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 ا���س ا���ر�، وو���  إ����
ا��ن ���ط      �  أ�����روري ��ر�� �رورات �ر�ز�
ا+*�(�&�، )و�� أداة �رد� � �ر &ن ��%�$�  ة��ن ا���ر �
 إط�ر ا�ظ�ھر ��� ��ر وا��وا�ل


 ز(�ن و()�ن ( ���ن، )(� �ؤ)د %�* ا,���ن � &�)* ، أو /.��)�& ����0 � ��را &ن %��
���ن ا%���*� أ����� �%)م �)و��� ا�ط�� 
 )(�دع و(��ق، و�
 ا�%.�. إن (و�وع ا��ن (و�وع 

 ا�5طورة وا4ھ(�، ��4 ���ل �و*دا��� 
ن ا�� وب و(��&رھ� و� (ل &�6 �)و�ن (�و�$� �
وأذوا;$�، وا�*�ھ��$� ا����� �:دوا�� ا�(��و& وا�(ؤ/رة، ((� ��(9 أو �.رأ، أو �رى، أو �%س 

  .   أو ��:(ل 
وا�(*�(9 ا�ذي � �6 ����ن وا�*(�ل، ھو (*�(9 ���ط�9 إن �%��ظ &�6 �واز�� و�را�ط�      

دھم &�6 ا�و?�م (9 (%�ط$م وا�%رص &�6 �%��ن وا; $م و��(و �:�راده إ�6 (را�ب ���&،
(*�(9 �ر��9 �:�راده �وق (��وى ا�%��ة ا� �د� و�(�%$م �5رات ا�*���، و��%�$م �ط�;�ت ،

  .1رو%� ��(ون �$� �وق ا�رو��ن ا��و(
 ��%..ون ذوا�$م أ�رادا و(*�( �
 ا��
 ا��ورة ا���� ��ك �%د�دا �ر�د �@��� ا��ورة، (و�وع ا�(.دم �%/�� �
 ����ول إذ و�%ن    


 &�6 ھذا ا���5ر�� و ا��ور، (ن ��رھ� دون ا�(�دع ا����ن �د ��و�$� و ��)�$���)  ا��ن ;�(

         ا�ر��?ل �
 �و��ل ا���?. ;در�� &�6 (��و ،��5ص ��ري )���ج ذا�� %د �
 ا���)��

و���ر أن  إ��$�، ���(
 وا���ر��5 ا��
 ا�/.��� و ا+*�(�&� ��?�� و ا����ن �5�� نا�� ��ر &و
)��ر �(*�ل ا��ن &�( وا��ن  اھ�(�(� �ول �م ا��%وث �
 &�وم ا,&Cم و ا+���ل أھ(�ت و

ا,���ن  أ��*� (� أر;6 (ن � د ا��
 ،ا�(�(�زة ا+����� ا�� ��ر� ا�و���ا���)��
 ا�ذي � ��ر 
ا����  ا��و%�ت����ول ا��ورة (ن C5ل  �%ثھذا ا� ، إن ا�%��ر� و ا���ر��5 (��ر�� ط��

 ا���)��� و()و���$� (ن ا�4)�ل وا�4وان وا,�داع وا�.�م وا�()�و��ت ا��
 �%(�$�،و&��� ����و%
 �ر��� �*ب &�6 ا�(��.
 �ك ����رھ� ���$م د++�$�، ا��
 أراد ا����ن إن �)�% 
ا���)��� ھ

  .�و��$� إ�6 ا�(��.��ن 
و&��� �����ول ا��ن ا���)��
 وا�%ر) ا���)��� ���*زا?ر، (ن C5ل ا%د ا������ن ا���)���ن     

، را?د ا��ن ا��*ر�دي ا�*زا?ري، وا%د ا�(*دد�ن ��� (ن C5ل ا��%ث "(%(د 5ذة "ا�( ��ر�ن 
      .           ا��ن �
 ا��راث ا�/.��
 ا�*زا?ري ا���رب �
 أ&(�ق ا���ر�E ا&ن *ذور ھذ

 ا�د++ت إ�6 ا�و�ول و ا�)�ف إ�6 ا��%ث ھذا C5ل (ن �� 6 إ�(� �%ن و     .�.%  ا�)�(�

ء ���د++ت وا�( ��
 و�()ن��&���رھ� ا��و% ا���)���  ظ�ھر وراء�) 
 أ��� ��د أ�.و�

��ر �Hو� و� ��را إ�دا&�� �)و�� &���ر ;��� ��و�ف  ا&���رھ� ��� ��(�� �%)(� ��.�
وا�طC;� ((� ��ف  (���� إ�6 أ�$� �(ط � ��ري (ر?
 �Hط�� (*(و& (ن ا�د++ت ا��ور�

 (� وا�5راق %دودھ� ا��ط%� �ل ھل ���(�� �$ل �()��� ر�م %دود (�$*� �.راءة �و%
  و� �
 ،��&���رھ� ���*� إ�دا&�� ا���)�������ط�&��� ).راء، ��I �5وط ا��وا�ل (9 ا��و%

 . ا����ن ھذا &�� � �ر و أن ��H��ّ �ر�د ا�ذي (� &ن ا��%ث �.�د أ��� �$ذا
 ��$م أن &���� ا�Hرض ھذا و��%.�ق    H� ورة�ا� 
 �$� (�ردات �5� &�6 أ���� ���6 ا��

 ھذا ، ���ورة ا���(�و�و*
ا��%��ل  �وظ�ف &�6 &(��� ذ�ك أ*ل (ن و ا���ر�، ا�د+?ل �د&6

                                                           

 ، ���ر �5ف -1H� 03ص ،1ط ،2009 ، ا�*زا?ر،ىدار ا�$د، ا�و*دانا���ون . 
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 ا��ورة د++ت ا�����ط أ*ل (ن ط�.� و �� *�ء أول (ن "��رت  رو+ن" � ��ر ا�ذي ا��%��ل
 . �$� ا�(�رح ��ر ( ���$� وا��5راج

ا� ���ر ا�*(��� ا���ط�ق (ن ا*ل )�ف و ،ا���(�و�و*
 ا��%��ل ��.وم ��ط��ق (�$*� و  
 
 وا�د++ت ا�ر(ز��  ا��
 ا� (�. د++�$� إ�6 ��و�ول، "ةد�(%(د 5"ا��و%�ت ا��*ر�د�

 ا�/.��� ا�ر��� ��)ل ا��
ھ
  ا�د++ت ھذه، %�ث أن ا�ظ�ھر�ن  *(��$� و *�ذ���$� ��*�وز
  . ��?�� �5�و���ت 9��5 إ�دا&
 )���ج ا���� ا��و% �ؤد�$� أن �()ن ا��
 ا�%��ر�و

 (ن �()��� �ظر� و (�$*� أر�� (ن ���ط�ق درا���� إ��� �� 6 ا�ذي ا�$دف ��%.�قو    

 ا��%��ل %�ن�  5طوات ذ�ك و�ق و ا��%�%، ا����?I إ�6 ا�و�ول ;�د +%. (ر%�

�*$�) �%�وي &�6 ��ل (�$*
  *��ب �ظري إ�6 �%/�� ;�م %�ث د;�.، و&�(�/C/و 
 ا�درا� إ�)���إ�6  �(�$*
�ظر�، �� د (.د( ا��%ث، �م ا��طرق �
 ا���ل ا ��ول

(*�(9 و ا�(وظف ا�(�$I )ذا و ،ا��%ث (ن ا�$دفا��ر���ت وأ���ب ا���5ر ا�(و�وع وو
 ا�(��5د( ا��%د�د ا,*را?
 ��(��ھ�م وا�(�ط�%�ت /م ا�(��5رة ا� �� ا��%ث /م ا�و�ول إ�6


�   .و(�� إ�6 ا�درا��ت ا����. ا��
 ���ول ا�(و�وع  ا�درا�
     
  ا�درا�(ن  أ(� ا�*��ب ا��ط��./C/ 6(� إ���ا��%��ل ��� �وظ�ف ��م (��%ث��م �. 


 إ�5ر��ھ� ا��
 ا���)��� ا���� ��و%�ت ا���(�و�و*�� ( ، ����ول ��ل )ل �
 ��درا�
������ب  ;�د�� أ��5رت وا��
 "5دة �(%(د"ا���)��� ا��*ر�د�  ا��و%�ت إ%دى ����%��ل

 .وا�درا� ا��
 �.وم �$� 
 .  ا���5( /م ا�درا� إ��$� �
 ا�(�و�ل ا� �( ا����?I إ�6 ��5ص ا��%��ل ��5م �
 و  
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  :ا�
�ث �و�وع ��د�د    

ا������ وا���� وا�����ل �� ا����ل وا���ون ��دا  وا��داع���ل ا��وف �ن ا�
�م ا�������     
������ن ا����ل وا���ون و����� ��'� و��&ل  ، "��! �رة ا��� �$#وا�������"� ا�! �رة  أ

ا�����ر و���دم "�'� ,��+� ا��و و+�ت ا����� وا������� �'� ! �رة ��$#�� ( ����وب �� 
ا�$�ر وا�!ق وا����ل و( ���ر "�  إ�0ا������ و�ز+�- ا��طر��  أ�وا-و( �#��  ا����ن���+ر 

�- +ن  ا3ن��-�����          .1إ�


- و���#- �د  إ�داعو��- "���ن ا�����#� ���ل +�م �ط#ق +#0 �ل    
 وإراد�-��وھ��-  ا����ن�!
 إ�دا+��د�ول ����� �!
ق  إ�0ا���ل ا���� و���'�  وإ�'�ءو�
در�- +#0 ا�����ل وا�,���5 

 �
 يأ����#�� و�#�ن ا�����#� دور "� ا��وا,ل ا�! �ري �ن $7ل ر�ط ا���ون ا�
د��� وا����
  .ا;���ل�!�ل �راث وارث 9
�"� �� "�ون !د��9 و���,رة ������د ��'�  أ�'�

��وء ا����ر�� ا�����#�� ����زا&ر �دأ �� +�ر���ت ا�
رن ا��� � +#0 �د "����ن  إن    
ھذه ا����ر�� ا,طد�ت  أن إ(,#ب ا�9
�"� ا��زا&ر��  إ��0زا&ر��ن اد$#وا ا��ن ا�����#� 

ا����ؤل  إ�0 "�!�د $دة"ا����� ھذا ا�و � د"� ������ن  أ+���'م���ر�� "� ا(�� ����د�و�و���
ا�����ل ا��و�و����� ا�ذي ��ل  "� ظل ھ���� آ$ر��ن �رواد ا�����ل ا��زا&ري $��ر  إذا+�� 

��&ل ���
�م ا��رد�� وا�'و�� ا�وط��� ����ر �ن " $دة"�ر����'م ا�
,ر��، و+#�- ������� ل�
ا�����ر  إ�0���-  أ��9ء ا��داع إ�0!�ث د"��- وط���-  ا�����#�� أ+���-ا��وھر�� "�  ا;�ور

ا�����ر +�'� ��ن ��د�� ��7ء "�  إ�0ھو�� $�,� وا�!���  إ�0ا����&- وھو��-، "��رة ا(����ء 
ا�����#�� �ن $7ل +��,ر �ن ا�$ط ا��ر�� وا�0 ���ب ا�!رف ا��ر�� ا�ذي �ر"ض  أ+���-

�وظ��- �,ور�- ا�$�م �و�د ��رة ا�ز��ون ا����ر�� ا��� ��د ����  أوا������- �ذا�-  "$دة"
        ا;!���سا��� ��#ور  ا;�وان���0# "�  ��- ا��رد�� أن��د  أ� �ا�ر�وز وا������ +�ده، 

ا�����ل ا�ر�وز وا����7ت ��;و��م ا��ر�ر��  أ� ������ ��'�  أووا3ھ���س ا��� ���ر �'� 
وا��زا&ر��، و+#�- "�ن ا�#و!�  ا�"ر�
��ا(�Cراس "� ا�'و��  ن���ر +ا���  ا�"ر�
��وا�ر�وز 

���D +#���  أن��'د ��
د ��9ر "��� ا����ؤل ا9ر ا����ؤل دون  "�!�د $دة"ا�����#�� +�د 
����ن �ن ر�ط ,#� ا�!وار ��'� �ن $7ل ا���'�ض ا�ذا�رة وا�!#م  أن����واب، ��ن �ر�ط� 

!���� ��ون "� �وا�'� �و!� �ن �و!��- "�!ن ����ط�  ;���ا����رك،  ا;�طوريوا��وروث 
+�ل �#�
� "�- ا�!واس ����'� ���ون !���� �ل وا!د "��� ����,�#'� و��ر���'�  أ��مو��'د 
  .ا�!����

  :وعا��و� ا����ر أ�
�ب   

  :ذا���) ا

  .ا�����#�� ا���ون و��;$ص وا���ون ا�9
�"� ����م ا��$,� ا���ل- 

  

                                                           
 . 04ص ،�ر�� ���ق، ا���ون ��C ا�و�دان، ���ر $#ف -1
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  :�و�و���) ب

  .ا�����#�� ا;+��ل و��;$ص ا��ن ���ل !ول ا�+���7 ا(�,���� ا�درا��ت �
ص- 

  . ا����ل "� ا��را�� و#� ا��و وع !ول ا;��د���� ا�درا��ت �درة- 

  :ا�
�ث أھداف   

  ."$دة �!�د" أ+��ل "�" ا�'و��" وا�
و��� ا�وط��� ا�
�م +#0 وا���رف ا���ف �!�و��


�ن ا�ر��&ل إ�,�ل "� وا����7ت وا�ر�وز ا;�وان أھ��� ��ر"�#��#�.  

  :ا����ؤ�ت وطرح ا������� ��د�د   

�#و�- طرا&ق "� !�0 �ل ا����ن ���ر�'� ا��� ا�!����� ا;��ط� ��ل �ر��ط ا��ن إن       
-�� و��ددھ� ا$�7"'� +#0 ا����9ء �7 ا���ر�� ا�! �رات �ل ��ت ود ا��Cر، �� و����#- و+7

�ت ا��� ا;���ل +#0 و!�0 أ,!��'� ��وس +#0 $�ص و� �'� أ���ء ����Hج �را!#'� و��وع��� 
 +#0 ا����ع �ن �
�رب أ�'� إ( ا����، ا���ل ��ھ�� !ول وا����ھ�م ا�رؤى �$�#ف ود ��د "���

 .1ا������ وا�$#��ت ا;"��ر ��J,�ل را�� و�!�و�� �#����ر و��#� ھو ا���� ا���ل أن

 ��ظ���ت ��رد أو ا;"��ر ��,�ل و��#� ��ون أن ���ن ا���� ا���ل أن ��ط#ق و�ن      
 ا��#��� و$ط- "�- �5&�� ھ� و�� "�- ��دع ا�ذي ا��ن و��س ا����ن +#0 ھ�� ا;�ر ��وف �����7
  .و+#�- و������ "ردا ا���#
� �دى ا9ر �ن ��ر�- "��� �ر����- وو+�- ورؤاه

 ا�����#�� أ+���- "� ا�وط��� ا�'و�� وإ�راز ا��رد�� ا�
�م إ��9ت "$دة �!�د" ا����ن ا��ط�ع ھل    
  .؟��Kوان ا������- $7ل �ن

D� ؤ(ت �ن ���و+� طر!�� ا������� ھذه و��و��  .وو و!� د� ا��و وع �ز�د ا��� ا��

  .؟" $دة ��!�د" ا�����#�� ا�#و!� "� ا;�وان ا�����ل و�!#�ل راءة ���ن ��ف     

  .؟�#��#
�ن ا�ر��&ل إ�,�ل "� وا�د((ت وا�ر�وز ا;�وان ���ھم ��ف     

  :ا� ر���ت   


�ن ا�ر��&ل إ�,�ل "� وا�د((ت وا�ر�وز ا;�وان ���ھم#��#� . 

  .  أ+���- "� ا��ردا��� مور�وز +�� ا���ر�د ا�����ل $7ل �ن ا��رد�� ��� و�ود �#�س

  . ا��ر�� ا�$ط ا�����ل $7ل �ن ا�وط��� ا�'و�� إ��9ت ا����ن ا��ط�ع

  

                                                           
 ،      1،1987ط ، ا��راق،ا���Mوندار  ،ا��ن وا���ر�� ا������� �ذوق إ��0د$ل :!وار ا�رؤ�� ،�و�#ر ���9ن -1

 . 33ص
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   :ا�
�ث �"��! ��د�د    

 �ن �5رھ� +ن ���زھ� ���ر�� $,�&ص +دة أو $�,�� �'� +��,ر ���و+� ھو ا��!ث �����

1ا��
,� أو ا��!ث +#�'� ��ري وا��� ا;$رى ا����,ر
.  

 ��و+ت ود ،" $دة �!�د" �#���ن ا����� ا;+��ل ���وع ھو ا�درا�� هذھ "� ا��!ث و�����     
 239 +ددھ� �#N 1990 إ�0 1954 ��� �ن ا�ز���� ا;�وان ��
��� ����#�� �و!�ت ��ن أ+���-
 172 +ددھ� �#N 1990 إ�0 1953 ��� �ن ا���&�� ا;�وان ��
��� ����#�� �و!�ت "���، �و!�
 إ�0 1960 ��� �ن « GRAVURE» ا� Cط +#0 ا���دن ��
��� ����#�� �و!�ت "���، �و!�

1989، N#� د "���، �و!� 36 +ددھ� " $دة �!�د"ا����ن أ��زھ� ا��� ا����� ا;+��ل ���ل �#N و

  .1990 إ�0 1953 ��� �ن ����#�� �و!�، 2 447 ا�79ث ا��
���ت "�

�$�#ف ا��وا �� " �!�د $دة "و����ول �وا �� ا�#و!�ت ا����� ا���ر�د�� ا��� أ��زھ� ا����ن  

7ل و!�0 "�رة �دا�� ����(����+�� ��� ا�- �'د �!و(ت �#����� ا��زا&ري �ل و��د ا(


7ل و�وا �� أ$رى ����� و��ر�$�� ;�- +��ش �ر!#� ا�9ورة وا(���ا�������ت، وأ$رى 
 .و9
�"�� ���و�ت ا����ر��ت ا�د���� وا�9
�"�� �#����� ا��زا&ريد���� 

  :ا�$�#� ��د�د    

 �ن �ز&�� ���و+� ھ� ا����� أ� � ،���3ن �!ث ����� +��,ر �ن "ر+�� ���و+� ا�����   

  .4ا;,#� ا�درا�� ����� ���ل ا��� وا�ظواھر وا����ھد ا;"راد

 ا���ردات ��$���ر ا����� أ"راد ا$���ر "� ا���دي أو ا�
,دي ا;�#وب +#0 ا+��د�� ود    
 و��ر"��� ا����ق �درا��� وھذا و�����ت ��#و��ت �ن +�- �!ث� ��� �5رھ� �ن أ�9ر ا����#9
�!ب "� ,�و�� ��د ( و������� ,!�!� ��7�9 ��9#- ا��� ا�'��� ����,ره و ا��!ث ������ 

  .5 ����رة �طر�
� ��ردا�'�

 #و!�ا� ،" $دة �!�د"�#���ن ����#�� �ت�و!�979  ا$���ر +#0 ا������� إ�راءات أ��رت و�
د    
 "اودان �ور�س� �ر�م�" ���وان  وھ� ،ز������
��� ا;�وان ا� 1960 ��� ر��'�ا;و�0 

 "hommage a Maurice Auden"  ��� �'�� ز������
��� ا;�وان ا� 1970، ا�#و!� ا�����9 ر
وا�#و!� ا��9��9 ر��'� "  j’ai pour totem la paix" "طم ا��7م�ن ا�ل طو"�!�ل +�وان 

                                                           
، دار ا�
,�� وآ$رون�ر��� �وز�د ,!راوي  ،ا���������'��� ا��!ث ا��#�� "� ا��#وم ، أ��رس�ور�س  -1

 . 298، ص 2004، 1ط �#��ر، ا��زا&ر،
�ب �و� ا�واب ا�ر��� �#���ن �!�د $دة  -2!.www.khadda.com 
 . �301ر�� ���ق ، ص ،��'��� ا��!ث ا��#�� "� ا��#وم ا������� ،�ور�س أ��رس -3
 . 130ص ،2000 ،1ط ،د�وان ا��ط�و+�ت ا�������، ا��زا&ر ،��'P ا��!ث ا��#��، �و!وش +��ر  -4
5- �#� را��زا& د�وان ا��ط�و+�ت ا�������، ،��'P ا��!ث ا��#�� "� +#وم ا�+7م وا(�,�ل، ا!�د �ن �ر

 .198ص 197، ص 1،2003،ط
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 ��� و�������"  diwan pour wassiti" "�د�وان ا�و ا�ط" وھ�  ،ز������
��� ا;�وان ا� 1973
 .ا��!ث ھذا �ن ا��ط��
� ا��زء "� �ت ا��$��رة�#��� ا����و�و�� ����!#�ل �
وم �وف

  :ا���
! ا��#&%   

 أو�0 �ن "����'P �- ا�$�,� ا����ھ�م ا�����ل $7ل �ن ����د درا�� أي "� ا����� ا���'P إن   
 �$��ر أن ���ن ا���'P $7ل �ن إذ ����C اھ����� �'� �'�م إن ا���!ث +#0 ��ب ا��� ا����&ل
��� ا���'�����
� ا�درا�� �#ك ھو وا���'P ا��!ث ��و وع ا;� ����� �ظ�ھرة ا���ظ�� ا�د

��$دام�� P'ق إ�0 �#و,ول ا��#�� ا���&�
  .1,!�'� �ن وا��!
ق ��'� وا(����دة و��,�#'� ا�!

 �ن �'�� ���( �!#�#'� أ,�D ا�راھن، ا����م ا��$�#�� ���#���'� ا�,ورة (����ح و�ظرا    
��$دم و+#�- ا��!ث ���(ت�� P'و�و�� ا������ +ن �#��ف ا������ ا;داة ����ر ا�ذي ا�
 ا����0 وإ+�دة ا���ر���� ما��#و !
ل �ن ا������� ا��#وم ��
ر�ب ��ءت ا����و�و��� (ن د((�'�،

  .2وا���ر�R وا����ن �#,ورة �ا��Cر ا��ر&

 و��دة ��س وا�����#� �
و��;ا ��دھ� $7ل �ن ا��,ر�� ا�ر���� ��9رھ� ا��� ا�د((ت ���ل وان 
 ا��ر�و�و��� أ���د �'� إن �ل ���Cر ( أ���ل "� و����9 �رة و����� دا�� � ����� ��دة

 .وإ������ و"طر�� وا����+��

�� ����د�"���H  د((�'�، و �����'� +ن #��ف� ���0 "��� �و!�ت ھ� ا��!ث +��� أن ��� و    �� أ

ت ����� ا�����و�و��� أن ا�����9 +#0 ا+���ر �#,ورة ا�����و�و�� ا��!#�ل �وظ�ف +#0 ا���رة 

 م+# �,ور إذن ������ �#� ��� "�و��ر يد د"رد���� "د�'� و�
د ا�د(&ل، +#م أّ�'� +#0 ��رف
  ا(����+� ا���س +#م �ن ����� ���ل ھو و ،ا(����+��ا�!��ة  ,در "� ا����7ت !��ة �درس

 ا����7ت ��ھ��و ��'- +#0 �د��� ا��� ا�����و�و��� �د+وه إ��� ،ا���م ا���س +#م �ن �������و

   .3 ا���م ا��#م ھذا �ن �زء إ( ا;����� و�� ��ظ�'� ا��� ا�
وا��نو

 ذ�ك �� ���- و ، ا�#Cو�� و�5ر ا�#Cو�� ���د(&ل ��'�م ا;��س "� ��ء +#م ا�����و�و��� إذن    
 �ّؤ�ف ,دور �� و ا�#�����ت، +#م ھو أدم +#م +#0 (ر���زه ا�#Cو�� ���د(&ل ا��دا�� "� اھ�م

  1964 +�م "Eléments de la Sémiologie " "ا�����و�و��� +��,ر" ،"��رت رو(ن"
��Mو�و��� ة���� ا��!#�ل "� ��'���طرق  ط�ق �ن أول "ث��ر" ����ر و ا�#Cو��، �Cرا� ا�


د و ، �#,ورة ا�����و�و��� D ه ا�ذي ا��#م ھذا ھدف "ث��ر" أو�������وط�
�"  أ "
"Sémiotique  " ا�,ور ا�!دود، ���ت أ�� ا�� �ون، أو ا��وھر ��ن أ�� ا�ر�ز�� ا��ظم �ل 

                                                           
،        1،1998ط ، د�وان ا��ط�و+�ت ا�������، ا��زا&ر، ا��!ث ا��#�� ���ھ�- و�
����- ،�!�د ز��ن +�ر -1

 .  91ص
2-  ���9 T دور +�د . 54، ص1،2005ط ، دار �#��ر وا��وز��، ا��زا&ر، �����&�� ا�,ورة، 
�� ا��,ر، ���د و �5زي �و�ف:�ر ،ا����� ا;����� "� �!� رات �و��ر،ي د "رد���ن -3� ا��زا&ر�� ا��ؤ

 . 27 ، ص 1،1986ط ا��زا&ر،�#ط��+�، 
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 ا��� ا��روضو ا��ر�و�و(ت، و ا;��ط�ر "� ��دھ� ا��� ا�ر�وز ا�����C، ا;,وات ،ا���رات

 .�1#���0 �ظ��� ا;ل +#0 أو ��Cت ����� ����رھ�

 ا��ظر��ت �ط��ق �ن ا�ر5م +#0 ا�#�C درا�� +ن ا�����و�و��� ،"ث��ر"",ل و�
د   
�,#$�� +#�� ا�����و�و��� �!و ��ون ا(���ه ا��وم ،�
ول إذ ا��#م ھذا +#0 ا�#�����ت �ن ا��

 .2 " ا�#�C +دا �� ا���رات و ا�د(&ل ���� �درا�� ا�#�����ت +ن ���,7

  ا������&�� ا�,ورة ����وط�
� ،ا�����9 ا�,ورة ����وط�
� ،ا�ر��&ل �ن أ�ظ�� �
�رح وھو  
،�
دم !�ن" ث��ر "و ا�����وط�
�ت ھذه �ل ا�����و�و��� ���ل أن +#0 ا����ءة ����وط� 

 "��زا��"����&ن ا��'�ري ا���9ل +#0 ط�
'� ا��� و �#,ورة ا�����و�و�� ا��!#�ل "� ��'���
 . ا������ راءة "� ���و��ن +ن �!دثو " ا�,ورة ��57" ����- "�
 .ا�����ن ����� ���0 ا��� و ا����م ����� : ا���#
�ة ا������ ���وى  -
��0 ا��� و ا;!��ن أ5#ب "�  ���� ��ون ا��� و ا� �"��، ا���ط�#� ا������ ���وى  -� 

 .3ا��!�ء �����

 "Gervereau Laurent" ""�رو ��ر �وران "طرح "ث��ر" د�- ا�ذي ا;��س ھذا و+0#   
-�
�����دھ� ا��� ا�طر�
� وھ� ا�,ورة، �!#�ل "� طر� �" ���� وا !� طر�
� �و�'� ھذه درا

 ����� ا�����9 ا�,ورة �!#�ل "� ���#� طر�
� ����ر ��� ا��ط��ق، !�ث �ن ���رة و ا�$طوات
 ا������ت �ن ا���9ر $7ف +#0 ذ�ك و ا�����، ا�,ورة رأ�'� +#0 و ���(�'� و أ�وا+'�

 ��دا�� ا���!9ون "�'� �رى ا��� و ا��'�ر�� ا�,ورة +#0 $�ص ���ل �ر�ز ا��� ا�����و�و���
��,$ �� �و�'� إ+���7 ر��&ل �ن �� ��- �� و ا���9Mر و ا���#�N "� ��� �ن �!و�- ��� �#درا

 ا�درا�� �دوى ��!�� �ن ا��'�ر�� ا�,ور +ن أھ��� �
لّ  ( ا����� ا�,ورة أن "� �ك �ن و��

���'� ����� �����ت و ا����ن ا��ر�ل طرف �ن إ���&'� دوا"� إ$�#�ت وإن�� ��'ورھ� طرف �ن إ
 . ا;!��ن �ن ا���9ر "� $�,� ����ر ا�ذي

 ���ر أن أراد ا�ذي �� ا�,ورة، ���0 ھو ا�����و�و�� �'م ��، ""�رو ��ر"����ر !د و+0#  
 "� ا�,ورة �د$ل ا���!ث و������� ذ�ك، أ�ل �ن ا����#'� ا��� ا�ر�وز ھ� �� و ا����ن +�-

����و�و��ون 'ذا�و ..ا���و��ت ھذه ود((ت ا�,ورة ھذه ���و��ت �'�م �!�ث �!#�لا� ������" 
 ا����0 أي ا��د�ول إ�0 ا�
�+دي ا;و�� ا����0 أي ���دال ����- �� درا��'م "� ����وزون


�ط�� . 4 ا�

 �ن +دد +0# �
وم ھذا �!��9 "� ��ط�
'� وا���"و��ر "�ر "�
�ر!'� ا��� ا��!#�ل و����
  . ا�$طوات

  
                                                           

1- Bernard Lamazit, Ahmed sélem, Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de la 
communication, ellipses, France, 1994, p 505. 

2- Marie-Claude Vettraine-Soulard, Lire une Image, Analyse de contenu iconique, Armand colin 
Editeur, France ,1993,p 16. 

 ، ا��ط�و+�ت ا������� د�وان �ورا�و، ا�!��د +�د :�ر ، ا�����و�و��� إ�0 �د$ل ، آ$رون و �ر�#� د��#� -3
 . 19ص  ،1،1995طا��زا&ر، 

4- Laurent Gervereau, voir, comprendre, Analyser les images, Editions La découverte ,France ,1997, p 

34,38. 
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/I  و'ف�) ا�ا(و :  

0 ���'� و ��ذ�� �ر!#� ا�و,ف �ر!#� ��دو د " "�رو ��ر �وران" �
ول�� ،����� "��ط7� أ
 ����ه �,ف "Mن ا����D ا��!#�ل ���0 ا����ط ا�و,ف طر�ق +ن +#�'� ا���!,ل ا����,ر �ن

 .1 ��'م أّ�ك

 أ�'� �رى ا��� ا�$طوات �ن ���و+� "و��ر "�ر" � � ،ھذه ا�و,ف +�#�� ��'ل ّ!�0 و
  :   رور�� و �+د��
 ا������ ا�,ورة �$ص ا��� ا���د�� ا���#و��ت و ا���ط��ت �لّ  �- ���� و:  ا��*#) ا�"�#ب 1- 

 ا�!��ل �وع و ا����ج، ��ر�R و ا�#و!� ,�!ب أي ا��ر�ل ا�م ،ا�ط�ر ھذا �!ت ��درج و
ز����  ا��وظ��، ا;�وان ط���� �ذ�ك و ا�
��ش أو ا�ورق �و+�� ����
��� ���� و ا������#� ا��
���و
 . ا���م !��'� و ا�#و!� إط�ر ��ل ���ب إ�0 ھذا ، ... ��&�� أو

  رور�� �#,ورة ا����� ا�
��� ن+ ا��ظر �Cض ا�����#� ا��!#�ل ��
0: ا�����+) ا�"�#ب 2-
 ا�!,ر وھذا ،ا����رھ� در�� و ا;�وان +دد أو(ھ� ��9و��، �
�ط +دة إ�0 ����د ا��!#�ل ھذاو

 ����ر !د +#0 "�;�وان ا��Mو�ل، !�ن +#0 ��د "��� ���+د�� ا�#و!� "� ا������#� ا;�وان ;ھم

  . 2ر�ز�� وظ��� إ�Matière optique "0" �,ر�� ���دة وظ���'� �ن �زت ""�رو ��ر"

 "��طرق ا�����9 �
ط��ا "� أ�� ،(!
� ذ�ك ��رى ��� د(��- �ون ��ل ا�����و�و��ون !دد و�
د  
���'� و���ن ا�#و!�، "� ��ءت ا��� ا��
و��� ا���7�9ت إ�0
 : "&��ن إ�0 �
 . ا������� و ا�!�وا��� ا;���ل و ا������� ���'�&� ا����#
� �#ك  -
 . ا�'�د��� ��;���ل ا����#
� �#ك  -

 ��ل أن ا��#م �� ا�#و!�، "� ا�ر&���� ا�$طوط +#0 �����رف أ� � ��� ���D ا��
و��ت وھذه

��� ا�$طوط "����� ا�ر�ز��، د(��- ا�$طوط �ن ��ل�� �����9ت �و!� وا���و��� ا;"
�� ا��

 �����و�� ا�!��س "��ط��� ا���!��� أ�� وا�!ر���، ���د�������� �و!� ا���&#� أن ��د ا�,را��،و

 .3ا;�و�9 و

�� ���ل ��ّ�#ق ا�و,ف �ن ا�$طوة ھذه "� �'��� و�� :ا��و�وع 3 -�� ا;و�0 ���
راءة أ
 �ن و � �واء "����وان ���,ورة، ا��ص +7� ��ر"� �دا�� ّ��� ��ط#ب ا�
راءة وھذه �#و!�،
��� ر��زة ��
0 (، أم ا���� ا���ل ,�!ب طرف�� +#��� ا��ر!#� ھذه "� و ا����0، ����ل "� أ


� ���س ا���وان ��ن إذا "��� ��!ث أن�
 ا�!����ن �#ّ�� "� و أو(، ا�#و!� "� ا;�
و�� ا����9ل !
 �و��'� دور �ن ������ �ر���� �#��وان �� ا(+���ر ���ن أ$ذ�� إذا ����� ���Cر ���� أ��م ��ون

 ��رف �� وھو ا�#و!�، ����,ر ا;و��� ا�
راءة ا�����9 ا��ر!#� "� ���M 9م ،4ا�,ورة راءة "�

 "Repérer les éléments" ا�#و!� +��,ر ���ن أ��� أي ا�������، ������وى ����و�و���

�ط �ن ا��!#�ل �ن (!
� �ر!#� "� ����ن ّ!�0 ذ�ك و ا����ط، ا;و�� ����ھ� �H+ط�&'�� ا�


ول  ��� و ،ا� ���� �#����� ا�!�ن�"" Hjemslev ،رج$�� ا���#�� �ن أ�ر�ن �

                                                           

 1- Laurent Gervereau, voir, comprendre, Analyser les images, Ibid. P 40. 

 2- Ibid, p 46. 

 3-Dominique Serre-Floersheim : Quand les images vous prennent ou mot, ou comment décrypter les 
images, les Editions d'organisation, France, 1993, p 22. 

 4- L.Gervereau, Op.cit., p 50. 
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 أ�� ا;��ط ����ر ا�����نو connotationوا�� ��ن Dénotation ا�����ن، ا�����و�و���

��1
�دا ا(��9ن أ�د "'و ا�� ��ن. 

/II  درا�� �,�
  : ا�+و�� 
��D ا�ذي و ا�#و!�، "�- أ���ت ا�ذي ا����ق ���� و� ��� -�� ا��� ا�$�ط&� ا��Mو�7ت ����دي درا
 ا�ذي ا�����#� ا�و+�ء ��ر"� إ�0 �د"��� �� وھذا ا�#و!�، ����,ر ا;و�� ا�و,ف �!د9'� د

 "� ��!ث ا����9 ا��
�م "� و ا�#و!� ھذه ����� ا����� ا(���ھ�ت أي إ�0 أي ا�#و!�، إ��- �����
� ا�ذي �� +ن (!ق ���وى "� ا���ف �Cرض ذ�ك و �,�!�'� ا��$,� �����ر�R ا�#و!� +7
�� �ر��ط وھذا إ����'�، إ�0 د"�-�� ا�ذي ا(����+� �!�ط- و ا������ ��و(�- ط���� و ����M- أ

  . "�- ���ش
/III  .و�ل��*راءة أو ا��1#�� ا�#�� ا�����ا :   


� ا��!#�ل $طوات �ن ا���ط
� ا�'دف إ�0 �,ل ا��ر!#� ھذه "� ��� ا�و,ف "� ا����9#� و ا�
 ا�����و�و�� ا��!#�ل ���5 ��#$ص ا����وى ھذا "�� ��&�'�، أو ا�#و!� ���ق درا�� و ا;و��

�� ���د(�� ا�� ����� ا�
راءة ھذه "� ا;�ر ���#ق إذ ���ت، ,ورة ;ي أو �#و!��
 �#د��ل ا�!

ول ،ا�$�ر�� ووا�- ا;$�ر ھذا ��ن �ر�ط أ�'� �!�ث� "Hjemslev "ا�� ��ن، � +#0 ���و

 "��� ����� ��9#- ��� أ��د ھو ��� �و!� ا�,ورة �ون إ�0 �!�ل أ�- ����0 ا�ر�زي، ا����وى
 و���+ر أ!���س �� ا�د��ل ا��
�ء !�ن ���9Mر ا�!�د9 ��7� ا���,ل ا������ ������ب ���#ق

 .2"�- ا��و�ود ا��و��و9
�"� ���ط�ر �ر��ط ا�� ���� ا����وى ��ون ا;��س ھذا و+#0 ا�
راء،


د و� D د�� ا�,ورة �$��- �� +ن ا���ف  رورة +#0 �ؤ�دا "ث��ر رو(ن" �#�� ھذا و
 ا��
 "� ا��7�Mت ھذه ا��9
تو ��ذا�� إ��'� ا��ظر +دم و ا+�
�ده "� إ�د�و�و�� ���ف �ن �#��'ور

 وا������ وا��ن ا�,!�"� � ��'� ا��� ا�ط���� أ��م ا�,�ر "
دان ���+ر �ن ا;!��ن أ5#ب
    ا�ط���� ��ن $#ط� �!ظ� �لّ  "� �رى أن ا��ؤ�م �ن أ�- ... �وف �دون ا�وا� +#0 ا����ر��
Rف ������ ا��ز���� ا��رض $7ل �ن أر�د أ!دا��9، �رو�- "��� وا���ر�� ا�ذي ا��د�و�و�� ا���

3 "�- ��$��� +�
دا "��� �و�د.  

 "��رث" !�ب ا��,���� ا��ظم �ن ��Cرھ� أو �#,ورة ا�����و�و��� ا�درا�� �وھر "Hن و+#�- 

�� ا�ر���� أي ورا&'� �ن ا���$��� وا������ ا��!�ءات +ن ا���ف ھو�
   إ�,��'� �ود ا��� ا�!
 . �!#�#�� "� إ��- ���0 �� ھذاو

/IV  %,��# +�ل���ا :  
 درا���� ��د �'� �$رج ا��� ا�!و,#� وھ� "��ر"�رو" �!#�ل ���� "� ا;$�رة ا��ر!#� وھ�


� ا��!#�ل $طوات ��$�#ف���  : �#� "��� "��ر"�رو"�!#�ل  ���� �#$ص أن و���ن ،ا�
 
  
 

    
                                                           

 1-Marie-Claude Vettrino Soulard, Lire une Image, Analyse de contenu iconique,Op. cit. p 46. 

 2- L. Gervereau, voir, comprendre, Analyser les images, op. Cit, p 75. 

  . 21ص ���ق، �ر�� ،ا�����و�و��� إ�0 �د$ل وآ$رون، �ر�#� د��#� -3
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 ""�ر�6رو �وران "�ـ ا��$��دة  ا���+�ل �
�� �و"ز                 
 
 
/I و'ف�ا :  

 : ا��*#) ا�"�#ب 1-

 . ا�#و!� ,�!ب ا�م -

- Rا�#و!� ظ'ور ��ر� . 

 . ا������#� ا��
��� و ا�!��ل �وع -

 . ا�!�م و ا���ل -

 : ا�����+) ا�"�#ب 2-

 . إ����رھ� در�� و ا;�وان +دد -

 . ا�ر&���� ا�$طوط / ا;�
و�� ا����9ل -

 : ا��و�وع 3-

- � . ا���وان/ا�#و!� +7

 .ا�������� ا�
راءة ا�#و!� ����,ر ا;و�� ا�و,ف -

/II �,�
  : ا�+و�� 

 ا�#و!� "�- وردت ا�ذي ا�����#� و ا��
�� ا�و+�ء 1-

-2 � ا����ن/ا�#و!� +7

/III راءة
 )ا�#و!� ���
�م ا��رد�� وا�'و�� +7�(  ا�� ����� ا��Mو�#�� ا�

/IV P&��� ا��!#�ل   

  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  :�+� �ھ�م ا�"را,) ا���د�د   
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�و��ر دي "رد����د"و 1914-1839" ��رس ���درس ��رل" ��د: ا����و�و"��"1857-
1913" �
 �ل "�و��ر دي" !دده ��� ���ل +#�� ا����و�و��� أ,�!ت ا��و�و�و��� "�راغ" و!#

 و+�د ا��#م ھدا �ن �زءا ا�#��ن +#م ��ون �م و�ن �5رھ� أو ���ت ��ظ�� ا�د(&ل �ن �ظ�م
 و��س ا�#��ن +#م �ن "رع ��رد ا����و�و��� ��ون أن ��ب 1980-1915" ��رث رو(ن"

 +#م �!ت و(� وا&'� ا����و�و��� ا;�ظ�� ���ھP "� ا��#!وظ �# �ف �ظر وذ�ك ا���س،
,وى أھ���" �و��ر دي" �و�� وھ�ذا ،ا�#��ن �C#� ا(����+�� ا�وظ��� إ�0 أي وا������ 

  .1وأ���ط'� ا�د(�� +#0"��رث رو(ن" اھ���م ��
0 ����� وا(�,�ل، �#د��ل

 5رض �!
�ق إ�0 و�'دف ��را+� �Mد��- ��م إ����� ���ط �ل ھو ا�وا�� �����ه ا��ن إن:  نا�
  . ���ن

 ا���57، ا��د���، ا��!و، وھ� ا�!رة ا����� ا���ون ا��ن ���'وم �
,د ��ن +�ر ا����9 ا�
رن "�


0 ا��#ك +#م ا�'�د��، ا�!��ب، +#م�� ا��Mس +#0 ���ث �� ا�-" "���ري �ول" +�د وا��ن ،2وا��و

���  .3ا��'وات ��ظم �� ھو "أ(ن"و ";ر�طو" و����

 ���ر ا��� وا����+ر وا;!���س ا(����(ت +ن وا�!�م وا�#ون ا���ل �#�C ا�����ر ھو ا��ن   
 "���ن ، �#�ن ��ر���ت +دة وھ��ك ا�!�� �درا��� ����� ا�- ��� ا��و��� !����� �واف ا���ه �'�

 ا�را!� ا���س "� ���ث �ظ'را ا;���ء +#0 � �� �!�ث ا����,ر �ن ����و+� �ر��ب
 ا����(�- +ن �وا�ط�'� ا����ن ���ر �� و��ط� ��دة ��$د ا�ذي ا�����ر ھو ا��ن وا��رور،

  . �V$ر�ن ���
#- ا���ر ���ن ا�$��ل "� �راه �� أو ا�ط���� "� ���ھده ��� �واء ا�������

�#وب ����#�� $���ت ���و+� أو $��� ����$دام ����� "�رة +ن ا�����ر ھو M� ر ���س�" 
��� ,��- ���ل و���- ا����ل ����- و�ن ا��دا+�� ا���#�� �9رة ھو "���ن و��- ا����ن و"#

�- ���ره و���ه ا����ن��  . 4وأ!�

 ���ن ��ظم ھ��ل إ�0 �����'� ��ور�� ����5 "�!ول ا���� ا���ل ���P إ���ن ھو ا����ن: ا� #�ن
 و����� ا��!�ط ھذا ��9Mرات ��ل و�$ � ���ن �!�ط "� ���ش إ���ن ا�- ا�!واس، +�ر ا��
�ط-

��D �!�� أو "�� ���ل ��و وع ا��!�ط ھدا �وا�ب ��ض ا$���ر +0# �
درة� -� -����H�5  .  

 ( ا�- إ( ا������� و ا(����+�� ا��#وم �$�#ف "� ا���&�� ا����ھ�م �ن ا�
�م ��'وم ����ر: ا�*�م
 ا��$�#�� ا���ر���ت ��ن �ن و+#�- ا���'وم �'ذا �و!د ��ر�ف !ول ا��#��ء ��ن ا���ق ��9 �و�د

 ����ر ���رك ر�زي ��ق "� +�,ر ھ�" ��ر�و�س ����وت" ��ر�ف: �#� �� ا�
�م ���'وم
 أ�'� +#0 �ذ�ك و��ر"'� ا��وف، "� �و�د ا��� ا��و��- �دا&ل ��ن �7$���ر ���وى أو ����را

                                                           
 2007، 2ط ، ���ورات ���9، ا��زا&ر،وا(�,�ل �J+7م��وس �و�و+� : ا���رق، �!�ود ا�ران -1
 . 621ص،
 . ��69س ا��ر��، ص -2
�� ا��ر��� �#درا��ت وا���ر، ����ن، ،�و�� "� +��م ا��ن، +�ود +ط�� -3� . 19، ص1،1985ط ا��ؤ
 . 10، ص1،2009ط ،ا;ردن+��م ا����ب ا�!د�ث،  ،ا���ون ا�����#���'�رات "� ، $#�ل �!�د ا��و"!� -4
 . 129، �ر�� ���ق، ص�و�� "� +��م ا��ن، +�ود +ط�� -5
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 ا��ل" و�رى."�- �ر5وب +�ر او "�- �ر5و�� ا���ء �ون +#0 �'� �!�م ا��� ا������ر

#� ا(����+� ا� �ط آ���ت إ!دى ھ� ا�
�م أن" دور�'��م�� +ن ا�$�ر�� ا;"راد ذوات +ن ا��
  .ا��رد�� ���دا�'م

 �5ر �ن ا��� #� وا;���ء ا�$طM �ن ا�,واب �!دد +��� ا+�
�دات ��M'�" ھو"���د" و��ر"'�  
  .ا��� #�

  روب �ن � رب ���#ق �#�ر5وب �,ورات أو ���ھ�م +ن +��رة ��M'�" �وارت" و��ر"'�  
 أھ���'� !�ب �ر���'� و���ن ا��و+�� ا��واف +#0 ��#و أو و���و  ا����Cت �ن ���5 او ا��#وك

����  .1ا��


� ا���ر���ت $7ل و�ن   ��� ا����ر�ف ھذه "� ���ر�� +��,ر ��9 أن �7!ظ ا�
�م ���'وم ا�
�#وك ا����+�� �����ر �����9 ھ� "��
�م#� ���� ا�
�م "�ن �ذ�ك ا�$طM، �ن ا�,واب �!دد ا��
 ,��ت ��رد ���ت �ذ�ك ��� �"� وھ� ا��ردي �#�#وك و�و�'�ت ا(����+� �# �ط ����ر
 ا����&� ���#�� �$ � ا����+�� ظ�ھرة "'� �#وك إ�0 �ر���'� ��م وإ��� �ظر�� أو ��ردة

  .�2'� و��9Mر ا(����+��

 وا(����ع ا���س +#م ��ن ا�طرق ���رق ظل "� "�� ��'وم ا�'و�� ��'وم إن: ا�&و��
  : ���'� �ن �ذ�ر �#'و�� �$�#�� ��ر���ت ��!د�د ا���!�9ن �ن ���و+� �م و�
د وا;�9رو�و�و���

 ا��وازن �ن ����- ;�'� ا�!��ة "� و�وده �وھر "'� �#�رد ا�د�������� ا�وظ��� ����ر ا�'و��
 ��Cر �#�� ���+ده ا����Cر +0# در�'� أن ��� "�-، �و�د ا�ذي ا��!�ط دا$ل وا(���رار�� وا��
�ء
  .�د�د �وازن إ���د +#0 ا��!�ط

 ���و!دة ا���ور إ�0 ���دد دا$#� ��ور وھ� ��، "رد ��ر�ف �ن ���ن �����ر ��#� ھ� ا�'و��

���7 و���
��� و��(����ء و��(����م�� ا�رادة !ول ��ظ�� ���زات ���و+� إ�'� و���9
� و��(

  .3ا��وا�د "�
,��ت ا;"راد  ����وع ��M'�، ا�'و�� ��رف'و " ا���س ��#م ا����ر ا����م "� ��ء �� أّ��   


�� وا;���ء�

�،ا� ا;!داث أو ،�9#���وا ا�!�  .���4'� "��� �����#� ����را��� و ��
 �#ذات ا(+���ر ھذا "�ن ���، وإ+ط�&'� �#ذات ا(+���ر رد "� ���9ل ا�'و��" �ودول" ��ر�ف   

 ا�
��� �� ������ ا����ن ��د�- ا�ذي ا��'د $7ل �ن و�ظ'ر ا�ذات �
د�ر +�#�� "� دورا �#�ب

���1�- ��,ورھ� ا���
.  

                                                           
 . 01، ص1،2006ط ،ا;ردن، ��#��ر وا��وز�، دار ا��روق "� +��م ���Cر وا�
�ما����ب ، ���د ا�ز�ود -1

 ا�����، ص  -2��22 . 

