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سؾدماظؼادرمذرذار* م
جتاوزماألعريمسؾدماظؼادرمبنمحميماظدؼنماظشرؼفممبامطانم
ؼؿؿؿع مبه معن محس مادرتاتقفي مطؼائد مسلؽري مطؾري،م
ورجل مدوظة محمـك موبطل مورين مظؾؿؼاوعة ماجلزائرؼة،م
وعػؽرمغؾقلموذاسرمعؾفم،محدودماظـظرةماحملؾقةماظورـقةم
واظؼوعقة ،محقث ممتـّلَ مذكصقؿه ماظػذة ماآلخرُ معن مخاللم
بـائهمظصورةماظعربيماإلجيابقة .م

تؿؼادؿماىزائرموصرغلامجزءامػاعامعـمتارؼخماٌـطؼةمعـمخاللمعقضعفؿامسؾكم
ررسي محقض ماظؾقر ماٌؿقدط ،وؼظفر مأن ماظـؼاصات موايضارات ماظيت متعاضؾتم
وتع اؼشت مسي ماٌـطؼة ،مترطت مآثارا معا مصؿؽت متقدع مععؾقعاتـا موتغـقفا ممبضاعنيم
تارخيقة مػاعة مسؾك محد متعؾري م(ج .مجرياظت م )Joseph Giraltمسي مطؿابف م"جقاػرم
عؽؿقبة 1"..موؼؼصد-ػاػـا -ماٌصادر مواٌراجع ماظعربقة ماٌقجقدة مسي معؽؿؾاتم
"طؿاظقغقة"،موؼرىم"مأغفامباظؼدرماظذيمداػؿتمبفمسيماظؿؼرؼبمبقــا ،مضدمسؿؾتم
سؾكمجعؾـامخمؿؾػنيمأؼضا 2".م
إنمػذهماظعالضةماظؼدميةم–االدؿعؿارؼة -اظيتمطاغتمتربطمبنيمصرغلامواىزائر،م
ؼـؾغلمأنمتشؽؾمظـامغربادامظؾؿغؾبمسؾكماظؿقدؼاتماظراػـةماظيتمتقاجففامذعقبم
* م أدؿاذ محماضر مبؽؾقة ماآلداب ماظؾغات مواظػـقن مجاععة موػران ،مباحث معشارك مسي معرطز ماظؾققثم
األغـروبقظقجقةماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة .م
1
- Giralt, Joseph et autres : Written jewles Arabic bibliographical sources of Catalonia,
Morwerg.- 2002.- p. 5.
2
- Ibid.- p. 5
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اٌـطؼةماٌؿقدطقة،موػذامؼلؿدسلماظؼقامممبؾادراتمجدؼدةمظصاحلمايقارماظلقادلم
واظـؼاسي مواظؿـؿقة ماٌؿؾادظة .3مإن مأصقل ماظقثائؼ ماظعربقة ماحملؿػظ مبفا مباٌمدلاتم
اظػرغلقةموالمدقؿاماٌؿعؾؼةمعـفامباٌؼاوعاتماظشعؾقةمتعؿربمإرثامتارخيقامعـماظدرجةم
األودي،مصفلمتلفؾمعـمجفةمتارؼخماٌؼاوعةماظشعؾقةمظلؽانماٌغربماظعربل،موعـم
جفة مأخرى متشري مإدي موجقد مذياسات مصرغلقة مأو مضؾ مادؿعؿارؼة مطاغت متعقشم
بلسدادمطؾريةمسيمعـارؼمعؿعددةمعـمأرضماظقرـماظعربلماظؽؾري .م
وغعؿؼد مأن مترذية مبعض مأسؿال ماألعري مسؾد ماظؼادر مبـ محمل ماظدؼـ ماظشرؼػم
تعؿربمعـعطػامػاعامسيمػذاماظؿالضل،موضدمؼؽقنمطؿابم()Le livre d’Abdelkaderم
ضدؼؿماظعفد،مؼعقدمإديمدـةم()9511مظؽـمتارؼخماظرتذيةمدقذطرمأنمصاحؾفمخطام
خطقة موادعة مدمق ماظؿكؾص معـ مسؼدة ماظعداء ماظيت مطاغت معلؿققذة مسؾك مسؼقلم
طـرية موحؼقل مععرصقة مسدؼدة ،مأثرت متلثريا مدؾؾقا مسي متالضح موارب ماألعؿم
واظشعقب ،موػدعت مضؿائر ماٌعرصة ماظعاٌقة ،مذظؽ مأن ماظـؼاصات مغؿقفة معـطؼقةم
ظعؿؾقة ماغدعاج موادع موععؼد ،موباظؿاظل مصنن محاظة ماظقاضع ماظػرغلل-اىزائري مالم
تشؽؾمسيمذظؽمغشازا .م
وغعؿؼدمأنمػذهمػلماظروحماظيتمغشلمععفامعامؼعرفمباظؾؼاءماظػرغلل-اىزائريم
اظذي مرأى ماظـقر مبؾارؼس معـ مخالل مترذية مػذا ماٌمظػ ،مواظذي مبػضؾف مؼؽقنم
اٌرتجؿمواألعريمسؾدماظؼادرماظؽاتبمضدمضدعامظضػيتماٌؿقدطمصرصةمعـادؾةمظؿطقؼرم
روحماظؿلاعحمواظؿػاػؿموايقار .م
هؿؾ مػذه ماظرتذية مبني مأوراضفا متلرخيا مظؼرون معـ ماظؿعاؼش مسي مػذا ماظػضاءم
اٌشرتك ،مذظؽ مأن ماظذي مؼرؼد ماظؾقث مسـ مػقؼؿف مسي ماغطقائف مسؾك مذاتف ،مؼؽقنم
عصريه ماظػشؾ ،مأعا معـ مؼؿقخك ماظؾقث مسـ مذاتف مسي مذظؽ ماآلخر ماظؾعقد ،مؼؼؾؾفم
وؼعؿربهمعقزةمذكصقة،مؼؽقنمضدمداػؿمبشؽؾمطؾريمسيمصفؿمإجيابلمهلذاماظقاضع .م
وؼؾدومأنمػذاماظقصػمظؾؼقادؿماٌشرتطةمبنيماٌمظػمواٌرتجؿمدقؽقنمغاضصامإذام
مل مغرصؼف معـ مجفؿـا ممبؾادرات مأخرى م؛ معـؾ ماظؿعرؼػ مبفذه ماألسؿال ،متشفقعام
ٌؾادرات ماظلالم ،مواظؿؾادل ماظـؼاسي ،مطؿا مأن مسؿال معـ مػذا ماظؼؾقؾ مؼؼدم مسربقغام
ظعرضمؼؿقخكمايقار مبنيماظشعقبماٌؿقدطقةمؼؿقحمظؽـريمعـماٌـؼػني ماطؿشافم
جزءمذؾفمجمفقلمعـمتارخيفؿماظـؼاسي .م
- Ibid.- p. 5
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ودمـماظققممذعقباموعـؼػنيمسيمحاجةمإديمأنمغلفؿمبلغشطؿـاماظؾقـقةمسيمدسؿم
ػذه ماألػداف ،مخصقصا مسـدعا مترتػع مأصقات مجاػؾة متدسق مإدي ماظصدام مبنيم
ايضارات .م

