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  äإھـــــداء
  

  
  

  ...إلى روح أمي 
  ...إلى المجتمع الصحراوي الجزائري

  .وإلى كل الذین آمنوا بالجزائر  قیما  وثقافة  ووطنا
 

  

                                     
ä  لغة الطوارق اليت استطاعت املرأة الطارقية احلفاظ عليها على مدى العصور  ؛التافيناغ أو التاماشاكااإلهداء مكتوب حبروف  
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األساس يف ظهور االهتمام اجلاد  بفكرة اآلخـر كتيمـة    يعترب أدب الرحالت الباعث
يعمل على دراسة اآلخر دراسة ، منفردة يف البدء ليتحول هذا االهتمام إىل ختصص قائم بذاته

ات تركيبته الثقافية واملعرفية، شاملة ؛ تغوص إىل أعماقه وتدرس تارخيه وحضارته، وتفكك آلي
وهكذا ظهر مبحث دراسة الصورة أو علم . النفسية وحتلل جذور قيمه االجتماعية وأبعادها 

حيلو للبعض تسميتها كترمجة حرفية للمصـطلح الفرنسـي    كماالصورة  أو الصورولوجيا 
Imagologie  ،وقد ارتبطت هـذه الدراسـات    ،اآلخر للبعض يروقالصورائية كما  أو

الصـورة بـني   دراسـات  " يف دراسته املوسومة ب عبد النيب اصطيف.دكما يقول الدكتور 
بالرغبة يف تطوير الدرس املقارن لـألدب  ا نشأمنذ " اإلنسانية الدرس املقارن لألدب والعلوم

سيما لدى جان ماري كاريه وتلميذه فرانسـوا غويـار،    يف املدرسة الفرنسية التقليدية وال
كل منها  املرددات السلبية اليت حتتفظ ا الشعوب األوربية وتوظيف هذا التطوير بغرض تبديد

  1.عن اآلخر

صورة اتمع اجلزائري مبا عليه اآلن قد تشكلت مالحمها تدرجييا عرب  مما ال شك فيه أنو
العصور وألنه ال يتسىن فهم بنية اتمع اجلزائري املعقدة إال باستنطاق تاريخ تكوينها، جاء هذا 

ابات ع عشر من خالل كتالبحث واملوسوم بصورة اتمع الصحراوي اجلزائري يف القرن التاس
ليحاول تسليط األضواء الكاشفة على جتليات  -سوسيوثقافيةمقاربة  –الرحالة الفرنسيني 

املظاهر االجتماعية والثقافية للمجتمع الصحراوي  اجلزائري خالل هذه الفترة، و إن اختيار  
الرحالة أكثر الكتاب  االعتماد على كتابات الرحالة لتشريح تركيبة اتمع ينبع من اعتقادي بأن

يف نقل مشاهدام وتسجيل مالحظام حول جمتمع ما أو دخول = مثلهم مثل الشعراء-حرية 
  .ثقافة ما على عكس املؤرخني الذين ينطلقون من منطلقات إيديولوجية و سياسية

إن اختياري هلذا املوضوع  ينطلق من عدة أسباب ودواع فرضت علي اخلوض يف مثـل  

أ أمهها استحواذ املوضوع على اهتمامي وجـدة املوضـوع  وحماولــــيت     هذا املوضوع

الكشف عن جوانب مل تزل غامضة وغري مدروسة سواء من طـرف علمـاء االجتمـاع أو    

                                     
   اإلنسانية دراسات الصورة بني الدرس املقارن لألدب والعلوم، اصطيف عبد النيب . د 1

http://www.aladalanews.net/home/modules.php?name=News&file=print&sid=22  

http://www.aladalanews.net/home/modules.php?name=News&file=print&sid=22
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املؤرخني ، وإلقاء بعض الضوء على ما كتبه هؤالء عن اجلزائر وعن اتمع اجلزائري عمومـا،  

  .م يف فهم جذور  تركيبة اتمع اجلزائريواتمع الصحراوي خصوصا،  ميكن أن يساه

إن من خالل هذه املقاربة  السوسيوثقافية للمجتمع الصحراوي اجلزائري سـأحاول أن  

ما هي هذه املظاهر وإىل أي مدى سامهت يف تشـكيل صـورة   : أجيب على عدة أسئلة أمهها

ا جذورها عرب تـاريخ هـذا   اتمع وبنيته احلالية وهل بعض الظواهر املتفشية اآلن يف اتمع هل

  اتمع ومراحل صريورته إىل ما هو عليه اآلن؟   

ولإلشارة فإن  موضوع اجلزائر واتمع اجلزائري من خالل كتابات الرحالة األجانـب   

موضوع مت طرقه واخلوض فيه من طرف عدة باحثني جزائريني هلم باع طويل يف تاريخ اجلزائر 

  :عناوين اليت درست املوضوع هي على التوايلوسوسيولوجيتها ولعل أهم ال

  اجلزائر يف عيون الرحالة اإلجنليز للباحث واملؤرخ الكبري أبوالقاسم سعد اهللا – 1

  املرحوم أبوالعيد دودو ثللكاتب والباحزائر يف كتابات الرحالة األملان صورة اجل – 2

3 – The image of Algeria, in the anglo Saxon Travel 

Writings   

للباحث عثمان  األمريكيةصورة اجلزائر من خالل الكتابات الرحلية األجنلوسكسونية   -

 .بن شريف  

غري أن هذه الدراسات مل تتطرق إىل حتليل اتمع اجلزائري حتليال سوسيوثقافيا ومل تتعـد  

رمجة أعمـال  بت إىل ترمجة أعمال هؤالء الرحالة والتعليق عليها كما فعل أبو العيد دودونا أحيا

  .هاينرش فون مالتسان وغريه
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يف كوا  ومن خالل عناوين هذه الكتب يتضح أا ال تتقاطع جوهريا مع هذا البحث إال

تعاجل اجلزائر موضوعا والرحلة مصدرا للموضوع كما اقتصرت هذه الدراسات على الرحالـة  

ردت للرحالة الفرنسـيني وال  األملان واإلجنليز واألمريكان ومل أعثر حسب تنقييب على دراسة أف

عدا رسالة الدكتوراه املوسومة ببصورة اجلزائر واجلزائري للمجتمع الصحراوي على اخلصوص 

يف الكتابات النثرية الفرنسية خالل القرن التاسع عشر اليت قدمها الباحث رشيد رايس وناقشها 

على الكتابات األدبية  واليت ختتلف يف طرحها عن هذه املذكرة كوا تعمد أساسا 2005عام 

  .للكتاب الفرنسيني 

و قصد اإلجابة عن اإلشكاليات اليت يطرحها هذا املوضوع ارتأيت أن أتبع منهجا حتليليا 

وصفيا  يف تتبع جتليات صورة هذا اتمع يف تلك الكتابات و هـو املنـهج الكفيـل برصـد     

، و ...)ية، ثقافية، أنثروبولوجيـة اجتماع(خصائص هذا اتمع و حتوالته عرب مظاهره املختلفة 

  .هو منهج منفتح يستفيد من مناهج عدة 

أما بالنسبة للمرحلة اليت غطاها هذا البحث فإا تعترب من أهم  املراحل اليت خصها 
الكتاب الفرنسيون على اختالف ختصصام ؛ أدباء، مؤرخني، انتروبولوجيني، رحالة وذلك 

ستعماري الفرنسي والذي حاول بكل الطرق معرفة  اتمعات اليت لتزامن هذه احلقبة مع املد اال
يستعمرها، قصد التمكن من بسط سيطرته عليها فكريا أوال وعسكريا ثانيا وهلذا السبب 
خصت اجلزائر بالعديد من الدراسات من طرف الفرنسيني يف هذه املرحلة، حىت غدت موضوعا 

  .متكامل املالمح يف كتابام املختلفة
لوصول إىل ذلك قسمت املذكرة إىل أربعة فصول ؛ خصصت الفصل األول للحديث ول

عن الصحراء اجلزائرية من الناحية اجلغرافية والتارخيية وبعض مظاهرها كمنطقة جغرافية متميزة،  

كما حاولت أن أجتهـد يف  .. ورؤية الرحالة الفرنسيني هلذه الرقعة وتعلقهم بسحرها وطبيعتها 

ل لالستشراق ينطبق يف اعتقادي  أكثر  على نوعية الدراسات اليت خصصت وضع مصطلح بدي
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للصحراء كرقعة جغرافية متفردة وتمعاا اليت ال بد اا ستتأثر بتلك البيئة املتفردة لتكون  منطا 

  .خاصا للحياة االجتماعية والثقافية

نمط حيايت متميز أما الفصل الثاين فقد خصصته للحياة الصحراوية وللبداوة خصوصا ك
يشكل نظاما اجتماعيا منفردا معرجا على بعض مظاهر احلياة األسرية لدى اتمع الصحراوي 

دائما من خالل رؤية  يف أبعاده االجتماعية والثقافية واللغوية  اجلزائري وتركيبة هذا اتمع
ة اجلزائرية مدرجا  ثالث مث انتقلت إىل فضاء املدينة يف البيئة الصحراوي. الرحالة الفرنسيني له 

  .صور ملدن صحراوية جزائرية منوذجية
أما يف الفصل الثالث فقد تعرضت للمظاهر االجتماعية للمجتمع الصحراوي اليت جتلت 

لك القيم إىل املظاهر اإلجيابية يف اتمع الصحراوي وت متطرقاأكثر وبوضوح يف كتابات الرحالة 
تمع منوذجا متميزا يف إنسانيته، وقد جتذرت بكيانه معامل من هذا ااالجتماعية اليت  جتعل 

كالكرم وحسن ومتمسكا خبصوصياته  واحلضارية األصالة العربية ومقوماا اللغوية والدينية
والشعوذة السحر ، معرجا على بعض املظاهر السلبية اليت ال خيلو من أي جمتمع كالضيافة 
  .والثأر وغريها والدعارة

ابع واألخري حتدثت عن املظاهر الثقافية اليت متيز هذا اتمع الصحراوي ويف الفصل الر

واليت شكلت مادة معتربة يف مدونات الرحالة الفرنسيني على اعتبارها أهم املظاهر اليت ميزت 

  . واملوسيقىالصحراويني ثقافيا ومتثلت هذه املظاهر يف الزي والرقص والشعر والقصة الشعبية 

كون قد وفقت من خالل هذا البحث يف كشف بعض خصوصـيات اتمـع   وأمتىن أن أهذا 
الصحراوي اجلزائري، وإضاءة بعض الزوايا اليت أخاهلا كانت مظلمة من خالل عيون هـؤالء  

هذه الغرائبيـة   الرحالة والكتاب الفرنسني وبرغم نظرم احملدودة أحيانا والغرائبية أحيانا أخرى
الكتـاب الفرنسـيون واسـتقالل    " بداهللا محادي يف دراسة بعنوان ع. اليت قال عنها الغرائبية د

وكانـت كتابـات   : " املنشورة بني طيات كتابه أصوات من األدب اجلزائري احلديث" اجلزائر
أي كتاب العبور إىل الغرائبية منها أقرب إذ حفلت باملظاهر العجائبيـة الـيت   ، هؤالء الكتاب 

وميكن أن نقول أن تلك الكتابـات  ، لفراديس املوعودة تصور اجلزائر كقطعة منسية من تلك ا
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ليتحول احللم إىل ، كانت ختبئ وراء خطاا امليسر الرغبة والشهية يف التوغل أكثر والتمكن أكثر
ويضيف وقد اكتفى ذه النظرة العجائبية كتاب من أمثال ألفـونس  . حقيقة واخلرب على بقني 

   1.لذين ميكن اعتبارهم كتاب عبور على أرض اجلزائردودي و فلوبري وموباسان ومونترالن ا
إال ولكن برغم هذا وبرغم تلك األحكام النابعة من خلفيات استعمارية توسعية أو عقدية  

   .أم سجلوا بعضا من تاريخ وثقافة وأدب هذا اتمع
 مدرك أنين ما وفيت كل جزئية من جزئيات هذا البحث حقها من الدراسة وأناوأشري    

والتمحيص إىل صعوبة التحكم يف كل مسارات هذا املوضوع الشاسع وذلك لندرة املراجع 
كما أشري إىل صعوبة ترمجة النصوص اليت . العربية من جهة وتشعب املوضوع من جهة أخرى

اشتغلت عليها خاصة منها النصوص اإلثنية اليت عثرت على بعضها كما هو بلغته األصلية أي 
القدمية والطارقية وغريها وكذا تلك النصوص اجلزائرية اليت ترمجها الفرنسيون اللهجات الرببرية 

خاصة منها .. واليت كنت مضطرا إىل ترمجتها حماوال قدر اإلمكان إعادا إىل صيغتها األوىل
  . النصوص الشعرية 

ويف األخري ال يسعين إال أن أتقدم بكل الشكر اجلزيل إىل كل من قدم  مساعدة ولو 
ة سامهت يف إجناز هذا البحث املتواضع وأخص بالشكر والعرفان أستاذي الدكتور بسيط

األخضر عيكوس الذي كان نعم املشرف من أول خطوة يف هذا البحث وهي إعداد اخلطة 
والذي رغم توجيهاته الصارمة أحيانا ترك يل جماال واسعا من احلرية يف . األولية إىل آخر نقطة به
  .لين مسؤولية الكثري من النقاط وهي ثقة أعتز ا كثرياتغيري بعض األمور ومح

إىل السادة األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة معربا هلم عن اجلزيل كما أتوجه بالشكر 
خالص امتناين على كل مالحظام اليت سأعمل على االستفادة منها لالرتقاء ذا البحث 

  .املتواضع
  
  

                                     
 254 ص،  2001، قسنطينة، دار البعث، أصوات من األدب اجلزائري احلديث: عبد اهللا، محادي. د  1
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  الستصحارتجلیات  مظاھر ا
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  الصحراء ماهية

  ما هي الصحراء؟

مكان : " وتصفها الشاعرة). 2،2ارميا (هكذا يقول عنها النيب " ا أرض غري مزروعة إ"
أمـا   ،"منطقة شحيحة السكان واحليوان والنبات: " ويفكر البيولوجي" متروك وغامض ،قفر 

  .عية وأثر نشاط اإلنسان فيها قليل جدابالنسبة للجغرايف فهي منطقة تسودها املناظر الطبي

ليس من السهل تعريف الصحراء ومع ذلك فثمة اتفاق شامل على أن الصحراء منطقـة  
  .وهذه امليزة املناخية حتوله إىل بيئة حياتية فريدة ،جافة

والصحراء تعبري نبايت ، تعين افتقار اإلقليم للحياة النباتية واحليوانية ولكن هذا ال يعين 
 .1قر التام ، إذ مما ال شك فيه أن هناك حياة نباتية وحيوانية يف الصحراءالف

  تضاريس الصحراء

نبساط؛ وأهـم  متتاز بالرتابة واال ،أغلب تكويناته صخور قدمية بركانية ،هي إقليم شاسع
  :التشكيالت التضاريسية للصحراء هي 

ـ ) م32(حيث منخفض ملغيـغ   ،يف الشمال الشرقي: نطاق املنخفضات -  ت حت
ووادى سـوف   ،يف وادى ريغ: مستوى سطح البحر؛ وتنتشر هنا أهم واحات اجلزائر

  .والزيبان

أمهها هضبة تادمايـت   ،وحيتل  مناطق وسط الصحراء: نطاق اهلضاب الصخرية - 
ومحادة الذراع غرب  ،ومحادة تينرهرت قرب احلدود الليبية ،متر فوق سطح البحر 836

                                     
 معهد الدراسات ،مناذج من التواصل احلضاري بني مشال أفريقيا والصحراء الكربى خالل عصور ما قبل التاريخ:مصطفى ،أعشي .د 1

 الرباط /حممد اخلامس  جامعةاألفريقية 
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 على شكل صـفائح  ،تغطيها صخور جريية رملية ،هذا النطاق تكويناته صلبة. تندوف
 .تسمى احلمادة طبقية

أغلـب   ،يف منطقة التاسيلي ناجر ،نطاق املرتفعات يف اجلنوب الغريب للصحراء - 
وهـي شـاهقة    ،ال تزال فوهاا بـارزة  ،ناجتة عن اضطرابات بركانية تكويناته اجلبلية

حيث رسوم  ،الما اثريا عامليم متقطعة ا وادى جرات الذي يشكل مع2254:االرتفاع
املكونـة مـن    ،2مليون كلم 0.5حوايل  ،ويف منطقة اهلقار الشاسعة. التاسيلي القدمية
 ،م2918: يف تاهات ،مشال تامنراست ،أعلى قمة يف كتلة األتاكور ،الصخور الربكانية

 .وهي أعلى ارتفاع يف اجلزائر

الصحراء  أجزاءمل أكرب وهو عبارة عن سهول تغطيها الرمال تش: نطاق الرمال - 
 وأهم أشكاهلا  ،

أو أحواض منخفضـة   ،الرق وهو سهل صخري يغطيه احلصى .1
حيـث   ،وهي صاحلة للحركـة  ،السيول اجلارفة للرواسب الصخرية مألا

 تشكل مسارات العديد من الطرق الصحراوية

تغطيه كثبان رملية يتـراوح   األطرافالعرق وهو سطح واسع  .2
حيـث العـرق    ،م وتنتشر بكثافة يف الشرق 500و  260ارتفاعها ما بني 

املمتد من احلدود التونسية حىت املنخفض الذي يفصـل تادمايـت    يالشرق
املمتد ما بني بين عبـاس واملنيعـة    ،ويف الغرب حيث العرق الغريب ،واملنيعة

 1.إضافة إىل عرق الشاس وإيقدي

  

  

                                     
 .12ص  1998اجلزائر  ،عني مليلة  ،دار اهلدى  ،أطلس اجلزائر والعامل ،حممد اهلادي ،لعروق 1 
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  جيولوجييا الصحراء

املتبلورة تكوينات  تغطي قاعدا الريكامربية  ،ية الكربىالصحراء جزء من القاعدة اإلفريق
 ،وصـخور متحولـة   ،مؤلفة بشكل أساسي من الغرانيت والغنايس ،ركيقدمية تعود للزمن اآل

  1.وأخرى رسوبية وغري رسوبية

: أمهها ،تتخلله منخفضات بنائية ،ألنه عبارة عن حوض واسع ،والصحراء إقليم منخفض
وهي جبال األطلس الصـحراوي   ،وحتيط به كتل جبلية كبرية ،اءمنخفض مشال شرق الصحر

وبسيطرة األراضي املنخفضة اليت  ،وميتاز بسماكة تشكيالته الصخرية ،وكتلة اهلقار جنوبا ،مشاال
مث املـنخفض  . والكثبان الرمليـة  ،تغطي القاعدة القدمية بتشكيالا الصخرية واجلريية والقارية

وتفصل بني املنخفضني سلسلة مـن   ،الرباعية يه التوضعات القاريةالصحراوي الغريب الذي تغط
  .الصدوع

  مناخ الصحراء

مطار قليلـة  األ ،الصحراوي احلد املناخي الفاصل بني مشال وجنوب البالد األطلسيشكل 
والفوارق احلرارية اليومية  ،واحلرارة عالية ،واجلو جاف  ،سنة/ملم 200تقل عن  ،وغري منتظمة
 ،حيث األمطار تسـقط صـيفا   ،باستثناء منطقة اهلقار املتأثرة باملناخ املداري ،تفعةوالفصلية مر

