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 (1)يتـاب يعؾ

 ؿؼدؿة

ماٌعاصرمتعؿرب ميفمساٌـا معـماظّرعزؼاتماظؼقؼة ماظؿعؾؼماظؾشريمباألعؽـة م،زاػرة
مضدرتفاممظؽـو ميف متؿؼارع مأّغفا مإال ماظقاحد ماظػضاء ميف موتعددت موزائػفا اخؿؾػت

مػذاماظؾعدمعبعماظـاسمووـقدػؿمحقلمضضقةمععقــة.مدؾؼموأنمأثارمسؾكاهلائؾةم
اظذيمحازماظّلؾؼميفممSaint MarcمPhilippeمعـؾمصقؾقبمدانمعاركماجؿؿاعمءسؾؿا

ماظؿطقؼعم مصؽرة ماظعؿقعقةممؾػضاءاتماظطؾقعقةظمجؿؿاسّلاالإثارة عـمخاللمعظاػرػا
موم.1واظّلقادقة مذاتف،يف بعضمم Louis Quéréيريطمظقيماضرتحماظلقاق

ماظعؿقعل"ظؿفدؼدمتـاولمسؾارةممرادؼغؿاتااظؾ وذظؽمباظرتطقزمسؾكمودؼدمم"اظػضاء
واظؾعدماٌؾؿقسمواحمللقسممبنيماظؾعدماٌػاػقؿلعقائؿةمباظؾقثمسـممءةمناذجماظؼرا

م.2ظؾػضاءماظعؿقعل،موذظؽمباالغطالقمعـمدقاقمزفقره

 Sophie le  صؾقشم ودقيفمظق Jacqueline Candau اماظؾاحـؿانمجاطؾنيمطاغدوأّع

Floch مم ٌُؿؿّقزم،أعاطـماظػضاءماظرؼػّلبصؼدمأبدؼؿاماػؿؿاعًا باالخؿالطممةخاصةمتؾؽما
تؽشػمظـامػذهماٌؼارباتمسـم .3االجؿؿاسلمواٌؾادالتماٌدغقةميفمزّؾماظؼقؿماٌشرتطة

                                                                                                                                   
(1) Université Moulay el Taher, 20 000, Saïda, Algérie. 
1 Milton, S. (1997), La nature de l'espace, traduit par MarieHélène Tiercelin, Paris, Éd. 

L'Harmattan. 
2 Quéré, L. (1995), L’espace public comme forme et comme évènement, Paris, Éd. R. Plan 

Urbain, p. 93-110. 
3 Berdoulay, V. (2004), L'espace public à l'épreuve : régressions et émergences, Éd. 

MSHA, p. 925. 
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قعمغاتجمتصؾحمصضاءاتمسؿقعقةمذاتماخؿصاصات،مصاظّؿـنمتـّقعماألعؽـةماٌؤػؾةمأل
،مةقاايالتماٌرتؾطةمبػضاءاتمبؿعددماظّشؾؽاتمواظّؿقّقمسـماتلاعماظػضاءماظعؿقعل

ظألذؽالماظيتمضدمتقزػمصقفامرعقزماجؿؿاسقةموثؼاصقةمودؼـقةممأعاماظّؿكصصمصؿرده
مم.ذاتمتأثريمضقّيمسؾكمأصرادماجملؿؿع
متؿـاولم ماٌـظقر، مزؼارةمػذهمضؿـمػذا ماظؾقثميفماظعالضةمبنيمزاػرة اظدرادة

اٌؼابرمودورػاميفمتشؽقؾمصضاءمسؿقعّلمعـمعـطؾؼمإسادةماظؿػؽريميفماظقاضعةماظعؿقعّقةم
م ماٌؽان موطقػّق)ظؼاء مأوجف مزبؿؾػ موتػلري مادؿؽشاف مبغقة مواىؿفقر( إنازمة

م،اظعؿؾقاتماالجؿؿاسّقةميفمزبؿؾػمأبعادػامواظطرائؼماظيتمؼؿػاسؾمبفامزوارماٌؼابر
مالدقؿامعبفقرماظـلاءمبقصػفـماألطـرمترددامسؾكمعـؾمػذهماألعؽـةماٌؼّددة.م

مص ماٌؼابر مزؼارة ماٌؿارداتماالجؿؿاسقُتعّد مأضدم معـ ماظيتمدأبماظـاسمة اظدؼـقة
بنيمايّلمواٌّقت.مضؿـمماٌؼربةمبؤرةماظؿقاصؾماظّرعزيمواظقجداغّلإذمتعؿربممسؾقفا
ماظ ماظّؿقلػذا معـماألعاطـماقمأصضتمزاػرة مبقصػفا مإظبمتـاوهلا مسؾقفا ماٌلؿؿر ردد

موحقثمؼؼضلم مصضائل. مظؿقضقتموتؼلقؿ ماظيتمدبضعمزؼارتفا ماٌكؿؾطة اظعؿقعّقة
لمإسػاءماٌرأةمعـماٌشلميفماٌقاطبماىـائزؼةموحضقرمعرادقؿمدصـماظػؼفماإلدالع

إالمأّنمحضقرماظـلاءميفماٌؼربةمؼؿدصؼمبؼقةمبداؼةمعـمم،اٌّقتمععماظرجالميفماٌؼربة
وعـذمذظؽماينيمم،صؾققةماظققمماٌقاظلمظؾدصـمضؿـمأذؽالماتصالمتػاسؾقةمرعزؼة

متلؿؿ مسؾكماٌؼابرمظزؼارة مترددا خصمؼقمماىؿعةم،موباألرمظلاساتؼصؾقـماألطـر
مويفماٌـادؾاتمواألسقادماظدؼـقة.

م ماظؿاظقة: ماألدؽؾة مغطرح ماٌالحظاتماألوظقة مػذه معـ مترددماغطالضا مأصؾح ػؾ
معؽقثفـم مزاػرة متؤذر مأال مثؿ ماٌقتك؟ مزؼارة مؼعينمذبرد ماظققم مسؾكماٌؼابر اظـلاء

ٌُ مذيمعـاصعمعؿعددةمشريماظقزائػماظظاػرةمظؾؿؼربة؟م"إذؾاع"طّقلمبفامإظبموجقدما
م ماظؿلاؤالت مػذه مسـ ماإلجابة ماظدرادة مػذه مهاول ماظرؤؼة، مػذه ذظؽموضؿـ

سنيماظصػراءم)والؼةمةمدقديمبقعبعةماظؽائـةممبدؼـةمؼربمبعقداغلمهؼقؼممبإجراء
م.4رظعرؼؼةميفماىـقبماظغربلماألسؾكمعـماىزائاؼابرماٌمعـمعؿرباظـعاعة(،محقثمُت