"طؿابمسؾدماظؼادر"مظؼودؿافمدوضا م

تؼـدممػذهماظدرادةمضراءةمٌـظقرماآلخر،مومتـؾفمظشكصقةماألعريمسؾدماظؼادرمعـم
خالل مترذية م"طؿاب مسؾد ماظؼادر مظؼقدؿاف مدوضا" م( Le livre d’Abdelkader,
،)Traduit par Gustave Dugatمواٌمظَّػمسؾارةمسـمترذيةمظؾقثمصؾلػلمطؿؾفم
األعريمسؾدماظؼادرمبربودةماظرتطقةم( Brousse (Turquieمبنيمسامم 9510مو. 49511م
أعا ماظعـقان ماألصؾل مهلذا ماٌمظَّػ مباظؾغة ماظعربقة مصفق م":ذطرى ماظعاضل موتـؾقهم
اظغاصل"  .مواظؽؿابمسؾارةمسـمرداظةمصؽرؼةمصؾلػقةمتؼعمسيمعؼدعةموثالثةمأبقابم
وخامتة،متـاولماظؾابماألولمصقائدماظؿعؾقؿ،مواظؾابماظـاغلمخصصمظؼضاؼامتؿعؾؼم
باظدؼـ مواألخالق ،مواظؾاب ماظـاظث مهدث مصقف ماٌمظػ مسـ مصـ ماظؽؿابة مواظعؾقمم
اظعاعة .موؼؼقل مأبق ماظؼادؿ مدعد ماهلل مسـ مػذا ماظؽؿاب م"أعا مإغؿاجف ماآلخر مصؿغؾبم
سؾقفمروحماظـؼؾ،مصؽؿابفم"ذطرىماظعاضؾموتـؾقفماظغاصؾ"معؾلءمباظـؼؾمايرسيمعـم
"إحقاءمسؾقمماظدؼـ"مظؾغزاظل ".مشريمأنمرابحمبقغارمؼرىمأنمرداظةماألعريمػذهم"ػلم
ضؾلةمصؽرمحياولماألعريمأنمؼـازلمبفامصؽرامغاضفاممباماعؿصفمعـمأحباثماإلعامم
اظغزاظل موابـ مدقـا موابـ مسربل موشريػؿ ،موضد مصاشفا مبلدؾقب مواضح ،موبرتتقبم
عؿـادؼ،مصؽاغتمدرةمسيماألدبماظــريمباىزائرمسي ماظؼرنماظؿادعمسشرماٌقالدي،م
ترصعمعـمإغؿاجـاماظػؽريموتلؾغمسؾقفمػاظةمعـماىالل،موتلؿقؼمعـامطؾمسـاؼةم
واػؿؿام"  .م
4

- Emir, Abdelkader : Le livre d’Abdelkader, Intitulé « Rappel à l’intelligent, avis à
l’indifférent », considérations philosophiques, religieuses, historiques, etc. Traduit avec
l’autorisation de l’auteur sur le manuscrit original de la Bibliothèque Impériale.- Paris, par
Gustave Dugat Editions, 1858.

 م ذطرىماظعاضؾموتـؾقفماظغاصؾ،ماألعريمسؾدماظؼادر،مهؼقؼ:محمؿقدمحؼل،مبريوت،مدارماظقؼظةماظعربقة،م.9111م م
 محقاةماألعريمسؾدماظؼادر،مذارلمػـريمتشرذؾ،مترذيفموضدم مظفموسؾؼمسؾقف:د.أبقماظؼادؿمدعدماهلل-.ماىزائر،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،مط،0.م،9150مغص 011.م
 ماألعري مسؾدماظؼادرمحقاتفموأدبف،مرابحمبقغار،مجمؾةمآعال،مسددمخاصمسـماألعريمسؾدماظؼادر،مجقؼؾقةم،9192ماىزائر-.مص 00.م
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ورشؿمذظؽمتؾؼكمػـاكمثروةمػائؾةمعـمآثارماألعريماظػؽرؼةمعامزاظتمملمتدرس،م
ومل موؿع مردائؾف معع ماظعؾؿاء مواٌػؽرؼـ مواظؼادة مسي ماظعامل ماظغربل مبعد ،وحنيم
ؼؿقؼؼ مػذاماظعؿؾمدقفدماظؾاحـقنمطـزامطؾريامعـمأصؽارغامسـف،مسؾكمحدمتعؾريم
أبقماظؼادؿمدعدماهلل .8م
واظرداظةمبصقرةمساعةم"مإدفاممعـماألعريمسؾدماظؼادرمسيماألحباثماظػؾلػقةمسؾكم
سفده ،موض د مأصدرػا مسي موضت مطاغت مصقف معؾاحث مععاصرؼف معـ مأسالم ماظػؽر مالم
خترجمسـمدائرةماألحباثماظدؼـقةمواألدبقةموشريػا9".مجاءمسيمعؼدعؿفام":مأعامبعدم
صؼدمبؾغينمأنماظعؾؿاءم(طذا)مصرغلامطؿؾقامامسلمسيمدصرتماظعؾؿاء،موغظؿقغلمسيمدؾؽم
اظعظؿاء،مصاػؿززتمظذظؽمصرحا،مصرحتمعـمحقثمدرتماهللمسؾلمحؿكمغظرمسؾادهم
حبلـ ماظظـ مإظل ،مثؿ مأذار مسؾل مبعض ماحملؾني معـفؿ مبنردال مبعض ماظردائؾم
إظقفؿ،مصؽؿؾتمػذهماظعفاظةمظؾؿشؾفمباظعؾؿاءمواألسالم،مرعقتمدفؿلمبنيماظلفام،م
ومسقتمػذهماظرداظة ،مذطرىماظعاضؾموتـؾقفماظغاصؾ 10".موضدماغؿفكمعـمتلظػفامسيم
91مرعضانمدـةم9099مػـ .م
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صدرت مػذه ماظرتذية مألول معرة مدـة م )*(9515ماطؿشػ معـ مخالهلا ماظؼارئم
اظػرغل ل معػؽرا مسربقا مأصقال ،متؽؿـ مضقة مذكصقؿف مسي ماظرؤؼة ماًالصقة مظؾؿـظقرم
اظالتقينمظؾػؾلػةمواٌـطؼ،معـمخاللماٌزاوجةماظيتمأضاعفاماألعريمبنيمذروطماٌـطؼم
وعؿطؾؾاتماظدؼـماإلدالعل،معـؿفقامإديمأنماظدؼاغاتماظـالثمتـؾعمعـمععنيمواحد،م
وأنمرداظةماألغؾقاءمواظردؾمملمتؽـمتفدفمإديمتؼقؼضماٌعرصةماظعؾؿقةمواظػؾلػقةمبؾم
جاءت مسي مجمؿؾفا مظؿؽرؼس محرؼة ماإلغلان ماٌؿؿـؾة مسي ماظؿلاعح موايب مواظؿعاونم
بنيماظشعقب 11.موضدماذؿؿؾتماظرتذيةمسؾك مبعضماٌعؾقعات ماًاصة مباظؽؿاباتم
واظرتذيات مواإلذارات ماٌكؿؾػة مظؾعض ماظؽؿاب ماظػرغلقني مواألٌان ،مممـ مطؿؾقامممم
أومترذيقامظألعريمسؾدماظؼادر .م
حقاةماألعريمسؾدماظؼادر،مذارلمػـريمتشرذؾ،مترذية:مأبقماظؼادؿمدعدماهلل-.مص05.
األعريمسؾدماظؼادرمحقاتفموأدبف،مرابحمبقغار-.مص03.م م