  .واحلرارة أكثر اعتداال

لألطلس الصحراوي الـذي يقـدم    ابتداء من السفوح اجلنوبية ،هذا املناخ تدرجييايتغري 
سبب ب ،وقممها تغطيها الثلوج ،حيث السفوح الشمالية تكسوها الغابات ،صورة مناخية فريدة

                                     
  14ص السابق،املرجع  1
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 ،سـنة /ملم  900و 800ومبعدل مطري يتراوح ما بني  ،الرطبة الباردة وصول التأثريات البحرية
وهكـذا تتعـايش    ،ثر باملناخ الصحراوي القاحلأوالسفوح اجلنوبية املواجهة للصحراء اليت تت

  .كلم 30مع واحات النخيل على بعد  ،غابات الصنوبر والسدر

  :النبات

حيـث يبلـغ    ،قليم بصماا على الغطاء النيايت سائدة يف هذا اإلتترك الظروف املناخية ال
سنة والطبيعة قاسية والتربة نادرة ألن / ملم 200مطار عن ويقل متوسط األ ،اجلفاف هنا ذروته

إضافة  ،بقة صخرية كاحلمادةطأو اليت تكون مكسوة ب ،الرمال املتحركة راضي اليت تكسوهااأل
  .و النباتال تساعد على من ،إىل امللوحة

ويقتصر الغطاء النبايت يف هذا اإلقليم على التشكيالت املتآلفة مـع اجلفـاف وارتفـاع    
 ،رضاليت حتتل جماري األودية واملناطق اليت توجد ا مياه باطنية قريبة مـن سـطح األ   ،احلرارة

أن كمـا   ،" تانزروف" وهناك مناطق خالية من النبات متاما تسمى حمليا  ،خاصة يف الواحات
 ،وراق، معظمها جمـرد مـن األ  ال تتجاوز بضعة أنواع  ،األنواع النباتية يف هذا اإلقليم حمدودة

وجذورها طويلة حبثا عن املياه  ،للتغلب على اجلفاف والتبخر األشواكوتكثر ا  ،فروعها قصرية
  1.طالنخيل يف الواحات والدرين والعناب والطرفة والسن ،وأهم هذه التشكيالت: الباطنية 

  الرحالة لدىالصحراء اجلزائرية 

اجلزائر واحدة من ثالثة بلدان يف حوض البحر األبيض املتوسط اليت تشترك يف هذا البحر 
ومع أنّ الوصول إليها مل يعد صعبا، فمـا يـزال   . اهلائل من الرمال املعروف بالصحراء الكربى
ت والطُّرق الربية اجليدة والفنـادق  ووجود املطارا. للصحراء الكُربى سحرها وغموضها اخلاص

  .املُرحية يتيح اال لرؤية مجال طبيعتها، على األقل يف قسمها الشمايل

                                     
  15ص ،املرجع السابق  1
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 Renéريين بوتيي فهذا وقد وصف الرحالة الفرنسيون الصحراء اجلزائرية أوصافا خمتلفة 

Potier  لق على منطقـة  يطيقول بأن الصحراء كما يطلق عليها إداريا باإلقليم اجلنويب  لفظ
وهلا حدودها الطبيعية من  ،شاسعة جدا وهي جغرافيا املنطقة املتصحرة اليت حتزم الكرة األرضية

األطلنطي يف الغرب، دعامة األطلس والبحر األبيض املتوسط يف الشـمال ،البحـر األمحـر يف    
  .الشرق

  ،البدو الرحـل  فالصحراء ليست تلك املنطقة املتصحرة  اليت تستحيل فيها احلياة إال على
ليست بالدا جمدبة ولكنها بالد جافة حبيث أنه يكفي أن متطر غيمة على منطقة انعدمت ا  وهي

وبرغم . النباتات لتزهر األرض وتكتسي حلة ية من األزهار  والورود يف خالل أيام معدودات
ن األوروبـيني  الرمال وزوابعها فإن الصحراء يقول بوتيي ليست هي تلك الصورة اليت يف أذها

رقعة ممتدة مـن الرمـال     ؛اليت توارثوها من خالل بعض اجلغرافيني القدامى على أن الصحراء
 .وبعض النخيل 

  : وللصحراء أربعة مظاهر خمتلفة

  اجلبل يف الشمال والوسط ودعامة اهلضاب العليا واهلقار والطاسيلي  - 

ل اليت أعطت احلمادة سهول صخرية منخفضة ولكن السطح تغري بسبب الزالز - 
  للصحراء تضاريسها

 رقعة منخفضة أخرى تتوزع فيها الصخور: الرق - 

تراكم للغبار ومواد أخرى من مناطق أخرى نقلتها الريـاح مث أوقفتـها   : العرق - 
وأشهر جمموعتني مهـا   ،حواجز لتشكل كثبانا تتوزع هنا وهناك على مساحة الصحراء

 1.العرق الشرقي الكبري والعرق الغريب الكبري

                                     
1 POTTIER.، René: Le Sahara 

 



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 14

الصحراء حبصر املعـىن هـي   :"فيقول  BARAUDON ، Alfred أما الرحالة ألفرد بارودون
. ربع إفريقيا ،مصرإىل ي نطذلك اإلقليم الشاسع املمتد من اجلزائر وليبيا إىل السودان ومن األطل

   ،ونعين بالصحراء اجلزائرية تلك القطعة املمتدة من توات وسهول تادميت وتينقربت من اجلنوب

  

مـوطن   ،اخللف تقف جبال األهقار على علو ثالثة آالف متر بقممها املتوجة بالثلوجيف 
  .وارقطال

 ،يف الصحراء جند كل شيء؛ سهول شاسعة رتيبة كتلك اليت متتد  من بسكرة  إىل ورقلة
  1.هضاب مفصولة بوديان كشبكة امليزاب وكثبان رملية موحشة متعذر عبورها

أو  ،متنح الصحراء للناظر سلسلة من السهوب:"ول لومبالوعما متنحه الصحراء للناظر يق
منطقتني متوازيتني؛ تتكون األوىل من  إىلوتنقسم كالتل  ،األراضي القاحلة اليت ال تصلح للزراعة

. غري أننا ال جند ا ال غابات  وال أراض زراعية ،سهل براح ينتج النجيليات والنباتات العطرية
كل هـذه  . ثناء زراعة النخيل ونباتات الواحات فإا متثل وجه اجلفافأما املنطقة الثانية وباست

األطلس املتوسط واألطلس  ،املناطق املختلفة مفصولة بثالث سالسل جبلية هي األطلس الصغري 
 2".الكبري واليت ترتفع بدرجات متفاوتة عن مستوى سطح البحر

  مسارات الصحراء

 إىل الصحراء اجلزائرية جتد نفسك أمام ثـالث  حني تزمع الرحيل خاصة للمرة األوىل     
طرق متوازية مؤدية إىل  هذه الرقعة الغامرة باجلمال  وهي طريق اجلنوب الـوهراين  ، طريـق   
اجلنوب اجلزائري  وطريق اجلنوب القسنطيين  يقول ريين بالنسبة يل ال جمال للتـردد فأحسـن   

  ألنه املسار الوحيد الذي يدخلك عمق مسار للتوغل يف الصحراء هو مسار اجلنوب القسنطيين

                                     
1 BARAUDON، Alfred: Algérie et Tunisie Récit de voyages et études Paris librairie Plon 
1893 p 190 

 

2  Le conte de Lombelle Illustrations d' Afrique. Tour Alfred name et fils editeurs.p10 
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ب الصحراء وختسر التمتع بالواحات اليت ستصادفها يف انالصحراء  أما املساران اآلخران فقد جت
  1.طريقك إذا كان املسار من اجلنوب القسنطيين

  

  

  تاريخ الصحراء

إن تاريخ الصحراء يبدو بسـيطا إذا  ف Max Marchand فحسب ماكس مارشون
االعتبار املوقع اجلغرايف الذي ميكنها من التفتح على تـأثريات اجلنـوب والشـرق     أخدنا بعني

  :فيقول هكذا كانت الصحراء خاضعة بالتعاقب ويف الوقت نفسه إىل  ،والغرب والشمال

  )برابرة اهلقار( تأثري الوسط شرق - 

 )مصريون ،أشوبيون ،ليبيون (تاثري الشرق  - 

 )سود النيجر(تأثري اجلنوب  - 

 )املغاربة( رب تأثري الغ - 

وأخـريا   مث عرب اجلزائر ،رومان ،قرطاجيون( تأثري الشمال وهو األكثر أمهية  - 
 2)فرنسيون

  سكان الصحراء

اموعـة األوىل هـي    .مها العرب والرببر ،نان عرقيتايسكن الصحراء اجلزائرية جمموعت
جنسـان  :" رونيقول كالمـاج  ،جمموعة متجانسة أما الثانية فتنقسم بدورها على عدة عناصر 

الـيت  األوىل وهي تلـك  : ينقسم الرببر إىل جمموعتني بارزتني. يعمران الصحراء؛ الرببر والعرب

                                     
POTTIER، René: Sahara، B.Arthaud، France، 1950، p 30 1 

  

2  Marchand، Max: Le Sahara، édition la fougue 1957.p 45 
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ـ ويف غال ،أحيانا  حلساا اخلاص  ،وتعيش على زراعة الواحات ،رضخت للسيطرة العربية  ها ب
ـ  ،واملتميزة بأا أكثر جرأة وإقدام ،واموعة الثانية. حلساب أصحاا ب للحـرب  وأكثر ح

  .1"الطوارق هيهذه اموعة  ،فقد متركزت مبناطق ال يستطيع العرب الوصول إليها ،والقتال

  

  

  سحر الصحراء   

قول للكاتب ثوف دو درين الـذي  "  الصحراء: " يورد ريين بوتيت  يف مقدمة مؤلفه   
الـيت تسـتمر   تزل األرض  برغم السينما و األدب مل تزل الصحراء أرض األسرار، مل: " يقول 

 ".اآلراء اخلاطئة  تروج حوهلا

ومن خالل هذا القول نفهم أن الرحالة يعلم أن الصحراء قطعة من الفـردوس مل تـزل   
هي العبارة الـيت    Terra Incognitaوكانت عبارة أرض جمهولة  ،جمهولة لدى الكثريين

نه برغم ما كتب حوهلا وأ. يشري ا الفرنسيني واألوروبيني عموما إىل الصحراء على  خرائطهم
من خالل اآلثار األدبية أو اإلنتاجات السينماتوغرافية فإن الصحراء اجلزائريـة أرض عـذراء مل   

هـل  وقد أكد هذا اجل. تكتشف بعد ومل تستطع هذه الكتابات ولوج عواملها وكشف أسرارها
  :رنة يقولهالكاتب بول بوندولفي يف جملة إثنولوجيات مقا بالصحراء يف أذهان الفرنسيني

إىل غاية النصف الثاين مـن   ،كانت الصحراء بالنسبة للغرب أرضا جمهولة ولعهود طويلة"
الذي جاء فيما  ،استكشاف هذه املنطقة قلينطل ،بعد احتالل فرنسا للجزائر ،القرن التاسع عشر

  2."بعد

                                     
1  CLAMAGERAN. J.J، L'Algérie Impressions de Voyage 17 Mars- 4 Juin 1873. Paris. 
Laibrairie Germer Bailliere، 1874، p 172. 
2       PANDOLPHI  Paul ،: Avant- Propos N°7، Revue Ethnologies Comparées، Printemps 2004    
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ـ  ك  فالصحراء ليست هي ذاك اخلالء  املوحش وذاك القفر الداكن املوحي باخلطر بل تل
وحلـثهم   ،لتعرف ذه البقاع ،وجاءت كتابات الكثري من الفرنسيني  ،البقعة الفردوسية الرائعة

إن : " كما يشرح ذلك ريين بوتيي حني يقول يف مقدمته للكتاب املـذكور آنفـا  ،على زيارا
عامل اهلدف من هذا املؤلف حث املسافرين على زيارة هذه البقعة اليت تعترب من أمجل البقاع يف ال

  "إن مل تكن األمجل على اإلطالق

متتد " املوشح باأللوان والسحر؛ ،والصحراء عند بارودون هي ذلك الفضاء البديع الشاسع
سهول إفريقيا . بيضاء اللون حتت مساء ذات زرقة غامضة ال تسرب ،الصحراء يف شساعتها البديعة

صغرية كتلك اليت حيدثها نسيم صقيلة ومن هذا العلو تبدو ذات متوجات  ،ليست دائما منبسطة
  ...خفيف فوق سطح البحر

فتبدد أشعتها املوازية تقريبا للسهل ...محراملساء ختتفي وراء قمة حجر رملي أالشمس يف 
فتغلف تورمات وتقعرات األرض بظـالل   ،الوشاح الشفاف املسترسل على األرض ..تدرجييا
والرمل نفسه يتألق يف إشراق  ،كما جزر ،ودفتؤول بقع الواحات اخلضراء إىل اللون األس ،كبرية

فيبدو األفـق   .يعطي انطباعا كأنه بقع مائية المعةوفاتح ليتحول من أصفر أصهب إىل رمادي 
وكأنه حبر  ،اعد ليمتزج مع زرقة السماءكما شريط أزرق وكأنه يص ،أعماقه الصافية يفاملرئي 

  1".ميأل الفضاء الذيذهب مبهم وغامض حتت البخار امل ،بعيد ذو شواطىء جمهولة

وهي نفس تلك األلوان الباهرة عند الرحالة إيزابيل إبرهاردت اليت عشقت ليل اجلزائـر  
  فغدت ال تتنفس هواء غري هوائها وال تفترش أرضا غري رمال صحرائه؛  ،وفجرها

ال بقاع أرحب وأروع من هذي البقـاع؛  … ،بوسعادة ،قمار  ،الوادي ، ،عني الصفراء
  :ساحرا ،يف عيون إيزابيل يف اجلزائر مجيال  ،كان كل شيء  ،مشسها ،مساؤها ،رملها ،ماؤها

                                     
1 BARAUDON، Alfred: Algerie et Tunisie Recit de voyages et études، Paris librairie 
Plon، 1893 p 178 et 179 
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 ،وبسيط إىل أبعد احلدود ،والبلد أخاذ إىل أبعد احلدود ،لقد مضى زمان طويل وأنا هنا" 
ما أسـرين    ،بالتأكيد ال ،ليكون هذا التعلق ومها عابرا ومجاليا ،بتضاريسه ذات الرتابة املتوعدة

رين أبدا إىل هذا احلد مكان أخر على األرض كما فعلت فضاءات الوحشة املتحركـة  وال سح
واليت من السهول الصخرية لقمار ومن منخفضات شط ملغيغي امللعونة  ،للمحيط الكبري الناشف

  "تؤدي إىل صحارى سيناون وغدامس عدمية املاء 

وهي تتحدث عـن  و تواصل إيزابيل يف قصتها النقيب وصف الصحراء وسحرها فتقول 
مقابـل   ،يذهب إىل مقهى مغـاريب : "جاك الفرنسي الذي أحب هذه الرقعة املتميزة من اجلزائر

واملختلف دوما  ،يتأمل روعة السحر املتجدد يوميا نمستلقيا كا ،وهناك ،للمكتب العريب تقريبا
  .عن الساعة القرمزية

مث وشيئا فشيئا تصـبح   ،الوردي كانت بنايات الربج اللبنية تتلون يف البدء باللون ،أمامه
  ... بشكل خارق وباهر ،بلون اجلمر ،محراء متاما

وكأا خترج  ،كانت كل اخلطوط املستقيمة أو املنحنية اليت تستجنب على أرجوان السماء
 ،مث خيفت الكل تدرجييا... الكثبان الكبرية تتأجج ،خلف القباب امللتهبة للمدينة... من الذهب

ترتلق سحابة باهتة ذات لون أصفر فضـي علـى نتـوءات    ... الوردي املتقزحيعود إىل لونه 
  . وعلى قمم الكثبان ،البنايات

 ،تزحف ظالل الليل البنفسـجية  ،أروقة ضيقة بني الكثبان،تعزيزات عميقة للون األسود
مث يغرق كل شيء يف نور خفيـف أزرق حبـري   ... تطفئ احلريق ،تتسلق باجتاه القمم امللتهبة

  .عميق

ومن على الشـرفات الصـغرية للمسـاجد     ،عندها ومن على منارة سيدي سامل الكربى
  . و اجلاذب ،األبح واآلبد قبال ،يرتفع صوت املؤذن ،األخرى املتلفة
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وبـال   ،اليت بـال بـالط   ،و مع هذا الصوت احلامل يتوقف آخر ضجيج إنساين للمدينة
بغرب الوادى ناي بدوي  ،ية للمصاعبةيف الشوارع الطلل ،ومع كل مساء ينطلق هناك ،سيارات

  1.قطعيا ،هامسا حزنا سرمديا

ـ  ،األشـياء ": إن كل األشياء آيلة إىل الزوال والذبول إال عشقها للصحراء ومجاهلا  لك
ويف  ،نعم أحب صـحرائي : "" تندثر إال حبها لصحرائها ،فتذوي ،األشياء رمبا يعتريها الذبول

  21"لكن حقيقي خالص وسرمديو ،يتعذر شرحه ،قعمي ،خفي ،حب غامض

 ،حاملة تريد أن تعيش بعيدا عن العـامل  ،لست سوى شخصا غريب األطوار"  :وتضيف 
لتحاول بعد ذلك أن تقول ما رأت ورمبا أن تنقل إىل البعض  ،أن تعيش احلياة الطليقة والراحلة

  "ة للصحراءبعض االرتعاشات الكئيبة املبهمة واآلسرة اليت حتس ا أمام الروائع احلزين

  بعض مظاهر الصحراء 

مبا  ،لتميزها وتفردها ،تتوفر الصحراء على مظاهر خمتلفة أرت الرحالة وسحرت ألبام 
بل والنعدامها يف أي مكان آخر عدا   ،متنحه هلم من مشاعر متتزج فيها الدهشة بالغرابة 

  .ومشهد سري القوافل  واخليام والنخيل ،كمشهد غروب الشمس  ،الصحراء

  غروب الشمس

من بني املظاهر الطبيعية اليت سحرت الرحالة الفرنسيني وغريهـم بالصـحراء؛ غـروب    
غروب مشس ال يسـتطيع  .. واملترع باجلالل ،الطافح باأللوان ،ذلك املشهد االستثنائي ،الشمس

تغرب الشـمس يف اللـون   ... وصفه إال كاتبا مثل فيكتور هيجو كما يقول أوغست بيسي 
 3.والعصافري ترتل صلواا املسائية ،االرجواين

                                     
1  EBERHARDT،  Isabelle: Le Major، Document électronique 
 

2 EBERHARDT،  Isabelle: Lettres et journaliers  P 206 
  

  

3 BESSET، Auguste: A Travers l'Algérie d'Aujourd'hui، Imprimerie Roy frères، Chagny، 
1896، p 183 
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على حد تعبري الرحالة ألفرد  تبدد ...وراء قمة حجر رملي امحرفهي حني ختتفي يف املساء  
أشعتها املوازية تقريبا للسهل تدرجييا الوشاح  BARAUDON  Alfredبارودون 

ؤول بقع فت ،فتغلف تورمات وتقعرات األرض بظالل كبرية ،الشفاف املسترسل على األرض
والرمل نفسه يتألق يف إشراق فاتح ليتحول من  ،كما جزر ،الواحات اخلضراء إىل اللون األسود