مبعدمسرضمعـففقةمحبــاموتؼدؼؿمحملةمتارطبقةمسـمعؼربةمدقديمبقعبعة،
سرضمأػؿماألدؾابممضمعـمعالحظاتـاماٌقداغقةميفمػذاماظػضاء،مثؿردـؼقممأوالمبع

                                                                                                                                   
ـقؾمذفادةمعاجلؿريميفمسؾؿمظ 1002 أجراػاماظؾاحثمساممعقداغقةهقنيمظدرادةمعقضقعماٌؼالمػلممدرادةاظ 4

م.عـمجاععةمعلؿغاٍماالجؿؿاع
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مواظد معدؼـة مٌؽقثمغلقة ممبواصعماظؽاعـة مدقديمبقعبعةسنيماظصػراء ظـكؿؿممؼربة
بذطرمبعضم"اظػقائدماظعؿؾقة"مطؿامصرحتمػؤالءماظـلقة.مػذهماٌعطقاتمتؾنيمظـام
طقػمأغفمخؾػماظقزائػماظظاػرةمهلذاماظػضاءم)زؼارةماٌقتكموضرؼحماظقظل(متقجدم

مممموزائػمأخرى،مطاعـة،مذاتمرابعم"دغققي".م

 ـفيقة يف امل

عـمعـطؾؼمتػردػامسـمباضلممطؿفالمظؾدرادةعؼربةمدقديمبقعبعةماخؿقارمممت
معقتاػـ،اٌؿاردةماألوظبمتؾدأمبزؼارةماظـلاءمظؼؾقرممبـالثممماردات:معؼابرماٌـطؼة
مزؼ متؾقفا مبقعبعةثؿ مدقدي ماظقظّل مضرؼح مضؾة ميفمارة متؿؿـؾ ماألخرية مواٌؿاردة ،

مباٌؼربةم ماحملقط مباظػضاء مُعؿؾاؼـة مألوضات ماٌؽقث مسؾك ماظزائرات مشاظؾقة حرص
مت مواظؼؾة. ماظّدرادةلؿفدف مسـاظمػذه مبػضاءماظمؾقث ماظـلاء معؽقث مبني عالضة

موعضاعنيم متؾقانممبقـفـاظؿػاسؾمدقديمبقعبعة مإظب متؼقدغا معؤذراتمضد بقصػفا
مخؾػقاتمػذامايضقرماألغـقيماظعرؼؼ.م

م مبدأ أطؿقبرمعـمذفرمم،مبداؼةذفراظعؿؾماٌقداغلمخاللمأؼامماىؿعةمعـمطّؾ
م5دؿؿارةاالاٌؼابالتمايرةمومماادؿكدمتمحقثم،م1025إظبمشاؼةمذفرمأصرؼؾمم1021
م،ممتتماالدؿعاغةوظضؿانماظلريمايلـمظؾدرادةماٌقداغقةم.ىؿعماظؾقاغاتمطأداتني

محبث ممبػرؼؼ معـ معؽّقن مسؾكراظؾاتمجاععّقسشر ماٌؾققثات مإجابة مٌؿابعة مات
م.واٌالحظةمباٌشارطةمعـمجفةمأخرىم،عـمجفةماألدؽؾة

اٌقازؾاتمسؾكمزؼارةممعباسةماظـلاءم،مصفقمؼؿؽقنمعـاظؾقثؿفؿؿعمظـباظـلؾةم
م مضرؼحماظقظّل موزؼارة مدقديمبقعبعة حقثممفاباحملقطممػضاءاظاٌاطـاتمبوعؼربة

رددمسؾكمضؾةمدقديمبقعبعةمعـذمأظػـماظّؿعـفـمم57,5%،معؾققثة 210مسددػـمبؾغ
م.ساعامثالثةمسشرأطـرمعـم

م:اظؿاظّقةيفماظـؼاطممذبؿؿعماظؾقث،مميؽـمسرضفامصائصباظـلؾةمً
مامظرباظـماؾسن: - مصإظب ماٌؾققثات، مشاظؾقة ماظذيمأبدتف مواظؿؿـع متمؼدميرج
يفم"طشػ"ممسؾكمعالحظاتماظؾاحـاتماٌقداغقاتاالسؿؿادماإلخؾارؼاتموبمةدؿعاغاال

م.دـة 83وم50األطـرمحضقرامبنيماظػؽةماظعؿرؼةموضدممتمتؼدؼرم،ممدـفـ

                                                                                                                                   
مثالثةمرباور:م 5 ماظزائراتمععمعؼربةتـاوظتماالدؿؿارة ،مدقديمبقعبعةمواظػضاءماحملقطمبفامتػاسؾماظـلاء

مذظؽ.عـمماحملؼؼةمعؿؾقةاظػقائدمؿعرفمسؾكماظاظوػضاءمػذاماظأدؾابمودواصعمعؽقثفـميفم
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اٌؿزوجاتمطـمماظـلاءماظؾقاغاتميفمػذاماجملالمأّنتقضحم :عائؾقةاحلاؾة اؾ -
.م32,5%مةؾـلبمتؾقفـماظـلاءمشريماٌؿزوجاتم35,83%سؾكمرأسماظؼائؿةمبـلؾةم

م مأعا مغلؾمصؼداٌطؾؼات مذبؿقعم 9,16%واألراعؾم22,5%مإظبمفـؿوصؾت معـ
ماٌؾققثات.

ةميفمزاػرةماظؿقاصدماظشعيبمسؾكماظرشؿمعـمردقخممسةماألعّقمؿستوى اؾتعؾقم: -
م ميف مايال مػل مطؿا ماألوظقاء، مضؾاب ماظدرادةسؾك مغلؾةممذبؿؿع مبؾغت حقث

مإظبمجاغباىدؼدميفماظؾقاغاتمػقموجقدمغلاءمعؿعؾؿاتم،مإالمأنم 56,66%اتاألعّق
ماألعّق ماألشؾؾقة ممةػذه مجاععقاتمبـلؾةإذممتمرصد مهلـمم،مثؿ6,66%موجقد غلاء
ماظالئلمم، 7,5%بـلؾةعلؿقىماظـاغقيم تعؾقؿاممزاوظـيفمحنيمطاغتمغلؾةماظـلاء

م م10%عؿقدطًا مصقصؾت، ماالبؿدائقة ماٌرحؾة مسـد متقضػـ ماظالئل ماظـلاء مغلؾة مأعا
م.19,16%مإظب

مماملفـة: - مشاظؾقة مباظؾماٌؾققثاتتـؿؿل ماٌاطـات ماظـلاء مذرضبة تمقإظب
مغلؾة موجقد م 62,5%واظعارالتمسـماظعؿؾ،محقثمدفؾتماظدرادة م. اظـلاءمأعا