 مذطرى ماظعاضؾ موتـؾقف ماظغاصؾ ،ماألعري مسؾد ماظؼادر ،مهؼقؼ :مد.ممدوح محؼل -.مبريوت ،مدار ماظقؼظةماظعربقة،م-.9111مص.91.
- Dugat, Gustave : Le livre d’Abdelkader, Introduction.- P. XVII.
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أصردتماظصقاصةماظؾارؼلقةمظألعريمصػقاتمسرؼضةمبعدمصدورمػذهماظرتذية،م
وأسفب مبفا ماىؿفقر ماظػرغلل ماٌـؼػ مأذد ماإلسفاب ،محقث موجد ماظؼارئم
اظػرغللمسيماظرتذيةماظيتمارؾعمسؾقفامعـمخاللمطؿابم"سؾدماظؼادر"عػؽرامأصقال،م
ورجؾ مثؼاصة مغؾقؾة معؿػؿقة ،موظؽـ مدرسان معا ماخؿػت ماظـلكة ماألصؾقة مظؽؿابم
"ذطرىماظعاضلموتـؾقهماظغاصل"مRappel à l'intelligent, avis à l’indifférentم
وطذاماظرتذيةماظيتمأصدرػامضقدؿافمدوضا " .12م
واظققممودمـمغؿلاءلمعـمجفةمسـمعصادرمػقؼؿـاماظـؼاصقةموعؽاغؿـامسيماظعامل،م
وسي ماظقضت ماظذي مغشاػد مصقف متؽـقػ ماظعالضة مبني ماٌلقققني مواٌلؾؿني موحؿكم
اظقفقدموشريػؿمعـمأصقابماٌؾؾمواظـقؾ،مصنغـامغعؿؼدمأغفمباتمعـماٌػقدمجدام
إسادة مضراءة معضؿقن ماظرداظة ماظيت مطان مصاحؾفا مضد مواجف ماٌلؿعؿرؼـ ماظػرغلقنيم
عدةمزيلةمسشرمساعا،موعـمخاللمػذهماٌقاجفةمؼؽقنمضدمصارعمأطربمجقشمسيم
اظػرتةماٌؿؿدةمبنيم(9530موم .)9519م
وتؾدومظـامحؽؿةماظؿعؼؾماإلغلاغقةماظـابعةمعـماظدؼـماإلدالعلمواألخالقماظعربقةم
اظـؾقؾة،معـمخاللماالتصالمباآلخر،مدقاءمأطانمػذاماآلخرمصدؼؼامأممسدوا،موغعؿؼدم
أنمضراءةمغصمعرتجؿمعـمضؾؾماآلخرماظػرغللماظذيمحيؿؾمتصقرامغػلقاموثؼاصقام
ودؼـقاموصؽرؼامخمؿؾػا،معـمذلغفامأنمتـريغامأطـر،موتؽشػمظـامسـمصقرتـا،مطقػم
طاغتمتؾدومظدىماآلخرماٌؿؿقزمبـؼاصؿفموتلاحمفموحؾفمظؾؿقاصؾمحقثمغلؿشػمعـم
خاللماظرتذيةماظؾقاضةماألدبقةماظيتمؼؿؿؿعمبفامػـذاماٌرتمجؿمبـشرهمظؾرداظةماظيتم
ؼؽقن مضد موجففا مظألعري مراظؾا معـف ماٌقاصؼة ماٌؾدئقة مظؾشروع مسي مترذية م"ذطرىم
اظعاضلموتـؾقهماظغاصل"13مٌامرأىمصقفامعـمعلائؾمصؽرؼةموصؾلػقةمجدؼرةمباالرالعم
سؾقفا ،مسي مشري مظغؿفا ماألصؾقة ،موعداردؿفا معـ مضؾؾ مباحـني مأجاغب ،مثؿ مغراهم
ؼؿصدى مظؿربؼر مػذا ماإلجراء مبايدؼث مسـ مزروف مطؿابة م"اٌمظػ" مواظيت متعقدم
حلبمعامتقصؾمإظقف،مإديمأنماألعريمضؾؾماظلػرمإديم"برودة"ماظرتطقةمرؾبمضؾقلم
سضقؼؿفمسيماجملؿعماظعؾؿلماألدققي( Société Asiatiqueم)،موشداةموصقظفمأرادم
تؼدؼؿمعمظػمهلذاماجملؿعماظعؾؿلمعـمأجؾمدصعمعامأمساهمبقاجؾاتماظضقػمإزاءم
عضقػقف،موطؿامسربمسـمذظؽماألعريمبؼقظف م:م"طؿؾتمػذهماظعفاظةمظؾؿشؾفمباظعؾؿاءم
- Le livre d’Abdelkader.- Op. cité.- P. Couverture
- Le livre d’Abdelkader.- Op. cité.- P.X
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واألسالم،مرعقتمدفؿلمبني ماظلفاممومسقتمػذهماظرداظة مذطرىماظعاضؾموتـؾقفم
اظغاصؾ .14".م
أردؾماألعريمخمطقرامإديمرئقسماجملؿعماظعؾؿلماألدققي م( Président de la
،)Société Asiatiqueماظلقدمرؼـقم M.Reinaudمسضقماٌعفد،موػقمباحثمحمـؽ،م
وخؾريمسيماظدرادات ماظؿارخيقة،معطؾعمسؾك متارؼخماظدؼاغات ماظـالث ،مطؿبمسـم
األعريمتؼرؼرامأدرجمضؿـمخمطقراتماٌؽؿؾةماٌؾؽقةم Un rapport inséré dans le
Moniteur du 9 juillet 1855م 15م
مارؾعماٌرتجؿم(ضقدؿافمدوضا)مسؾكماٌكطقطمسيماٌؽؿؾةماٌؾؽقةماظػرغلقة،مطؿام