فيبدو األفق املرئي حىت إىل .أصفر أصهب إىل رمادي ليعطي انطباعا وكأنه بقع مائية المعة
ذو وكأنه حبر بعيد  ،كما شريط أزرق وكأنه يصاعد ليمتزج مع زرقة السماء ،أعماقه الصافية
  1.ي ميأل الفضاءذمبهم وغامض حتت البخار املذهب ال ،شواطىء جمهولة

وغروب الشمس يضفي أحاسيس غريبة لدى الرحالة فهو بداية احللم بالشرق وإفريقيـا  
إنه احللم بالشـرق  :" :CHAMSAUR، Félicienالسراب بالنسبة لفليسيان شومسور 

خليج على سـهل شاسـع    ،مضيق القنطرة ،العطش ونار السماء ،إفريقيا السراب ،اآلن ئيبتد
تسـربل   ،والشمس اليت تغمر اآلفـاق  ،الذهب األشقر طوس ،والآللئ املتغرية ،أغرقته األنوار

لتصـبح   ،مغمورة تقريبـا  ،تنمحي األشكال... وتتسق الظالل ،ميتزج ،ينصهر الكل ،األشياء
فيكتنف . راء أألضواء الذهبيةج ،املتموجة املهتزة ،يف املساحات القزحية ،غامضة ،صورا ضبابية

واألسوار الطينية اليت تدهن بالبياض عند كل موسـم   ،جذوع الشجر ،الغموض حدود املنازل
أين تسترسل  ،حتت السماء األصفر املدمقس. كل هذا مسربل بلون الذهب السحري. حممدي

أا تبدو وكأـا  غري  ،أفنانا سوداء ،وتتمايز ألوان األوراق العريضة والدقيقة ،خطوط قرمزية
خمططة  ،ها تصبح السماء اآلن خضراء داكنة. تتورد جبال األطلس يف الشرق. ترسل غبارا منريا

بألوان الياقوت والزبرجد  ،وردية ،هناك بعيدا تبدو القمم زرقاء... مزركشة بالذهيب ،بالربتقايل
اليت تبدو وكأـا   ،شمسيربز بوضوح قممه وسط جمد ال ،واألوراس مبرتفعاته املتمزقة. احملترق

ـ  ،ختتفي خلسة يف هـذه  . ا اختطفـت واليت يف بطء ختتفي وسط شعفتني يف شكل فك وكأ
  .وراس بنفسجيا أو خبازيااللحظة غدا األ

                                     
1 BARAUDON، Alfred: Algerie et Tunisie Recit de voyages et études، Paris librairie 
Plon، 1893 p 178 et 179 
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 ،املنـازل   ،يشتعل كما جممرة أسطورية؛ يلتهب كل شيء فجأة ... فجأة يتوهج الشرق
فتبدو الصحراء وكأا صورة ثابتـة يف   ،ماألسوار يف مشهد رائع من األلوان واألحال ،النخيل

البنفسجي  ،الليلكي ،األرجواين ،الفريوز ،دالالزور: كل درجات األزرق ،أنوار ساحرة؛ أزرق
  .األبيض الفضي ،الوردي،الربتقايل املورد  ،الزمردي ،األخضر الفاتح ،الربتقايل  ،األصفر ،

املنـازل   ،بعد أخرى األشكالالكثيف حلظة  ،ليسربل بظله ،فجأة ميتد حجاب بنفسجي
  1".وبسرعة يغيب الكل وسط ظل المع ،الرعاة وقطعان املاشية ،البسيطة

  

  النخلة

ومل تزل رمزا للشموخ العـريب والصـحراوي؛    -هذه الشجرة املباركة -كانت النخلة 
وقد سحرت بعليائها ألباب الرحالة والشـعراء   ،وتعانق اآلفاق ،تناطح السحاب ،جليلة ،باسقة
  .فهي عروس الصحراء وأمريا ،ملا تكتسيه من أمهية ومجال وسحر ،الكتابو

كانت زراعة خنيل التمر معروفة منذ سبعة آالف سنة عند احلضارات التي قامت يف مـا  
فالباحثون يحددون مسقط رأس النخلة باملنطقـة  . بني النهرين ويف اجلزيرة العربية وما جاورها

نهرين أثناء احلضارة البابلية وشرقي اجلزيرة العربية مبا يف ذلـك البحـرين،   الواقعة بني ما بني ال
  ".خارقان"أو " هارفان"وعلى وجه اخلصوص يف جزيرة صغرية، عرِفَت بإسم 

منذ ذلك التاريخ الغابر وحتى اليوم، كانت النخلة حاضرةً، ال يف البساتني وحسب، بـل  
والشواهد على ذلك عديدة منها العمالت الفينيقية واإلغريقية . يف ثقافات الشعوب واقتصادياا

التي وجِدت على الساحل الشرقي للمتوسط وعليها نقوش لصورة النخلة، كمـا وجِـدت يف   
 .إحدى مقابر السقارة مبصر مومياء فرعونية يف مقربة الزريقات ملفوفة حبصريٍ من سعف النخيل

                                     
1  CHAMSAUR، Félicien: Le Baiser du Soleil، Ferenczi et fils editeurs، 1888،p233 et 234،  
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ـا   ومن بالد ما بني الني شكّل النخيل جـزًءا رئيسهرين وصلتنا آثار املعابد والقصور الت
إالّ أنّ أهم ما وصلنا يف هـذا اـال   . منها، إضافةً إىل التيجان املَلَكية التي محلت نقش النخلة

التي تضمنت موادا تتعلّق بشراء النخيل وبيعه وتلقيحه، إضافةً " شريعة محورايب"جمموعة قوانني 
  . ىل مادة عقابية تقضي بتغرمي من يقتلع خنلةإ

مـن  % 2 ،من السكريات% 58ولتمر النخلة قيمة غذائية كبرية حيث أا حتتوي على 
  .الربوتينات واألمالح املعدنية

املناطق اجلغرافية الصاحلة لزراعة خنيل التمر يف مناطقنا متتد من باكستان شرقًا إىل إيـران  
  .وبالد الشام والعراق وموريتانيا غربا واجلزيرة العربية

  .يف العامل اليوم أكثر من مئة مليون خنلة تنتج حواىل ثالثة ماليني طُن من التمور

أهم غابات النخيل وواحاته يف العامل وأجود أنواعه تتوزع بني العراق حيث توجد حواىل 
وهذا ما يؤكّد أنّ النخلـة  . مليون خنلة 23ثالثني مليون خنلة، واململكة العربية السعودية وفيها 

  .عربية اهلوية -تزال وما–كانت 

وقد أورد العديد من الرحالة فقرات عن هذه الشجرة الصحراوية؛ يقول ألفرد بـارودون  
إا ملكة الصحراء؛ تغذي بثمارها كل أقوام وحتدد من بعيد منـابع  ! آه النخلة :  "واصفا إياها

تقوس  ،واألرض حتت ظالهلا حتافظ على رطوبتها فتنبت األزهار واخلضر ،مأىاملاء للقوافل الظ
وترسم علـى األرض   ،تأوي حتت مظلتها املشرعة الكل ،ساقها لقبال الريح القوية وال تنكسر

كما حـارس   ،يف خط أسود على ختوم اآلفاق ،جتدها أينما حللت. ظالال غريبة عند الغروب
 ،امللكية ،اهليفاء ،ذات اجلمال الذي يتعذر وصفه ،ا النخلة العظيمةإ... متقدم مبداخل الواحات

  1."ترفع رأسها يف جالل ومشوخ حنو السماء ،الفريدة

                                     
1 BARAUDON, Alfred: Algérie et Tunisie Récit de voyages et études Paris librairie Plon 
1893 p 172 et 173 
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 ،و أمهية النخلة لدى سكان الصحراء ترجع إىل كوا املصدر الذي ال ينضـب للـرزق   
وكـل سـكان    ،هايقي املسافر حر الشمس وهليب ،الذي ميتد على رمال الفيايف  ،والظل الفارع

سواء باالسـتهالك   ،الصحراء؛ سواء كانوا من العرب أو الرببر أو الطوارق يعيشون على التمر
  .املباشر او عن طريق املقايضة

هذه الشجرة املصدر اإلهلي هلذه  ، Phoenix dactylifera(1(وامسها الالتيينالنخلة 
. يف سهول اجلبس أو السهول الرملية ،بارأو يف مناطق اآل ،سواء يف مناطق املياه السائلة ،املنطقة

يف الشتاء تستطيع أن . والنخلة حسب مثل عريب تريد أن تكون أرجلها يف املاء وراسها يف النار
   2.تتحمل درجة حرارة باردة جدا ميكن ان تصل حتىعدة درجات حتت الصفر

مخس وعشـرين  ال تنمو النخلة إال حتت درجة متوسطة من احلرارة تقدر ما بني عشرين و
وتنضج مثارها يف أواخـر شـهر    ،يف أوخر شهر مارس ،تتفتح أزهارها يف كل ربيع…درجة
يتصل  ،ويتم ذلك حبفر حفرة دائرية الشكل جبانب اجلذع ،وتسقى كل خنلة على حدة. أكتوبر

ويقـدر  . وهكذا تأخذ كل شجرة نصيبها من املاء أثناء السقي ،عن طريق قنوات بباقي النخيل 
 3كل خنلة حبواىل مثانية غلى عشرة كيلوغرام يف السنةحمصول 

وألمهية النخلة بالصحراء فقد حيكت حول األساطري فالنخلة يقول أهل وادى سوف هي 
بقي قليل من الطـني   ،إذ أنه وبعد أن عجنت املالئكة التراب خللق سيدنا آدم ،أمنا من أبينا آدم

وإن كانت تنتج حفنة من  ،بأن من قطع خنلة مثمرةويقولون . فأمر اهللا بصنع خنلة منه ،املعجون
   4.فكأمنا قتل سبعني نبيا ،متر

                                     
والنخلة القزم  Phoenix eylanica sالنخلة الزرقاء   Phoenix sylvestri ،وهناك أواع أخرى من النخيل كالنخلة ذات السكر  1

Phoenix roebelenii  
  

2 CLAMAGERAN. J.J، L'Algérie I mpressions de Voyage 17 Mars- 4 Juin 1873. Paris. 
Librairie Germer Bailliere، 1874، p 176. 
 

3  DE BOISROGER. A ، Le Sahara Algérien Illustré، Souvenirs de Voyage 1886- 
1887، Paris، p 8 
 

4 VOISIN، André-Roger: Le Souf Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p 151. 
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وال شك أن هذه القداسة الـيت تكتسـبها    ،وللنخلة قداسة ومهابة يف العقلية الصحراوية
النخلة ليس من كوا مصدر رزق كل سكان الصحراء ولكن مما هلا من مكانة يف التراث العريب 

ال تؤذي : " ويقول . مية فالرسول عليه الصالة والسالم أوصى بالنخلة خرياوكذا العقيدة اإلسال
  ". أختك النخلة

  1"فيها فاكهة والنخل ذات األكمام ،واألرض وضعها لألنام"

فيهـا فاكهـة   : " وقد ورد يف القرآن الكرمي أن النخلة من أشجار اجلنة يقول جل جالله
  2"فبأي آالء ربكما تكذبان ،وخنل ورمان

تسـاقط   ،ليك جبذع النخلـة إهزي : يقول سبحانه وتعاىل ،رمز للخصب والنعمة وهي
  3"عليك رطبا جنيا

  :ويف النخلة يقول الشاعر الصحراوي

  والصـالة على النيب*  النخلة خنــلة ريب 

  وابليس عليه لعنة اهللا*  النخلة خنــلة اهللا 

  ومن فضلك ال تقمحها* عمرهــا ومثرها 

  األمور رب العاملـني   *واصلحهـا يا صاحل 

  والعرجون كبري ميال غراره*  النخله جبـاره 

  والعرجون فيها صـاحل*  النخــله قارح 

  ومن فضلك ال تقمحها* عمرها ومثــرها 

                                     
 من  11و 10سورة الرمحان اآليتان  1

 

  من  69و  68سورة الرمحان اآليتان   2
  

  .25اآلية  ،سورة مرمي 3



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 25

  1يا ريب لن ناكل غلتها*  احييين ..  يا نيب اهللا

  

  اخليمة

 ،د مـن العكـاكيز  مثبتة بعد ،لوحة حقيقية للحياة البدوية؛ خيام محراء خمططة باألسود
وأثـاث   ،تراكمت بالداخل وبطريقة عشوائية أدوات املطـبخ . وممسوكة باألرض حببال وأوتاد

املهراس الثقيـل لـدق    ،لطحن احلبوب ،الرحى احلجرية ،وعدة احلرب لصاحب اخليمة ،البيت
 ،جفان احللفـاء املضـفرة   ،الكسكاس ،الغربال ،الصحفة اخلشبية أين يعجن الكسكس ،الفلفل
الفرجـون   ،زرايب اخليام؛ النول لنسـج الصـوف   ،بردعات اجلمال  ،ياس السفر أو التليسأك

ووسط هذه الفوضى صندوق . اخل ...احلديدي العريض والذي يستعمل يف نفش صوف اجلمال
األشياء الثمينة األخرى اليت متثل كل ثروة صـاحب   ،أو صندوقان حيويان إضافة إىل حلي املرأة

  .اخليمة

مغطـاة ببقايـا    ،مليئة باألوسـاخ  ،حىت من اجلذور ،مرعية ،أرضية مطروقة ،يف اخلارج
 ،إضافة إىل مكان يكسوه السواد؛ الكوانني احملفورة يف األرض ،األشياء القدمية وعظام احليوانات

 ،وقرب سـوداء  ،واملتكونة من ثالثة أحجار تشكل موقدا؛ أكداس من العليق واألشواك اليابسة
واجلمال اليت تسرح ـا   ،وحول هذا كله السهل الشاسع ،اد على شكل هرممعلقة بثالثة أوت
  .على صوت البوق لتعود يف املساء إىل الدوار ،ارا بال حارس

  2.أين يقضي البدوي الصحراوي نصف عمره ،هو ذا املرتل املتنقل

بية ميكن القارئ أن يكون فكرة عن اخليمة العر:"ويواصل فرومونتان وصفه للخيمة بقوله
قدما مغطى بقطعة قماش مصنوعة من وبر اجلمال وضـفائر   40بأن يتخيل فضاء مربعا يقدر ب

                                     
  364ص، 1994 ،موفم للنشر ،الديوان  املغرب يف أقوال عرب إفريقية واملغرب:سونك  1

 

2  FROMENTIN،Eugenne: Un été au Sahara. Paris Librairies Plon p 53 et 54 
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يف  ،أقدام  8أو  7وهي مثبتة باألرض بأعمدة أطوهلا أعمدة الوسط اليت يتصل إىل حواىل  ،القش
حبث يتوجب عليك أن تنثين إىل نصـفني   ،حني ال يتعدى ارتفاع أعمدة اجلوانب الثالثة أقدام 

  .تمكن من الولوج إىل داخل هذا البيت املتميزلت

فاألرضية خليط من  ،وإذا كان املظهر اخلارجي يبدو غريبا فإن الداخل مثري للدهشة أكثر
واخليمـة مقسـمة بقطعـة    . لتحمي ساكنيها من رطوبة األرض ،األقمشة واحلصائر املفروشة

  .."مصنوعة من وبر اجلمال كذلك 

  

  القافلة

وافل على حيز كبري من كتابات الرحالة ملا يتميز به مـن مشـهد   و استحوذ وصف الق
يقدم مشـهد  :"  .DE BOISROGERكما يقول دي  بواروجي ،غرائيب فريد مدهش 

والبنادق تتـدىل   ،يتقدم املسرية رجال على اخليول... القبيلة وهي راحلة للناظر مشهدا مدهشا
مث تايت قطعان املـاعز   ،ليت تسري ببطءوهم يوجهون الصف الطويل للجمال ا ،مبحاذاة السروج

على أن يقول  تقطـع  .. األمحرة احلاملة ألثقال فوق طاقتها ،والغنم تتبعها بعض األبقار اهلزيلة
فقط اللوايت ينتمني على عائالت بعض العـرب  . النساء الشابات أو العجائز الطريق على األقدام

وعلـى  . هودج يطلق عليه اسم الباصـور مسترخيات يف  ،األثرياء يسافرن على ظهور اجلمال
اجلانبني ويف مؤخرة القافلة يسري باقي الفرسان الذين يسهرون على السري احلسن والنظام العـام  

 ،ومبجيء الليل ختيم القافلـة يف مكاـا  . ويساعدون املتأخرين على اللحاق بالركب ،للقافلة
  1.لتنطلق عند الفجر

كل قافلة مقسمة إىل ثالثة أقسام : "يف رحلة بارودونوحول تكوين القافلة وأقسامها جاء 
. وذلك من أجل جتنب االزدحام وإثارة الغبار ،بني الواحد و اآلخر من مائتني إىل أربعمائة متر

                                     
1 DE BOISROGER. A ، Le Sahara Algérien Illustré، Souvenirs de Voyage 1886- 1887، 
Paris، p 98 
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ويف الغالب ما بني مثـانني إىل   ،وميكن أن يتراوح ما ثالثني إىل ثالمثائة ،عدد اجلمال غري حمدد
وهـو   ،وهو الذي حيدد نظام السري والتوقـف . مهاري ممتازيتقدمهم احلادي على . مائة مجل

القوافل الكربى تتجـه مـن   . القادر على معرفة الطريق يف حالة زواهلا بسبب األمطار والرياح
هذا البلد الغين جدا حىت أن املثل الصحراوي يقول بان السودان عـالج   ،الساحل إىل السودان

وهناك يتم تبادل األقمشة القطنية واألسـلحة واملـواد   .للفقر مثلما هو القار عالج جلرب البعري
  1.العاج والبرتين وغريها ،الغذائية األوروبية مقابل اجللود املدبوغة

لثقل األمحال  ،ويواصل  بارودون وصف طريقة سري القافلة فيقول  تسري احليوانات ببطء 
علـى  . لرأس مبثابة اجلؤجؤفتأخذ شكل سفينة يكون ا ،حممولة  حبركة أرجلها املتموجة،والسلع

. ظهورها تراكمت علب وحزم من البضائع جيثم أحيانا فوقها رجل وكأنه وثـن علـى هـرم   
مزينة باألسجاف تسترسل على األرض تشـكل   وأحيانا أخرى أقمشة خمددة باألزرق واألمحر

 يف هذا العش جتلس اربع أو مخسة نساء متراصات الواحدة جنـب . شبه خيمة تتسع يف األعلى
وعند إعالن التوقف لالستراحة كل جزء مـن  .متعددة األلوان ،يرتدين أمساال متنوعة ،األخرى

وتنطلق اجلمال مجاعات لترعى غري بعيد مـن مكـان    ،حتت خيام رمادية ،القافلة خييم مبكانه
  2.التخييم

على :" أما فيلسيان شامسور فيشبهها وهي تتهادى على رمال الصحراء بالثعبان العمالق
ذبذبات النـور  ... وسط سلسلة  من األضواء الشرقية... تتهادى القافلة بطيئة ،ال الصحراءرم

إرهـاق  ... والربانيس ،على قبعات الكتان األبيض االستعمارية  ،على الرمل ويف اهلواء األزرق
 ،حبوالبقع القرعاء لوبرها الصويف احملب ،ومعاناة اجلمال بعيوم املنقادة املستسلمة حتت اجلفون