مؼؿقزسـمسؾكمضطاساتماإلدارة،ماظؿعؾقؿ،ماظصقةم 37,5%اظعاعالتمصؾؾغتمغلؾؿفـ
م.اظؿفارةو

متارقخذاؽرة وؿوؼع، : ؿؼربة دقدي بومجعة

ممعؼربةتؼعم دقديم"دقديمبقعبعةمسؾكماعؿدادماظضاحقةماظغربقةمإلضؾقؿمضصر
مدخقؾمبق م" موادي مذبرى مم"اظربؼج"وتؿقدط م"اٌقؼؾح"ووادي م. مطؿا مجلٌرميؿد

م ماٌرور موحرطة ماظؿقاصؾ مظقلفؾ مضصر مبق"بني دقديم"موحّلم"دخقؾمدقدي
متم."عرؼػؼمبق"موحّلم"بقعبعة ملؿؿد مأػؿقؿفعؼربة مبقعبعة محقثممادقدي عـ
م"خقؾدقديمبقمد"ماظصػراءمبعدمعؼربةمضصرمسنيامثاغلمأسرقمعؼربةممبدؼـةمطقغف

أّنمعؼربةمدقديموميؽـماظؼقلم اظيتممتتمإزاظؿفامعطؾعمدؾعقـقاتماظؼرنماٌاضل.
بقعبعةمؼؿكطكمسؿرػامعامؼزؼدمسـمضرنمعـماظزعـموػقمعامجعؾفامحاضـةمتارطبقةم
ماظيتمتؽادم ماظشادعة معلاحؿفا مإظب مباظـظر ماظؼرن مألجقالمدبطتمسؿؾة ووجداغقة

ماظؼؾقر،مو ممالمؼزالمؼدصـتغطقفا هلذهمم.متربزماألػؿقةماظـاغقةاظققمإظبمماٌقتكصقفا
اظشرضلممػادقرؾػمٌزارمضؾةمضرؼحماظقظّلمدقديمبقعبعةمخمفااٌؼربةميفماحؿضاغ

م ماظؼرن مأواخر معـذ مُعلؿؿرا متقاصال ماظشعيبمسؾقف م23حقثمؼعرفماإلضؾال مأعام.
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مميؿازمبفاماظػضاءماحملقطمباٌؼربةميفماٌـازرماظطؾقعقةماظيتمةمصؿؿؾكصـاظـاظػؿقةماأل
ؾؿفمظُقدرجمضؿـماظؼائؿةماظقرـّقةمٌـارؼماظؿقدعماظلقاحلمإذمؼرتبعمسؾكمواظيتمأّػ
م.6اػؽؿارم3,31علاحةم

م ماظؿارطبقةباظـلؾة مواظيتممظؾقثائؼ مبقعبعة مدقدي ماظقظّلتـاوظتمعؼربة ممم،مضؾة
مإظبمعطؾعممغصقصمالمتقجدمدقى متارطبفا ؾصقػقةموػلمظم،اظؼرنماظعشرؼـؼعقد
ماظّرواؼةماظشعؾّقةمُتؤطدمسؾكمسراضؿفا.مأّنإالم،م7ؾمإؼربػاردتواألدؼؾةمإؼزابق

سـدعامطاغتميفمررؼؼفاممعؼربةمدقديمبقعبعةمؾمإؼربػاردتإؼزابقمتذطرظؼدمم
مـبعقدقمممعؼالادؿعرضتميفمومسنيماظصػراء(.طؾؿمشربمم00)إظبمضصرماظصػقصقػةم

مإدالعل" مم8"عقت معّقعرادقؿ متدصـ مو، مظؿقاصد معشفدا مظـا مضؾةممزوارغؼؾت سؾك
ماظـلاء مسؾك مرّطزتمصقف مبقعبعة مبقعبعةمتـؿصبم"م:بؼقهلامدقدي مدقدي ضؾة

م."واظصػقصقػةماظصغريةمسؾكمررؼؼمبـمؼعق
م ماٌشفد: مػذا مظـا موغؼؾت ماظؼؾة معـ مواضرتبت متقضػت محقلم"ظؼد مسرب ؼؼػ

م،وؿعقامعـذمرؾقعماظـفارم،زوارمجاؤوامعـمبعقدمرؾؾاميؿاؼةماظقظلماظؽؾري،ماظؼؾة
ماٌؿقاضعنيم موعؾ ماإلدالعقة، ماظشعرية معـ مرخقؿة معطقالمحبرطاتمعبقؾة صؾقا

خؾػماظلقرماظصغريم"عـماظؾدو:مطاغقامػؤالءماظزوارممدبربغاماظؽاتؾةمبأّنمثؿم."سظاعا
م،ؼؿؾادظـمأررافمايدؼثم،عبرػامخؾاغلقةمحقلمغارمضدمهقطماحملقطمباظؼؾة،م

                                                                                                                                   
6 Monographie de la Wilaya de Naâma (2003), situation des zones à expansion 

touristique, p. 118. 
باظؼربمعـموظدتمIsabelle Wilhelmine Marie Eberhardtوهلقؾؿنيمعاريماؼربػارتمإؼزابقؾػلم 7

األسقامماألخريةمميف ،2305غفاؼةمدؾؿؿربمسنيماظصػراءدؼـةممبمحّؾت2211صرباؼر21 جـقػماظلقؼلرؼةميف
تؽشػماػؿؿاعاتفاماظصقػقةمم.األخبارظػائدةمجرؼدةمم"اٌـؼار"ظؿغطقةمحصقؾةمععرطةممظـقرةماظشقخمبقسؿاعة،
في  سنيماظصػراءتقصقتمإؼزابقؾمإثرمصقضانمواديمم.سـمضربمىزائرؼنيدرادةمحقاةماواألدبقةمسـمذغػفامب

ملمتـشرمضطمطؿاباتفامباٌطؾعةمخاللمحقاتفامحقثمالمتقجدممدقديمبقعبعة.وُدصـتممبؼربةم 2308 أطؿقبر 12
مبػضؾمجفقدموعلاسلماظصقػقانماظػرغلقانممـأيمرؾعةمأصؾقة.متعرفماظؼراءمس ماألصؾقةمألولمعرة طؿاباتفا

مالطقر مدي مأودؼؾ مإؼؾقوم Marie-Odile Delacourعاري مروغل مإظبمJean-René Huleu جان باظرجقع
مزبطقرات ممبدؼـةفا ماألرذقػ ممبرطز مبروصاغسماحملػقزة مآن مباظصقاصةم اظػرغلقةمأطس ماظصادرة وٌؼاالتفا

مضؾؾموصاتفا ماظؽقظقغقاظقة مصدرتمدـة مم1005. مسؾكمرحقؾفاميفعقزسة مسام معائة معرور مطؿبممبـادؾة مأربعة
 4 أغظرحقلمدريتفامُعػصؾةم  Joëlle Losfed.سـمدارمجقؼؾمظقدػقد(2004-1904)