وضػمسؾكمأػؿقةماظعؿؾمعـمخاللماظؿؼرؼرماظذيمدفؾفماظلقدمرؼـق،موضدمحػزتم
ذفرةماظؾاحثموعؽاغؿفماظعؾؿقةماٌرتجؿمسؾكماظؼراءةماظقاسقةمواٌرطزةمظؽؿابمسؾدم
اظؼادر،موظعؾمذظؽمػقماظلؾبماظذيمدصعفمإديماظؿػؽريمسيموضعمترذيةمظف،مشريمأغـام
وجدغامتعؾقالتمسؾؿقةمأخرىمصدّرمبفاماٌرتجؿمسؿؾف،مغعرضمبعضفامصقؿامؼلتل :م
تُعرِّفمػذهماظرتذيةماظؼارئماظػرغللمباظػؾلػةماظعربقةمواظيتمؼعؿؼدماٌرتجؿمأنم
اظػرغلل مطان محني مذاك مال مؼعرف مسـفا ماظشلء ماظؽـري مضؾؾ مزفقر مايرطةم
االدؿشراضقةمسيمأوربا.موععروفمأنمػذهمايرطةمرطزتمسيمبداؼةمغشارفاماظؾقـلم
واالدؿؽشاسي مسؾك ماظـؼاصة ماظعفائؾقة ماٌؿصؾة مباٌكقال ماظشرضل ،مواظـؼاصة ماظشعؾقةم
اظيت مطا ن مؼعؿؾ مسؾقفا ماألغـروبقظقجققن موسؾؿاء ماالجؿؿاع ،موؼظفر مأن ماالػؿؿامم
باألسؿال ماظؿارخيقة مواظػؾلػقة مواألدبقة مواظػؽرؼة مواظعؾؿقة ماظعربقة معـ مضؾؾم
اٌلؿشرضنيمملمودمعـمؼشؿغؾمبفامإالمسيماظػرتةماألخريةمعـماظؼرنماظؿادعمسشرم؛م
حقث مزفرت مأسؿال مظـ M.S.Munk:معـ مخالل معمظػف 16م :مدلزج مبني ماظػؾلػؿنيم
اظقفودؼة مو ماإلدالعقة .معلؿكؾصات معـففقة معن مؼـؾوع ماحلقاة مظلؾقؿان مبنم
جربؼل،ماظرتمجةماظػرغلقةمظؾـلكةماظعربؼة م
Mélanges de philosophie Juive Arabe. Extraits méthodologiques deم
la source de vie de Salomon Ibn-Gebrol, traduit en français sur la version
hébraïque.
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- Ibid.- p. 13
- Ibid.- p. 15
16
- Munk, S. : Mélanges de philosophie Juive Arabe. Extraits méthodologiques de la
source de vie de Salomon Ibn-Gebrol.- Paris, traduit en français sur la version hébraïque,
Librairie philosophique J. Vrin, 1955.
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و م(م .مصراغؽ) م Franckمعـ مخالل معمظػف:
(philosophiques deضاعوس ماظعؾوم ماظػؾلػقة) ،مباإلضاصة مإدي مطؿاب ماٌلؿشرقم
أرغقلت مرؼـان م"  et l’averroïsmeم  "Averroèsموذطر ماٌرتجؿ مأن مػـاك معمظػاتم
ٌلؿشرضنيمصرغلقنيمزفرتمضؾؾمػذه ماظػرتةمحقلماظػؾلػة ماظعربقةمظؽـفامطاغتم
تؽؿػلمبؿؼدؼؿمعؼطقساتموذذراتمصؼط،موظقس مأسؿاالمصؾلػقةمطاعؾة،مممامجعؾم
االسؿؿاد مسؾقفا مشري مجمد مباظـلؾة مظؾؾاحث ماٌؿكصص 17".موظعؾ معا مػق مممؿع مسيم
عؼدعةمػذهماظرتذيةمػقمأنمصاحؾفامؼؼدممعلقامتارخيقامظؾؿشفدماظػؾلػلماظعربلم
واإلدالعل مبؽقػقة مسؾؿقة موعرطزة ،موؼُذطخملر مبظروف ماظرتذية معـ ماإلشرؼؼقةم
واظلرؼاظقةمإديماظعربقة،مطؿامؼشريمإديمتشفقعماًؾػاءموايؽاممظعؿؾقةماىؿعمسربم
اظلػراءماظذؼـمطانمؼردؾفؿماًؾػاءمإديمذيقعماألعصارماظػاردقةمواظروعاغقةمواظيتم
ؼعؿؼدمأغفامطاغتمحقاضرمصؽرؼةموسؾؿقة.مطؿامؼؼدممسيمبعضماألحقانمأوجفماظشؾفم
بنيمعامذطرهماألعريمسيمطؿابفموعامؼذطرهمبعضماظػالدػةماظػرغلقنيماحملدثنيمسيم
سصره ،موؼؼارن مبعض ماظػؼرات ممبا مطان مؼرد مظدى مبعض ماظػؼفاء ماظػرغلقني مممـم
طاغقامؼـؿؿقنمإديمجاععةماظلقربقنم،موؼعربماٌؼطعماآلتلمسـمػذهماظػؽرةمجبالءم :م
م"مؼؿقدثمسؾدماظؼادرمطػؼفاء ماظلقربقن،مصفقمسيماغلفاممتاممععمصؽرماظؾابا،م
إغفمؼشؾففؿممتاعا ".م
Dictionnaire des sciences