لصور متعـددة   ،يف تتابع مجيل... وعلى أرداف اخليول العريضة و الالمعة ،أرجلها النحيلة على
  . مع ظالهلا الطويلة والقصرية حسب تغري الوقت ،هكذا تتقدم القافلة... األلوان

                                     
1e BARAUDON، Alfred: Algérie et Tunisie Récit de voyages et études، Paris librairie 
Plon ،1893  p 162 
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 1.اخليول واجلمال،املكون من الرجال  ،هلذا الثعبان العمالق ،املشهد متباين

  ستصحارمن االستشراق إىل اال

فظهرت دراسات عديـدة   ،يت الصحراء خالل القرن التاسع عشر باهتمام بالغ لقد حظ
مشل خمتلف ااالت ؛ اجلغرافية واإلثنوغرافية واجليولوجية  ،تركز على الصحراء كموضوع مثري 

  .والتارخيية وغريها 

زائـري  وقد حدث وأنا مستغرق يف صياغة هذا البحث عن صورة اتمع الصحراوي اجل
أن انتبهت إىل أنين أضطر يف كـل   ،يف القرن التاسع عشر من خالل كتابات الرحالة الفرنسيني

 إىل ،وأنا أحتدث عن رحالة أو مؤرخ أو رسام أو اثنولوجي أو أديب كتب عن الصـحراء  ،مرة
وخصص  ،أن أشري إىل أن هذا الكاتب أو هذا األنتروبولوجي قد اهتم اهتماما خاصا بالصحراء

وهذا الرحالة استهوته الصحراء فزارها أكثر من كذا مرة وكتب عنها أكثر من  ،ا كذا مؤلفهل
  :والحظت أنين أكرر مثل هذه اجلمل.كذا رحلة

  .إن الكاتب س املختص يف اجلغرافيا درس طبيعة الصحراء

واإلنتروبولوجي  ص الذي كرس العديد من الدراسات للصحراء فإنـه اهـتم بدراسـة    
  .نوغرافية هلذه املنطقة النصوص اإلث

  ،مشاهد حية هلذه احليـاة  ،ورسم الروائي د الذي استقى شخوصه من احلياة الصحراوية 
  .وسجل الرحالة ن الذي زار الصحراء عدة مرات عادات وتقاليد الصحراء 

ومن هنا ولتفادي هذه اإلشارات يف كل مرة فكرت يف إجياد كلمة واحدة يكمنين مـن  
ولكنين عزفت عن توظيفها ألا ال  ،وفكرت يف كلمة املستشرق ،عن كل هؤالءخالهلا التعبري 

  . فالشرق ليس الصحراء؛ إن الصحراء شيء آخر  ،تؤدي الغرض املراد حسب اعتقادي

                                     
1j CHAMSAUR، Félicien: Le Baiser du Soleil، Ferenczi et fils editeurs، 1888، p 176      
 



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 29

متتد من احمليط األطلسي علـى البحـر    ،اكرب صحراء يف العامل ،إا صحراء مشال إفريقيا
تغطي  ،إىل الغربكلم من الشرق  5200يصل إىل  كلم وطول 1500بعرض يقدر بـ  ،األمحر

 ،تـونس   ،من اجلزائر ومتس عشرة دول إفريقية؛ هي كل. ²مساحتها حواىل تسعة ماليني كلم
  .التشاد والسودان ،موريطانيا ،مصر  ،ليبيا ،مايل ،النيجر ،املغرب

   Terra Incognitaوصحيح أنه إىل عهد غري بعيد كان األوروبيون يضعون عبارة  
غري أن االستكشافات هلـذه املنطقـة    ،لإلشارة إىل هذه الصحراء ،أرض جمهولة على خرائطهم

قبل امليالد وهي تلك اليت قام ـا   470أقدم رحلة إىل الصحراء تعود إىل ما قبل ف. قدمية وكثرية
تليها رحلة رحلة هريودوت  ،) م .ق Hannon  )530- 470املستكشف القرطاجين هانون  

Hérodote  )420-  484لتبعها رحالت واستكشافات آخرين؛ كاميليوس بالبوس ) م .ق
Cornélius Balbus  سابتيموس فالكـوس Septimus Flaccus ،  بطـوليمي 

Ptolémée، ،  ليون اإلفريقيLéon l'Africain  املاجور النج Major Laing ، 
يفرييـي  هنـري د  ، Heinrich Barth هاينريش بـارث  ،René Cailléريين كايي 

Henri Duveyrier، جيمس رتشاردسونJames Richardson، رولفز Rohlfs 

  .طويلة ...والقائمة طويلة Von Baryفون باري  ، Nachtigal ناختيغال ،

رساما زاروا الصحراء اجلزائريـة فقـط و    247ويف الفنون التشكيلية وحدها أحصيت 
 1960و  1830هذا ما بني سـنة   ،ياة ااستلهموا منها لوحام ورمسوا مناظرها و مشاهد احل

  1.فقط

اء واللسـانيني  مجهرة أخرى من الكتـاب والـروائيني والشـعر    ،أضف إىل كل  هؤالء
واجليولوجني؛ ويف األخري تساءلت أوال ميكن أن  ،واملؤرخني ،نتروبولوجينيواإلثنولوجيني واأل

  خاصا م؟  ،نوجد لكل هؤالء مصطلحا واحدا متفردا

                                     
1 Marion Vidal-Bué: L'Algérie du Sud et ses Peintres 1830) 1960، Paris Edit 2000 
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ومن  ،أن نطلق على كل هذه الدراسات اليت اختذت من الصحراء موضوعا هلا أوال ميكن
: على اختالف أجناسهم ومشارم الثقافية والعقائدية مادة لدراسـام  ،اتمعات الصحراوية

الدراسات االستصحارية؟ أوال ميكن ان نطلق على  كل هـؤالء الدارسـني هلـا مصـطلح     
  .م لدراسة الصحراء؟وقد كرسوا كل جهوده ،املستصحرين 

وانطالقا من هنا فإين ارتأيت أن أقترح مصطلحا جديدا ميكنه أن حيتـوي كـل هـذه    
وسأحاول هنـا أن   ،وهو مصطلح االستصحار  ،الدراسات على اختالف مناحيها وموضوعاا

أؤسس   هلذا املصطلح الذي بإمكانه أن يكون بديال ملصطلح االستشراق الذي ما عاد يف رأيي 
  . بعمق على هذه الدراسات  يعرب

  املستوى الصريف  -1

مـع   ،صوغ كلمة مـن أخـرى  : باالعتماد على االشتقاق والذي يعين يف علوم العربية 
فهو توليد لبعض األلفاظ  بعضها من  ،أو أخذ صيغة من أخرى  ،تناسب بينهما يف اللفظ واملعىن

ناها املشترك األصيل مثلما يـوحي  ويوحي مبع ،والرجوع ا إىل أصل واحد حيدد مادا ،بعض
  1.مبعناها اخلاص اجلديد

  وصيغة االستفعال تؤدي معىن الطلب؛ فاالستفهام لغة هو طلب الفهم

واالستغفار طلب املغفرة واالستقبال مثال هو اجتاه الذهن حنـو   ،واالستغالل  طلب الغلة
  .و املاضي لتذكره ومعرفتهويقابله االستذكار وهو اجتاه الذهن حن ،املستقبل لتلقيه ومعرفته

  فاالستصحار هو التوجه بالدراسة حنو الصحراء 

   وهكذا فاالستصحار هو طلب الصحراء

                                     
 585ص  ،2002 ،ليبيا ،كلية الدعوة اإلسالمية ،اجلزء األول  ،،معارف إسالمية ،جمموعة من األساتذة املختصني .1

  



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 31

خـرج إىل  : أصـحر الرجـل   ،كما سبق وأن أشـرت   يف خمتار الصحاح للرازيجاء 
  1الصحراء

. لصحراءنزل ا: الرجل. وأَصحر. وأَصحر املكانُ أَي اتسع ،ويف لسان العرب البن منظور
رحراء، وقيل: القوم وأَصحالرجل إِذا : برزوا يف الص رحبياض باألصـل  هكذا. . . (* أَص .(

   .كأَنه أَفضى إِىل الصحراء اليت ال خمر ا فانكشف

سـكَّن  : لعائشة ويف حديث أُم سلمة. وأَصحر القوم إِذا برزوا إِىل فضاء ال يوارِيهم شيء
هكذا جـاء يف هـذا   : إِىل الصحراء؛ قال ابن اَألثري ك فال تصحرِيها؛ معناه ال تبرِزِيهااهللا عقَريا

  حذف اجلار وإِيصال الفعل فإِنه غري متعد،   احلديث متعدياً على

أي ال " ال تصحره أمـرك "أظهره يقال : ويف منجد اللغة واألعالم أصحر األمر وباألمر 
  2لبك وأصحر ما يف ق ،تظهره له

  من أجل استكشافها الفعل استصحر أي طلب الصحراء 

يكون مصدره على وزن فعله ـ أي على وزن الفعل السداسي ـ مع كسـر احلـرف     و
  .وهكذا يكون االسم من استصحر االستصحارالثالث وزيادة األلف قبل احلرف األخري 

 ،اعتمادا على التركيب ،فالصيغة املشتقة استصحار متفقة مع الصيغة املشتق منها صحراء
  .وعلى تقليب تصاريف الكلمة

وهو هـدف   ،أي عمل على كشفه وظهوره  الفعل املقترحالشيء  استصحرومنه نقول 
أي دارسي الصحراء من اجل كشف أسـرارها وخصوصـياا الطبيعيـة     املستصحرينهؤالء 

من طـرف دارسـني   وهكذا فاالستصحار هو دراسة الصحراء . واالثنولوجية والثقافية وغريها

                                     
  خمتار الصحاح : الرازي 1
  417ص  ،1973بريوت  ،املشرق  دار ،23ط ،املنجد يف اللغة واألعالم   2
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وقصدوها من أجل االكتشاف والتنقيب عـن حيثيـات مظاهرهـا     ،أجانب طلبوا الصحراء 
  .املتعددة

  املستوى االصطالحي  -2

وكثري مـن املفكـرين    ،إن مصطلح االستشراق  اليوم آيل  إىل إعادة  النظر يف مفهومه 
اللتصاقه  ،لشرقيني بصورة سلبيةألنه ارتسم يف ذهنية ا ،الغرب يعملون على التقليل من استعماله
ولتلك األخطاء الفظيعة اليت غالبـا مـا يقـع فيهـا       ،باملد االستعماري واجلوسسة من جهة

املستشرقون عن أمم الشرق وخاصة ما تعلق باألحكام اخلاطئة عن اإلسـالم و اآلراء املغرضـة   
  .حول اتمع اإلسالمي

واسع فكما جاء يف القـواميس   ،فاضمصطلح فض اعتقاديمث إن مصطلح اإلستشراق يف 
  :الفرنسية جند هذه التعاريف لالستشراق

1- goût pour les choses، les mœurs، les paysages، les personnages 
de l'Asie ou de l'Afrique du Nord. 

 2- SCIENCES HUMAINES ensemble des disciplines ayant pour 
objet l'étude de l'histoire، des civilisations et des langues asiatiques.  

3- mouvement pictural et littéraire du XIXe siècle، qui a pour 
thèmes les paysages، les scènes et les personnages d'Afrique du Nord 
et du Proche-Orient.  

4- caractère (de quelque chose) propre à l'Asie ou à l'Afrique du 
Nord . 

ومعظم هذه التعاريف تصب يف أن االستشراق هو دراسة احلضارات الشـرقية ولغاـا   
غري أن الغريب أن هذه الشعوب اليت يقصـدوا   ،وهو كل ما له عالقة ذه الشعوب ،وعاداا

مبا لكل شـعب مـن خصوصـيات     ،هي كل  الشعوب اآلسيوية وكل شعوب مشال إفريقيا
  .ة واجتماعيةحضارية وثقافي
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يكفي أن نلقي نظـرة علـى بعـض     ،ولندرك مدى اتساع هذا املصطلح يف نظر الغرب
 La Revue deالتعاريف اليت يعطوا للشرق؛ فمثال يف العدد األول من جملـة الشـرق   

l'Orient تمـع الشـرقي      ،الفرنسيةواليت تعترب لسان حـال مجعيـة اLa Sociéte 

Orientale هيجو . كتب نائب رئيسها أ ،1841س سنة اليت تأسست بباريA. Hugo  يف
طلب  ،حني أعلنا بأن اجلمعية تم بالشرق:" ماذا نعين بالشرق؟ يقول: مقال بنفس الة بعنوان

  .منا أن نبني ماذا نقصد بالشرق

الشرق بالنسبة لنا ليس هو ذاك احملدد تلك احلدود اليت يطلق عليها جغرافيو القرن املاضي 
  ...أي تلك األقطار املنضوية حتت لواء اإلمرباطورية العثمانية ،الشرق بأقطار

واليت هلـا   ،شرقنا يتضمن كل األقطار األوروبية للبحر األبيض املتوسط: " إىل أن يقول
  عالقة مع البلدان اإلفريقية واآلسيوية الواقعة على ضفاف هذا البحر؛

  اليونان وجزره

  سربيا ومولدافيا ،ياتركيا األوربية وملحقاا؛ فالش

  املستعمارات النمساوية على األدرياتيك

  مالطا واجلزر اإليونية    ،املستعمرات اإلجنليزية

  .اجلزائر اليت توليها فرنسا اهتماما خاصا

  مصر ذات األمهية الشرقية احلقيقية 

  وحبر آزوف ،روسيا اجلنوبية اليت تشرف على حوض البحر األسود

ومن البحر األبيض  ،من البحر اجلليدي إىل  حبر اهلند ،ىل اجلنوبمن الشمال إ ،كل آسيا
  املتوسط إىل حبر اليابان؛ 

  اليابان وأرخبيله
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  .العربية السعودية والبحر األمحر

  .الطريق األخرى للهند ،أين يصب الفرات ،حوض اخلليج الفارسي

ومـن   ،س غاردافويمن رأس الرجاء الصاحل إىل رأ ،الوسطى واجلنوبية  ،إفريقيا الشرقية
  .مضيق باب املندب على ميناء السويس

  .وجزيرة موريس ،جزر بوربون ،جزر مدغشقر

أين توجد املستعمرات اهلولنديـة؛   ،سومطرة ،بورنيو  ،جافا ،جزر الصوند: وقيانيا كل أ
ليا املستعمرات اإلسبانية؛ غينيا اجلديدة وجزر البوبوازي؛ استرا ،الفيليبني ،جزر سيالب واملوليك

واجلـزر العديـدة    ،أخريا زيالنـدا اجلديـدة  . الشاسعة؛ هذه اجلزيرة القارة غري املكتشفة بعد
  1."أين يرفرف اآلن العلم الفرنسي ،لبولينيزيا

وهذا ألن العـامل مقسـم إىل شـرق     ،إن الرقعة اجلغرافية للشرق كما نرى واسعة جدا
كل العامل تقريبا عدا بعـض أوربـا    هيجو يف تقسيماته فإن الشرق هو. وغرب؛ وإذا سايرنا أ
العـامل اجلديـد الـذي اكتشـفه      ،والغرب هو عاملنا القدمي املتحضر:" وأمريكا او كما يقول
  2"كريستوف كولومب

ولقد أدرك املستشرقون مؤخرا أن هذه الصورة اليت طبعت يف أذهان املشارقة حوهلم مـن  
هلذا السبب ولغـريه مـن    ،ا املصطلحفعمدوا إىل التضييق من استعمال هذ. الصعب أن تنمحي

سـواء يف دراسـة      ،األسباب إذ أن العقل الغريب عموما يتجه اآلن إىل التخصيص والتجزيء
العلوم اإلنسانية أو العلوم الدقيقة؛ وكثرية هي العلوم اليت قسموها وجزؤوها إىل فروع ليغـدو  

ديدة اليت كان االستشراق إىل وهكذا ظهرت اآلن بعض التسميات اجل ،كل فرع علم قائم بذاته
مث ظهرت التجزيئات اجلغرافية  ،؛ فأصبح املستشرق خبري شرقوقت قصري هو الدال الوحيد هلا

                                     
1 HUGO. A : Ce que Nous entendions par l'Orient، in : Revue de l'Orient، Tome 1، Cahiers 
I à IV، Paris 1843، p 6 et 7 
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والدراسـات الشـمال إفريقيـة     ،فظهر ما يطلقون عليه اآلن اسم الدراسات الشرق أوسطية
عكس واالستشراق حسب إدوارد سعيد ليس جمرد موضوع أو ميـدان سياسـي يـن   .  هاوغري

كما أنه ليس جمموعة كبرية من منتشـرة مـن    ،واملؤسسات ،بصورة سلبية يف الثقافة والبحث
وممثال ملؤامرة إمربيالية غربية شـنيعة إلبقـاء     ،كما أنه ليس معربا عنه ،النصوص حول الشرق
وحبثيـة   ،سياسي إىل نصوص مجاليـة  -بل إنه باحلري توزيع للوعي اجلغرا ،الشرق حيث هو

العامل يتألف . " وهو إحكام ال لتمييز جغرايف أساسي وحسب ،وتارخيية وفقه لغوي واقتصادي
  1".من نصفني غري متساويني الشرق والغرب

وطهرت مفاهيم جديدة له فهو  حسب ساليناس  ،وهكذا تعددت املفاهيم حول الشرق
SALINAS :أين جند مصطلح الشرق قد فقد مفهوم ،تعويضية رومانسية للبلد املغزو 

  2"مغمورة بالشمس ،ليمثل فقط حضارة منفردة ،متوضعه

بل شيئا  ،فإن الصحراء شرقا آخر متاما ،فإذا كانت إفريقيا حسب ساليناس شرقا جديدا
  .آخر غري الشرق متاما

ولو نظرنا إىل تاريخ العلوم و تطورها مثال نالحظ أنه يف البدء كانت فروعها تعد علـى  
: إال ما بني أربعة فـروع للعلـوم     مل يكونوا ليميزوا ،فيتاغور  أصابع اليد الواحدة ؛ فتالميذ

والكيمياء  ،لتظهر يف عهد أرسطو فروع أخرى كالفيزياء ،املوسيقى والفلك ،اهلندسة ،احلساب 
وبدأت تتفرع العلوم من بعضها البعض فمن العلوم الفيزيائية . وعلم النبات وامليكانيك وغريها

 .وتفرع علم الزراعة والطب من علوم احلياة ،رونيك والتعدين وغريهاظهر علم الطريان واإللكت
وهذا الترابط هو الذي ساهم يف ظهـور فـروع    ،وهكذا فإن فروع العلوم مترابطة فيما بينها

  . هجينة   وختصصات جديدة

                                     
  43ص  ،االشستشراق: إدوارد سعيد ، نقال عن أطروحة الدكتوراه لألستاذ رشيد رايس  1

 

2 قال عـن املرجـع نفسـه ،    ن  SALINAS، Michelle: VOYAGES ET Voyageurs en Algérie 1830-
1930، TOULOUSE، 1989 PP308  
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وما ينطبق على العلوم الدقيقة والتطبيقية ينطبق أيضا على العلوم اإلنسـانية ونظرياـا؛   
 ،نتروبولوجيا التارخييـة بدورها انقسمت إىل األ اليت ،نولوجيا فرع انبثق من األنتروبولوجيافاإلث

ويف األدب تتناسل النظريـات    ،واألنتروبولوجيا الثقافية وغريها ،واألنتروبولوجيا االجتماعية
  .وهكذا جتيء التفكيكية ةوما بعد البنيوي ةفتتعدى بعضها البعض؛   فبعد البنيوي

وبناء على التوجه الطبيعي  ،وهذه العالقة الترابطية فيما بينها ،لى هذا التطور للعلوموبناء ع
ودراستها دراسـة   ،حنو التخصيص والتجزيء للعلوم واملعارف وتفريعها من أجل ضبط حقوهلا

فإنين أقترح مصطلح االستصحار واشتقاقاته؛ كفرع منبثق من االستشراق الذي مل يعـد   ،دقيقة
  . حتواء كل تلك الدراسات املنضوية حتت مفهومهقادرا على ا

  املعاين املقترحة ملصطلح  االستصحار 

وبعد هذا كله أود أن أقترح هنا املعاين والدالالت الـيت ميكـن إعطاؤهـا ملصـطلح     
  .وهي املعاين اليت استشفيتها من خالل القياس على مصطلح االستشراق ،االستصحار

  االستصحار -أ 

وباملشاهد واملناظر  توالسلوكيا ،بالعادات ،باألشياء التعلق واإلعجاب -1
 .الصحراوية

تلك الدراسات واألحباث اليت يقوم ا غري صحراويني انتماء حضاريا أو  -2
 .؛ التاريخ واحلضارة واللغة وغريها من التخصصات:جغرافيا يف خمتلف نواحي املعرفة

 االستصحاريةونطلق على هذه الدراسات اسم الدراسات 

 .عة شيء ما خاص بالصحراءطبي -3

  : املستصحر -ب 

  اسم  :مستصحر
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 عادات وطبيعة الصحراء من األجانب  ،حضارة ،من يدرس تاريخ  -1

 فنان يرتبط بالصحراء  -2

  صفة:   مستحصر

ما يأخذ مشاهد احلياة ومناظر الطبيعة الصحراوية وشخوصها كموضوع  -1
  .مستصحرنصر الدين ديين رسام : كان نقول . للدراسة

 . درس تاريخ أو حضارة أو لغة الصحراء من ي -2

  .مستصحرتروملت إثنولوجي : كأن نقول 

  : مقابل مصطلح االستصحار يف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية

  :جاء يف  القاموس املوسوعي أوكسفورد خبصوص كلمة صحراء ما يلي 

- Sahara: Desert in North Africa، the largest in the world، 
covering 9065000sq km (3500000 sq miles) from the Atlantic 
to the red sea.1 

أي صحراوي أو ذو عالقة  Saharan adjواعطى  اشتقاق الصفة من االسم 
  .بالصحراء

  :فهي كما يف أوكسفورد Ismاما الالحقة 
Ism: suff 
1 (with verbs ending in –ize forming nouns) baptism ö 

Criticism. 