3 - MUCHIELLI (A) ، L’IDENTITE ، PUF، FRANCE،1986، P 05. 
4 -BLOCH (H) et CHEMANQ (R) ، Grand dictionnaire de la psychologie, Larousse, INC , FRANCE, 
1991, p 356. 
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 ����ل �$ص ھ��ك ��س ا�- �!�م �'�&�� ������ ����9 ��ون أن ����'� ( ا��$,�� ا�'و�� أ� �

  .2ا�'و��

�- ھو ا�- +#0 �#�رد ا��ط�&ن ا�دا$#� ا�!��س ذ�ك ��ون أن ���ن ا�'و�� "�ن و+#�-    �� �" 
��م ا�- و+#0 ا�ز��ن�� �� -� ا�- و+#0 ا(����+�� �ا����� وا$�#�ت ��ددت �'�� �����رار ��
  .وا�9
�"� وا(����+� ا���دي ا��!�ط ��9#ون ا�ذ�ن ا3$ر�ن طرف �ن +#�- ھو ��� �- ���رف

  .3"�- �د ��Kر وا���رد ا���ذ�ب، وا���ر�د ا���9ب �ن ا���ر�� ھو ا���ر�د: ا��"ر�د��

 أ�� +#0 ��طوي ( وھو ا��!�و�� ا����,�ل �ن ا���رد ا��
� ا���ل +ن �#����ر �'دف ا���ه

 .4وا�� ���ء ,#�

 و�وا��- ا��و و+� ا����م ���س ا��� �#وا� ا���ظ�� ا���ر"� أي ا���ظ�ر ھو ا���ر�د   

�',#$��   .5واھرا�ظ �را�� �ن ا��
ل �

 أ�$�ص أو أ���ء �ن !����� "� رؤ��- ��ود�� �� إ�0 ���ر ا9ر �ل ����م ا$���ء ���� ا���ر�د    
 إ�0 �د+و�� �M$رى ا;���ء �!
�&ق ا����زة ا�����م ����دل ��ده ا���ر�د إ�0 ا����ن �#�M و+�د��
�'#�M� 0#+ �&ا�ط�����، ا;���ل أو,�ف �ن ذ�ك �5ر ��ء و( ا;�وان �ن ���و+� ھ� ��'� 
 �دا�� ��
ط� ا�ط����� ا;���ل أ�زاء ��ض �
ل إ�0 ا���ر�دي ا����ن �د+وا ا��� ا�ظروف ���ت

 �ن ��ردة و��و���ت �و��� �م إ�0 ����رة ا�#و!� �طD +#0 أو !����- "� �!و�#'� �ل

  .6#���ا���� أو,�"'�

 ا���ر�د ���0  "'م �!�ول أن ا�$طM �ن ��'� إن ا�!
�&ق �ن ���و+� ���$#ص أن و���ط��   
 ا��#�� ھذه د(�� إن إ�0 ��� �"� ھذا ا���ر�د ��#�� ا��#��� أو ا�#Cوي ا����0 $7ل �ن ا��ن "�


�، �5ر ا��ن "� ا���ر�دي ا;�#وب +0#� +ن ��ر�د�� �و!� أي "� ا��!ث �!�و(ت إن د
   �!�و�� ھ� ��ر�د ���#�� $ � ا�- $طM ��,ور ا�ذي ا��و وع أي �'� ا;,#� ا��و وع

    �9��+�
0 +0# ��
0 ( أو �#0C ا��و وع ا���ر�د�� ا�#و!� "�� ،�!��� ( و�$�,
د�ر أ� 

  .��7ور�� ��� �و,�- إ(

   :ا���
*� ا�درا��ت   

                                                                                                                                                                        
1-  ،��� ������دار رط�� �#��ر وا��وز��  ،ا�'و�� "� �وا�'� ا(�د��ج +�د ا���ل ا���Cر�� ا����9 ��ر�
 . 92ص ،2009 ،1طا��زا&ر، ،
 . 90، ص��س ا��ر�� -2
 . 115 ، ص����1956ن،  ��روت، ودار ، ا��زء ا���9ث، دار ,�در���ن ا��رب، ا�ن ��ظور -3
 . 235، �ر�� ���ق، ص�'�رات "� ا���ون ا�����#��، $#�ل �!�د ا��و"!� -4
�� ا��ر��� �#درا��ت وا���ر، ����ن  ،ا��#��� +�د ا��و��ن إ��0ن ا���9و�و��� ، !��م �!� ا�د�ن -5�ا��ؤ
 . 36 ، ص2،1981ط،
 . 42 ، ص2005 ،1ط دار ا�را�ب ا�������، ����ن، ،ا���ر�د�� وا��ن ا�������ط�رق �راد،  -6
 . 52ص  ،، �ر�� ���قا���ر�د�� وا��ن ا�������ط�رق �راد،  -7
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  ":���د را�م"درا�� ��+�+�� ���و�و"�� ��#�#��ت  :د��� ا�'ورة ا� #��/ 1

�م " ا�#و!�ت ا�����#��" ا����� ا�,ورة ����!#�ل ����ول ا��� ا�درا��ت ا��دام +#0 ���ءا      �"
"� ����� ا��زا&ر، و��ل  أ��زتا��!ث +ن درا��ت  إ�0وا(�,�ل ا طرر��  ا�+7م+#وم 

�م +#وم 
������  وا(�,�ل ا�+7ما�درا�� ا�و!�دة ا��� ���و�ت درا�� ا�,ورة ا����� �
 ا�������ر �'�دة ���ل �ذ�رة ن+��رة + ا��#�� وھ� ا�درا��ت إط�ر "� �!ث ھ� ا��زا&ر،
 إ�راف�!ث  "+��ن إ���ن"�ن طرف ا���!�9   2005 - 2004 ا������� ا���� "� �و�ت

درا��  :�و�و�� ���وان د(�� ا�,ورة ا����� ا��ذ�رة، و��ءت "�$#وف �و�روح"��ور دا�
  ."�!�د را�م"�!#�#�� ���و�و��� �������ت 

و���  ا������ا����  ��Jداعا����� ����ج ه ا�درا�� ���و�ت ا�,ورة و����!د�د ا�,ورة ذھ   
    ا(����+�� ��&�- و ا����ن �$,�� +ن ا�����ر و ا�ر��&ل "� �و,�ل "�&
� ةدر �#,ورة �ن

��"�
و�
د ��ءت ا��ذ�رة "� �ز&�ن ا!دھ�� �ظري ا!�وى +#0  إ��'�، ����� وا���ر�$�� ا��� وا�9
و"ن  ا�����7وا�#�C و",ل !ول ا�! �رة  ا����ن",ول، ",ل ��'�� و",ل !ول  �979

ا��زء ا��ط��
� "���ول ا��وظ�ف ا���'�� �$طوات ا��!#�ل  أ��، ا����7ا�������ت 
ذات �و وع  ا;و��0و!�ت "���  ��979ن $7ل �!#�ل  "�!�د را�م"ا����و�و�� �������ت 

ذات �و وع ��ر�$�، و�
د ��ت ھذه ا�درا��  وا��9��9د��� وا�����9 ذات �و وع ا����+� 
  : ا������ ا�������+0# 

ر&'� ا��� ا�د((ت +�ق �دى ��   �� ا���� +#0 ��#'� ���ء "را�م �!�د" ������ت $7ل �ن �

 .ا��$��ر؟ ا����ق ا���ر�$� "� !ددھ� و ا����ن ���و�'� ا��� �وا ��'� و+0#

 ا���!����9ورا و�
د ا+��دت  ا;��د������ ��ل ھذا ا���ل  ا�درا�� أھ�#�'�ا��ر ��ت "
د  أ��   
ا����&P  إ���0 ا(������ �����'P ا���ر�$� و�
د $#,ت ا�درا��  ،+P'�� 0# ا��!#�ل ا����و�و��

  :ا������
�#وب را�م �!�د +�د ا�������ت "ن  -1M� ب �ن���� �ن ا�د(&ل ��#� +ن +��رة ا��,و�ر "ن أ

 ���ر وھذه ا�د(&ل ا�#و���، ا����!�ت و ا;���ل و ا�$طوط +#0 �ر��ز ا��� ا��
و���
 ھ� �رآة "را�م �!�د" إط�رھ�، "������ت "� �ّو�دت ا��� ا��!#�� ا�9
�"�� ا�
�م +ن ��� رورة

����+ �"�
  .ا��زا&ر�� ا��!#�� و�#��&� �9#
 وز$ر"�'� ����,�#'� وا������ ا��$وص أ9واب �ر�م �و!��- ���ل "� "را�م �!�د" اھ�م  -2

 ا���9ب أن ا�����و�و�� إذ ا��!#�ل ���وى +#0 ���رة ��� ذات أّ�'� ��+���ر أ����'� و��وع
 ����� ا��� ا�9
�"�� ا���&� و+#0 �,�!�'� ا(����+� ا����وى +#0 وا !� د((ت �!�ل
 .إ��'�

 ا����+��و ��ر�$�� �ن �$�#�� �وا �� إ�0 �������- ���ل "� "را�م �!�د" �طرق  -3
ز����  ��Mط�ر ا$��رھ� ا��� ا���ر�$�� ا�!
�� �وا�ب ����� ا����م ,د ذ�ك و د����،و


د ، �#و!��-#" 0�� $7ل إ�راز �ن ا����رج +#0 و+ر - ا��زا&ر �� � ���ء إ+�دة إ�0 
 . ا��زا&ري �#����� ا��و��� ا�!��ة �ن �وا�ب

 ا$���ر"�  ا�د� و ا�����و�� ا��وا �� �د�� وا�د�، ا��د�� �ط��� "را�م" ������ت ����ز  -4

���د +#0 �7!ظ��- "
ط ��س إ+��د أ�- ��9ت ��� +�م، ���ل ا�#و!�ت و +��,ر ��و��ت�� 
 ���ء �!��ظ� �م �زل ��ن وا�ذي م، 20 ا�
رن �دا��ت "� +�,ره ا�ذي ا��زا&ري ا������
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 ا���رة ���و�ت وا������ت ا��� ا���ر�$�� ا��!وث +#0 �ذ�ك �ل ا��� ��، �����- ��ط �ن
 �'� ���زت ا��� د� ا����,�ل و ا���ط��ت 9راء ��ون أن ا���
ول �ن ��س أ�- إذ ا�������9،
ا�'�د��  و ا��ر!#� ا�$�,� ��#ك ا��
#�د�� "����9ب ,�!�'�، $��ل �!ض �ن ا�#و!�ت

��#زم إط7+� ا���ر�$��، ا;!داث �ذا و ا�����7 ا�����ر��� �'#�ّ ��� و�ن ا���ر�R، +#0 وا
 .ا����� أ+���- $7ل �ن ��0 و �9
ف �����ل ����ن "را�م �!�د" +#0 ا�!�م ���ط�� ھ��

 ��#� +#0 ���ء ذ�ك و ا��زا&ر، "� �7!�7ل ا�9
�"�� ا��
�و�� رواد أ!د ����ر "را�م �!�د" -5
�#وب ���ث أ�- أو�'�، ا���ط��ت �نM� ���7، ا�������ت "ن� �ن ���� �!#�"ن  وھو ا�

،���7�ا������ن  ���ر �د +#0 ا�Cر�� ا��ن أ,ول درس أّ�- �ن ا�ر5م +#0 ا�! �رة ا�
 ا��� ���ت ا������� ا��,و�ر�� ا��دارس أ!د أ�#وب ���'P أن ا��!��ل �ن ��ن و ا��ر����ن،

 ا��ن ا���ر"�� �$د�� �������- �وظ�ف +#0 +�ل �ل �م ���ل ���- ا���رة، �#ك "� ����رة
��7� ( +�,رھ� ا��� ا(!�7ل ���رة ا�����- و ا��زا&ر ��� � �طر- إن ���9'� و، ا�

�ب ذ��ء ����ر �� �
در ھرو�� ����ر!� ،-�  �������ا"��ر��أ+���-  �لّ  +#�'� ���� ا��� ;
 ا�! �رة ا��ر��� +�ق �ن ����� 9
�"�� �ذور و +ر�ق، ��ر�R �'� أرض ا��زا&ر أن ���دھ�

،���7� آ��� ������ ��! را ��ن ا��ر��� ا(!�7ل +��� إ�0 ا��زا&ري ا������ وأن ا�
 ا�
�&م ا(�����ر��ا��#ط�ت  د��- ا�ذي ا�طرح �$��ف �� وھذا ��7'�، و أر - �0�C ���م
 ��ءت "ر��� أي أ�'� ! �رة و �7 و ��ر�R �7 أرض �وى ��ن ا��زا&ر �م أن "ر �� +0#
 ا�طرح د! - ھذا و وا��$#ف ،ا��دا&�� ظ#�� "� ا;رض ا�����C ھذه إ�0 ا�! �رة �س ��د

Rم �!�د ������ت د! �- ��� ا���ر�� +�ل �
دو ا�د��ر،و إ( ا��وت ��#ب �م "�������ر ، را
��0 ا��� ا�����م ھذه ا�وط��� �#�زا&ر��ن، ا��$,�� و ا�'و�� ����م ط�س +#0 ا�طرق ���0 

 أ�#و�� ����ر ذا�- !د "� ھذا و أ+���-، "� ���ل +#�'� ا����Mد و إ�رازھ� إ�0 ا����ن ا��
��ل "�

 .7�1!�7ل ا�9
�"�� ا��
�و�� أ����ب أ�د �ن
 

 

                                                           
���ر �5ر ، "����و�و��� �������ت �!�د را�مدرا�� �!#�#�� : د(�� ا�,ورة ا����� " إ���ن +��ن،  -1��� ����ر

 179، ص  2004/2005، ا��زا&ر، ا��زا&ر ���ورة، ���ل �'�دة ������ر "� +#وم ا�+7م وا(�,�ل، �����
 . 181ص 
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    ا
��م 	�وم: ا
	��ث ا�ول  
	ءا��م ا����� ا���ف ��� وا���رون وا���	ء ا�
	��ون اھ�م  ��
��وم وا���ر�� ا ��� و�ل ا�

&	%ت و �دة ذ�ك '( )��	ت و��ن &�&
�ض ��	ول ا� 	������� و�-�ط�(  �ظر 
و&�	ت 
��	  أنو�� ن ا�
	���ن &ل �دة ��ر��	ت �ول ��وم ا���م �&� : 

د" ��ر�ف     �
د � '�و�� ����م "ا�/	& 	��0
 د-�ورا ��ل ا�ؤ�دة وا��' ا%���	دات ن 

�
-��	
��	 و��دد 
�	 �ؤن ��ث ���رد، ��م ،1أ)�	�4 و-�و�4 �ر��� �	( 	� ا���	دات �ن �
	رة ھ

�' وھذا�� 	��
( أ�	 �4 و��دد ا�-�وك وا���ل �و&4 )�' 5�	��، �ن � '/
�� 4��( 	
/' % و�� 

� ���رد دورھ	 ��6ر ھ�	 وھو )��4-��	
�ط (.  
و�� ا���م، "8 �
د إ�	ن "و��ر)�	     &�	��س ا��	��ر ن �و�� 
�ن وا���ون ا��	س ا���� 
	���� 	��م )��
��	 و���ذون  	� ا�	د�� �6ر)	��م ��� 
�	 أ�	��م و���ون 
4 �ز�ون �زا

�و��،���	س وھ' وا���	ر �-��د)4 أو -�وى أو  '( 	�ر=وب أ�4 ��� إ��4 و��ظر -�و� 4�( 

ر=وب أو  4��-�وك  و&�	ت ا���م ا��
	ر )' ا�-	
ق ا���ر�ف ( ا���ر�ف ھذا ، ���ق�2

�ط��ون إذ ر&��	 إط	را ���
ر ا���م )@ن رأ��	 و�-ب ا?)راد� 	�� إ���	 ا�و6ول �و&4، 
�دف 
	�-	ن ���-
�	 ا���م أن ���
ر وھ' �د4، أو 
	���ل إAن ��ل ا ��
ل 	 �ل ھ' و"، ا��ر�� 

�4 ��� ا���ص��
4 أو �����ن ھدف ��و و�د)�4 
	��رد �ر�
ط )�' ،3 "أ-	س ا�دوا)( وھ' �&. 

0��	 ا���م "ا��وا�' أ
و )���C"و��رف     

	����Cل �6درھ	 ا��رد ا��' ا?��	م �ن �
	رة ،  
4 أو Cوء )' وذ�ك ا?��	ء، أو ��وCو�	ت ا����Cل �دمأو���     ا�وCو�	ت ��ذه ��د�ره �
 اAط	ر ظل )' و�
را�4 
�	ر)4 ا��رد ا���	�ل 
�ن ��ل ن ا����� ھذه ��م 
��ث ا?��	ء،أو

	ط و�	رف �
رات )�4، و���-ب ���ش ا�ذي ا��C	ري� )' و��	��د و�	دات -�و��� وأ
	��وC�	��ر  )Cو
�'، ��-�وك 	-�Aرد و��� ا��أن ا 	��
-�و�4  ���ف وأن 
�	 ���زم وأن ��

	�و�� ا���م ���
ر وھ' ،4��	  و)&�5�� أ��	م  ���

	 )' ا?��	ء رأ�4 �ن ��
ر ا��رد أن  

 ا���ر�ف ( و���ق ا%��زام 
�	، �&ب ��-�وك Cوا
ط وھ' وإ�-	س أ�ر ن ��-4 )' ��ر�4
	 �&ب 
��د�د وذ�ك 
	��ر
�� ���-ب ا���م أن ا��
	ر )' ا�-	
ق 4��( 	 �-�� �م )��4، �&ب % و
��	 ا��رد��  .ذا��	 ���

                                                           
1- ���� ��� ��	
����	ت :ا���	�� ا����ك إدارة ��	رات ���، ا�� �������  ،�����ك ا������ ا���! "#��

  . 89 ص ،2005 ، 2ط  �*�، وا��)�'& ، ا%داء
  .  39ص ،1،2007ط ا�9�8، �*�، �	�7 ،���56 ا%234'& ا���1'& 0�ف، هللا ��� إ��	ن -1
  . 50ص ، 1،2005ط ��)	ن، �"م، ا�1 دار ،ا���<��& ا����#'& ا�)�=>& ا�"ھ�ا��، ا�)	:� ���-3
4- &�'@A B��� �)�Dرات >	�I& ،ا�G	��I ا��	��A &'*H0 8 ا%234'& ا�<'��G! 7 ��ى دراE& ا��Dا�0، أ�1 

J1	��5، �� ا� . 38 ص ، 1،2007ط �'�'	، أ1�
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0��	 ا���م "ا�-و�دي و4�C"��رف  
�	��ر  �
 أ)�	��	 �و&4 ا�-�وك وأ��	 ��� ����م ر=و

  .6�1ر)	��م  آ	��م و�و&�وا �-�دوا أن 
وا-ط��	 �-�ط��ون ا��	س وأن و��درھ	

	ل وا��6ر)	ت �و&�4 )' ���ل ا��' ا���م وظ��� إن��ر���	،  ��ل ن و��
�ن  Hو ا�� 
��
  .ا��رد ��دم 
	 وا��	����، ا%�&	

و�� ا���م "��' -��" و��رف    & 	��0
�� و���ل ����	 ��ق� أ��	م 	� ا���	ة )' ر�ز�� 
�وع �در��	 ظ	ھرة، أو �دث أو Cد (، ا�&	ه ا���م 
0ن ا��ول )��ن 
ذا��	 ر�
ط�
 ا�و&دان ن 

��	 �-���ر ا��' ا��	ط�� أو�ف ا�&	ھل �در��	 ا���م ا��' ��	��س وا���م وا� ���	��� ا&��� 

' ا��C	رة ا��' ��درھ	��( أ)راد إ���	 ��& .2 ا���	ة )' وأھدا)4 وا���	&	�4 ���	��ده و)�	 ا�

' )	���م��ن ا�C� ك أن	�  .Cروري أو إ	 وا&ب ا?ر ذ�ك أن ��� 
4، ا%��زام �&ب �'ء ھ
0��	 ا���م "زھران �	د"��رف     
���� ?��	م ��ظ�	ت �ن �
	رة، � �� ���	�����و ا 

�' وا?��	ء ا?��	ص	� أن أي ��ر�ر�� أ��	م ھ' ا���م أن إ�� ���ر ، وھو 3 ا���	ط وأو&4 وا�

 . ا�وا5( )' ھ' ا?��	ء �	 )' رأ�4 �ن ��
ر ا��رد
��و-�م و��/�/ل )' ا?)راد �-ود ا��' ا��	��	ت ھ' ا���م "ا��	)' إ-	��ل "و��رف     

�	ن 5در ���	 و�دا)�ون ا?&�	ل و��وار��	Aر�ف ، ھذا4 ا���ر ا��� ��م أن إ��( و&دت ا� 

�-	ن،Aو�ظ�ر ا 	���
�	 ا�5�	��م دى إ�� إ�	رة و)�4 ���	 وا�د)	ع 
�	 ��ل ا%)��	ر ن أھ. 
     	� إ�� )��ظر "د�	ب )وز��"أ���-	ن ��� �6دره ا�ذي ا���م ،أ��	 ��� ا�Aا J� 	��د�	  

و��&

	دئ ( و��C	 ا��' وا��	��ر ا��& )�4 ا�ر=وب ��دد وا�ذي ���ش )�4 ا�ذي ا�

 �و��	 ��ث ن ا?��	ء ��� ��	 ا���م ���
ر ا���ر�ف ھذا ، و)'5 ا�-�وك ن ��4 وا�ر=وب


و�� أو -��L &�دة�ھو  ا���م 6در ���
ر ا���ر�ف وھذا 5
���، أو �-�� أو ر)و�C أو 
)�& .)��4 �&ب % و	 )��4 �&ب 	 ��دد ا�ذي وھو ا�

0��	 ا���م" 
دوي أ�د "و��رف  

� أ��	م ،-�� و���م ا��رد ا%&�	���، ���ر
�	 ا�ظروف ن 
	�
4 �	 )' و�ؤ�ر -�و�4 و��دد ����ره &	%ت و��دد �' ا%&�	��� ا���م 
0ن �رى ����� 

�	)� ا��	س )��	 �ر=ب أو ����C	 ا��' ا��6	ت� '( ،����
� ا��و�� ��6 و���ذ -��	
 )�&� 

	 ا?)راد� M
 ��-�وك و&�	ت ا���م ���
ر ، وھو 6 �4 أھدا)	 ���
ر أو و&�	ت ا�-�وك ن �6

�5�� أ��	م )�4، وھ' ر=وب ھو �	 أ-	-�� و����Cت، 	�� .ا?)راد )' �ؤ�ر ?

                                                           
1- K�Lو M�� ،ي�� �1و�& �2� ا���اد�& ا�����& !��'=ات ��ى ا��3E'& ا���1'& �1	دة ا�H	:& ا�<'7 !)�'& ا���
 . 29 ، ص1989، 1ا�>O	A&، �2�، ط دار،
2- M��E ن	��E ،���7'>�ا &'>�H�ا �A �ID�ا ���ق ،ا%��	AQ1'&، دارا�I�ن، ا	)��22ص  21ص ،1،2007ط    
��	�� ا�)B6 ��7 زھ�ان، ا��3م ��� �	�� -3<S7 ،ا�	، ��8، �*�  . 158ص  ، 2003، 6ط  ا�9
4- 5'�	�Eح ��� إ	� 1ط��9�	ب، �*�،  ا�9E)�ر�& ��#" ،ا��3E'& وا%34ق ا�<'��E�� 7&ا�9	�A،  ا�6
   .18ص  ،2005،
5- &���	�'& وا�I	دات ا�<'7 د�	ب، �Aز<S)�@& ، دار ا�، ط  ا�1'&، �*�I�52ص ،1980، 2ا .   
��	�'& ا���Iم �*���	ت �7GI �1وي، ز#� أ��� -6<Sا، &�� . 438ص  ، 1،1977ط ��)	ن ، ��)	ن، �9
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د"و��رف     �0��	  ا���م "ز5زوق 
�'، ��-�وك �	��ر	-�Aوازن ا�( ا��& ذ�ك ھو وا�
)�&��م، ا�و�' )�4 ����ر ا�ذي ا��	
��م ا�و�' 
	زد�	د 
�	 و�ر�
ط ا%��زام �م ون �	
 

 ا�-	
ق ا���ر�ف ( ا���ر�ف ھذا ، ���ق1 وا��ظ	م وا��را
ط وا���	ؤل ا���دم �	ھ�م 
�	 وا�A-	س


�M ا��-ن و
�	ن ا?��	ء ����م ��� �	��ر ا���م أن ا��
	ر )'���	، وا� 	 أھ�� ا���ر�ف �
�ن �

� ���رد ا���م-��	
 )�&�4 و	 وا���ول أن ��ن ا���ر��	ت ھذه ��ل ن،  و��دم �را
ط ن ��� 
0��م
  : ا���م ���
رون 

�' ا�-�وك �و&4 ��	ر�� أ��	م  -أ 	-�Aا . 
ر=وب ھو �	 أ-	-�� ����Cت  -ب 4�( . 
 . وا�&	�� ا��رد ��	ة )' Cرور��  -ج
 .أ��	م �5�� أ��	 ��� إ���	 ��ظر وا�
�ض وا���5 أ��	م أ��	 ��� إ���	 ��ظر وا�
�ض   -د

�� ا%��
	رات إ�� وا-��	دا
0��	، إ&را�L	 ا���م ��ر�ف ��ن ا�-	
�' Cوا
ط ��-�وك 	-�Aو&�4 ا� 
ر=وب ھو 	 إ�� 4�( 	ر=وب ھو و ،4� ��/�ر % �	
�� وھ' ��	�� 8 �رع وا���	ر ھو �

�� إ�� ��دف�� )�&�	ء ����6 و�	-�4، ا�
( دا�ل )�	% �Cوا �6
M ��� ا��رد و�& .2ا�

�ت ا
��م   ����  


�	دھ	 وCوع اھ�	م ا��د�د ن ��	ء    ? 	�و�	ت و)&��ل وCوع �6��ف ا���م )' 
ن ا�Cرورة 
�	ن �6��ف ھذه ا���م ���ن  إ%ا%&�	ع، و��� ا�ر=م ن �6��ف ا���م  4�ا

3)��	 و�-�ل درا-��	 واھم  ا��6���	ت )' &	ل ا���م ھ'.  


ر�&ر")�د 6���	 : ��ب ا
	��وى  -- " 4
	ط)' ��	��5م �ظر�� : ھ' أ�واع-��  إ��ا�ر&	ل  أ
	�����	&ل ��و�5م ا6�5	د��  و��
ر �ن اھ�	م ا��رد ا�زاLد و��4 %���	ف ا���	Lق وا��	رف 

	ت ا����� ذات ا��	Lدة وا���( وا��روة وا��ل	و�5م &	��� وا��' ��
ر �ن . و��
ر �ن ا%ھ�
 4��ھو &�ل ن ��ث ا���ل وا%�-&	م ،و�5م -�	-�� ���م 
	�-�ط� وا��وة  	 إ��اھ�	م ا��رد و

	ت ا��رد 	
ر �ن اھ���  ���	ن وا�-�طرة وا��ل ا�-�	-'، و�5م ا&� ���C��س وا	�
�ب ا�
���-	Lل ا�د���� و��4  ا&��م و�5م د��	
�ر)� 	 وراء ا�ط
��� إ����
ر �ن اھ�	م ا��رد .  

�6دھ	 " رو�	�ش"��ث �	ول :  ��ب ا
	���د  -ا���م ا�و-���� وا��' : إ���6��ف ا���م �-ب 
وا���	ءة، وا���م  ا?����5و-	Lل �/	�	ت ا
�د، �	���م  أ��	وا�&	�	ت ���  ا?)راد إ���	��ظر 

��م ا�����6 وا%&�	��� وا?)رادا��' ���C	 ا�&	�	ت  ا?ھدافا�/	��L وھ' �	� 	�-��?. 

ن ا�Cروري ���� إ�زا��وھ' �5م : ��ب �د���  - )�&�� ��وة �	���م ذ، ��ون �ز�	
ھ	 
 )�&
را�	��	، و�5م �	���  ��� ا��-ك 
�	 و���4 % أ)رادها�د���� و�5م ���C ��&( ا� 	���ز


6ورة �	�� �	�د�وة  	������ �

��  إ��وھ' ا��' ��س ا��رد 
�6و	�
	�A-	ن اA-	ءة. 

                                                           

د -1��-	ن ز5زوق، �دي Aم ا��' )' وا��-A6ور ا��د، دار ،ا	�ر�6ر،  ا . 143ص ،2003، 1ط


ط"����6 ر�	�'،  -2C���ورة، ���ل ��	دة 	&-�	ر )'  ، ر-	�� 	&-�	ر"ا���م ا�د���� وا�-�وك ا�=�ر 
��، ا�&زاLر،�	
 ��	& ،'� . 15، ص ��2007/2008م ا%&�	ع ا�د�


د ا�ر�	ن ا���-وي، -3����	6ر، -��و�و&�� ا�����L ا%&� ،'
  . 211، ص ب ت، 1ط، دار ا���ر ا��ر
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ل ����	 : ��ب د�	و	���  -���م ا��	
رة ا��' �زول 
-ر�� �ل ا�وC	ت وا��زوات، و��	�
��م ا�	د�� وا��� أ��	و����د  ا?و��ا�راھ�ون 
	�در&� �	
�	 طو�� �ر�
ط � ا��' �دوم زLدا�م ا

��م ا�رو����	�. 

�5م ����د�� و��وا&د �دى ا��
	ب ذوي ا����6	ت ا�و&�� ��و  إ��و��-م : ��ب ��ر����  -
�� و�6ر�� و��وا&د �دى ا��
	ب ذوي ا����6	ت  ا�Hر�ن�
�وا����6	ت ا�����د��، و�5م 

 .ا�و&�� )' ا�ذات

-  ����ظ	م : ��ب وظ�
 ��� ر
ط �ل �5�
، O�ا �����م ا%6�5	د�� وا�-�	-�� وا�د��	�
��ن، �	 )�ل دور��	�م '�	 .ا&�

�ص ا
��م   ���  

و�� ن ا��6	Lص ا��' ��زھ	 �ن =�رھ	 ن ا��	ھ�م   &
     �	��	&�  ا?�رى��	ز ا���م 

�د  أوا�دا)(  أو��	 أھ�	 إ&	لا�-�وك و��ن  أوا%�&	ه  أوا� '(  '��:  
- 	����� أ	-��� إ�
 ،	���زھ	 �ن ا��	&	ت ا��' ��ص  أ� 	
�ر دون =�رھم وھذا �	
���ص 

  .ا�
�ر و=�رھم
- 	��
ل وھ' 
�ذا إ=�ر ر�
ط� 
زن ��ن، )	���م  أ��-	C' وا��	Cر وا��	
دراك �ر�
ط 

�� ا�ر=
	ت �
��د �ن � ���  .ط
	��	Cر )�ا��ول ا��' �ر�
ط  أوا�
- 	��
�	 وا��طب  أ�- 	
	 �&�ل ��	 5ط
	 ا�&	
�	 و5ط��ك ��6 ا�Cد��، )��ل �5� Cدھ	 �

�ن � 	� )' ��ن ��ل ا��طب ا�-	�ب ��� أنا%�&	
' ھو و�ده ا�ذي ���ل ا����C 4د ا�-�. 

-  ���
��	ر  أنا���	ر��،  �
	�
ن ، ���س و���م و��-ر و���ل ا?��	م 6Aدارا���م ���
ر 
�'����	 ا�-�وك 	-�Aا. 

- 	��
��،  أ-�
ل ��	ز  أ��	 أي ��
	ت��-ت ط���	
  )�&
' وھ' ����ف ن -�
�	  ?�را��
 .وا%�دو�و&�	��وال ا��	ن وا�ز	ن وا���	)� وا�&/را)�	 

- 	���،  أ����� ا�4 ��م ����	 وا��-	
�	 �ن أ��	 أي�
ن ��ل ا�
��L و��-ت ورا���  �
-�� 
����� .طر�ق ؤ--	ت ا�����L ا%&�	��� ا�

- 	����  أ�
�  أنذا���، �� .1?�ر����ف ن )رد  وأھ���	وزن ا�

 وظ��ف ا
��م   

	 ��'  أداء��ل ا���م ���    �( 	��	  :�دة وظ	Lف ��ن �&
  .)' ا�وا5ف ا������ ا?)رادا��ول وا���ل وا�-�وك ا�6	در �ن  �4��	ر ��و&���ل  1
� ا��	� ا��' ��ط'  أوا���	ل  إ��ا�و6ول  2��ن ��ل �-ق ا� ،)�&ن )' ا�	C��ا

 ���6  .ا�&	�� و��دد ا�-ؤو��� أھدافا��ر��� �
�	ء ا�����6 ا��رد�� 3
��م دور �
�ر )' ��.  
4 '�	�	ء ا%&�

ط4 وا-�راره و��	)ظ ��� ا�Cو )�&ل ��� ��ظ�م ا���.  
ل ��� ا���	ظ  5���زة ا��' ��ل ( ھو��4 ا���	)�� ا��&( و��	)�4، )��ل �&��� ھو�� ا�

  .ا���م ��� ا���	ظ ����	
                                                           

24ر&( -	
ق، ص ،)' �	�م �/�ر وا���ما��
	ب  ،	&د ا�ز�ود -1.  
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6  )  .ا�-�&دة ���رد ا?وC	عا�-	�دة ��� ا����ف 

	دئ ا��' �����	  أنا��رارات، ذ�ك  وا��	ذ�-	�د )' �ل ا�6را�	ت  7و�� ن ا�&ا���م ھ' 

ا��رارات )' ا�وا5ف  وا��	ذ
�ن ا�
داLل ا������، و�ل ا�6را�	ت ا��رد �-	�ده ��� ا%���	ر 

  .1ا��' �وا&�4

  ا"���ب ��ق ا
��م   
ن ا�وا�د�ن )	��رد ���د )' ��و�ن ذا�4 ا��	���  و
���0ر���� ا��-	ب ا���م ن ا�6/ر  �
دأ   

�	ء��� ا�وا�د�ن و���-ب 

	ء�5م  ا?H'  ا��م ا��ن ��ل ���� ا�����L ا%&�	���، و����ف ا�
 	�
�	ء���-
�	ت ا%&�	���  ا?

	�Lم
	���ف ا�طH  -�وك�رة �	
��	PL ا��	
ا�ذ�ن ���ون 
دورھم 

�	�Lم
2ن ا�دوا)( ا��' ��ن وراء ھذا ا�-�وك أ��ر أ  )�
��م ���-ب ن ��ل ���� ا��ط�	( ،

�د ( ا%&�	�' ���رد  '�		  ا�Hر�نو�ده ون ��ل ��	��4 ا%&�( وھ' &زء �&)' ا�

	���و�ن ا���-' وا%&�	�' ���رد، وا��رد ���-ب �-ق ا���م ن ا�&	�� ا��' ���ش )��	  �-�

 '��
	�رة وا%���	ك ا�داLم  إ���	و��ت  إنا�����L ا%&�	��� وھ'  
���0ر أي
��ل ا��
رة ا�	�
ر&��� ����ف ن & ��	ر&��� �& ��	����ف  % أ��	 إ%ا���	)� ا�وا�دة  إط	ردا�ل  أ�رى

 )�&، وا��رد ���-ب و��ص ا����ر ن ا���م ا�-	Lدة )' ا�و-ط ا���	)' ا?�6'���را �ن �5م ا�
ا�ذي ���ش )�4 و��ن �ن طر�ق ا���	�ل دا�ل ا�&	�� ��د�ل وا��-	ب ا���م وا%�&	ھ	ت 

 أنا��رد ا���م وا�-�وك ا%&�	�' ا�ر=وب )�4، و���ص ن ذ�ك  إ�-	بو��&	�� ا��درة ��� 
��� ا��-	ب ا���م ھ' ��	ج ا�� ���	
رات ا%&�	��� ا��' �ر 
�	 ا��رد دا�ل ا�&	�	ت ا%&��

�-م ا��وال ا��' �ؤ�ر )' ا��-	ب ا���م ���رد �  :ا��L	ت ا��	��� إ��ا������، و
ذ�ك �
��# وا&%�	�$�#  1-  ��
)'  ا?)رادا���	
4 وا%���ف 
�ن  أو&��4ث ��ن ��-�ر  :ا
�وا	ل ا

���	  .ا��-	ب �-ق ا���م )' Cوء ا���ف ا�ؤ�رات ا�
���L وا%&�
  -2  #���
ن ا��د�د ن ا��وا�' �-	ت ا�����6 ودورھ	 )' ��د�د  :ا
�وا	ل اCو��

 ����  .�Q)رادا��و&�	ت ا�
M : ا
�وا	ل ا
��و
و%�#  3-  �ا��6	ت ا�&-�� �	�طول وا�وزن، وا��/�رات )'  أوو��ل ا�

ن �/�رات )' �-ق ا���مھ 	�
�	6� 	M و�  .3ذه ا�

   ا
��م أھ	�#   
��م   �� ��( ا��رد ��	ة )' 
	�/� أھ�&�ل ?��	 وا�� 	�
�ن ��و�ن ا���5	ت )' أ-	-�	 ر� 

��م، ا���	�ل ط
��� ��د�د )' )�	ل 
��ل و�-�م ا?)راد،�
 وأھدا)	 �	��ر ���ل أ��	 إC	)� إ�� 
	 و�و&�4، ا�&	�� -�وك ��ظم� 	��
� دوا)( ���رد أ	�
 ا�-�وك ��ذا و�ددة �-�و�4 �ر�� 

،	��� ا�����6 ��	ل )' )�	% دورا �ؤدي ���4��6 )�' ا��و�� ا?
�	د ن وأ�- و�6ل ا�

                                                           

'� ،�	>� ا�"��د -1�� 7�	� �A 7'>�ب وا	�D�ا ،، J<���ا B6� 26ص.  
��	�'&��� ا����	ن ا�I'��ي، -2<Sا &VD(�  . 211، ص  ، ��>E J	EW1'�9��>'& ا�
��	�'&ا�<'7 ، ��رھ	ن �)'� ��� -3<Sب ا	�D�وا ،�*� ،��  .109، ص 1،2008ط، ا��9�8 ا�G	��I ا���
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	�
 ا���م أھ�� �وMC ا��' ا��C	�	 أھم ،"ا�&�د ز�' 	&د" �رض ، و5د �1�دم ور5' �ل إ�� 

(���رد �& .2 وا�

رد ا
��م أھ	�#)
  :MC�� ��  .ا���H  ا�ر�L-�� ا��C	�	 )' ���رد ا���م أھ
 &وھرھ	 ���د إ�� ا�
�ر�� ا���س )' &ذورھ	 ا���م �Cرب :ا*�����# ا
"��و�# %وھر ا
��م 1-

�	ء )' أ-	-�	 ر��	 ���ل وھ' وأ-رارھ	، و��	�	ھ	
��م �	
( 4��-	ن و��و�Aن ��6ر ا	-�Aا 
	�	-�4 ���د و
دو��	 إ���	-��	 و�6
M أ-�ل -	)��ن، إ�� و�رد إL	� 	�� ا?ھواء �4-�طر ��� ��وا

��ط إ�� ا���وات، و��وده�( �
�زه ��6ر )��	 ���د ر�� '�	-�Aذي ا�4 ا
  .�4 8 وھ

(  :ا
���ة -, و�(و"���+ ا
رد 	��رات ��دد ا
��م  2-��' ا�-�وك �	-�Aم ا����0 ا��' ن ا�� 

�د ا��6ور �ن 
دورھ	���-	ن )����ر وا���ر، وا�Aوا5ف )' ا�	ء �و�4 �دور ا��' ا?��	ء وا�
 و
�ظو�4 ��دد ا�ذي ھو ���	 �6ورا�4�� ون ��	ط �6در �م ا���ظو� ھذه و)ق ا�-�وك أ ا�

�	ءا،
�ظ	ت أھ�� ��0' ذ�ك ��� و	 ا?)راد �-�وك ا���م ��( '/
�
4، 'وا���� )��4 � 	 و)�
'/
� .وا%
��	د ��4 �ر�4 �

رد �	��# ا
��م 3- )
س و2را�زھ� ��وات وراء وا&�%رار ا&��راف 	ن �
 ا���م ���
ر :ا
�-	ن ���ظ ا�ذي �	�-�	جAن ا ا�-�	ج ھذا و
دون وا�&-دي وا%&�	�'، ا���-' ا%��راف 

�-	ن ��ونAدا ا
 ��Cف و��د	 وا���	ء، ��د	ر إ% ��وده % و��وا�4 ا��' وأھوا4L، �/راLزه، �
 )�&رف وا�ز	ن، ا��	ن -�دة �0��	 و�ظ�ر وا�/ر�زة ��-�طر ا�ر=
 ا���س )' ا�����C �5م

�-	نAا '( �
 .ھ�ك �	ن أي )' �دري )� ��	را��	 ا��C	ر

ط�4 ا*���ن ا
��م �زود  4-��# #)$�
 )' أھدا)ك �ك ا���م ��دد:#ا
�(�� $ن و���ده ا
���ة -, ا

�ط��	� و ا���	ة،�&	ح ���رك ا��' وھ' إ���	، ك�	
�&	ز وا���دم، Aث وا�
 ا�-�	دة ��-ك )' و�
������� ا����-ك ���ك ��زز وھ' ا��' وا���ل ا���	-� ��ك و�
�د ا��	
  . ��	 وا��راك و��د�رك 

(	%�	7 ا
��م أھ	�#  :MC�� ��( ا���م أھ�&�	ط )' ��� .ا���H ا�ر�L-�� ا�

7 ��ظ ا
��م  1-	�%	)
�� ���د  :+وا��	رار �� ���ؤه ���	ت أن ا��	ر���� ا���& 5وة ا�
	���Cد� ���دد % و	�	��ر ا��	
�	ءھ	 
ل و�دھ	، �
رھون ا-�رار���	 وو&ودھ	 و  	
 4��� 

�	��ر ن ���5 ،����� ا��' وا�و&�	ت ا�-�و��� ا?-س )�' و��
�	ت ��دم ����	 ��& ا�
���، ا��C	ر�� ��د�د ا�-	رات ��م إط	رھ	 )' وا��' ور��5	،	-�Aم ور-م وا�	� ا��طور 
�	ء و)�دان ا�واز�ن �	�� ا���ل و)' ا�
�ري، وا��دن
' ا����	�� % ذ�ك �وا5ب )@ن ا�-��م ا� 

( و��� �ؤول�&�	
 ْا�ُ�َرى آَمُ◌�ْوا أَْھلَ  أَنV  َوَ◌�وْ  ":��	�� 5	ل، وا%���	ر وا����ك ا��Cف إ�� 
َ◌5ْوا Vَوات 	�◌َMْ��ََ�◌َ ْ�ِ�م�تٍ  َعَ◌	َرَ�
نَ  َ Z	ء َ V-�ِ�ن َوا?َْرِض  ا�ْوا ◌َ  َوَ◌
ُ Vذ�  َ 	 َ◌�َذ�	ُھم َ◌)0َ
�ْوا ُِ	� 

                                                           
1- K�Lي، و��  �1و�& �2� ا���اد�& ا�����& !��'=ات ��ى ا��3E'& ا���1'& �1	دة ا�H	:& ا�<'7 !)�'& ا���
،J<�� W1	E  76 ، ص.  
 . 39 ص ، 1،2005دار ا���'�ة ��)D� وا���ز�J، ا%ردن، ط ، و!�I'��	 ا�<'7�I! 7ا�3Gد،  ز#� �	>� -2
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�ت َ◌5ْرَ��ً  َمَ◌��ً  8ُّ  َوCََربَ "  :��	�� و5	ل . 1 "َ�ْ�ِ-ُ
ونَ َ	�◌َ  ً����V آِمَ◌Lِْطَ ] َر=ًدا ِرْزُ◌�َ5	0�َِْ��َ�	  

Zن  Zنٍ  ُ◌�ل	�َ�ُ�مِ  َ◌)َ��َرتْ  ََْ0
	 َوْا��ْوفِ  اْ�ُ&وعِ  ِ�َ
	سَ  8ُّ  َ◌)0ََ◌ذا�َ5َ	 8ِّ  َِ
�ُ�ونَ  َ◌�	ُ�ْوا َِ2"6ْ�َ. 

7 ��ظ ا
��م 2- ◌َ 	�%	)
�ورا ���ل ا���م ?ن:و�	�زه ھو��+  	�-�Lن ر ،)�& وھ' ��	)� ا�
	ط ���س ا��' ا���	)� ھذه ن ا�
�ن ا�ظ	ھر ا���ل��' أ	-�A-�وك ا�رس ا	 و�ظرا ،)�4 ا�
( )@ن �	)� ا���	ة &وا�ب )' ا���م ��/�/ل�&�ظو� و)�	 ���ل ھو�� ا��� ���� )' ا�-	Lدة ا�

�	ت أ)راده ��	��ت�&�	( ���	
��C	 �ن و����ف ��	�ز ا%&� 	�	ه �
�	)�� أ6ول ن ��� 
ل و�	��ر�� ����ز و�واھد )	ر�5، ���	ت ا���م و�ظ�ر ا������، ا���	ة �وا�' �5�� ��Cوا 

�	ت�&
��C	 �ن ا�. 
7 ��ظ ا
��م  3-	�%	
( �ؤن ا���م :ا
��دة وا��:�4# ا&%�	�$�# ا
�(و"��ت 	ن ا�&�� 

	�ن �4 ���ظ ا��' وا?��ق وا���م ا�-�و��	ت ن را-�	 �6 4� ا��	-دة ا�-�و��� ا�ظ	ھر -�
	 4��&� 	��&4 5و�	 ��
 ،4�� .وا��-	د ا��ر �5م )�4 و��	رب وا�A-	ن، �5م ا�����C �-وده و

��م�	( ����ل 
	�/� أھ�� ��	 ا�د��� '( :  

ط )'  -C ،-�وك�ا �
 ا���ل )�دت �دث )@ن و��&	��، ���رد Cرور�� وھ' ���4 وا�ر5	

 .ا�-�وك )' وا%��راف
-  	�	ت أن ��&ل ا��' ا��� ��� ��� طر�ق أ)رادھ	 �ن ��وس )' ا�د���� ا���م و=رس �

�	ت ھ' ؤ--	��	،�& ا���	ة )' ا�-&	م ذ�ك و���P �ن وا�ر5' وا��طور ا%زدھ	ر ��� ��ل 
  .ا?)راد ��وس )' وا-��رار

 ,��;
�ھ�م  :ا
	��ث ا	
  ا��رىا
��م و$:�4�� ��
�ر"�	ول ��	ء �ظر�� ا���ل و
�	�6 5د : ا
��م وا
	����ر 1- " '�ؤ��4 ا�-�وك ا�& '(

 أ��را���ر�5 
�ن ��و' ا���م وا��	��ر، )	���م ھ' �6ورات �	 ھو ر=وب )�4 ��� -�وى 
)	ن ا���ز " 
	ر-و�س" أ	ا��	��ر ھ' �6ورات �ول ��س ا��J،  أن�و��، ��� ا���ن 

	ر-�، )	 ��د  أو��� �6و��6  أ-	-	��د 
�ن ا���م وا��	��ر � أ5	4ا�ذي و�� ا��
ن  4�( 	
( و��دد ���  أ�C	ءر=و�&�و%ت �	� �د�ل )' �ط	ق ا���م، و	  أ-	سا�

�و%ت �	�6 ن ا�����Cت  أو��دد )' Cوء C�� م��ن )�L ا��	��ر، ا�C و��� �د�ل�
���	-�Aب)�'  ا��	و ) ا?-�����L	ت �ددة ���
رة ا����C ��و��� ا��	س 	-�Aر ا��	�	 ا���
 ،

ن �6ورات C�����	-��� إ��ن ا�و&
	ت وا%��زا	ت، ا��' ھ' 5وا�د ا�-�وك )' وا5ف  
	 ا��	��ر ���ن ا��وا�د وا%��زا	ت ��
 ���	و
	��6	ر )	ن ا���م ��دد ا�����Cت ا%&�

���	�ن  ،3ا%&���دد ا��	رق 
�ن ا��� أنون ا� 	  : ��0'م وا��	��ر )�

	 ا���م ���ر  إ��ا��	��ر ���ر  -��
ط -�و�' )�ط �ط -�و�' �Cل إ���.  
	 ا���م ����6 ودا���� -��

� ���رد -��	
  .ا���	ر �	ر&' 
- ���		 ا���م ��دد ا�����Cت ا%&���
 ���	  .ا��	��ر ��دد ا��وا�د وا%��زا	ت ا%&�

                                                           

�&  :ا%��اف �Eرة -1Q96 ر72  ا. 
�&  :ا�)��E 5رة -2Q112 ر72  ا . 
�� ا%&�	��� ،ا��-��' وآ�رون -3�  .166ص 151، ص1،1983طدار ا��	رف، 6ر،  ،درا-	ت )' ا��
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	 ا���م -�و�	ت �و�� �����Cلا��	��ر ھ' 5وا� -��
  .د �6و��6 ��-�وك 
�	-ب )' ا�وا5ف ا������ : ا
��م وا
�(وك  2
ر ا���م 5وا�د �	� ��دد و�6�ف ا�-�وك ا����


	دئ 
ول، �	 �وMC ا���م وا��	��ر ا��
ول و
�ن ا�-�وك ا�/�ر �و��رق 
�ن ا�-�وك ا�

و�� وا%�&	ھ	ت ا��ر وا?)�	ر�(، ون �و�C	ن ا�طرق وا�و-	Lل ا������ ا��' ا��&و�� ��

�-	ن�-���	  أن�&ب Aق  ا��	ط ن���را  إن، ا?ھدافو6و% ����ا�-�و��� ا��' �6درھ	  ا?
 4��ف �د%�� �	 �دد�4 ا���	)� ��� ا� �����ا��رد وھو 
6دد ا���	ل ( ا�وا5ف ا%&�	��� ا�

ن أ��ر ر=وب )�4  أ-�وب	����4  أ� 	�م  ا?)راددا�� �	ن �5م �رو��	 &د�رة 
	ھ�
% ����C���ا �
��ن، و�&ب )�م ھذه  )	%-�&	 '�	��دث ن )راغ و����	 )' -�	ق ا&�

��و  	ا%-�&	
� )' Cوء ا�-�	ق ا��' �و&د )�4 )	�-�وك ���6 ����	�ل 
�ن ا�&	ھ�ن ا�دھ
��و ا�و5ف، )	���ل  '�ا���م  أوا�-�وك % ���دد )�ط 
وا-ط� ا%�&	ھ	ت  وأا�وCوع وا��	

�ب ذ�ك �و&د ا��	&	ت وا�ظروف ا�و���5، و���&� �ذ�ك �	ول 
�ض ا�
	���ن  إ��و��ن 	&
 ��� ،	�     ا%�&	ھ	ت وا�-�وك  أن أ-	سا���	ل ( ا���م ن ��ل �ل ا%�&	ھ	ت وا�-�وك 

��	��L ��و&��	ت ا���م أو ��6�  .1ا���ل ھ' 


	%�&	ھ	ت  إن: ا
��م وا&�%�ھ�ت 3 	��5�� M�Cث دون ��د�د و�و�
�	ول ا���م 
	�درا-� وا��

4 و&ود 
�وص، -�
�ن ا�
	���ن )�	 ����ق 
��و'  ���ر��	ول  )L	��دا�ل ا��ط وا���ن ا


	ر �د ا إ��ا���م و���� ا���6 
	%�&	ھ	ت  أن إ�
	تا���م وا%�&	ھ	ت و��د �	ول 
�ض ا���	ء ��
���ا���م �	%ت �	�6 ���&	ھ	ت 	-�Aور�ن  أن إ%، ا�-	رت ����	 ا=�ب  أ-	-��نھ�	ك 

ا���/��ن 
��م ا���س ا%&�	�' )' ��-�را��م ا������ �ط
��� ا���م )' ����5	 
	%�&	ھ	ت  أراء
  :ھ' 

ا%�&	ھ	ت  أ��	لن  أ�قا���م ��ل  أنا%�&	ھ	ت ���س ا���م، �	  إن: ا�ولا
	�ور  -أ  

	رة �
' أ�رىو� 	���
  .ا���م ���
ر ا�دادا ط
���	 ���&	ھ	ت وان ا��	رق 

���ول  أنا%�&	ه ��ن  أن أ-	س���س ا�ر
ط 
�ن ا%�&	ھ	ت وا���م ��� : ا
;��,ا
	�ور  - ب  
�� ذ�ك ا�4 ��س 
	�Cرورة  إ����� و���ول �ل ا�&	ه �� أن�5� )' ظل �وا)ر �روط ��	ر�� 
�5� إ��.  


�ن ا���م وا��	&	ت و5د  أنا���د 
�ض ا�
	���ن : ا
��م وا
��%�ت 4 	�
 أن" 	-�و"أ�	رھ�	ك �ط	
�	)J ورادف ���وم ا��	&�، وذھب  ���
�ن  أن إ��" )ر�ش و�وھن"��وم ا� 	�
ھ�	ك �ط	

 		���، )	���ص 5د �ر أنا���م وا��	&	ت ��=ب )' )�ل �6	Lص �ل ن ا���م وا��	&	ت 

/'  'و���ر )��ن � 	ا�و5ت ذا�4 ا�4 �&ب ا���	م 
4، ذ�ك %ن ا���م ��-ت )�ط ا���	دا �ول 

 	���4 و���	Cم  أ������ ھذا ا���و �طس  وا��	&	تر=
� )' ا���ل، ��ن ا%ر�
	ط 
�ن ا�
�-	نط ا��	6ل 
�ن �ا��Aت،  ا	��-	نو-	Lر ا���واA	( و��4 ا��0�4ل ھو ا�و��د ا�ذي �
���Cن  

�� �و&4 -�و�4، ذ�ك �� 	ا���م ھ' ا���
�رات ا��ر)�� ���	&	ت % ��� ا�-�وى ا��ردي  أن�5

                                                           

��ر �-ن -1	��� وا��
	ب ،�ورھ	ن �ر&( -	
ق ، ص ا���م ا%& ،98.  
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	��' وا��ظ	'  وإ�&�-	ن��� ا�-�وى ا�Aك وھذا  وا�ل ذ� 4��ھو ا��	Lن ا�و��د ا�ذي �


�ث ا���ر�5 
�ن ا���م وا��	&	ت   . 1ھو 

   ,)�"��
  ا
��	# -, ا
ن ا
�ن ا��ول  إن   � '�	�' وا�-�وى ا�&�
��ل �	م و
/ض ا��ظر �ن ا�-�وى ا�� �����ل  أنا�

�5��ن  '�  .أ-	-���ن�ل )
�  :أو& ����	ج ا?و���ا�@�  )��-	نن 6A��6د�ن ا�ا ��� 	���، �ط�ب ا�&	زھ	 &�ودا 

� ھ' ��	 �ن ��ن �ز��	 �ن ا��ل ا�� و% �	
��ا�&-دي وا���-'، وھذه ا�	� ����-�' وھ' 
ون C�'ا�	-�A'  ا��ر�� ا�
-واء �	ن  إ�-	ن، �ل أ�&ز�4ا�و&ود )' ا��ل و�ن -�وى ا��

 	����4 )ور و5و)4 أو ، �
�را )' ا��ن أ�	 أم	( )�6 '( �
@�&	ب���ر  ا?ھرا	ت أ	م�	 
�	-ق  أو ا?ھرا	ت��س ���ل  أن��	رب ا�ذھول ( ا���م ��-��	�ھذا  إ�	رةدور )'  أي 	

6�و��  أ�رى أھرا	ت أ	م�و و5ف ھذا ا��	ھد  ?�4 ا�A&	ب6/رة ��ل ��س ا���	-ق و
 	��� ���ر  ا?ھرا	ت أ	م��ن  إ�&	ب أيذ�ك )' ��-4  أ�	رن ا��ر�ون ����-	نا��Aد  ا��



�ر و�طرح ���L-?�4ول  ا�	��	�4، ��د	 � إ
	 ���ط � �
-��	
 4ن  ا?ط�	نرى ���ن و�&
�	ء ھذه  �ا��6ور ا�ر)و�
 	�
�ن وا�&�ود ا��	ر�5 ا��' �ط��)' ا��واء 
��ل ھ�د-' 

ر و���4  ا?ھرا	ت?	( ��� 		4 ��ط
ق �-��ذات -�وى &	�' ����ف  أ�رى)���  أ�	ل
	 �ن -�وى 	� ا�&�ود ا?ھرا	ت���( ،���	-�Aا ��ذو
ا����� ھ' ا��'  ا?�	ل)' ا�&	ز  ا�

�د�س��6ر ا��راء  إ�&	
	�ؤن ���ن ا���ون ا�&	�ظ� ?	
��و�	ت  " أ�&�و	��ل "و�
�ل �و�	ت  "
	�ط	��	" ��C�&دار�� ا�ت ا	و���ض ا�
 "ا��و)ر"
��ف " د���روا"و"دا)�د"و

	ر�س"
�	وھ' ا��و�	ت ا��' ��و5ف ا�زاLرون " 	ھذه  أن�ؤ�د  �J % أنطو% ( ا���م  أ

�ر�� =�ر �و)رة )' �و�	ت 
��ظ�  ا��' %" )��-��ز"و" )را=و�	ر"ا��و�	ت ���ف �ن �

�ور�ن ��	
4 ا��دد ا�ذي ��ظ� 
4 ا��و�	ت ا����5 وا��' �ط�ب ا�&	زھ	 
�دد ن ا��	ھد�ن ا�

  .ا�
ر ن ا�&�ود ا��' �ط�
��	 ا��و�	ت 6/�رة ا��&م ا?5ل&�ودا ظ	ھر�	 ��� 
�;���:  ������ا�	-�A' ھ'  ا��ن، وا��ا �
��ل �	م �5 4�-� 	 '-�Lر�ق ا��ؤ��5، وھ' اا�

�د �	ش ���،  أ��روCوع - �L	�د ظ�ور ا���ر ا�	دي ا��د�ث )ن &�� ھ�	ك �ظر��  أين 
 و
	��	�' )	ن �5�4 �زول ��4
ر ��ا��ل ا���' ���س �	�	 �	ر���	 �ددا  إن	ر�-�� ��ول 

 أن ��6ر ��ھ�	ك ا��ظر�� ا��	�-� ا��'  أ�رى
�/�ره، ون &��  أو
زوال ھذا ا��	�م ا��دد 
�� �	�دة و%
� '�
�/�ر ا�ظروف ا��	ر���� ا��' و�دت )��	،  ���0ر �5� ا��ل ا��� إ�� 	و�و �ط��


��ل  أن�و&د�	  ا?و��،���  ا��	���ا��ظر��  أ�6	بردود  4
�� 	��د�م " 5ول أو 
_�ر�ظ
� ا����� ��ث ��ول" ا�
�ط	ر��ا�وا5( ا���' ا��	ر��' ���ر  إن ،)' �د��4 �ن ا���وم ا�	ر�-' ��


وCوح �	-م ��و	 ��ذا 	��
رى )'  % ?� ���( ������ �ر���  أ�	ل�زال )' �ل �	ن �&د (
	 �&ب  '�ل )�
4���ر ��د و5و)�	  أنا��دم و)' ھذا ا��ول ��' ��&ب 	
��د )' ا��درة  أ

                                                           

  . 100، ص  ��س ا�ر&( -1
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 �����	ج���ن  ا?و������ 6��4 وا�@�  '�	
�	ر ا�&��	 ھ' ا��' ��-ر ا%�� أ	م�ط�ب &�ودا 

 .1ا����� ا��' �ط�ب ا�&	زھ	 &�ودا 
�ر�� �
رى ا?�	ل
�ض 

  
  


ث �;
�وم ا
�و�# :ا
	��ث ا	   
	�� دا�ل ا��رد ���ش    & ��و�� ن �و&( ��ون أ)راد، �& ا��رد ��ل ا�د	ج ون ا�

نC ھذه ،��	
��و�ن �-M �4 ا��&	ذب ھذا إذا و���0ر، �ؤ�ر و��ط'، ��0ذ ا�& 4��6�� 
	ط ��ل ن وھو��4� ا��و�� أن �	 طر)4، ن أو طرف أ-�)4 ن و�Cت ا&�	��� وأ��� أ

 ا��رد ��	ة را�ل �ل ��طط ھذا ا�	C' ا��رد، ��	ة )' �60ل 	ٍض  أ��	 ��� ��ر&م أو ���م
	

ط� �0وذة و�	دات و��	)�، وط
	ع و�6	ت ��	��د ن )��	 ��-ن و ،)�& ا��و�� إن ا�

 ا��و�� ��ن وا�&-��، ا���-�� ا��و�	ت ن �/�ره &�-	 أو 
�رة أو�ون 
�و�و&�	، �	� ��-ت

�د ��	�ل ھ' ���	)�� ا&�	���، و�ط�	ت )طر�� ا-��دادات ن �و� ���L	أ�رى و�. 