« Abdelkader parle comme un théologien de Sorbonne, il est en

parfaite communion de doctrine avec le Pape. »18

طؿامأنماألعريمسؾدماظؼادرمعـمخاللماتصاظفمبرجالماظؽـلقةمعادظنيم
Madeleineسام م 9510مبؾارؼس مؼؽقن مضد مجدّد ماظػعؾ ماظؿقاصؾل مبني ماظدؼاغات،م
واظذيمضاممبفمسؿرمبـماًطابمعـذمأحدمسشرمضرغامخؾتمسيمبقتميؿمباظؼدسم
 Dans la Basilique de la nativitéمعـ محقث ماظؿعؾري مسـ ممساحة ماظدؼـم
اإلدالعل،مواحرتاعفمظمخر،مواظؿعاعؾمبايلـكمععمأصقابماظدؼاغاتماٌقحدؼة .م
إ نماٌؿلعؾمسيماظؿلاعحماظدؼينماظذيمسرفمبفماألعريمأثـاءموجقدهمسيماىزائرم
وأثـاء موجقده مخارجفا ،م"ؼدرك مأن ماظرجؾ مطان مؼػفؿ مروح ماظعصر موحاجاتم
اظؿعاؼشمبنيماظشعقب،مصؿقضػفمعـمرجالماظدؼـماظػرغلقنيمسيماىزائر،موتصرحيفم
سيمطـقلةماٌادظنيمحنيمضالم:محقـؿامبدأتمعؼاوعيتمظؾػرغلقنيمطـتمأزنمأغفمم
L’Eglise

17

- Le livre d’Abdelkader.- Op. cité.- p. XIX.
- Ibid.- p. XIX
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ذعبمالمدؼنمظه،موظؽنمتؾقـتمشؾطيت.وسؾىمأيمحالمصإنمعـلمػذهماظؽـائسم
دؿؼـعينمخبطؽي19".موتؽشػمبعضماٌقاضػم؛مطؿدخؾفمأثـاءمصؿـةماظشام،موضؾقظفم
سضقؼةماىؿعقةماٌادقغقةمبـاءمسؾكمبعضماظرواؼات 20مأنماظرجؾمطانمعطؾعامسؾكم
اظؿقارات ماظػؽرؼة موروح ماظعصر مواألدؼان ماظلؿاوؼة ماظـالثة ،موغزسات ماظـاس ،مسيم
اظقضت ماظذي م"سرف مصقف مباظؿصؾب مواظؿؿلؽ مإدي مأضصك محد مباٌؾادئ ماألدادقةم
اإلدالعقة 21".موممامؼمطدمػذاماظؿقجفمعامطؿبمسؾكماظـصبماظؿذطاريماظذيمأضاعفم
اظػرغلققنمظألعريمسيمطاذروم(ععلؽرمباىزائر)،موؼـلؾقغفمإديماألعري م:مظومأصغىم
إظيّمادللؾؿونمواظـصارىمظرصعتماخلالفمبقـفم،موظصاروامإخواغامزاػراموبارـا .م
وإذامطانمتارؼخماألعريمسؾدماظؼادرمودريتفماظعلؽرؼةمععروصةمعـمضؾؾماىؿقع،م
"خاصةمحربفمضدماالدؿعؿارماظػرغلل،موعشروسفماظلقادلماظذيمأرادمعـمخالظفم
وؿقع ماظؼؾائؾ ماإلصرؼؼقة محقظف موإسادة متؽقؼـ مجـلقة مسربقة مسؾك محد متعؾريم
اٌرتجؿ ،مصنغف مسي ماآلن مذاتف مؼؽقن مضد متصقر–سؾك ماظرشؿ معـ ماظؾعد ماظزعين مورقلم
اظػرتة م :مثالثةمسشرمضرغا -مإعؽاغقةمإسادةمعامضاممبفماظـيبمحمؿدمصؾكماهللمسؾقفم
ودؾؿمسيماىزؼرةماظعربقة 22".م
وعامؼالحظمػقمأنماٌرتجؿمؼؾفلمسيمطؾمعرةمإديمعقازغةمعامبنيماظرجؾنيموطلغفم
طانمؼرىمسيماألعريمجمددامظؾدؼـمأطـرمعـفمرجؾمحربمودقادةموسؾؿ،مشريمأنم
ػذهماٌقازغةمتؽشػمظفماخؿالفماظظروفماظؿارخيقة،موتؾاؼـماٌـففنيمسيمتؾؾقغم
اظرداظة ماظدؼـقة معـ مضؾؾ ماظردقل مصؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ ،موررؼؼة مغشرػا مبعده مسيم
بقؽة مختؿؾػ مثؼاصة موجغراصقةمودؼـاموسرضامعـمضؾؾ ماظدساةمواظعؾؿاء،موعـمبقـفؿم
األعريمسؾدماظؼادر .م
وتلدقلامسؾكمػذهماظؼـاسةمؼؼؾعمسـمػذاماظـفجمظريطزمسؾكمغشاطماألعريماظػؽريم
المشري .م
ؼرىمضقدؿافمدوضام"أنمبداؼةمغؾقغماظشكصقةماظعؾؿقةمواظػؾلػقةمظألعريمتؽشػم
سـفامصرتةمعامبعدماسؿؼاظفمبلعؾقاز،محقثمجيددماألعريمحقاتفماألدبقةمواظػؽرؼة،م
وعـؾف-سي مػذه ماياظة -مطؿـؾ مبعض ماظرجال ماظلقادقني ماظذؼـ مؼلرتجعقن مبعدم
محقاةماألعريمسؾدماظؼادر،مترذية:مأبقماظؼادؿمدعدماهلل-.مص .03.مماٌرجعماظلابؼ-.مص 03.مماٌرجعماظلابؼ-.مص 03.م-Ibid.- p. XIX.
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اغؿفاء ماغؿدابفؿ مٌفؿة معا معؽاغؿفؿ ماظعؾؿقة ،موؼعقدون مبؽؾ مذغػ موحب مإديم
دراداتفؿ ماألودي ،مظقمثروا معـ مجدؼد مسؾك مععاصرؼفؿ ،موظؽـ مػذه ماٌرة متلثريام
صؽرؼا 23".م
وإذامطاغتماألحداثماظؿارخيقةماظيتمتعاضؾتمسؾكماألعريمسؾدماظؼادرمضدممتؽـتم
عـمغزعمبعضماألظؼابمعـمدفؾفماياصؾم؛ممصنغفامسيمرأؼفمملمتلؿطعمأنمتؾغلم
ظؼؾـا مواحـدا موػـق مرجـل ماألدب م L’Homme de Lettresموػق ماظؾؼب ماحملؾبم
إظقف،مواظذيمطرسمغفاؼةمحقاتفمعـمأجؾمإبرازهمواظؿعؾريمسـفمسيمخمؿؾػماألسؿالم
اظيتمختؾدماظققممذطراه .م