2 (a) (with nouns forming nouns) showing qualities of: heroism 
ö Americanism  

                                     
1 Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary، Oxford University Press، Fourth 

Impression، 1998، p 798 
 



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 38

(b) (with proper nouns forming uncountable nouns ) doctrine ، 
system or movement : Buddhism ö Communism. 

(c) (with nouns ) medical conditions or disease: alcoholism . 
(d) (with nouns) practice or showing prejudice or discrimination 

because of : Sexism ö racism.1 

وانطالقا من نفس املبدأ الذي اختذته يف اشتقاق الكلمة يف اللغة الفرنسية فإين أقترح إضافة 
   Saharanismلنتحصل يف األخري على كلمة  Saharanإىل الصفة   ismالالحقة 

أي إضافة الالحقة إىل اسم للداللة على مذهب أو نظام أو  ، b (2:  (كما جاء التعريف
  .حركة

  وهكذا يكون املقابل ملصطلح االستصحار املقترح

  يف الفرنسية  –أ 

 Saharienisme: االستصحار 

  Saharieniste: املستصحر

  Saharieniste :االستصحاري أو االستصحارية 

  :يف اإلجنليزية –ب 

  Saharanism :االستصحار 

  Saharanist: املستصحر
 Saharanist :االستصحاري أو االستصحارية 

  
  

                                     
  480 ص ،املرجع السابق 1
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  األبعاد االجتماعیة والثقافیة للمجتمع الصحراوي

   

  

  

  

  

  

  

 متهيد

 الثقافيـة  ختتلف اتمعات يف بنيتها حبسب تاريخ هذه اتمعات وأصـوهلا وخلفياـا  
اليت تؤسس للمجتع كيانه املتميز واملختلـف عـن مجيـع     بعاد ، وهي األيةوالعقد واحلضارية

وسنرى يف هذا الفصل األبعاد احلضارية واالجتماعية والثقافية اليت أسسـت   ،الكيانات األخرى
لبنية اتمع الصحراوي اجلزائري ليكون جمتمعا  متفردا خبصوصياته اليت ال جنـدها لـدى أي   

  .جمتمع آخر 
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  :البعد االجتماعي -1

  البداوة واحلياة الصحراوية -

ويتميز بالتنقل الدوري أو املومسي مـن أجـل    ،البداوة منط حياة السكان غري احلضريني
بالفرنسية أصـلها يونـاين    « nomade »وكلمة بدوي راحل أو  ،كسب العيش والرزق

«nemein»   واليت تعين أرعى« faire paître »  . ومنط احلياة هذا حيتوي على حقائق
  .اجلغرافية والثقافية ،ولوجية خمتلفة على الناحية التارخييةثنإ

وقد قسم اإلثنولوجيون البداوة إىل منطني رئيسـني؛ جمتمعـات القناصـني الصـيادين     
وجمتمع الرعاة واليت يعترب البدوي العريب منوذجا حيا  ،من جهة ،وهم اليوم قلة قليلة ،والقطافني

  1.له من جهة أخرى

 ،ابن خلدون مقتصرون على الضروري من األقـوات واملالبـس   رىيكما  ،وأهل البدو
  2"أو من الطني واحلجر ،أو من الشجر ،والوبر ،يتخذون البيوت من الشعر ،واملساكن 

سلوم يف أخلدون أهل البدو على ثالثة أصناف حسب طريقة عيشهم و ابنوقد صنف 
  :وهذه األنواع هي  ،احلياة

كان املقام أوىل بـه مـن    ،وتربية النحل ،حةوالقيام بالفالمن كان منهم يف الزراعة   -أ
  .وهم الربابرة وغري العرب ،والقرى واجلبال )ضواحي املدن  (وهؤالء سكان املدر  ،الظعن

                                     
1 Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. Nomadisme ، 1993-2004 
2 IBN KHALDOUN: Discours sur L'histoire Universelle Al- Muqaddima، traduit par: 
Vincent Monteil، Sindbad، 1978، p243 
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فهم ظعـن يف األغلـب الرتيـاد     ،والبقر ،مثل الغنم ،من كان معاشه يف السائمة  -ب
ين ال يتوغلون داخل ذال ،وهم الشاوية ،صلح هلمواملياه حليوانام فالتقلب يف األرض أ ،املسارح
  .الصحراء

وهم بـدو العـرب   . فهم أكثر ظعنا وأبعد يف القفر جماال ،من كان معاشه يف اإلبل -ج
  1.و بدو الرببر والزناتيني بالغرب ،بالشرق

هم سكان الشريط الساحلي  األولالنوع  أنمن خالل هذا التقسيم نستطيع أن نستشف 
 ،والنوع الثاين هم أولئك الذين يتواجدون على ختوم الصحراء ،القرى واألريافالذي يقطنون 

  .أما النوع الثالث فهم سكان الصحراء

ألمـا يرتبطـان إقليميـا     ؛وما يهمنا يف هذا البحث هو النوع الثاين والنوع الثالـث 
  .ويصنفان ضمن البداوة الرعوية ،بالصحراء

  :البداوة واجلمل

يعتمد على  ،حلياة اخلاص باتمع الصحراوي واتمع املتاخم للصحراءإن هذا النمط من ا
وترىب هذه احليوانات ألسباب عديدة تتمثل أساسا يف  ،وعلى تربية املاعز والغنم واإلبل ،الرعي

أمـا   ،بالنسبة لإلبل واملاعز والغـنم ) احلليب واللحم(  ،أا تعترب الغذاء املباشر ألفراد اتمع 
وميكن تقسـيم احليـاة البدويـة يف     ،ضافة إىل ذلك يستعمل للنقل والرحيل والسفراجلمل فإ

  .مها البداوة الرعوية والبداوة احلربية ،الصحراء اجلزائرية إىل قسمني

فإا مثل احليـاة   Arnold Toynbee 1أما البداوة الرعوية كما يقول أرنولد توينيب
وما كـان لـه أن    ، أنه طفيلي يعيش على الزراعةإال ،هي أسلوب يف احلياة غري زراعي ،املدنية

  2.....يوجد إال على مقربة من السكان الزراعيني وباملشاركة معهم

                                     
   244ص  ،املرجع السابق  1
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ولوال اجلمل  ،واجلمل بالنسبة للبدوي مبثابة احملور الرئيس الذي تدور حوله احلياة البدوية
هلا لتكـون   ة ما كانإن احلياة البدوي: " VIALكما يقول فيال  ،تكون أنما للحياة البدوية 

ته استطاعت بعض القبائل الصحراوية التأقلم والعيش وسط الصـحراء  طلوال اجلمل الذي بواس
  .وظروفها الطبيعية القاسية

إذ بواسطته  ،يف تاريخ الصحراء ارئيس حدثاإدخال اجلمل  عد ،ومنذ القرن الثاين للميالد
مث يف القـرون الالحقـة    ،الصـحراء  عمقبدأت بعض الشعوب الرعوية تتوغل شيئا فشيئا يف 

 -وحده-فاجلمل . وضعت هذه الشعوب النمط الوحيد للحياة خارج الواحات؛ احلياة البدوية
 ،املواد الغذائية ،حيمل وينقل املاءفهو . من ساعد البدوي الراحل على العيش واحلياة يف الصحراء

  3.ولألغنياء منهم اللحم واجللد ،يوفر للبدو احلليب والوبر

وقد عرفت صحراء مشال إفريقيا هذا النمط من احلياة منذ عصور قدمية تعود إىل ما قبـل  
وملا دجن اجلمل ذو السنام الواحد يف : " التاريخ امليالدي كما يؤكد ذلك املؤرخ أرنولد توينيب

تـاريخ  وملا تأقلم احلصان هناك قبل بدء ال ،قبل امليالد ةالسهوب العربية قبل انتهاء األلف الثاني
انتقلت البداوة الرعوية إىل مشال  ومنها ،اتسع جمال البداوة الرعوية فشمل بالد العرب ،امليالدي
  4.إفريقية

بالنسبة للبداوة احلربية كما هو احلال بالنسبة للطـوارق   أما ،بالنسبة للبداوة الرعويةهذا 
ويظهر هذا  ،يت يف الصحراءفاجلمل أو املهاري يلعب دورا بارزا يف احلفاظ على هذا النمط احليا

  ."سعيدا وسأكوناعطين خيمة ومهاري :" الطارقية األغنية يف

                                                                                                              
درس التاريخ اليوناين والبيزنطي جبامعة لندن ، قبل أن يصبح مديرا  ،1889مؤرخ بريطاين ولد بلندن سنة  Arnold Toynbeeأرنولد تزينيب  1

 .يف إثىن عشر جملدا أهم أعماله" دراسة التاريخ" للمعهد امللكي للشؤون اخلارجية، أهتم بدراسة فلسفة التاريخ ، ويعترب كتابه 

  125ص . 1985بريوت  ،والتوزيعاألهلية للنشر  ،ترمجة الدكتور نقوال زيادة تاريخ البشرية ،أرنولد ،توينيب2 
3 VIAL، Yves et Maurice: Sahara  Milieu Vivant، Hatier، Paris، 1949، p 198. 

  127ص. 1985بريوت  ،األهلية للنشر والتوزيع ،ترمجة الدكتور نقوال زيادة تاريخ البشرية ،أرنولد ،توينيب 4
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 النظام االجتماعي

ويف غري الصحراء باستثناء املدن الكربى الـيت   ،إن النظام االجتماعي السائد يف الصحراء 
كومـة  ال احل ،ومل تستطع ،خي، هو نظام اجلماعات وااملشاكانت حتت نفوذ االحتالل الفرنسي

  .الرببرية حتت سلطتها أوالعثمانية وال اإلدارة الفرنسية إخضاع القبائل العربية 

املختلفة بعضها عن بعض يف  ،اتمع اجلزائري جمموعة من الفرق والطوائف والقبائلكان 
  .السلوك وطريقة التفكري والعادات والتقاليد وغريها

يف حـديثهم   ،دكتور حنفي بن عيسىونقطة الضعف يف أحكام املستشرقني كما يقول ال
ال  –واملغرب العريب بصـورة عامـة    -وذلك أن سكان اجلزائر ،عما يسمونه طوائف السكان

يؤلفون يف نظرهم جمموعة متجانسة من املواطنني الذين جتمع بينهم التقاليد والعـادات واللغـة   
  1.بل هم ينتمون إىل طوائف بينها فروق عديدة ،والدين واألرض

حيث حيافظ الفرد على حقوقه مع واجباتـه فـإن    ،كان النظام عند الرببر دميقراطيافإذا 
يذوب فيه الفرد أمام من هو أعلـى منـه    ،أبوي ،ديين  ،نظام عند العرب نظام أرستقراطي ال

  .أحدمها يعلي الفرد واآلخر يعلي اجلماعة ،وهذا هو الفرق بني العرب والرببر ،مرتلة

هناك فقط مندوبون بسـطاء مكلفـون    ،نبالء أويوخ أو زعماء عند الرببر ليس هناك ش
أو بتنفيذ القوانني اليت كرستها األعراف والزمن واملنتخب عليها داخل الـس   ،بإدارة األمور

ينضـم إليـه    أنوالذي ميكن لكل فرد بلغ سن الرشـد   ،العام والذي يطلق عليه اسم اجلماعة
  2.فيناقش ويطرح أفكاره وينتخب

فإنه استطاع أن حيقق ما مل تسـتطع   ،لنظام االجتماعي يف اجلزائر له خلفيات دينيةوألن ا
 ،وحىت النظام االجتماعي: " DOUTTE، Edmond  املؤسسات السياسية أن حتققه يقول دوثي

                                     
  .45ص  ،اجلزائر ،1963نوفمرب ، 6العدد  ،عرفةجملة امل ،املستشرقون وتاريخ اجلزائر ،بن عيسى حنفي 1

 

2 FAIDHERBE، Léon: Instruction sur l'Anthropologie de l'Algérie، Paris، 1874 p 19- 20 
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وحىت يف املناطق النائيـة عـن   ... فاحلاكم هو اخلليفة اإلمام ذو السلطة املطلقة ،ذو مظهر ديين
النظام صبغة دينية؛ حيث ارتبطت القبائل بشيخ من  أخذ -يقصد بذلك الصحراءورمبا  ،احلكم

املدارس يف يد و ،الشيوخ لدى  سكان مشال إفريقيا ؛ وأصبحت تسمى قبيلة أوالد سيدي فالن
وأخريا فإن الطرق الدينية واليت وصل تأثريهـا إىل أقصـى القـرى    ... لبةرجال الدين أو الطُّ
  1."قوة وترابطا مل حتققه املؤسسات السياسية تعطي لإلسالمتطاعت أن اس ،والدواوير البعيدة

أصوهلم  أو ،وقد قسم الفرنسيون القبائل إىل أنواع حسب طريقة ومنط حيام أو تارخيهم
 Tribus noblesوالقبائـل النبيلـة    Tribus religieuses؛ فهناك القبائل الدينيـة  

   Tribus guerrieresلقبائل احملاربة وا  tribus- coloniesوالقبائل املهاجرة 

  

  

  

  القبائل الدينية

سـيدي   أوالدمرابطني وكثريا ما تسمى باسم  أبناءهي قبائل كل أفرادها مرابطون      
وهي  ،فهي اليت تعطي إشارة احلرث واحلصاد ،وتتمتع هذه القبائل بسلطة اجتماعية كبرية ،فالن

  .اليت تعطي إشارة احلرب املقدسة

لدى هذه القبائل ضريح شيخ القبيلة وتدعى القبة وجبانبها توجد الزاويـة والـيت   و      
واملـأوى واملسـاعدة    املأكلوجيد الزائر يف الزاوية . تكون عادة مبثابة مقر شيخ الزاوية وعائلته

                                     
1 DOUTTE، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، typographie Adolphe 
Jourdain، Alger، 1909. p12 - 13 

. 
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ـا املدرسـة   وبات احلياة واخلدمات االجتماعية من متطل كثريااملادية؛ وهكذا فالزاوية تشمل 
  .املرافقواحملكمة والرتل واملطعم وغري ذلك من  واملسجد

إن من هذه الزوايا خترج الكـثري مـن مـثريي الشـغب أي     :  Rozetي ويقول روز
وزاوية  ،املقاومات اليت عانت منها فرنسا ومن بني هذه الزوايا زاوية سيدي سامل جنوب اجلزائر

ائة سنة تتمتع بشهرة عظيمة يف واليت كانت قبل ثالمث ،سيدي حمي الدين باغراس جنوب وهران 
، وكثريا مـا زعزعـت عـرش    العلم والقداسة حني كان ليون اإلفريقي يكتب وصفه إلفريقيا

وهكذا  :حديثه عن هذه الزاوية وتارخيها ليقول  يويكمل روز. دولة بين زيان القويةتلمسان و
يف كـل   هامس اع صيتذ وبنفس الزاوية ؛ زاوية سيدي حمي الدين يزداد ولد ،وبعد ثالثة قرون

  1.عبد القادر: العامل يدعى  أصقاع

  

  القبائل النبيلة

وهي قبائل تعتمد يف إثبات وجودها على قدراا العسكرية وال تستقي مكانتها وهيبتـها  
، مثـل قبائـل   وإمنا من السلطة العسكرية  ،ROZET يمن السلطة الدينية كما يقول روز

وتقوم حبمايتها  أخرىداودة وهي قبائل تعمل يف خدمة قبائل جواد بالغرب اجلزائري وقبائل الاأل
  2.الغارات واحلروب أثناء

  القبائل املهاجرة

الرتاعات الـيت  وواخلالفات  ،أو االضطرابات السياسية ،هي قبائل تضطرها املعاناة والفقر
الـرزق   أومن حبثا عن األ أخرىتنشب بينها وبني القبائل ااورة إىل اهلجرة والتنقل إىل أماكن 

منـها  ومن هذه القبائل قبيلة بين عريب املتواجدة على أبواب اجلزائر العاصمة واليت انتقل جزء 
                                     

1 ROZET ET CARETTE : L'Algérie، Paris، Firmin Didot Frères، Editeurs، 1850. p 232 
  233  ص ،املرجع السابق  2
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وبسبب خصـام مـع القبائـل     ،ستقر بتخوم الصحراء اجلزائريةتمن جنوب الصحراء املغربية ل
مثـال  ومنها إىل ضواحي جباية وهكذا فقبيلة بين عريب  ،رحلت إىل ضواحي احلضنة ،ااورة