	ه &�
ت �6ط�M ا��و��و   �����، و�ل ا���وم �دان )' ا�
	���ن ن ا��د�د واھ�	م ا	-�Aا 

 ��ذا ا������ ا�&	ھ4 و-��	ول �
�	ن ا���ر��	ت ��دم �	6	 ��ر��	 ا���وم ھذا إ�ط	ء �	ول ا�&	ه

' ا��رد ��د ا��و�� 
�د إن، ا���وم-��4، دا�ل ���
4ا�ذي  ا�دور إ�� �-��د )�و �& �ذ�ك 
��	�' ا�ذي ا%&�	��� ا�����	 أ�	ن -واء دوره ا�-و-�و�و&' و�ذ�ك إ��4، ��� أو 	�       

	ؤه �ذ�ك أ-ر�4، �ن -ؤو% أو�� ا���وم ھذا أ�ط' إذا، ا�Oود�	��4  ا�-�	-'، و��ز
4 ا
'�	 دا�ل �����	 ا��' وا�و��C	تا?دوار  ���ف ��ل ��رد ا���ص 
دور ����ر�ف ا%&�

��	' ا��' ا�&��  .إ���	 �
��	 درا-	ت ن ��ل �دة ��م ا%&�	ع ��	ول ��وم ا��و�� إن     ل ا�-و-�و�و&�� ا�درا-� 
و��ن  ا���ص )رد�� �ن ���P % ا�ذات أن أو�Cت 1934 -�� )' ا�ذات ���� �ول" �د"

�&�	�و�� �ن ھ' &' ا��' ا%&�	��� ا��وال �� .ا��رد إ���	 �
	��ل وھو" ار��-ون")' ��م ا���س )	ن  أ '-���و�4 وأ�6 أ--	 ���و�� أ�ط� 
 �و�د ا��و�� 
��ز	ت 
�ن ا���	�ل ��ل ن	��
	��و�� وا�A-	س ا%&�	���، ا�
-��و�و&�� وا��وال ا� P��� 
	 أو �ا�ذا�� ��&	ر
4 ��ون ا�دادا 
��ث ���رد ا����وري ا��ل ن� P�� �ن ا�
�ث ن �

ل ا�A-	س	���	
	ء ن وا�و�دة ��4 ��وع ��ل وا%
ط ا����
  .2 ط�و��4 )' ��ن 

�
-��	
ن 6دره ��0ذ 
	��و�� ا�A-	س ،"ار��-ون"ل  4
	ذج ا�����	
	ط � )' ا�و&ودة وا?

و�	ت&' ا��' ا%&�	��� ا��� .3إ���	  �

                                                           

  . 29ص  �28�E J<	W1، ص  ،>��& �A �	�7 ا��6 ،���د ��'& -1
2 - BLOCH (H) et CHEMANQ (R), op. cit ,P 358. 
3-Ibid., P 358. 
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	 �ل إن ،��رف % ا��و�� ��ول أن" GOTTLOB FREGE " ا���-��، )	�
	�ث  )' ا��و�� أ


�ض أ�ذ �&ب ا��و�� ،  ��رح��1رف % ��-�	 ا��و�� إن 
ذا��	، ا��و�� ھو ���و�� ��ر�ف 

 .���'  �و�و&'و���وم د�� ا��و�� ا%��
	ر 
��ن ا���	C5	ت
�ظرو   �	

رز �م و���ده ��وم ا��و�� ّ��وع إ�� � 	�	ت أوا�ر )' إ% &	د ماھ���
 وذ�ك ن ا�-

�و�� �ر�	ت ��ل� ا�دار-ون ا��و�	ت، أ�ط� ��دد �ول ���0د أو ا��و�� �C	ع �ورھ	 
	 أو ��	دل 	 ھ' ھو��' أن �وMC ��ر��	 ا��رد�� ���و�� '�
��-' �-	وي ��
 �ن وا���)' 

	 أي ا�Hر�ن '���-' )�0رف �وا&دا �&��
 .وأُ�ِرُ◌)�	 

  ا
�و�# أ�واع   
��� و-ط )' ل�ظ�ر و���و ا��رد، ھو�� ھ' ا?�	 إن � ���	�دة ا&�� )' ���0ر و�ؤ�ر 
��ث 

 ��� ا��رد 
��ث ���ز ���و�� ا��و�� ا���	6ر 
�ن ن أ-	-' ��6ر ھو وا��/�ر ا��رد
-��د	 ا��6رف ( ا��/��ر، ھذا ا�&	ه �ا���	6ر ا��	 'C	�	

�ده % ا�ذي ا��ر�ب ر
ط4 � 


	 ا��و�	ت تا-�را��&�	 )' إ��4 ��	ر 	 وھذا &	��4 �ن '��" ��

	��و�� ا���ور � 	 دام 
�� ��ط' أن �-�ط�( ا��رد� ��ل ن ���رد ا%&�	�' ل�ؤ�ر ا���	� ،"��-�رار�� أو د�و% 
� �6رورة دا�ل و��0ره ���0ره ��ل وا�د ن آن )' ��-4 و��� ا�Hر�ن ��� ���0رهLدا. 

ر داLم �����ل ا��و�� و���
ر�- و-ط ا��رد آ��� ���
ر إذ و&	��4 ا��رد 
�ن ا��	Lم �����ف و

�ن أي ��-���ن �و���ن 
�ن 	��4 وھ	��ن دا�ر ا�ذي ا��	�' وا?�	 ا?��� ا?�� :ھ	 ا�و����Cن ��
�ظرة ��و�ن إ�� ا��	&�  – 1   ���� وإ�ط	ء �	�	�ل إ�� �	&� )' 
دورھ	 وھ' ���و�� � 

 .=�ره �ظرة ��ل ن ��-4 �ن ��و��	 ا��' ا�6ورة ��ك وا-��رار
   2 –  ���� ذا�' ����-4 ا��رد أ�ط	ه ا��' ��� '4، ��0-��
�ن                          �6ورة ا��رد ��و�ن ن 
 "C.CAMILLERI " ن��	و�د��ن ھ�' ا��ر ا	�4 أ-�� و5د ا&�	�' ��	�ل )' �د�ل أن 5
ل إ���	 

5
ل ن ��ده �	�ت ا��' �6ورة ا��و�� ا�&د�د ��و4 ��� �/��را �د�ل. 
� )@ن"  C.CAMILLERI" ا��و�� )�-ب ��دد���ط  ا��	&ر�ن 
��L �	�6 ھ' ا�-�
�� ا�( 

،���� ��/�ر، 5د �ن أ��-�م �و�وھ	 ا��' ا�ذا��� )	��� �ن �و��	 ا��' ا�6ورة �-	وي ا��رد )
4-�� ا��' وا�6ور ا��طورات ��� �6ر)4 ��و5ف ����	 ون 4ا�/�ر �� ا��' �و��	 ا�6ورة أو 

�4 و=ر-�	�� 4�( )�&
� ا�-��	
���� )@ن ���	&ر ا�&د�د، و	�ن ا
�داءا ��ط�ق ا����5 د� 
��-4، �ول ��و��	 ا��' وا�6ورة 
�و��4 ا��	ھ�م ا��	�6 ��و�ن )' &�وده 	��س �6�ف � 

	 ��' ا��و�� ا�
	�ث : 

�	ز ا��' ا��6و��6 أو ��رد إ�� �ظرا :ا
	�و
# ا
�(��# ا
�و�# *� 	�
�( ا��رد، ��� % ����	
 
 ا��' ا�وا5ف نوا%
��	د �
	���	�'  )���	 ��6رف ذ�ك �دوث و��د ��-4، �ن ��و��	 ا��'

 .6راع �4 �-
ب
M ا��6	ت �
رز وھ'  :ا&��"���# ا
�و�# *��زا�4 ا�����6 �ل أي 
	��رد، ا��	�6 وا�. 

                                                           

1 - GOTTLOB (F), in Encyclopédie universalis, « Guerre incendies », CORPUS, Tome 11 
,france , 1990, p 896. 
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�ظر ا�Hر ا�ذي ��� ا��دوا��� إ�� ��ل 5د 
طر��� �����0د )��	 ا��رد �&زم :ا
%د
�#  ا
�و�# *� 
�ظرة إ��4
ن ���ل  4� .ھو�� أز� ��ون 	 وھذا ��-4، �ن �و��	 ا��' �5

��ط وھ' ا��رد ��ز ا��' ا��6	ت �
رز ا��و�	ت وھذه � 	�( '��:  
� -�رة ����ط     ���زات ����ن )' ا�-ؤو�� ا� ھذه ا��زات و��ل ا��رد، ��دد ا��' ا�


��	د%	
��-4، إذا ا��رد و4�C ا�ذي ا�-�
' ا��طور 
@)راغ ا�وا5( �ن � '�( �
	�
�ظم ��س  
�	�� &�	ز و��ل ا��رد،
��ث ا�د)	ع، آ��� ��و ا��و�� ھذه ��طور ��ده، �	 ا� M(	�� رد��ن ا 

و�� و�ر
ط4 ا�Hر�ن ��د ��ر)4 ا�6ورة ا��' إ�ط	ء أ&ل&
 4L	�� .ا
    `�
�د �واز�4 ا��رد �� ���4 ����	 ون ��ددھ	، ا��' وا���م ا�وا5ف ن &	��� )C� ��	� 

�-&	م �4 �-M ا���م وھذه%	
 )ط، ھذا ن ��ون أن �&ب وا��' ��ط4، ���س ا� 	 M-� 4� 
�� و�دة 
��و�ن���-4 �ن ��و�4 ا�ذي ا�ذا�' �� 4��	 ھذه ��	-ق ا���	)� �زود 
��ث دا�ل &
 ��ون ��د	 ا��وازن ھذا �6	ب و5د إ��4 ا��رد �-�� ا�ذي ا��وازن �-�ل ا��' ا��وال


4 ا��' وا���م ا��6ورات��� 	�
�� ���ق و���4 ا%-��رار، ��6ف 
�دم ���ل  ن �ذا�4 
ط ��س ن وا��6ورات ا���م ��ك أن ��ون و�-�و&ب ��ط4 ( ا��وازن��� ا�ذي ا�
 4��� 
  .ا�ذا��� 6ور�4

 ا%ھ�	م )' إ�� اA)راط را&( )�ذا ��aر، �	م 
ر)ض �6وب �ظ	م دا�ل ا��رد و&ود و��د    

ذا�4 	�
را Cطرا ا��رد ��ون وھ& �ن وذ�ك ا�&د�د ��ط4 ( و-��� �����ف إ�&	د ��� و

�ب ا�دا��' ا��زاع إ65	ء طر�ق&�
�و�� ا��ظم 
�ن ا���	5ض ا�وCوع �  .ا�و&ودة ا�
��رن ا��رد ��س )' ا�6راع �&�ب إن   � 	
 )��� 4

ر�رات ن � M
@&�ء ور)( �- 

   .1ا���-' ا��ظ	م ن ا��وع ھذا ���ره ا�ذي 
	�ذ�ب ا�A-	س

  ا
�و�# ز	�ت�	"�� 	"و��ت   
�ذ درا-	ت �دة أو�Cت  :ا
�و�# 	"���زم 1 وا�دة، و���4 ھو�� ��ك % ا��رد أن -�وات 

 وا��6و
	ت �-ب ا�وا5ف وا�دة �وا���	ر ھو� 
	%���	ظ ����	 ن ��وم ��ددة، ھو�	ت ���ك
�4 ��	��4 دا�ل �وا&�4 ا��'��P ا%&�	�'، و�-��� ا��و�� إ�&	د )' ا��درة L��ب ا-� )Cو ا�

ن ا���ط� وا�ظروف 4
��ز	ت ا-��دام ��ل 	� ����. 
 ��ل -�ر�4 ن 
	��رد ����ق ا��' ا���	6ر 
�ر)� ا�درا-� ھذه ���م  :ا
���, ا
��ر�< 2

��ز	ت ن �ل �&د أ�ن أز�، دا�ل و&وده �	�� )' ا�����6	� )�ل �رد ا�ظ	ھرة، و�-��ل ا�

�ل ا���	)� �دوا�' و���ص 	 4����و�	ت ن ا��رد � 4�0��	�� ا%&�	��� دا�ل &  4L	��ا

( ا�Hر ��	�4 �ذ�ك وا�Hر�ن و ��-4 ��� ا?���6 ا�ط�وس �ط
�ق )' �	ر��4 ودى، 
	ر-	ت ا���م و إ�� ا���	)� و��ودو�� &�ظ� ور�
� ا&�	��� ��5	ت دا�ل ا� �-�د�' 

 .2ا��ل ا��راك

                                                           

��ورة، ���ل ��	دة ، "ا�&زاLري ا��
	ب ��د ا��و�� أز�" الزهراء، فاطمة كوسة -1ر-	�� 	&-�	ر =�ر 

	&-�	ر )' ��م ا���س ��  . 71، ص 2004/2005، ا�&زاLر،ا�&زاLر ا���	دي، &	
  . 75نفس المرجع، ص  -2
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�ل� �(	�
� ا��-��	
 �دل وCو�' إدراك طر�ق �ن ��ون ا��' ا��و��"  M – LIPIANSKY" ل 
و�� ���&� ا��6	Lص ن &-�
��د�د ا��رد ��دد وا��' ا� M ا��	رج ن ھو��4 و�-

�� و
�ذا �و��4 دا�ل ا��رد و���C ��ل ن ����ل ا��و�� )@ن ا�& ا������ ا&�	��� ا�
�و 
���  .ا%&�	��� ھو��4 &وا�ب ن �&	�ب ا�

   0���دة ا���5	ت ن ا�����6 �� ا�دا��' ��ذات واAدراك ا��	ر&' ا���ر�ف 
�ن ��	ك ا��' ا�
 أو ا�ذا��� ا�����6 ���0 و% وا�ذات ا�����6، ا%&�	��� ا�ذات و
�ن وا�ذا�' ا�وCو�' و
�ن

��� ا��	Cرة ا���	��ت ن ا��رد��Hوا 	��
رات ��
ت )�ط و����	
 	�� ��ك �	��C �6ا���� ا�
ون ا&�	�' دا�ل ا�ط�و�� 
�&	ربC '(	��	�C5 ھو�� إ% �و&د و% ��ا��زا�	ت  6در ھ' 

ر و�	
 &�د ذات ��دة وا&�	��� ذا��� ھو�� -وى ھ�	ك و��س ،�- واAد	ج ���و��د ت
ر، �&د�د ذو ا��وري وا%�-&	م�-
	��6	ت ا��رد��، ا��-ك ��� ��ل  )ن ا���	�ش ��6  


دأ 
	�/�ر ا��-ك ��ل��P .ا�Hر 5
ول أي ��	�رة و�-� ا��و�� 
�ن و�دة ھ�	ك أن و
���	��	 ���ل ا�����6 أو ا��رد�� وا��و�� ا%&�? 		&-��	ء )' ھ	�ن و��	�� ا
 ��6�� 
	
	ء 
0ن ��ول ا%-���	ج ھذا �ؤ�دون ا�
	���ن ن ا��د�د أن ا��رد، �Hون ا�� ��ل ن ا�-�ط� �


�� وا��وا�د ا���م���� -��L ا��رد�� ا��و�� ��ون )��د	 -�و��م، )' ا�
 أن �-�ط�( % وا���و�ن ا�

طر��� ����ل ��Cوھذا -و�� ووا 	 P�� و����C، و�ر&( ھ�� ا&�	��� )رد�� ھو�� ����ل �

	ء ا���ور إ�� ا%&�	��� ا��و�� ����ل "ERICKSON "ل��%	
و�� إ�� & ���	 وھذا ا&�
	 .ا��و�� ھذه )' �واًز�	 ���ق 
�	ء )' ا�ر�L-' ا�دور ��ط�و�� إن    
�	ء ��� ا��رد 5درة )�دم ا��رد، ھو�� 
 ��-	�� )' ھو�� 

�	ء )' �6و
� �&د �&��4 ا�ر��� ھذه
�� -و�� ھو�� L%ؤ�د، و�" ERICKSON" ھو�� أن 
�6
� ��ون ا�ذات
��-4، �ن ا��رد �و��	 ا��' ا�6ورة  ����4 وإ% ���4 ا�ذي ا���	)' وا�@( 

�	ص إ�� -���رض� .����4 ا�ذي ا���	)' وا%&�	�' ا��وازن �دم �5� إ
�	ء أو و&ود �دم ��� �ؤ�د �ذ�ك ا���	)' ا���ل إن   

�ض ا�ظ	ھر �&�ب 	 وھذا -و��، ھو��  

��-��
ل �طط وC( ��دم ا?�رى، ا���-	ط و�دم 
	��رد، ا��	ص ����6 ��	)�� و&ود أ	4 �
  
4���P و�-��	ء أن 
�	)' ا-��رار و&ود �-��ق ا��و�� � '-���ب ��ك ��� ���رد و&�� 

�	ء )' ��-
ب 5د ا��' ���%ت%ا
 .1و5ت و�	ن �ل )' ���/��ر 5	
�� ھ�� ھو�� 

3 #-��;
��� ا�&زاLر وا&�ت :ا
�و�#  ���ء -, ودورھ� ا�-�	)�	 =زوا ا�� 	 طر�ق �ن %-�
��
	& &�ود ن )
	�ر=م ��	ر�Cن و��� �����ن &د ��	)��ن 
�ن �ظ	�ن وو&دت ا���	)��، ا�
��� ا�
�ض� ا���	)' ا�ظ�ر ��� ���	)ظ� ا��د�م ا�&�ل ن ���
رون ا�ذ�ن )' ا��	)ظ�ن ا�

	ذج ا��	ھ�م �/زو �ظرا 
	���ل ���ت &�ودھم أن إ% ا�وط�' ا?�6ل� ا���	)�� وا%&�	��� وا�

�د ا���	)�� ا�و���C إن "طوا�
' ا�د�ن �ور" -	Lدة، )�-ب �	�ت ا��' ا��	ھ�م �	ن ا�&د�دة�� 

                                                           

1 -ERICKSON (E) (H), Adolescence et Crise, la quête de l’identité, Flammarion, france 
,1972, P 64. 
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�ت �	 ھ'	� 4��� 	�
ل ا�راھن ا�و5ت )' ا%-��	ر �ر�4 ا�ذي ا���	)' ��ن ا��راغ -	� 

و��&
 .1 ا�وط��� ا��و�� ����ق إ�� ا��	د)� ا��رارات ن 

وذج ا��	�' ا���	)' ا��ظ	م إن    � ا��راث ا�وط�' �راء ���4 ن �-��-( )C	L'، د��ور 
،	
�	& '�	��	
��-C� 4( ا�ذي ا�&د�د ا���	)' ا�/زو إ�� ا�&	ل ��رك و� ��	�	 �	�6، وز�	 و 
M-�� ل	&��وم ��	 ��ظر �د��� ���
ر أ�رى ���	)� ا��	
 '

� .ا�/ر-��	
" طوا�
' ا�د�ن ��ور" و

�دودة ا�
��L ا���	)�� إن '( 	�وذ&�ن ا���	�ل وإن رأ��� '��	� ���ش ��ث ��	�-�ن ��	)��ن ا�د�

�زا�	ت ��ل ��� ا�C	��� ا����0رات ا%&�	�' ا��	ل ��(	� .�52م إط	ر )' �

   )ر �ظ	م 
ذ��	 ا��' ا�&�ود ا%��
	ر 
��ن ا�Hذ ��-وذ&��ا�&زاLر�� ا� ا���	)� �طس ا�� 

 )' ا��ر
�� ا��/� ��6ر ا��	��� ا�طرق أ)Cل 
	-��دام	� وا�زوا�	 ا�-	&د �ل دا���	Lر وا�

  .3ا?���6 ا���	)� %=��	ل وذ�ك

( ��6ف : ا&%�	�$, ا
�	وذج4 �&�ذ ا�&زاLري ا�( ا%-��	ر �&
ط ���' ذو � 
ط ��� ��ط
ق 	 وھذا ور��' )��'� ا��ظ	م ھذا ا��	��L ��ت و�	�ت ا�����دي، ا%&�	�' ا�

�ظ	م �	ن أ�ن، ��	و�� -�ر ھو ا�&&�� ��زوا�	 و�	�ت ،ا�	� �� 5راءة ا���	)' ا�����ن )' 
ن ����ن ا?	�ن ھذه إ�� �ذھ
ون ا?-رة أ)راد &�ل 	 ھذا ،ا��/� ا��ر
�� و����م ا��رآن و��ظ 

	 ��6ل 
�ل ا��زو�د �/��	
  ،��

�ن �-و-	 و��و% ا���)	 ا?-ري ا��ظ	م ��د �	ا��ر 	 
 ا�-�وى )' �/��ر إ�� ا���و%ت ھذه أدت، �	��	 ���4 ھ' و	 )�رة ا%-��	ر )' ���4 �	�ت

'�	ن وا%&�	�' ا?-ري ا���ول ��ذا ا?-	-�� إن ا��6	ت ا?-رة إط	ر دا�ل ا%&��� '( 
�	��	 ا?-رة، و�دو�� �و&د ا��&�' أ�ن ا��ظ	م ا���	ء���ت )
�د	 ا���رد، إ�� وا	� ��L	��رة ا�
� 
��ت��( ا�����دي ا���وم و
�د ا?-ر�� ا�و�دة ���ك ��� �ؤ�ر 	 وھذا 6/�رة إ�� �	��L ا�&�� 

ظ�ور �د�4 زادت ا&�	�' ��رر ھ�	ك ����وم ا��6ر . 

 ا
��	ص أوا"���ب ا
�و�#  آ
��ت :ا
	��ث ا
را�7   

��ور ا��و��، )	��و�� �
دأ  أ6ل��د اھ�م ا����ر ن ا�
	���ن 
���ف �	ر
�م ا���ر�� 
درا-�   
 )ا��-	ب ا��و�� )�ذه ا���� ���وي  آ��	ت ا�ذ�ك -�وMC ا
�داء ،ا���ور ��د ا�ط�ل اظ�ور ھذ

���ن ا���ن، �	 ا?ول���  J� ��� رف���ن ا&ل ان ��ل &��  ا��ل ا�ذي ��وم 
4 ا��رد 
ن ا��6	ت �م �6���4 )' زرة ن ا��	رف، 	��  أ�)�و ا��ل ا�ذي ��وم 
4 ا��رد  ا��	�'ا�

 4

ذ�ك 
�ض �6	�4 آ�ر��ط	
ق ( )رد أو ����	 ��
��-��  ا?6لوھ' )'  ،�54 أو، )�� ����
ظ�را ن ظ	ھرھ	 )���ول 
	 أو أ�رى�-�و�ب ��6  أن
وا-ط��	 �-�ط�( ا��رد  Pدر���	 إ

 	�Lط  أو&ز�
ذ�ك ��ل ���� وا��� وو-��� �-�ط�( ن ����	 ا��رد  إ��	 آ�ر،���	 ���6ر ��� 

� ���	�م ، ���-ب ھو��4 أن-��	
ص " -�&و�د )رو�د"و� أو)	ن ا�����ل ا���-' �&د )' ���� ا��

                                                           

  . 78، ص ر&( -	
ق، "ا�&زاLري ا��
	ب ��د ا��و�� أز�" الزهراء، فاطمة كوسة -1
2- TOUALBI (N); Acculturation des valeurs et utilisations des rites en Algerie, Contribution 
psychologique a la théorie du changement social, Algérie. 
3 -TOUALBI (N), Mutations sociales, et anomie, premières journées méditerranéennes de 
criminologie, crête, Algérie, 1979. 
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 	�
	ء، و���4 )	ن 
	�Hرا��-	ب ا��و�� ھو ���Hا � �
-��	
 ا?و��� ا?��	ء�ط�ل ا�
�ري -����ون 
ص و�	�6 �ط	 ������د  ا�Hر)	ن �	ن  ا?م�����( )�و ��ل )' ھذه ا��	�� 5
� وا�	��ك 5وة ا��

���	�A  '(م و�	��م )' ا����ت 65د ا	��Cو�ف ا��� )
دأو)' ا���ظ�م و��دھ	  ا?��	ء����4 � 

ص ���	 ��0ذ���� ا��	�1  .  

)'  أ-	-�	���
ر ن �ددات ا��و�� وھو ا���ط ا%&�	�' ا�ذي ���ب دورا آ�ر وھ�	ك 
�د    
�' ا��و�� ن ��ل �6وره �ن 
 إنوا��	�م ا�ذي ���ط 
4،  ا?��	ص��0ة ا��و�� %ن ا�ط�ل �


	���رف ���  �
دأ ا��و�� %	�	 ھو ا�Hر
	���رف ���  و% ا?�،  	و��ن 
	���رف ��� ��	���
��و 5ط
' ھذا ا���	�لو
	�&	ھ�	 ،  	���ظ�م ��-�	 )�ظ�ر ���
و�و-�ط )' ����ل  ��0ر��ظم ا��	�م 

وC(  أن)' �ر��ب وا5( 	، و
و&ب  أو )C� ط�ل 5د�ن ا	/�ر )��رار�� وا�-%	
ا��و�� ���ز 
	طا��ك ��	ھ	 ��ن د�و�4 طور ا�راھ�� و�
�ث �ن  ا?
	طا��' ���	رج ا�
�ت  أ�رىو�5م  أ

�6	 أو ا��و�� ھ' �	�� ��ون ����	 ا��رد وھ' 5	
�� ���/��ر و���� ا��-	
�	  أن��6 وا��،��
ن ا�و6ول  4��ا��-	ب  إ�����ن ن )' ا���	��  أن إ�� ،ھذه ا��	�� إ��ھ' ا�و-��� ا��' �

  .�2واز�	 و����	 ( ا�و-ط ا%&�	�' ا�ذي �ر�د ا%�د	ج )�4 أ��رھو�� 

ص  إذا :وا����ء ا�-��ل�)' ����ل ا��و�� )	ن  أ-	-�	ا��-	ب ا��و�� ���ب دورا  أو�	ن ا��
�ل �ددات ���و�� ��و��	 &زء ن ا���ط ا��	م ا�ذي ���ش )�4 ا��رد و��ون  وا?��	ءا���ل �

 .���4 �6ورا �ددا

�� ا��' �ر
ط4 
	�ذات  ا���ل ���
ر ن �ددات ا��و�� :ا�-��لدور �� ا?�	%ن " ا?�	"�����5 ا�

	�رة 
	���ل �ط�ق ن ا��&	رب ا�ر�
ط� � ������4
ر ����دد ���رد �و��ن ن ا��6ور  ?

ن ا���ل �	?��	ل  ا?ول،C 'ء��ن ھذا ا	و ��'ء ��� ��و��� ا�
و=�رھ	  وا?�وان����ق 
��	ط ا�دا��' ا��	ص 
	��رد �	���ور �	
	 �ؤدي 
	��رد �� وا�A-	سوا��	�' ����ق  أ��	ل�و�ن 

)�'  ،وا�د آنوا�����	ت ذا��� ووظ���� )'  ا?��	ل إنو����	ت �	�6 
4 ��ون 5	�دة ��و��4 ، 
���  أ�رىن &��  ل���0ر ا���
ذ�ك ��وم ��� 
�د�ن ا���ن ھ	 ا�ط	�5 ا�وظ���� ن &�� و5وة 
 ��
�ز�� �&ر� '�� 4���	���4	)ظ ا��رد ��� ھذه ا�ط	�5 ا�وظ���� )		�A �ل ا����6 ��� ا	�


��	 �ن و��C	ت =�ر �	د�� ھذه ا��ز�	ت ���ظم )'  '�	و% 
ذ�ك ا���رب ن ا�وا5( ا��و
( ا���ط ا��	ر&' ا?�	��	�ل  أ��	ل�-ق ن  إ�&	د أيوا�����	ت ا�وظ����  ا?��	ل�-ق ن .  

�ت ھو��  إذا: ا����ءدور 	�"	��" ا?	���	 ،�وازن دا���� آ��	ت أوز	ت �ا��	��� ��ط�ب @( 	Cأ� 
)	ن ا��'ء ��ل �دى  آ�ر،ون &	�ب  ا?�	�وازن �	ر&�� ����	ظ ��� ا-��رار  آ��	ت��ط�ب 


	 -��و�و&�	 ��-�	 5د �رز �	& 4
	ض وا�� ذ�ر�	ت وا�� �ط��	ت 	 إ��6	�.  
� ا�ذا��� ���'ء �&-د  أن "
و�ش"��ذا ��ول  ����رف  أنا��رد  ا��' ن ����	 ��	ول ا?
�	دا�

�-	ن��-4 �ذ�ك )	ن Aزع  ا��	ء إ���
Aء���  ا	��ا? ��
  .ا��' ��	 ط	�5 وظ���� ا�&	
�	ل �ن ا��
	س ��ث و 	���، ��ط' )'  أنھ�� �����

	س ��ن � ) ������ل )رد ���5 

�ز � 	وع ھ�دا&�-	نا�Aن )رد  ان ، %ن ا���دام ��ز 6	�
4 و���س &زءا أ�ر إ��	�  .ا?

                                                           
1- ،7��� ���� 	���61 ��	O�ر�1 ا	
 . 97ص  ��>E J	W1،، ا����& �A ��ا>�& ا���S	ج �)� ا�G'5 ا��
2- ،7��� ���� 	���61 ��	O�ر�1 ا	
  .100، ص  �B6 ا���>J، ا����& �A ��ا>�& ا���S	ج �)� ا�G'5 ا��
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(�و�# ا��س    #�-��;
  ا
�د� �(	��د ا�ذي ��طوي ��� ا��ر)� وا���	Lد وا��ن " �	��ور" ا��� وا?��قھ' ذ�ك ا��ل ا�

�ون وا��رف و=�ر ذ�ك	�ن ا��وا�' ا أي وا� )�&�و	ت ا��رد وا�
�	د�� %�ل 	 ��6ل ��
���	  . وا���ر�� وا�-�و��� وا%&�

ا�-�وى ا%&�	�'  إ��ا��رف ھو �	دة ��-�� و
�و�و&�� �	 ار���ت  إن" �رو
ر"و�رى  

0��	و�رى  وا?-رةوار�
طت 
�	 �5م ��	)�� �	�د�ن 
  �
	�
  .1ا���-�� ��دا ا���وى ا���	)' ا?طر

�ط )' 6�م ا��رد  إن   ( )���� ا��و�� % ��	��4،  وإ�& �(	�6�م � '( )�ا��-ق ا���	)'  إن�
ن C�� ل� 	رك )����' ���6ورات ا��6ور وا�ن او�� & أو-(
��ل أو ا�&	��  أ�C	ء

�6د ھو��4  أ)راد�ل �����م �ن ا��و�� ا���	)�� ���رد )��ن  	�(، و���&	���ا�&A' ھ' )'  ا��ا
�ظور ا?6ل����� ون ھذا ا� ��(	�6	ت ا��	 �6���L	ت ��و�� ا��&ا��و�� ��دد  أن�&د  ،
و�� ن ا��6	ت ا�ر&��� �و&زھ	 ��� ا���ل ا��	�'ن ��&  :ل 

#-��;
�ل ا���	)� ا��ر
�� : ا���-Aأو ا ��
  .ا���	)� ا�/ر
'�	�د�ن  :ا
د�ن�-Aا  	�
4�� ا�ذي �6� 4	Lص ���ز �	
  أ�

  .�	�&زاLر �� :ا
وطن
� :ا�	#?	� ���-Aا ،�  .ا��ر
�� و=�رھ	 ا?

#$�	%
��� ا&�	��� و=�ره :ا�  . 52د ��ون 

ر&�' ��ن ��ون  
@ط	را���ور  أن أي����	ر ��-�وك ا��ردي وا�&	�' �و ��6در ��
ص،�( �ن  أو�6	Lص ��ز ا��رد  ،��&م ���	 و�
ر ���	ت ا���&، وھل ��ن آ�را�

��	ول �و4��C وأ�رىا��د�ث �ن ھو�� ��	)�� وھو�� �ر��5 - 		��� ذ�ك &.  
  :ا
�و�# ا
%	�$�# وا
�ر#�4

��	، )�-ب ذ/����6ل �ن ا���	)� ا��' � %   �ل )' " دور�	�م"ى �� '�	�و&د )��	 �	Lن ا&�

ر �ن ����6 ا��رد  ��' %اوا��	دات  ا?)�	ر وا�A-	-	تا�-	ق ��	��ن ا�&	�� ا��'  وإ
 '��ن �و�	ت ا��واة ا���	)�� ذ%ن ھ إ���	� '�  .ا�&	��� ���و�� أوا ا��	Lن ا�&

�ل )'  أ��	لن  آ�روھ�	ك ��ل     �ا�ر&وع  أوا�ر&(  أيا��و�� ا��ر��5 " ا��رق"ا��و�� ا�
��رك  أ6ل أو�	ر�O  إ�� '(	� إن ،&زءا ن ا���	)� إ%��ل  و%، ��رك )' ��ل ��
�ر �


�  أ-	س ا��و�� ا��ر��5 ��وم ���	�
و�� ن ا��ط�	ت ا���	)�� ا�وCو��� ا��' ��ون ��	 &
��رك ���ل �واة ا��و�� ا�&	��� و5د  '�	& J� ول� )&��	
 M�	��ر ھذه ا��	��ر �-


ا��	دات ا�ر� أوا��/�  أو��ون ذ�ك ا��J ا�د�ن �
���زز ا��راط ا��رد  ا ا��رق، وذط� �	ر���	 
 	��رك )�زداد 
ذ�ك �	-ك ا��و�� ا�&	���، و�ؤ�د )' ھذه ا��و�� �� J�
ازداد ��وره 

���	
	م  أوا%��راط  أنھذا ��ن ��ول " 	�و�-�	"ا�C�
ر إ�� أو�	��ر  أو�5م  إ��ا%��� �(	�� 
�4���و��  ا?-	-��ا��و�	ت  إ�دى? 
ن ا��6	ت ذ�ك ا�ر&( ا�ذ���ل  ��& 4
 أوي ��دد 
و&

                                                           

  .112، ص  ��س ا�ر&( -1
د -�م، -2� 	-�
�ر '�  .114، ص  ��س ا�ر&( ،ا��و�� )' وا&�� ا%�د	ج ��د ا�&�ل ا�/	ر
' ا��	
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و���4 �6
M ا���ور 
	��و��  .1أ�رى&	�� �ن  ا�Hر أو��ز 
�	 ا��رد �ن ا��6	Lص ا��' �

 )�&	ء وذ�ك ���&� ا���	�ل ا��	Lم 
�ن ھذه ا�&	�� وا��� أوا��ر��5 ��ور ذا�' %-�رار�� ا%
�����و	ت ا���	)�� ا��ر��5 %ن ا���	)� ھ' �ل =�ر 5	
ل  ��/ذىھذا ا���ور  إن ،ا�&�� ا�ن ا�

�L&ز���ج )'  	(���	�ل دا��4 �ل ا�ؤ--	ت ا��' �ر-' 5وا�د ا%�د�&�	ت دا�ل 	ا�& أو ا�
 ��(	�( �-ب ا���5	ت ا�دو�� وا���&ا��و�� �
	رة  إن�، �ا���و�� ا���� ا?��ط��و���  أوا�

( ون ���&���	 )' ا�	�ث �ن �واة ن �دة دواLر �ل داLرة ����ف �&	 و�و��� ن ��ث 
	���	ط �	 و�و)�	�� أھ���	���	 ون ��0' ا��و�� ا��رد�� وا�&	��� وا���	)�� وا��ر��5  أ

 	�

	�رة  إنوا�وط���، وھ�	 �&در �ل ���ا���-��  ا?طرا ذا��و�� ن ��ث ��	����	 و� إ��
5
ول  ���ص ا�ذات و� إ��	ر أير)ض ا%�د	ج وا�ذو
	ن  أووا%&�	��� و�	�6 دورھ	 )' ��

  .ا�Hر����6 

��# ا&%�	�$�#  �
  :ا
�و�# ا

	  إن  �� 	�
��  إ��ا��د�ث �ن ا��و�� ا���-�� ا%&�	��� �ؤدي 	�ا��د�ث �ن ا�&	�� وا�
( Cرورة ا��-ك  أووا�دور، �
رز دا�ل ا�&	�� ھو�� ا��رد و5وة ��4��6  	���Cر	طA	
 

  .ا�ذي ��دده ا�&	�� ���و�� ا��رد�� 

  :وا
	"��# وا
دور ا
�و�#

و�� ا���	��ف إن   & '��� ��	��� ) ا�وا&
	ت، ا���وق، ا����6	ت، ا%��	زات(ا����ا�
��� ا&�	��� و
��دد ن ����	 -�وك 
�ت  ا�Hر�ن
و���C ا��رد دا�ل 	� 	ا�&	ھ4، و���4 )��


��4 ا�ذا��� و ��زز	&�	
	 ازداد ��وره �� ���ر ���	��4 ا%&�	�ت ھو��4  و��� ا���س ن 
��� ا%&�	��� 5د ��رض ا���ور 
	�ذات �ذ�ك )	
��ط� دا�ل ا��� ا�	�  .ا%��دار إ��

   	��  أ	�
	رة  أوا�دور )�و ا���
�ر ا�وظ��' ���
��  أ�رى	��� '��	�ھو ا�&	�ب ا�د�
�� و
�ن ا��و�� ��ث ��ل ا� ا?دوار أداءا%&�	��� وھ�	ك ���5 5و�� 
�ن 	�دور ��� -�وى ا�

وذ&	� ��	�و��
ر �ن �5م  إ&	�	و���4 )	ن ا�دور ���ل  ،-�و��	 وا�دا ��ل ن ��/ل ��س ا�

	د�� )'  ا?��	ص،-�وى ا%�6	ل 
�ن  �ا�دور ��و�	��ر ��	)�� و�ظ�ر � إط	ر)' -�و�	ت 

��	ت ��	���� )-�وى  أ	 و���	-ب ( و��C	ت �ددة، ا�Hر�نو�5	ت �� ��&	وب  ���
و�	دة ا&�	��� ���رد �	 ��	)ظ ��� ا����5  ا�Hرو�5	 ��و  أوا�����6 )	�دور ��ل ا�&	ھ	 

��ا��و�� ( ا�����6 �2( ا�ذات أي ا��،  '( 	����4 )	��رد ��	 �	ن دوره 
�ل )�	���  أداءو


�  وإ��	ن-��	
�	ء ھو��4 %ن ذ�ك ��زز و4�5 
�وة )' 

�� ا���5	ت  ��aر�ن��	 -	ھم � '(
��ق و�� '( ���	��
��� ا%&�	��� �ذ�ك )	ن ا�دور �-	ھم 
 أنا��و�� ��ن  إن�
�ت ا�ذات، �دا�ل ا�

و��  ا?داء��ون ��	PL ا��وازن ا��	&م �ن &��زز ا��' ���ق ن ����	 و� ا?دوارا�-��م �

                                                           

  .116، ص  ��س ا�ر&(-1
2- ،7��� ���� 	���61 ��	O�ر�1 ا	
  .121، ص  �B6 ا���>J، ا����& �A ��ا>�& ا���S	ج �)� ا�G'5 ا��
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 �
-��	
�� ا��رد 	�ن ا�زا�	 و��ط
4 ��ورا دا���	 �درك  ��aر�ن ��&
و�&��4 ���ز ���م 
ن ���4 ھو��4.  

  ا
�و�# أ���د   

��-4 وا��	ن ا�ز	ن )' ��ِرف أن ���رد �-M ا%�داد :ا&	�داد 1 -ْ◌َ ،4��َ	 و)' �دوده و&
	 ا�ذا���� '( Oر�	��ا 	&/را)��إذ وا 	�
	�	ت ��رف &� ���	' وا���	)�� ا��' ا%&��� .إ���	 �

�	ء طر��� :ا&��	�ء 2-
	ؤه ا��رد ����6 ���' ا%-������، إ�� وا��ل )' أو �C� 4
 ا���	
 ا�/�ر ( وا��دا�ل

�ت - 3�
	�L	  و�دة �دا���	 أو ���و�� ، �ا�/�ر �	
� أو �ا�/�ر �6
ا�وا�6	ت  �
�ن  :ا��وا

� ا��&دد ��ونوا��' L1دا
 .  

   ,)�"��
  ا
�و�# -, ا
ن ا

 ت��	&	وإإن ا��و�� ا���	)�� ھ' ��ك ا�����6 ا���ر�� ن ا����دة وا��/� وا��را�م ا��ر)'     
�	ل ن و���دد ��وم &د�د ���و��  اAط	رو )' ھذا ، ا���ون وا��ل وا���ل وا�-�وك��ھو ا%

��وم �C(  إ��أي ن ��وم ا��
	ت  وا���	)� ا���
�� ا�	C' وا��راث وا�����ور إ��ا����ن 
�زة 
	��/��ر وا��&د�د�	ر-	ت  ،ا��و�� )' &	ل ا��6رورة ا%&�	��� ا���ر�� ا�و
	 أن ا�

&	%��	 ��د  ���

داع وا��&د�د ن -	��	 إ�دىا�������� A' ��ون ا��ر�� ا���ت ا%	& أھم ا�
 ���M ھذه ا��و�� ن ��ل ا��د�د ن ا?�	ل ا���ا?-	-��، )@��	 -�ت 
دورھ	 إ�� ��د�د 

��ن ا�ذ�ن &��وا ن ھو���م 	�و�� ن ا��&��م 
	ن ا��و�� ا�� 	�	6در ا��	م ?�	��م، إ�
ن ا��	�� ا��را��� ا��	�&� �ن ا�
��L ا���ط� 	��	�  .ا�������� ��دد و ����ل 

     ��(	�ا�وا5( ا�ذي ����4 ا���	ن و���0ر ا�6را�	ت وا���0ر 
	��م ا���	)' �دى ا���	ن -واء �	�ت �
�روءة وإ�� 	 ا��ز��4 ا�ذا�رة ن �	ھد �و�� و �ر-
	ت �ر)��، إC	)� إ��  
6ر�� أو

(، و ھذا ا��م ن ا���	6ر و ا�ؤ�رات ��ن أن �-�&	ھم �	و�� ا%��6	ر و ا���	�ش ( ا�
 )��6رة 
ط� و ��-و�� أ�	ل ������� &M ا��و�� و ���ن ا���	ن ن إ��	ج �)' ر-م 
ا�وا5( -&�� �Aدا�4 �-&�� �	ر���	 وا&�	��	 و-�	-�	 -واء �ن طر�ق �	�	ة ھذا ا�وا5( أو 


��ل أ��ر )�-��� و �������، )ظ�رت ا��&	رب ا����� ا�� 4�	��و )ا�
�ت ھذا  '
@�	دة ا���	ل 
 4���&	 و ���ت �� و ا��ذت  أ-�و
	ا�-	ر وا��ذ�4 ����	ت و واد �ن ��ل ا��	د � 	��

��&�	 وھ' � 	
�د أن و�6ت ا��ر�	ت ا����� ا�������� ��ل )�رة  ،"ا�وا���5 ا�&د�دة"ا-(
�	ت �-	 ��وا���5، و ��ط�4 وا����ر �4  إ��ا��	� 	-�	���و�ل )ن ا��6و�ر ن  وا�&	ه 

رة  ،ا��6ورة إ��ا�6ورة  4&�� ���و��  إ�� أ�رى
دأت 
�ض ا��ر�	ت ا��& )ا�وا���5 

�' ا�وا���5 ا�&د�دة ا��' ��زت 	�
�	 أ�-
�	 أ-�و
	 �	6	، وو�5وا Cد 	ن ) 	6	� �����	ذ 

�ت ھ' ا�ر��زة ا�وا���5 ا�&د�دة 
�	ھ�م )�-���  )ن وار�
ط ا��ن ا��&ر�دي ا�����'	� ���و )
ون C
دا�' ا������'، ور)ض ��ل 	 ھو �	ل ن ا�Aم ا�&��ا?-	-�� ا��' 6	=ت 

                                                           
1- &E�# &ط�	A  ،اء�"ھ�أز�&"ا &�  . � ،50�E J<	W1، ص "ا�G"ا[�ي ا��D	ب �)� ا���
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( ا�6�	�' ا�&د�د�&
�دف أن ��
ر أ�	��م ا�������� �ن ��	)� ا� ،'�	)	�&�وا إ��  ،ا%&�
 ��وا�C( 6	=��	 ا��/�رات ا%6�5	د�� و ا��� ا�-���و�ا���	ة ا��و 	�� ���		)�� و ا%&�

ن ��ظ	��م ��وا5( ا�	دي، ور)ض ا�6ورة  ،ا�&د�دة )
�و �	�ت )�ر��م �ن ا�&	ل )' ا��ن �
'���طق ا��د�ن ��� ا��� �����و��� ھذا ���رض ا�وا���5 ا�&د�دة و&ود طر��� �	�6 ، ا�


	-���	ب ا��ن ����	ة و��س 
0دوات ���� ��	 �ن �رؤ�� ا�وا5( )�دود ا��ن رھو	
��دة � ���
 4-��)' ����6م وا�وا5(، )	�وا���5 ا�&د�دة ھ' ا�&	ه ���د ��� ا�وا5(  	6	� 	��و 	���	���

ن ��ل  ����� ا������	 ��� )'  ا��'ء��-4، ھذا  ا��'ءا��( �ا�ذي ���
رو�4 )' �د ذا�4 �
 ا?-	-�� ����دوھ	 �5��	 وا��		ت ن 
���L	 ا?��	ء�	��4 ا��	م و�	�وا ��وون 
�زل ھذه 

	��� &د�دة& �
ل ن ��ل أ�	��م ا�������� إ�� �5	�  .     1ا�وظ���� و �ر��وا 
�	 )' ا�
     

                                                           
و5( أدب )ن ، 21/03/2012ا���ل ا������' )' ار�
	ط4 
	��و�� ،، �ك أم ا�ز�ن -1 /adabfan.com .  
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�� :ا
	��ث ا�ول  ���
  	��وم ا
�ن ا

ع �رو�� ���� ا�
	���� ا��ن  �
�� ا��م ھو ���ره و��ن ��ر�� �� ا������ �ن ا���
 
ت �����ر� ذ�ك �� ��
!د� رؤاه و�ن ا��و�"� ر�#�� و�ن ��ره �ن �" ���ر ا�
� وا�!

و��ل �ن 
���� ا�
� ا)دوات  ا��0م �� ا���ل وھذا ����، إطر ,�ن !+�" �ن أراده �

� ا)ول���� و�	�ره �واط�� �ن ����
�� ا���ل وردود ا ��س �� ��
�دا 
���ره �طن �ن ا��

  .1ا�
���ر �"ذا �واز �	�ل ا��درو�� ا���ر�� وا�رؤ�� ا����� ا��6ث ��"4 ��3 ا�و2ت

ت وا��ور ��ر�وم ا���ط6� ا)��ل �� ��0د ا�
	���� ا��ن و��ط�8    ����
 ��3 وا�
ت �!
�ف�� ذات وا�ز���� وا���د��� ا�!ز��� �)وا�� ا������ ا���ون وأ�واع ا�!� ا�ط

،����ن وا����ر، ا������ ا�"�#ت وأ�, ا���� ����	
 ھو ا���ض ��د ا�� �� ا�ط���� �6
�
 ا�ط���� أن إ�3 ذ�ك �� ��
�دا وا2�� �ورا�� ا)�ل ���ر 6د إ�3 �	�� � أي ��" ���ر ا�
 ا)�ل �!�ف � ،آ!ر ���"وم ا�
	���� ا��ن و��د ا���ل، و�ر�ز ا��داع أ�ل ھ���
 أو 
�� �
 ��3 �ط�ق �م �	�ل ا�
	���� وا��ن ��ردا، ر�زا ����8 ا)�س �ن وا2�� �=�ل ط�ر

�006 إ�داع �ل ���	
ن �د و���ن وإرادة وھ��� �وھره �� ���ون ا��� ��3 و�0در
� ا

�� �د�ول إ�3 و��
"� ا���� ا���ل و�"�� وا���@� ا�
	��ل�� �� إ�دا� 06ق 2د ط����	
 ذو 

  .2ا��و6� �ط8 ��3 ��د�ن

 ط���� �ن �ؤ!ذ 	�ء �ل "و��ّرف ا��ن ا�
	����، ��3 أ�� ا�	�ء ا�ذي ُ�	ّ�ل و�
	�ل �و    
��رة �د�دة ���@� و��غ ا�وا2Fو� ���
 ���� ���� �ط�ق � وھذا �د�داً  
	��+ً  �	�ل أي ، �!


� ا��0�06�   ا�
	��ل،ذ�ك أن ا)	�ء 
=!ذ 	�ل ا��ورة، �واء ��ت ���H� ��وا2� و��0دة ���و�
وزة ����م ا��دي،،�
�� وا�و���� ا�
�  أو ��زا6� ��� و����و���� ���ن ا�
	���� ھو ا��	ط ا


�ظ"ر ا��+2ــت ا���ر�� ا��د�دة ��ن ذات ا���ن وا�06#ق ا��و,و���،  �ن !+�"
 �0وم وا�ذي

	��ل� إ��ن و��ل ��6ط� �ن ��ردا
� آ!ذاً  ا)	�ل ���@� �0وم ا�ذي ا��6ث ا���ن ھو �

ت 
�ددت �ذا ، و�"�� رؤ�ه�� أن ا���� ا���ل �� ا��H6ون أ,طر �� ، ا��وا,�� �"ذه ا���
ت ھذه وا�,��
 .ا����� سا��دار إطر 
6ت ا��


� وأ��@� ا�
� �ن !+�" ، ���3 ���6ث �ن ����� ذات    �و��ّل ��ن 
	���� ��ردا
� و!

�6ل ا��و6� ا�
	����� ��"و�" ا�!ص  � ا�وا2� و �ورة ا�وا2� و�ن ھ�� ����
!�و��� �� 

��ون   أي،ا�ذي ���Hق �ن ا��ورة � 6
و�� �ن �!
�ف ا����ر ا���و�� ��	"د ��  ا�	�ل و�
ت ، ا��دة، ا��,ء، ا�
�و�ن ،،� .ا�L…ا�!