طؿاباتمأخرىمحولمذكصقةماألعريميفمعـظورماآلخر م

وسؾكماظرشؿمعـمتراطؿماظؽؿاباتمسـماألعري،مإالمأغـامالمندمظفمترذيةمذكصقةم
واصقةمسيمأؼةمظغة،م"صاظػرغلققنماظذؼـماػؿؿقامباألعريموالمدقؿامبعدم،9511مواظذؼـم
ميؾؽقنمسـفمأطـرمعـمشريػؿموثائؼمأدادقةمسـمحقاتفموسالضاتفموجماالتمتػؽريهم
ملمؼؽؿؾقامسـفمإالمأذقاءمترعلمسيماظغاظبمإديمإثؾاتمتػقضفؿموإثؾاتمصداضةماألعريم
ظؾػرغلقنيمبعدمحربفمهلؿ.م"24مووؿعماظدراداتماظيتمأظػتمحقلمحقاةماألعريم–أوم
تؽاد-مأنماىقاغبماظروحقةمواظػؽرؼةمواالجؿؿاسقةمزؾتمعفؿؾة .م
وؼعؿؼدماظدطؿقرمدعدماهللمأنم"مهػةماظزائرمسيمعكثرماألعريمسؾدماظؼادرموأخؾارم
اىزائر"محملؿدمبـماألعريمسؾدماظؼادر 25متعؿربمحؿكماآلنمأصضؾمترذيةمذكصقةم
باظعربقةمسـماألعري،مشريمأغفامتػؿؼرمإديماٌـفج،موهؿقيمسؾكمطـريمعـماٌؾاظغات،م
األعرماظذيمؼـزعمسـفامصػةماظرتذيةماظشكصقةماىادة،مباإلضاصةمإديماسؿؿادماألعريم
حمؿدمسؾك مغؼقلمشريمعـؿظؿةمعـ ماظؽؿبماألجـؾقةمسـ ماألعري ،مإسفابا مبؾطقظؿفم
اظشكصقةمأوممبقاضػفماظلقادقة،مأعاماظروحماظعؾؿقةماجملردةمظدورماألعريمدقاءمسيم
اىزائرمأومخارجفامصالموجقدمظفمباظعربقةمأؼضا 26".م
- Ibid.- p. XIX
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 م حقاة ماألعري مسؾد ماظؼادر ،مذارل مػـري متشرذؾ ،مترذية :مد .مأبق ماظؼادؿ مدعد ماهلل -.مص 9.م(عؼدعةماٌرتجؿ) .م
 مهػة ماظزائر م سي معكثر ماألعري مسؾد ماظؼادر موأخؾار ماىزائر ،محمؿد مبـ ماألعري مسؾد ماظؼادر ،مهؼقؼموتعؾقؼ:ممدوحمحؼل-.مبريوت،م.9111م م
محقاةماألعريمسؾدماظؼادر،مترذية:مد.أبقماظؼادؿمدعدماهلل-.مص1.م(عؼدعةماٌرتجؿ) .م09