  1. للقبيلة املهاجرة

  القبائل احملاربة

وهي قبائل تعيش على الغزو والغارات على القبائل األخرى كما هـو احلـال بالنسـبة    
 Les guerriers du désert للطوارق الذين يطلقون عليهم اسم حمـاربوا الصـحراء   

  .  الصحراء والذين يعيشون على الغارات اليت يقومون ا على قوافل التجارة اليت تعرب

 األسرة واملرأة يف النظام االجتماعي 

إذا كانت القبيلة هي اخللية األساسية يف تركيبـة النظـام االجتمـاعي لـدى اتمـع      
ة أهم أواملر، صريوراومنه قوا  يتستق ،فإن األسرة هي معني هذه اخللية الكربى ،الصحراوي

فاألسرة هي الدرع الواقية لـه مـن    ،ه الرئيسةروافد هذا املعني إذ أما تشكالن قوامه ودعامت
وأسرة " الدرع احلصينة"وكما جاء يف قواميس اللغة فاألصل اللغوي ملعىن األسرة أا  ،اآلفات 
وهـي  . أسرة الرجل رهطه ألنه يتقوى م:" أهله وعشريته األدنون وقال اجلوهري : الرجل 

واألسرة واحدة من أهـم الـنظم    2،والشعوب وتنشأ األمم ،النواة اليت تتكون منها اتمعات
  .عيوم عليها -يف الظروف الطبيعية -وهي اجلماعة األولية اليت يفتح األطفال ،ةاالجتماعي

بل إن  ،وهي ال ختلو من الترابط والتعاون واأللفة ،أعماق شخصية الفرد يففلألسرة تأثري 
  3"هذه الصفات هي أهم املالمح املميزة لألسرة

                                     
  226ص املرجع نفسه،  1
  533ص .2002 ،ليبيا ،كلية الدعوة اإلسالمية ،اجلزء األول  ،معارف إسالمية ،عبد اللطيف ،أمحد الشويرف 2

 

، 1981 ،2:ط ،القاهرة ،دار املعارف  ،األسرة دراسة يف املعاصرة التجاهات ،ريعلياء شك،  539نقال عن معارف إسالمية ص 3
  .15ص
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وبناء شخصيتهم  ،األفراد توتأثريها يف سلوكيا ،دور كبري يف حياة الصحراويني ولألسرة
إىل  ،ويعود هذا  كما تشري إىل ذلك الباحثة علياء شـكري  ،أكثر من تأثريها عند سكان املدن

تأثري األسرة  نكا ،وكلما كانت اتمعات أقرب إىل البداوة: "تقول الباحثة ،منط احلياة البدوية
 ،لكن ذلك يقل وقد ينعدم يف اتمعات الصناعية املتقدمة ،ها ألفرادها بدرجة كبريةوقوة ضبط

تمعات الشرقية خيضع لضوابط ينذر أن يتمـرد  فهو يف ا ،كما أن الزواج قل أن يتم عشوائيا
دراسات متعددة يف علم االجتماع وجود حتديد أكثر إلزاما بـالزواج   توقد أثبت عليها األبناء،
  1"العمومة واخلؤولة من بنات

ب دورها مل تتح هلا الفرصة للع ،م للمرأة داخل األسرة فإن هذه األخريةورغم الدور امله
ن للمرأة اجلزائرية صورة صورة اليت رمسها الرحالة الفرنسيوإذ أن ال كعنصر فاعل داخل اتمع،

إىل القول بأن اجلزائر ومنهم من ذهب  ،وحقوقه إرادته ةفهي ذلك الكائن املسلوب ،سوداء قامتة
واملرأة  الكائن اجلميل املرهـف   ،هلا كل شيء عدا املرأة ؛ املرأة ال توجد باجلزائر؛ املرأة الروح

اجلزائـر هلـا   :  "GASTINEAU، Benjamin األحاسيس ؛ يقول بنجامني غاستينو 
بـات مـن   وغا ،أرض خصبة ،هلا مساء رائعة على الدوام ،البحر واجلبال ،الواحات ،الصحراء

كـل   ، خيول حتسدها عليهـا منابع باردة ومياه معدنية حارة ،البلوط اآلهلة باألسود والفهود
هلا كـل  ... اجلزائر ،حماجر من الرخام ومناجم من الذهب والفضة واحلديد والرصاص ،أوروبا

  2.ولكن ليس هلا املرأة ،كل هذا اجلمال ،وهذه الثروات ،هذه الفضاءات

ة اجلزائريـة عمومـا   أهذه الوضعية املزرية اليت كانت تعيشها املر ويؤكد فرومونتان على
ما سأقوله لك عن الظروف حني يكتب ألحد أصدقائه؛  ،ة الصحراوية العربية باخلصوصأواملر

القاسية للمرأة العربية ليس جديدا؛ فأنت تعلم الوضعية اليت مينحها هلا الزواج؛ فهي يف الوقـت  

                                     
  .72املرجع نفسه، ص   1

2  GASTINEAU, Benjamin: Les femmes et les mœurs de l'Algérie، Paris 1861p 5 
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ويـرى  ، 1وتقريبا يمة املـرتل  ،اخلادمة ،سائسة اخليل ،احلرفية ،ملةالعا ،واحلاضنة ،نفسه األم
لكنها حمجوبة  ،اخلصائص املميزة للمجتمع اجلزائري مرتلة املرأة فهي سيدة البيت البعض أن من
     2  .وحمرومة من التعلم والشغل ،عن الشوارع

حقوقهـا   فإنجتماعية ولكن وبرغم الدور اإلجيايب الذي متارسه املرأة داخل املنظومة اال
وإن حاولت املطالبة ا أو التوجه إىل العدالة لتأخذ هلا هذه احلقوق ؛ يؤكد غاستينو  ،مهضومة 

القاضي من سوء معاملة  معبثا حتاول بعض النساء القويات الشكوى أما:" هذه الوضعية بقوله 
ـ  . فنادرا ما ينصف القاضي تظلمهن ،أزواجهن ، انني صـامتات وهكذا فاألحسن هلـن أن يع

ويتحولن إىل حوريات من حوريـات جنـة    ،لصهن املوت، إىل أن خيوة الزوجخاضعات لقس
  3."حممد

يف اتمع اجلزائري تبدو أيضا من خالل األمثال الشعبية  ،وهذه النظرة املبخسة حق املرأة
  :جلنرال دوماسكتلك األمثال اليت أوردها ا ،اليت تصورها بشىت أنواع الصور السلبية ،اجلزائرية 

  النساء يتحزموا باللفعى "

  "ويعلقوا شناشنهم بالعقرب

  سوق النساء كي سوق الصقور"أو 

  اللي داخلو الزم يرد بالو

  يدمرولو مسعتو

                                     
1    FROMENTIN،Eugenne: Un été au Sahara. Paris Librairies Plon p 47. 

  
  

، ديـوان املطبوعـات اجلامعبـة    ،ترمجة رابح ومنصف عاشور،اجلزائر بني املاضي واحلاضر: إيف الكوست ،أندري نوشي ،رنيانأندي ب 2
  213ص ،1984،اجلزائر

3 GASTINEAU، Benjamin: Les femmes et les mœurs de l'Algérie، Collection Hetzl،Paris، 
1861. p 16  
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  عمالواينسيوه يف 

  وياكلولو مالو

   ويعطيوه ضفريه

  1"يكفن بيها حالو

ساء فكانت أكثـر  أما وجوه الن : "وتصف إيزابيل إبرهاردت النساء الصحراويات فتقول
مـن ضـفائر    ،ببناء ثقيل من ضفائر شعر أبيض حممر باحلناء ،العجائز درداء ،متغضنة ،امسرارا

ذات  ،أما الفتيات فقد كانت وجوههن مغرية وموصدة...واألطواق واملناديل ،الصوف األمحر
، كانت عيـون كـبرية مندهشـة    يف سحنة داكنة ،مسات قوية نسبيا ولكن نقية ومتجانسة

  ."مثنية على الطراز القدمي ،سوداء تقريبا ،الكل ملفوف يف ملحفة زرقاء داكنة... وجلةو

، يف املدينة العربيـة  خييم صمت مدائن اجلنوب على بوسعادة :مث تواصل فتصف لباسهن 
، يطغى النساء والفتيات يف أثواب ساطعة ر املارة غري أنه يف الوادي تتجول أحيانا كوكبة منذين

  .دد األلوان الوردية والصفراء واحلمراء والزرقاء وغريها عليها تع

فهي كثريا مـا تكـون    ،نظرية الرجل ،تعترب املرأة الطارقية ،وعلى عكس اتمع العريب 
ونظرا لقيمتها اليت تتمتع ا داخل اتمع توكل مهمة تربية  ،وهلا احلق يف اختيار الزوج ،متعلمة
ال ينتشر تعدد الزوجات باتمع الطارقي رغم أم يـدينون   فسه،وللسبب نودائما  ،األبناء هلا

   2.باإلسالم الذي يبيحه

                                     
1 1 Le General Daumas، Mœurs et coutumes de l'Algerie Tell- Kabylie- Sahara Paris 1 
Librairie de L-Hachette et Cie.1853 p 125 

  
2  ، : A Travers le Sahara، G. DEMAGE, Aventures Merveilleuses de Marius Mercurin ، 
Librairies Hachette، Paris، 1903، p 105 
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هذه ومن مظاهر وللمرأة الصحراوية طقوسها وخصوصيتها يف االهتمام جبماهلا  وزينتها، 
كنماذج طاغية لـدى كـل     الوشم واحلناء والكحل أورد هنا  الزينة عند النساء الصحراويات

   :نساء الصحراء

  الوشم  - 

ونساء الوشم مسة بارزة لدى املرأة البدوية الصحراوية حىت ليخيل للمرء أن تلك األوشام  
ـ وسط الشفة السفلى ووسط اجلبني ،العنق ،يومشن ظاهر اليد ،البدو خصوصا ه ، والوشم متارس

 ،ق شـجرة النيلـة  ورحيث يضعن حتت اجللد عجينة مصنوعة من  ،النساء خاصة بواسطة إبرة
ويعترب الوشم إضافة إىل كونه  1.وهو نوع من البادجنان، وراق نبات األفانية السوداء، وأدوالرما

 .لالنتماء لقبيلة أو ألخرى ارمز ،وسيلة من وسائل التجميل

  احلناء - 

وتستعمل  ،نبتة تزرع يف كل الواحات الصحراوية) Laousonia Inermis( احلناء 
 ،مث تطحن وتدق إىل أن تصري غبارا  ،اق هذا النباتخري جتفف أور، وهلذا األللدواء و للتجميل

على املكان املراد صبغه من مث يضاف إليها لنتحصل يف األخري على عجني يوضع لعدة ساعات 
أمـا   ،ي يدا واحـدة  بعض وهو قليل حينالو ،الرجال إال يف األصابع ما يستعمله اجلسم، ونادرا

  2اليدين والرجلني ،النساء فيحنني األصابع

  الكحل - 

أة احلقيقيـة ويسـتعمل يف   ال يفارق قارورة املر) Sulfure d'antimoine(الكحل 
وعالوة على ذلك فالكحـل يعتـرب دواء    ،إلعطاء بريق أكثر للعينني ،شفار واحلواجبصبغ األ

أحيانـا مـن    ،ويستحضر بعدة طـرق . هذا املرض املنتشر كثريا بالصحراء ،مهما لرمد العيون
                                     

1 VOISIN، André-Roger: Le Souf Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p134 
2 Largeau، Victor، Le Sahara Algérien . Paris، Libriairie Hachette et Cie، 1881 p 75. 
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مث  ،اخل...وصمغ جـاوة  ،الزعفران ،املسك  ،كش القرنفل ،لشب احملترقوا ،كربيتات النحاس
  1.خيلط الكل و يدق إىل أن يصري مسحوقا

إضافة إىل احللي اليت ال تتخلى عنها املرأة اجلزائرية عموما و من بني احللي اليت تتخـذها  
احللي اليت تضـعها   واألشناف أو الشنوف من ،املرأة اجلزائرية للزينة األشناف وتلبس يف األذنني

  .دا، وال ترتعها أباملرأة دوما

كانت العجوزان ترتـديان ملحفـتني   : "حلي املرأة الصحراوية فتقول إبرهاردتتصف 
والتسـرحية وفـق   ، ايا ثقيلة حول جسديهما املوميائيداكنيت احلمرة يشكل صوفهما الكث ثن

ويف  ،اء برتقايل نـري لوـا  حبن  بضفائر صوف أمحر وضفائر شعر شهباء خمضبة ،عادات البلد
وعلـى  . بسليسالت فضية مشبوكة يف املناديل احلريرية للتسرحية ،أذنيهما املتعبتني حلقات ثقيلة

وصفائح ثقيلـة مـن الفضـة     ،الصدر اهلابط قالئد من قطع الذهب والعجائن املعطرة اففة
ه احللـي  واألسـاور   والبطيئة ترن كل هـذ  املتباعدةاملرصعة؛ ومع  كل حركة من حركاما 

  2."واخلالخيل

  البعد العرقي  -2

يف كتابه تـأمالت يف   Augustin Thierryيقول املؤرخ الفرنسي أوغستان تريي 
وإمنا يهمها معرفة من أين احندرت  ،ال حتيا فقط يف احلاضر إن اتمعات اإلنسانية"تاريخ فرنسا 

جلزائري يتكون أساسا مـن عنصـرين مهـا    واتمع ا، "لتستطيع أن تتبني وجهتها يف املستقبل
  .العنصر العريب والعنصر العريب

  العرب-1

                                     
1 Ibid، P75    
2   EBERHARDT،  Isabelle: Le Major، Document électronique 
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العرب البائدة وهم عاد ومثود وطسم : إىل قسمني كبريينالعرب أمة سامية تقسم تقليديا 
أو (وعرب الشـمال  ) أو العرب العاربة(عرب اجلنوب : وجديس؛ والعرب الباقية وهم فرعان

 رب شبه اجلزيرة العربية، وقد خرجوا منها إىل العـراق والشـام يف  مهد الع). العرب املستعربة
أنشأ العرب بعد اإلسالم، دولة واسـعة  . موجات متالحقة كان آخرها الفتح العريب اإلسالمي

وأنشأوا حضارة من أعظم احلضارات . امتدت من اهلند يف الشرق إىل احمليط األطلسي يف الغرب
يؤلفون أمة كبرية جيمع ما بني شعوا تـاريخ واحـد، ولغـة     والعرب اليوم . يف تاريخ العامل

وهم يقيمون يف منطقة من أغىن مناطق العامل وأمهها من حيـث  . واحدة، وآالم وآمال واحدة
، متتد من اخلليج العريب إىل احمليط األطلسي، وتنتظم اثنتني وعشرين ياملوقع اجلغرايف واإلستراتيج

ويعتربون . أما عددههم فيزيد على مئة مليون نسمة. دول العربيةدولة تتعاون يف نطاق جامعة ال
  . 1العرق األكثر وجودا باجلزائر 

  الرببر -2

من أكربها وأمههـا  . قبائل من العرق القوقازي منتشرة يف املغرب واجلزائر وتونس وليبيا
  . ، وقبيلة زناتة)الصناهجة(، وقبيلة صنهاجة أو )املصامدة(قبيلة مصمودة أو 

وقد لعبـوا  . صر الرببر يف القرن الثامن للميالد، مث أسلموا يف أوائل القرن الثامن للميالدتن
دورا بارزا يف التاريخ اإلسالمي، وعرفت عنهم غرية شديدة على الدين اجلديد وتفان يف الدفاع 

  .من أعظمها دولة املرابطني ودولة املوحدين. أنشأوا بعد إسالمهم دوال ذات بأس. عنه

 ،بالالتينية وبالعربية ،كتب تاريخ الرببر باليونانية:" أصل الرببر يقول إمساعيل حامت وعن 
وقد تشكلت النواة األصلية هلذا . غري أن أصل هؤالء مل يكن حمددا بدقة يف كل تلك الكتابات

ناك فه. اجلنس يف القرون املاضية من الليبيني الذي كانوا يقطنون إفريقيا الشمالية حتت أمساء عدة
ومنهم من  ،مطاردين من طرف اليهود ،منهم من ينتمي إىل الكنعانيني الذي قدموا من الشرق 

                                     
  2006موسوعة املورد اإللكترونية، قرص مضغوط  1
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أما بالسواحل فـإن العنصـر    ،ينتمي إىل الفرس واألرمينيون الذين جلبهم معه هرقل إىل أسبانيا
للغة وتبىن ا ،من امتزاج هذه األجناسالشعب الذي نشأ وهكذا ف. اللييب قد اختلط مع الفينيقيني

  1.نسبة إىل مازيغ بن كنعان ،حتت اسم األمازيغية ،واليت ال تزال إىل اليوم ،الليبية القدمية

 وعن أصل الرببر يذكر املؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون رأيا يصفه الـدكتور عبـد اهللا  
وميكننـا أن نـأيت بافتراضـات    :"شريط بالرأي املتسم بسمة البحث العلمي الرتيه يقول لوبون

إن أولئك املهاجرين مل يـأتوا مـن   : عن األمكنة اليت صدرت عنها تلك اهلجرة فنقول معقولة
وال من الشمال الذي مل يكن إال حبرا خضما مل يفكـر   ،الذي ال يرى فيه غري الزنوج 2اجلنوب

مارين مـن األرض   ،أي من آسيا ،وإمنا جاء أولئك املهاجرون من الشرق ،األقدمون يف عبوره
  .و جاءوا من الغرب أي من مضيق جبل طارقأ 3لها بإفريقياالضيقة اليت تص

أو مـن   ،سود الشعر أتوا من شواطئ الفرات ومن مشال بالد العربواحلق أن املهاجرين 
زرق العيون أتوا من مشال أوروبا ، شقر الشعور، وأن املهاجرين مكان أبعد منها على ما حيتمل

ا بدليل ما بني آثارهم احلجرية يف إفريقيا ومـا  مارين على األرجح من أقصى طرف غريب إفريقي
 4"بني اآلثار احلجرية اليت اكتشفت يف مشال أوروبا من املطابقة

واتمع الرببري نفسه ينقسم إىل عدة بطون كبرية تتباين فيما بينها يف العادات والتقاليـد  
  .ق وامليزابيونرالطوا،القبائل : وأهم هذه البطون ،ويف اللغة والسلوك

  القبائل  - أ

                                     
1 HAMET، Ismael: Les Français Musulmans du Nord de l'Afrique، Armand Colin، Paris ،1906  p 

21 
 

 .يقصد باجلنوب الصحراء 2
 .أي من قناة السويس اليوم 3
  103و 102ص . 1983 ،اجلزائر ،املؤسسة الوطنية للكتب ،تاريخ الثقافة واألدب يف املشرق واملغرب: عبداهللا ،نقال عن شريط 4
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هم تلك األقوام اليت تقطن جبال مشال  اجلزائر ، يعشون على الزراعة،و ال عالقـة هلـم بالفروسـية        
 : CLAMAGERAN والترحال؛ يقول كالماجرون

كلما تأملنا القبائليني كلما أدركنا الفرق بينهم وبني العرب؛ فهم ليسوا فرسانا وال بدو رحالة "
أو على التخصيص بسـتانيون ألـم    ،مقيمون ومزارعون ،مشاة ،بل على العكس ،وال رعاة