ز ا��دوي ا�
��0دي ��6ب،����ل ھو �ن �0دم  وا���ن ا�
	���� ��س ذ�ك ا�ذي �0ف ��د 6دود ا
 �ن ا���ر�� ا����0� وا��دو�� وا�و�دا����
� � أ ،إ�دا��� 8

	����� ��ر��و�� �F�� �  .و�

                                                           

�ق، صا���ون �F� ا�و�دان، �	�ر !�ف -1� �  . 49، �ر�
2- ��، دار ا���ر ��ط��� وا��	ر وا�
وز�� ا��ن وا�درا� وا��و��30 �� 
���م ا�ط�ل، �6ن ��د ا���6د ا���
  . 15، ص 2002، 1طا)ردن، ،
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6
�ظ �=ھ��
� ا�
ر�!�� وا���ر�� ا����� �ن  ا�
	���� ��30ا��ن  إن   �  �ا�
�رار �
دا#�

زو�د ا�6,رات  3�� ���و@زار
� و2در
� دا#�����ط2� ا�+ز��  ا� ���
ا��!"#	�� 

، و
طو�رھ"
� .و��

   �����
� ا��
  ا
	دارس ا


�ف ا�0رن ا�!�س أو
�ددت ا��دارس ا����� ��    �� �� �
ف ا�
�و�ر ا�ز�	
رو� ��د ا�
�ن ا�رز ا���ون ا�
� ا�
�د ���"  أ��8ا�ز�
� ��ر�� ���رة 6
3  را�
	ر ا�
�و��	ر، �6ث 

 �

طو�ر 2درات ا��ن وا�ط+ق ا���ن �� 
�و�ر �وا,��  أدىا����ون، ازدھر ا�
�و�ر ا�ز��
���
!�  3��  ا)ولا���م ا�0د�م، و�ن ا���"4 ا�د��� ھو ا���"م  أ��د إ�6ءا�
�دت �� ��Hر ��"
������"م ا��
6ررة و�ز�
"م =�� ا�
طع ���و ��ر ا��",� � أ���"م ن���Hر ���� أن ا


6و�� �ن ���ر  
�درھ ا�	!���  وأ	�ل��وروا ا�ط���� و�
����د�دة ���و��3  ا
�"م ���و,و�ت ا�د���� �0د  ا�ر@م �نF	ب ا�د��� �0ط ھو  أ��8ا��ا�و�ود ��� و��س ا��

��1ل ا��ن ��
ھت ����  �ا)ورو�، �0د ظ"رت 
�Fرات ����� و��ر�� �� ا����
��د ظ"ور ا

ھت ���ب ظ"ور �
� �را�ت ��ر�� و!+�ت 6دة ��ن �!
�ف ا"�� 4

	����� �د�دة �
 �ظ"رت �� ا��ن  �دأترو� ا�
� أو ا��ز�ت ا�0و��� ��"�+0
 �د�م ا��� "�,
ش �� ��


ر �د�و ��
��ك ��0د�م ا)ز�ت�ظھر �
��� �ظ"ر �
��ا��+����� ا�رو���� " ا������ وا
����  إ��3ط�ب ���ودة  وآ!ر، "وا��و��ا����6� ا����رة �ن ا�ط�و6ت ا�0و���  وا)�ولا���

د ا�
!�ل �
�ھت ا�
	����� ا��و�ودة أھم���در !�ق وا�"م، و��� ھذه ��
�  .ا��دارس وا

1- �����
�ن �	ر، 
ز�م ھذه ا��در�� ا��6دH� ا���ن  :اHا�0رن ا� �� �ظ"رت ھذه ا��در�
��ن، و2د ��� ھذا  أ��8ا�ذي " �ك �و�س دا��د"����  ا)��وب�� ظل ا�Hورة ا��ر���� ز���

 �Hا��6د �����+��
�� ���دا �ن  وا)�وان�0وم ��3 ا�!طوط ا��ر��  )��� أھواءا�ر���� ا�0


�دا �ن  أنا��و,وع �����F  أ�، 2ا��ط���� +��� ا�0د��� وا�
ر�L  ا)�ط�ر��ون �و,و�

"�� �ن  "�ا�رو��" "ا��و����ر ا��+����� ��د د!ول � أ��6ت، ��ن ��� ��د فا��واط!�
   .�د�دة 
��ل �6و ا���ن وا���و�� وا�
=�ق

2- ����� �	ر، �6ث �م ���ب  أوا#لظ"رت ھذه ا��در�� �� : ا
رو	�
 ا)��وبا�0رن ا�
ا����� وان  أ���"م��ط�0وا ��3 ���
"م ��  أن أ�6واا��رم ���+����� ��ض ا�����ن ا�ذ�ن 


�داد ا���� و�ن �ن ��" ��ر��و"
�رد�ن ��3 ا��+����� ا���ن ا�� أوا#ل�
!��وا �ن ھذا ا

�و�ر ا��و,و�ت ا�درا��� وا����F� �� ا�6ر�ت  3�� ���ا���ف  وإ�رازو�0وم ا��ن ا�رو�

�م �
رة ازدھر ا��ن ا�رو���� أن  إ�، 3ز��م ا��ن ا�رو����" د�+�روا"و��
�ر  وا��0وة

                                                           
�������، ���،�	�� ���� ���	رة: ا������ �	���ان، أ
	�� ا���� -1��  . 11، ص1،2006ط ، ا� ���� ا�
��& �# % ا���$#� -2' ،���
	�,، ص �+	رات $� ا���)ن ا����( -.�� ،216 .  
  . 29ص 28، ص1،1977، دار ��� ��1�	�6، ���، طروا�- ا��4 ا�3	� �012 . 	ل،  -3
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وز �

 �� �	ر Hم 
6ول ��د ذ�ك  ا)ولا�ر��
ف !ل �ن ا��0م  أ�د����ن  إ��3ن ا�0رن ا��
� 3�� ���
ل �دى ا���ھ�ر ا����� �ر�زا اھ����   .��Hر ا

3- ���� �	ر: ا
وا�
�6ث �ءت �رد ��ل  1840ظ"رت �� 6وا�� ��
�ف ا�0رن ا�

و�� ا�وا2���  أ2طبا6د " �ور��� "���در�� ا�رو����� و��
�ر ا���ن �
 ت���و,و��ن !+ل 
��� و�ن !+ل 
���ط ا�!طوط �
��ھذه ا��در�� �,رورة ر�م  أ�6ب، �0د �دى  وا)�وانا


� �ن  ا)	�ل���� ا��!
��� ��ر�م ا���ن �و6�
� �ا�وا2��� �� ھ� �ن طر�ق 
���ل ا�وا2
 أن
�� ا���ن � ��ب �د!ل ذا
� �� ا��و,وع �ذا أندون  وأ���وا2� ا��6ة ا��و��� ��دق 

 ا�!�ل ���
�61ة ا���ھ�ر إ��3ك ���د ا���ن ذ
�و�ر ا��,� و� أو
ط3F ��3 ا��و,وع �.       

4-  �ر� �
� أوا"�� �	ر ا)!�رظ"رت �� ا��Hث : ا$�ط��

�د  �1860ن ا�0رن ا� �
وا�


���ل ا��ط�ع  إ��3� ھذه ا��در ���وا�
�و�ر ا�ز�
� �6ث ا
��  أ���ب�0ط� 
6ول �"�� �� 
� ا)	�ءا���� �ن  ن ھ����� ��
���ل د0�2� و��
 أن���ن  � إ���Hل �� �وره  دون 

 ا�ط����  �+ ��ور ا���ظر ا)	�ء�ظرة �ر��� ��3  إ�0ء��ط�� ��3 ا���ن ��د "#و�ق ��

�دوا ��  �� ة ا�,وء ��د�  أو2تو��ن ��ورھ�ا�
�و�ر، و��3 ذ�ك 6ول ا�ر��ون �6


!دام  ا)	�ء أ�ط��8��س ��3 �0�  ا)�وانوذ�ك �� �
رة ����� �ن ا�ز�ن �� �� ��
ا�ز�
ورة ا)���� أ�وا���ون �و,�  أي���ر �ن  أن��Fرة ������ ��ر�م ا��ط��� ���ن �
� 

ور ا)�وان�0ط ا�,وء ��3 ھذه  �Pذا�
ة ا�
زج �� ��ن ا��	ھد و�ون ا��ون ا��ر�ب ا��
ا��ط�وب و�ظ"ر ��� �� ھذه ا��در�� "#Fا�!طوط �� ا�ر�م وظ"رت  إ� �ل���0 ا)	�


دا!�� دون 6دود ����، �ن ا�رز ���� ھذه ا��در�� و�=�"ا��ر�و�� � "���و�ن " ادوارد �

 .2"ر��وار"و" �و���"��ده 

5- ��ظم ��رض ا���ون ��  1905ن ا��	ر�ن، �6ث �� ��� ا�0ر أوا#لظ"رت �� : ا
و��

ر�س"�"  �
�س"�دد �ن ا�����ن ��3 رأ�"م  أ��ل��ا6د ا��0د  أنو��ت ا����=ة "ھ�ري �
ھذه ا�
����  أ��6ت��0ص ا�و6وش و�ن 
م  أ���"م��3 ا��6رة ا�
� �ر,ت ��"  أط�ق

ل��

ز ��Hورة ا�ط@�� �� ا��
 وأ�6وھا���ن �"  أط�0واا�
�  ا)�وان ��� ��3 ا�6ر�� و
�� ���رة  اا��+�����، �� ��و ا)�د�����6ل ا�
���م ا�ذي �ن �ن ��ت ا�6ر�ت ��


و��ق ��ن �دة  ا)�وان�,
��ا��,� . 3وا�
�ط�8 ا)	�ل
6ر�ف  إ�3 �

6- �ر���
"، �6ث �	=ت ھذه ا��در�� �� 1908ا�0رن ا��	ر�ن  أوا#لظ"رت �� : ا�� "أ��
 �ن ا���#� "
ا���Hرة �ذ�ك ��ت ا�
���ر��  وأ�ط�رھ��وھ ا���ف  "ا)�����"وا�
�دت �0و�

� �
2ض ا��ط���� ا��
�ت ا��ط��� و�
د�ق ا��ط�� وھ� �"ذا ���+� 
م  
�و�را �6"
�  إ

                                                           

	�,، ص  ،�	�� ���� ���	رة: ا������ �	���ان أ
	�� ا����، -1 -.��13.  
13��; ا� �.-، ص  -2.  
���، ���، $(�ن ا���3: ��	د ا���ن ا�3)��4 $<اد =	>�، -3	)��   . 11، ص 1،2003ط، ا�%ار ا� ���� ا�
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��ط�ع ا��ر�� ا���� ھذه ا��در�� ��� ��

���رات  إظ"ر إ��3ل ���ظ"ر ا�ط����، �0د ا
�ت  ا)�وانا������ �ن !+ل ا�!طوط وا�
!دام ��ض  وا)6��سا�و�وه 
�رز ا��� �
ا�


���ر�� � ا)	!ص�
�Hل ا�ط���� ا��ر#�� �� ھ�  ��ت  وإ������ وا)6��س
�Hل ا

6ب �و6� " ادوارد دي �و�L "� ا���ن ا��رو��� و�ن رواد ھذه ا��در� ،1ا�دا!����

ا��
�و��  ا)طواق�� دا!�� �ر#� ��و�� �ن   ، �6ث ���8 ا�ر�ب ا�ذي �	�ر ��"ا��ر!�"

� ا����رة�
��ل ا��� �

ز ��!طوط ا�0و�� ا��
 �
و��، و�و6�
  .�ن ا�د�د�ت ا��و��� ا��

7- �����
ا��0م  إ�راز إ�3، �6ث ا
�� ا����ون 1907ا�0رن ا��	ر�ن  أوا#لظ"رت �� : ا

 ������
لا��	R�  م
ة ا�ط����، ���دأوذ�ك �ر�,"م ا��" �راك"رواد ھذه ا��در��  وأوا#ل �6
ا���
����  ا)�وانا�ذي �ن ��6ث دا#� �ن ا�	�ل ���ء ھ�د�� وا!
�ر " ���و ���و"و

ا��ر�6�  أو�"����ل ا���دة �� ا��و6� ���6م ا�"�د��، �0د �رت ا�6ر�� ا�
������ �� �را6ل 
 ��  إ�3
6ر�ف ا���م و
����6  إ�3ا�
����6� �6ث �ن ���= ا���ن "����
ت ��Fرة و���د ����

ل ا��و��ن ا���� وا�ر�دي Hم �ءت ا��ر�6� ا� 3وا2
�ر ����ء �د�د ��
د ا�� �

ر����� ا�

دور  ا�	�ل ا�ط���� ��!
ر ��� �زءا ��ر��� ط���� ���ون �6ورا إ�3 أ!رى��" ا���ن �رة 


�و��ت ا��ورة Hم �ءت �ر�6�  ��H�6و�� ���H  ن� ��ن ا��زء ا�ط���6ث ا�
�دل ا���
ت ا��را#د وھذا �دل ��3 	دة اھ أ	�ءا�	�ل ���ق ��0� م ا���ن �0�06� �د� �ن ر��"�


2 ���0م ا�������. 

8- �ا��6ث �ن  إ�3ا�0رن ا��	ر�ن، وھذه ا��در�� ��ت وھد�ت  أوا#لظ"رت �� : ا
�%رد
�و�زة 
�6ل �� دا!�" ا�!�رات ا����� ا�
� �ر �"  أ	�ل��  وا�
���ر ��" ا)	�ء�وھر 

را�
!�ص �ن �ل  إ�3ا���ن و2د ا
�� ر��وه Hأ  �ط �� وأيا�وا2�
ا�	�ل ا�وا6د  أنرأو  ، وار


�دو ا��و6�  ��
� إ�3و���0م ا��ن ا�
�ر�دي  ،3و
���را Hراءا أ�Hر2د �و�6 ���ن �
�ددة و�

�د���"���3 ا�
�ر�د�� ا�
���ر�� ورا#دھ ا�رو��  ا)ول، أ���ن���2ن � ���ا�ذي " �

م ا�
�رف ���" ���و�� �ن ا�ل  وا)�وان ا)	�لا�
!دم � �
�م  إ�0�3ود ا��	ھد  أنا��

�� ���3 ا�
�ر�د�� ا�"�د��� ورا#دھ ا�"و��دي Hوا� ، ���م ا�رو6����ت "@�ر �دي �
#�  إ	رة أي، ا�ذي 
!�3 �ن "�و�در�ن�H 8م ��3 �ط

��وا2� و2ل ا�� �دا�ت ا��و6� 

6
رم ھذا ا��ط8 ��!ط وا��ون ھ� �وھر ا��ن، و�� �� أن��� ��ب  ا)��د� ��راھ�  أن
ط�

 �F��� و,وح� .4	!ص �
دا��ت �!
��� أي�ر�ط"  أ	�ل أي�ن  إ��دھ�

                                                           
��& �# % ا���$#� -1'، ���
	�,، ص �+	رات $� ا���)ن ا����( -.�� ،237 .  
  .231، ص ��; ا� �.-  -2
�A، ��(	ن، 1970-1870ا������ : ا��4 ا��)���� ا� 3	@�ا�+? �# �د، -3B 143، ص 1،1981ط، دارا�.  
���	ت وا���	��	ت: ��6ا���رة =	>� 6�% ا�# �%،  -4Cا�Dداب، ا����Fوا��(�ن وا �$	�B��; ا��ط(� �� ، ا� 
  . 244، ص 1،2005ط،
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9- �
���ظ"رت �� ا�ر�� : ا
�رHر�ن  ا�	�ر  �1920ن ا�0رن ا��
�
ا��ذاھب ا�����  آ!رو

6دودھ  أ�6ول ا��0ل ا��طن " ����و�د �رو�د" أ�6ث�+�6"  أ�د�� ا���ر ا�6د�ث، 
  �6ددھ"��
��ر �ن !واطر ا���س �� ��راھ ا��0�06 دون  أ�"�ن " �ر�
ون" )د�باو��

 ���
��
� و���3 ذ�ك ا��ودة  أو�6ب �ن ا�وا2� ا�ل  إ�3ر2��
ا�ط����� ��  ا)	�لا�
 ������  إ���3@� @�ر ��ط�0� ��
 ا)داءطر�0
�ن ��  "ا��ر���ون"ا��0ل ا�وا��، و2د ا


�د ��3 ا)و�3ا�طر�0� �
��و
و@را��ا�
���م ا�وا2�� ا�	���  � ���Hوا� ��	وب أ��(� 
"�����
" �ور��وري ��ر��و"ا��ط��  نا��ر����ا���ط8 ذو ا���د�ن و�ن ا�رز ا�����ن  "ا�

زع و��0د ��� ا��رد  ا)وا#لوھو �ن �
ا�ذ�ن �ر�وا ا�
���ر �ن �=�ة ا��رد �� ��م �0وم ��3 ا�
 ا�
6داث 
�و��ت  أ��و����و6ت ��
��ز��0� و�ن ���زات " ��ر��و"����، و�ن ����"

 ��
رض �� ا�0وا��ن ا�ط����� ��ظل ا���

 .��1در ا�,وء �H+ إ��3
��زة 

 ����
�	ل ا
��� :ا
	��ث ا
  ا

ر�"  ا)�	ط�ا��ن �ر
�ط ��ل  إن   �� �

�� ا�نا��6���، �ل 6
3 �� طرا#ق ��و�� ا
 "�+
ء ��3 ا!�H
� ا��Fر، و2د 2�ت �ل ا�6,رات ا��	ر�� �دون ا�� ����

� وو�+2

 
جو
�ددھ و
�وع �را�6"�P� ءص ��3 ��وس  أ	�! � و2"�"� ا)��لو6
3 ��3  أ�6
2�
 �

�ف ا�رؤى وا���ھ�م 6ول �ھ�� ا���ل ا���� ا�!
0
رب �ن  أ�" إ��ت ��� ��د و2د 

ع���لا���ل ا���� ھو و���� ��
���ر و�6و�� را�2�  أن��3  ا���وا�!��ت ا������  ا)��ر 

ن"و�0دم ،H
ج  ،ا�
�ر�ف ا�
�� ����ل ا���� �=��" �و��ر ����  أو���ك 	�+  إ������ ��ظ
لو�0وم ��P�  �ر��
���ا������ ا��واد ا���
!د�� �� ��#� �ن ا�ل  ا�6ذق���6م  و�
=Hر ا

   .2"اT!ر�ن إ��3و��"  أنا�	���� وا����رة ا�
� �ود ا���ن  ا)��ر إ�راز

ل2د ��ون ا���ل ا���� و����      ���ھ�  را)�و�
و2ف  �	�+ ����رد 
�ظ��ت  ا)��ر أو 
  ��3 ا���ن و��س ا��ن ا�ذي ��دع ��� و���� �
�ھ� @�� ��� و!ط� ا������ ورؤاه وو��� �ر�

��

ر�� �ن اHر �دى ا��
��0 �ردا و��
3.   

�ت �ن    
�ل ا���ل ا���� ا�را�2 ��3  أنا��ن �رون ا�� �ن ا�,روري  �
ذو�2و�� �ل ا�6	�
لا�دا�� وا�
���ر�� وا�
و����� �� آن ��،  ا����ر ا�	�+����	( ا����#�  ��

��ش ذا�ر

ل�	(�ت 
���ر��  ا)	�لا�"�د��� ھذه  ��
�ون 6��� �د� "
��3 ��ده ��6 3�

�دى ا���ن 
6
م ��3 ا���ن ا���دع  أورا�2� و�و,و�ت �0#د��  إ�����و�2م 
� 
�0  أنوط���، �ن ھ���


��0� ا������  أو���� ا���� �د2� �و,وع ��
��م ا���رة ��رازHم ���ر � 4.  

                                                           
��& �# % ا���$#� -1' ،���
	�,، ص�+	رات $� ا���)ن ا����( -.�� ، 239 .  
�	G	ن،  -2 �����
	�,، ص �%'& إ�JK Lوق ا��4 وا������ ا�� 	���:��ار ا��ؤ�� -.�� ،38 .  
3-  ،N�' ��(�	)K	�� �$ ا��، ا��(�ن?�  . 199، ص 2009، 1ط، دار ا�+%ى، ا�
201��; ا� �.-، ص  -4 .  
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  ���
�	ل ا
�&ر ا�": 

 ا���ض ��  أي
�ون ا��ن ا�
	���� �H�� ��Hل ",�� ��ن �ن ا���ون ���ر ����� 
ر
�ط �

�ق وا���م �
��ل ھذا ا���ل ذا �ذ��� و��3 2در ���ر �ن ا���ل، ھذه �
  : �1ا����ر ھ

�0وم �� �� ا�ر�م ھو و,� ا��0م  � أولا���رة ا�ذھ��� �دى ا���ن �ن  
���ذ�� �دا�� : ا
�'ط� -
�ر ا�
�و�ن وھو ا��0ط� وھ� ا��ط ا����ر  أول��3 �ط8 ا��و6� و�د�ك ��ون 2د �دا �� ��


�و�ن وھ�  أي
د!ل ��  أن� ���ن 
ا��ت �  أ������ن ��رد 
6د�د ���� �"� �زء  
��ر إ
�ن �ل و��3 ا�ر@م �ن ذ�ك �"� 
�Hر �� ا��	ھد � ��6ر�� إ�6"����.  

��د ا�!ط ���را  :ا
)ط -��ذات  ا)	�ل أدق�� ا��ن، و
ط�ق ���� !ط ا�ط+6 ��3  أ�
6
 �0�+
� ��دوا ا�!ط �ن �و�� ����� �ن ا��0ط ا�� دد ��دا ا���� ا�طو��� ا��Fر ا��ط�0�، ��

ه�
�
�ري �� ھذا ا ���ھ و���� ���= �0وى 6ر��� ��
 .وا

- ����	

ر� ��ن ����  :ا
��ل وا	� �	�ل وا�	�ل  ا)��لھ�ك 	�#� ����� ا����� ھو �
 �66ت 
�6ط �" !طوط و�!�ق ا�!ط  أو�� ا�ر�م ھو ���ن �� ا��ون  أو���
ا���س  أوا�

ل وا����ر 	�+ ���زا �� ��6ط �� وا��	(	�ل �� �6م و�ون ودر�� و!���� و�ر
�ط �
ول ا���ري �ن �م ��ن ا��رق  ا)!رى�
�� ا�
�و�ن ، وو,وح ا�	�ل ���د ��3 �"و�� ا�


�ون ا��"�� ا���ر�� 	2� ا)	�ل��ن   .2وا,6


,�ن ����� ا���س  إن :ا
	�	س -
�6س���� ���س ����ر وا���د �ن طر�ق ا���ن  وا�
وذھ�  ا)�وان��ض  أ!د� �PذاH+H�،  أ��دا��د ��3 و�� ا�!�وص وا��+�س �طوح ذات و

 �وف �+6ظ �� �	!  وور2��� �ظ"ر ا��ون و���ن  أوا��ط8 �ؤHر �� 	�ل  أن�" ور2
ض �وق  أوا����س، ا��روز  إنا�0ول �!��ا�!طوط  أو
6ت ا��ط8 ھو ���و�� �ن ا��0ط  أوا

 �6س �!	و�� ا�	�ء ����
��  أھ�����و�
� و
�د ا��+�س ذات  أو
زد6م �� �6ز وا6د ��6ث 
 و
��ل ��3  )�"ا���ل ا���� ��� �0ع 
=��د
��ب ا���ل ������3 ا���ل وا2���  و
,�� ا

�ق 
=��دو
6دد �ر�ز ا���دة و
��ل ��3 �
م وا����� .3ا


	Fل �6زا �� ا��راغ وھ� ��رة �ن �6م ا��
��  :ا
���� وا
�راغ - "
ھ�#�  أ!د�وز�" وھ�#
، ��  ا)�6مھ�#ت ��Hرة، ��" ا����ب وا��طوا�� وا��!روط وھذه  
=!ذ وا)�6م�6ددة 

 �

ل �0�06� ���و6� ا���,ء ��رة �ن �ط8 وا��
ل ا�� ��ل ��
� �ن ا���ن � ����	
ا��ن ا�
6رة �ن ���� وا��
ل �� ا�ر�م ����� و�ل ��" ��ط�  ت���را@ت ��3 ا��ط8 ��ر��"

�ب ��ن ا��
�� وا��راغ �� ا���ل ا���� ھو ا���ل ���� �
�2 ا����ر �"�  أ���2� �U!ر وا��


=��د� �"
 .4ا��
�� وا��راغ و
6د�د �+2

                                                           
1- ��3��P ا��1& ،�(	ن 6�% ا�# �% ا�3(	K �$ L��

	�,، ص ا��4 وا�%را�	 وا� � -.�� ،50 .  
  . 54، ص  ��; ا� �.- -2
  . 55، ص  ��; ا� �.- -3
  . 56، ص  ��; ا� �.- -4
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س ا�ذي  أھ������ر ا��ون �"  إن :ا
�ون -�����ظ"ر ����ن ��د� �� ا���ل ا���� �"و ذ�ك ا
�ن 6و�� وا��ون ھو ا����ر ا�
�و�ري �� ا��ن و��
!دم �� ا��ن  ا)	�ء�0� ا�,وء ��3 

 ���F� ���0دم  إذ�!
�
  ا)�وان"
ا���ر,�  وا)�زاءا�0ر��� وا����دة  ا)	�ء �ظ"رو�0 �	د
ءا��و�ودة �� ا�ظل و��
!دم ا��ون أو ��,وء �,� ا)�وان��0ل ا�وا2��� ��3 ا��ورة  

 ،حا�ط����� ���",��
+ف ��ن �واد �!
���  أو�� و!�رةا�	�� واH�ه  �
��م و��ت ا�
ا�ھ
، ء وأ�,�,�ط���  � ���
6�� ����� ����� وا��ر�ز  ا)�6ر�����، ���ون  ء��ر�ز )	�


�Fر �ن ��د T!ر وھ� ��رد  أن إ���6زن  وا)�ود��ط"رة  وا)��ض��دم 
 ��ھذه ا���

�1
�ق ���" أ�راف. 

	�  أوا
ظل وا
�ور  -'
�ق �� ا���ل  إ�3وا��ور  ل�	�ر ا�ظ: ا
�+م أواF8 وا�
ا��+2� ��ن ا��

�ون ا2ل ��2�، و���ب ھذا ا����ر دورا  أ���2�  ا)�Hرا���� ����ط0� ا��,�#� ھ� � ��
ا���

 �� �دة �ن �6ث ا�6س ا إ�طءھ,

0ل ��ن ا��0م ا���� �درا�� �� ا���ل ا���� وذ�ك ��د�
م و�ن وظ#ف  أو	دة ا�,وء �
ءةا�ھ,�ون �� �وا�ل  ا�

�06ق  أ!رى�� ا���ل ا���� ا��

ون �� �وا�ل �
ون �� �وا�ل  أ!رىا�
وازن، ا��

�06ق  أ!رى�
�06ق ا�
=�Hر ا�درا��، ا��

ون �� �وا�ل ا���دة ���و,وع ا�ر#�س �
�6س���8  أ!رى، ا���2���ق ا��را@� ا  . 

�د  ��	ل ا
���  أ�
  :ا

�وز   -%�
ا��ن  وأ��دة��ظري  دوھو ا6"	�ر �6ن"��ط�ق ا���ن ا�
	���� ا��را�2  :ا
�وطن ا��ر��، �� 
6د�د 
�ر�ف ل� ����	
وز"ا��
�ن !+ل و,�� ���ن �ر�� �ش �� " ا�


�ودھ �0دة ا�
�وق و��ن  �
ا�0رن ا��	ر�ن �� ظل 
�زق 6,ري ��ن ا�6,رة ا�Fر��� ا�
ري ,6 �وز ھذا ا�و,� �+ ��ون �و,�
ر�� رازح �� ا�
!�ف، �د�ك �طرح ��3 ���� 

���ل ا���� �وا��  ذ�ك إ������3 � ،���
�H أو,ع@�ر ا���ل ا���� و� ���
ا���ق ا��ن  ل�!
0��د �دى ا��ر��، و����  ا)ورو��
ه ا�
�ر�د و
�Hل �ز�� ا��6�ظ� ��3 ا��
)ھ����� 


�Hل �� 
 ��ر �6ن �� ا���ل ا���� 	 ا��6
وى �ل ��  أو ا)��وبا��0وى ا�
� �6ددھ
  أنا	
راطت ا���ل ا����  6ر�� ا���ن، ����ت��
�  أو��ون ��F� ،�� أن ا)����@�ر �

 �
������ر �ن 6ر����وز ��ل ا�
زام  ا�

زام )�� أ�,�"ذا ����ل ا���� ھو ��  .   �3وھر ا

�ر   -��
ا�
���ر �ن ا�و�� �6ر�� ا���ن ا�ذي ��ون ���� ��  إ�+ن�
�!ص ا�	�ر ��  :ا
ل و
و�6د  ن
���را �ا����  ا)داءا���ل ا���� ھو ا���� ��ن ذا
� و��
��� ���ون �
�6ظ� ا	

�� ھو ا�6ر�� �+  إن�� ا�ذات ا���د��،  ا)�زاء��ل �
��ر ا�
���ر �ن �وھر ا�
و�� ا�	
ن��م �د�د �
6د ���  إ�3د�و وا2�� و���� � إ�3ا���ن ��
��  أن	ك ����ط���� �� 
را�ط  ا�

������ر ��ن ا��زء وا��ل و��ن ���� ا��+�8 ���
�� وا�	�#�� ا  .وا��6وا��� وا���
ء  ا)��وب�ن ھو�� ا���ل ا���� �ن !+ل  إ�+�� �دور�0وم ا�	�ر    � وھو �ذ�ك �06ق �

وز ا�ذي ���د ا�
!ط� �� ا���
وى  يأ�ن �0و�ت ا���ل ا����  ا)ول�� ا����ر �
ا�

                                                           
1- ��3��P ا��1& ،�(	ن 6�% ا�# �% ا�3(	K �$ L��
  .57، ص ��.- 
	�,، ا��4 وا�%را�	 وا� �
  .59، ص  ��; ا� �.- -2
  .195، ص 2009، 1ط، ا� �>? ا����3 ���(�ن، ا�Q	رات ا�����3 ا� �#%ة، ا�#���� $� ا��4�?ار =��ون،  -3
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ا���ل ا���� ��ط�ق �ن ��رة ا�
طور �+ 
�ط�ق �وا�"� ا��و6� �ن ��رة 
��  إن، ا)��و��

�	= �را6ل ا���ل  إذ��0� ا��زه  و�"#�� �	=ن � ء
�	= ا���رة و��"�Hز  أ���
�ر  أ���ل ا��

وز �� ��
وى ��ل ا�ر�م ذا�
2ت ذ�ك �و� �ن ا�
	�ل و�ق ��

� و���� �ن ا��و6� "# إ�	

   .1ا���ن أيوو,��� ��	#"

ر��Hل  :ا-���ر  -���� ��  ا0��د ا�����، �"ذا  نا�
���ر �ا�
ر�
وز ���
ا��ز ��ل ��� �
ر ھ���ه � و��
��0 �� ��
وى ا�
���ر �� ا
ھو  ا�!روج �ن ا��0م ا�
��0د�� وھو !روج 

�6ة، و��ن ھل ����  أ�,ط���� وھو �"ر �� ��� "� �
ھذه ا��0م  إ��ر��0م ا���ون ا�	���� ا�
 ر إن�ن !ل �ن ا�
	!����،  ن
���را �����"���ا�
�ر�دي  إ�3ھو ا�!روج �ن ا�
6د�دي  ا


��Hل و
���د ا�	�ل ا�ط��� إ�3و�ن ا�	��� �
�ل �� 
6د�دي �ل ��� ا�+	��� و��0د �
  ا��ر#� ��3 ا��ط8 ا�
�و�ري ���و,وع ا�
6د�دي ھو �ل �� ا��و,وع  أ���Hل وا2�

06#ق ���" و��ن  )��ا�
�ر�دي �"و ��0ض ذ�ك �ا�
���ر ا�	��� ��  أ���و���،  �=�Hر�
��ق �
ل�
�ل �	(�!طوط ���� ا�+	��� �"و �ل  أوا�"�د���  ���ر أ�,ھ�د��،  
���ر ���ھو  ا

وز و6دة ا��ون �� ا�	�ل و�� ا�!ط ����8 ا���ل ا���� ا2ل ز�� وا2ل �
�  .2إ�"

  -   �ت د0�2� إ�داعؤ� ھ� ����� را� :ا
رؤ�
�د ���6 3�
 ��ن ا��ن ا�ذي ��
�د  ،�رف 
 ��ت ا�د0�2� �� ��ء ���ره �ؤ�د ا�ط�
+ءم ا�ذي � ا)�د�����3 ا��0� �� ،� ا�رؤ�� 

�� ���ب  أ����ن أ�ر�ن��3 6ر�� ا���ن وھو ��0د ��ل ا��راھت ا����� وھ�ك ��ل ��ن �
ط��  و���ذب��	V ا���ن ���� �	�ل �
6رر  أنو��ن  ا)دا#�ا���ن ذا
�، ��ن ا���د ا��"ري �

 0
رن ا�رؤ�  ا��داعوھو ��م آ!ر ��م  إ�3و��ر�
ووا�ط
� ا�6دس وھو ��د ا�رؤ�، و
�وزه ، أ�" إ�ر�ز �� 	��� ا��م ��

ا���ل ا���� ��
0ل �ذا
� وھو ��	ف ����ن �ن  إن

�
 ا)داء
��ور ا�6ر�� ��د و ا��دا���رات ا�6د�H� ������� وا�0�06� و�
وا�ق ھذا ا�رأي �� ا�
�
ر
�ط �"ذه  ا)�وان�طر�0� و,� ،���طر ��� ا���ن ��3 ا��دة ��طرة ����  ا���� ا�ذي 

�و,��� و��� �طر�0� ا�
�و�ن ھ� �6د ا"
  .3رؤ� ذا


ث ��
� 0� ا
%زا/ر :ا
	��ث ا����
  ا
�ر�� ا

�ر ا�
داد ���ط0� ا��Fرب ا����ر و	�ل    �
و�0د �ر�ت  إ�ر��0ا��زا#ر ��د ا�6,رات، و

 �
ت ا�
��0د�� ا�
�  أ
رث���و�� ���رة �ن ا�6,رات ا��
=�Hرا ���را �� ا���ون وا���
 "
Hوار

�ر  ا)��ل��  �ن 
ر�� ھذا ا�وطن  أ�����ر ا���ور و�ن ھذه ا�6,رات ����

 "ا�ھ0ر"���0وش ا��و�ودة �� �!ور ا�",ب ا����، و�� �!ور ��ل ا��6راء �� ��ط0� 
 	�وب "�ا�
 ���"و"
���  أوا��
و�ط  ا)��ض2د�� �ن ��ط0� ا��6ر  ، و�ن ا�6,رات �

 ��ءا���طق ا�Fر��� ��" و!�Hو�ط� أ
ء "نا���ز�ط��"و "��رو�ن"ا��د ا���H8  وأ
ا��
��+��ء، ا�Hر��"ا�و�ود  وأ
ا�6,ري ���زا#ر � ھو  ا�رثھذا  أن���زا#ر، و�	ك  "ا�

�  وا��
�Hل �� ا��"ر �!
�ف ا���ون  إ"
  .!+�� ا��"ر ا�6,رات ا��!
��� ا�
� �ر�

                                                           
  .197، ص  ��; ا� �.-، ا�#���� $� ا��4�?ار =��ون،  -1
  .198، ص  ��; ا� �.- -2
  .201، ص  ��; ا� �.- -3
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���ف ا��ن ا�
	���� �� ا��زا#ر      ر ذو إ������3�
ر�ن ر#����ن، �
ر ذو 
=�Hر �
 	ر�2 و
ر ا)و@ر��،  
=�Hر�
وھو � ���3 ��ن  ا��+���ن ا��ن  أ��و��ا�	ر�2 ��
�د و��
و�6  لا�

ت وا�ز!ر�� ا���������+��
ص �� ا��زا#ر دون  دأبو2د  ا!
 �
��3 �	ر و
���م ھذا ا��ن ا�
��ر "و��ده  "��� را�م" رأ�"م@�رھ �ن ا���دان ا��ر��� ���و�� �ن ا�����ن ا�رواد ��3 

م"و"را�م�
ر ذ، "ا)��ء أ��ن��6د "و"��ط�3 �ن د�غ"و"��6د �
 أورو�� �
=�Hر @ر� ووا�
3 ���ن ا����دي وھو ��� �)PEINTURE DE CHEVALET( د�
�ن  أ�و��، وھو ��

 ��
ھذا ا��وع ا@�ب ا�
	����ن ا��زا#ر��ن و2د �	= ا��ن ا��زا#ري  إ�3ا��دارس ا����� ا�Fر��� و��
�ن ��و�"م ا�0د���  أ����"م��
و6ون  ا����ون���ن ا�Fر�� 6
3 وان �ن ��ض  �
=Hراا����ر 

��0ت ���� ��
و6ة �ن  أ���"م ���ذون أ�"م @�ر
��0ت ا�Fر��� ا)���ب�طرق و
  .1و�ن ا�

��زا#ر   � ����	
  :ھ� أ���� �را6ل 
ر�!��  H+H��و���ن 
��0م ا��را6ل ا�
� �ر �" ا��ن ا�

�� ا
%زا/ري ��ل   1���
  : 2"1830"ا
�ن ا

    W��� �ا��وا2� ا��ر���  أھم إ6دىن ا�وطن ا��رب ھو ا��زء ا����ر � اا��زا#ر ھذ إن��2  إذا
 3�� ����6
و�� �ن �
6ف ��
و6� ��3 ا�ط���� ���ل  ا�ط+ق�ل وا��
 ��"����
�Hل 
 "ا�

 �ر32 ���� ��� Hرا
���  أ�Hر إ�3�H ف�ن�ا��و�ودة �"ذه ا���ط0�  وا)Hر�ت ،م .��� ق آ
+��

دا!+ و�� �2� �ن  ،
ؤ�ل 
ر�! �Fر�� و�	ر�2�

ر�
� ا�6,رات ا�� �� +,�

��� و�ن ��دھم  ا)�فا�ذ�ن ��روا ا��زء ا�	��� ا����6 �ن ا��زا#ر 2را��  "نا�������0"

"م �� ا���ران  اا�رو�ن ا�ذ�ن 
ر�وا�ذي ا�
��0  ا��+مم H "ا���ز�ط��ن"و "لا�و �دا"و،���

0�� ا��ر��� �
=Hرت ا��زا#ر �"ذه ا�6,رات وHوا� �Fوا ��� ا����
  ترأHا��زا#ر��ن وا�"��
��� �� ا��زا#ر  أ!د���
و�ت �!
��� ��6ث �� ����	
   .وا����را�6د�ث  ��ر 
ر�!"ا��ن ا�

�� ا
%زا/ري  2���
  ":1962- 1830"�0رة ا$���ل ا
�ر���  أ���ءا
�ن ا
6
+ل ا��ر���، �م  ��1962�  إ�3 1830ا��
رة ا�طو��� ا���
دة �ن ���  إن    �ھ� �
رة ا

 ن ���	"  إ���رز ��"� �
��2ل �ن ا�����ن ا��زا#ر��ن وذ�ك ���س ا�ظروف ا����� ا�

�ك ا��
رة و2د ��ت ا�ر�دة �� ��ل ا���ون  �� ��
�ن ��ن  ا)ورو���ن���ر����ن وا���


=Hر�نا��زا#ر��ن  ا�����نا����ر�ن، و�� ذ�ك �0د �	= ا��د�د �ن  أ��ءو�ن  ا��زا#ر��ا��دن � 

��ب�(
�	رھ ا��دارس وا��را�م ا��ر���� ���زا#ر � �
  .3ا�

� �	ر  ا)وا#لا�����ن ا��زا#ر��ن  أ���ب أنو�+6ظ  �
�� ا��
رة ا���
دة �ن �"�� ا�0رن ا�
�وا2���، و2د  أ���با�!����ت �ن ا�0رن ا��	ر�ن 
�ود ���"م  إ�3� ����!	
ا��دارس ا�


راوح ���ن ���  ا)و�3 ا��
رةظ"رت �� 
 �
���و�� �ن  أول، ��1920�  إ�3 1914ا�

���  "ازواو ���ري"� �ذ�ر ��"م، ا����� ا�Fر�� ا)���ب�ن ر��� ا��و6ت �6ب  ا�����ن

��ذ ��و2د  1916
  "ازواو ���ري"و2د �ن " ادوارد ھرز�ق"�د ا���ن ا��ر��� 3��!
�

                                                           
�?ا��، إ��اھ�P ��دوخ -1�	� ��  . 8ص  7، ص2005، 1طھ���، ا��?ا��،  ، دار���Cة ا��4 ا��)��
  1،2002ط، ا� <
�C ا��ط(�� ��KU	ل ا�()� واQ=+	ر،ا��?ا��، ا��%��; 6�L ا�� 	ل، ا��	دق ���ش -2
  .22ص،
3- Pا� �.-، ��دوخ إ��اھ� ;��  . 81، ص
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  ، �ذابوا2��  �=��وب�� ر�م ا���ظر ا�ط����� وا�	وارع ا�,�0� ���دن ا��Fر��� وا��زا#ر�� 
��د �ن ��ر ا�ر���ن  ا�ذي "��د ا�ر�6ن �6و��"ا���ن  أ�د �1920
داءا �ن ��� إ و

تا�وا2���ن ، و�� ا��
رة ا���
دة � ��ن ��H+Hت ا� إ��3ن ا�0رن ا��	ر�ن ظ"رت  وا)ر����
ا�ذي 
�ون ���  ��1935�  "��6د ز��ر��"ا�و�ود ���و�� �ن ا�ر���ن �ذ�ر �ن ���"م 

ا�6د "زا#ر��، و�ص �� ر�م ا���ظر ا�ط����� ا��!
 ي���زا#ر وا�ذ��در�� ا���ون ا������ 

��ذ ��ا�ذي  "�ن ����ن
 ��1940�  "��د ا�0در �راح"، و" ��ر	��ل"�د ا�ر�م ا�������  3


� �� ا��"�ر ���ن �ر�� وا���
را و2د ��ل ���� ��+�س ود��ورات ا�ذي �ش ��ظم �6
ا���رح  ار�2��  "�	����ر"���ر�6ت �����  ا�د��وراتا���رح و2د 2م ���ل ا��د�د �ن 

�م ا��ن ا�
	����  إ��3 د!�ت 
ا� ��1947�  "و��� ��6 ا�د�ن"، "���ود �و�رش"ا���د���، �

�وز  �ن طر�ق ا��د�� �0د ��ت وھ� �

�H�Hل  ا���
 إ��3	ر ��� ���ل ر�وم ز!ر��� 

ا���ل ا���� و�رزت  ت��ووا  ، و2د و�دت ا����� �ن ���و�� �ن ا�����ن ا��ر����ن1ا��طر��

�� �ر�دة �� ��� ا�ذي 
��ز " �6ن �ن ��ورة"ا�ز!ر�� ا��طري، وظ"ر �� ��س ا��
رة  أ��و�"
���  ءا���ظر وا)�6ا��طري و2د 
!�ص �� ر�م �!
�ف  �=��و���ذ�ك ��ا�	���� �

0�� ا��زا#ر� إ�3ا���ر�� ا�
	�����  ااد!�وا��زا#ر��، ھؤ�ء ا�����ن H@�ر ��ب ا� �أن 
رب �

6رر �ن ا�
��0د  ا)و�3ا�
0�� ا��6س  ا�06لا��ر��� �� ھذا  ا��د�و�و���م 
�ن �Hا�
 �����رب � ا)�ر، ا)ورو���ن إ��3�
  ا�ذي ��ل ھذه ا���� 
�د �" �ر إ�
��3 ھ�ش ا�


	را�2 ا��ر������� ھذه  ن�زا#ر��ا�ا�����ن  أنھ�  �
ظ"ر وا,6وا��+6ظ� ا���� ا�
� ، 2ا

ا�وا2��، �ن  ا)��وب�ن ا�0رن ا��	ر�ن 2د �د ���"م ���� ���  ا)ولا���ف  أيا��
رة 
وا2�� �
=Hر�ن ��  �=��وب!+ل ر�م ا���ظر ا�ط����� ���زا#ر، وا��6ة ا�	���� ا��زا#ر�� 

��ن ا���
	ر�2ن �ن ا��ر����ن و���� ا��
رة ا���
دة ا��و�ود�ن ���زا#ر، و� ا)ورو���نذ�ك �
 �ن ا�ر���ن ا��زا#ر��ن ا�ذ�ن  � �=سظ"رت ���و��  ��1962�  إ�3 �1950ن ��� "�

م"��وا ���	ون �� ا@��"م �� �ر�� �ن ���"م، �
ر ا� "��6د �
�ون ا�
ط���0� �ا���6وب ��3 
���+����در�� ا�وط��� ����ون ا������ ���زا#ر ��3 �د  و2د  درس ��0م ا���ون ا�ز!ر��� ا�


��ذ، �� "ا��ل �و��رو"ا���ن 
 وأ�,، "��6د را�م"و	�0�0 "��ررا�م "3 �د �ل �ن �� 
ر�س وھو " ��د X �ن ��
ر"�� �
�م درس �وھران Hم وا�ل درا�F
�ن �وا��د �د��� ��

و��س ا��
رة  ا)��وبا�ذي �� ��س  "در 2ر�ز��د ا�0"ا���ن  أ�,ا�
�ر�د،  إ�3 أ��و��و���ل 

 ��0د درس ا��ن ���در�� ا�وط��� ����ون  "ا��!م أ��6د" أ�، 3"��د X �ن ��
ر"ا�ز���� �

�� �ن ا������ت و��3  "��ر را�م"��3 �د  ��1952�  إ�3 �1948ن ���  ا������ ���زا#ر

�	��  أ��و��و�
��ز  "��ر�س"ل درا�
� ، Hم وا�"�ن او��ن �ر�ز��"�د ا���ن ا��ر��� �
 ��
وھو ��ن ���� �ون ���� ����� و2د ھ�ر "��6د !دة "��س ھذه ا��
رة  إ�3ا�
�ر�د، و��

                                                           
  . 82، ص��; ا� �.- -1
2-  ،��Vاوز P% ا�����ت ا�(�ر�# % 6	�	: ��� �	ا���� $� ا��)��& ا�3?. X�Uا���?� ، دار ھ���، ا�

  .  109، ص 1،2007،ط
�?ا��، إ��اھ�P ��دوخ -3�	� ��  . 83ص، ��.- 
	�,، ���Cة ا��4 ا��)��
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"�ر�س" إ�3  ���1953  �
0+ل و �
��ز�ا��زا#ر وا�
0ر �" � إ�H،3م ر��� �=��و�� د ا
ا�ر�ز��  ا)	�لرف ا��ر�� و�ن ا�
�ر�دي ا��
��ز وھو ��
و�6 ر�و�� ا�
�ر�د�� �ن ا�6


طو�ر 	�ل ا�6رف ا��ر��  ا)�����,ل ا��ھ��  وآ!رون "���6د !دة"�+و	م، و���ب  ��
ء ا��داع إ�3ا�"�د�� ا�ز!ر��� �	�ل ��
�ر !+ل �
رة �
��زة د��
"م ��" وط��
"م  وأ��ده�Hأ 

#"م وھو�
"م وھو ��
��رة  أن�+6ظ�  إ�3 "��6د !دة"2د  ���"م ا�دؤوب ��
���ر �ن ا�
ء �
��د�
�ن ��+ء �� �ل  إ�3ا� 
�� 
���ر ��"�� ��
�ك  ا)��لھو�� !�� وا�6� �����	
ا�

Hم وا�ل درا�
�  "را�م" ا)!وةدرس ��در�� ا���ون ا������ ��3 �د  "�	�ر ��س" أ� ،1ا��
رة

ر�س"��" 
)��وبا�Fر���  ا)���ب�� �6و و2د �دا �	ط� ا���� �ر�م �����ت Hم ا� 
 ،��ا��و��� ��ر�ف  ة�Pظ"ر ا��6 أ����ا�ذي اھ
م ��  "��6د �وز�د"ا���ن  أ�,ا��ط�


�ر�دي ���ل  �=��وبا��زا#ري و!�� ��ط0� ا��0#ل  ��	�0د درس  "	�ري ����" أ�
ا�
�ر�دي �ن ا�ر�وز و��
�ر �ن �ؤ��� 6ر��  أ��و��و��
�"م  "�ر�س"���زا#ر Hم �� 


رة ا�!����ت ��د �ل �ن  "ا�و	م"� ��، و�0د �ن �ل "��6د ا�وا��ل"و "2رة ا�6د"و�ن ��
ھت ا����� ا�6د�H� �� ا�ر�م و!�� ا�
�ر�د  إ�3���� ا�!����ت �
=Hر�ن �
�6د ���د �

رض �� �ون ا���و	�� ا�
�ر�د و��وا ��0"ھذه ا��
رة ا��دم  أن، وا��+6ظ "أورو�"و "�ر��
�ط�ق ��3 ���� ا��
رة ا���
دة �ن �دا�� ا�0رن  أن، و��
ط�� ا��6ت��" ا�
	����ن ا��"
��ن ��ن 

��زا#ر إ�3ا��	ر�ن � �����	

0+ل ا�وط�� ا�م رواد ا�6ر�� ا���  .2ا

�� ا
%زا/ري ��د ا$��'�ل 3���
  :ا
�ن ا

0+ل ��6د�ث �	V �ن    ��ا�
���ل وا�
���ل ا�ز��� �ن ا�6ر�� ا�
	����� ا��زا#ر�� ��د ا


��0م ھذه ا��
رة  
رات  H+H� إ������3����
0+ل أ���
ر�L ا�
	��ل ا��زا#ري ��د ا ��.  
 �در�� ���� �����3 ا���روف  : ا�و
4ا
��رة    "
ت وا������ت �م 
�رف ا��زا#ر و2��
ا��


0+ل �د ا@��"م ��ا�وطن ��  إ�3و�ن ا@�ب ا�����ن ا��زا#ر��ن �
وا�د�ن ��ر�� و��د ا
ا���م و�ھ�ت ا��در�� ا�وط��� ����ون  أ�د���ت
!ر�ت ���و�� �ن ا�ر���ن �ن �!
�ف 

   "وھران"���� ا���ون ا������ وا��دارس ا��"و�� ����ون �� �ل �ن و� ا������ ���زا#ر
 ظ"رت ���و�� �ن ا�����ن  ،�� 
!ر�4 د��ت �ن ا�����ن ا�
	����ن "��2ط���"و��

�����ن ا��6
ر��ن، و�ن ا@�ب  نا������ك ھؤ�ء ��
وذ�ك �
=�Hر ا���رض ا����� و��,ل ا6
ر�� � ا��	و���� ھذه ا��
رة وا�ذ�ن ��
��ا�6د�H�  ا)ورو����
=Hر�ن ���دارس  ا�واز ا��06� ا


0+ل ��
�ر�د و	�� ا�
�ر�د، �0د 2�ت ا�دو�� ا��زا#ر�� ��د ا�ا�!رج  إ�3 ت�H� �Pر�ل�
،�����	
ت وا������ت  ��
�و�ن �� ��ل ا���ون ا���
و�ن ��ن ا�����ن ا�ذ�ن �رزوا �� �
رة ا��

 إ����ل"ا���ن  أ�,!��ط �ن ا�
=�Hر�� وا��طر��،  أ��و��ا�ذي ��
�ر " ���Fر��6د ا"ا�ر�م 

0+ل و�
��ز  "���وم����وع !ص  أ��و��ا�ذي �ن ���ش ��ر�� Hم ا�
0ر ���زا#ر ��د ا

ا�ذي درس ا�ر�م  "��6د �و���H�"ا�و�ود ا���ن  إ��3ن ا�
������ و�� �"�� ا������ت ظ"ر 

                                                           
1- ،��Vاوز P% ا�����ت ا�(�ر �# % 6	�	: ��� �	ا���� $� ا��)��& ا�3?. X�U� ، ،,�	
ص  112ص ��.- 

113.  
�?ا��، إ��اھ�P ��دوخ -2�	� ��  .84، ص  ، ��.- 
	�,���Cة ا��4 ا��)��
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0ھرة"���زا#ر Hم وا�ل دار�
� ��ر�م وا�!ط ا��ر�� �ت "���
، �0د 
��زت �
رة ا��
و�ودھم  او
�Hوا������ت ���طرة ا�����ن ا��!,ر��ن ��ر@م �ن و�ود ��ض ا�����ن ا�ذ�ن ا

6د ا�وط�� ����ون ا�
	����� ا�ذي  1963!رج ھذه ا����و�� و�0د 	"دت ��� 
� أ�	=ه��+د ا
ل�ن ا�����ن ا��!,ر��ن �ن  ���و��Hر ��س"،"��6د !دة"أ��	"،"��ط�3 "،"��� !و���

م"،"��6د ا�وا��ل"،"ا��!م أ��6د"، "�دان�
  ،1 و@�رھم"��6د 

و
��زت ھذه ا��
رة �
!ر�4 د��ت �ن ا�����ن ��3 �د ����� ا���ون ا������ و ا��در��   
��6د "���� ا���ون ا������ �ل �ن �ن ��ن !ر��� � و�ذ�را�وط��� ����ون ا������، 

ري "،"�	�ر ا�ن ا�	�L" ،"داودي ��6د"، "���3 �6	وي"،"�و�3 �ورد�ن"،"��ر�
���د "�ل �ن ��ذ�ر!ر��� ا��در�� ا�وط��� ����ون ا������  أ�و@�رھم  "�و�ف

�ور "و "��د ا��ز�ز �ن ز,��"، "��6د ��6ور"،"�زھر �6ر"،"��6د �ن �Fداد"،"���دا��
��ط�3 "�ن ���"م  ��ذ�ر���در��  ا��+���!ر��و �2م ا���ون  أ� "ا�د�ن �ن 	0ران

و@�رھم و�+وة ��3  "ا�و��ر �6راوي"،"�ن 
و�س �0دا��"،"��� �ر�وش"،"ا��وط
ت ا��زا#ر�ت و2د  �0د 
�رف ا���"ور ا��ذ�ور�نا�ر���ن �ا���� ��3 ���و�� �ن ا�ر�

رض �����، �ذ�ر ��"ن �ل �ن  أوظ"رن �� �دة ��رض 	!��� ��" �6� ���
 "،"داود �وزي"،"ز��� ��ور"،"�"��� ���6ر"،"�
�6� ���ر"،"!�رة ������"،"ا�د�ن��
�


0+ل �ن �0
�را ��3  ا)و�3ا�ر���ن �� ا���وات  بظ"ور أ@�و@�رھن، و "��ش�+�
��  نا�
	�����ن  ��د ��2لو������ ���6ت � "��2ط���"و "وھران" "ا��زا#ر" ا�H+ثا��وا�م 
  ."��ط�3 �دان"و ،"��6د د�غ"،"��رك 6و���"،"�وارة ا�ط�ب"��"م  �ذ�رھذا ا��وع 

� ا
��رة   ���
ت �6ت �ر�ت  :ا����Hأ6داثا�  ن �"� ���0HراHأ  ����	
 ��3 ا�6ر�� ا���ا��
  �س �0ر ا��در�� ا�وط��� ����ون ا������ ���زا#را��در�� ا���� ����ون ا������ �� � إ�	ء��"


وى ا�����ن، �� �ر�ت ھذه ا��
رة 
و�� �� ا�
�و�ن ا���� �0د �� �وزارة  أ�	=ت�� ��8 �ر�
ا�
ر��� �ھد ا�
��و�و��� �
!ر�4  أ�2���� ��
ذة!ا����� �� �ر�ت ھذه ا��
رة  ا�
ر��� أ�

6د ا�وط�� ����ون 
�6د ا�وط�� ����ون ا�
	�����، و�� ��ل ظ"ور ا
�0��� ا�ذي �,م ��� اHا�
0��� Yا���	Hءت ا�
�Hل �� ��ء  إ�	
 ���0H ل�ا�ذي  "ا���ش"و�
6ف  "ر�ض ا��
8"�دة ھ�

 
� �و6ت ���� و�6وت 
�Hل ���رة ا���ح ا����8 ��	�ب ا��زا#ري، �� أ�	#ت�,م ��ن ���
ت �2�ت ا�دو�� ���ء  ���رض، وأرو2��دة 2 ��"��0H�2ر ا�"  ���	

ج���0�� اHا� 

ت 
�ظ�م �"ر�ن ����Hرة ا�
ا�وط�� وا�دو�� ����ون  "أھراس�وق "وا����، �� 	"دت �

 �����	
�1980ن ���  ا�
دءاا�
2.  