Roux, Ch. (2003), Isabelle du désert, Paris, Grasset Edmonde.   
8 Eberhardt, I. (2002), Sud Oranais, Composées par Marie Odile Delacour et Jean-René 

Huleu, Paris, Éd. Joëlle Losfed, p. 174-176.  
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مإّغ مضؾقؾؿفـ، معـ مرجال معع مجؽـ مبدوؼات مػـ مُؼفـ موباظؽاد ظفرنمعؿلرتات
م."وجقػفـ

مبقعبعة مدقدي مذكصقة مخبصقص مصؼطأعا مصفـاك معؼؿضؾةمم، ممممممممععؾقعة
مع مقيف مدائرة مغقشراصقا مظلـة ماظصػراء م"م:2383سني مضؾؿؼقجد ماظػقضاغل ممممنمامبغرار

يفمذؽؾمسؿراغلمرديء.مإحداػؿامخاصةمبلقديمسؾدماظؼادرماىالظل،مأعاماألخرىم
جاءمعـمضقرارةمرصؼةمإخقاغفماظلؿة،مأوظقاءمعـؾف.موظلم،مراذدصؿقؿؾمادؿمدقديم

موُد ماظػقضاغك ممبغرار ماٌـقة متقزسواصؿف مصقؿا مصقفا. مغؼاطممتصـ مسؾك ضؾابمإخقتف
دقديمسؾدمم،عنيماظصػراءبدقدي بومجعة زبؿؾػة:مدقديمععؿرمباظصػقصقػة،م

مماهلل موغقػميف مبين مبؼصر مسقلك مدقدي مبدرعؾ، معؽؿقبة معقالي مدقدي إؼش،
مم.9"دقديمعقعـميفمجؾؾمبشار

مبقعبعةو مدقدي محقل ماٌعؾقعات مذح مزّؾ مم،يف مظـا متصـقػجاز مخاغةمف يف
E. Dermenghemمقؿفدرعـغأ.مسؾكمحدمتعؾريمم"األوظقاءماجملفقظني"

10.  

  ػضاء دقدي بومجعةؿقداـقة يف ؿالحظات 

ثماظـلاءمبػضاءمؽقمبمتؿعؾؼبعضماٌالحظاتماٌقداغقةميفمػذاماىزءممدـعرض
ؼقمممدقديمبقعبعةمسؼبمصالةمطّؾعؼربةمسؾكماءمتقاصدماظـلمؼؾدأدقديمبقعبعة.م

ظقحظموم.ظألدرةموجؾةماظغداءدؼؿمؼؽقنمبعدمتؼمصؿفقؽفـمأثـاءمػذاماٌقسدم،اىؿعة
معـمزبؿؾػماألسؿار،مععظؿفـ مغلاء ماألربعنيمواًؿلنيمـففاوزمدـؿالمؼمتردد

قة،مجاءتمأصقاجمؼػققمسددمأصرادمبعضفاماظـؿاغوضؿـماتمثـائقضؿـم،مجؽـمدـة
ماظّر مراجالتمسؾك مُبشاظؾقؿفـ معـ مسـشؿ مأحقائفـ مومعد مأّنوماٌزار.اٌؼربة مظقحظ

م مأطـرػـ محبقزتفـ مأحضر مطؿا مآالتمبعضػقاتػمخؾقؼة )ذاباتميفممتصقؼرفـ
اظؼرابةموػؤالءماظـلقةموؿعفـمإعامسالضاتمماتمعـماظعؿر(.قاتمواظـالثقـقاظعشرؼـ

م مومأوواٌصاػرة، مواىرية. متاظصداضة مأػؿ مدقديمبقعبعة معؼربة مزؼارة صرصةمعؿرب
م مظؾقضقفمسؾكمظؾؼائفـ ماظؼؾة، مسؾك ماٌشرصة ماظعائؾة مدؽـات مخؾػ متقشؾفـ ضؾؾ

مايفاباغؿشرمحاظقامموبقـؿامطانمظؾاسم"اياؼؽ"مدائداميفماٌاضل،مضرؼحماظقظل.
ودائؾماظعصرؼةمغاػقؽمسـمادؿكدامممواألظؾلةاٌغربقة"مماىالبة"ومبكؿؾػمأغقاسفم

                                                                                                                                   
9 Monographie du Cercle d'Ain Séfra (1949), le culte à Moghrar Fougani, p. 32.  
10 Dermenghem, É. (1954), le culte des saints dans l'islam maghrébin, Paris, Éd. 

Gallimard.  
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م" معـ متذعرػـ ماٌلـاتمؼؾدؼـ ماظـلاء مجعؾ ممما محدؼـة، ماظشاباتاتصال ممممم"مترد
م.بـاتماظققم"معبقحمو"

مبماظلقدةمتػقد موبعضماإلخؾارؼاتمعـماظـلاءم)ز( قابةمضرؼحمدقديمبقعبعة
ملمؼؽـميفماٌاضلمبفذاممةماظؼؾقرعؽقثماظـلاءمبفذاماظػضاءمبعدمزؼارماٌلـاتمبأّن

ماظـل مايضرة مبإحقاء معرتؾطا مطان مظؼد ماٌؾػتمظالغؿؾاه، ميفماٌـادؾاتمائاظشؽؾ قة
م موطان ماًاصة، مأو ماظدؼـقة مظؾضؾط مصم.االجؿؿاسلخاضعًا ماظققم ػقمماٌالحظأعا

مبعدماغؿشار معؾاذرة ماظـلاء، معـ مومذبؿقسات ماٌؼربة معـ معـمخروجفـ صراشفـ
متؿففمأخرؼاتمصقإذمم،رؼقسمزؼارةمضرؼحماظقظّل ماظؼؾةمصقؿا بمؼؿفؿعـميفمصـاء
مخؾػ ماظقاضع ماظرعؾل مفااظؽـقب معؿؾاؼـة مأسؿارػـ مغلاء م، مترتاوح مبني اظـالثنيمعا

مععمتلفقؾمحضقرمضؽقؾمظؾرجالمواظػؿقةماٌراصؼنيمظؾعضماظـلاء.م،دـةمواألربعني
ممػذاماظػضاءماحملؾل؟صؿاماظذيمؼدصعفـمظؾؾؼاءميفم

 دقدي بومجعة: األدباب واؾدواػعبػضاء اؾـسوة ؿؽوث 

مدقديممزاػرةمتقحل مبػضاء ماظؾؾدة مغلاء معـ مععؿربة مألسداد ماٌؤضت اٌؽقث
مسؼبمزؼارة موزؼارةمبقعبعة ماظقظّلماظؼؾقر مدواصمضرؼح عموأدؾابمدبؿػلمـبقجقد