سؾدماظؼادرمذرذار م

وجاءت مترذية متشرذؾ مظألعري مجاععة مظعدة مجقاغب مإجيابقة متػؿؼر مإظقفام
األسؿالماألخرىمدقاءمطاغتمسربقةمأممصرغلقةمعـموجفةمغظرماظدطؿقرمأبقماظؼادؿم
دعدماهلل،مإالمأغفامتـؿفلمحبقادثمدـةم،9511موتظؾمتلعمسشرةمدـةمعـمحقاةم
األعريمشريمواردةمسـمعصدرػاماألصؾل،موػقماألعري،مذظؽمأنمػذهماظرتذيةمطاغتم
عـمإعالءماألعريمسؾدماظؼادرمطؿامؼصرحمش.ػـ.متشرذؾمسيمعؼدعةمعمظػف م":مأضؿتم
سيمدعشؼمأثـاءمذؿاءمدـةم9512-9511مبفدفموضعمسزمييتمعقضعماظؿـػقذ.مورشؿم
أن مسؾد ماظؼادر مطان مذقققا مبقضؿف مصؼد مرضل مأن مميـقين معؼابؾة مداسة مؼقعقا.م
وػؽذا مصؿح ماٌـفؿ مأعاعل .موبؼل مأن مادؿكرج معـف ماًام .موضد مصعؾت مذظؽ معدةم
زيلةمأذفر 27".م
وضدمارؾعتمسيماظلقاقمغػلفمسؾكمبعضماٌمظػاتماألجـؾقةماظيتمتـاوظتماألعريم
سؾدماظؼادرمعـمخاللمدريتف،موأجدػامتعززمضراءةم"دوجا"،موؼؿعؾؼماألعرممبمظػم
ؼقػان مطارل مبريغت م"األعري مسؾد ماظؼادر" ماظذي مترذيف موضدم مظف م :مد.أبق ماظعقدم
دودوماظصادرمسـمدارمػقعة،م 9119مباىزائر .موسـقاغفماألصؾلمباألٌاغقة:مثالثم
دـوات معن محقاة مأدلاغي مبني ماظعرب ،موضد مريؾ ماظؽؿاب مسـقاغا مصرسقا مآخرم
باإلضاصة مإدي معؾقؼ ،موسروض موتػلريات مخاصة مباظعادات مواظؿؼاظقد مواألعـال،م
وأداظقبماظؿعؾريموشريػامسـدماظعرب .م
وؼؼدمماظؽؿاب مععؾقعاتمتؾدومذاتمأػؿقةمطؾرية مال مميؽـ مايصقلمسؾقفا مسيم
طؿبمأخرىموخا صةمعامؼؿصؾمعـفامبشكصقةماألعريمسؾدماظؼادرموخؾػائفماٌؼربني،م
وعامتعاضبمسؾقفؿمعـمأملموحلرة .م
ومماموردمسيموصػماألعريمضقظف م":مواألعريمسؾدماظؼادرمرجؾمذابمسيمحقاظلم
اظـالثنيمعـمسؿره،موػقمضصريماظؼاعة،مرذقؼماىلؿ،مأبقضماظؾقن،مؼرتلؿماظـؾؾم
وايؾؿ مسؾك معالعح موجفف ،موطاغت مسقـاه مذواتا مظقن مأزرق مرعادي ،موظؽـفؿام
براضؿان،مويقؿفمدقداء معـؿظؿة،موطان مصقتفمسؿقؼا،مومبفمغعقعةمورضة،موطانم
حيؿؾمومشامصغريامصققمجؾقـفموخدهماألميـموؼدهماظقؿـك".ص 91.م
طؿامهدثماٌمظػمسـموضعماألعريماظلقادلمواظصراعماظذيمذيعماالحؿاللم
(اظػرغلقني) مواظعرب مواألتراك مواظؽراشؾة مسي معدن مطـرية مطؿدؼـة معؾقاغة موتؾؿلانم
وعلؿغاٍ موععلؽر ،مطؿا مهدث مسـ مدػاء ماألعري موذفاسؿف موثؼاصؿف مومتؽـف معـم
محقاةماألعريمسؾدماظؼادر،مذارلمػـريمتشرذؾ،مترذية:مد.أبقماظؼادؿمدعدماهلل-.مص 31.م05
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اظؾغة ماظعربقة مواألدب ماظعربل ،موضراءتف مظدواوؼـ ماظشعر ماظعربل ،موسـ مضؾة مرؤؼؿفم
ألدرتفموأدؾقبمحقاتفموررؼؼةمععقشؿفماظؾلقطةمسيماٌلطؾمواٌؾؾسموػلماظصػاتم
اظيتمجعؾتمعـفمسيمغظرهمأعريامسظقؿا(.ص )01-91:م
باإلضاصةمإديمطؿابمسؾدماظؼادرمظربؼـقمإؼؿقانمبرزخماظربازخ م Bruno Etienne,
 Abdelkader,م.Hachette,1994م 28مجاءمسيمػذاماظؽؿابموصػمدضقؼمظـشاطماألعريم
سؾدماظؼادرموسالضؿفمبلصرادمأدرتف،مورالبفمودؽانمدعشؼمخاللماألؼامماألخريةمعـم
ح قاتفمبلقرؼا،موحدؼـامعلفؾامحقلمعرياثفماٌاديموعامآلماألعرمإظقفمبعدموصاتف،م
حقثمؼؿلدػماظؽاتبمإزاءماظلؾقكماظذيمأبداهمبعضمأوالدهموأحػادهمواهماظلؾطةم
اظػرغلقةمعـمأجؾمايصقلمسؾكمأعقالمواعؿقازاتمسارضةمسـمررؼؼمدؾقكمعشنيم
سيمرأؼف .موؼـؿؼدمخػقةمضرارماظلؾطاتماىزائرؼةماظيتمخاظػتمرشؾةماألعريمباظلؽـم
بعدماٌقتمجبقارمأدؿاذهمابـماظعربلمبـؼؾفامظرصاتفمسامم .9111م
طؿامؼشريماظؽاتبمإديمصعقبةمعلؾؽماظؾقثمسيمغؼؾمبعضمأسؿالماألعريمسـم
ررؼؼ ماظرتذية مإدي ماظؾغة ماظػرغلقة م؛ مغظرا مًصقصقة ماظؾغة ماظعربقة ،مواخؿالفم
اٌرتذينيماظػرغلقنيموتعددماغؿؿاءاتفؿماألؼدؼقظقجقةمواظـؼاصقةموشريػا .م
وؼعرض م(إؼؿقان مبرؼـق) مإدي مسالضؿف مباظؾاحـني ماٌفؿؿني محبقاة موأسؿال ماألعريم
سؾدماظؼادرمسيماظػرتةماظيتمطانمصقفامسؾكمرأسماٌرطزماظقرينمظـؾؾــقــثماظعــؾؿلم
( )CNRSمواظذؼـ مؼصػفؿ مباظؽالدقؽقني ،موؼؿعؾؼ ماألعر ممبفؿقسة مأمساء مطانم
بعضفامأداتذةمظف،مواظؾعضماآلخرمأصدضاءمظفم :م
Jacques Berque, Maurice Flory, Charles André Julien, André Miquel,
André Nouschi, André Raymond, Et Bien d’autres.29