�� ا
��رة   ��
ت �6ث �ر�ت ا��زا#ر  :ا����
 ��3 ا�
���� ا�وط���، أHرت�=�و��  أ6داثا�
ا�!رج و�ن ,��"م ا��د�د �ن ا�����ن  إ�3ا��زا#ر��  ا)د�F��� ھ�رة  ا)6داثو
���ت ھذه 

ھ�ت �� ھ�رة  ا)6داث، و�ن �=ورو�ا�
	����ن ا�ذ�ن ھ�روا ارض ا�وطن وا�
0روا � �
ا�
�د�ر ا��در�� ا�وط��� ����ون ا������ وا��� دا!ل  "ا�6د ����"ا��د�د �ن ا�����ن �0
ل ا���د 

                                                           
87��; ا� �.-، ص  -1 .  
�?ا��، ا��اھ�P ��دوخ -2�	� ��89��; ا� �.-، ص ، ���Cة ا��4 ا��)��.  
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و�2وا �ن ا��	ط ا���� وا�
	����  إ��0ر ا��در��، و���� ا@�ب ا�����ن ا�ذ�ن �0وا �� ا��زا#ر 
 �#
�6ن ا�6��  أو�" �ش �رة  ا)�����ؤ2
، و��
��ا���� ���+د �دأت ا�6ر�� ا�
	����� �� ا
ت أ!رى����

!رج د��ت �د�دة �ن ا�����ن ور�وع ا��د�د ��"م �� �"�� ا� �ارض  إ�3، �

 ���ت ا���رض ا����� �� ���,
ش  أر�ءا�وطن وھ�ذا �
ا�وطن، و�ن �ن �ظھر ا�
 �����	
8 2��  إ�دةا�6ر�� ا�
ت ا��رض  "��6د را�م"�� وا)رو2�و�ذا �
8 ا��د�د �ن 2

��ا����� ,�0��� إ�3 �Hا��را�ز ا� 0�� ا���
	رة ��ر ا�وطن، وھذا �Hراء إ�3 أدى ودور ا�Hإ 
ن �6را ��3 ا��ؤ��ت ا���و��� و6دھ  أنا��"
��ن ��د  إ�3ا�وط�� ا���� و
وز���  ا�
راث�

ت ا��رض دور ا�و�ط� ��ن ا�����ن ا���
��ن و��ن ا���"ور�ا��ر�ض �ن ا����6ن  و���ت 2

����	
 	1وا��"
��ن ���ن ا��� ، ��� إ�3و
����6 وھ�ذا �رزت  إ�
�"م�� ا�����ن ��3 �,

��زا#ر ��6ت �دورھ ��روز ا��د�د �ن ا�����ن ا��دد � �����	
ا�و�ود �وادر �وق ����ون ا�
ل��3 ا��6� ا����� ا�وط��� �ن Hد"أ��	ح رل "و"�ر�د �و	��"،"�+�� ��د ا���6م"، "ر���


ح ا�����ن ا��زا#ر��ن ��3 ا���م و��� ����رة ا�
	��ل و���� �زال ا��طء �
وا�+"�زار��� 
  . ا��زا#ري �� 
وا�ل

�ل وا
�ن :ا
	��ث ا
را�5  	%�
  رؤ� ا
	%�	5 ا
%زا/ري 
ا�6د�ث �ن ا���ل ���0� ��� �� ��م ا�
ر
�ب ا����0، وا�
=�ل �� �دى 
=�Hر ھذه ا���0�  إن   

� �"و �
ر ا�
�ر���  أ�ر�� ا����
!��  إ�0��3ر�� 
ر32 أو �
=�س ��3 ��ر�� ��رھن ���"
6ط���
وى �ن ا���ق ��ت �6ن �د�وون  �)��H�ا�	��� ا���
��رة  واا��6� و�� ���� ا�6

�ن �2م �����  أ�6م �Pط+ق ا)�ر
��ق  إذاا��0د ا��و,و���، وھ� ھ� ����  أدوات
��6م  إ�3
��
 ، إنوذا�
 ا2�� � �د����
�� �� ��� وا)��ب���� �ن ا���ل  إدراك إ�3ء اHر ا�ظھرة ا���

�6سا�
� و�"ت � ��ب  ا�� � � �� ا��ر
�� ا�
� ھ� ���" �� ا�وا2"
�"ذه ا�ظھرة و���

رة
�ون و�ن Hم �
ر
ب ��3 ذ�ك ��ط�0  أن	�   .2م ا��+ز�� ����0� ا�������ا�0 إ�3 ا

0�� ا�Fرب �ن  إ�0ءو��6ول    Hو �ر�2	ا�� �
�0H ض ا��روق ا��و�ودة ��ن�ا�,وء ��3 �

!+ل رؤ�� �� ��0Hر ا�� ھو ���� �ن ���� ���
 ا��زا#ري ��و,وع ا���ل، ������

� �!رج  Lر�
� ا��ر��  إ�وا��
#ص د0�2� �ن ا����! ����+���� ��و�� و �ن �6ث  ا
�  ھو�
�����دى ��رس ا���ل و�وده ��  أي إ��3ن ���ل ��� �ذھب و�6ة، �ن �� إ��

 ���	 ��
��� ���� ،�
�وا��ت ��ط��  وأ�طهط��� !��� �	ر 2ر� �ن ا�ز�ن  ا��+م�6
رات ا���ل �
��
نو�و2�� �ن  �و���ر ���� إن�ردا و����،  ا���
��  ��
ا��زا#ري ��

�ن ���� ���� �� ا��دن �ل 6
3 �د�� ��د  أ��3 وا)ر�ف 
��0دي وان ���� ���� �� ا�0رى
 �ن  أ@����"���2رو�� ���زوح ط��� ا���ف  أور����  أ�ول��Hر�ن ر�ف  ا�	�ن ا�0رن ا��

��  أھ�"�د�دة  أ��ب�و��و�و��� و�ذ�ك  ا��دن واد!ل ���" �و,3 ��را��� و�
ا�

و�ر �� ا��دن ا��را�ق ا���ر� إ�3ا�د��Fرا�� و6�� ا��س 
 �

���م وا��6� ا��� ا��ر
�ط� �

� ا�ر��� ��  إن،�
� أ���ھذا ا��� �
�ط���� وا�� 
د!ل �� 
�Fرھ  ���ش ��6و���6��  إ��

                                                           
90��; ا� �.-، ص  -1.  

	�, ، ص، ا��%��; 6�L ا�� 	ل ا��	دق ���ش، -2 -.��46 .  
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�6��ذ�ك  إ�3	ق ا�طرق و� أو �واء �� ��ء ���ن P� �ل ��وي ����  �� 3��
�
��ر �
ا�!�م ������ ��ر6ل أو ا�ر��� ��� ��ء ا���وت ا�ر����  
�م �ن و�� و�ظ"ر ذ�ك �� ا����ر

ل ��� ��4 ا�!�م 
را�3 ��" 	روط ا�0وة وا��
��  إ�6س��م �ن  ��س ھ�ك ����وا�ر �
� ��ن ا�6�� ا��د�� ��
م وھ� ��ت 	
6� أنا���ل �+ ��دوا  أ� وا)!+قا������  أيوا

�رة �و2و�� ��3 ا��� ��ا�����ن و�دى �"ر
"م ورھ�� �6"م و!��"م ��  أو�4 ��ون 6
ر ا���ط ا����ن ��0ط�� ا����و�� و�دة � أ�وان
د�ر �
4 �
��0د  ا��وف وا�و�ر وا!�
زم ا����

 ��  .1�� ر
�� ���� ا)2د��ن����0 ، و�ن �H� �"و �6

 ا�� إن ���
#ب �� ��@ ��	 ��زا#ري و��30 ا���س ا���ل ا�ذي �ظ"ر �� ا���وك ا���
�ت ���ردة و�ذرة و��
0د ب ا���وك ا����� وا�	�ور ا�وا�� �� ھو @�ب  أ��ب�ن  أن6�@

0�� ا������ و
و
رHواء ��  ا�� ���
��ر ا����4 ا��
��ن، ��0د �
ت ا����+2� ا��رد �
 وذو�2 ��3 ا���رة ا�
��0د����ا��دن وا�
دى �د� و�� أو ا)ر�ف  ��
0�� ا���H� ���6��


و��  �
م �� ا���ن ور�وزه  أ��وبا�����
0رار وا��
� و
طوره و�"ذا 
��رت و
�رة ا�6

	��ت ��ر ا�0رون و�ر �ن ا���ب  �

�د�ت ذا�ر
� ا��
0ر  أن أو��
=�س �ن �د�د،  أن��


,�� و���ث ذا
� ا�
ر�!�� � �
� ا�و�ود �ن �د� إ�����3 ����د ا�
وا�ل ����� �� 8��

د �
 ،����  ا��زا#ري ����ل  أن أ���� وإذا�� ا��6ة ا��رد�� وا����
��!ص �0ر�� رؤ�� ا���


ب ��3  �ط+2 �ن ��ض ا��+6ظت ا���0�وا��ن ا�ؤ�د ا��� ���  :  
- 
��0د�� 
�Fب ��" ��2�  إ�+����	�ب �ن ا�� �ر���  إ�� ��0H ل  ا)!+قذات��3 ��2� ا���

 ا�و�� ا��م  إ�3"�� 3��
ا�6د ا�ذي ار
�ط ��د� ��"وم ا���ل �دى ��� ا��س ��ز��� و�م �
ر ا���ل ��را  إ�3�
  .��ش ورؤ�� �� ا�و�ود وأ��وبا�

-  ��
ري ا��ر��� ��3 �2م ا�����
��
داء ا��ا�د�ر ا�ذي �6ق ������ ا��زا#ر��ن �ن �راء ا
�ت  ا)��ق�
ت � �
��� ود�ر د��و�� ��وذج ا��6ة ا�
��0د�� ا��
��نا���
طور أن �  "��2

3 ���ر ا���ل�� ����
�� ا"
 ا���� و
��� ��ظو�"
 .�ن دا!ل ���

6
+ل  �زا#ر � إن��
رف  -� ا�وط��� وھ�  أ�0طت��د ا"
���
ا�ر2م ا���ب �ن ��د�� 
0��، �6ث �ظر 2دة ا��+د Hط�وا  إ�3ا��
,رورة  إ�3ا���
�0ل �ظرة �د�� و�������� و�م �

ر �� �H
��نا���نا�ذي ھو �6ور ا�
����، �0د ا�ل �و,وع  ا����روح وذوق و��ر  ا
�2ت !+2� ھ��  وط�
� و��ء ا��دود و�د 	��ت ا�طرق و@�رھ إ��3���
 ��د ا��. 

� ا��زا# إ2+ع�دم  أ��با6د ا��ر  إن -�
ري �� طر�ق �",� ��ر�� ھو @�ب ا�0رار ا���
� ا���	ود ���,"م �رى ,رورة 
ا�6�م �� �	روع ا������� ��3  إ2�
�2م  أ�س�	روع ��

�ثدو�� �ھو
�� وطرف  إ�3 وآ!رون�وروH� �ن ا��"د ا��ر��� H 	�� ر	وع وط�� ��ون ر��

� ا�0�06� ا�
ر�!�� �� ��د�" ا��دي وا ا)طراف أ�Hر� �6� .�2رو���6

  
 

                                                           
  .  54ص  53��; ا� �.- ، ص ، ا��%��; 6�L ا�� 	ل ا��	دق ���ش، -1
59��; ا� �.- ، ص  -2.  
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  �
���  إ�����
  ا
	��'� 0� ا
�ن ا
�0 �ن �6ث ا���دأ ��3  إذا   �
0�� ا�!�ر وا���ل وا�6ق، وا��ن  وأ�"ا���ون �F� ا�و�دان  أناH

ن ھ�ك 2ط��� ��ن � �#�6
ل �6زا �"� �ن ھذه ا���ون ��وا2� ا���ش ��� ����	
نا���� ا
ا��
!�ص " إ����ل إ�راھ�م"
رى؟ �رى ا���ن ا�
	���� ا��و�
�  ا��ر�� و��ن ا��و6� ���ذا �

دھم  إ	������ ا��ن ا�
	���� ا�
را�H، �6ث ���ب �ن �
�زوف ا��س �ن ا���ون ا�
	����� وا�
�ن ز�رة ا���رض وان زاروا �ر�ن � �!ر�ون، ھو ھل �ن ا��ن ا�
	���� �ن ا��!�� �0ط 

ھذا ا���ن ����=�� �ر
�ط�  رأيو �6ب  أ!رى أ��بھ�ك  أن أمو��زان ��ون �ن ا���ھ�ر؟ 

�6ل ا��زء 
ھ�� ا��در��� �وزارات ا�
ر��� �� �� 
0دھ�� �

ر��� ا����� ا���ن  ا)��ر�

�  ا���ھ4 �زد�6� ��واد ��Hرة و� أن��  أ����ا���ؤو���، ��6ص ا�
ر��� ا����� ���ت �



!�ص �ز�رة ا�� ���0H ��6� و�و �م ��3 �دار ا���0
 �
ا���ؤو��ن  أن�رض ا����� ا�

رھم �
 أ!رى�6� �در���  أي�ن  أھ���
0ل  ز�رة ا���رض ا����� � أنو,�وا �� ا�


�ف !�ا�����ن ا�ذ�ن ھم  ددور ا��0ھ�ك ��=�� �د ھ�� وھ�  أ�, ،�H��1ر أ�,ل نو�� ا)�ر

إن ا���ن �6ن �ر�م ��� ���ل �6ر�� ��رة �ن و�طء ��ن ا���ل ا���� ا�
	���� وا���"ور، 

� و�	�ره وأ��ره، و� ��وز أن ��ون ���را، و��30 ��د ذ�ك دور ��!	 �
+ءم �� و��دع �

0��� ����"ورHا� �د وا�!���ن �	= �� ا)�ل 
���را و@�� �ن ا�ذ�ر إن ا�� و�#ل ا��+م وا��0
ن، ���ن ا��دا#� ا�ذي و�د ��3 �دران ا��"وف ���ر   �ن �	�ر ا�!وف وا��رح ����د ى ا

�ن ا����و�ت ا�دا!��� ���د���، �ذ�ك �ن ��3 ا��0د أن ��و�وا ھ�زة ا�و�ل ��ن ا���ل ا���� 
وا���"ور، ��P� ،��� �0H� أن �ط�ب �ن ا���"ور أن ��ون �
ط��� � �ط�ب �ن ا��2د أن  ����

��ون �
ر�� ����ل ا����، ����6 و�0ر�� �ن ا���"ور ���"�� و�
ذو�2، إن ا���ل ا���� �!	�� 
ا���رح و���" أ�طل �ؤدون أدوارھم و��3 ا��2د 
��6ل ا���ل و	رح ���ره ����"ور وان 


"م وأ����"مھ�
� ا�����ن وا�
�ل �� ا��و6� �ن ا�دا!ل و��

��د ���  ���� 
� ا��0د إ�دا��=��
  .ا���"ور وا���ن 

وا�
طور �ر
�ط ��دى ا�و�� �دي ا��
��0، و�ن ��
وى ا�و�� �دى ا��
��0  أ�ر آ!رو�و�د     
ك إ	���� �� ����� ا�
��0 و�� �+2� ا���ن  	"د
� يا�ذ�"� ،����	
�+2� ا���"ور ���ن ا�

���"وره وھ� �و�ودة �� أ�6ء ��Hرة �ن ا���م إ� أ�" أ�Hر 6دة ��د�، وا�
طور �� �+2� 
 ��0Hب ا��6 3�� �����ل و�#ل ا��+م �F	ا� ا���"ور ���ن �ط�ء )��ب ��Hرة ��"

 3�� 3

ر�ز6 0��� ��دھHا� ��
وى ا��6��  ����	
0�� ا)!رى @�ر ا��ن ا�Hط ا���3 أ��
 أن ا���"ور�� �����	
ا��دي  ����ون ا)د��� وا��0� وا�	�ر أ�Hر �ن ا�
���ر ����ون ا�

ن ا��دي و���� �6
ج ���ت ا��
�	Fول ���و�ت ا��6ة و�م ��د ا��ن ����ر أ��� �ن اھ

�د �� و2ت  إ�3 � "��� ��

2�� �+2� �6و�� ��ن ا�����ن و!�� وأن 6ر�� ا��ن �أطول 

  .ا��0�ل 6ر�� ���H� �ن إ�2ل ا���"ور

                                                           
�� Z��[2 ا���اث،  -1��(K ،&�6	 
�� ا����Dإ��اھ�P إ���، ا�3%د ���(K 4$ ،268 2006، $���ي Dا���� ،
  .                           99ص،
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   :����د  
 $#� �وظ�ف ��	ل ��ث ا�درا�� 	ن ا��ط���� ا��
�ب إ�� ���طرق �
	سا� ا���ل ��     


ت $��� 	ن $#�"��ر��رو �وران" طرف 	ن ا�	��ر�� ا���	�و�و�� ا���#�ل �طوات� ا����� ا�#و

&��
     ��ق ا�ذي ا���ر�دي أ�#وب ا��ن -	ن ��درج وا��� ،"�دة  	�	د"ا��زا)ري ا���
ن ��


 �5ون درا���
 ھذه، وّ��� �� إ��1 أ0ر�
 وأن�#�#��� أ�س $#� 	��� ���� 6��� 
��ن �� 

�� ا��راءة��ب 	�ر�� أو9 $#��
 ا�	��
و��، ا����� ا$8	
ل ھذه وراء وا����
ط ا�	
 ھذه �


	� وا���)� ا$8	
ل�
طت ا��� ا��
 أ&� .  
ھذا ا���
ن ا�ذي ��رض ���1 $#� ا�	0
ھد �#;� ا�وا:��، دون "  	�	د �دة"ا���
ن ا��زا)ري     


 �	<#1 	ن 	�5
����5 ��و�ر��، ���ث ا�1 �ر�م 	� ���
�م ا�	در�� ا�وا:�إن �-? ���1 دا�ل 	

ب و	ن أ�راح ���1 	ن �� 

ن وھو �� A	رة ا��ر�5 ا�0
	#�، �5ل 	��Bت ا
�ر5 �����


���طر $#� أ$	
�1 " ر�0د �و�درة "ھذا ا���
ن ا�	�-رم 5	
 ��ول ا8د�ب  ،�0�5�1&
 و����&
0�59
ف ا���ط ا���ري ��طور إ�دا$1 وھ�  

�8وان ھ� ��را��� ،�	C�
	Cن ھ	
 ا�#ون وا�$

 1��
�
�5 ا�ط���� و$�ر 	ز��&
 ��وغ ھ
��1 و��ر�م 	�� 

�م و�;�1���� 1، �&��;�1 $ن ا�
�ر�5 ار�داد�� اھ�زاز ا�و�ود 	ن �و�1 إ�� دا�ل �-
)1 ا�����، ��ث ا�دا�#��، و �&
 ���ل  ��


ن، وھو ا�و�ود ا��
ط��،��#� �����أ	
 ا��C	�  ��ري ا�5ر $	#�� 	��ر�� $#� 	��وى ا�و�ود ا�

ن $ن ا�B;راس         " �و�درة"5	
 ��ول ��
�&� ا��راع �ر	دي، وھ� 5ذ�ك 	زق و��ط�? �

وا0��9
ر �
رج �دود ا��;را��� ) ا��ر�ر�� " ا8و0
م"�روا�ب ا�Bر���� و ا��روف ا��ر��� وا( 
وا�ذات ا���زيء، ا���-�د وا���ط�? ا���ري، ھذا ا��	
زج ��ن ھذ�ن ا����ر�ن ھو ا�ذي ��وج 

، و�ظرا �5و�1 $
ش 	ر�#�� ا9��Cل واC���9ل "	�	د �دة"ا�#و�� و�ؤ�س �-
ء ا���
ن 
��ش 0��1 دا�ل أ��
1A  ��ري ا��-�� ا�وط��� ��� ���$رو:1 	�رى ا�دم 	ن ا�0را��ن �	

 ��(C	Bرج ا�دا)رة ا
وأ�وا�1 وظ1�C، ورAم ا�1 	#�زم 	�ر��
 وإ�د�و�و��
 إ9 أن ��1 ���� �

�1 ���رة �
�ذة �ر�ض ا��راغ�و ا��9ط
ع و���0ث  وا�Bزا	�� ا�Bد�و�و���، �
��05ف �� �و


��9	رار�� و�
�و�� 

ن و��ندا)	��Bل �� ا

�ر ود و��0د ا�5	�$  ��  .   2ا�ط��
�	د��� 	��;
�م ، 	ن $
)#� ���رة  1930	
رس  ��14 " 	�	د �دة "و�د ا���
ن ا���#�50     

	�5و�� 	ن �	�� أط�
ل �و�� ا<��ن �� �ن 	�5رة، 5
ن أ�واه -ر�ر�ن، د�ل إ�� ا�	در�� 

 ��
)#� 	ن  1942، �� ��� 3 ���1936 " �	��;
�م"ا�0��� " ��د�ت"ا��9دا)�� ���J<رت ا�


�م"و��د <C<� أ0&ر $
دت إ�� " ��
رت"ا�	�
$� ا��� -ر�ت ا�	�ط��  �
���#ت إ�� 	د��� ;��	  "
، و��  ���ل $#� 0&
دة ا���#�م ا�	�و�ط ا��� 	1��5 	ن ا�د�ول إ�� ا�<
�و�� 1943،�� ��� 

" $�ن ا���راء"��1 $	ل �	ط��� وھو �� �ن أر��� $0ر ���، و�د �1 و ���1944 
�ر�� ا�0;
�1 �� ا�	ط��� وراح " �دة"، ا��;ل "واد $�ن ا���راء"ا�	و�ودة $#� -�
ف 


�	�ن أ	<
ل ��� ا��5ب ��5
ر ا��5
ب ا��رب وا��
$	ر : "��وي ��1 ا�	�ر�� 	ن �Cل 	ط

                                                           
 . 35	ر�? �
�ق، ص ، ا��د��س $#� ا��	
ل ا��
دق ��وش، -1
 . ��36س ا�	ر�?، ص  -2

3- Michel-Georges Bernard, Khadda, ENAG Editions, Algérie, 2002, p 22 . 




 ا������������ ا���
 ا�����                       ا��ظ�� ا������ ����ات ا�

 

66 

 

��ر��1 "  دة	�	د �"�	�  ،1، و�Aرھم "ا�در�1 �ر��و"،"ط1 ���ن" ،"	�	د $�دو" ،"ا���
م

 ����ث 5
�ت ا�	ط� ،��ا����� 	ن �Cل $	ل ا�	��	
ت وا�0;
�1 $#� ا�ر�و	
ت دا�ل ا�	ط�

�م ا��5ب �
، أي أن ا��
�1 ا�	�
0ر ��	

����� إ��1 ھ� أول 	در�� �� ا��ن 1�8 5
ن $��

 ��� �� ،��

س ا���� وا��	��Bد�1 ا� �	روف وا�ر�وم ��
و1�9 �� ر� 1947وا��م �دأ 	

 د��1 إ�� ا�����ل �
�	را�#� �� 	در�� ا���ون 		 ،��(

�1 ا����� ������ ا�8وان ا�	�أول �و

، �� ��� 2" $�د L �ن $��ر"ا��	�#� ، وھ� أ�-
 ا���� ا��� ��رف ��&
 $#� �د��1 ا���
ن 


�	� 	ن ا�ل ز�
رة �د�ق 	ر�ض " �ن $��ر"�و�1 �دة ر���  1948�إ�� ا��زا)ر ا�
0��	�

ت ��
�	� ا�0�5وا 	��ف ا���ون ا��	�#� وو:�وا 	طو9 	��&ر�ن أ	
م ا�#و���، و�� ا�

  .3و�Aرھم " ا���
ن د���1" و" �رو	���ن"و" د�5Cروا " ا�ز���� ل

�� ا���رة ا��� ���ت ا�<ورة ا���ر�ر�� ظ&رت $دة ��
رات وا��
ھ
ت وإ�د�و�و��
ت، ��     
�زب �J<ر �
��و ا�" �دة"ا��زا)ر ��ث أن  �� 1�

�� ا��
)د، وا��رط ���رة و��زة �� �0��


ت $�
س"�
�ران إ�� �ر��
 و�
�-�ط إ�� " �ن $��ر"ر��� " �دة" 1953، �� ��� "�ر&�
�� $دة ور0
ت " �دة"، وا�0;ل "ا�و:
)? ا��د�دة"	ن ا�ل ا�	0
ر�5 �� �
�ون "�
ر�س"

  " LA GRANDE CHAUMIERE"� إ�� أ5
د�	�"�ن $��ر" �#ط�
$� و�� ا�	�
ء �ذھب 	? �د��1

5
ك 	? ا���
��ن " ��
ر�س"���#1 4	ن ا�ل ا9� �	�
�، �وا�ده ��ر��
 و��1 �#�ن ا���50#� ا�


رض وا8رو:� ا����� وھ�
ك ا���� 	? ا�5
�ب ا��زا)ري��ف وا�	
5
�ب �
��ن" �زور ا�	� "
ا��0و$�، و�� ا���رة ا��� وا��رط
 �� ا��-
ل 	ن ا�ل ا���Cل ا��زا)ر 	ن �Cل ا��زب 


ر�س" "ا�ر�
م ا�0
ب"، �� �
�ون ��1955 ��� " �دة"���ت ا���Cل ا��زا)ر 0
رك �� "
، وأ:
م 	�ر-1 ا�0��� "��
ر�س" "ا�و:
)? ا��د�دة"�
�ون 1958و 1957،و�� ��وات 


 $ن ا��-�� ا��زا)ر�� ���1 1961ا8ول �� ��� $
�ود  �1963�د اC���9ل و�� ���  ، 5د��


�	� " ا��#�دة"و����ر �	د��� " ا��زا)ر"إ�� ��	دة :��رة �#�	ل 5ر)�س 	ط���، <م ��ود �#

�	� أول 	�رض "�و�	�ر"و "ا��0
ب"و" ا���ش"و��0;ل ر)�س ��ر�ر �	�#� ��
، <م ��ظم �

�د ذ�ك 0
رك ا���
ن �� ا���
ش ا�دا)ر �ول �J0ة ا��ن "ا��Cم ا�	��ر�?" �	
ه  0��� �1� ،

�ر، و	و:? ا���
ن �� ا�	��	? ا��ز�ا)ري و�0ر $دة 	�
9ت و�5ب �ول أ�)#� ���#ق �
��ن ا�	

، 

د ا�وط�� �#��ون ا���50#�� وا���ب أ	�����ث أ�س ر��� 	�	و$� 	ن ا���
��ن ا���50#�ن ا�9

 �1 �� ��وات 	
$1971  ���
د -	ن ا�	�ظ	
ت ا��	
ھ�ر��  1973و�، واد	M ھذا ا�9

                                                           
1 -Michel-Georges Bernard, Khadda, Ibid, p 22, 23 , 25 . 
2 -Achur cheurfi, mémoire algérienne: dictionnaire biographique, editions dahlab, Algérie, 
1996, p 494.  
3 -Michel-Georges Bernard , Khadda , op. cit ,p 26 . 
4 -Mansour Abrous,  dictionnaire des artistes algériens 1917-2006, éditions l’harmattan, 
France, 2006, p 100 . 
5 -Michel-Georges Bernard , Khadda l’homme debout ,l’actualité littéraire, France, p112 .   
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�ز� ���
ب ��&� ا���ر�ر ا�وط��، أ�-
 0;ل 	��ب �
)ب 	د�ر �وزارة اC$Bم وا�<�
�� ا��
، و0
رك �� إ�0
ء ا��رع ا��زا)ري �#	�ظ	�  1979و 1978	5#ف �
���ون ا���50#�� ���وات 


ن ��� ��Bوق ا��5
ن $-وا �� ا�	�#س ا�وط�� �#<�
�� ��� 1989ا�دو��� � 
	5 ،1990.    

�ر �وم �و�� را)د ا��ن ا���50��م " �دة"�
��زا)ر ، �ذ5ر أن  1991	
ي 04#� ا��زا)ري ا�	


ز ا��د�د 	ن ا�د�5ورات ��
�5ن ��#�50
 ��ط ، �#�د :دم ا�5<�ر ���ون 5
�	�رح وا8دب، ��ث :
م �
 ���
ت �زا)ر��، 	�ر��
ج $	ر" 1965"ا�C5ب"و��	�م ا�	�Cس ��دة 	�ر�	ن ا�	�رح " �#

���	ن ا�	�رح ا��&وي " ���د ا��
در $#و��" 1966" ا�;	وض" ا�وط�� ا��زا)ري، 	�ر
 ���
ن 5
�5 �و�د" 1974" ��� 5#�ون"�وھران، 	�ر	�	ن ا�	�رح ا�وط�� " $�د ا�ر


ن �ن "، "�و�
 وأ�
 50ون أ�ت راك"أ��ز د�5ور 	�ر���  1990ا��زا)ري، و�� ��� 	�#��
���$"
�$1
�ر 	ن ا�ل �ن �د�د"، و�� 	�
ل ا��5
�� ا8د��� وا����� �#�د ا�در $دة �5ب 	�& "
��� " أوراق 	��
<رة 	�را�ط� " ، ���1971 " �$2
�ر 	ن ا�ل �ن �د�د"، ���1967 

�5
ب وا�د 1983 �� 
&�
م 1وھو $�
رة $ن 	�	و$� 	ن ا�	�
9ت �	: 
ا���
ن ��	ل ا��د�د ، 5	


ج ط
ھر"،"�
ن ���
ك"	ن ا�ر�و	
ت ��دة �5
ب �ذ5ر 	�&م �ط
ھر "،"ر�0د �و�درة "،"��0ر 

�م و ا��دار�
ت وا$8	
ل ا�	�دا��� 5	�
م ا�0&�د "�
ووت�
 �	م ا��د�د 	ن ا�		5 ،"�#��	�
� "


)ط� �#	ط
ر ا�دو�� ا�	#ك ���1981 �و�Aرھ
 	ن  ،���1981 " �
�ر�
ض" "�
�د"، ��
د 

��ن ا��زا)ري 	ن ��وات � ��

رض ا���0
رك �� ا��د�د 	ن ا�	 
إ��  1963ا$8	
ل 5	

�ف ا�وط�� �#��ون ا��	�#� 1986�	�
0
رة إ�� أن ��ض أ$	
ل ا���
ن 	�وا�دة �Bو��در ا ،

��زا)ر و	��ف �"��

�م " ��
ر�س"و	��ف ا��ن ا��د�ث " �وھران" "ا�	د ز��و	��ف 	�&د ا�

�
ر�س"ر�� ا���" "
"  �دة"�����ف أ$	
ل  1991، :
	ت وزارة ا�<�
�� �� ���	�ر 2"�ر��

	� �5ن "�دة"وا�	���? �	��رة ا���
ن ����� $#� ا��&م ا���	 
، �درك 	ن �Cل أ$	
�1 ا����� أ�&

5
�ت أ�5
ره ھو �Aر 	ط
�ب أن 
50
��� ��دو ا:رب إ�� ا�وا:��� ا�	�ط�� 9ن ا���
ن 	&	Bھذه ا 
��وم �دور ا�وا$ظ و9 �	&	� ا���
�� أو ا���#�وف، �ل إ�� ا����0ر �
���م ا��	
��� وا����� 


ن ا�	#�زم ��ط1 " �دة"وا��#���، و��ل ��Bا 
	ن ھذا ا��وع ���ث ���ش ����-�ن ا�دھ	
" ا��ر	د�
ت"ا�Bد�و�و�� ا�09را�5، واN�ر ا���
ن ا�	�5ون �&
�س ا���ر�د و


"ا�ط�Cم"و�Bوا 

ھ�J	 د�م ��&ل��	ن ا�ر$ب ا�	 ��
� 6	#� 1�
�9ت، و$�د	
 ��وم �	�6 �#و

�� ا���9
ب وا�د�	و	� �� ر�وم �
9ت ھ� 	��
ت 5ل ��
ن "	�	د را�م"5	
 ھ� ��ل ھذه ا�� ،


 $#� أ$	
ل ھذا ا���
ن ��ده ا�1 ���	د �� أ�#و�1 $#� ا��9
ه ا���ر�دي، أي ، 3	�دع��إذا اط#
ر ��و�ري �� ا��ن وھو ا��
ه أورو�� 	�ض، إ9 أن ا���و��� وا�	�زة ا��� ا��9
ه ا�;�


 إ�� ا��ن ا��زا)ري ھ� ا�1 ا���	ل ا���ر�د ����1 أ�#و�
 �� ا�ر�م، 5و��#� و��س &�
أ-

�O� 1د�
ل ا��ط ا��ر�� وإد�
ل ا�ر	وز ا��ر�ر�� وا�Bر���� و$�
�ر ���ث 5
ن �ط�م �و ،��
;5

5
ن �1 ا:��
ع را�J� Pن ا��9
ه ا���و�ري ھو ا��
ه Aر�ب $ن " �دة"و	�1 ا�<�
�� ا��زا)ر��  
�� إ�دى 	�
1�9 إ�� أن " 	رزاق ��ط
ش"��د أ0
ر ا8د�ب ا�&و�� و$ن ا�<�
�� ا�	;
ر��� ،

                                                           
1 -Mansour Abrous, dictionnaire des artistes algériens 1917-2006, op. cit , p 101 . 

 . 202ص  201	ر�? �
�ق، ص ، 	��رة ا��ن ا���#�50 �
��زا)رإ�راھ�م 	ردوخ ،  -2
 . 37ص  36	ر�? �
�ق، ص ، ا��د��س $#� ا��	
لا��
دق ��وش،  -3
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�	د �دة"ا���50#� ا��زا)ري 	" " 
$رف دو	
 ا�#�وء إ�� 	زاو�� ھ���� 	ن ا�در�
ت ا�د��

 ا�	��
ھ�� ا��ذق 	ن وا����9
خ ا�و��0، �5ف �&�

 ��ن ا�<�
�� ا�;ر��� �� أ50�#� 
��ز �زاو�

5
ن -د ا�ر:
�� وا�ر:
�� ا�ذا��� �#��
��ن أ���&م " �دة" ،1"�&� وا�<�
�� ا�	;
ر��� 	ن �&� أ�رى

 ������و	�1 �	�
خ ا��ر��  ،2$#� أ$	
�&م، أي ا��ر�� �� ا��	ل ا���� 	ن ا�ل ����د د�	�راط�� 

�? $#� ظ&ور ا��9
ه ا���ر�دي، أي ھ� ا�طر��� ا��� �&
 ���ط�? أن ���ر $ن ھو ا�ذي 0

�	�ن �" 	و�در�
ن"و" 5#�"و" 5	
��س"اBرث ا�<�
�� ا��زا)ري، �رأى أن �5
ر ا���
��ن ا�

5
ن �رى أن 	ن " �دة"ا��#&	وا $�
�ر 	ن ا��ن ا��ر�� أي أ$
دو ا0�5
ف ا��ن ا��ر��، �&ذا 
  . �ذوره وأ�و�1 	ن ا�ل إ��
ج �ن Aر�� �� ا�8#وب �زا)ري �� ا�&و�� ا�-روري ا��ودة إ��


ت ا����� ا���ر�د�� ا��� أ��زھ
 ا���
ن    �	��#ف ا�	وا-�? " 	�	د �دة "و���
ول 	وا-�? ا�#و

 ا�1 0&د ��و9ت �#	��	? ا��زا)ري :�ل و��د اC���9ل و��� ��رة �دا�� 	� ��$
	��9
5


ت، وأ�رى �����
��� و�
ر���� 1�8 $
�ش 	ر�#� ا�<ورة واC���9ل و	وا-�? أ�رى د���� ا���

و�ت ا�		
ر�
ت ا�د���� وا�<�
��� �#	��	? ا��زا)ري،�� ���
أراد أن ���ن " �دة"�	
 أن  $#�1و و<�

 

ل �Cل 	نھو��1 ا�وط��� و :�	1 ا��رد�� ا��� �	�
ز �&	�
لو ا��ر��وا��رف  ا��ط ا��	� ا��
 إ��
ل �� وا�د99ت وا�ر	وز ا�8وانوا���دام  أ$	
�1، �� ا��ردا��� $
�م ور	وز ا���ر�د

ت ا���ر�د�� 	�	ل ، وھذا ا���
)ص 	و�ودة �� �#	�#��ن ا�ر�
)ل� رأ��
 ، و	�1"�دة "ل ا�#و


ت <Cث �� :�د�� ���� ا�درا�� ���ر $��� أن����ر �و�� 5لّ  أن ���ث �و� 
 		<C �	وذ�
�ث، <C<� إ�� و��5ون ھذا ا���ل 	��ما�	وا-�?، 	ن �وا�د
�#�ل ����1 	��ث و5لّ  	��� 

�� $��� 	ن وا�د �	وذج��
                                                                                                                         : ا�درا�� 5

�5ر�م "  �و�� $#� "��ر��رو �#وران" ا���	�و�و�� ا���#�ل �5�0 ��1 �ط�ق  :ا8ول ا�	��ث- 
��ر�د�
ت  $ن �5	وذج ا��ر�
ھ
 وا��� ،"hommage a Maurice Auden" " �	ور�س اودان


 ذ�ك ���-6، و�#	�#��ن ا�ر�
)ل إ��
ل �� وا�د99ت وا�ر	وز ا�8وان����	ل  ا���" �دة"��9 
   .ا���#�ل 	ن �Cل

1 ��#ل  :ا�<
�� ا�	��ث -�� ��"     	ن ا�ل طوطم ا��Cم" ، " j’ai pour totem la paix" �و

ل �Cل 	ن ا��رد�� :�	� ا��� ��رز ��&
" �دة"��ر�د�
ت  $ن �	وذ�
 �	<ل وھ�	� ا���ر�د ا��

  .ا��ردا��� $
�م ور	وز

�#�ل ����1 :ا�<
�ث ا�	��ث -�� ��      د�وان  " ،"  diwan pour wassiti" ا8��رة ا�#و

ت �
:� $ن �5	وذج أ�ذ�
ھ
 وا���" �ا�و ا�ط� .وا��رف ا��ر��  
��ط� اھ�	ت ا��� ا�#و

 ��د�م ا���ل آ�ر �� ���م ،�و�� �5ل ا�	��#�� ا���#�ل ��
) M���C ��دم 	��ث 5ل �&
�� �� و    
M(

	� ا����  .ا��
�	� <م ا�درا��، 	ن �&
 �ر��
 ا��� ا�

 :ا�ول ا
�	�ث    
                                                           

1-  ،�#Aد $�د ا�5ر�م اوز	�
ت ا��ور		
�	 :�	�
� . 139	ر�? �
�ق، ص ، 	C	6 �زا)ر�� �� ا���50ل ا�
2 -Michel-Georges Bernard, étude  littéraire magrébines, bulletin n 4,1 semestre, 
France, 1991, p 04. 
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 ���#�ل �و� "hommage a Maurice Auden " ، "ور�س اودان �5ر�م	�. " 

 

 
  
  
/I  و�ف
  :ا
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1-  ����
  :ا
���ب ا
�	د �دة: "ا�م ���ب ا
�و��  -	. " 

  :��ر�� ظ�ور ا
�و��  -
	ور�س " ، �روح ا�	�
-ل ا��0و$� "	�	د �دة"�5ر�	
 	ن ا���
ن  1960ا�#و�� أ��زت ��� 


ر " اودان	�ا��ر��� 1�8 5
ن �دا�? $ن ا��-�� ا��زا)ر�� و��
-ل 	ن ا�ل ا�ذي :�#1 ا��9

�	�، و��	
 ��ص ��رو-� �	��ف ا���ون ا��	�#� �
��زا)ر ا�	 ���ر�� ا��زا)ر، وھذه ا�#و

، ھ� �	وذج 	�;ر �#و�� ا�8#��، 	و�ودة �� ا��5
ب &#�#�ا�#و�� ا��	وذج ا��� ��	ل $#� �

�ث ا��ر���
 " .�دة "��ت $�وان  ���2002 " ورج �ر�
ر	�0
ل �"ا�ذي أ�دره ا��
-  �������
  :�وع ا
���ل وا
����� ا

  .ا�#و�� ا�8#�� ھ� �و�� ا���	ل �� �#و��&
 ا�8وان ا�ز���� $#� ا��	
ش
 : ا
! ل وا
��م -
- ��
دھ
 $	ودي  	��ط�ل 50ل $#� �
ءت ا�#و� .     �م  195 ×�م  130: أ�
- 

ده 1�#$ ��	ل ا�ذي ا�	ّ�;ر ا��	وذج أ	��J� : 23  م  15.5 ×�م�  . 

    
2-  ��� !�
  : ا
���ب ا
 : $دد ا�
وان ودر�� ا��!�رھ�  -


وت، ��ث ��د ا�#ون ا���� ��	 ��
�8وان إ9 أن �ر�5ز ��ب �وا�د ا�8وان �� ا�#و� ���A ��ا�#و
1�

 5#ون �#ظل، وا����  ��در��
وھو ا�#ون ا�ط
�A $#� ھذه ا�#و�� وھذا ا�#ون ا���	ل أ�

أ��ل ا�#و��، و�#�  �	�وا�د �� أ50
ل ھ�د��� 	��#�� �
�� $#� ا��
�ب ا�8	ن وا��8ر و�
 
ا�#ون ا����، ا�#ون ا8�-ر وھذا 	ن �Cل �در��ن �و���ن ��ث أن ا8�-ر ا��
�6 	و�ود ��ر��

	�	وع أ50
ل ھ�د��� ��دو 	�را�ط�، أ	
 ا8�-ر ا�;
	ق �	و�ود �� أ��ل  �� �� �� و�ط ا�#و
 �� ��J� داد �1، <م�	50ل ا�&�د�� ا8ول وھو ا�
ا�#و�� �� �&� ا���
ر �� 50ل ھ�د�� 	ر��ط �

ا�	ر��� ا�<
�<� ا�#ون ا��8ض ا�ذي �
ء �� أ50
ل ھ�د��� 	��ر:� �
�� �� ا��&� ا���رى 	ن 
  .�#-Cل لوھذا ا�#ون ا���	ل 5#ون �#�ور ا�	�
� أ$#� ا��ورة


ت -��� 	ن �Cل      �

9 ���د ا�#ون ا8�	ر ا�ذي ا���	ل �� 	�	�أ	
 ا�8وان ا8:ل ا��
أ50
ل ھ�د��� 	�ط�� و	�زأة، وھذا ا�#ون 	�ر5ز �
�� �� أ$#� ا��ورة $#� ا��&� ا���رى 

ا�#و��، أ	
 �� ا�	ر��� ا8��رة ���د ا�#ون وأ�-
 ���ب :#�#� �دا و��در�
ت 	��#�� �� و�ط 
 ���
ا�8ود ا�ذي ا���	ل �5	�
ت :#�#� �� أ50
ل ھ�د��� ��0&� �
��طوط وھو 	ر5ز ���� أ�


 وا���#�، و��0ر أ�-
 أن ا���
ن ا���دم ا�#ون �#��� ا��
�ب ا�8	ن 	ن ا�#و�� �� ا��&� ا�
��
  .ط ا�����C ا�8ود ��و:? $#� �و��1 $#� ا��
�ب ا��8ر �


  ھذه ھ�    &#	��� ھذه ا�#و��، أي �	�� أ�وان ��در�
ت " 	�	د �دة"	�	ل ا�8وان ا��� ا��
 
		 
�م ا�0د�د ���&Cھو ا�� ���ظ �&ده ا�8وان ا�	��و$� ا�	وظ�� �� ا�#وC	وا� ،���
	��#�� و	��

��5را �� ا508
ل ا�	50#� $ن ھذه ا�8وان، و����رف $#� 	د�و9ت  أ-�� $#� ا�#و�� <راءا
�د� 
	�� 
 .ھذه ا�8وان �� ا��راءة ا��-	���� ا��� ���د	&

 :ا
��)�ل ا���و�� وا
'طوط ا
ر%����  -
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 ھ� $�
رة $ن �	<�Cت أ��و��� �#	و-وع ا�	طروح 	ن :�ل ا���
ن      �	
ا��ورة ا����� ا��� أ	
�ور�� �� " 	ور�س اودان"، ��ث أن ا���
ن ��ل 0���� " �س اودان�5ر�م �	ور"، 	 ����0


 ��دا ��د أن ھ�
ك 50ل ھ�د�� ��ر�دي �1�0 &�� 
�#	Jا��ورة و� 
$	#1 ا����، و	�1 إذا وا�&�

ن �	Oن، و�
��S� <�ل ا��و��	وھو � ��
�#ون ا8�-ر �� و�ط ا�#و� 

 آد	��
إ�� �د ��5ر إ��


�ك أ�-
 أ50
ل ھ�د��� �;�رة 	�ط�� و	�زأة ����ر ��د ذا�&
 �	<�ل ا��و�� ا��ظر �رى أن ھ�

 أن 	� 1�
	ل �&	وم وآ9م 	��	�
ن و��ل ھذا ��ود إ�� ����� ا���
ن ا���Bل ا�ن دا
��S� ر�آ

ن ا�	�رد ��Bء ھذا ا
ا�#و�� أ���ت أ�
م ا�<ورة ا���ر�ر��، و ��د أ�-
 ا�1 ھ�
ك ��ل $8-

  .ا8طراف ا�	��ورة ��5ل ا�رأس و

 أن ھ�
ك أ�-
 �	<�Cت ا��و��� دا)	
 �50ل إ��
ن �
�#ون ا8�	ر �طر��� ��ر�د�� أي 9       	5

��
ن �� ا��&� ا���رى 	ن أ$#� ا�#و��Bذا ا&� ������وھذه  �و�د ��
��ل د:��� �#�ورة ا�
ء ا��
س ا�	�-��ن �
�د	
ء ، وJ5ن ا���
ن ��ول ��
 أن ھؤ5089
ل 	و�ودة ��
�ب ا�#ون ا8�-را


ر :	�وھ�
 إ0
رة إ�� ا���دام    " 	ور�س اودان"���وا ا��0&
د ا�<
)ر دوا�ذ�ن :�#&م ا��9
�	د �دة"	 " �-
���ر ا�ز	ن �� أ$	
�1 وا�ز	ن ا�	��ود ھ�
 ھو ا�	�.  

�0&داء �	��ر ھؤ9ء ا ا��و��أ	
 ا�#ون ا��8ض ا�	و�ود �� �#��� ا�#ون ا8�	ر �&و �	<�ل     

دل �#ظل، وا�#ون ا���� ھ�
 ھو إ0
رة ��� ا�	����ل وھو ا����، أ	
 ا��#��� ا����� ا���	#ت 5	

ا��و��� �Tرض، ارض و�ر�� ا�وطن ا�ذي ��#م 	ن �Cل 	��
ه ا��ودة إ��1، وھ�
 ��ده وظف 	رة 

-ر، أ	
 ا�#ون ا�8ود �	و�ود �� ھ�)
ت ھ�د��� 	��#������رب  أ�رى $��ر ا�ز	ن وھو ا�

 ��
ء ���5ر ط;�
ن وھ�	�� ا�#ون ا���� $#� ا�#و� 
  .إ�� ا��طوط ��ر��
 و�وظ��&
    6��� 
(�0� 
�� �� أ$#� ا�#و�� <م ��دأ �0)�
�ظ&ر �#�
 	ن �Cل ا�#و�� أن ا�8وان �5ون �


ز �&
 ا���
ن، و��ل ا�	;زى 	�&
 ا�1 �ر�د أن �و�ل :�	� ���

	�� �� أ��ل ا�#و�� وھذه �A م�
 

 و�ط���&
، أي أن ا���
ن ا���دم ا�8وان و0دة �طو$&&�

ول ا��-
ل 	ن ا�ل إ���� ��	
�


�� ����� و$ن 0�ور �ر�د أن ���
�	 1	�A ?ره��5 ���ر $ن �.  
  
  :ا
�و(وع -3
��وان/ $+*� ا
�و��  -
 : ا


 إ�� وھذا " �5ر�م �	ور�س اودان"���وان ا�#و�� �م �5ن ا$��
ط�
،  "�دة"ا���
ر ��ا���وان �ر�

��5ر ا�09را5<ا�Bد�و�و��� ��ث ا�1 5
ن 	��0 "�دة" �#���� 
�� أ�
م  "��
ر�س"��ن ا���راره  �

وا�ذ�ن 5
ن ھ	&م  "�ر��
"ا�<ورة ا��زا)ر�� ر��� ا�5<�ر 	ن ا8د�
ء وا�	�5ر�ن ا��زا)ر��ن �� 
ا��9
ه  ي
ء ا��زا)ر ذوا�و��د ا���Cل ا��زا)ر، و	�1 ھذه ا�#و�� ھ� �5ر�م 8�د أ�د:

  .ا�09را�5 ا�ذ�ن �
-#وا 	ن ا�ل ا��-�� ا��زا)ر��

- (1932-1958)" ور�س أودان	" 5
ن    �	 �� C0زب ا��
ت ��ت �و$� ا��زا)ريا�	 ،


م  أي��ب ا�ر ا�<ورة ا��زا)ر��ا�	ظ#��ن ا��ر����ن �6��J ر	زا �#��ذ�ب �Cل  ��ذ�ب�ا�
�	�
�
 	ن أوا)لوھو  ،ا��
���  1962ا�����ل وا���ذ�ب ا��� 	
ر�&
 ا��ظ
م ا��ر��� :�ل ���  -


ط��ن ا�8
�ب 	? :-��&م ا�وط��� ا�0ر$���  .ا��زا)ر، �� �ق ا�وط���ن وا�	�
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��  "	ور�س أودان"$	ل      	

ت �5#�� ا��#وم ���-
، وھو "ا��زا)ر"أ��
ذا 	��دا �� 	
دة ا�ر�

، و�� �وم  25 �� �ن 9 ���دى	

�6 ا8	ن ا���5ري  أ:د	ت �1958وان 	ن $
م  $11�	

 �$
��ل إ�� 	�ر �ري �#	�
�رات   ا�ذي، "	ور�س أودان"	ن إ��
ف " ���
ر"ا��ر��� �ر��� �	
�#دت ا��زا)ر  "	ور�س أودان"وھو 	��وب ا�����ن و 	�ذ إ��
�1 �م �ظ&ر ��د ا��وم،  إ��1أد�ل 

�#ت ��#�دا 8رواح � 
	#>	 ،�	�
�
ت ا��
�� 	ن أ�5ر �
ا�	���#� ذ5راه، و ط��ت ا�	1 $#� �

�م، 	<ل �
را"<وار ا���A �0" ،"��

�ر�س �و	و	�
"، "�را�ز �
�ون"، "$�د ا�5ر�م ا��ط�" 


دھ
 أ�1 9 ��ب أن ���5ر �	ن �
$د�
 " ��دة"، و�Aرھم�	 ،���ر�ل ر�
�� 	ن �Cل $�وان ا�#و
  .و$ذب و�5ل ��<�1 	ن ا�ل ا���Cل ا�وطن 

  
����ر ا
�و� -
 �
������ ا
�راءة":  �ا
و�ف ا�و�
 "ا


ز، 9ن ا���
ر ��	

 ھ� �و�� ��ر�د�� ��	
�&ذا ا�8#وب �� ا���50ل أ	#�1 " �دة"ا�#و�� ا��� أ	
��ث ا�1 ��5م ا���راره ��ر��
 وو�ول �دى ا�<ورة ا��زا)ر�� إ��  
&0��5
ن � ��
ظروف �
5
�1 إدا�� ا�;طر�� ا��ر���� وا��ر�ر�� ا�&	��� �� ��ذ�ب ا��زا)ر��ن و5ل 	ن 	O� م �5ن� 
�ر��


ل �ن �Aر ��و�ري أي ��ر�دي	�و9ن ا��ن ا���ر�دي �	1�5 أن  �-
	ن 	�&م إ9 	ن �Cل ا��
ا��
ر ا���ر�د و��س " ��دة"���ل وان ���ر $ن 	�5و�
�1 وھوا��1 ا��� �#م �0��1، و	�1 

�9ن ا���ر�د ���1 ھو �وع 	ن ا�	�
و	� �5ن �طر��� أ�رى، وھذا 9 ��م إ9 $ن  �ا���و�ر ا�وا:
�	ل ��1 ا���� 	ن ا�ل ا��-
ل ��
�ول ا��-�� ا�وط��� 	ن �Cل ذ5
ء �
رق �	�ز �1 ا���
ن، �


�1 إ�� �
�ا�ر��0 وا�#ون، �
�#و�� ھ� ر�
�� أراد 	ن �Cل ا��ن ا���ر�دي إ��
ل آ9م 0��1 و	
 �#$ 

رض وا��
�و�
ت ا�دو��� �#�ن ا���50#� طر��� 	�0رة و	�1 5
ن وا���
�م 	ن �Cل ا�	�ا�

  .ھذا ا���
ن إ��
ع ا��-
ل ا��ري �#و�ول إ�� 	�
�ده 

در إ�� ا�ذھن $�د رؤ�� ا�#و�� ھ� �ورة إ��
ن 	�زأ و	�ط? و	��ور، وھ� و   ��� 
1 �
ن 	�	


ن ا�	�ذب وا�	�5ل ��<�1 إ0
رة إ�� ا�	�
-ل ��Bور�س اودان"�ورة ا	ھ� "  ���� ���#� ��
، و	�1 �
ن ا���
��ل ا�د:��� �Aر "�دة"�	<
�� ا8رض ا��� ار�وت 	ن دم ا�0&�د �� �ظر 


ءت ��J#وب ��ر�دي �� أ$#� در�
ت ا���ر�د 9 ���رف �وا:��� وا-�� �� ا�� 
&�8 ��#و

ز��	
� 

 و�5ر���
 رو��	 
  .ا�08
ء �ل ��ردھ
 $ن ا�50ل ا��
ر�� ���ط�&

  

/ II �%�	 و���
    :ا
  
 : ا
�و�� 1�2 وردت ا
ذي ا
�! ��� و ا
���� ا
و$�ء -1

    �	��� ��
 " �	ور�س اودان �5ر�م" ،  " hommage a Maurice Auden"�و&��
�� 
 �نوا�	در�� أو ا��9
ه ا���ر�دي �� ا� ، ��#�50 �د�ث وھو ا���ر�د أ�#وب إ��"�دة 	�	د"

)ص ��دة �	�ز���    .  