م مصقف ماظؾؼاء مسؾك مإصرارػـ معؿؾاؼـوراء مزعـقة مةظػرتات مأّنو. مجبالء ماظقاضح معـ
ظؾقظاتمتقاجدػـممامثقـماادؿـؿارؼعؿربمػذاماظػضاءماحملؾلمادؿؼرارػـماٌؤضتميفم

،موتؾدومشاؼةماظرتصقفمواظرتوؼحمسـماظذاتماألغـقؼةمطأػؿمداصعمععؾـمعـازهلـخارجم
ـِڤَراَغام"م:سـمدؤاظـاماالصؿؿاحلمبفمأجنب م(.حوؼسبـمجاظلاتمظؾرت)م"َػِقُجقِغماِسدؼ

مم.اظعؿقؼظاػرةمهلذاماٌؽانماظقزقػةمػذامعامميؽـماسؿؾارهماظ
م معـ معبؾة مطشػتمسـ ماالدؿؿارة مأدؽؾة مإجاباتماٌؾققثاتمسـ اظدواصعمظؽـ

م مأوهلا مبقعبعة مدقدي مصضاء ميف مظؾؾؼاء ماٌدؼـةاألخرى ميف مضبدث معاذا ؟مععرصة
م:عـماالدؿؿارة"إجاباتمأخرى"ممعضؿقنمغلققميفماظؾداؼةظؽـم.م(52,55%)

م؛"حؿكمأبؿعدمسـمتؾؽماظقجقهماظؼذرة" -
م؛"اظذيمؼلؽـينمظؼلاسدغلمسؾكمتػرؼغماظغقفمراحيت،مأجدمصق" -
 ؛"طؾؿامجؽتمػـا،مأرؿؽـمبأغينمظـمأصؾحمذبـقغة" -
 ؛"صقفمعـمأرتؾطمبفمكاٌؽانمجدمعالئؿمألظؼ" -
 ؛"متضقةماظقضت" -
م."دماألخرؼاتأضّؾ" -
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م مٌؾققثات مػل ماإلجابات مزروفممنعربؼػذه مسـ مغاعبة مغػلقة مععاغاة سـ
م،صضاءاتإلميؽـمأنمغػلرمػذهماو،...(،مضغطماظزوجم،اظعـقدةوعشاطؾمعؿعددةم)

اٌؽقثمبلقديمبقعبعةمميـحممسؾكمأّنم،وخباصةماألدؾابماظـالثةماألوظبمذبؿؿعة
اٌؽانمميـقفـمفذامصم،االجؿؿاسقةراحةمغػلقةمعـمزبؿؾػماظضغقطممؤالءماظـلقةهل

ماٌزاجمباظرتوؼحمسؾكماظذاتماٌعذبة مسؾكمضؾط مُؼم،اظؼدرة معا مباظّرشِعوػق احةمرػـ
موؼ مسؾك مبمعقاجفةلاسدػـ معع ماظؿػاسؾ مخالل معـ ماظزائراتاظضغقرات ممممممممؼقة

م.أومباظـظرمصؼطمإظبماظطؾقعة
ػلمإذمماالجؿؿاسلػذهماظقزقػةماظلقؽقظقجقةميفمتؾطقػماىقماظـػللمتلفؿم

م متشؾف ماظدواظقب"سؿؾقة ماظزؼتميف متقازغفـمصم"وضع مسؾك مضباصظـ ماظـلاء ؿفعؾ
مواظـػلل معؽقثفامم،اظعؼؾل ميف مرأت ماظيت ماظشابة ماٌرأة متؾؽ متصرؼح ميف وظـؿأعؾ

م..وجؾقدفامسؾكمرعالمدقديمبقعبعةموضاؼةمهلامعـماىـقن.
مبؽقثماظـلاءمبػضاءممأػؿماألدؾابمواظدواصعمصقؿامؼؿعؾؼم02ضبددماىدولمرضؿم

مبقعبعة مدؾبممدقدي معـ مأطـر مبني متؽرارػا معرات مسدد محلب متـازظقًا عرتؾة
م:واحد

 دقدي بومجعة مبؼربة أدباب ودواػع ؿؽوث اؾـساء: 10 .جدول

 اؾـسبة اؾؽؾقة ؾؾؿبحوثات % أدباب ودواػع ؿؽوث اؾـساء

 %200 38,33 ععرصةماألخؾارماحملؾقةمم

 %200 35 عؽانمجدمعـادبمظؿفؿعماألدر

 %200 33,33 وجاراتلماظؼدمياتملأظؿؼلمبؼرؼؾات

 %200 26,66 االدرتاحةمعـمأسؾاءماظؾقت

 %200 25 أرػاظلموميرحقنظقؾعبم

 %200 17,5 أحبثمسـمصرصةمظؾزواج

 %200 12,5 ظقسمظلمأضاربميفماٌدؼـة

 ؿعرػة األخبار احملؾقة -

مأّن ماٌالحظ مغشارًاممعـ مأضقك مدقديمبقعبعة مبػضاء اٌؽقثماٌؤضتمظؾـلاء
ـًّامعفّؿماجؿؿاسقا وطذظؽمباسؿؾارهممأخؾارماٌدؼـةمادؿطالععـمخاللمرشؾؿفـميفممهل
متؾؼقحمصرصةم معقاسقد مطؿعرصة ماظشكصقة مظؿقصقؾمسددمعـمأذؽالماٌـػعة داسبة
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مغاػقؽمسـمأخؾارم موأدوؼة معـمأرعؿة مبعضماظلؾعماالدؿفالطقة موأػؿقة األرػال،
وشريػامعـمم،دؼـةاألحداثماهلاعةميفمحقاةماٌعـماظقصقاتمأوماٌقاظقدموعامإظبمذظؽم
مصل مواٌؤثرة. مايقادثماظصعؾة مإظب ماٌؿقاصؾ ماظـلاء مومادؿؼصاءعل مادؿؼاءاألخؾار

وتػاسؾفـمإثرمزبؿؾػماٌقضقساتماٌـارةمعـمغاحقةمأخرىمم،اٌعؾقعاتمعـمغاحقة
متأثرياتم موجقد مسـ مؼـػصالن مواظال ممضـاعاإلؿقجقف م،بعضماظـلاءاظيتممياردفا

ؤونمقةمواظّشاظّصبشؤونمحلادةمطماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمواٌفـماٌؿصؾةمذواتوخباصةم
مـريمثؼاصةماظـلاءمباٌعؾقعاتماىدؼدة.اإلدارؼةموشريػا،مصؿـؾمػذهماًصائصمُت