 1".يعيشون على أشجار التني والزيتون

أما عن أصل كلمة قبائل فإن بعض العلماء يرجعها  إىل أصل فينيقي؛ فبعل حتيل إىل االسم 
 ،التشبيهيف اللغات العربية تستعمل للربط بني كلمتني أثناء املقارنة و "كا"و ،العام لآلهلة السورية
  .أي مثل عباد بعل K baal ،وهكذا تكون كابعل

كن أن ، ميوعليه فإننا بالعودة للغة العربية ،غري أن هذا األصل مل يذكر يف مؤلفات القدامى
  :جند الكلمات التالية

  مجع قبائل: قبيلة

  مبعىن رضي: قبل

  عكس بعد: قبل

يل إىل أم أولئك الـذين قبلـوا   والثانية حت ،فاألوىل حتيلنا إىل طريقة نظامهم االجتماعي
والثالثة حتيل إىل أـم األقـوام الـيت     ،اإلسالم دينا و رضوا بالقرآن عقيدة بعد دخول العرب

  2.سكنت مشال إفريقيا قبل جميء العرب 

 الطوارق  - ب

                                     
1: CLAMAGERAN. J.J :L'Algérie Impressions de Voyage 17 Mars- 4 Juin 1873. Paris. 
Laibrairie Germer Bailliere، 1874، p 210. 
2 DAUMAS et FABRE: La Grande Kabylie Etude Historique، L Hachette، France ،1847 . 
p 4 et 5 
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الطوارق بدو رحل، منتشرون يف األرجاء الوسطى والغربية من الصحراء الكربى وعلـى       
 . األوسط من متبكتو يف مايل إىل نيجريياطول ر النيجر 

أما عددهم فيتراوح ما بني أربعمائـة ألـف   . والطوارق يدينون باإلسالم وينطقون بلغة بربرية
  .ومخسمائة ألف نسمة

اجلزائر، ويكفـيهم  نذ القدم أن الطوارق من القبائل الرببرية اليت استوطنت م يف ال شك
ل حضارة عرب التاريخ القدمي، على ضفاف حبريا الصحراء فخرا، كسكان أصليني، أم أنشأوا أو

الكربى، وال تزال الدراسات األنثروبولوجية واألركيولوجية تكشف الروائع اليت تشهد على أن 
آثار تلك احلضارة عريقة ضاربة يف القدم، ومن الدالئل اليت تؤكد على أن الصحراء كانـت يف  

ريا على ما عليه اآلن وجود خملفـات كـربى مـن    عصور ما قبل التاريخ ختتلف اختالفا جذ
رواسب الطمي املتراكمة يف الصحراء وأحواض مغلقة تدل على أا كانت مغطاة بشبكة مائية 

  1.ومرعى خصيب

ويؤكد هذا االنتماء الدكتور فيليكس حني يقول أنه يعتقد عموما بان طوارق الفالة من 
يتميزون بنمط حياة وتقاليد وعادات خمتلفـة   غري أم ،مثلهم مثل الصحراويني ،جنس بربري

  .2متاما

، يتنقلون حسب ظروف احلياة وظروف الطبيعة ،وهم جمتمع يتأرجح بني الثبات واحلركة
 ،جل التجارة حينا ومن أجل الغزو حينا آخر؛ ذلك أم قوم يعشقون القتـال واحلـرب  من أ

 ،الطوارق ليسوا قبيلـة : "فيليكس وكثريا ما وصفوا من طرف الرحالة بقراصنة الصحراء؛ يقول
تقطن عائالم مبدن مشال شرق الصحراء وعلى طـول  . إم أمة كبرية حتتل كل شساعة الفالة

                                     
  13ص 1995 ،اجلزائر ،تحف الوطين للمجاهدامل ،اهلقار أجماد وأجناد: بوشارب عبد السالم:نقال عن  1

L'Hote، H: Chronique des Oueds du Sahara، T7 ،1951، p50 
 

2 Le Docteur FELIX، jacquot : Expédition du Général Cavignac dans le Sahara 
Algérien en Avril et Mai1847. Paris، Gide et Baudry librairies éditions 1849، p190 
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رحل ويتنقلون  إىللكن مبجرد جميء الربيع يتحول الطوارق  ،أو مغارات جبال اهلقار ،السودان
ويف غالـب   ... للقرصنةعني صاحل إىلومن متبكتو  ،من على خط غدامس إىل دامرفو للتجارة

  1."إم قراصنة حميط الرمال...األحيان ميتهنون القرصنة أينما كانوا

فهناك  ،يف أصل هذه الكلمة ،اختلف الرحالة واملؤرخون ،وخبصوص تسميتهم بالطوارق
ألم  ،ن العرب أطلقوا عليهم هذه التسمية أو ،2وإىل كلمة الطريق ،من حييلها على اللغة العربية

وهنـاك مـن   . ويقطعون سبل القوافل لنهبها ،يغريون على القبائل األخرى ،وا قطاع طرقكان
اليت كانوا يقطنون ا ؛ يف منتصف القرن السادس عشر كـان الطـوارق    ،يربطها مبنطقة تارقة

متامخة للصحراء املغربية؛  ،يعيشون بواحة تقع على مسرية مخسة أيام جنوب شرق وادى الذراع
  3.ولكنهم شيئا فشيئا اجتهوا حنو اجلنوب ،êدعى وادى تارقة هذه الواحة ت

  الصفات الفيزيولوجية

 ،حـادون  ،حنفـاء  ،وكأم عمالقـة  ، بعضهم يبدوالطوارق يتميزون بطول أجسامهم
غري أن الشمس تغري ألوام مع  ،بيض البشرة أطفاال ،عضالم كأا نابض حديدي ،عصبيون
 ،وجوههم تشبه الصنف القوقازي، ج بني اللون األسود واألبيضوعند العبيد هي امتزا. الوقت

 ،سود العيون ،عريضي اجلباه ،ودائري عند البعض اآلخر  ،عند البعض  ،الوجه بيضاوي طويل
أسنام بيضاء  ،حلاهم سوداء غري أا نادرة ،وشفاههم دقيقة ،أفواههم متوسطة  ،صغار األنف

  4.قليل منهم ذوو عيون زرقاء ،ومجيلة

                                     
   106ص ،رجع نفسهامل 1

2 LOYER، Ch: Les Touaregs، Benjamin Duprat، Paris، 1863، p8  
  

ê تارقة هذه هي منطقة فزان باجلماهريية الليبية.  
 

3 CARETTE.Ernest: Recherche sur l'Origine et les Migrations des Principales Tribus 
de l'Afrique Septentrionale، Imprimerie Impériale، paris، 1842 p 313. 
4 Duveyrier، Henri: Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، pp 381 - 382 
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واستطعت أن أميـز  :"ي يف روايته الطارقي واصفا مالمح الرجل الطارقييقول ألبار فارم
، يف كانت عيناه ذات زرقة قامتة ،يف انسجام وانتظام  ،الوسامة األصيلة لوجهه البيضاوي املمتد 

  1"وكان الكل يوحي بالنسب النبيل ،مع لون بشرته الزيتوين تباين واضح

  صفام

غري انه إذا ما عومـل معاملـة    ،حاد وقوي ،طويل ،غري ثرثار ،كربياء الطارقي صاحب
وقد حافظ على امليـزات العضـوية   ... حساس ومزدر ،حسنة يكون مضيافا حىت مع األجانب

  2للجنس الرببري الذي ينتمي إليه

  تواجدهم

د وبالتحدي» فزان«يقسم املختصون الطوارق إىل بدو الصحراء وتتركز غالبيتهم يف منطقة 
والقسم اآلخر يتمثل يف طـوارق السـاحل   .. بليبيا وجنوب اجلزائر وتونس» غدامس«مدينة 

عند منعطف ر النيجر »متبكتو «مبنطقة طاوة بدولة النيجر ومدينة » يلمدن«املتركزين يف مدينة 
    3.ولكن بصورة قليلة» موريتانيا«بدولة مايل، ومتتد أفخاذهم إىل دولة 

اتمـع  ":POTTIER، René  لطارقي يقول ريين بـوتيي وعن تفردهم اجلتمع ا
حيث حياة الطوارق وطريقـة لباسـهم ومنـط     ،جمتمع متفرد يف لباسه ولغته وتقاليده الطارقي

  4."حيام الذي ال يشبهه منط آخر يف أي رقعة على وجه املعمورة 

  :وارقطالنظام القبلي عن ال

                                     
1 FERME، Albert : Le Touareg، Paris، Paris، 1900، p 6  

  

2 GAUDIO، Attilio : Les Civilisations du Sahara، Marabout Université، 1967. p65 
  جريدة اجلزيرة اإللكترونية ،الطوارق: عبد املنعم،أمري  3

  

4 POTTIER، René: Sahara، B.Arthaud، France، 1950، p 137 
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 والئها إىل زعيم القبائل و يسمى األمينوكال تعيش قبائل اهلقار يف احتادات قبلية ختضع يف
الذي يعترب مبثابة الزعيم الروحي و له الرأي األول يف مجيع الشؤون ليت تعـرض  " أمني العقال"

  . عليه و ليس ألي من رؤساء القبائل اعتراض على تصرفه

  :ا يليمنطقة اهلقار مثال تعاقب عليها أمناء العقال مسوا أيضا بالسالطني نذكر منهم م

أول أمينوكال هو غالة و منهم جاء تسمية قبيلة كل غالة وكل تعين أهـل أو    - 
 .بنو

 .سيدي آق حممد اخلري - 

 .يونس آق سيدي - 

 )1830-1790(آق مامة آق سيدي  - 

 )1877-1830(احلاج أمحد آق حممد البكري  - 

 )1900-1877(أهيتاغل آق حممد بسكة  - 

 )1901-1900(حممد آق أرزيق  - 

  امليزابيون -ج

تقع على ،لق اسم ميزاب عل كنفدرالية تتكون من سبع مدن موزعة على أربع واحاتيط
  .بعد ستمائة كلم حنوب اجلزائر بني األغواط من الشمال ومتليلي من اجلنوب

الواحة األوىل اليت تستقبلنا من الشمال هي بريان وا قرية واحدة يقطنها حواىل أربعة إىل 
ىل األسفل جند واحة امليزاب حبواىل ثالثني ألف نسمة وـا  وأربعون كلم إ .مخسة آالف نسمة

  .أربعة قصور

  . وعلى بعد أثين عشر كلم من ميزاب تقع واحة العطاف حبواىل مخسة آالف نسمة
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  1تقع واحة القرارة وا قصر واحد وسبعة آالف نسمة ،وإىل جنوب العطاف بستني كلم

 ،Frank كما تقول الرحالة إليـزا فرانـك   وتعترب غرداية املدينة الرئيسية لبين ميزاب 
Elisa،، لس بلدي ويدعى الشيخ بابا الزعيم الديين 2وهي مدارة مبا يسمى اجلماعة هو شبه   

امليزاب هذا " :Guy de Maupassant وعن متيز امليزاب يقول غي  دي موباسان
وأين  ،كل اخلدمات العامة وأين كل فرد يشارك يف ،أين لقطرات املاء قيمة الذهب ،البلد املتميز

هذه اجلمهورية  ،إنه امليزاب... وصلت الرتاهة التجارية إىل مدى مل تصل إليه الشعوب املتحضرة
 3."يف أكثر املناطق جفافا من هذه األرض امللتهبة ،اليت نشأت وسط الصحراء ،الصغرية الغريبة

مطـاحن  هم الذين ميلكون و . ن يشكلون فرقة متفردة لديها أمني خاص ألمتهموامليزابيو
 و هم يتمتعون بامتيازات أكثـر مـن  . الفرينة، و خمابز املدينة احلمامات العمومية خمازن اللحوم

أما من الناحية اإلدارية فحسب فيسكي ، أشار  إىل ذلك فونتري دي باراديغريهم يف الصحراء كما 
FISQUET  طرف جملس يتكون من إثـىن عشـر   تدار كل قبيلة من قبائل امليزابيني أو بين ميزاب من

  .4شخصا من أعيان القبيلة، وهو جملس خمتار من طرف الشعب

 ،وإضافة إىل هذين العنصرين يعيش يف اجلزائر عناصر أخرى تعترب أقلية كاتمع اليهودي 
ال توجـد  : "ت بقوهلما اوكار روزيهؤالء ينتشرون بعدة مدن جزائرية وقد وزع تواجدهم 

                                     
1 Gros، Jules: Les voyages et  découvertes de Paul Soleillet dans le Sahara et dans le 
Soudan. Paris Maurice Dreyfous، Editeur 1881p 44 et 45 
 

2  .  Frank، Elisa، Willie Butler suivi des Souvenirs du Sahara Algérien Tour، Alfred Mam 
et fils، Editeurs.p 48 
 

3  Guy de Maupassant: Bel-Ami، [Document électronique] [texte établi par Daniel 
Leuwers،...] .www.gallica.bnf.fr 

 
  

4 FISQUET : Histoire de L'Algérie depuis les temps anciens jusqu'à nos jours، in : Revue 
de l'Orient، Tome 1، Paris 1843، p 476 

  

http://www.gallica.bnf.fr
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 ،م بكل املدن الصحراوية ؛ بتقرتإ ،الداخلية ال يتواجد اليهود من بني سكاامدينة من املدن 
  1.بوادى ميزاب ،ببوسعادة 

والكولوغليون الذين ال ميكن أن يكونوا طبقة إثنية متفردة يف اتمع اجلزائري وحسـب  
فإم يتواجدون مبدينة تلمسان غري انه  ROZET ET CARETTE ت  اوكار روزي

إضافة إىل العبيـد  .2عدة أحياء مبدينة بسكرة ويصل عددهم إىل حواىل الفني كولوغليايقطنون ب
ديسمرب من سنة  31تبني ان عدد الزنوج باجلزائر بلغ بتاريخ  1844حيث تشري أحصائيات سنة 

  3.عبدا 1277وزجني حر  1595باحلالة املدنية  1843

يف  ،يحينيخيتلف عن الرق عند املس املسلمنيغري أنه جيب اإلشارة هنا إىل أن  الرق عند 
ذلك أن اإلسالم دين يقدس  .والعبد يعترب فردا من العائلة ،ثر رقةلمني يتميز بأككونه عند املس

ورغم أنه مل يلغ الرق  ،على عكس الرق الذي يعتربه أمرا عارضا ،ويعتربها أصل األشياء ،احلرية
 ،معاملتهم املعاملة اليت تليق مبقام اإلنسـان وعلى  ،إال أنه حث على حترير العبيد بكل الوسائل

  .خليفة اهللا يف األرض؛ وإن حيافظوا على عزته وكرامته

لقد وضع : " ومن الشهادات املوضوعية حول معاملة املسلمني للرق ما وصفه قان دنربغ
اإلسالم للرقيق قواعد كثرية تدل على ما كان ينطوي عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم وأتباعـه  

ففيها جند من حمامد اإلسالم ما يناقض كل املناقضة األساليب  ،حنوهم من الشعور اإلنساين النبيل
مث إن اإلسالم مل  ،اليت كانت تتخذها إىل عهد قريب شعوب تدعي أا متشي يف طليعة احلضارة

  4" ولكنه عمل كثريا على حتسني حاله ،يلغ الرقيق الذي كان شائعا يف العامل 

                                     
1 ROZET ET CARETTE: L'Algérie، Firmin Didot frères Editeurs Paris، 1850،p 215 
 
 

2 Ibid،p 213 
 
 

3 Ibid،p 216 
  
  361ص  1980 ،بريوت ،الثقافة دار  ،3ج ،تاريخ اجلزائر احلديث: عبد الرمحان بن حممد ،اجلياليل: نقال عن   4
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أحسن بكثري من مثيالـا   ،اليم الدين اإلسالمي كانت وضعية الرقيق باجلزائر وعمال بتع
وعلى رأسها البالد اإلجنليزية واألمريكية؛ يقول املـؤرخ عبـد الرمحـان     ،بلدان غربية أخرىب

ن وضـعية الرقيـق   ومجلة القول إ": " حلديثتاريخ اجلزائر ا"يف كتابه املوسوم ب  ،اجلياليل 
حماطا بسياج من عدل ورمحة من  ،معتىن بشأنه  ،يف سائر األقطار اإلسالمية  باجلزائر كوضعيته
  1".سواء داخل املرتل أو خارجه ،متماشيا معه حسب وصاية اإلسالم به ،غري احتقار أو إهانة

 وقد نقل هذه الوضعية الكثري من الرحالة والكتاب الفرنسيني

التاسع عشر ينقسم إىل أربع طبقات  لقد كان اتمع الصحراوي  اجلزائري خالل القرن
  :اجتماعية هي 

  طبقة األشراف حتتل املكانة األوىل -

  طبقة األحرار وهم غالبية السكان -

وهم أبناء املولدين ،طبقة احلرثانيني ويطلق عليهم اسم احلرطانيني وهم أنصاف أحرار  -
  . من اجلواري

وانات واخلدمـة داخـل القصـور    طبقة العبيد ويعملون يف جمال الزراعة ورعي احلي -
  2واملنازل

اهللا كـان شـبيها    وهكذا فاتمع اجلزائري كما يقول املؤرخ اجلزائري أبو القاسم سعد
باستثناء فرنسا رمبا فقد كان هناك االرستقراطيون يف القمة والفالحون  ،مبجتمع جنوب أوروبا

ثريها ضعيف أو ال يكاد يذكر ولكن تأ ،يف احلضيض وبني القمة واحلضيض هناك قلة يف الوسط
 3.فتأثري الدين كان أقوى بكثري من أي تأثري آخر 

                                     
  364ص : املرجع نفسه 1

  

  35ص ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني: حممود فرج ،فرج  2
 

  .247ص. اجلزائر ،وزيع الشركة الوطنية للنشر والت،القسم األول ،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،بلقاسم ،سعد اهللا 3
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  البعد الديين -3

وقد أكد  ،يف اتمع اجلزائري  يأن الدين يشكل أهم ركائز النظام االجتماع يف ال شك
بقوله بأن الـدين يف اتمـع    Louis BAULARD هذه احلقيقة الرحالة لويس بوالر 

الثقافية؛ اليت تنبين عليها شخصية الفرد واجلماعة؛ فتؤثر  -قوى النظم االجتماعيةاإلسالمي من أ
 .ةيف السلوك و يف منط احلياة الروحية واالجتماعي

ورغـم   ،فاملساجد تتواجد بكثرة ،ويضيف الرحالة بأن اإلسالم هو دين الغالبية يف اجلزائر
  . 1منهاأنه قد مت تدمري النصف منها إال أنه بقي هلم الكثري 

خاصة وأن اتمـع   ولغته، هولوال اإلسالم ملا توحد اتمع اجلزائري يف ثقافته وسلوكيات
 ،لكل عنصر من هذه اإلثنيات عاداته وتقاليده وهلجته ،اجلزائري يتكون من عناصر إثنية خمتلفة

ذو الرتعة الدينيـة يف كتاباتـه يف    VEUILLOT، louis ولقد أشار الرحالة لويس فويو
فاإلسـالم مـنح للجزائـريني    : "ذكريات رحلة حني قال ،حلته املعنونة الفرنسيون يف اجلزائرر

واإلميـان   ،واللغة اليت وحدت تفكريهم وشـعورهم  ،العقيدة اليت وحدت سلوكهم واجتاهام
وبالتايل فقد . كما غرس فيهم مبادئ احلرية والتضحية واإليثار. الذي وحد حركتهم وانفعاهلم