 ���Jف ��إو�&دف  	�روف 50ل ي��و�ر أ$ن  ����د �
�ر�م ھ� ا��9
ه ا�ذي 
���ر�د���    

�M أو �#50 ����� 9 
أ��
ب و	ن ��ن  ، وا��طوط �وى ا�8وان و9 ����دم 	
، 	و-و$



��إ��  وا��9
ه ا�وا:? ر�ض ��ل ھ� ظ&ورھ�، أ	
 أھم ا���
)ص ا���  سا�	0
$ر وا8
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�&� 

���  :وا$د ا�ر�م  ا�وا:�� �	�زھ�	 ،����و�ل ا��ورة ، ا�Bراط �� �0و�1 ا508
ل ا�وا:�

ت وإ�� �و-�، �

�ر إ�� أ50
ل، �1�0 ، �طوط  �
��� 	ن ا�وا:��� وإ�� 	����و�ل ا��


ت،  دوا)ر( ا508
ل ا�&�د��� >#>	…(.  
�ددة    �	 ��
� $ن ��رج �م ا��� ا�ّ#و�� ھذه $#� ��ط�ق 	
 ھذا ���ث �و�� ا�50ل ا�وا�د 	


 ا���دام 	ن ا�رAم $#� ا���ر�دي �#وبا8 إط
ر&��
ا�8
��ب ا8�رى �5ن �50ل  ���ض �
 C>	 ري��� .�ز)� 5
�8#وب ا��

 
-2 �*+�
  : ا
��3ن / ا
�و�� ا
    
&��

ن " 	�	د �دة"����ن 	ن �Cل ھذه ا�#و�� أن ��	

ن ھ��(
أراد إ�راز وا��ر�5ز $#� <�

 ،���وظف ا�#ون وا�ر	ز 	ن ا�ل " ��دة"�� أ$	
�1، ھ� <�
)�� ا�#ون وا��C	� أو ا�ر	ز �� ا�#و

ت " : " ر�0د �و�درة"إ��
ل ا�ر�
)ل إ�� �	&ور ا�	�#��ن، ��ول $ن ذ�ك ا�روا)� �إن �و

�	د �دة"	 " 1�

 ا�#ون ��0�ص 	ن �Cل ��#�	J� ،�	C�
ن ا�#ون وا���

ن أ�(�0 
���طر $#�&	

�م 	��رة �	5ن ��د�دھ
 و��د�د 	��#ف ا�	را�ل ا��� 	رت �&
، ذ�ك أن ��
ا���
ن 9 ���ل �


��س و ا8ھ
��س ا��� �0�ر �&
 أو �ا��
ر�� إ9 �وا�ط� ھذه ا�8وان ا��� ��#ور 5ذ�ك ا8
 ����0
رة O� راف�$C� &د	د و�$

، وھ5ذا ��د ا�8وان $�ده و�	
 ھ�، 	
دة �
م ��&�	 ��
��


"�ر	دي"وأ	
 ا��C	� �&� ا��راع ��
ن $ن ا�;راس ا��روف ، 5	
 أ�&
 5ذ�ك 	زق و��ط�? �
ا��ر��� وا�ر	وز ا�Bر���� و ا9و0
م ا��ر�ر��، وا0��9
ر �
رج �دود ا�ذات، ا���زيء وا���-�د 


	#�ن ��#ق �-
ء ���ش و��رض ���1 $#� 5ل 	0
ھد � .1وا���ط�? ا���ري، �5ن ا�	زج �&ذ�ن ا�

ن ا�5
�ب     � 
$��ر �د�د �#	0
ر�5 ا�1 اد�ل " �دة"��ول $ن " 	�0
ل �ورج �ر�
ر"وأ�-


�1 ھو �وار �
ت �� 	�
ره " �دة"�� ��
ء �ر���5 �و	C�
ت، أي ا�1 �رض �-ور ا�	C�	? ا�
��ر $� 
	�O� ر��
ت �د�ل ا�ر$ب $#� ر�و	
�1 وھذا إن �	C�ھوا�س ا���
ن  نا���� وھذه ا�

1�
 ا���
ن �	
 ا�1 5
ن 0د�د ا���9
ق �	��	&0��
9ت ����� 5
ن �� . 2وا��


ل ا�#ون   	�
ول ا���
ن ���
و	�1 �
ن ھذه ا�#و�� �-	�ت $دة ���
ت 	50#� 	ن �Cل ا�#ون �

 ا��	�?&	&�� ��	�

ر ا�#ون �;� $��$
 .��و��ل ا�د99ت إ�� ا�	�#�� �

 

/ III راءة�
    :ا
�(����� ا
)���� ا
 
  ��
ة " �5ر�م �	ور�س اودان"�
ءت �و��
 	ن ا���
� 
-	ن ��50ل ��ر�دي ���ط��
 و�و-6 ��


 ا��زا)ري �� ��رة ا9��Cل ا��ر��� �#�زا)ر ��	��	� ���
ا��9	
$�� وا���
��� وا��ر���5 ا�<�

ر�� �#	��	? ا��زا)ري �5ل ا���ل، و	�1 -�،ھذا ا9��Cل ا�ذي أراد ط	س ا�&و�� ا�<�
��� وا�


ن ���

ر ا�د�
ع $ن ا�وطن ���1 و �&ذا �
ءت ورAم $" 	�	د �دة"���10 �� ا�	&�ر �
�1 ر�? 0
��ر � 

ط��ن 	? ا��-�� ا��زا)ر�� وھذا إ�	�ھذه ا�#و�� ��0�5? و��5د�ر 	�1 ��8
ء ا�وطن وا�	�

                                                           
1- ،�#Aد $�د ا�5ر�م اوز	�
ت ا��ور 		
�	 :�	�
� . 141	ر�? �
�ق، ص ، 	C	6 �زا)ر�� �� ا���50ل ا�

2 -Michel-Georges Bernard , Khadda, op. cit ,p 215 . 
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�
ن �	��	��#� ��
��ل ��� ا�1 	ن  ووط�1، 1$ن ا9ر��
ط ا�رو���

ءت $
	رة �� ��وا�#و
�� 0 �ا���ب ا��<ور $#
��� $#م ا���س $#� أن ھذا ا���
ن ��	ل 	�

Aرة، وھذا ��&م 	ن �

ھوا�س وا�0;
9ت ��وم ���ر�;&
 وإ��
ط&
 $#� ا�#و�� وھذا وا-6 �� ا��دام ا��راغ ، ورAم 
 ?�
أن ا���
ن $�
	� ا��5و�ن �	
 ا�1 �م �درس �	دارس ا���ون ا��	�#� إ9 أن $	#1 �� ا�	ط

5
15 �رواد ا��ن ا���
�ر ھ�
ك، �#�د ا��
ر 	�د ��� ��ر��
 وا�	1955 
 ا���9
ل ���1 $ن 5ل 	
و	�#1 إ�� ا���ر�د :د �5ون �1 �#���  ،ھو ��و�ري وا:�� وا��1 إ�� ا���ر�د �J5#وب �1 �� ا��ن

 �#(
��ث 5
ن 	ن $ ���
ھ
 ھذا ا���
ن �� 	ر�#� ا�ط�و�� ا���
�ود إ�� ا�ظروف ا��� :� �����

�� إ�� ھذا �
ن 	�د	� و5
ن ا �واه -ر�را-B

�م"و�	
 ا�1 آت 	ن 	�ط�� "�دة"ن ، �;��	 "

 ����ن و�1�(0 ��

 " ا��#و��"ا�	��-ن �#زاو�� " ��د�ت"ا�	�رو�� �
و��
ءھ
 ا����
�J� 1<ر رو�

��س و	0
$ر ا���
ن، �
ن�J� و 8ن ا���ر�د �&�م ��
�رأى ��1 ا��9
ه " �دة"�&ذا ا��و ا�رو

  .ن �1�C ا�����ر $ن ���1 وإ��
ل ر�
��1ا�و��د ا�ذي ���ط�? 	
	د�ول ���ر $ن ا�0&�د و�و�1 " �5ر�م �	ور�س اودان"إن ھذه ا�#و�� ا��ذت 	ن ا���وان وھو   


ن، وھذه ا���
��ل ��Bت ھ�د��� ���رب إ�� 50ل اUن ا�0&داء ا�ذ�ن �ظ&رون �� ھ�	و$� 	�	

ق ا���#�ل �5
 :د ا0ر�
 إ�� 	ر���� و�� 9 ��ل أھ	�� 	ن ��ث 	
 �و�� �1 	ن 	د�و9ت ، ��


)دي 	? ا�	�
-ل " �دة"��ا�Bد�و�و��� 	ن ا�1 5
ن ا�0را�5
 وھو 	
 ��0رك ��1 �� ا��
�ب ا�

 إ9 أن ا��ط ا���
�� ا�ذي " 	ور�س اودان"	&(
ا�ذي 5
ن ا�0را�5
 أ�-
، �رAم $دم ا���

��  ، و��	
 ��ص ا�	د�و9ت ا�&�د��� ��0ر5
ن ��1 5
ن 	ن ��ن ا�رز ا��وا	ل �ر�م ھذه ا�#و
، �&ذه " formes cellulaires " "�#و��"ا�	و�ودة �� ا�#و�� ��ظ&ر �#�
 و�ود أ50
ل 

���ره ا���� �طر��� ��ر�د�� ھو ����ر وإدا�� �#&	��� ا��ر�ر�� �� ���

ن ���	 
&� ��ا�#و

  .  1وا���ذ�ب ا�ذي ��رض �1 ھذا ا�	�
-ل 	ن طرف ا�	���	ر

     
� ��

 ا�0�ب ا��زا)ري و�&0��
ق أ�داث �
ر���� 5
ن ��� �� ��
ن ر�م ھذه �� ا�#و���
، و	�1 �
�8داء ا��� 5
�ت ��ل إ�� ھذا ا���
ن 	ن ا��زا)ر د���1 إ�� 1960أ�داث د��	�ر 


�م 	ن �Cل ا���ر�د 9ن ا���ر�د ���ل �
ة ا�0�ب ا��زا)ري إ�� ا��
�
و�� ��و�ر 	�ا�50ل 	

ٍن 	��ددة ���دو �#	0
ھد أ5<ر <راءا�وا�د :د �	� �� ا�#و�� ا���ر�د�� أ1�0 	
 �&ذه ، و	�1 �و


ت 	ن ا���ور أو أ50
ل ا���ب$

ت ا�ورق ا�	�را5	� أو ��ط�
أي 	�رد :ط?  ،�5ون ���

ً 	ن ���C  ،إ��
$�� 	�را�ط� ��س �&
 د9)ل ��ر�� 	�
0رة (�0 
&�
وإن 5
�ت ��	ل �� ط�


دھ
 ، ا���ر�� ا���50#�� ا��� 	ر �&
 ا���
ن�
�� ا�ط���� وأ���
إ�&
 ا��
ه �ر�ض ا��ور�� و�

	ل ، �ا�	ر)�� �
�م ا�	ر)� إ�� ا���5
ة ا�ط���� و��و�ر ا�
�
���ر�د�� ھ� ا���
ل ا��ن 	ن 	�
ل 	


��س�5
�د���5"��	�1 أ�و ا���ر�د�� أو 	
  ،	? ا5�8
ر وا�0�ور وا8" " kandenski" 
 ً
إ�1 ا��ن ا�ذي ���ل ا�	0
ھد إ�� ا�	0
ر�5 �� ا��	ل  ،�
�-رورة ا�دا�#��  ����ل ا�C	ر)� 	ر)�

1�#$ ً
	5�
ت ، ا���� �دل أن �5ون :C�
ت  ا508
ل نأ وإن ا���X و�دت ��#ق ا�:C���#ق ا�

ت ��#ق :C�
�� إ�� ، 5ل 50ل ��� 5ا508
لوا�� �� 

 د	�	 ،
ل �ط ، ��ب إن �5ون ����

                                                           
1 -Anissa bouayed , l’art et l’algerie insurgée : les traces de l’épreuve 1954-1962, ENAG 
Editions, Algérie, 2005, p 50 . 
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��� ا���ر�د�� ا508
لإن ، ����ل 	�
ھ�	&
 	�&و	� أ��
ظ

د�� 	ن ا���� 
 ا�&�د��� �	5ن ا$��
رھ
 ا508
لوا$�	
دھ
 $#� �وا�رھ
 و$#� ��
ء �طوط&
 ا��
ر��� ، �	5ن إن �5ون أ5<ر ����C 	ن 


د�� ا8�رى��
 وراء  إ���#ك ا��� �&دف $ن طر�ق ا�ر	ز .. ��� ا��ن �وا���ر�د ھو  إن ،ا�	
50
لوھو ا��ن ا�ذي ����ل  ،ا�	ط#ق إ��ا�ط���� �#و�ول J�  ، ��-ر� إ��ا�ط���� 	ن �ور�&
 ا�


&�
ا���
ت ا�5#�� و	ن ا��رد��  إ��ا��وھر�� ا��
�دة ��ث ا���ول 	ن ا���
)ص ا��ز)��  أ50

 ا��-و�� و	ن  إ��&�#�
 ط���ا���	�م ا�	ط#ق  �ذا 5
ن ا���ر�د ��ط#ب ��ر�� ا�ط���� 	ن &�


 ا�;
 أ�رارھ
ا���و��، �5 �05ف $ن &��
� . 	-�ا�5
	�� و	
�ظ      C� ن
وظف �� ا�#و�� $��ر ا��ور وا�ظل �50ل 	5<ف و	�1 �
�ظل ھ�
 �1 $دة أن ا���


��5 د9)ل وھذه ا�د9)ل ���� ا�ظ#م وا�0د�ة  وا�-�ق و��� ا��&ل أي إ0
رة إ�� ��رة ���� و
�� ا�	�
�#� �#ظل �

ر، إ9 أن و�ود د9)ل أ�رى 5
��ور، 	ن �Cل ا�8وان ا��	�ھ� ��رة ا��9

 ���
)�� رو�
�1 أراد إن ��ول أن ھ�
ك أ	ل �� Aد أ��ن، وھ� أ�-
 ا��ور ھ�
 ھو ھ
�� إ��
�ظ �#و�� �رى أن ا�8وان ا��
رزة �#	�#�� ھ� أ�وان ا��#م و	�1 �
�	 ،�#0&�د ا�ذي 	1�U ا���� C


 أ��
ء ا�وطن وھذا ����ر ��د�
 	ن ا���
ن &�#$ 
��ا�وط�� �� �#��� ���� �	<
�� ا8رض ا��� ��
  .��ر��
 �� �ر��
 �د�
$1 وإ�رازه ��Tوان ا��#م ا�وط�� �� $	#1 ا���� 


 ا�#و�� 5	و-وع و�����5، ���
ن 	ن �Cل ا�	و-وع أ5د $#�     &�#	�إن ا�ر�
�� ا��� 
 

ز �&�	� ��	
� �	��5 ���ا9$�راف �
��	�ل �5ل 	ن -�� ����1 �#وطن أي إ$Cء ���	� ا��-

 ��:C�اCت ا�
5
�� ا�0&�د وا�	و-وع ��0ب ا�		
ر�	� 
أ�راد ا�	��	? ا��زا)ري وأ�-

ر ا��	�  .ر��� �0�ب ا$زل ��9

��� ا������ �
ن     
�دا�? $ن ا���ر�د ���ول �� ھذا ا��دد ا�1 5
ن $#�1 ا�ر�وع " �دة"أ	
 	ن �
1 �
�ر�وم ا��ر�ر�� ھ� ر�وم ��ر�د�� 	و�ودة 	�د �إ�� أ�و�1 وا��#&
م أ$	
�1 	ن ��
��د 	��	

B ن ا8داة

ل ا�ر�
)ل $�ر ا�ر	وز :رون طو�#� �� 	�ط�� ا�	;رب ا��ر�� وا��ن ا��ر�ري 5��
،و��ول أ�-
 إذا 5
ن ا��ن ا���و�ري ا��وم �ن ��رض ���1 �5ن 	ر���، �&ذا را�? إ�� 


ر ا�ذي :
م ����5ك <�
�� ا�	��	? ا�	;
ر�� ، �
��ن ا�	;
ر�� ھو ��ر�دي �5ل ا	��
ز	�  . ا��9
�ل"�دة 	�	د"   � ��
��ل	#�)�  ا�#و���
�ب در�� إ�� ��و�
ت9وا ��� 
&�  إ��
د ا��راغ 	

�	� ا$��� و��د��


�� إ�� �ون ا��#��� ا���� ا�ذي  �
�� أ�وان ا��#م ا�وط�� ،ا�8وان ل-B
�
     ا���� وا�8ود ،��ضا8�-ر وا8�	ر وا8 وا�8وان ا�	و�ودة �� ا�#و�� ھ� �ر	ز �Tرض،

  .د�99&
 ا�8وان ھذه 	ن و�5ل

�	د ،1�8 �ون ا���� ا�	�#	ون �1 ����0ر �ون وھو ، ا�	و$ودة ا�ّ��� �ون و
8�-ر ھ�    � 
ھذا 9ن ا8�-ر و ا�#ون، �&ذا ا�50ل ا�&�د�� ا�8
�� ا�	و�ود �� و�ط ا�#و�� ���X أنا���
ن 

أن ا��زا)ر 5
�ت دا)	
  ��ول �1�C 	نو أ�-
 ا�����5 و �T	ل ر	ز ھوھو ر	ز ا��ط
ء وا��	
ء و

ت وان ���ل ا���رر ���د$� دا)	
 ا��-��� وا0��9&
د 	ن ا�ل ا�5را	� �� .ارض �#�-

   

ت ��ض 	#Y �� أ���دم ا8�	ر، ا�#ون أ	�
�ط� وھو ،وھو �ون ا���دي و�ون ا�<ورة ا�	�� 

�� 
$

رة و ا��0
ط و �
��وة ا�ط�>Bن ا�0&�د  ، ا	د��9 $#� �ون ا�دم ا�ذي �زف  

�1 ھ�	�وا��


 ا��� ا�ظ
ھر وا��
طن ط&
رة و �#��
ء �ر	ز ا�ذي ا��8ض ا�#ون ا���دام ا�#و�� أ�-
 �� ��د 5	
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��
 إ�� 	ؤ	ن 5ل ��&#���
ة �د�دة �� اN�رة  ���
ل $#� �:Bا�8ود ا�ذي �م �وظف  ،وا 
أ	
، وھ�
 إ0
رة إ�� موا��� ھ� �� �راع دا)م 	? ا��ور وا�ظ5C<�را، ھو ����د ��وى ا�ظCم 

 نأ	
 ا�#و ا�	���	ر ا�ذي �&ب <روا ا��Cد و�رك ا�0�ب ���ش �� �را<ن ا���#ف وا��&ل وا���ر،
1 ����ر 	ن ا�8وان ا�8
��� $�د �
1�8 �ون ا8رض، ا8رض ا��� ھ
�ر 	�&
 " �دة"ا���� ��در�

� ،��
��ر�5ز $#� ا�8وان " �ون ���
ك"��ب " �دة"
���50ل $�د :�را ���ب ا���ر وا�

 �	ز�د 	ن ا0Bراق &	�ا��&�
ء وا�0&�
ء وا��	راء وا�زر:
ء ا��� ��;رس �� ارض �Cده <م �ط

  .1وا���
	� �� 	��زه ا���#�50 
  

     / IV  التحليل نتائج:    


 �#و�� ا8و�� 	�ل ا�درا�� �#�#��5ر�م " ،hommage a Maurice Auden" "	ن �Cل �

��5
 ا���Cص �	#� 	ن ا���
)M �وردھ
 �� ا���
ط ا��
��� "�	ور�س اودان	� ،:  
  

�م وا8ھداف �5ن ��د $دة 	0
ھدات و :راءات  -�
	-� ا�	A دت �� ا�وھ#� ا8و��� ��ا�#و

���ف 	ن در�� ا���ر�د�� 	ن �Cل  �1و�#�
  أن ا���
ن �� ھذه ا�#و�� و$#� �Aر $
د�
 
  .ا��ر�5ز $#� ا�8وان ود�99&

أ�رزت ا�#و�� ��و$
 ��5را 	ن ��ث ا508
ل ا�&�د��� وھذه ا508
ل ھ� ر	وز �&
 	د�و9ت  -

ن ا�	�زأ وا�	�ط? ھو ر	ز د1��9 ا�0&�د ا�	�ذب وا�	�5ل ��<�1 	ن ا�ل وط�1��B50ل ا�. 

- 	$ �#$ ��
ء ا�#و��، ���ن ا���
ر ا�8وان ا�	��
��� 	? ا��دث ر5ز ا���
ن �� ا�#و��Bا ��#

ل أ�وان ا��#م ا�وط�� ��5	� وط���	�
	ن ا���
ن 	? أ��
ء وط�1 �ظ&ر 	ن �Cل ا��-��. 


ل ا����  -	�ا�#و�� ��رز ��0ث ا���
ن ��زا)ر��1 وا����ن �#�ودة إ�� ا�وطن وھذا �ظ&ر �� ا��
ا���� �#د��9 $#� �0
$� ارض ا�وطن 	ن ��راء  5د��9 $#� �ر�� ا�وطن و�در��
ت

و�&ول و��
ل و�Cل أي ��ر�د 5ل 	
 ھو ط���� إ9 أن ا�#ون �#�ب دا)	
 دورا �� ا�����ف 
 .	ن ا���ر�د


ن أراد إ��
ل ر�
)ل �#	�#��ن ��	ل  -���

	�� و	�1 �� �	��5 ���ا�#و�� ��رز و��#� :�	� ا��-
 .�زا)ري :�م 	و�&� ��	�? �)
ت ا�	��	? ا�


 ��	<ل $��ر ا�ز	
ن ��ر��ب ا�8وان �
ء  -&��ظ أن ا���
ن و-C� ? ��وز�? ا�8وان���	ا�

-ر و	
-� و	����ل ا��زا)ر� .�#د��9 $#� 


 �#و�� �ظ&ر ��
 ��Cء أن ا���
ن و�ق إ�� �د ��5ر �� إ��
ل      �#�#�و1�#$ �
ن $	#�� �
C� ن	#��ن �	م إ�� ا���� �#	
�ل ا��ر�5ز $#� ا�8وان وا�ر	وز وا�د99ت �طر��� ا�ر�
)ل ا�

  .��ر�د�� 
 
  

   
  :)��� ا
�	�ث ا
                                                           

1-  ، �#Aد $�د ا�5ر�م اوز	�
ت ا��ور		
�	 :�	�
� . 140	ر�? �
�ق، ص ، 	C	6 �زا)ر�� �� ا���50ل ا�
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���#�ل �و�  j’ai pour totem la paix"  " ، "مCن ا�ل طوطم ا��	. "  

  

  
/I  و�ف
  :ا
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1-  ����
  :ا
���ب ا
�	د �دة: "ا�م ���ب ا
�و��  -	. " 

  :��ر�� ظ�ور ا
�و��         
، وھذه ا�#و�� ر�	&
 ا���
ن ��د اC���9ل ��ود�1 إ�� ارض ا�وطن 1970ا�#و�� أ��زت ��� 

�#�1 ��5ر �� إ:
	� �ن :
)م $#� ا�ر	ز و$#� :�م � ،���

ة ا����� وا�<���ور1��A �� إ<راء ا�
�رض إ��1 	ن ا���
دات 	ن ��
د و��
��ن وھذا ���ب ا��راع ا�دا)ر �ول � 
ا��رذا���، ورAم 	

��&م وا�د�
ع  �5
ن 	ن ا�	��0<�ن ���و��" �ذة"�J0ة وھو�� ا��ن ا���50#� ا��زا)ري، إ9 أن 
  .  $ن ا��
ھ&م 


�	�، و��	
 ��ص ا�#و�� ا��	وذج    ��رو-� �	��ف ا���ون ا��	�#� �
��زا)ر ا�	 ��وھذه ا�#و


، ھ� �	وذج 	�;ر �#و�� ا�8#��، ا�	و�ودة �� ا��5&#�#�ب ا�ذي أ�دره ا��� ��	ل $#� �

�ث ا��ر���
  " .�دة "��ت $�وان  ���2002 " 	�0
ل �ورج �ر�
ر"ا��
-  �������
  :�وع ا
���ل وا
����� ا

  .ا�#و�� ا�8#�� ھ� �و�� ا���	ل �� �#و��&
 ا�8وان ا�ز���� $#� ا��	
ش 
 : ا
! ل وا
��م -
- ��
دھ
 $	ودي  	��ط�ل 50ل $#� �
ءت ا�#و� .     �م  81 ×�م  116: أ�
- 

ده 1�#$ ��	ل ا�ذي ا�	ّ�;ر ا��	وذج أ	��J� : 23  م  15.5 ×�م�     . 

 
2-  ��� !�
  : ا
���ب ا
 : $دد ا�
وان ودر�� ا��!�رھ�  -


ء ا�#ون ا�8ود ا��
رز ����� ا�8وان ��دوا �
ھ��، و��د ا�#و�� ��دوا ���رة 	ن ��ث ا�8وان�>��
، و�

ء �� ا�	ر��� ا8و�� ا�#ون ا���� 	ن � ����ث در�� ا0��9
ر �� ا�#و��، وھو �	<ل �#��� ا�#و

 1#��� 

ت �;�رة 	ن ا�#ون ا��8ض 		�
،إ9 أن ا���� ا�	و�ود �� ا�#و�� ھو ��� 	��#ط �	�
 
��
� 
���.  

<م ���J �� ا�	ر��� ا�<
��� ا�#ون ا�8ود وھو �ون ا�ر	ز أو ا��C	� ا�	و�ودة ��ر��
 �� ا��
�ب    
،��و����م إ�� :�	�ن ا���م ا���#� $�
رة $ن 50ل ��ر�دي �1�0 إ�� �د ��5ر 50ل  ا��8ر �#و


ن، أ	
 ا���م ا��#وي ��	<ل <C<� �طوط $	ود�� 	�واز�� 	ر��ط� �� أ��#&
 ��ط أ��� وھذا ��Bا
$	ودي ازرق  لا�50ل �ر��ط �
�50ل ا8ول �� 	�ط�� ا�و�ط ا��� �1�0 إ�� �د ��5ر 	��ط�

وا���دام ا���
ن ا�#ون ا�8ود 1�8 �	<ل ا�ظل ا�	�
�ل �#�ور، �	��� أن �#���  دا�ل إط
ر ا�ود،
 �	�
�� ھ� ا��� ��وم �
�����ف 	ن در�� ا�8ود ا���
  .ا�#و�� ا����� ا��

أ	
 �� ا�	ر��� ا�<
�<� ����J ا�#ون ا8�-ر وھذا ا�#ون 	و�ود �� 50#�ن 	���#�ن �� ا��&�    

ط� �
�#ون ا���� أ	
 ا��	�ن ��ر��
 �� و�ط ا�#�و��، ا�50ل ا8ول ا�#$8 $�
رة $ن دا)رة 	

دا�ل ا�دا)رة ��د ا�#ون ا8�-ر 		�زج �-ر�
ت ���� �ر��0 ا���
ن، وا8	ر ���1 �#50ل ا�&�د�� 
�ظ أن C	ط�ل أ���، وا���	ن 50ل 	و 50ل ���رب 5<�را &� ��اN�ر ا�	و�ود �� أ��ل ا�#و


 �راغ، أ�-
 أن ا�50ل ا�دا)ري 	��ل �
�ر	ز ا�8ود، أ	
 ا�50#�ن �Aر 	��#�ن، أي ��	&�
  أ	
 آ�ر �ون 	و�ود �� ھذه ا�#و�� ھو ا�#ون ا8زرق ا�	��ط�ل �&و �Aر 	��ل �
�ر	ز،
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وو�ود ھذا ا�#ون �5
د 9 �رى ���ب و:و$1 و�ط ا�#ون ا�8ود، و�	
 أن ا�#ون ا8زرق ا�	و�ود  

	ق إ�� �
�ب ا�#ون ا�8ود A ل ا�8وان ھو �ون	�	ھد، ھذه ھ� 
�#1 ��ر��
 �Aر 	ر)� �#	0��

�ظ� ا�8رز أن ا���
ن �� ھذه ا�#و�� �م �&�م 5<�را ���دد ا�8وان C	وا� ،��ا�	و�ودة �� ا�#و
��
	ل �د99ت وا��� ��وض وظ��� ا�#ون �� ھذه ا�#و�  .و$وض ذ�ك �
�ر	ز �

     
 :ا
��)�ل ا��4و�� وا
'طوط ا
ر%����  -
50
ل وھذه ا��طوط 5
�ت 	����� ودا)ر�� ��ط�  ما���د T� �#50	طوط ا��ن �ل أ�واع ا�
ا���


�� إ�� ا508
ل ا��� ��دوا 	����	�-B
�و	� وا�ر:� وا�د�	و	� وا��9	رار��، ���
� 
$
  .ا�ط�

�ذات $#� ا�#ون، �#�د ��و$ت ا508
ل  ه��#�ل ا�#و�� �ظ&ر أن ا�50ل �;#ب �� ھذ    � ��ا�#و
إ��
ن اد	�  ل�	<�Cت ا��9و���، �
�50ل ا�8رز ھو $�
رة $ن ر	ز �1�0 إ�� �د ��5ر 50وا�

	و�ود أ	
	1 50ل 	��ط�ل �1�0 �و�� ر�م، أي �	<�ل ا��و�� �#��
ن أ	
م �و�� و	ر��ط �50ل 
  .أ$#� ھو 50ل ھ�د�� �<C<� أ$	دة، و	�1 �&ذا ا�ر	ز ھو �	<�ل ا��و�� 		5ن أن �5ون ��ن 

   
� 
:� ا508
ل �&�
ك ا�50ل ا�دا)ري وا�	��ط�ل �
8�-ر �&	
 :د �5و�
ن �	<�ل ا��و�� أ	
�#	��	? وا�دو�� أو ا��ظ
م ا���
��، إن ھذه ا�#و�� و�	
 أن ا���
ن ا���دم ا�طر��� ا���ر�د�� �� 


�� ود99ت ا508
ل �� ���و�ر ا508
ل �
ن ھ
	ش ا��ر�� ��5ر �دا �#	�#�� �� إ��
د 	
��
�رة ا����� ا� 	
لا8$، إن ھذا ا��	ل ����ر 	ن ا�#و��د�ث  ا��� 	�
���#ط ��&
 ا�ر	ز ا��د�م �


ح ا�	�
0ر �
�د��9، إ9 -�Bر�د، وا���
� ��
��Bن  أنوا�50ل ا
ھذه ا$8	
ل  ��	&	� ا���

ه �#ق و�دة �#�	ل ا���� ��
أي أن ا���ر�د ھو �ن ��ث ��-	ن $دة د99ت، #5&
 ��ب �


�� وا�ر�
)ل �ا�	�#�� $#� ا���ث وا����5ر و$#� ا��ر�5ز، ��5 �	1�5 ا���راج ا�	د�و9ت وا�	

 	ن ا���و��
ت وا���رات ا�	����5 وا�	�را5	� :C#��، ا�ط�	إ�� ا� 
&�
ا��� �ر�د ا���
ن إ��


�� ا����� �5ل �و�� ���#ف �
��Cف  �5ل 	�#��،�أي أن ��#�ل و:راءة وا���راج ا�	

 ��ق ا08		 
:Cل ا���� ا�ط	�
ص، و	�1 �	��5
 إ��
د $0رات ا��Jو�Cت �#�.  
    
  :ا
�و(وع -3
��وان/ $+*� ا
�و��  -
 : ا

 ��
ل ا���
ن " j’ai pour totem la paix"ا���
ر ا���
ن ���وان ا�#و�� 
، �م ���J ا$��
ط�
، و5	

5
ن ���ش ھوا�س وا�0;
9ت أراد ا�����ر $�&"  �دة"ا�ن ��)�1، و
	ن �Cل ھذه ا�#و��، وإذا  

ت ���
 إ�� ا���
ق ا��
ر��� ���رة ا��
ز ھذا ا��	ل ا���� �Cل ��رة �&
�� ا�����
ت وا�����ر�

��ث 5
�ت ا��زا)ر :د ا���#ت �د�<
 و�	
 أن ا��زا)ر 0&دت ا-طرا�
ت  �-
	ن ا��رن ا�	
1$ �
ن ��
��� و$دم ا���
رار وو-وح �#	�&
ج ا���
�� وا9:��
دي وا��9	
$� ا�ذي ��ب إ��

أي إ��
ل ر�
�� إ�� أ$#� ا�	�ؤو��ن �� " طوطم ا��Cم"ا���
ن $�ر $ن ھذا ا��#ق 	ن �Cل  
ا�دو�� �-رورة ا9ھ�	
م �
�	��	? �� �5ف ا���9رار وا��Cم  و	�6 ا��ر�� �#��
ن و$دم 

وا���
��ن 9 ��ب أن ���دان و��
 �#	�ظور وا��9
ه ا���
�� �#دو��، وھذا ا��-��ق $#�1 9ن ا��ن 
ا�#و�� ھ� ����د �
ن ا���
ن ا�ذي ���ر ��دق $ن و�&� �ظره و	و:�1 	ن أ�داث 	����، �&و 
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ت :د ��ل إ�� �د ا���ن و1�#$ �
ن ��
5
ن �د�ن ھذه ا�		
ر�
ت " �دة"	�رض �	-
  .ا�	#�ز	�ن �
��ط ا���
�� �#دو��  ا�	�رو-� $#� ��ض ا���
��ن ا�;�ر

  
����ر ا
�و� -
 �
������ ا
�راءة":  �ا
و�ف ا�و�
  "ا
  ��، ��دوا �#وھ#� ا8و�� ���ط� إ9 أن ا�	د�و9ت وا���م " j’ai pour totem la paix"�و

��دة و��5رة،	 
&#	�
�� ا��� ��
ول ا���5م ���
ج � وا�	�
ن 5
�	�5ر ����

ن��Bري  ا
-�ا�
 1�
��� أي�و$�ن 	ن ا���
رب ھ	
 ا���ر�� ا��
ر����،  إ���ر	�1 و��-��Bوا���ر�� ا�ذا��� ا   


ن 9 ��دع �� �راغ و�ودي -	ن  ،ا������ أو���
� ��
��

د9ت ا��
ھزة إط
رو�� إن�ل  ،ا�	

ء:-�� ���#ق ��ر�� ا�����ر وا�ر��د ا�<�
��  ا�Bداع��Bل  وا
  .وا���


	� �� ���ك     �
��  أيأ��� ��� أن ا����ن ا���� �� ا��
�ت %�$�ة وھ ا ���ز �'�(�اغ أو 
� ا��0�ان، ا�.�رة ,+*	� �
�، و�+� ��12 �<=ل ;�:�ت ر�9� ا����ن 87 5+	6 أ45اء ا�

+�، (�ن " :��B�ط�"وإذا أ,	�� ���0ف �� ا�+@.�د " ا�B�ط�"ا�@��? ���4 ھ� Gا� �Hأ ��و
�دث �&
  "أ�;و���5"، وھ� �;� "ا8و���وا" 0�ب 5#	� أ�ذت $ن " طوطم"أو " 	��ا�طوط"��

���
  .   ھ�ود ا����رات ا��5رى �� أ	ر�5
 ا�0	
ھو 50ل أو ر	ز $#� 50ل ��وان أو ��
ت أو �زء 	ن إ��
ن �ر	ز إ�� ��
ت  "�طوطما"    


$� ا��0ر�� ا��� ���ش �� 	��	? 	��ن،	�#� ����
ت  "ا�طوطم"و 	�
وا�د 	ن أ:دم أ50
ل ا�د�

�� �إ�� ا�#;� ا�B "ا�طوطم"وأول 	ن أد�ل ا�طCح  �� ا�	��	? ا�	0
$� ا��دا)��#�ز�� ا�ر

1  $1791
م  "�و�ك ون�"�
وا���	#ت 5#	� ) ر�Cت وأ��
ر(إذ ا���	#1 �5<رة �� �5
� �#د�ن و5
�ت 50ل �دا) &
أ��رى "دور5
�م" ، ف�� ا�درا�
ت ا�8<رو�و�و���  "ا�طوط	��"


ت ا8و���	��	#� �$

ً �� ��	�� ا��	
�ك ا��9		
و 5
�ت 	و�ودة �دى ا��رب ��  ،$
	Cً ھ
 

ص �&
 $#� �ورة ��وان أو $#� �ورة �زء 	ن  "و<ن"ا��
ھ#�� ��ث 5
�ت 5ل :��#� �&�
5
ن أو ا	رأة ًCن ر�
��Bدم  ،أ�زاء ا�ت ا���# "ا�طوطم"و:د ا��
� �ر����Bا�� أ�-
ً �� ا�	��	

  . "�و�و��ز�
"و "	�#���ز�
"و "ا��را��
"�� و وا8	ر���5 ا��د�	�

ل ا�طCح     	�
ء ا�9<رو�و�و��
 �� ا��	#$ ?�
�Cل ا��رن ا��
�? $0ر  "طوط	��"��

�د	
 طر�وا 	�	و$� ا����
رات أ5
د�	�� ���#ق �1� ً

��  وا��رن ا��0ر�ن ��و��Bو�وا ا
�و

ء ا�9<رو�و�و��
 $ن 	و-وع 	#$ 1�ھو �	
ذا �5رت  "ا�طوط	��"$#�&
 وا��ؤال ا�ذي طر


ء 	<ل 	#�
ول ا��د�د 	ن ا��
ت ا�ط�����؟ و��د طرح ھذا ا��ؤال �(
5�
� ��$

ت ا��9	$
ا��	

�&م 5
�ت � "ر��رز"، و"����ر"، "�#دو�ن"، "�ر�زر"�

�� $#�1، إ9 أن إ��Bا 
ط;� $#�&

  ،  ا���;� ا��
ر����
��ھ	�  "راد�I :�اون"
�ول ا����0      �:N	�  "ا�B�ط+	�",�		� ا�'Mال ا� ي أ�Kره ا�0+�ء 8

 O	���� �	8�+�5Pوا��+��8ت ا �	0	�Bت ا���Q�Gا� �	: �	8� أھ+	� ا�R=0� ا�0@ �'��'� S�Hأ
87 ھ ا ا�'Mال ا���0ن ،ا�+��+6 ��5:Tو��8 ا "I
	�ا�	� ��ن  ":�اون راد� U.R �8�+�+:

��4ى ا�5+�8	�ً وا;�Nً ط��+� أن ھ��ك %��1ً ��	�اً :	� ا��R=0ت ا��? ,@6 :	� ا�N	�ا��ت  �1�
 �G� ،�9ي�أ��8ء ا�+��+6 ا� ��@�ل :Yن  "�	�? ���اوس"وا��R=0ت ا�5P+�8	� ا��? ,@6 :	
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�0 �� ا���0 8� ا�N@	@� وا��ا6R إذ أن :+��0ھ� ا��=G	G? ا�@��� ھ? وھ� و<�ا(� ,� "ا�B�ط+	�"
� ا��? ,�ا15G9+�9ي �ا��ا� �Gا�� O	��, Z5ا�, �G9� . 1ھ? 


ت �5و�ن ا�#و�� " ا�طوطم"و�	
 أن    ��
ھو $�
رة $ن ر	ز ��ث ا�ر	ز ا���50#� 	ن أ�

�� وا�	�ردات ا�����ر��، و��وا�د ا�ر	ز 	ن ��)� ا���
ن�	�
� ���;� 
وا���)� ھ�  ا���50#�� ا��� �&

ا����� ا�ر	ز �و��1  ا$8	
لوظ�ت ا�5<�ر 	ن ا��� ��د ��
ل ا���
ن ا����#� أو ا�وا:��ن و	ن �#�د 

  ا$8	
لوا�ز�
ح �#ك  ،ا��5رة أوا�	و-وع  ن�#����ر $��;� 	� 
��دا $ن ا�	�
0رة و���0رھ�

 1�
، �-C $ن  أن�Jو�#�� �	5ن  إ	5
�����Cءم وط���� ا�	و-وع و	���
�;�� ا��	ل ا���� ذا�1 �	

5
س ا�رؤ�� ا����� ا��� �	5ن ا���راؤھ��� -وء ط���� ا�ر	ز ا�ذي ���� �ن ا���
ب �	
ذج   ا�

  . �5رة آو	�ردة �و��C$ 1:� �د��9 �0ء 	
  أ�5
ر��ط
�ق 	? 
ر5ب و�ك ا���
ن وظف ا�ر	ز �� ھذه ا�#و��، وھذا ا�ر	ز ا�	و�ود �� ا�#و�� ھو ر	ز 	    


ت، و�� ھذه ا���رة �
ن ا��ن ���
ج ا�#و�� أي ��وات ا�����B ��
	د�و1�9 ��ود�
 إ�� ا���
ق ا�ز	

�� 	ن 	50ل ��� ا�<�
���، إ9 أن ھذا ا��ن 5
ن �
ا���#�50 5
ن �ر�د إ��
د 	5
ن �1 $#� ا��


��ن ا�ذ�ن �رون أن $�ر وا���د �طر���1 ا��
�� أو9، ا���" �دة"أ�
�� ھو ا��ر�� �� ا��ن، و
 ��	C�Bون ا���
ا��ن ا���ر�دي ھو �ن أورو�� ���د $ن ا�<�
�� ا��زا)ر�� و$#�1 ��ب ا9ھ�	
م �


 ا8و�و�� 5
�ز�ر�� و�ن ا�	�	�	
ت، &(
�وا�1 أن ��1 ھو �� ا�8ل ����� أورو��� " ��دة"وإ$ط

�رة�5ن �روح وھو�� 	;
ر��� ا	
ز�;�� و$ر��� وذ�ك 	ن �Cل ا�	زاو��  .� ��ن ا�8
�� وا�	

ور�
��1 ا�<
��� 	و�&� إ�� ا�	�ؤو��ن ا�ذ�ن 5
�وا �	
ر�ون ��
�� 	را:�� ا$8	
ل ا�����      

رض �#�ظ
م ا���
�� �زج �1 �� ا���ن  نو��د�#ون �� 	-	و�&
، و5ل ��
ن ���ر $�رأ�1 ا�	


�
��
ر-�1 8	ور ��
��� أ�
ل ا���ر�د، �#����ر $ن 		�  .�طر��� ذ��5  �&ذا ا��
��ر $     � ���
أ�ق �راه ا���
ن  نأ�-
 $	#�� و�ف ا�#و�� �0د�
 إ�� أن ا��#��� ا����� ا��

0
رة إ�� 	�&وم ا��Cم ا�ذي �ر�ده أن �5ون ��ن ا���
ن Bن أراد ا
���
��5ون أ��ن �� ا�	����ل، �
  .وا���
ن و��ن ا���
ن وا��#ط�


�ر 	ن ا�	��#� ا�وا��� �&ذا ا���
ن  ھذه ھ� 	�	ل $�
�ر ا�#و�� ا���    �$ 
ا�0ر5ت ��&
���ر $ن :-�� 	&	� ھ� ا��ر�� وا��Cم ا�ذي ��ب أن �5ون 1�8 أ�
س �طور 5ل ا��#وم �#�

�ب ھذا ا��	ل ا���� �-ل أن �	-� $#� ا��	ل �� ا��
�ب ا��8ل  وا���ون ،
��0ر إ�� أن �
 ��
�8ود �
�#;� ا��ر���� �� ا��
�ب ا��8ر 	ن ا�#و�.  

     

/ II �%�	 و���
    :ا
  
 : ا
�و�� 1�2 وردت ا
ذي ا
�! ��� و ا
���� ا
و$�ء -1

   
	ن ��ن " 	�	د �دة" نا�#و�� ر�	ت و�ق ا�8#وب ا���ر�دي، وھو أ�#وب 		�ز و����ر ا���
ا���
��ن ا��C)ل أو ا�و��د�ن �� ا��زا)ر، ا�ذ�ن ��وا أو��
ء �&ذا ا�8#وب 	�د �دا�� 	0واره ا���� 

�� و�
�1، و�&ذا ا���ق ا���
ن ��ب را)د ا��ن ا���ر�دي �� ا��زا)ر ��ب ا��د�د 	ن ا���
د A إ�� .  

-2 �*+�
 : ا
��3ن / ا
�و�� ا
                                                           

1-  �5�0Jا��� ���
 . annabaa.org،  10/07/2007، "طوط	�� ،طوطم" ، ا�	�#و	
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�و��1 -روري ا�����  1أ$	
�ز وھذا ا��وظ�ف �#ر	ز �� ��د ا���
ن �� �و��1 	�&وم ا�ر	

  ا$8	
لا��5رة وا�ز�
ح �#ك  أو��;� �#����ر $ن ا�	و-وع 	� 
��دا $ن ا�	�
0رة و���0رھ�

 1�
 أن�Jو�#�� �	5ن  إ	5
�����Cءم وط���� ا�	و-وع و	���

ت � ،�;�� ا��	ل ا���� ذا�1 �		C��


ن $�د	
 �-? $#� �و��1 ا���وذ�ك ���ب ���ط ھو أن  ر	وز �� وا508
ل وا�8وان #5&
ا���

6��� 1�O� 

 أو �و�	 C50 
�(
� ا���8ن ا��	ل  ،ر	ز�
 وأن ذ�ك ا�50ل أو ا�#ون ���6 ر	زا �#�
��  .ون #5&
 ر	ز�� و�و ���ب 	��
و�� ا���و �5J<ر 		
 ھو $#�1 �ط����1 �و

    
�رف � أن أرد�
 إذا أ	� 
	� 
 ا�ذي ����	ل ا508
ل ا��ن&و �ي ا�ر	ز 
��ن��ط� ��ر��

 وا��ر5
ت انوا�8و&� Cء و�5ون �د�
�0J� ��ا�Y0 ا�ذي ���ط&
  ،�J�رى أو�طر���   ��و


 ���6 5<��� ا�د��9 ،�
�;	وض&�8 ��
��	و9ت و	� ���Aر $ن ا�و ،و��ر	ز ���� ا�ر�م ا�ذي �
��� �	C�
�� �0ء 	��ن و$	و	
 �Jن ا��
 ��ظرة وا�دة دون ا�&��

ت ��8;� أن ���ل ر�	#5    


ت و�5ن أ ا���د	وا "اABر�ق"و "ا�	�ر��ن"و 	ن ا�	�روف أن :د	
ء 	C�<ر 	ن ا���دم 5ا�

ت ھم 	C��د�ث $ن ،"ا�رو	
ن"ا�#� 
 "symbologie"،"$#م ا�ر	وز"وا��د�ث $ن ا�ر	ز ��ر�


ت 	C�ا�	���د	� -	ن <�
�� أو د�ن 	��ن وا�ر�وع إ�� وھو $#م ���
ول درا�� ��ض ا�

�� إ�� 
	�درھ
 ا�ر)�س، �-B

	ل ا��
س 	? ھذا ا�ر	ز  �J<�رھ�$#� ا�ط�وس ا�د���� وطر��� �


، و:د و�د ھذا ا��#م ��

ت $ن طر�ق  8ول�واء د���
 أو <����ا��#وم  أ��
ذ	رة �� 	���ف ا���
 ��	
� �� ���
��Bد$� "5ور��ل"ا� "victor turner" دام  وا�ذي�ل وا��	
�درس طر:� �

����ن �ر	ز �� ط�و�&م ا�د���� 	 �$

م ��  و�J<�ر ھذا0�ب أو �	�ا�ر	ز $#� �#و5&م ا�
ھ� 	�	وع  "ا�ر	ز��"�� أن  "ا�ر	ز��"ا�	��	? ا�ذي ���ط �&م، و���#ف $#م ا�ر	وز $ن 


، �واء 5
�ت 	����	 ��
0
رات ا��� �ر�ل ر�Bوز أو ا	ھرة ا�ر
��ر  ،أو 	د�و�� أو ظ� 
	���
"
$ن �#وك ا��رد، أو $ن ا�ط�وس ا��� �دل $#�&
 ا�ر	ز، و�5ون $
دة 	ر��ط�  "ا��	�و�و��

 
&�و�ؤ	�ون �&
، وھ�
ك ا��د�د 	ن ا�ر	وز ا��� ا���#ت $�ر  ا�8راد��5رة د���� أو 	�&��� ���

 $ن ا��5رة ا�	
  .�� و�دت 	ن ا�#&
ا��
ر�P وأ���ت ���ر $ن �5رة 	��#�� �	


ل ا���
ن ھ�
 �#ر	ز ھو �	<
�� :�	� �رد�� �	�
ز �&
 و	�1 ��ر�5ب ا�#و�� $�د   	�" ةد�"إن ا��

��واب، �5ن إذا �	�5
 	ن ر�ط � 
ھو 	0&د 	��د �<�ر ���
 ا���
ؤل ا<ر ا���
ؤل دون أن �6�0 $#��

 
��O� ،�0رك	وروث ا�8طوري ا�	م وا�#�
 	ن �Cل ا���&
ض ا�ذا5رة وا�&��#� ا��وار 	

، أ	
م $	ل �#��� ��1 �
�1 و�5ون ���
ط� و��&د 	�
 ��5ون �� 	وا�&� �و�� 	ن �و&���


 ا��	�	� ا�&�

 و��ر�&#��
��� 
5
�� 5ل وا�د 	��
 ���ول &�1�واس �	�.  
  
  
 
 
 

/ III راءة�
    :ا
�(����� ا
)���� ا
                                                           

1-  ، ���ت ا���ر�N+� 8�� ا����G اوز$�@��S 45ا��Q� (? ا��G9	� ا���0+?: =���65 ��:\، ص  ،142 . 
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 ا8و�� ���ذ ا���ر�د �J5#وب دا)م �#��
ن وھذا ا���5Jد $#� ھذا ا�8#وب ��   &���
�5 ��ا�#و

��	ل $دة �Jو�Cت، إن ا��ن $�د � ��
�	 
&#�	��	�? أ$	
�1 ھو 9:��
J� 1$ن ا�#و�� �	5ن �

ل" �دة"�
ل، �
�9أّن ا��	#ّ�� ا�Bدا$ّ�� $#� $C:� و<���  ا$��ر�
وإذا  ��وم $#� ا��9�� ����&ذا �


�� ا��وّ�ر و��س � �#$ 
�

ن ا���#�50 �� ��
�� ا���9رار،أّن ا��ن �� 	�&و	1 ا�0
	ل ��وم أ�
�ث 	��	ّر 	ن �Cل 	
 �	5ن ��	��1 �ـ� ��
�ا��� ��دأ �
�و�ل أ	
م ��
ض "ا�	;
	رة ا��#�50ّ�� "


ض 	;
	رة ا���ث $ن و$#� ا	�داد ھذا ا�	�
ر ��ا8��رة ا�#و�� و���&� $�د ا�#ّ	�
ت �	 �ّ#�
  .ا���X ا��د�دة �#����ر

  �� "طوط	��&
"$#� أن �5ل ا�0�وب "�دة"ھو ��5Jد 	ن " طوطم ا��Cم" و 	و-وع ا�#و
��� وان �طورت، وھذا إ�رار 	� ��
$#� أن ا�	��	? ا��زا)ري ھو 	��	? �1  1ا��

��و���1 ا�<�
��� وا��9	
$��، و�&ذا ��وظ�ف ا�ر	ز �د�ل -	ن ا�<�
�� ا��زا)ر�� ���1 و	�1 
��د �
ض 	�ر�5 ������ 	ن ا�ل �Jھ�ل �ن 	;
ر�� �ر�ري $ر�� إ�C	�، أي ا���0ث �
�&و�� 


�رة �
رة ا�	-�    .ا�وط��� ا��8#� 	ن ا�ل ا�د�ول إ�� ا�

ة   ��أي أ�1 5
ن �رى أن ا��ر�ر وا9	
ز�X ا���	#وا ا�ر	ز �� ا���50ل ا���� �	��#ف و�
)ل ا�

و	
 �زا�ون، وھذا ظ
ھر �0دة �� ا�	��و�
ت ا������� ا��دو�� و�� ا��زف ا�	��وع �
�ط�ن 

 ا�	و60 �
�ر	وز ا��ر�ر�� و�� ا��#� وھذه ا�ر	وز 5
�ت و9 �زال و��#� �#�وا�ل إ�� �و	�


�	�� 	ن �Cل ا��ن ا���ر�دي " ��دة"ھذا، و	�1 �
ء �راث ��#�دي �زا)ري وإد�
�1 ا���أراد إ
0
ر�1 إ�� ا�ر�وم ا��ر�ر�� ا��� ھ� ر�وم ��ر�د�� 	و�ودة 	�د :رون O� 1 $ن ا���ر�د ھو$
ود�

 طو�#� �� 	�ط�� ا�	;رب ا��ر��، و��ول �� ھذا ا��دد إذا 5
ن ا��ن ا���و�ري ا��وم ھو �ن

ر ا�ذي :
م ����5ك <�
�� ا�	��	? ا�	;
ر�� 	�  .��رض ���1 �5ن 	ر��� �&ذا را�? إ�� ا��9


ل ا�و:ت    	����ر ا�ز	
ن أو ا�و:ت، أي ا��� 

ل ا���
ن دا)		�أ�-
 �#	س �� ھذه ا�#و�� ا��

ت 50#�� و�و���، �
وإذا 	ن �Cل ا�8وان وا508
ل وھذا وا-6 9ن �����1 ���	د $#� <Cث 	�

 

ن ا��#��� ا����� ھ� ا�	����ل �	
 أ�&� ،��أرد�
 ا���راج $��ر ا�ز	
ن ا�	0
ر إ��1 �� ا�#و

ش �
-ر أو ا�وا:? ا�8ود ا�	�
رة $ن أ�ق �راه ا���
ن ��5ون أ��ن، أ	
 ا�طوطم �&و �	<ل ا��$


8�-ر  ن���	ن طرف ا���
ن ا�	��د �� �ر��1 ا�����، أ	
 ا�	
-� �&و 		<ل �� ا�50#�ن ا�&�د�

ن ا��ن ا��زا)ري 5
ن 	�د ا��د�م �را �� ����ره ا���#�50 � ��  .وا�ذي �و


م    �
 ا�&#50 �� ��
��ل ا�د:��� �ل ا�#و���
ا�#و�� �ظ&ر ��
 أن ا���
ن �� ھذه ا�#و�� �م �&�م �
 ��
ل ا�8وان �&و :#�ل �دا ��ث ا���	ل أر�	�
طق أ�
��� و��� ا���	 �>C> إ�� �	��	أ�وان 


 ا�8وان، و�� ھذه &#	���ط ، وھذا 9ن ا���
ن أ�س أن ا�ر	ز ���وض ا�د99ت ا��� 		5ن أن �

�� ا������ �#��
ن ا�ذي �
 أ	
م ا����ظ �ر�5ز ا���
ن $#� ا�#ون ا�8ود وھذا �-C� ذات�
� ��ا�#و


دي ا�ذي ���10 رAم ا���Cل ا��زا)ر، و1�#$ 5�
ن �رى أن ���ل �ور �وداو�� ا�و-? ا�;�ر ا�
  .�طور ا��ن ا���50#� �� ا��زا)ر، 	رھون ���6 	�
ل ا��ر�� �#��
ن 

	? �دا�� اC���9ل أن ���� ا8	�� ��5رة �دا و	�1 �
��ن �
����� �#	��	? ھو " �دة"��د 9�ظ      
1 آ�ر 	
 ��5ر ��1، �&ذا �5ر �� ����ط ا508
ل وا�	��وى ��� ��	5ن �	�? ا�ط��
ت 	ن �&م ��
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وھو ����د أن ا���
ن ھو ا�	�ؤول $ن $	#1 ا���� و$ن ا�5	
�1 	ن ا�ل ا�	0
ر�5 �� ا��ر��� 


ره ا���
ن وا�	واطن ���ث 5
ن 0 ���
  . 1ا�<�


ري �#	��	?      -�
 ا�#و�� �ر5ز $#� ا���د ا�<�
�� وا�&#	�إن ا�ر�
�� ا�8
��� ا��� �

دھ
 أ�	 ��

ن أراد إ��
ل ر����
ن ا�	��	? ا��زا)ري ا���	ل ا�ر	ز و	
 �زال وھذا ا��زا)ري، �

ا�ر	ز �� ا�<�
�� ا��زا)ر�� ھو 		
ر�� 	��ذرة، �&ذا $#� ا�	��	? ا��	�ك ��ذوره، و$#� 
ا�ذ�ن ����ون ا�8
��ب ا��0����� �� ا��ن، أن ���ر	وا �و�1 ا���
��ن ا�;�ر  نا���
��ن ا��زا)ر��

C� ،مC� �� ول�ن ا�ل ا�د	ن ����ب ا���50ل دوره ا��0�م 	ن ا�ل ا��زا)ر و	ن ا�ل أن �#

	ل 	�
ھم �� ا��ر��5 وا��0
ط ا�<�
�� ا�ذي ����ر Aداء ا�روح �5 
  .أ�-

  

/ IV التحليل نتائج:    

�ل ا�درا��    	 ���

 �#و�� ا�<�#�#���5
 أن ��	ل 	
 ا���#��
ه 	ن �	�"j’ai pour totem la 

paix " ���
  : ، �� ا���
ط ا��
  
���رة 	ن ��ث ا���وع ا�#و��، وھذا ��ود إ�� ط���� " �دة"ھذه ا�#و�� $#� �Aر $
دة  -

"  ما�طوط"ا�	و-? وا��-�� ا�	��
و�� 	ن :�ل ا���
ن، أي ا9ھ�	
م �
�ر	ز أو ا�50ل ا�8
�� وھو
 .1�8 أ�س ا�1 ���ط�? أن ��	ل د99ت إ�� ا�	�#�� أ5<ر 	ن ا�#ون 


ل ا���م  -	�
ل �Cل 	ن ا��ردا��� $
�م ور	وزا��رد�� ا���5Jد $#� ا��	��5ن  ا���ر�د ا��

�� و�Jو�Cت ��روح وھو�� �زا)ر�� و$ر��� ، و9ن ا���ر�د �	1�5 ��	�ل ا�#و�� $دة 	


 	ن ��
ر�1 و��را�1:Cا�ط �� . ،ود99ت و���6 �#	�#�� إ	5
��� ا���
د إ�� ا�#و
�ظ أن  -C�"دة�ل " 
��� ��	5ن �	�? ا:��? �-رورة ����ط ا508 ،1�
�وا�	��وى �� �و


�زا ���1 و��ن �	&وره � .ا�ط��
ت 	ن �&م ��1 وان 9 �5ون ��1 

ل و�وظ�ف ا���
ن ����ر ا�ز	
ن أو ا�و:ت �� ھذه ا�#و�� 	ن �Cل ����ص  -	��#	س ا��


ت وأ50
ل �و��� أ�
���، وھذه ����ر �	� أ�
��� �� 	�	ل أ$	
ل�
�	 �>C>"دة�ا���ر�د��" . 