ظؼدمأصؾحمصضاءمدقديمبقعبعةميفمزؾمتطقرمػذهماًاصقةماإلخؾارؼةمعصدرًام
ظؽـمظؾقدؼثمواٌـاضشة،ممقةارمصقفمعقضقساتمؼؾؿػمحقهلاماظـلـربؾقًامظإلسالم،مُت

م مأشؾب مؼؽؿػل معؿكصصًا ماٌقضقع مطان ميفمعؿك ماإلععان مثؿ ماألدؽؾة مبطرح اظـلاء
مواظؿقجقفات. ماألجقبة مإظب معقاضقعماالدؿؿاع ماغػعاهلـموػـاك صؿؿققلممتقحد

بؾمووحدةمم11وواغلًامعباسةمأطـرممتاثالإظبم،مععـقؼًامورعزؼًا،ماظدوائرمواظــائقات
ماظشعقر مغػس مأوم،صبؿعفا ماظقصقات محقل مأحادؼث مإثارة مسـد اىرائؿممالدقؿا

مريػا.شومواظػضائح

 تعزقز األؾػة واؾروابط االجتؿاعقة -

مقّضُت متؽقنمهتمضقادة مشاظؾقؿفا مضؿـمذبؿقساتمصغرية ماظـلاء عـمماعرأةر
ماظؽ ماٌلـاتؾريات متدسكمم.أو ماجؿؿاسقة مأظػة مدقاق ميف مبققتفـ معـ مخرجـ ظؼد

ماظؼرؼؾات معـ مزعرة مأو م"رصاضة"موػلمذبؿقسة ماظصدؼؼات،ممربؾقا ماىاراتمأو أو
اظروتنيمواآلظقةماظطؾقعقةمػلمعامؼطؾعمم.مظقحظمطذظؽمأّنغػسمايّلسادةمعـممؼأتني

بدءًامم،ثؿمتلريمحرارةماظؿػاسالتمذقؽامصشقؽامؼربةمأومخارجفاباٌائلملاالظؿؼاءماظـّ
ماالجؿؿاسّلمشؽؾيفمبـاءماظمقةشرعماظـلتثؿمم،واظلؤالمسـمايالماظعـاقمواظؿؼؾقؾب

ميفمصضاءمدقديمبقعبعةموعؾاذرةمايدؼث.مؽانعمأخذمعـمخالل
مبأسدادمضؾقؾةماغػرادؼةةمائقوسؾكمصعقدمآخرمرصدتماظدرادةموجقدمحاالتمغل

ظؽـمباظـلؾةمظعؿقمماظـلقةماظزائرات،مؼعؿربم.م((10%مطؾقعةاظموتأعؾؾـماًؾقةمػّضُؼ
،مباظـلؾةمهلـملمػذهماظػرتةماظزعـقةمأعرامحققؼادقديمبقعبعةمخالماٌؽقثمبػضاء

                                                                                                                                   
11 Voir Goffman, E. (2008), Les Rites d'Interaction, (rééd.) (1974), traduit par Alain 

Kihm, Éd. de Minuit. 
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ؼقمماىؿعةمظقسمؼقممزؼارةموراحةمصقلب،ممأّنمؼدماسؿربتمإحدىماٌؾققثاتصؾ
ماطـاتميفماظؾققت.باظـلؾةمظؾـلاءماٌم"ؼقممحرؼة"طذظؽمبؾم

  ـزفة ؾألرػال -

االجؿؿاسقةميفمصضاءمدقديمبقعبعةمٌـحمصؽةمتراصؼمسادةمأصقاجمؿػاسالتماظمتؿدم
إذم،ماوإغاثماذطقرم،األرػالفؿمبؽؾمسػقؼةموبراءة،مإغاظـلاءمصرصةمتأطقدموجقدػام

معممتتمعالحظة مبأسداد مدقديمم.فؿةتقاجدػؿ مظػضاء ماألرػال مإحضار مأن وؼؾدو
متصرحمإحدىم ماألدرؼةماحملؾقة. ميفمايقاة مأدادقا مظؾـزػةمأصؾحمسـصرا بقعبعة

طـتميفماٌاضلمأعؽثميفمدقديمبقعبعةمظذاتل،موظؽـمسـدعامتزوجتم":ماألعفات
وأنؾتمأرػااًلمأصؾقتمأصعؾمذظؽمعـمأجؾفؿ،مرشؿمأغلمأطقنمعؿعؾةمأومعشغقظة،م

دعادتلمػلمأنمأرىماألرػالممإّنم.ظّؾعبمواٌرحأجؿفدميفمايضقرمواجمللءمبفؿم
م."دعداء

 عن زوج بحثاؾ -

أنماظغرضمعـمتقاجدػـمبػضاءمم(17,5%)عـماٌؾققثاتممسربتمغلؾةمعفؿة
مزوج مسـ ماظؾقث مػق مبقعبعة مدقدي مأّنموعـ. ماظداصعمماٌالحظ مػذا ممممممصاحؾات

ٌقاصػاتفـماظشكصقةموإععاغفـميفماظؿػاسؾمم"اظرتوؼج"ؼدخرنمأيمجفدمضصدممال
م ماظـلاء مباضل معع ماٌؾاذر ممما مأغظار مربط مصبعؾفـ مووضد مبعضماإسفاب ػؿؿام
بعدماظزواجم"يفمعؼابؾةمحرة:مماععقاتتؼقلمإحدىماىم.أعفاتمأومأخقاتماظرجال

مأؼـم ماٌطروح: ماظلؤال موظؽـ مسظؿؿف، مبـاء ميف مظؿلاػؿ مخؾػماظرجؾ ماٌرأة تؽقن
ـاماظؾقثمسـفميفمدقديمبقعبعة،مباألجدرممأّنؼؽقنماظرجؾمضؾؾماظزواج؟مأسؿؼدم
مأزواجًا معـماظـلاء مغرىمذظؽماظرجؾماظػرصةمعـمخاللمأعفم،ضدمعـحمظغريغا ممممإغـا

ممم."!مأومأخؿف
مو مذرَسمأخرىماعرأةتصرح معؿزوجة( م)شري ميف مسؾكت مدقديمماظرتدد صضاء

مساعّقمبقعبعة معـذ مألّن"ـ: مغادرًا مإال مأخرج مأطـ مأّنممل مؼؾدو مسائؾيتمرباصظة،
مباظلرت مواظديمسؾل ماٌرحقم متؼققديمودساء ميف ماظلؾبميفمسـقديتماإلصراط م،ػؿا

مأصؼدممادؿفاب موظؽينممل ماظقاغع، مذؾابل مأؼام ماظـاسميف مؼرغل مصؾؿ اهللمصلرتغل
م."األعؾ
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م معؽقثمماظؿصرضباتتعؽسمػذه موراء ماظقزائػماظؽاعـة معـ مآخر مغقسًا جبالء
ـماظؾقحمغلاءماألعسمملمؼؽـمبقدعفمبعضماظـلاءميفمدقديمبقعبعة،ميفمحنيمأّن