وؼؼقلمإؼؿقان م :م"إنماظؾقؾؾققشراصقةماًاصةمباألعريمغػلف،مباإلضاصةمإديماظيتم
تؿصؾمبادؿعؿارماىزائرمضكؿةمجدا،موال مؼؼدرمنمـفا،موػلمباظعربقةمواظػرغلقة،م
وضدمدؾؾتمظفمعشاطؾمطـرية،محقثموؾكمظفمبعدمعرورماألسقاممسيماظؾقثمأغفام
شري معؾؿة مباألحداث مطؾفا ،مبادؿــاء مدرادة ماظعؼقد م( )AZANماظيت مادؿغؾفام
اظؾاحـقنمبعده،مطؿامهدثمسـمعصادرمأخرىمأصادتفمطـريامسيمععرصةمذكصقةم
األعريمسؾدماظؼادرمعـمخاللمغشارفموأسؿاظفمسيماٌشرقماظعربل،موػذاماسؿؿادامسؾكم
28
- Etienne, Bruno : Abdelkader, Isthme des isthmes (Barzakh al-barazikh).- Hachette,
1994.
29
- Ibid.- p. 123.
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()Michel Chodkiewiczمواظذيمؼؽقنمضدماغطؾؼمعـماألرذقػماظػرغللماظـريّمسيم
ػذاماجملال 30".م
حيؿقيماظؽؿابمباإلضاصةمإديمذظؽمسؾكمبقؾؾقشراصقةمواصقةمجدامسـمحقاةماألعريم
ودريتفماظعلؽرؼةمواظعؾؿقةمواظدؼـقة،مباإلضاصةمإديمجردمظألسؿالماألطادميقةماظيتم
أظػتمحقلمأسؿاظفمودريتف،مطؿاموردتماإلذارةمإديماألرذقػماظػرغللموعامحيؿقؼفم
عـمتؼارؼرمسلؽرؼةموشريػا،مواظيتممتألم–حلبماظؽاتبم-أطربماًزائـماٌقجقدةم
سيماٌؽؿؾةماظقرـقةماظػرغلقة .م
وغظرا مٌؽاغة ماظؽاتب ماظعؾؿقة مودريتف مسي ماظؾقث ماظعؾؿل مواألطادميل مأحقؾم
اظؼارئ مسؾك معا مجاء مسي معمظػاتف-وال مدقؿا ماظؽؿاب ماظذي مذطرغاه -معـ مدراداتم
وإذاراتمسيماٌؾقؼماظذيمخصصفمسيمغفاؼةمسؿؾف،موخمؿؾػماإلذاراتماظيتموردتم
ػـاموػـاكمسيمثـاؼاماظؽؿاب.
وؼذطر مإمساسقؾ مسقاظل مورعضان مرجاظة موصقؾقب مزوعريوف مسي معمظػفؿ م(سؾدم
اظؼادر)م"أنمػذ هماظؾقؾؾققشراصقةمتؿعرضمظشكصقاتمطؾريةمدقادقةموسلؽرؼةمعـم
صرغلا ،موطذا مذكصقات معـ مضؾائؾ مجزائرؼة مشري معؿلصؾة(ؼؼصد مأغفا مضؾائؾم
خائـة) ،موتؽشػ مسـ مذؽؾني معـ ماظـؼاصة مواظعادات ماٌؿـاضضة ،مطؾ مواحدة معـفام
هل مداخؾ مساٌفا ماًاص ،مععؿؼدة مأغفا ممتؾؽ مايؼقؼة ماٌطؾؼة ،موأن معػاتقحم
اظلعادة مواظـفاح مظقلت مباظضرورة مغؿاج محضارات معؿؼدعة .م" 31موػل مإذارة مإديم
هذؼرماظؼارئمواظؾاحثمسؾكمحدمدقاءمعـمعدىمأػؿقةمػذاماألرذقػ،مواًطقرةم
اظيت مميـؾفا ،مغظرا مظؾؿعؾقعات ماٌؿـقسة ممبصادرػا ،مورؾقعؿفا مايضارؼةم
واظؿارخيقة .م
وأخريامغعؿؼدمأنمذدةماإلسفابمبشكصقةماألعريمسؾدماظؼادرمعـمضؾؾماآلخر،م
تطؾؾتمػذاماظـقعمعـماٌقضقسقة،مغظرامٌاماتلؿتمبفمدريتفماٌـاظقةمدقاءمطصدؼؼم
أو مسدو مظػرغلا معـ معقاضػ مإغلاغقة معشفقد مهلا مبايؽؿة موحلـ ماظؿدبري موبعدم
اظـظر،موظعؾمػذاماٌؼطعمجيؿعمعامضؾـاهمعػصالمسيمػذاماٌؼال :م
« La figure envoûtante d'Abd-el-kader nécessite cette objectivité. Sa conduite
exemplaire tant comme ennemi que comme ami de la France force
l"admiration. »32

30

- Ibid.- p. 154.
- Aouli, Smail ; Redjala, Ramdane et Zoumeroff, Philippe : Abdelkader, Fayard, 1994.p. 12.
32
- Ibid.- p. 12.
31

32
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عصادرماظؾقثموعراجعه م

مسددمخاصمسـم،مجمؾةمآعال،مرابحمبقغار،ماألعريمسؾدماظؼادرمحقاتفموأدبف-9
 م9192.م،ماىزائر،مجقؼؾقة،األعريمسؾدماظؼادر
محمؿدمبـماألعريم، مه ػةماظزائرمسيمعكثرماألعريمسؾدماظؼادرموأخؾارماىزائر-0
 م9111.م،مبريوت،ممدوحمحؼل:مهؼقؼموتعؾقؼ،سؾدماظؼادر
 مترذيف موضدم مظف موسؾؼم، مذارل مػـري متشرذؾ، محقاة ماألعري مسؾد ماظؼادر-3
م،ماىزائر،0.مط،ماظشرطةماظقرـقةمظؾـشرمواظؿقزؼع،أبقماظؼادؿمدعدماهلل.د:سؾقف
 م9150.
م،محمؿقدمحؼل:مهؼقؼ،ماألعريمسؾدماظؼادر، مذطرىماظعاضؾموتـؾقفماظغاصؾ-1
م م.9111م،مبريوت،دارماظقؼظةماظعربقة

5- Etienne, Bruno ; Abdelkader : Isthme des isthmes ( Barzakh al-barazikh).Hachette, 1994.
6- Emir Abdelkader : Le livre d’Abdelkader, Intitulé « Rappel à l’intelligent,
avis à l’indifférent ».- Considérations philosophiques, religieuses,
historiques, etc. Traduit avec l’autorisation de l’auteur sur le manuscrit
original de la Bibliothèque Impériale, par Gustave Dugat, Editions, Paris
1858.
*- Editions de la traduction française par Gustave Dugat, Beyrouth, 1855,
réédition, Paris 1858. Puis plusieurs éditions dont une à Tunis édité par
Bouslama.
7- Giralt, Josep et autres : Written jewles Arabic bibliographical sources of
Catalonia.- Morwerg, 2002.
8- Munk, S. : Mélanges de philosophie Juive Arabe.- Paris, Extraits
méthodologiques de la source de vie de Salomon Ibn-Gebrol, traduit en
français sur la version hébraïque, Librairie philosophique J. Vrin, 1955.
9- Aouli, Smail ; Redjala, Ramdane ; Zoumeroff, Philippe et Abdelkader :
Fayard, 1994.
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