ل ا���
ن أو ��#�1 $ن ر�م ا���
��ل ا�د:���، وا���وع �� ا508
ل ا�&�د���  -�Aإ 
�ظ أ�-C	ا�

 ���
 �� ھذه ا�#و�� $#� $5س ا�#و�� ا��
أ�-
 ا�Y0 ا�8
�� �� ھذه ا�#و�� ھو أن ا���
ن أراد إ�Cل ا��Cم  ���1 و��ن ا���
��ن  -

ا�ر:
�� $#� ا��ن، 9ن ا��ر�� أ�
س ا��	#��  اN�ر�ن وأراد �و��1 ر�
�� إ�� ا��#ط� ��ك :�ود
 .ا�Bدا$�� 


 �#و�� �ظ&ر ��
 ��Cء، أن ا���
ن و�ق إ�� �د ��5ر �� إ��
ل ا�ر�
)ل    �#�#�و1�#$ �
ن $	#�� �

	#� ���م إ�� ا�	�#��ن 	ن �Cل �وظ�ف�  . ا���ر�د �Cل 	ن ا��ردا��� $
�م ور	وز ا��رد�� :�	� ا�

  
  

                                                           
1 -Michel-Georges Bernard , Khadda, op. cit ,p 193 . 
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ث ا
�	�ث ا�(:  
  

���#�ل �و� " diwan pour wassiti"  ، "د�وان ا�و ا�ط�. "  
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/I  و�ف
  :ا
1-  ����
  :ا
���ب ا

�	د �دة: "ا�م ���ب ا
�و��  -	. " 
  :��ر�� ظ�ور ا
�و��         


ن 1973ا�#و�� أ��زت ��� � 
��
� 
و���  1971:د ا���ب �� ��وات " �دة"، و�5
 :د ذ5ر�
1973  

د ا�وط�� �#��ون ا���50#��، و	ن 	�ط#ق 	ر5زه �5
$ل �� ا��ر��5 ا����� أ	����C� 
	
$

وا���50#��، ��د ��6 	�
ل ا��ر�� �� ا��ن �#�	�? �دون :�ود، و�	
 ا�1 5
ن 	ن ا0د ا�	����ن 
وھو ��
ن 	�#م 	ن ا��رن ا�<
�ث، �
�1 �#د ذ5راه �� ھذه ا�#و�� ا��� ��رز ��Cء " �
�وا�ط�"

�
�ر 	ن ا��ط وا��رف ا��ر�� ��5	� �	
��� �طر��� ��ر�د�� ا����
�� ا���
ن �.  
، �5ن 9 ��رف �
�-�ط 	5
ن �وا�دھ
 و9 �	ن "��ر��
" "�و�وز"وھذه ا�#و�� 	و�ودة �	د���    

 ��
، �&� �	وذج 	�;ر �#و&#�#��ود 	��5#&
، و��	
 ��ص ا�#و�� ا��	وذج ا��� ��	ل $#� ��
�ث ا��ر���ا�8#��، ا�	و�ود
0
ل �ورج �ر�
ر" ة �� ا��5
ب ا�ذي أ�دره ا���	���2002 "   

  " .�دة "��ت $�وان 
-  �������
  :�وع ا
���ل وا
����� ا

  .ا�#و�� ا�8#�� ھ� �و�� ا���	ل �� �#و��&
 ا�8وان ا�ز���� $#� ا��	
ش 
 : ا
! ل وا
��م -
- ��
دھ
 $	ودي  	��ط�ل 50ل $#� �
ءت ا�#و� .     �م  54 ×�م  73: أ�
- 

ده 1�#$ ��	ل ا�ذي ا�	ّ�;ر ا��	وذج أ	��J� : 34.5  م  26 ×�م�     . 

 
2-  ��� !�
  : ا
���ب ا
 : $دد ا�
وان ودر�� ا��!�رھ�  -


�دفء " �دة" ة$#� �Aر $
د� 
�
��ا���	ل �� ھذه ا�#و�� ا�8وان ا��
��� ا��� ��ط� إ
�
5
�#ون ا��8ر ��در�� ��	�	�  .وا�#ون ا���� ا��
�6 وا��
�م  1وا�


 ا�#ون ا��8ر ا�	
)ل إ�� ا��ر��
�� وا�#ون ا��8ر ���ل    �
�ظ ا�1 ا���	ل �� ا��#��� أ�C�

ل ھدا ا�#ون ھو �	<
�� ا��ور ا�	�
�ل �#ظل ا�	و�ود �� ا�50ل 	��� ��5رة 	ن ا�#و�� وا��
�	

 �� .ا�8
�� �� و�ط ا�#و

�� �ون �
رز ��    > 

ء $#�  1ا�#و�� �&و ا�#ون ا���� ��در��
� أ	� 
ا�	��#�� وا�#ون ا���� ھ�


�ث �ون 	ن ��ث ا0��9
ر > 
50ل إط
ر ��واف أ50
ل ا��روف ا�	و�ودة �� و�ط ا�#و��، أ	
  .���د ا�#ون ا8زرق ا�	و�ود �� و�ط ا�#و�� وا8زرق أ�-
 ��درج ��ن ا��
�6 وا�;
	ق 

��ر��ب ���د ا�#ون ا�8ود ا�	و�ود ��ن أ50
ل ا��روف ��وار أ	
 ا�#ون ا�را�? 	ن ��ث ا  

�ل ا��ور �� 

ل ا�#ون ا�8ود ھو 	ن ا�ل ا�ظل وھو 		�ا�#و��ن ا���� وا8زرق، و��0ر أن ا��


 	ن أر�? أ�وان 	�در�� 	ن ��ث در�� ا��طوع وا�5<
�� يا�ذ�
 .ھو ا��#���، �
�#و�� �50#ت أ�
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 :وط ا
ر%���� ا
��)�ل ا��4و�� وا
'ط -
و��	
 ��ص ا��طوط �
ن ا���
ن ھ�
 و�	
 أن 	و-وع ا�#و�� ا��ط وا��رف ا��ر�� و�	
 أن    

ا��رف ا��ر�� �	�
ز ���وع أ50
�1 ��ن ا�0
:و�� وا�	
)ل وا�	�	وج وا�	���� وا�دا)ر، أي �	�? 
�ط� �#�رف ا��ر�� ��;� �	
��� :د 9 ��دھ
 �� �طوط � 
  .أ�رى أ50
ل ا��طوط، ھذا 	


ل أ50
ل 	�ط�� 	�زأة و	�ورة �� 50ل ھ�د��     	�إن أھم Y0 		�ز �� ھذه ا�#و�� ھو ا��

ن ����رب إ�� �د ��5ر 	ن ا��ط ا��ر�� �5ن ا�	�J	ل �� ا�#و�� ��دا، �رى أن ا���
ن ا��


ر�� و�م ����	#1 �ذا�1، ��ث ��ول -��رف ا��ر�� ��5	� �	
��� و�
�م ا���	ل ا��رف " �دة"�
  .ا��ر�� 	ن ا�ل ذا�1 

50
ل ھ�د��� �� و�ط ا�#و�� ��50ل �	<�ل ا��و�� �#�ط ا��ر��، أي  J� ن
�و	�1 �
ن ا���
ن ا��

�ر 	ن ��� ��
�
ز 	ن �Cل ا��9��	
�#	س أ�1 �دد �� أ�#و�1 ا���� وا�ذي ����ر أورو�� �


ءت �
�#ون ا��8ر ا��را�� وھو �ون ا�� ��ر	ل وھو �	<�ل ا��و�� ا��ط ا��ر��، و�#��� ا�#و

�ظ �J<�ر ا���#� 
��ط ا�ذي ���ش ��1، أ�-	�
 ق�#��راء ا��ر��� وھذا �دل $#� �J<ر ا���
ن �


�ر �� ا����� ��ا�<�
�� ا�	�	<ل �� ا�#;� ا��ر��� $#� إ��
ج ا���
ن ا���50#� و	ن �م د	M ھذه ا�
 ��  . ا���50#�� �#و

  
  :ا
�و(وع -3
��وان/ $+*� ا
�و��  -
 : ا

�&ذا ا���وان د��9 ��5رة $�د و "�د�وان ا�و ا�ط" ،"  diwan pour wassiti"$�وان ا�#و�� ھو


ن ا�	�#م �� ا��رن ا�<
�ث $0ر " �دة"���

ءا ����، ھذا  1"�ا�و ا�ط"ا�ذي ر�م ھذه ا�#و�� ا


ر-� $#�
ء ا���
ن ا�ذي اد�ل ا�ر�م إ�� �#ب ا�		
ر�� ا�<�
��� �� ا��رن ا�<
�ث $0ر رAم 		
�ر�� ھذه ا�0����، ف        	 
ا�د�ن، ا�ذ�ن 5
ن �&م 	و:ف 	�0دد ا��
ه ا���و�ر، وإذا أرد�

 ا��8
ذو�ذ5ر  ،"�ا�و ا�ط" "5ور�&
"�ن  "ا�ن ا���ن"�ن  "	�	ود"�ن  "����"ھو  "�ا�و ا�ط"
�� 	د���  "�ا�و ا�ط"و�د  ، ����أر	 أ�ول	ن  "�ا�و ا�ط"ا��دار  إ�� "0
5ر ��ن آل ���د"
 "وا�ط"�
ن 	د���  "	�ط�� �واد"و�ذ5ر ا�د�5ور  ،�� ا��رن ا�<
�ث $0ر" ا�5وت"ب" وا�ط"



ج أ	����� " ا��#��� أ��&�� . 2" ا8ھواز"و "�;داد"و "ا���رة"وھ� ��و�ط 	دن  ، "ا�

ت "�ا�و ا�ط":
م     	
ا�8ل $	ـل أد��  ، وھ� ��"ا��ر�ري"�ر�م وا�دة 	ن 	�طوط
ت 	�

5
�ت  ،$�ره ، أ�د $#	
ء"	�	د ا��ر�ري ا���ري"�ن  "$#�"�ن  "أ�و 	�	د ا��
�م"��5ـ1 

ً �#�ص ا�	�5وب ��	
 ��	� ا��وم �
�ر�وم  �	<ل "�;داد"��  �	���ا� "�ا�و ا�ط"	�طوط� �0ر

�وم ��&
 ا��� ازدھرت �� ��س ا���ر إ9 أن ا�ر "إ�ران"ا��و-����، و5
�ت ��0
�1 	? 	در��

ت  "�ا�و ا�ط"أ	
 ا��ور ا��� ر�	&
 . ا�	�د�� 5
�ت �ز�ن ا��زف ذو ا��ر�ق	
�	 ��

وا�	&ـ
رة �ل ا��را$� �� ا���و�ر وإظ&
ر ا��ر�5 ، و�ز��ن  �5
�ت ��	�ز �
�د:� "ا��ر�ري"

  ا08�
صوا�	راوح ا���#��، و5
ن �ر�م  ا�	�Cس �
�ز�
رف وا8زھ
ر&�J5ط� و��	طر��� �

                                                           
1- Bernard Aresu, mémoire de signe :l’abstraction chez jean-michel Atlan et Mohamed 
khadda, the French review,vol 83, n6, 2010, p 1280 . 

�?،��ظ� %+1�د -2=�Tا ���6R أدب (�  ، 2012/01/22، ا�� ا�B? وا�� /www.adabfan.com . 
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ت 0���
ت 5ر�و��� ���5 :�ص	
ا�Y0 ا�	#�ت �#�ظر �� ھذه ا�	ر�#� 	ن ا���و�ر  و ،ا�	�
�	C�B1 ��  "�ا�و ا�ط" �رأةھو  ا�$
 أوا�	1 5	�ور �#	�طوط دون �وف  إ$Cنو�0


 0ذ و�در إ�9ردد 	ن ��&
ء ا���ر�م وھو 	
 �م ��	�A 1#ره 	ن :�ل 	1. 

  "�ا�و ا�ط"9 ��#د ا�ط����، �ل �����ر ا�5<�ر 	ن 	�ردا�&
 	ن ا�ط���� و�5ن  "�ا�و ا�ط"�وم ر
 

��س ا������� �#	�ردات �ل �5رھ�	�

 �زء 	ن ا�	0&د و�م �&�م �&�J5? و��	50ل � 
�وظ�&


�ب ا�	و-وع ��� 

م �#و�� واBط
رو�;رھ�
ة ا��و	�� �دون  "�ا�و ا�ط"و�ور  ،ا���ا�
 �#	
1 ��5س 	�
�س  أن إذ���ز،  أو	��
�وا�طرب وا��	ر و	�
�س ا��-
ة و:وا�ل  ا�8س�و

�ر	
ت ا�د���� ا508
لا��M و�ور 	#� 1�J� و�م ��	دNا .  


ه، و	ن إ��
زا�1 ا����� ا��
ھرة، ��و�ر ا���د  "�ا�و ا�ط"5
ن و  �	�� 
��رأ ا�وا:? 5	
 ھو 5 9	

ما�دا5ن وا��Cف  إ��
�6 	ن ا�� ا�8وانوھم ا�	0
ھد، وذ�ك ��;�ر �ا�<
�ث �� إ��	ن ا���5ر  ا8


ول ���? ��س ا��دث و��5ر ا�	#ل وا�ر�
�� و���ر $ن �
�1 ا�#ون 5
ن �	���
ا��;�ر، 5	
 وأن �
��ا��را:� �5
ن ���
رھ
 �5<�ر  ا�8وان	
 ا���	ل  وإذا��ور ا�وا:?  وأ�وا�1 ،رو��� 	��ردة �#وا:


�ظ� $#� �وازن ��5س 	
 �رى ��  5
لا08	ن ا�د:� �#	�
ا��� �ط;�  "ا��8و��" تا�	�	�	
 
�5ل <�� و���C  ا8رض إ��	���رة 	�واز�� ����د  <
���0�وص ا�و ،ا��
��� ا�8وان$#�&


 أن �#ك ا�0�وص ����د &�C� ن	ط  إ��و�ؤ5د �وذ�ك �ر�م  ،����و	
 �	<ل  ا8رضارض 	

ن :د 	د  أو	ن ��50ل �ذاب 	دروس �ر�م �0رة �ر��
ل  ذ�ك ا��ط 	ن 	�ردات ��)و����


 ��د �� ،  ا8	
م إ��رأ�1 	���
أن ا�0�وص $
)	� �� ا��-
ء  "ا��
ر���"و "ا�&�د��" تا�	�	�	
  .2 ا�#و�� أر�
ءو�طوف �� 


 أن     	� ،���	- �:C$ وان ھ����
� ��0
رة و��ت ا���9
ه إ�� " �دة"إن $C:� ا�#وBأراد ا

ر�ت ا���50ل و�ر$ت ��1 :�ل ظ&ور ا�	دارس ا����� ا�;ر���، وھذا 0	 ��	Cإ� ���� ����

 ���د $#� ط��� 

رة ا��ر��� واC�B	�� اھ�	ت �
���ون وا��5س ذ�ك ��	-���ود�
 إ�� أن ا�
  .وھ�د�� ا��	ران �� �
)ر ا��Cد ا��ر���

 
����ر ا
�و� -
 �
�����":  �ا
و�ف ا�و�
 "ا
�راءة ا

 ��
 	? ط����

ءت $#� 50ل أ��� وھذا ��� ��ا�و�ف ا8و�� �#و�� ��ود�
 إ�� أن ا�#و
�ظ أن C� 

م �#�ط ا��ر�� ا�ذي ��5ب �50ل أ���، أ�-�
 	? ا�50ل ا���
�� 
ا�	و-وع، وأ�-

&���

ءت 	�� ��  .�;�رة 	�
ر�� 	? أ$	
ل أ�رى �#��
ن 
ھذه ا�#و
   ���� ا�#و��� � إن ا�50ل ا�	و�ود �� و�ط ا�#و
���رة، أي أ�1 �م J	ن ��ث ا�	�	 ��
�د 	�


ل 	$J� ره ا���5ر>J� و�در�� ����#�د " �ا�و ا�ط"��زم ھذه ا��روف ��5 9 �5ون :راء�&
 �ط
  .أراد 	ن �Cل ھذه ا�#و�� ا��ول �1�J 	�	�ك �&و��1 ا��ر��� واC�B	�� " ��ذة"ا$��ره :دوة �1، 

                                                           
������ت (�?، 09/02/2009، (� ا�� ا�B? (? ا�+�ر�� ا��0:	�، ط�رق :4R �Gاز - 1 /art.pub.sa/ v . 
 23، 9369 ا��0د ،���5ة ا��9ق اaو�` �+� ��+��ه، ا�� ا�B? ����ن 
� �Rأ ا��ا6R �+� ھ� Pأ�� :�ر,�،  -2

�	��5 2004 . 
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، �C$ب ��&
 ا���
ن �0دة �طوع  ��#�ل ا�#و�� �ظ&ر ��	
	� ��
طق ��50#�� وا-�	 �>C>
و��
�ن ا�8وان ��50ل ��
Aم وإ��
ع ��50#� ��دب ا���
ه ا�	�#��، ا�	�ط�� ا���50#�� ا8و�� ھ� 

 1�C� ن	رة $ن �راغ أراد 
�$ ��

 إ�� ا���� ا��
�6، وھذه ا�	�	 
ا��#��� ا���راء ا�	
)#� �و$
0
رBن ا

ت ا��
��� ھ� أ�-
 ا����ة إ�� �0
$� ا��Cد ا��ر��� وھذه ا��#��� 5	
 رأ��
 �� ا�#و

5
س �#�ور�
رة $ن ا��ور ا�	�
�ل �#ظل أو ا��$.  
    أ	
 ا�	�ط�� ا���50#�� ا�<
��� �&� �� و�ط ا�#و�� و��5ون 	ن ا508
ل ا��ط�� وا��روف     

ل ا�#ون ا�8ود أو 	�
��وة 	ن �Cل ا��� ��أ�0
ه �روف 	�ط�� و	�زأة وھذه ا��روف �و


ل �� ھذه ا508
ل ا��رو��� ا�ظCل ا��وداء 	�  .وا8زرق، وا��
أ	
 ا�	�ط�� ا���50#�� ا�<
�<� �&� اBط
ر ا�	و�ود ��ر��
 �� أ$#� ا�#و�� �� 50ل أ��� �#ون       

  .ا�#ون ا��6 	ن ا��#��� ا���راء �
��8ض، أي ھذا جا��ر 		زو

-ر      �ھذه ھ� ا�	�
طق ا���50#�� ا�<C<� وھ� أ�-
 �50ل $�
�ر ز	��� �	<ل ا�	
-� وا�

��، أ	
 اBط
ر �

-ر ا�ذي ���10 ا��رب ا��
)&ون �� ��راء 0�وا�	����ل، �
��#��� �	<ل ا�

Bط� ،�-
ا�&�د���  ت
ر �
رغ 	ن ا��C�50ا�	��ط�ل ا�ذي �
ء �� أ$#� ا�#و�� ����د �1 ا�	


رة را:��، و	�1 �
ء ا�دور -�وا�#و��� وھ� �5
�� $ن �-�? ا��رب و��ر�ط&م �� ارث <�
�� و

ء ا��رف ا��ر�� ���#1 :�	�  �$#�1 �� ا�	����ل 8�ذ ا�دور ا�ذي ���1 ��1 ا�و ا�ط��وھو إ


ر�� -�
��� و�>. 

��ل 5<�   �� 
رة �0وش ا���
ه ا�	�#��، وھذا 5
ن :�د�
 	ن طرف إن ھذه ا�#و�� 9 �و�د ��&


ت :
0
رة إ��1 ����� -	ن ا���Bرف ا�ذي أراد ا�ا���
ن، 9ن 5<رة ا���
��ل ���ل 	و-وع ا�

ن ا�ر�
�� 9 ��ل إ�� ا�	�#�� � ��
��
  .ا���50#�� ا8�رى، و�

  
/ II �%�	 و���
    :ا
  
 : ا
�و�� 1�2 وردت ا
ذي ا
�! ��� و ا
���� ا
و$�ء -1


�1 و ا��5ب 	?    ��ا�#و�� ���	� دا)	
 إ�� ا�8#وب ا���ر�دي، ا�ذي �م ���ل $�1 ا���
ن ط�#� 
 
�	
طول ا���ر�� ا����� ا�طو�#� وا�	�را5	� $#� طول ا����ن أ�#و�1 ا�	�	�ز، ورAم ا�1 5
ن $�

5
15 و أ�ده $ن ا���5ر ا�ر�
	�ن �
ن 	وھ��1 و��1 �#�ن ا���50#�، و		
ر��1 �#ط�
$� وا

�	��ن ��ل 	�1 $��ر�� �ذة و	در�� را)دة �� ا���ر�د وا�ذي ط�	1 واد�ل 1�#$ $�
�ر 	ن �ا�

ا�<�
�� ا��ر��� و ا9	
ز�;�� واC�B	��، أي أ$ط� �&ذا ا��ن ا8ورو�� روح وھو�� �زا)ر�� 
1 �
�ر	ز وا��C	� ، وإد�	
�ل ھذا ا���
ن 	�	�زا $ن �Aره ھو اھ�	�� 
	 
1 ����ر ،أ�-�


ا��رف ا��ر�� �� ا���50ل ا���ر�دي وھو إ�داع ��م $ن 	دى 	و�و$�� <�
�� ھذا ا���
ن ا�ذي 

�1 5ل ا�	و-و$
ت �
�M �� �و$. 

-2 �*+�
 : ا
��3ن / ا
�و�� ا
إ�� ��
ول 	و-وع ا��ط ا��ر��، 1�8 5
ن ����د رAم ���5ره و<�
��1 ا��ر���� " �دة"��د $	د    

 
أن ا��ط و	ن �1�C ا�#;� ا��ر���، �	5ن أن �5ون �
$C :و�
 �� ا��ر��5 ا�<�
��� ا��� 0&د�&
ا��زا)ر ��د اC���9ل، �
��ط
ب ا���
�� �#دو�� أي ��د اC���9ل 5
ن �ؤ5د $#� ھو�� ا�	��	? 
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ا)ري ا��ر�� و	�1 ��د ���ت ا�دو�� ��
�� ا���ر�ب و��ل ا�#;� ا��ر��� ھ� ا�#;� ا�ر�	�� ا��ز
  .وا8و�� �#دو��


د ا�وط�� �#��ون ا���50#��، وا�ذي " �دة"و�	
 أن    ��C� 
	
$ 

ت أ	�����5
ن �� ��رة �دا�� ا���
�زب ��&� ا���ر�ر ا�وط�� ���
1�#$ ، �5
ن ا�د ا�	�ظ	
ت ا��	
ھ�ر�� ا�� 
1 5
ن �زا	�
�

ا�9�راط �� ا�	��� ا���
�� ا�ذي ا��&��1 ا��Cد، وھذا �م �5ن 	�رو-
 $#�1 �ل ھو أ�-
 50ل 

ن " �ا�و ا�ط":�
$� �د�1 �	
 ا�1 5
ن ����ر � 

 �0ر ا��د�د " �دة":دوة �1، أ�-��
5 
5
ن أ�-

�د�د 	ن ا5�8
ر، و�&ذا �
ن ا�#;� وا�5#� �#	
�
-رة 	�1 	ن ا�	�
9ت ا�� 

�� ا��� 5
�ت دا)	�
 �� .��وار ا�ر�م ��#�1 �د�ل و�	زج ا�#;� دا�ل ا���
ء ا���50#� �#و


ل   	�1�$ �
ن ھذا ا��ط �	#ك :�	� رو��� و:�	� �	
��� �ر�دة " �دة"إن ا��
�#�ط ا��ر�� ھو :�

��ط ا��ر�� �1 ا��درة $#� ا��9&
ر دا�ل ا�	��ز ا���� ا���#�50� ،
�طر��� �����;&
  	ن �و$&

 1�
 . ا�	�#�� �0رط إذا و�ق ا���
ن �� ����ر ��ل ا��وا�ل 	? إ��
 

/ III راءة�
   :ا
�(����� ا
)���� ا
  


)	� $#� ا���
ط�، 	ن ��ث ا�8وان وا508
ل �50ل ا��روف : 
ا�#و�� ا��� :
م ا���
ن �ر�	&
 

ز �&�	� ���
ا�ذي أط#ق " �دة"ا�	#�وي وا�	���� وا�ذي ���رب 	ن 50ل �رف ا��ون، ھو �

�رف ا��ون "ا��ون"�	در�� " �ون ���
ك"1�#$  
  .، و�&ذا �5ون �رو�1 �;#ب $#�&
" �ول 5#�"ا���
��ن ا�ذ�ن �&#وا 	ن ا���ر�� ا����� ا�;ر���  �ر�
	�ن 	ن أ	<
ل 	ن  "�دة"إن     

ا�ذ�ن ا���&وا إ�� إ	5
��� ا���9
دة 	ن �ن �5م 1�#$ �
��	ود 	�د زوال ا�	در�� " 5
�د��5"،


�ر 5�
�س ا���� ا�	&�

ء ا<ر ا��ط ا��ر�� ور�ط1 ���:

���، و	�1 �	>�و��د ا���راء $	�ق  نا�


ر�� و�Jو-� .�#� �8ول ھذا ا��ط ا����� وا�
�ث     

ل إن ا��ط ا��ر�� �	<ل ا�&و�� "ا������ �� ا��ن"�� �5
�1 " �زار �0رون"إن ا��: ،

 

دھ�	 �����
-ره ، ���ط#ق 	ن �
)رة �� ا�	
-� ا����ق و	�وا�#� �� A 
ا��و	�� ا��� رآھ

��، و��0ر  طأن ا�ز�ر�� ا�0ر:�� ھ� �ذر ا����Bرة وأول أ��د�� �#�5ر ا
ا��ر�� وھ� أول إ0

��
ا��ر�� ��ث ا��5ت �
��	� ا�ظ
ھر�� �
�0;#ت ���ده  طإ�� :�ور ا�درا�
ت ا��ر��� ا�	&�	� �
ا���#�� ا��� ���ن :�	�1  طا��ر�� و�����
�1 وأ�وا$1 و�
��ط
ط�ن و��
ر��&م وأ�A#ت ھو�� ا��


ر�� وا��	
���، و��ول -�ا��ر��، 	�رد �ن �ر��  ط9 ا:�? �5و�1 أي ا��:" �� ھذا ا��دد ا�

0رة �
����� ا�#;و�� ���ب �	 �:C$ أو و��#� ��و�د�� 50#�� ذات ����1" ���ر $ن ��
��د 	. 

و��ب ا�5
�ب دا)	
 إن ا�ز�ر�� و�دت ا��ط ا��ر�� ا�ذي و�د �دوره �ن ا�ر�م و�	
 أن ھذا    
ر�
$1 إ�� 	&ده ا�	�دس، إن �ن ا��5
�� وا��ط ا��ر�� ���ران $ن ا8��ر �ن د��وي ��د و�ب إ


 إ�� ا��-
ء ا���و�ري ھو �وع 	ن ا��ودة إ�� ا����ن 	&(
ا�5را	� ا�B&��، �&ذا �
ن ا��د$
�ر-
 رأي ��	 ،
�5
�� ھ� و��#� �#�دو�ن ا�#;وي و���ت ا�#;� ���&�
� ،������رد��
�د دي " وا�


�م ا������� �#;� �&� ���ت رداءا �#;� �ل Y0 ���5ر �1	ن أن ا��5
�� �ط" �و��ر� 	س ا�	

                                                           
206��65 ��:\ ، ص ، ا�N@	@� (? ا����4ار %@�ون ،  -1 . 
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�	ل ا��ط ��� 
	�����ظ ��&
 �&ذا � 
	 �� 
����� ا�#;و�� إذن 9 �5	ن �� ظ
ھر ا��5
�� وإ�	�
�

 ا�;
�� 	ن ذ�ك �#وغ ا������ ا����� 	�O� ض�                        .                                                       5051ل 	


��ن 	ن       ���
وو�و9 " �ورج �راك"إن �#�س ا�;	وض �	�ط#6 ا��ط 	�J0ه Aر�� و	�1 �

س"إ�� ��

	#وا 	�1 	ن ا��
�ب ا�&�د�� "��
	#وا 	? ا��ط 5�C	� وآ�رون ��        ، ھؤ9ء �

 ." �ول 5#�"و"5
�د��5"وا�ر�
-� 	<ل 
ھذه ا�#و�� إ�راز ا�&و�� ا�وط��� وا��ر���، وھذا 1�8 5
ن ���را أراد 	ن �Cل " �ذة"إن      


رض �رد�� و�	
$��، �&ذا �#�د 5
ن �ر��
 $#� أن �
�م �� 	�
ء ا���#�ن ا��ر�� إ�� 5ل أ�

�1 		�زة، وھذا 	ن �Cل $�
�ر ��50#�� ��ود ا�	0
ھد إ�� 	�ر�� ھو��1 ا�وط��� ��5ون �و

 ،
ا�&و�� ا�<�
��� ھ� �#ك ا����#� ا�	�0ر�5 	ن  ن�&و 5
ن �رى أوا��ر��� ا��� 5
ن ���ز �&

ت ا���ون وا��	ل وا���ل وا��#وك، و���ت 5ل ھذه إا����دة وا�#;� وا��را5م ا�	�ر�� و�
��

 

رھ
 	0رو$��$

�ر <
��� �ل 	��ر�5 و	�طورة ���  .و	����#�
 �وا5ب 	���دات ا���ر آ��
ا�

ا�	
-� وا��راث  إ�����دد 	�&وم �د�د �#&و�� وھو ا���9
ل 	ن ا����ن  اBط
رو�� ھذا     
	�&وم �-? ا�&و�� �� 	�
ل ا���رورة  إ��أي 	ن 	�&وم ا�<�
ت  و ا�<�
�� ا�0���� "ا��#5#ور"و

�د  ،ا��9	
$�� ا�	��ر�5 ا�	�	�زة �
��;��ر وا���د�د� 
&�9
و�	
 أن ا�		
ر�
ت ا����0� ��#�50 	�
�ت  أھم إ�دى� 
&�O� ،���

 ا�8&�
ا�	�
9ت ا��5ر�� ا��� �5ون ا�Bداع و ا���د�د 	ن �	

�دورھ
 إ�� ��د�د 	C	6 ھذه ا�&و�� 	ن �Cل ا��د�د 	ن ا$8	
ل ا����� �	�	و$� 	ن ا���
��ن 

 	�&م �
ن ا�&و�� ، و"�دة"و$#� رأ�&م �
ا�ذ�ن ��#وا 	ن ھو��&م 	�در ا�&
م $8	
�&م، إ�	


�� ا��را5	�� ا��
��� $ن ا���)� ا�	��ط�ا���#�50�
 	ن ا�&	�
��دد و ��50ل 	� �.  
وا�وا:? ا�ذي ���10 ا���
ن و �J<�ر ا��را$
ت و ا��J<ر �
�5م ا�<�
�� �دى ا���
ن �واء 5
�ت     


��� ��ر�� أو 	�روءة�>،  ��
وإ�� 	
 ا��ز��1 ا�ذا5رة 	ن 	0
ھد �و	�� و �ر��
ت 	�ر���، إ-

و��
�ر وا�	ؤ<رات �	5ن أن ��
ھم إ�� 	��
�ش 	? ا�	��	?، و ھذا ا�5م 	ن ا��� ا��9&
ر وا��

�� ر�م 	C	6 ا�&و�� و �	�5ن ا���
ن 	ن إ��
ج 	�	و$� أ$	
ل ��50#�� 	����ط� و 	��&رة 	? 

��

 و���$

ر���
 وا��	� C���� 1>دا�B �#��	 ?:ة ھذا ا�وا:?  ،ا�وا
5
�  �واء $ن طر�ق 	

O� 1 �50ل أ5<ر �#���� و ��50#��أو�

	ل 	? 	5و��
دة ا��$.  


، وھذا " �دة"    &��
��� ھذه ا�#و�� $#� �Aر $
د�1، �م ��م ����0ر ا�#و�� �ر	وز ���ب �ك 	
 ��

�� 9 �د$وا �ذاك، ����0ر ا�#و�� $�ده ��ده �� ا�	و-و$
ت ا��� ���رب 	ن ا����9ن ا�


ر���� � �#�5
ن " �ذة"	-ت و�	
 أن 	�
ل ا���دد�� �م �5ن :د ��6، �
ن �	
 أن ا�دو�� �� 	ر

ل �� ھذه ا�#و��  ن���ر $�أرا)1 $ن طر�ق ا���50ل ا���� ا�	�0ر �#&روب 	ن ا�ر:
��، وا�

���#ف، �C �#	س و�ود �#���0ر 9ن ا�	و-وع ا�	طروح ��ب أن �5ون 	�&و	
 ��5 ���ط�? 
 ��
�
ب ا�	�  . ا�	�#��ن ا���

  
  

                                                           
 . 210، ص  208، ص ��b ا�+�65  -1
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/ IV التحليل نتائج:    

     

 �#و�� ا�<�#�#��ل ا�درا��  �<��	��5
 أن ��	ل 	
 ا���#��
ه 	ن �	"diwan pour  
wassiti "  ���
 :، �� ا���
ط ا��

  
5
��8ر ا�	
)ل �#��� وا8�	ر  ھ�
ك - ���

ل ا�8وان ا��	��ر�5ز �� ھذه ا�#و�� $#� ا��



 ا���
ن �د��9&
 $#� ر	ز�� ا8رض و��وع أ�ر��&&#	� .وھذه ا�8وان ا��

�� ور	وز 	�0رة، 9ن ا���
ن أراد ذ�ك  -�9 ��	ل 	 ���

ت ا���ھذه ا�#و�� $#� $5س ا�#و

  .)1 إ�� ا����0روط���� ا�	و-وع 9 ���-� ��و

ل و�وظ�ف ا���
ن ����ر ا�ز	
ن أو ا�و:ت �� ھذه ا�#و�� 	ن �Cل ����ص  -	��#	س ا��


ت وأ50
ل �و��� أ�
��� وھذه ����ر �	� أ�
��� �� 	�	ل أ$	
ل �
�	 �>C>"دة�ا���ر�د��" . 

ر --��� 	ن ا�#و�� �ظ&ر ��
 أن ا���
ن ا�ن ��)�1، أي أ�1 ���#&م $�
�ر ط����� و<�
��� و

ا���)� وا�	��ط ا�ذي ���ش ��1، و�ظ&ر ھذا ��Cء 	ن �Cل ا��ط وا��رف ا��ر�� ا�ذي ھو 
 .د��ل $#� ھو�� ا���
ن ا��ر��� وا�وط��� 

رAم <�
�� ا���
ن ا�;ر���، إ9 ا�1 �ظ&ر 	ن �Cل ا�#ون وا�50ل �� ا�#و�� ھو��1 و��0<1  -
 .�� ا��ط ا��ر�� �ذوره وأ�و�1 ا��ر��� �وط�1، �ر	ز�� ا�8وان ا��را��� ارض ا�وطن، ور	ز

50
ل و�	5ن رد  -T� ا���زئ وا���ط�? ا���ري ������ 

د� 1	��0<�ا���
ن ��� �� ھذه ا�#و�� و5
 .ذ�ك إ�� ����� ا���
ن 

�#�ل ا�#و�� ���ن أن ا���
ن �م ����	ل ا��ط وا��رف ا��ر�� ��5 �ؤدي وظ��� �;و��، �ل  -�

-�
�� ا�وط���         ا���	#1 5د��9 �	
��� و�>�

و��1 ا���ر�ف ��ر��، و:د �5ون 	رد ذ�ك 	


�م �
 ا�1 ���ر ا��ن ا���50#� ا��زا)ري إ�� �	�? ��
ع ا�	� ،�	�
� .وا��ر��� �#�	&ور ا�
  


 �#و�� �ظ&ر ��
 ��Cء أن ا���
ن و�ق إ�� �د ��5ر �� إ<�
ت ھو��1     �#�#�و1�#$ �
ن $	#�� �

م $�
�ر 	ن ا��ط ا��ر�� و$�
�ر 	ن ا�<�
�� ا�وط���، �#د��9 ��9	
)1 ا�وط��� 	ن �Cل ا&#��

 .وا���
ره ��Jو�1 ا�وط��� وا��ر���
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 ا��ون: ا����ث ا�ول 

، #ري ا�د!!ت،�ظ�م ا��درة ا�����ر�� ���� ا�����م ا�ر��ء���م �� ���ر، وا�� ����   
ا������م و���� ا������ر ا������ن، ���� ا���ر و���� ا���رد، ���� ذو ا�'&%�� ا��و�� ا�ط���� و���� 

، و! �/�د �رى '�3� � ھذا 1ا����دي ا���دئ ا�وادع و�/ل ���� ر�زه ود!��* و+و�* ا�����ر�� 

 ���ء ا�5و�� ا����6 ا��'/���5  ا�/�ر�5ون و�ذا ��ن ���%ر ا�5ون ا�دور ا����م �&5و �ن ��%ر ا�
 �7#�ر  ��� ���5* �ن '���ت ����6 و+�م ������ ور�ز�� و����'ر �85 �%ر ا��'�ھد ا���5

 ��در�ب �85 /ل ذ�ك و�#��ف ��6* �/ل �د�د �ول  إ��8���ج  ا�ذواقو��6* وو�دا�* وان ا���5

  .�2ن +�م  ��?��* و�� ا��وان

���ن، �ل ھ �ذا��� �@� ���5 ����6� ا�����  أو��ن ��رؤھ� ��ر�� أي �@�  ا��وان�'�رط  و! 
ھو �در���� و���� ���5م، و�ؤ#ر ا�&��65 ا��?�ر��  أ�وان، وا�/ون ��� ��و�* �ن وا��ا����5م 

ھ��ك +درا  إن إ! ا��وانوا��ن وا���س �85 ا�����ن ��ض  ا��D�نوا�����3 ا�� ���ش ���� 
و�و��3ل ا!�%�ل ا��د�#� دور /��ر �  ا���/ن،�5�8 ا!�����ن � /ل  ا��وان�'�ر/� ��ن 
 ا�ر���/���و?� وا�6%ول  أ&رى ل�ؤ#ر �وا�ا�������� �ن ��رھ�، /��  ا��وانا���ع دا3رة 

  . 3ا��وانو��رھ� � ����5 �6?�ل 

ا�5ون ھو ذ�ك ا��7#�ر ا���6و�و� ا����G �ن '�/� ا���ن �واء /�ن ����� �ن ا���دة  إن  
و�ود &�رج ا����ز ا��%�  أي��س �*  إ���س إذا�ن ا�?وء ا��5ون، ��و أو ا�%����� ا��5و�� 

  .�5/��3�ت ا����

  ����وان ا����س   

ا�ذي �ط5ق �85 �ون  موھو ا!�ا�� ���ز �ون �ن ��ره  �ا�5و��وھ ا�&�%�� : ��� ا��ون  1

 �����@�ر %�6 ا�5ون ��د �زج  أن، و��/ن ....)ا��ر، ازرق،( �#ل  ا��وان���ن ����زه �ن �
 ���ر( آ&ر�5ون ��� �%6ر، �ر����وھ��ك ظ�ھرة ����ن ا�5ون ...).�#ل ����6 �&?ر، �ر�

�وت ا�در��، ھذا ا��@��ر � �� �� إذا���وره،  آ&ر�ون  إ�8��ث �&�ص ��@��ر /�* �ون ������� 
���د  ا�&?ر،�� ا���ر  ��د &ط ا����ور ��ن ا�5و��ن ��#K ����ور و?و�� أ/#را�/�* �/ون 

��  إذا�زداد زر+� و������، �����G �ن ذ�ك ا�*  ا�&?رظ�ھر�� �زداد ا��رارا /�� ��د  ا���ر
�&و�� /�� �زداد  ا�ول�زداد  أن ��رد ���* ���G �ن ا�����ن وا�&ر���ور �و��ن ا�دھ�� ��&ن 

  .�رودة ا�#��

                                                           
1-  ��� ���� ،
��
�93، ���� �
��، ص ا����ن ��  .  
� ا�����  -2��  . 95، ص 
� ا����� -3��  .113، ص  
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�دى  أي ،��دار ا�%�@� ا������ و���ؤھ� و���ھ� أوو��%د ��� ��دار 'دة ا�5ون   :���� ا��ون  2

ا�ر��دي ا�ذي ���G �ن �زج  أو ا��ود أو ا���ض" ا�����دة  ا��وانا�5ون �7ي �ن  أ%لا&�Kط 
�5� ��ول  "���/رو��" أ�������رف وھ ا�&�%�� ا�� "  وا��ود ا���ض��� ا�5ون  أنوا��
  .زأو ��ر �ر/�ر/ز 

� ا��ون  3����ون +��م ، و��*  أو+��� ا�5ون ھ ا�%�6 ا�� ����5� �ط5ق ��5* ا�م �ون ��ط� : 

 ا�'��ا����م ���/س /��� +�5�5 �ن  أ��ا�?و��3،  ا�'�����5ون ا���ط� ��/س /��� /��رة �ن 
�?� +ط�� +��ش ��راء ��6%� � ��ط�� �?�ءة  أن�ذ�ك +��� ا�5ون �دل �85 �%و�*، �#ل 

 ��ط�� �����،  اL&رو��6%� ����M�  را�5ون  أن�رى��ا��?�ءة �/ون ��ط��  ا� �� ا���ط�
  .ا���را�5ون  أ%ل�ن �6س  أ�����/ون �����، ر�م  واL&ر

* ��ن �ز�3ن �ا&�Kف ��/ن �K�ظ أو�رق  أي ��7*ا�5ون  إدراك��رف : ا��ون  إدراك 4

  .�د���� أوز�����  أو����ن � �/�����  إ���8زى  !و�و�ود�ن � ا����ل ا��%ري، 

��ن  أ����د�دة ����  أ���ب إ�8، و�ر�� ذ�ك ��Nوان�&�5ف ا���س � رؤ���م :  ا��وان#�"  5

 إ��8رى ����� �6س ذ�ك ا�5ون، وھذا ��ود  �رى �و�� ����� ��د ��6ق �85 ا�م ذ�ك ا�5ون و�/��� !
 إ%���ھ  ا��وان، و��8 ا��وانا���ؤو�� �ن رؤ��  ا��%�با&��K�ت �رد�� � �ر/�ب 

  .1ا��وان����5م ! �رون ��ض  ا�'&�ص��د ��ض  ا��%�ب����� �%�ب ا�د 

  :����&دام طر����ن ا��وان�@�ر  أن��/���  :ا��وان�$��ر  6

�#ل، ا��@��ر  أ&رىوذ�ك �ن طر�ق �ز�* ��7وان  ��Nوانو��م ����@��ر ا���دي  :�رة��� ا�و�"
  ا�%6ر��  ا���ر، ���د �زج ا�5ون آ&ر� %�6 ا�5ون ��ز�* �5ون ����/ون ا����G ا��ر�

 ا���ض��  ا�زرق���د �زج ا�5ون  ا��ود أو ا���ضا��@��ر � �دة ا�5ون ��ز�* ���5ون 
 G��در�� ا�5ون ��ز�*  ا�زرق�/ون ا�� ا��/��5 �* ���د �زج ا�5ون  ����وانا�6���، ا��@��ر �

  .�/ون ا����G ا��� ا�&?ر��  ا���ر

���دون ا����� ��5@��ر ا���دي  ا��وان��@�ر  إ���سوذ�ك �ن &Kل &5ق  :'�ر ����رة ا�&�
�&���65� �ن  ا��وان�7#رت  إذا�&��65 � ������� ودر���� و/#�����،  أ�وان���ورت  أذا����، 
�ن  ا��وانا&�65ت ط����  إذا� ا���ل ا��6،  ا��وان�����ت و�در�ت  إذاا��&��65،  ا��وان

  .2��ث �ر/����� و������

  

  
                                                           

 1ط، �1)"0 ا��/)�� ا�.��� ����� وا�)�ز,�، ا+ردن، �"
دئ ا�)'��& وا���ن#!�� �$�! #"! ا� 
دي،  -1
  . 16ص  15ص  ،2005،
� ا����� ، ص  -2��39 .   
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  ا��وانا�*وء و�وا���ت    

'/ل �ن �ر/� ا�ط�+� ا�����3 �85 ��دأ ا����ل ا��و��ت، و�5?وء  ��7*��/ن ��ر�ف ا�?وء 
طول ا��و�� و��%د ��� ، ا��ردد و��%د �* �دد ا��و��ت : !�����* وھ�� أ������ن&�%���ن 

���5�   .ا������ ا�وا+�� ��ن �و�� ?و��3 وا���� ا��و��� ا��

�ن  ا��وان�دد �ن  إ�8، ���5ل ا�?وء ا���دم �ن ا�'�س وا�ذي ��دو ���5ن �و�� ا��ض إن    
، ا���ر( طر�ق ا��&دام ا���'ور، وھ �85 ا��ر��ب ��� ا�زرق، ا�&?ر، ا�%6ر، ا��ر�

، ا+%رھ�  أ��ا��و��ت ھ ا���راء،  وأطول، ا��وان�����'ور ��5ل ���� ، )ا���5، ا�����6
�� ا�� �" ��و�ن"�� ا�������6، و+د ا/�'ف ا����م ��و?� و�ود �را�ط ��ن طول ھذه ا��

��دود �رؤ�� ا��و��ت ا�?و��3  ا��وانو�دى ا���ن � رؤ��  ،ا��و�� ا�?و��3 وا�&�رة ا�5و���
وھو �زء �ن ا���5ون �ن ا�����55ر، و&�رج ھذ�ن  "���5/رون") 700-400(وا�ذي ���%ر ��ن 

�#K ��ط5ب �و��  ا���ر���ط�� ا���ن ا��'ر�� ا����ط ا��و��ت ا�?و��3، ���5ون  ! ،ا��د�ن
وا�5ون  "���5/رون" ��550ط5ب �و�� طو���  ا�&?روا�5ون  "���5/رون" 700طو��� 

و���س طول  ،"���5/رون" 702 إ��8���ج  ا���را�?وء ��ت  أ�� ،"���5/رون" 400 ا�زرق

 :��ث  "ا!����روم"ا��و�� ا�?و��3 �و�دة 

  .   "����55ر"��5ون   85�10  ��1�وي   �A .Uر�ز ��� ب   "ا!����روم"و�دة  -1

  .   "����55ر"��5ون   85�1   ��1�وي  "ا����5/رون"و�دة -  2

  .   1"����55ر" 85�1000  ��1�وي  "ا���/رون"و�دة -  3

  .ا��5و�� �N'��ا���ر����  ا�طوالوا�'/ل ا���� �و?� 

 و�دة ا�-��س �دى ا��و+� ا��ون

 ا����روم 4360 إ�8 �3800ن  ا�����6

4950 إ�8 �4360ن  ا�زرق  ا����روم 

5660 إ�8 �4950ن  ا�&?ر  ا����روم 

5960 إ�8 �5560ن  ا�%6ر  ا����روم 

���6270 إ�8 �5960ن  ا��ر�  ا����روم 

7600 إ�8 �6270ن  ا���ر  ا����روم 

                                                           

� ا����� ، ص ، �"
دئ ا�)'��& وا���نا� 
دي،  !#!�� �$�! #" -1��17.   
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 ��  ا��وان�ظم  أھم :ا����ث ا�&�

 : ا��وان ا������ وا�و��� -أ 
�د ���ن �6?ل ا�درا��ت ا�� +�م ��� ا���5�ء أ�#�ل �"Oأن أ�%�ب ا���ن  "ھ�ر��ن "و "�و��س �و�

ا������، وھ أ%ل ا��وان ا�%���� ا�&رى و! ��/ن ا��&را��� �ن أ%��غ  ن��7#ر ����وا
  .أ&رى وھ ا���ر وا�%6ر وا�زرق، و�ن ھذه ا��وان ا������ ��%ل �85 ا��وان ا�#����3

وأول ا��وان ا������ ھو ا�5ون ا�%6ر و����ز ��وة ا��/�س �ظ��� و�* �دد /��ر �دا �ن 
  .ا�در��ت ا�5و��� وا�ظKل

و#�� ا��وان ا������ ھو ا�5ون ا���ر و��� ��ن ا�%6ر وا�زرق �ن ��ث +وة ا!��/�س وإذا 
Gأ?�ف �ي �ون أ&ر �ن ا��وان أ/��* در�� ����� �ن ا��وھ . 