ماالجؿؿاسلماظؿؼؾقدي.مظامبقػاتماظـاخاغةمرمضؿـمبـؾمػذاماظلؾبماٌصـػم

 يف املدقـة االجتؿاعي اإلدؿاج -

م معـ مسؾكابني ممٌرتددات مبقعبعة مدقدي ماٌدؼـةصضاء مسـ مشرؼؾات مغلاء
م(%12,5) ماظعؿؾ مإرار ميف مأزواجفـ معع مجؽـ ماٌؾاذرو، ماظعائؾل ماالتصال م،صؼدن

ماالغؼطاعصرحـمؼؾقــمسـمبدائؾمظؾؿكػقػمعـم طاغتمظؼدمم.االجؿؿاسلمآثارمػذا
م مسـد مسارعة ماٌؼاممماطؿشاصفـصرحؿفـ مػذا ميف موغلقق مبقعبعة، مدقدي صضاء

م ماظـلإلتصرضبا ماظعاصؿة:مقةحدىمػؤالء لماألذفرمطـتمخال"موػلمعـماىزائر
سـمأػؾل،ممباالبؿعادجدمعؿأثرةمم)...(سنيماظصػراءمععمزوجلماألوظبمعـمإضاعيتميفم

مسؾؿتمبقجقدمضؾةمدقديمبقعبعةمبػضؾ تغؾؾتمصؾؼدمم،جارتلموظؽـمدرسانمعا
سؾكمذظؽماألدكمعـذمثالثمدـقاتمسـدعامتعرصتمسؾكمغلاءمخاللمعؽقثلمبلقديم

مم."أسزمصدؼؼاتلصرنمعـمومبقعبعة
م مظؼد موعظفرامأصؾح مصعال مواٌؽقثمبػضائف مبقعبعة مدقدي مسؾك ماظـلاء تقاصد

موعـريا معاظالغؿؾاهمعؾػؿا متؾؽماألدؾابمواظدواصعم،موػق حضـًامأضقكممبؾمتعؽلف
ماظػضاء،متػاسالتماظقزائػماظؽاعـةممإراريفم.موععًامسمواظدغققّيظؾؿؼّد واظيتمهلذا

مدؼـاعقؽقؿفا مادؿكداعاتفممَتفد مسؾك ماظققم مزائرات مأبدسف ماظذي ماظؿطقؼر عـ
ماظقدطممصإّنم،اٌعفقدة مػذا ميف ماالجؿؿاسقة مواألدوار مواظروابط مواالػؿؿاعات اظؼقؿ
ظقسمماجؿؿاسقافـمعـماظؿصرفمؿعؽـةمسقاعؾمأدادقإظبممتظهّقمائلمباعؿقازاظـل

م مواغؿؼاءمالسؿؾارقةباًضقع مسؾكماخؿقار مباظؼدرة مؼؿلؼمماظظروف،موظؽـمأؼضا عا
مػذامعامدـؾقـفميفماىزءماٌقاظلمعـماٌؼال.مفـموعصايفـ.اتػؿؿاعععما

 عؿؾقةػوائد 

ذبؿقسةمعـماىدولماظؿاظلمعبؾةمعـماظػقائدماظعؿؾقةمعـموراءمعؽقثمؼعرضم
مبػضاءمدقديمبقعبعة:م(عؾققثةم23)اٌؾققثاتم
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 ػوائد عؿؾقة : 10جدول 

 % اؾػوائد اؾعؿؾقة
اؾـسبة اؾؽؾقة 

 ؾؾؿبحوثات

 %200 85,39 عزاوظةمعقاسقدمتؾؼقحماألرػالمباغؿظام

 %200 77,52 اإلصادةمعـمغصائحمتـظقؿمصقةماألممواظطػؾ

 %200 61,79 سؾؿتمبرتذحمأحدمأبـاءمعـطؼؿـا

 %200 34,83 تشفعتمسؾكماالغضؿاممإظبمدروسمربقماألعقة

 %200 15,73 حؼؼتمروابطمصداضةموعصاػرة

 %200 8,98 أجريموأدؿؼؾؾمعؽاٌاتمبفاتػلماًؾقيميفمجقمػادئ

 %200 3,37 أجينمرحبًامعـمبقعمعـادؼؾموسطقرموعالبسموأحذؼةماظـلاء

 %200 2,24 عـمبقعمعقادماظزؼـةماظؿؼؾقدؼةموأسشابماظطؾخمواظطبمأجينمرحبًا

ماٌمترى ماٌؤضتأّغماتؾققثػؤالء معؽقثفـ مخالل معـ مصقائد مذكصقًا مٌلـ مفـ
م.قةمواظؿعؾقؿ:ماظّص،موخباصةمحقلمعقضقسنيمػاعنيبػضاءمدقديمبقعبعة

م ماألول، مظؾؿقضقع ماألصؾاظـلؾة متؾؼقح ممبقاسقد ماظعؾؿ مصقائد مواإلٌاممتـدرج رػال
مباظـؼاصةماظصققةم مخاصة متعؾؼمعـفا مأػدافمايؿالتمعا مواظطػؾمضؿـمأػؿ باألم

اإلسالعقةمظؾؼائؿنيمسؾكماالتصالماالجؿؿاسلميفمعقدانماظصقة،محقثموـدماظدوظةم
م موظقجقلؿقؽقة معاظقة مؼؿؽّقمعفؿةإعؽاغات ماظؿـؿقةمحؿك مخطط معع ماٌقارـقن ػ

ماظصققة مم،االجؿؿاسقة معـ مظؾقد مدؾقؾفؿ ماظقضاؼة  األعراضمواظقصاةماغؿشارصؿصؾح
معقاسقدػام ميف مايؿالت متؾؽ معـ ماإلصادة ممبزاؼا ماىفؾ مأو ماإلػؿال مسـ اظـاعبة

األدادلمسؾكممارتؽازػااحملددة.موعـمعـطؾؼمػذهماألػدافماظلاعقة،موعـمحقثم
م ماظواالتصالاإلسالم مأوداط ميف مذققسفا مأػؿقة معدى مظـا مؼؿفؾك ماٌ، رتدداتمـلاء
اظلابؼمظؼدمأوضقتماظؾقاغاتماظقاردةمضؿـماىدولمو،مصضاءمدقديمبقعبعةمسؾك

م معؽقثفـ معـ ماٌؾققثاتمؼؼصدن مشاظؾقة مطقػمأن ماظػضاء األخؾارممادؿؼصاءبفذا
م.اٌعؾقعاتمادؿؼاءو

م معـ ماظغاظؾة ماظـلؾة مأن ماظؾقاغات مباإلصادةمٌؾققثاتاوتقضح عـمماٌعـقات
عقضقساتمتؾؼقحماألرػالموصقةماألممواظطػؾ،مػـمعـماٌؿزوجاتموعـماٌطؾؼاتم

مظ معـ مضؾقؾ مسدد ماظزواجماظشاباتقؾقفؿا مسؾك مضرورةممإذماٌؼؾالت مذظؽ ؼعؿربن
متـؼقػقةمتدخؾمضؿـمتأعنيمدالعةماظصقةميفمعلؿؼؾؾفـماظزواجل.



