوًوحِةايفالجلزلئراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخذمهامٌاالملرض،اص َخي،اتيون،اونذكلالًساتلونالذلٍنااكهولاحضااياحولدث،اًُل،ا
مؼمري،الًسوًدي .اوًىن،اأدركالًسوس َوًوحِوناأمهَةالمللارابتالًيتاهتدفالإىلالًفِم،ا
لًؼمي الملخؼدد اجالخذعاظات ،اوجالس امتع الدلكِق اٌَثلافة اويه اثدضلك ،اوغرفول اهَفا
ًعاًحون اتـ"أهرثوتوًوحِا" ااكخذعاص ارضوري امللارتة الجملمتع اموضوع الًحرر"( ،)16اوُوا
للمرالذلياجيؼَيااهدساءلاغنالخلطالجلدًدالذلياميىناأناوسَىَايفاسخِيا

لملرلحعا اولًِولمش :ا
 -1افََِةاًواك،احونالكودافااتن.احزلئراللهرثوتوًوخني ،اهلدالًسوس َوًوحِاالًلكوًوهَاًَة.ا(حر:امحمداحيَاحن،اثض راتوًفرلق،اوردةاًحيان).ا
لجلزلئر:امًضورلتالذلهرىاللرتؼنياً إالس خلالل،ا .9119ا
-2اجس خؼميالكمةاثلدَََراأنرثامنالكمةاأمازًؽالهنااابًًس حةامهم امتثي اهفسالملؼىن،اؿ راأهَاتؼداجميءاحِياخدًدامنالًض حابالذلٍناحبثولاا
وثوؿَولايفامؼىناللظاةلاولًِوًةاأوخدولامؼادلاأوسعاوأمشياوُواللمازًـَة .ا
-3افََِةاًواك،احونالكودافااتن،امرحعاساتق،اص< .8ا
-4لملرحعاهفسَ،اص? .8ا
-5اخاكاًومدار.امدخيالإىلاللإزيوًوحِا،ا(حر:احسناكدُيس).الملـرب:الملرنزالًثلايفالًؼريب،اط،8ا>@@،8ا ا
-6اخ رمنياثَََون.الحلرماولتياءالًؼم،ااترخيالًًساءايفاجممتؼاتالملخوسط(.حر:اغزالدلٍنالخلعايبا&الإدرٌسانث ر)ات روت:ادلرالًسايق،ا
ط،8ا،9111ااص@ .ا
-7افََِةاًواك،احونالكودافااتن.امرحعاساتق،اص= .9ا
8

)-Voir Hanoteau, A , 1982, Essai de grammaire de la langue Tamachek, Paris, POF- Inalco(Réédition
et Hanoteau A , Letourneaux A, 1983, la Kabylie et les coutumes Kabyles, Paris, Bouchène (Réédition).

 -9ػملاجالحامتعاولجملمتعايفالجلزلئر،اأًةاػالكات؟اأغٌللالملَخلىالًوظيناحولاػملاجالحامتع،اوُرلناأايما';،ا<او=اثًس َقاوثلدماغحدالًلادرا
ًلجع،الجلزلئر:ادلرالًلعحة،ا;،911اص.818ا ا
--10افََِةاًواك.امرحعاساتق،اص> 9ا
-11اخ رمنياثَََون.الحلرماولتياءالًؼم،ااترخيالًًساءايفاجممتؼاتالملخوسط،امرحعاساتق،اص98اص .99ا
12

-(voir)Alain. Mahé, histoire de la grand Kabylie, xix-xx siècle. Anthropologie du lien social dans la
communauté villageoise, Alger : Bouchéne, 2001, p45.

-13اأتوالًلامساسؼداهللا.الحلرنةالًوظيَةالجلزلئرًةا.8@11-8?=1الجلزلئر:ادلرالًحعائر،اج،8ا>،911اص= .<:>-<:ا
 -14اسؼَدي امحمد.ولكعاوأفاقاثدرٌسالًثلافةالًضؼحَةايفالجلامؼةالجلزلئرًة.الجلزلئرالًَوم.اأغٌلل اهدوةاثًس َقاوثلدماحٌللاؾرًد.اوُرلن:ا
مًضورلتاهرلسم،ا?@@،8اص;;.ا ا
 -اػىلاسخِيالملثالايفامرشوعاماحس خ راماحس خ رالًخرولاجالحامتغياولًِوًةاحتتا إلرشلفالدلنخورالًؼاًدياغحدالًىرم،امٌذ ا9119ا
خترحتادفؼاتانث رةامنالًعَحة،اؿ راأنالذلٍنالُمتولاابًحررايفاجمالالملرأةاًؼدوناػىلاللظاتع.اا ا
15

-Saliha Boudeffa. Quelle problématique pour le féminisme algérien? Rencontre « Stratégies pour les
Droitsdes Femmes en Méditerranée »In http://www.mediterraneas.org/article.php3?id_article=592
-16لكودٍناصويل.اأهرثوتوًوحِااأواسوس َوًوحِاالإًخفاثةالإىلالخلَفادلرلسةاممارسدٌااًِذلالحللي.حر:امععفىاجماُدي.اجم ةلالإوساهَات،الًؼددا
>،9ا<،911اأهظرالًرلتطاللإًىرتوين:اhttps://insaniyat.revues.org/7594?lang=fr
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