أ�� #��ث ا��وان ا������ ��و ا�5ون ا�زرق و�* %�5 و#��� ���ظKل وھو �ون +وي � ا�?وء 
 .ا�'د�د /�� أ�* �ظ�ر ��7#�ر أ��� ��د�� ��ل ا��ور وذ�ك ������� !��%�ص ا�?وء

�3� -ب ��  :ا��وان ا�&��و�� وا�&
 : وھ أ�وان �ر/�� ��/ون /ل �ون ���� �ن �ز�G �و��ن أ����ن وھ

 ���و��%ل ��5* ��زج ا�%6ر وا���ر وھو أول ا��وان ا�#��و�� وأ+�5� ا��%�%� : ا��ر�
�5?وء  و��و+ف در�� �7#�ره � ا��%�ر �85 ��دار ا��ور ا���+ط ��5* و����� ��ده �ن ا��ظر 

  /�� �ز�د �ن �وھG /ل ا��وان ا�� �د&ل ����و�K�ظ أن ?وء ا�'�س �ز�د �وھG ا��ر�
 . �� ھذا ا�5ون�ر/��

و��%ل ��5* ��زج ا�%6ر �� ا�زرق وھو #�� ا��وان ا�#��و�� و��ف و�ط� �ن : ا�&?ر 
 �#K# ث ا!��%�ص وا!��/�س ��ن ا��ود وا���ض و����ر �و�� /��ل ا�ظل ��د�� ��ر/ب �ن��

 . أ�زاء �ن ا�%6ر و#����� أ�زاء �ن ا�زرق
 وا�زرق وھو #��ث ا��وان ا�#��و�� وھو أ+رب ا��وان  و��%ل ��5* ��زج ا���ر: ا�����6

 .ظK إ�8 ا��ود ، ��* ��/س +درا �ن ا��ور
  : ا��وان ا�&5&�� -ج 

و���G  ،ا���� �* ا�#��وي���5ون  أ���وا�#��و�� و���G �ن &5ط �ون  ا������ ا��وان��� �� ��ن 
 ���ر  إ�8 ا��وانھذه  أ���ء��و�ط� �'�ر  أ�وان��� ��� �%6ر، �ر�����/و����� �#ل �ر�

��م �/و�ن  ا���سا&?ر �زرق، ا&?ر �%6ر، ����6 ���ر، ����6 �زرق، و�85 ھذا ،
ذات ا!#���'ر �و�� ���ث ���ل /ل �ون ���� �/��� ����� و��ددا و��ب ا��7/�د �85  ا��واندا3رة 

+وس +زح، أ��* ا���5�ء وا��'/��5ون  أوا�ط�ف  أ�وانھو �6س �ر��ب  ا��وان�ر��ب ھذه  أن
  .ا���ھ�ن �&��65ن � �%��ف ا��وان ا�#K#�� وا�6�� �85 أن �ر/���* ���8 داK# ��3#�� ا���ب 

 ��زج أي �ون #��وي �� ا�5ون ا���� ا�ذي ���وره  :ا�ول  ا�7+�ه#K#ل �85 ا�5ون ا�%��
و��ذه ا�طر��� �/ون �دد ا��وان ا�#K#�� ��� وھ : 

 ا�%6ر ��� �� أ%6ر= ا��ر���� .#5ث أ��ر+ #5#�ن أ%6ر  = �ر�
 ا���ر ��� �� أ��ر= ا��ر���� .#5#�ن ا��ر+ #5ث أ%6ر   = �ر�
 .#5ث أزرق+ #5#�ن أ%6ر  = أ&?ر �� أ%6ر= ا�&?ر ا�%6ر 
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 .#5#�ن أزرق+ #5ث أ%6ر  = أ&?ر �� أزرق= ا�&?ر ا�زرق 
  .#5ث أزرق+ #5#�ن ا��ر   = �� أ��ر����6= ا�����6 ا���ر 
   .#5#�ن أزرق+ #5ث أ��ر  = ����6 �� أزرق= ا�����6 ا�زرق 

 �� ��زج �و��ن #��و��ن، :ا�7+�ه &�#K#%ل �85 ا�5ون ا��ھذا ا!���ه ��ط��� أ�وان أ+ل و �
 :  ا�#K# ��#K#� %6�ء وأ+رب إ�8 ا�ر��د��ت �ن ا!���ه ا�ول، و��ذه ا�طر��� �/ون �دد ا��وان

 =  "ا�ز�دي"ا�&?ر  ��� .)أزرق 1/4+أ��ر 1/4+ أ%6ر  4/2(  أ&?ر+ �ر�
  = ا���ر ا������ .)أزرق 1/4+ أ��ر  2/4+ أ%6ر4/1 (����6  + �ر�

 .)أزرق 2/4+ أ��ر 1/4+ أ%6ر 1/4(����6 + أ&?ر =  "ا�ز��و�"ا�&?ر 
�  -د - :" ا��و��ا��واق "ا��وان ا���وا
وإن ا��ر��ب . إن أ�وان ا�ط�ف ھ ا�د��ل وا��ر'د ��65�ن �����ق � درا�� �ظر��ت ا��وان    

�5و ا&�ر�� �و��ن ����ور�ن �ن دا3رة ا��وان . ا�ط��� ��وان ا�ط�ف &�ر �#�ل �85 ا��وا�ق 
م ا��س � وإن �ن أھ ،�و�د�� أ���� ����ر��ن و����� ��%ر �'�رك وھذا ھو ���8 ا��وا�ق

 و�ود ا���د ��� ����ظ�م �K+�ت ا��وان ھ �5ك ا��وان ا�����3 �85 ا��وا�ق، وا��وان ا���وا�
�و�ق ��Nوان ��'7 �ن ا��&دام &�%�� ا��%�ھرة وا����رب ا��و�ودة ��ن ا��وان ، /�� أن 

7#�را ��راً أو �����ً ا��وان ا���وا��� ��رف ���7� ���و�� �ن ا��وان �ؤ#ر �85 ا���ن وا��6س �
 .1و��%ف ���و�دة ���ر�م �ن ا!&�Kف ا�وا?� ����� � ��ض ا����ن

� وا��وان ا���ردة -و  �  : ا��وان ا���9
و��%د �* ا����م ا��وان إ�8 ���و���ن إ�داھ�� ��&�� وا�&رى ��ردة أ�� ا��وان ا���&��    

�5ون ا�����6 ا����ر ا�ذي ھو أ'د ا��وان �رارة ھ ا��وان ا���%ورة � دا3رة ا��وان ��ن ا
و��ن ا�%6ر ا��&?ر، وا��وان ا���ردة ھ ا��وان ا���%ورة ��ن ا�%6ر ا��&?ر 

���%6ر ا��&?ر إذن ھو ا��د ا�6�%ل �� ��ن ا��وان ا���ردة و��ن ا��وان ا���&��  ،وا�����6
* /��� ����� �ن ا�%6ر و�85 ا��/س ��/ن ، و��/ن ا����ر ھذا ا�5ون ��&�� إذا أ?�ف �%6ر�
 . ا����ره �و��ً ��رداً إذا �ذف �ن %6ر�* /��� �����

و����ر ���م ا��وان إ�8 أ�وان ��&�� و��ردة ذا� و! ���5ق �و?و��� ����وان ��د ذا���     
#K#ن و����ر ا��وان ا����D6س ا� ا�%6ر : � وإ��� �ر��ط ��!�ط��ع ا�ذي ��ر/* ا��وان �

 أ�و�� ��رة !ن ا���ر وا�'�س وا�دم �%�در ا��رارة وا�دفء ، أ�� ا�زرق ���وا���ر وا��ر�
وا�&?ر و�� +�ر��� �� أ�وان ��ردة �ن ا����ء وا���ء �%�در ا��رودة ، وا��وان ا���&�� 

���ر �ن ا��زن  زاھ�� و%�ر&� ���ر �ن ا��ور وا����دة وا�6رح أ�� ا��وان ا���ردة �� ھ�د�3
��5ب  أ���ا���ردة � ا���ل ا��6  وا��وانا���&��  ا��وان�ؤ#رات  أھم�ن  إنوا�/��S وا��/ون، 

 ا���&�� ��� د!!ت � ا�5و��ت ا����6 ��ظ�ر ��5'�ھد  ����وان ،�����ق اD���سدورا /��را �
ا���ردة ��5� %�6  ا��وان أ��وا!��'�ر  اD'��عا���ردة �%�6  ا��وان��د�� �ن  وأ/#را+رب 

���رف �85 �5ك  أن�7#�رات ����6 ��ب �85 ا��6�ن  ا��وانا!�/��ش وا���5ص /�� ��ذه 
  .2ا��7#�رات ����ط�� �را����� � �و���* ا����6

                                                           
� ا����� ، ص �"
دئ ا�)'��& وا���ن#!�� �$�! #"! ا� 
دي،  -1��  .  26ص   25، 
98، ���� �
��، ص � 
رات �� ا����ن ا�)�0���1، ���3 �$�! ا��$��1 -2 .  
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  ا��وان�ظر��ت رؤ��   :ا����ث ا�&��ث 

�ظر�� ا�;��م  1"<�ا����%ر ا�����ھ�� �  إن ���1801  "�و�G"��ر ا����م :  "�و��س �و

 ا����فو���8 �ر?��  ،�%��� أ���ف #K#�� ا���ن �/ل ��%ر ���� �ا�%@ر وا��/و�� �'�/
  .�و��� �&��65 إ�����ت�&%%� !�����ل #K#�  ا�#Kث

  .ا���ر��7#ر ����و��ت ا�طو��5 �#ل ا�5ون   ا�و�8ا����و�� 

  .ا�&?را�5ون  ا����و�� ا�#����  ��7#ر ����و��ت ا���و�ط� �#ل

  .��7#ر ����و��ت ا��%�رة �#ل ا�5ون ا�����6   ا�#��#�ا����و�� 

2  � "ھ���5و��ز"و�ظر��  "�و�G"��ظر�� ا����م  وإ��دةوا�� ��ءت ��7/�د :  "ھ���<و��ز"�ظر�
 �#K# د ���� &�ص �5ون �ن  أ�واع�6رض و�ود�ا���ن ا��'ر�� /ل وا  ا��وان�ن ا��&�ر�ط �

ا�ذي ����ر ا�%6ر و�ود ا�5ون  إ�8وھذه ا��ظر�� ��6�ر ) ا�زرق، ا�&?ر، ا���ر(  ا������
  .أ������و�� 

3  �ا�� وا��ت  "ھ���5و��ز"�����G �ظر�� ا����م  "ا�ر�ك"��ءت �ظر�� ا����م :  "ا�ر�ك"�ظر�

ا��/����5، و��6رض  ����وان�م ����G �'/ل ����ب ا����3ق ا����5��  أ����دة %�و��ت، ���� 
5 أ�ظ��و�ود #K#�  "ا�ر�ك"�ظر�� � ��/  وا�&?ر ا���ر�5ون  ا�ول:  �و��� ��6%�5 وھ

،وھو ���رح #Kث �واد �%ر�� � ، وا���ض ا��ود، ا�#��ث �5ون وا�%6ر ا�زرق�5ون  ا�#��
وا�%6ر  ا���ض�5ون  إدراك أي" ا���دد وا!�د#�ر"����5  إ�داث ��M/����ا�'�/� /ل ���� 

  .ا���دد أ#��ء وا�&?ر وا�زرق ا��ود�5ون  إدراك و ،ا!�د#�ر أ#��ء وا���ر

4  � ا���رھ  ا������ ا��وان إن���ول  "رود"��ءت �ظر�� ا����م :  "ر��وا رود"�ظر�

  .1، ا�����6 ا�&?ر،

  ا��وان��ظور   

ا���د �ن أو ����رب  ا�����سا�� ��دث  ا����ل��%د �* ردود  ��Nوانا��7#�ر ا���ظوري   
 و�ظ�ر /��7� ���� �����د�ر  ا�%6ر�#ل  أ�وان�ط� �5ون، ھ��ك ������* ا���ن �85 ��ده ا��

وا�����6 �ظ�ر ����دة و/��7� �ر�د  وا�زرق ا�&?ر�#ل  ا��وان��ض  أ��ا�%��� ���5���ت، 
 ���5��� �ل �� و!��� ا���ر������� �5ون  أ��ط ����� ا��د �ن ا�وا+�، ��ط ا���د�ر ا��

�دم �ن ��ن ا���ظر ���ب �و��� ا���ط� �85 ا���ن  و/��7��ظ�ر  أي����رب �ن ا���ن ظ�ھر�� ��
�ر�� و���طق ا�&طر و/ذ�ك � ذا��رور�� ا��� اD'�رات�  ا���ر�ذ�ك ���&دم ا�5ون 

  .ا�K�D�ت

                                                           
18، ���� �
��،  ص �"
دئ ا�)'��& وا���ن#!�� �$�! #"! ا� 
دي ،  -1  .  
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وا�/�ل ا�����ر��، /�� ا���رت /���ل  ��Nط�ر�� ����� �د إ���ء���%ر  ا��وان����ر     
��د �* �ط����ت  ���M�ا�دا&��5 أو �واء ا����ل ا�5ون � ا�وا���ت ا�&�ر���  ا�'/�ل�@�8  إظ��ر

���ددة � �����3� ا������� ا�� ���#ق �ن ا&�Kف طرق ا�����ل ا�5ون وا��/�ن ا��&%ص �* 
ذات +�م '/��5 �&�ص ���ث ا�زوا�� ا��  �7#�رات: وھ  #Kثو�ر��ط ا�5ون ��7#�رات ر����3 

 �7#�رات، ا��D�ن��/و�و��� �&�ص ���ث �7#�ر ا�5ون �85 ����6  �7#�رات���5ق ��5م ا����ل، 

  .1ا��D�ن���و�و��� �&�ص ���ث  �7#�ر ا�5ون �85 ��م 

ا�5و��� ا�� ����5� ا���ن ����� �� ��دث ��� �@�رات ����� ����� �ن ا�?وء وا�ذي  ا��7#�رات
  .و�ذ�ك ��ن ظ�ھرة ا!��/�س ��� �7#�ر /��ر � �@�ر �ظ�ر ا�5ون �7#�رھ�و��د�د  �Mدرا/������ 

?و��3  أ'����رز  و/��7��ظ�ر  أ�����ط� و�'�، ����8  ا��وان��ض :  ا��;�عظ�ھرة  1

��ذا �ؤ#ر ��ض " ا!��'�ر ا�5و� أو اD'��ع"ط� ا�ذي �@ط�*، وھذا �� ��رف �ظ�ھرة &�رج ا��
ا����ورة ��� و�@�ر +K�5 /����، و/�5� /�ن ا�5ون ����� ����� و���� /�5�  ا��وان�85  ا��وان

 ا�/�* ���* �6�د  �� وإذا�5ون  اD'��عظ�رت &�%�� � عاD'�� إ�/����/�ن ا�5ون ����� و��ر �
ا�5ون ا�6���  أو ا���ضا������ ا�%@�رة �ن ا�5ون  أنظ�ھرة ا!��'�ر ا��%ري �  أ�?�و��#ل 

��� ��� أر?���85 ��  .�2وداء ��دو ������� ا/�ر �ن ا������ ا��

ا���ن وا��6س �7#�را  8ا#ر ��5�  إذا�/و��� �و��� +د ��ق �وا���  أن��ول  :ا��واق وا7��+�م  2

�ن ��ن ���و�� �و��� ��ن ا���ن  أ/#ر أو��� ��دوء �85 �ون  أن�م ���ط� ا��ظر  إذا أ�� ،����
 أو� ���و��  أ/#ر أو�ر/�ت ���رة ����د�� ��ن �و��ن  أ�����وا��6س ����دان ��* و��دث 

��س ����� �وا�ق و��5* ����وا�ق وا!����م ھو  ا��وان أن���و��ت �و��� � ھذه ا����� ��ول 
  .����و�� �و��� �ر�?��� ����ا��ا��6% 

وا��7/�د ���5�  ا��وان إظ��ر� ا���ل ا��6 ھو  ا��وانا��دف �ن ���ور :  ا��وان�+�ور   3

��ؤدي وظ��63� �85 أ/�ل و�* و�%ورة +و�� �����، �ذ�ك �85 ا��6�ن ا!ھ���م ا�/��ل ������ور 
 :�ك ����وا�&��65 و��ن ا�'/ل وا�ر?�� وھ��ك �دة �K+�ت �و?� ذ

ا�* ��/ن ا��&دام ا�5ون �85 &��65 �وداء /����ر أو ا�%6ر و����/س ���&دم ا��ود �85  -
  .&��65 �5ون ���ن

  .��/ن ا��&دام ا�5ون �85 &��65 �5ون ا��ض، أو ا��/س ا��&دام ا���ض �85 &��65 �5ون ���ن -

�#ل ا�%6ر �85 &��65 ���5ون ا�����6 أو (��/ن ا��&دام ا�5ون �85 &��65 �5و�* ا��/�ل �*  -
��� .3 )ا�زرق �85 ا��ر�

                                                           
  . 6�31س ا��ر�� ، ص ، ���دئ ا��%��م وا�5ون�د� ���د ��د ا���دي ،  -1
� ا����� ، ص  -2��32 .   
� ا����� ، ص  -3��35 .   
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�ؤ#ر �85 ا��6س ���دث ���� أ����س ���و�� 
����، و���ط��  �?طرب وا�&رى

��ط�ك  أن��ط '�ور ا�6رح وا����دة وا��'�ط وا���و�� و��6س ا�و+ت ��/��� 
  : +���ن ھ�� 

�ظ�ر �/و��� ���� أو �ظ�ر '�3� �� 
  .ا��&و�� أو����رودة 

 و�ر�� �%درھ� ��5را�ط ا���ط6
��ط  أن�ط����ت ا��و?و��� وا�@�ر ا��و?و��� �5���3� �ن �7#�ر ا�5ون، ���5ون ��/ن 

 ���� �'�  و��6س ا�و+ت ��#ل ا���ر و�روب ا�'�س ا�����ا���ط�6 ا���رة ا�دا��3 �#ل ا��ر�
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  . ��#ل دا3رة ا!�وان او ا��دو�� ا�5و���

   ��Bوانا��A&�ر ا����و�و+�  :ا����ث ا�را�� 

�ؤ#ر �85 ا��6س ���دث ���� أ����س ���و��  ����وان���ق �85 ا��6س ا��'ر�� 
وا�&رى���G ���� اھ�زازات ��?�� �و� ��7/�ر �ر���� و�ط���3� 

��ط '�ور ا�6رح وا����دة وا��'�ط وا���و�� و��6س ا�و+ت ��/��� 
+���ن ھ��  إ�8ا���/و�و���  ا��7#�راتا��زن وا�/��S وا�?�ق و���م 

�ظ�ر '�3� ��  أنا�� ���ط��  ا��7#�راتھ :  ا��A&�رات ا�����رة
����رودة  أ�����ا�#�ل و�'�ر��  أوا�&�6  أوا��زن  

و�ر�� �%درھ� ��5را�ط ا���ط6  �N'&�صھ ا�� ��@�ر ����  :ا��A&�رات ا�$�ر ا�����رة 
�ط����ت ا��و?و��� وا�@�ر ا��و?و��� �5���3� �ن �7#�ر ا�5ون، ���5ون ��/ن 

 ���� �'�  و��6س ا�و+ت ��#ل ا���ر و�روب ا�'�س ا�����ا���ط�6 ا���رة ا�دا��3 �#ل ا��ر�

                                              را��ا� ا���ل

��#ل دا3رة ا!�وان او ا��دو�� ا�5و��� :1ا���ل ر�م 

ا����ث ا�را��  

���ق �85 ا��6س ا��'ر��  �7#�ر ��Nوان
���G ���� اھ�زازات ��?�� �و� ��7/�ر �ر���� و�ط���3� 

��ط '�ور ا�6رح وا����دة وا��'�ط وا���و�� و��6س ا�و+ت ��/���  أن ا��وان
ا��زن وا�/��S وا�?�ق و���م 

ا��A&�رات ا�����رة -
 أو��ظ�ر ا�6رح 

ا��A&�رات ا�$�ر ا�����رة  -
�ط����ت ا��و?و��� وا�@�ر ا��و?و��� �5���3� �ن �7#�ر ا�5ون، ���5ون ��/ن وا!

 ���� �'�  و��6س ا�و+ت ��#ل ا���ر و�روب ا�'�س ا�����ا���ط�6 ا���رة ا�دا��3 �#ل ا��ر�
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ا�6��� ا�ذي �و�  ا�زرقا��7#�رات ا���/و�و��� ا�� ���ر �ن ا!��رام ا��'��ل، /ذ�ك ا�5ون 
ار���ط ��ن  أي دو! �و�����ء وا���ر �/ون ����ره �ن ا������ ا���/و�و��� ا��دوء وا��/���، ��

�ط  إ���س ��*ا���6و�و��� و��ن ا��رارة وا�5ون  ا�����س�   .��1/و�و�

ھذه  أنو��دو  ��Nوانھ��ك درا��ت ��/و�و��� �دة �ول ���5�ت ا��6?�ل  :ا��وان��*�ل 
 �و�د �دة " أ�ز�ك"���G3 ����+?� ���ب  إ�8ا���!ت  ن/#�ر �ا�درا��ت +د و%5ت �

  أ&رى�ن  أ�وانا&��K�ت � �6?�ل ����  إ����ا����دا �85 ����س ا���ر،ا��وع وا�#���� ا��
 ھو ا�زرقا�5ون  أنا�6رد و���ت '&%��* و��ر ذ�ك �ن ا���@�رات، و���ن �* ��ب درا��* 

ھو �85 ا���و  ��Nوان�K�?6، وان �ر��ب ا��6?�ل  ا�+ل ھوا�%6ر �K�?6 ����� ا�5ون  ا�/#ر
 ، ا�&?ر، ا���ر، ا�زرق: ا�������درا��ت  أظ�رت، /ذ�ك ا�%6ر،ا�����6، ا��ر�
�6?5ون ا�5و��ت ا�زاھ�� ا��5و�� ����� �6?ل  نا!����ط�� أن+�م ��� و��ره �ن ا����#�ن،  أ&رى
�وم �85 ���%ر ا�ظKل، وان �K�?6ت  نوا��3ا!�ط� �وم �85  نا!����ط��ا�5و��ت ا���
 أ��س�85  أوا�'/ل  أ��س�85  نا!�طوا��3وا�#��و�� �����  ا�و��� ا��وانا�5ون و&�%�  أ��س

 و ا�رض أ�وان����/" .2 "ا�/رو�����" وا��وان "ا���G"و "ا�ز��و�

�&�5ف �ن �K�?6ت ا�را'د�ن  ��Nوان ا�ط6�ل�K�?6ت  إ�8 أ&رىدرا��ت  أ'�رت/ذ�ك     
 ا��راد، وان ھ��ك �روق �دة ��ن ا�D�ث/ور �&�5ف �ن �K�?6ت ذوان �K�?6ت ا�

ھ��ك  أن إ�8" /را��5ر" أ'�ر أ�?�ا��6?�5 �دى /ل ���م،  ����وانوا������ت ���� ���5ق 
و���� �85 ���ل ا��#�ل ! ا��%ر، ا���ظ�م ا��/��  ��Nوان ا��راد�وا�ل �دة �ؤ#ر � �6?�ل 

 ا��وانا�� ����د �ن &��K� ھذه  وا�'/�لوا��وز�� ا�&�ص ��� � ا���ل ا��6  ��Nوان
 ا��وان?�ق ا������ �ن  أوا����� و�� �����5� �ن ا����ض  أو ا��D�عوط���� ا�����س، ودر�� 

وا��دى  ا��وان� ?و�3� ھذه  أو�� �ظ�ر �ن &��K� ا��و�ودة � ا���ل وا�&��65 ا ا�&رى
 ا��ظر� *�K& ا�ذي ����ر ا��رء �����ر و/ذ�ك ��6ل �وا�ل &�%�  ا��وان إ�8 ا�ز��

�������5  أنوا��وع وا�&�رة و��رھ� �ن ا���@�رات، و� ?وء �� ��ق ���ط�� ا��ول  �وا�#
ا�ذي ���رض �*  ا��#�ر ا���������د �85 ط���� ����5 ����� وا������� و�و+��6  ا��وان�6?�ل 

�ط�� �85  �&�رات ��7#ر أ�����5��ه، /��  أوا�6رد �� ھذا ا�6رد و�دا����* و&��!�* و�'��ره ا��
ا����6، وان ا����8  ا����لا��و�ودة ?���� � ا�د أو ا�������  ا��وان���و�� �ن  أو�ون 

 ا���دد �* أھ���أ/#ر ا�ر�زي ا���@�ر �5ون +د �/ون �  .�3ن ا���� ا��6ز�

  

  

                                                           

� ا����� ، ص ، ���دئ ا��%��م وا�5ون�د� ���د ��د ا���دي ،  -1��36 .   
6
�5 #"! ا�$��!،  -2 ��
ا��/�� ا��ط�� ��;:
�0 ا����ن  ،درا�0 �� ��0�����1 ا�)9وق ا���� :ا�)�3�7 ا�/�

  . 285، ص 1،2001ط وا<داب، ا��1,>،
� ا����� ، ص  -3��287 .  
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  ا��وان�;��� ود77ت    

5�وةر�ز : د77ت ا+���#�� : *  ا���ض -1� ����Dا�?وء  ا��ور، إ�8ا���5�، ��و �ر�ز  ا

 إ�8ا���?�ء  ��'�ر ا�را��85 ا����ة ا��د�دة /��  واD+��لوا�ط��رة  ا��ذر��ا��Kم و ،وا!��%�ر
��نا��ظ���، ا�%�� ا�'�&و&�  إ�8/ذ�ك  ا��%���� وا�8 ھدوء ا���ر، و�ر�ز�Dوا.  

 * �����  .ا�6رح و%6�ء ا��5ب، ا��رح وا��راءة إ��8ر�ز : د77ت 

���د +وى ا�ظKم  ����ود���ب ا��ور وا�5ون،  إ��8'�ر : د77ت ا+���#�� *  : ا��ود -2

 %راع دا3م �� ا��ور، /���  ا��ود�دل �85 ا�@در، ا�* �ون ا�&ط��3 و�ر��ط ا�5ون  وا�� ھ
  .���ر �ن ا����ول ا�* �ون ا��داد  ��*���������ت ا��ز��� /�� ���ل � ط���* �ذ�ر 'ؤم وذ�ك 

 * �����  .1ا��زن ا�/��S وا��'�ؤم ، ا��دوء ا��ر�� ا����ق إ��8ر�ز : د77ت 

ا��6/�ر ا�ذي ����ز ���و?وح وا�%6�ء وھو �ون  إ��8ر�ز : د77ت ا+���#�� : * ا�ر��دي  -3

  .���ض ��5، ��ل ا!����د

 * ������و�د ��* ا��ض  �و� ا�ر��دي ���ذ/�ء، ا!ر���ك وا����د ا�و?وح � ���م !: د77ت 
  .ا���5ب وا��6�ق، ا��ط6ل و ا��داھ�� أ�?�ا�ود �%�6 +�ط��،  أو

�7#�را � ا��6س و�6?5*  ا��وان ا+ويا���دي، وھو ھو �ون : د77ت ا+���#�� : *  ا���ر -4

���G و���* �V�5  نا���ر �و�?��ف �'�ط�م و��و���م،  ��* ا��وانا�/#�رون �85 ��3ر 
�ون  ��*�ون ا!ر���راط�� وا���ر ، ا�#ورة واD#�رة����� �ر��ط �����ف  ��*و����ز ����دوا��� 

 ��/ ،  .ا!��رام وا���د�ر ن�����5ر ��'&%�� ���� ��م  ��را��د ا����ط  أنا�رداء ا��5/

 * �����  .2ر�� ا�روح ا����و��و، ا�'&�ص نا�/#�ر � 5�8 ا��رور إد&�ل���ھم � : د77ت 

وا���5�ن وھذا  اD'راقدا�3� ��ن ط���* ط����  ا�%6ر���ل : د77ت ا+���#�� : *  ا���ر -5

�� ���5* ر�زا ط����� ���5و�ر، � ا��رن ا���دس �'ر /�ن ?���� ���/م ا����6ش � ا������ 
 ا�%6ر�ر�دون ��Kس %6راء وذ�ك �5د!�� �85 ا�����م ����رط�� وا�&���� ا��ظ�8، وا�5ون 

 �ون ا�ر��ل ����وت وا��6�ء و� إ������ �ون ور+� ��+ط� � ا�&ر�ف �#�ر أو � �ون �'رة 
  .����دل وا���ط وا��6�ف إ�����ا�'���� �#�ر 

 * �����ا��رور وا!����ج  إ�8 �دل �85 ا�'&%�� ا�%���� وا������ وا��#�رة، �ر�ز: د77ت 
  .و��#ل ا���ل وا�ذ/�ء وا�6ط��
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 ��#ل : د77ت ا+���#�� *  :ا��ر�-���  -6��� �دة �5'�س � و+ت ا�+ل ا�'��ا�5ون ا��ر�
�/ون ��دئ ���5ض و�ن ا������ ا���6و�و��� ���ل ����5  إن، ��/ن ا��ذوقا�@روب، ��#ل 

  .ا��D�نا��?م ��د 

 * �����  .��1ط ا�ط���� ���دفء وا����دة وا�'وق: د77ت 

7-  �� ��د : د77ت ا+���#�� *  :ا����� D?6�ء��5*  ا��ود إ?���ھو ���رة �ن ا�5ون ا��ر�
  ."ا�'/و!ط�" ��و �ون ا���وة و ا��ذوقا����م ��5* و���5 ار���ط�ت +و�� ����� 

 * �����'���� ��ن  أ/#روط���� ھذا ا�5ون ا�����5 ���5*  وا���ن�ر��ط ا��� ���را�� : د77ت 
  .ا�ذ�ن ���&د�و�* � ر�و��م �����5ر �ن ا��زن و ا�ط6�لا��راھ��ن 

ھو  ا�&?را�ذھن ��د رؤ�� ا�5ون  إ��8� ����در  أول: ��#�� د77ت ا+�: *  ا�9*ر -8

ا��ط�ء وا����ء وا�ط���� ا�����ھ��، وھو  إ�8ار���ط* ا�و#�ق ���ر��� وا�زرع، و�ر�ز ا�ر��� 
 إ���8و�� �دل �85 '&%�� �/ره ا�����د و��ب ا����ط� /�� �دل �85 '&%�� ��د��� و�ر�ز 

  .�طورا����ة وا!���رار وا!زدھ�ر وا�

�د77ت * ����  .ھو �ون ���ث � ا��6س '�ورا ���?� ����6�ؤل، ا��دوء وا�را�� :

ا��ر�� وھو �ر��ط ����5/�� ور�م ذ�ك ��و �ون  إ��8ر�ز : د77ت ا+���#�� : *  ا�زرق -9

ا����ل، ��5ل �ن �ر�� ا����ج و����د ا�6رد �85 ا��ر/�ز ��و �ون  أز��ء�ظ�ر �  ��*ا�'�ب 
!ر���ط* �5ون ا����ء  ،ا�رو�����ت إ�8ا��5و وا!ر�6�ع وا���ل  إ�8 أ�?�و��/ن، �ر�ز ��دئ 

، /�� اL&ر�نا���ردة ا�� �دل �85 ا���ل ا�6طري ��5�6ظ � ا��K+�ت ��  ا��وانوھو �ن 
  .ا���ط��6ن ا�'&�ص إ��8ر�ز 

 * �����وا�#�� ����6س  ا��ق�%6�ء ا��6س وھدوء ا�ط�� وا���ع  ا�زرق�و� ا�5ون : د77ت 
  .ا�/��S إ�8ا�/#�ر ��* �ر�ز  أن، ا�ذ/�ء ا����م /�� وا��%�با��6س  ?�طدر�� ا�@رور،  إ�8

10-  �+��� ا���ل وا�ذ�ن �6?5و�* ھم �ن ا��وع  ��Wداعر�ز : د77ت ا+���#�� : * ا���

�ظ�ر �'&%��* ا��&��65 ��ن ���طون �*  أنف ��ب ا�ذ�ن ! ���ون ا����5د و%���* ���5و
  .ط�و�* زا3د �ن ا��دان و

 * �����ر�ز ا���ط�6 ا���د�3 ا�ر+��� %��ب ھذا ا�5ون ��ور و���س �دا و��د�� /�� : د77ت 
 ��ق ا��'��ر، و��م ���6ره  إ�8 ��و �'�ر واK�Dء�ر��ط ھذا ا�5ون ����ز�� ا�ذا��� وا�����

 ا��و ���Dا��    .2/�ن +���� إذاو���/��S  ،/�ن ����� إذاا����ز �85 ا�* رو���
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 "  ا�	�ل ا����ث   ��  "ا���م وا��و�� �
 ا�	ن ا���
  

  
  �	�وم ا���م : ا����ث ا�ول  -
  
��	�ت ا���م -��  
  
�ق ا���م -���ب �  ا
  
-  
� ا�&رىا���م و#"!��� ����	�ھ�م : ا����ث ا���

 ا���م وا��'���ر -

  
- 
��  ا����� �
 ا�	ن ا���
  
  �	�وم ا��و�� : ا����ث ا����ث  -
  
  ا��و��  أ�واع -
  
��زم ا��و��  -�و��ت ��  
  
��ب ا��و��  آ���ت :ا����ث ا�را�+  -�  ا����ص أوا

 

  ا������� ���و�� ا��س -
  
- 
�� ا��و�� �
 ا�	ن ا���

 



  
 

  "�	��زا�ر ا��ن ا������"  ا�
	��ا���ل 

  

  

�وم ا��ن ا������: ا����ث ا�ول  -��  

- ����  ا��دارس ا����� ا���

-  ��	
 ا� �ل ا���� : ا����ث ا�

  أ� 	د ا� �ل ا���� -

� "� ا��زا�ر: ا����ث ا�
	�ث  -���� ا���  ا��ر

  رؤ�� ا�����# ا��زا�ري ����	ل وا��ن: ا����ث ا�را�#  -

- ���	  ا����'� "� ا��ن ا������  إ�

 



   

 ا��ن ا������  ا��وان" را�� ا���ل ا� �" 

  

  ا��ون: ا����ث ا�ول  -

  ����وان ا����س -

  ا��وانا��وء و�وا���ت  -

-  � ا��وان�ظم  أھم: ا����ث ا���

 ا��وان ا�����$ وا�و��$ -

- $�%��   ا��وان ا����و�$ وا��

  ا��وان�ظر��ت رؤ�$ : ا����ث ا����ث  -

 ا��وان��ظور  -

  �'�ور ا��وان  -

  �(�وانا��)��ر ا����و�و' : ا����ث ا�را��  -

��ل ا��وان  -��  

 ود**ت  -�   ا��وان�,�
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�� ا���
در وا��را���  

/I  در
  :ا���

  .ا�
رآن ا��ر�م -1

II/  �ر��� و ا��ر�����
  : ا���
�م و ا��وا��س �

 . 1956 ، ا��زء ا����ث، دار ��در ودار ��روت، ���ن،���ن ا��رب، ا�ن �ظور -2

*ورات ���(، ا��زا)ر ���وس �و�و$& �%$#م وا"!��ل: ا���رق، ا�را�ن ���ود  -3� ،  

  . 2007 ،2،ط

��1977�ن ، ���ن، ��!�( ،ا"�!��$�( ا��.وم ��ط.��ت ���م ، ز�& أ��د�دوي  -4 . 

   �.�!�ب ا��5در�( �ر�ز ،ا�5#��( وا34#ق ا�
�م �و�و$(،  إ���$�لا���1&  ا�0!�ح $�د -5

 .2005 ،1ط ��ر،،

6- Abrous  Mansour,  dictionnaire des artistes algériens 1917-2006, éditions 

l’harmattan, France, 2006    . 

7- BLOCH (H) et CHEMANQ (R) ، Grand dictionnaire de la psychologie, 

Larousse, INC , FRANCE, 1991 . 

8- cheurfi Achur, mémoire algérienne : dictionnaire biographique, éditions 

dahlab, Algérie, 1996 .    

9- GOTTLOB (F), in Encyclopédie universalis, « Guerre incendies », 

CORPUS, Tome 11, france ,1990 . 

10- Lamazit Bernard, Ahmed sélem, Dictionnaire encyclopédique des 

sciences de l'information et de la communication, ellipses, France, 1994 . 

 

/III   �ا��ر�� ����
 :ا��را�� �

  ا�����& ا�ط��ب *��3( 1& ا#34��( ا�
�م !��د �دى درا�( ، �وس ا�*وا*& �61.( أ�و  -11

)���� .  1،2007ط �����، أ�ر�ل، �ن ا����8 ،�*ورات 

 ، دار ا���.ث، ���ن 1970-1870ا�!�و�ر : ا�0ن ا�!*��.& ا�����را�9ز ���ود،   -12

 .1،1981ط،

، دار ھو�( �زا)ر�( 1& ا�!*��ل ا�����& �#�;: �
���ت ا�وراوز:.( ���د $�د ا��ر�م،   -13

 . 2007، 1ط ،ا��زا)ر،
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�رس �ور�س   -14�(، أ��9��( ا���ث ا��.�& 1& ا��.وم ا5، !ر��( �وز�د ��راوي  �

*ر، ا��زا)ر،.� )��
  . 2004 ،1ط وآ3رون، دار ا�

& وآ3رون،  -15��� .1،1983ط، دار ا����رف، ��ر، درا��ت 1& ا�!��( ا"�!��$�( ا�

 .2006، دارا�*روق �.*ر وا�!وز�8، ا4ردن، ا�*��ب وا�
�م 1& $��م �!<�ر، ا�ز�ود ���د   -16

 . 1،2005ط، ���ن �زم، ندار ا� ،ا��!
د�( ا��.و��( ا��ذ�( ا���ر، ا�زھرا& $�د  -17

 .ب ت،1ط دارا��0ر ا��ر�&، ��ر، ،���و�و��( ا�!*)( ا"�!��$�(ا����وي $�د ا�ر���ن،  -18

19- &
�.و��ر�(، ��ر ��)( �و�( �3!�رة :���4وانا�!��0ر ،  أ���( ا�0  ، ا���!�( ا"

 . 1،2006ط،

 1ط ، $��م ا��!�ب ا��د�ث، ا4ردن،��9رات 1& ا�0ون ا�!*��.�(، ا��و1�& 3.�ل ���د  -20

،2009. 

 وا5*�9ر ا��ؤ��( ا�وط�( �#!��ل ا�*ر ،ا�!د��س $.B ا����ل، �3وش ا���دق   -21

 . 1،2002ط،ا��زا)ر، 

، د�وان ا��ط�و$�ت �D9 ا���ث ا��.�& 1& $.وم ا5$#م وا"!��ل ا��د،�ن �ر�.&   -22

  .2003، 1ط ا������(، ا��زا)ر،

  .1،2000ط د�وان ا��ط�و$�ت ا������(، ا��زا)ر، ، �D9 ا���ث ا��.�&، �و�وش $��ر  -23

�3.ف �*�ر ،   -24!��� . 2009، 1طدار ا�9دى، ا��زا)ر،  ،ا�0ون 1& 

 . 2009، 1طدار ا�9دى، ا��زا)ر،  ،ا�0ون �<( ا�و�دان، 3.ف �*�ر   -25

ا��ر�& �.*ر  ،�*�#!�9 و!ط��
�!�9 1& ا����1(: ا�ط��$( ا��.و( درو�ش ا�.��ن *ر�ف ،   -26

 . 1994 ،1ط وا�!وز�8، ��ر،

 .2،1980ا��ر��(، ��ر، ط  ا�69( ، دار ا"�!��$�( وا���دات ا�
�م ، د��ب 1وز�(  -27

 1ط ��ر، ا�ر*�د، دار ،ا�!�ور ا�5#�& 1& وا�
�م ا5��ن ، ��دي ز�زوق ���د -28

،2003 . 

 . 2005دار ا����رة �.*ر وا�!وز�8، ا4ردن،  ،و!�.���9 ا�
�م !�.م،  ا��#د ���د ز�&  -29

 .  2003، 6ط  ا��!ب، ��ر، $��م ،ا"�!��$& ا�0س $.م ، ا��#م $�د زھران ���د -30

 ، د�وان ا��ط�و$�ت ا������(، ا��زا)را���ث ا��.�& ��ھ�E و!
��!E ،ز��ن $�ر ���د  -31

 .1998، 1ط،

 .1،2007ط، ���ن ا��ر��(، دار ا�1Fق ،ا4د��& ا�*�ر 1& ا�3.
�( ا�
�م $.& �.�B، �.��ن -32


�1( وا�0ون ا��.���ت وا"������ت:  ة$�ر ا��ور*��ر $�د ا����د،  -33�.� &، ا���.س ا�وط

 . 2005، 1ط ا��و�ت،، واFداب
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، ا���.س ا�وط& درا�( 1& ���و�و��( ا�!ذوق ا�0&: ا�!�60ل ا�����& *��ر $�د ا����د،  -34

 . 1،2001ط �.�
�1( ا�0ون واFداب، ا��و�ت ،

�(، ��ر، 1ون ا���ر: ���د ا�
رن ا��*ر�ن 1ؤاد،*��ر  -35� 1ط، ا�دار ا���ر�( ا�.�

،2003. 


( 1& ا�0ن*
رون زار ،   -36�
� 1طا��ر��( ا��!�دة،  ا��5رات، ا��ر�ز ا��ر�& �.0ون، ا�

،2009. 

�ن،  ،ا�!�ر�د�( وا�0ن ا�!����&ط�رق �راد،  -37�� ،)����� .2005، 1طدار ا�را!ب ا�

�دور  -38 &�� G زا)ر، �����)�( ا��ورة، $�د� . 2005 ،1ط ، دار �.*ر وا�!وز�8، ا�

 . 1،2007ط ا��!ب، ��ر، $��م ،�.ط0ل ا#34��( ا�!ر��( ، *رف إ���ن G $�د -39

�ن  -40� &�دار ا��0ر �.ط��$(  ،ا�0ن وا�درا�� وا��و��
B 1& !�.�م ا�ط0ل، $�د ا����د ا��

 . 1،2002طوا�*ر وا�!وز�8، ا4ردن، 

& ا��.وك إدارة ��9رات ، ��ن ���د ا�<�& $�د -41�� كا���!�ر �.�.و ا�!�د�ث �!ط.��ت :ا5

 .2005 ، 2ط  ��ر، وا�!��( ، ،�ر�ز !طو�ر ا4داء

��!�( ا���!�8 ا��ر�& �.*ر وا�!وز�8  ،���دئ ا�!���م وا�.ون$د�& ���د $�د ا��9دي،  -42

 . 1،2005ط،ا4ردن، 

 . 1985، 1طا��ؤ��( ا��ر��( �.درا��ت وا�*ر، ���ن،  ،�و�( 1& $��م ا�0ن، $ط�( $�ود -43

44- B.$ E� ا��ر�.( !.��ذات �دى ا�5#��( ا�!ر��( ���دة ا���3( ا�
�م !��( ، ا��و�دي و6

�طر،  دار ،�دو�( �طر ا5$داد�( ،)1�
 .1989ا��

1& ���6رات دي �و��ر، 1رد��ن -45 )� ا��ر ���د و :�زي �و�ف :!ر ،ا����( ا��4

 . 1986 ،1ط �.ط��$(، ا��زا)ر، ا��زا)ر�( ،ا��ؤ��(

 .1977 ،1ط ، دار ��ر �.ط��$(، ��ر،روا)8 ا�0ن ا�����&�طب ���ل،  -46

ا��ؤ��( ا��ر��( �.درا��ت  ،�ن ا����و�و��� إ�B ا�0�.0( $د ا��و�ن، ��& ا�د�ن ���م  -47

 .1981، 2وا�*ر، ���ن، ط 

 . 2005 ،1ط دارھو�(، ا��زا)ر، ،���رة ا�0ن ا�!*��.& ����زا)ر،  إ�راھ�م �ردوخ -48

 د�وان �ورا�و، ا����د $�د :!ر ، ا�����و�و��� إ�B �د3ل ، آ3رون و �ر�.& د��.( -49

،)����� .1995 ،1ط ا��زا)ر، ا��ط�و$�ت ا�

، دار �رط�( ا�9و�( 1& �وا�9( ا"د��ج $د ا���ل ا��<�ر�& ا���& �0ر����.م ���د ،  -50

 . 2009 ،1ط �.*ر وا�!وز�8، ا��زا)ر،
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��$�( وا�*��ب، ��ن ورھ�ن  ��ر -51� 1ط ، ا���!ب ا�����& ا��د�ث، ��ر،ا�
�م ا"

،2008.  

�وار ا�رؤ�( ،و�.ر ���ن -52:)����� ، دار ا���Lون، ا��راق �د3ل إ�B !ذوق ا�0ن وا�!�ر�( ا�

 .1،1987ط،

 

- /IV   �ا��ر��� ����
 :ا��را�� �

53- Anissa bouayed , l’art et l’algerie insurgée : les traces de l’épreuve 

1954-1962, ENAG Editions, Algérie, 2005. 

 -54 Dominique Serre-Floersheim : Quand les images vous prennent ou 

mot, ou comment décrypter les images, les Editions d'organisation, France, 

1993. 

-55  ERICKSON (E) (H), Adolescence et Crise, la quête de l’identité, 

Flammarion, france, 1972. 

-56 Georges Bernard-Michel, Khadda, ENAG Editions, Algérie, 2002. 

-57  Laurent Gervereau, voir, comprendre, Analyser les images, Editions 

La découverte ,France ,1997. 

-58  Marie-Claude Vettraine-Soulard, Lire une Image, Analyse de contenu 

iconique, Armand colin Editeur, France ,1993.     
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  :ا��
�	� ا�����     
  

د "��د 
	ر�ديا� �نا�   ��ر، ھو ا�
 �نا� أ����ب ن ����وب��
	�ه و "�دة �� ���� ا�
ل�� �"� و�%د ا��و��"، وا�����ت ا* ��ل و ا��طوط ��) 
ر
�ز ا�
� ا&�%و��" ن ا�د$#ل 	

�����.ر ا�د$#ل ھذه أن إ�) 
و

3 ا�	زا#ري ا�2%��1" ا�%�م �ن .��/رورة 	 . وا�
�ر���" ��

�ف ا�وا/�3، ���و/وع ا�
�رري ور1ض ا��4�"  "�1دة"��ور 1� �و��
8 ا�
	ر�د�" 


طر89 إ�) . ���
�ر، وا�و/وع ا$	�
�ر�" ا	
���" 9د�"  "ا�طوطم"وا$��رز و
�ر ن ا��رف ��8 ��4�
���ش .�ن أ.��ء ا�وطن وأ�/� ن �:ل ا�
و/رورة إ�:ل ا��:م وا�

 "�   .��د$�" ��) ا$�
�ء ��4و�" ا�وط��" وا��ر.�" "�����راء"وا��ط ا��ر.�، و����ر ن ا�ط.�

�ز    
د"ا��و��ت ا�
	ر�د�" �����ن  �
��و�" ا�وا/�3 	د�" وا�د9"، 	د�"ا� .ط�.3 "�دة  ا�

�"  ��م، . �ل تو����ر ا��و�� �و��ت ا�
��ر1�  وا�د9"��
 "��وھذا $ن ھذا ا����ن  �
و2%�"، 1.�&/�1" إ�) �و�8 1���� 
 ����� 41و أ�/� ��
ب وؤ�ف، �4ذا �	ده 
طرق إ�) وا/�3 

��ف 
.دوا أ�2ر ����1" و�/�ر�" $ن ھ�	�8 ا�و��د ھو 
3 ا�	زا#ري إ�) 	�.ل ا�ر9� .��

%د" 2%���1 و��و��� و�/�ر��   .ا�دول ا�


وي و
ر
�ز ��) �9م إ�����" ���"، أراد ن �:��4 "�دة"ا��و��ت ا����" ��د    �
، �	دھ� 

�%�ن ./رورة ا*�ذ .4ذه ا�2ل وا��4ل ��4، وھذه ھ� وظ��" ا����ن ا����ن 
و��ل ر���" إ�) ا�

�8 و���ن ���8 1� ا�ذ
	
.ر 9دوة *.��ء ��.�ر �ي �
 .ا� @�$
8  نا�
د �دة"�%د 
طر9�� ��.%� إ�) إ�:ء ا����ن    �"  8���ر ا�ز�ن وا�و9ت 1� أ���9�وى � "�أھ

�رض 
ا����"، أي 
�ط�ر �و��
8 1� 2:ث و�دات ز��"، �ر	3 ن �:��4 إ�) ا��/� و��
�. �.�

%.ل ا���/ر، و��
 ف و���.  

�ر، *�8 	دد 1� ھذا ا��ن ن �:ل  "�دة"�و��ت    ��ھ� ا�
2��ء 1� ا��ن ا�
	ر�دي ا�
�ل ا�روز وا*�وان، وا�ر	وع إ�) ا*�ول وا�	ذور �

ر��زه ��) �98 ا��ردا��"، وا�

�%�

8 1� �ل ذ�ك إ���ل ر��#ل ھ�د1" إ�) ا�	4ور ا���D ،"�.ر�  . ا$�ز�@�" وا�@�ر.�" وا�
  

�3 ا��ر/��ت ا�
� ا ر�� إ���4 1� %د" .�2�� 9د  أنو���8 ��
��ص ن ھذا ا�.�ث،     	

�رة ��وذج و�8 �1ن �
�%%ت، وھذا و�%1 �
������ ��و��ت ا�2:2" ا�:  

  

�%�ن  ا�ر��#ل إ���ل 1� 
��ھم وا�د$$ت وا�روز ا*�وان -��.  

�ل �:ل ن �4��� ا��رد�" �9" 	ودو -�
  .أ���8 1� ا��ردا��" موروز ��� ا�
	ر�د ا�

�ل �:ل ن ا�وط��" ا�4و�" ا�
ط�ع إ2.�ت ا����ن -�
 . ا���م ا�وط�� وأ�وان ا��ر.� ا��ط ا�
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   ��
  ا���
 
ن ��درج ا��ن أن ا���س ��D.�" �رى 9د  / "ن ��س ��4 ا�
� وا�����" "ا*ور ا�
ر#�9 �4�1 


�ع إ$ وظ��" و��ن ا�	�ل ھو إ.داع ا��ن أن ط��� �ذ�ك �روه أن و�4م .��	�ل، ا�. ر�" ا���س إ

.رو�8 ��ث �8، @��رة �ظرة �4م ا*��د���ن ا�.���2ن�� �.���د ��) وا�.�ث ��درا�" �%: �� 

�ر1" و ا���م 	�$ت ن �.�ر �دد����" رأ��4 ا�.�وث و��) ا�
 أ�ص و.��" ،ا$
�) ا�
� ا����و�و	�"�
ل ا���� �و��ت 
���ك إ�) ������4 إ�) ا�و�ول أ	ل ن 
�����4 و ا� 

�رح @�را�  ..�4 ا�
   

 ا�	زا#ر��ن نا������ ا.رز *�د ��و��ت ا�
	ر�د�" ا����و�و	�" درا�
�� ��� أ
��ت و�%د    
��ن���د 1� ا�
	ر�د وا������ 2%ل �ن ا�� ف ،�دة ��4 ا�
� ا��
 ا��.�ر ا�دور ا�ر���� و 

�.8، ا�ذي�
4"ا� ھذه �ون .�%دة وا�����" إ$ و���" ا��%�%" 1� ھ� � �و��ت ا�
	ر�د�" ا�
 إ
�.�ر�"و
 �4
.��" ��) �@" أ��4 أي ا��و��"، وا�����ت ا* ��ل و ا��طوط �@ "� ا�د$#ل ن 	


3 ا�
� ا&�%و��" أو ا�.�ر�"	
 I
�ون .���4 �1� و
�د� ��
��ن و/وع ذا ل،
 ��ل 1��  
4ور إ�) إ�����4 ا����ن أراد �ددة ر���" ��ل	 8

2ل ا*��رة ھذه أن .��
.�ر �و� 8
��� 

"��.�ر � ا���

 @�8 ا�
� ا�%/��� ا
	�ه ووا8�9 وآرا#8 ا� @�$
8 ن��.      
 

د �دة"و�8 د���� إ�) ا��وا�م ا�����" وا������"     ��.�ر�" ا����" ھذه ا�
@ل، ا�ذي "�
 ا�
"" وا�
�ر���" ا��/�ر�" ا�%و�ت �ن ا�د�1ع 9/�" ھ� �ظ�" 9/�" ��د* �4� ��ن .��
ل�رھ� ��
� (
�و ��) ا�و��#ل .  �4

�4 ��) ا�%/�ء .4دف ط��4 و ھو�%�و �4�:
 ا9

و�� و  �: �و��
8 ��1" ��1�ت ، 	ذورھ� ن/�ب �
K  إ.راز إط�ر 1� : ا�1�%2"

دادا
4و ا����" ا�	زا#ر�"ا��ر.�" � �ل ن أ ��ل ا��ودة إ�) ا�	ذور  �ا�@�ر.�" و�
) ا
  .وا*�ول 

 
��" وا��ن ،	ر�دي ا�
 ����ا�
 ��ن ا�ر��دي ا�دور �
��د ا��ط�ق ھذا ون     . "�� �1 " �د

��س ھ�د1" ر��#ل �ل ��) 9در
8 و ا�2%��1" ا���و���ت
��ر�" ا� @�$تو 9/��� �دى 

 
� .�لّ  ا�%/�"، أ	ل ن ا��ن ھ� أ�رى �ظر�" إ�) ا��ن أ	ل ن ا��ن �ظر�" طو��" .� واط 

8���
����، .�&���ءات ا� �و�" 2%ل ا�د$$ت و ا�و/وع 	د�" ن ا��ظر�" ھذه ا*ر  وا�
�را��8 ��) ا�.�ب ��
K يا�ذ� K/1 و أDوارھ� �.ر �ر�د ا�ذي أ�م ا�.��ث  
��4 ر2ا� .  
  


.ر وھذه    �
��" د�وة  ��ّ 3�4
�ن �	
و	8 ..�و42م ا�د$#ل ��م أو ا����و�و	�� .��م ا��� 

��8 ذ�ك إ�) أ/ف ��، .��د$$ت ��.� �%: ��و�8 ا��ن 	�ل �وب� �ن ��دارس  "�
 

"��ل �و�8  ���
� 3
�زة .��2" �دة  1� ا�.�ث ��1ون ا&�����"،ا&.دا��ت  أ	ل 
2ل 

8 إ�) إ/�1" ا�	�ل ھذا@.� "��� . وا&�2رة 1� ا�
 و�ق ��D" ا*��د��" ا�
      

�.ر أDوار و�وا�م ا��ن      � ���	در .�� ا& �رة إ�) أن درا�
�� ھذه � ھ� إ$ ��و�" 
�1 "�، �واء ن "ا�	زا#ر"ا�
 ����، ھذا ا��ن ا�ذي 
�در و
%ل 8�1 ا�درا��ت ا�.��2" وا*��د�
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��ل وا���و�و	��،
��ن 1� ا��%د ا����، أو �
) ا�.���2ن 1� ��وم ا&�:م وا$
� طرف ا�
�ب وا���ب، .��
.�ر ا&�
�ج ا���� ��)  

� /رورة ا�.�ث 1� ھذا ا�	�ل ا�وا�3 وا��
و

.�� . �ل أ���� ��) �2:2" ،�4��� �
�� �

�%�  ،ا�
:ف ا��وال ا�ل ا���� وا��  . ا����ن، ا�
  

4م و� �ط4م ا�.�2� ا*��د��، ��و وا�.���2ن �ن ���د*�4ذا ��) ا    �
	�ل 
و	�8 اھ

�ز ن .8 روح إ.دا��" ����" � �و�و	�" 
���ل ا*��ل ا����"، *�8 	�ل وا�3، وأ�/� ���

  .وآ�1ق 
ط���" �.�رة 
  


وازن      3
	و�8 ا�م ��ن ا*وان �:ھ
�م .����ون و	���4 أو�و�" إ�) 	��ب ا���وم ن ا	ل 
��د�� ؟ �/�ر�� و ����� و
  .ا9

 