 (اجلزائر-وـساء عني اؾصػراء )اؾـعاؿةؿؼربة دقدي بومجعة 

47 

صؽةمؿؿنيمإظبموسؾكمصعقدمآخرمتشريماظؾقاغاتمإظبمأنمتؾؽماظغاظؾقةمعـماظـلاءمؼـ
ماظػؼرية،م ماظعائالت معـ موععظؿفـ ماٌـكػض، ماظؿعؾقؿل ماٌلؿقى موذوات األعقات

عقازؾةماظـلاءمسؾكمزؼارةمعؼربةمدقديمبقعبعةموحرصفـمسؾكماٌؽقثممحقثمأّن
مؼ مصبعؾفـ مبػضائفا مٌؿعرضـ معؿؾاؼـة مقاضػ مإثارة ماىادةسـد ممممممممممم،احملادثات

بقعبعةمبقصػفمعصدرًامعـمماظـلاءمسؾكمصضاءمدقديسؿؿادمامإظبمأنمريشغوؼؽػلمأنم
م.اٌؾققثاتميـؾمضـاسةمعشرتطةمباظـلؾةمظغاظؾقةممعصادرماٌعؾقعات
مطشػت ماظّدمظؼد ماالتصالممقضقععموجقدرادة معقضقسات مصـػ معـ ثان

ماألعقةبمالظؿقاقبااالجؿؿاسل،مإذمؼؿعؾؼماألعرم مقةعـماظـلم34,83%)مدروسمربق
معقضقعممصفذام(.باإلصادةاٌعـقاتم مسـ مأػؿقة مؼؼؾ ماظؿـؿقيماالجؿؿاسلمال اٌلعك
ماألم ممواظطػؾمصقة ماألعقة محملق مظؾدوظة مبراعج مبقجقد ماٌرطزمخاصة مخالل عـ

ماظؽؾاراى موتعؾقؿ ماألعقة محملق ماظقرـقةموم،زائري ماىؿعقة معع مممممممممممممباظؿـلقؼ
مظم."اضرأ" مأظؼك ماالػؿؿامؼد مواىؿعقيمػذا مماظرمسل ماألعقة مسؾكممبقق بظالظف

يفمصضاءمدقديمبقعبعةمعـمحقثمإثارتفمظقسمطؿعؾقعةمسابرة،مماءاػؿؿاعاتماظـل
حققؼامباظـلؾةمظؾـلاءماٌؾققثاتمرشؿمترددمبعضفـميفماالشبراطميفممباسؿؾارهوإمنام

ماضؿصارهم مورشؿ ماٌؾققثات(، مإحدى متؼقل مظالغضؿام..." م)"تشفعت ماٌلعك ػذا
ممؽاتماجؿؿاسقةمعؿقدطة.ممممممسؾكمعامؼؾدومسؾكمغلقةمؼـؿؿنيمإظبمص

 خامتــة

ماظّدحاوظتممظؼد مصقرػذه متؼدؼؿ مغلمسـمةرادة ؼقممم)طّؾمأدؾقسّلمائّلوؿع
اظؽشػممتععمتػاسالتفماالجؿؿاسّقةماٌكؿؾػة،مطؿامحاوظعؼربةمسرؼؼةميفماىؿعة(م
مبعض ممسـ موبعضمتػاصقؾ مظؼدماحملؾلمواظـؼايفماالجؿؿاسلماٌعاشخصقصقاتف .

اظـلائقةماٌؿفذرةموسؾكمطقػقةمتأطقدػامماالجؿؿاسقةوابطمسؿؼماظّردىمبقـتمأؼضامع
زمايّقمادؿغاللوعػؿقحمسؾكممؼعجمبايرطةماجؿؿاسلععقارؼامووزقػقامضؿـمعـاخم

ماظظاػرةماٌؽاغل ماظؿؼؾقدؼة موزائػف مخالل معـ مظقس مبقعبعة، مدقدي مصضاء مأي ،
مطاعـة، مأخرى، موزائػ مخالل معـ مبؾ ماظقظل(، موضرؼح ماٌقتك تؾؾكمم)زؼارة

مأخرىمهلؤالءماظـلقة،محاجاتمغػلقة،ماجؿؿاسقةمبؾمواضؿصادؼةمأؼضا.حاجاتم
ماظلقاضاتماحملؾقةمسـدم مأػؿقةماألخذمبعنيماالسؿؾار مأؼضا ماظدرادة بقـتمػذه

م معـؾ معػاػقؿ مخصائصمتـاول مهلا ماظلقاضات مػذه ماظعؿقعل". م"اظػضاء عػفقم
مص مأجؾ معـ مواػؾفا مميؽـ مال موثؼاصقة ماجؿؿاسقة مودؾقطاتمتارطبقة، مأصؽار فؿ
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ماظػضاء مػذا متشؽقؾ ماٌـكررنيميف معـمماألصراد مسرضف محاوظـا معا موػذا اظعؿقعل.
معماظـلقةمبػضاءمدقديمبقعبعة.وصػموّؿخاللم

م مجاغبمعـ مسـ ماٌدرودة ماياظة متعربمػذه ماظيتمأخريا اظؿغرياتماالجؿؿاسقة
اجؿؿاسلمدقديمبقعبعةمعـالمسـمحؼؾممصػضاءماظققم.مؼشفدػاماجملؿؿعماىزائري

موأخرىمععاصرة متؼؾقدؼة ماٌرتدداتمسؾكممصبؿعمبنيمممارداتماجؿؿاسقة ظؾـلقة
مظؾزعان ماظلائد ماالجؿؿاسل ماظؿؼلقؿ مضؿـ مدائؿا مظؽـ ماظػضاء، مبنيممػذا واٌؽان

 اظرجالمواظـلاء.م

 ببؾقوغراػقا

 باؾؾغة اؾعربقة. 0

ـّم،(1002)سؾلمم،غابيت ،مرداظةمعاجلؿري،معني اؾصػراءسوي يف اؾػضاء املؼّدس مبـطؼة أذؽال االتصال اؾ

معلؿغاٍ.م،ضلؿمسؾؿماالجؿؿاع،مجاععةمسؾدمايؿقدمبـمبادؼس

مباؾؾغة اؾػرـسقة .0
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