وعلى الـدين   ،العربية كوسيلة تفكري وتعبري الم للجزائريني حضارة كاملة تقوم علىأعطى اإلس
  2".كطريقة حياة وسلوك

                                     
1 BAULARD، Louis: Un voyage en Afrique ou Description d'Alger. Biblitheque Royale. 
p5 

  ..61و 60 صص ص  ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،القسم األول ،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،بلقاسم ،سعد اهللا 2
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فاملسلمون باجلزائر حني يتكلمون عن الفرنسيني ال يصفوم إال بكلمة الكفار صـحيح  
قة أو ولكين مل أجد أحدا من اجلزائريني يف ور ،ويذكرونه باحترام  ،أم يذكرون عيسى أحيانا 

  1.وال يعرفون له نظريا ،فمحمد هو رسوهلم. رسالة رفع عيسى املسيح فوق حممد

الرحالة ال سبيل إىل حتويله كما أكد ذلك  ،وتعلق اجلزائريني بالدين اإلسالمي تعلق راسخ 
  ".ال تدهش عقوهلم أي غرابةواملسلمون باجلزائر هلم إميان ساذج وعميق،:" نفسه بقوله

 ،اجلزائريني العميق بدينهم فقد كانوا متفتحني على الديانات األخـرى  ولكن برغم إميان 
وهذا التسامح نابع من صـميم   ،كاليهودية واملسيحية ،حمترمني لكل من حيمل عقيدة ويؤمن ا

وهذا التسامح يقول لـوجي دي طاسـي    موعن هذا االحترا ،تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف
Laugie de Tassy  م مث تـرجم   1725تاب هولندي طبع يف أمستردام سنة يف تقدميه لك

يف امليدان الديين جند أحسـن شـيء وأروعـه    : " ...م 1727إىل الفرنسية وطبع بباريس سنة 
وإن ... باجلميل فويستحق سكاا الشكر واالعترا ،اجلزائر وهذا التسامح موجود يف ،التسامح

احلرية التامة للمتدينني الساكنني ببالدهـا،   فإا تترك ،حكومة اجلزائر هلا سلوك ممتاز يف هذا امليدان
  2".وبقدر ما يشتهر عندهم اإلنسان بالتدين إال ويرتفع قدره عندهم وحيترمونه وحيمونه

  وصف املظاهر الدينية

وصف معظم الرحالة الفرنسيني كل مظاهر الطقوس الدينية كالوضوء والصـالة واآلذان  
حماولني  ،تفال باملناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد األضحىواالح ،وصوم شهر رمضان املعظم
هذه الطقوس معروفة لدينا مل أرغب يف تبياا و التركيز عليهـا   نوأل ،شرح كيفياا ومعانيها

غري أين أورد هذا الوصف لصالة العيد فوق رمال الصحراء جليش األمـري عبـد القـادر    . هنا

                                     
1 VEUILLOT، louis: Les Français en Algérie Souvenirs d'un Voyage fait en 1841، 
Tours p209 

  

  518ص  1980 ،بريوت ،دار الثقافة  ،3ج ،تاريخ اجلزائر احلديث: عبد الرمحان بن حممد ،اجلياليل: نقال عن  2
  131ص  ،1973 ،اجلزائر 15 -14عدد جملة األصالة 
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هذا املشهد الرائع الذي يربز مدى تالحـم  . ق اجلنوبإحدى مناط ،اجلزائري بنواحي تامجوت
 حسب ليون روش ،مشهد ال يرى يف العمر مرتني.ومدى متسكه بتعاليم دينه ،اتمع اجلزائري

ROCHE ، Leon خـالل  : " يقول الكاتـب  ،الذي أورده  يف كتابه عشر سنوات عرب اإلسالم
إضافة  ، رحلة استغرقت مثانية عشر يومايف ،عودتنا من تامجوت يف الثالث والعشرين من ديسمرب

 ،يف اليوم التايل أدى األمري صالة الفجـر  ،وصلنا عشية عيد الفطر. إىل يومني من الراحة بتقرت
سـكان   إضافة إىل جزء من ،وفدت مجاعات من ثالثني قبيلة للقاء األمري وحلضور صالة العيد

  .القصور

على  ،ئد اجليش ورؤساء القبائل إىل سهل كبريمتبوعا بقا ،يف يوم العيد توجه عبد القادر
يف الشرق كثبان الرمال اليت تتقدم  ،إىل اجلنوب كانت الصحراء متتد؛ وأمامنا. سفح جبل عمور

  .ترجل عبد القادر واملوكب املرافق له وجلسوا القرفصاء باجتاه الشرق تامجوت؛

األمري علـى   فخل ،لواصطف قادة اجليش ورؤساء القبائل وكانوا حوايل مخسمائة رج
وراءهم ويف العشرة أمتار األخرى على صف مواز تقدم سـكان القصـور   . صف بعشرة أمتار

مشكلني اثين عشر صفا علـى  . وكانوا على األقل أثىن عشر ألف رجل ،والقبائل تباعا ليجلسوا
ر واستطعت حساب العدد بسهولة ألن الصفوف كانت مضاعفة على غـرا . جبهة ألف رجل

ومع اخليوط األوىل ألشعة الشمس الذهبية اليت ظهرت ول الذي كنت أعرف عدده، الصف األ
، وض الكـل  !اهللا أكرب: ض عبد القادر رفع يديه إىل السماء قائال  ،على قمم خنيل تامجوت

  !اهللا أكرب: عشر ألف رجل مرددين وراء اإلمام اإلثىن

ركوع وسـجود  ... حصان مخسمائة صهيل ،هذا التهليل العظيم وسط صمت الصحراء
 ،واضعني جباههم علـى األرض  ،عشر ألف مسلم يف زيهم األبيض؛ وهم خيرون ساجدين إثين

الذي نسمعه بوضوح وهو يقرأ  ،جماهرين بعقيدة اإلسالم؛ وعبد القادر ،رافعني أياديهم للسماء
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مشهد ... قكان كل هذا املشهد مضاء بأشعة الشمس املنحنية وهي تصعد يف األف ،آيات القرآن
  1.مشهد ال يرى يف العمر مرتني... يقدم لوحة يعجز التعبري عن وصفها

  الطرق الصوفية والزوايا 

خاصة منها احليـاة   ،لعبت الطرق الصوفية دورا بارزا يف تنظيم حياة اتمع الصحراوي
تـرب مبثابـة   تع ،حني كانت لكل طريقة زاوية أو جمموعة من الزوايا ،الدينية والثقافية والتعليمية

وتاريخ الزوايا يف البلـدان  . إذ ال ختلو زاوية من مسجد ومدرسة قرآنية ،مراكز ثقافية وتربوية 
سواء من حيث اهلياكل أو الوظائف اليت كانت متارسها هـذه   ،العربية واجلزائر مر بعدة مراحل

  :يقول العيد مسعود عن تطور الزوايا باجلزائر ،املؤسسات

وذلك للتفريق بينه وبني  ،وقصد ا أساسا املسجد الصغري ،يف املشرقلقد نشأت الزاوية "
أما  ،ويبدو أن هذا املفهوم استقر بسرعة يف املشرق ومل يتغري بعد ذلك ،املسجد الكبري أو اجلامع

أخـذ مفهومهـا يتطـور بشـكل      ،فمنذ أن ظهرت الزاوية يف القرن الثالث عشر ،يف املغرب
ذلك أن حلول الزاويـة حمـل الرابطـة أو     ،ل الرباط أو الرابطةمث حلت بالتدريج حم ،حمسوس
كمـا اسـتمرت الزاويـة يف التطـور     . وإمنا متت على مراحل ،مل حيدث دفعة واحدة ،الرباط
 ،إال أن استقرت وظائفها يف صورا النهائية يف العهد العثماين ،وظائف جديدة هلا  ثباستحدا

وهي املكـان الـذي    ،رها باملغرب مرادفة لكلمة رابطةيف بداية ظهو" زاوية" فقد كانت لفظة 
مث تطورت فأصـبحت باإلضـافة إىل    ،يرتل فيه الويل ويعيش فيه بني تالميذه وخدمه الدينيني

فورثت وظائف  ،مث تطورت مرة ثانية ،حمال إليواء املسافرين وإطعامهم ،وظيفتها كمكان للعبادة
وكـذلك الوظيفـة    ،وخاصة يف وقت اخلطـر  ،د ماومن بينها الوظيفة احلربية إىل ح ،الرباط

  2".التعليمية وغريها من الوظائف

                                     
1 ROCHE، Leon: Dix Ans à travers L'Islam، 1834- 1844، Paris، p 155 et 156 

 
 5ص ،10/1988العدد  ،جملة  سريتا  ،املرابطون والطرق الصوفية باجلزائر ،مسعود ،العيد 2
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أما خبصوص تعاملها مع االحتالل الفرنسي فقد اختلفت مواقـف هـذه الزوايـا مـن     
كان لنا اتصاالت :" ويربز هذه املواقف الرحالة بارودون بقوله ،بني معارض ومؤيد ،االحتالل

ولكننا ال نعرف الدور احلقيقـي   ،م شاركوا يف التمرد ضدناأ يف وال شك ، معهم  يف اجلزائر
والعكس بالنسبة  ،ودعموا قضيتنا ،القادرية والتيجانية ،بعض الطرق تبدو مساملة... الذي لعبته 

وكانـت   ،وخاصة هذه األخرية اليت أبدت عداء واضحا لنا  ،للرمحانية والدرقاوية والسنوسية
  1.توسعنا بالصحراء الوسطىمتثل اخلصم العنيد الذي عرقل 

غري أنه لكل  ،أن مجيع هذه الروابط ال خترج عن تعاليم  الدين اإلسالمي على الرغم منو
و ختتلف عن بعضها البعض فيما يسمونه بالذكر ويذكر كاريت سـبع   ،طريقة قانوا اخلاص

  :وهي 2طرق

  طريقة سيدي عبد القادر اجليالين -1

 موالي الطيب  -2

 سيدي حممد بن عيسىالعيساوة لصاحبها  -3

 طريقة سيدي حممد بن عبد الرمحان بوقربين  -4

 طريقة سيدي يوسف احلنصايل -5

 سيدي علي التيجاين -6

  طريقة الدرقاوة -7

                                     
1 BARAUDON، Alfred: Algérie et Tunisie Récit de voyages et études Paris، librairie Plon 

،1893  p 158 
 

2 ROZET ET CARETTE: L'Algérie، Firmin Didot frères Editeurs Paris، 1850،p 246. 
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الطريقة " املرابطون واإلخوان : يف كتابه  RINN، Louis يعرف الكاتب لويس رين
دات والصلوات اخلاصة وهي جمموعة القواعد والعبا ،فيقول بأن الطريقة مبعىن الدرب أو الطريق 

فلكـل زاويـة شـيخ طريقـة      ،أما من حيث النظام اإلداري ، 1يعطى هلا أيضا اسم الورد ،
صاحب السلطة املطلقة هو الشيخ  ،رئيس الطريقة األكرب  ،ومريدون ؛ وعن هذا النظام  يكون

 ،شيخ الزاويـة الزوايا أو املراكز الدينية حيكمها املقدم الذي ميكن أن يعزل من طرف . أو الويل
  ...أما املنضوون حتت لواء الطريقة فيطلق عليهم اسم األحباب

الطريقـة السنوسـية و    ،ومن أهم الطرق الصوفية يف اجلزائر خالل القرن التاسع عشـر 
  .الطريقة التيجانية

  

  

  

 السـنوسـية - 1

ظهرت يف . السنوسية دعوة إسالمية إصالحية جتديدية روحية على أساس الكتاب والسنة
تأسست . ليبيا وعمت مراكزها الدينية مشال أفريقيا والسودان والصومال وبعض البالد اإلسالمية

ومـن أبـرز   . التاسع عشر املـيالدي / الدعوة السنوسية يف ليبيا يف القرن الثالث عشر اهلجري
وهو املؤسس للدعوة السنوسية، ) م1859-1787( 2شخصياا الشيخ حممد بن علي السنوسي

  .نوسية جلده الرابعوتنسب الس

                                     
1 RINN، Louis: Marabouts et Khouans. Etude sur l'Islam en Algérie،  Alger Adolphe 
Jourdain، Libraire Editeur ،1884،  p 64 

 

رب، مث أخذ جيول يف البالد العربية، وعندما بلغ سن الرشد تابع دراسته يف جامعة مسجد القرويني باملغ. ولد السنوسي يف مستغامن يف اجلزائر 2
وله حنو أربعني . فزار تونس وليبيا ومصر واحلجاز واليمن مث رجع إىل مكة املكرمة وأسس فيها أول زاوية ملا عرف فيما بعد باحلركة السنوسية
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والده يف قيادة الدعوة ) م1902-1844(خلف الشيخ املهدي حممد بن علي السنوسي 
. مث جاء الشيخ أمحد الشريف السنوسي، ابن عم املهـدي . السنوسية وعمره اثنا عشر عاماً

تلقى تعليمه على يد عمه، وعاصر هجمة االستعمار األورويب على مشال . م1873ولد سنة 
 ،م باحلكومة العثمانية، فلم تنجـده 1917وهجوم إيطاليا على ليبيا فاستنجد يف عام  أفريقيا

فقد ظن املهدي أن مصطفى كمال أتاتورك، حامي الدين، كما كان يطلق عليـه آنـذاك،   
وملا تبني له مقاصد أتاتورك احلقيقية املعادية لإلسالم غادر الشـيخ أمحـد   . سيأيت ملساعدته

وعندما شعرت فرنسا خبطره . م1923ءها طلباً للعون، إىل دمشق عام تركيا اليت كان قد جا
مث جاء الشيخ . على حكومة االنتداب الحقته فهرب بسيارة عرب الصحراء إىل اجلزيرة العربية

وهو البطل ااهد الذي مل حتُل السنوات السبعون من عمـره  ) 1931-1856(عمر املختار 
ملستعمرين لليبيا، حيث بقي عشر سنوات يقاتـل قـوى   بينه وبني اجلهاد ضد اإليطاليني ا

استعمار أكرب منه بعشرات املرات وجمهزة بأضخم األسلحة يف ذلك العصر، إىل أن متكن منه 
/ كان ذلك يف يوم األربعاء السادس عشر من أيلـول . اإليطاليون ونفّذوا فيه حكم اإلعدام

 .م1931سبتمرب 

وابن تيمية وأيب حامد الغزايل وحممد بـن عبـد    تأثر السنوسي باإلمام أمحد بن حنبل
كما تأثر بالتصوف السين اخلايل من البدع واخلرافات مثل التوسل . الوهاب وحبركته السلفية

ــلم      ــاء باملس ــامالً لالرتق ــهاجاً ك ــع من ــاحلني، ووض ــاألموات والص   . ب
أوجـب  وقـد  . تتشدد السنوسية يف أمور العبادة، وتتحلى بالزهد يف املأكـل وامللـبس  
وتدعو السنوسية إىل . السنوسيون على أنفسهم االمتناع عن شرب الشاي والقهوة والتدخني

وعلى الرغم من أن السنوسي مالكي املذهب، إال أنه خيالفـه إن  . االجتهاد وحماربة التقليد

                                                                                                              
  ".إيقاظ الوسنان يف العمل باحلديث والقرآن: "كتاباً ورسالة أمهها
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ـ كما دعت إىل اهللا باحلكمة واملوعظ. جاء احلق مع غريه ن أسـلوب  ة احلسنة واالبتعاد ع
وكان السنوسـي يقـول   . وشددت على االهتمام بالعمل اليدوي. ستعمال القوةالعنف وا

لذلك ازدهـرت الزراعـة   ". إن األشياء الثمينة توجد يف غرس شجرة ويف أوراقها: "دائماً
وقالت باجلهاد الدائم يف سبيل . والتجارة يف الواحات الليبية حيث مراكز الدعوة السنوسية

وقد دفع مثـن  . هذا هو الشعار الدائم للسنوسية". ني وغريهمالصليبي"اهللا ضد املستعمرين 
 . ذلك آالف يف جهادهم ضد االستعمار اإليطايل

تعود املؤثرات واجلذور الفكرية والسلوكية للدعوة السنوسية إىل تعاليم أمحد بن حنبـل  
ـ  . وابن تيمية وحممد بن عبد الوهاب وخاصة أفكارهم السلفية يف جمال العقيدة ب وقـد اكتس

م اليت كانت نقطة البداية 1837السنوسي هذا التأثر أثناء زيارته للحجاز ألداء فريضة احلج عام 
وأخذ السنوسي من الصوفية أساليب البيعة ودرجات التزكية الروحية مثـل  . للحركة السنوسية

  .درجة املنتسب مث درجة اإلخوان مث درجة اخلواص

ففـي  . مصر وطرابلس مركز الدعوة السنوسيةتعد واحة جغبوب يف الصحراء الليبية بني 
 .هذه القرية كان يتعلم كل عام مئات من الدعاة، مث يرسلون إىل كافة أجزاء أفريقيا الشمالية

زاوية تتلقى من زاويتهم الرئيسة التعليمات واألوامر يف  121بلغت زوايا السنوسية الفرعية 
وانتشرت هذه الدعوة يف أفريقيا الشمالية كلها، . كل املسائل املتعلقة بتدبري وتوسيع أمر الدعوة

وامتدت زواياها من مصر إىل مراكش ووصلت جنوباً إىل الصحراء يف السـودان والصـومال   
ك يف خارج أفريقيـا حيـث وصـلت إىل    لانتشرت الدعوة السنوسية كذو. وغرباً إىل اجلزائر

تنشر اإلسالم يف القبائل الوثنية كما استطاعت السنوسية أن . أرخبيل املاليو يف الشرق األقصى
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ومل يقتصر التعليم على الذكور بل امتد إىل النساء . األفريقية وتؤسس املدارس التعليمية والزوايا
 1.واستعانت الدعوة بالنساء لنشر اإلسالم بني نساء القبائل الوثنية. واألطفال من اجلنسني

  :التيجانية -2

األفكار واملعتقدات الصوفية ويزيـدون عليهـا    طريقة صوفية يؤمن أصحاا جبملةهي 
االعتقاد بإمكانية مقابلة النيب مقابلة مادية واللقاء به لقاًء حسياً يف هذه الدنيا، وأن الـنيب قـد   

ــالة  ــهم بص ــا "خص ــاتح مل ــقالف ــة " أغل ــة عظيم ــديهم مكان ــل ل ــيت حتت   .ال
  2.بن حممد سامل التيجاين بن أمحد مؤسس التيجانية هو أبو العباس أمحد بن حممد بن املختار

علي حرازم أبو احلسن بن العريب برادة املغريب الفاسي؛ وحممد بـن  : من مشاهري التيجانية
 نصـرة "وكتاب " اجلامع ملا افترق من العلوم"املشري احلسين الساحبي السباعي صاحب كتاب 

ولـد بفـاس   ). هـ1363-1295(؛ وأمحد سكريج العياشي "الشرفاء يف الرد على أهل اجلفاء
كشـف  "وكتـاب  " الكوكب الوهـاج "ودرس يف مسجد القرويني وتوىل القضاء وله كتاب 

؛ وعمر بن سعيد بن عثمان الفويت "احلجاب عمن تالقى مع سيدي أمحد التيجاين من األصحاب
تلقى علومه يف األزهر . م يف قرية الفار من بالد دميار بالسنغال حاليا1797ًالسنغايل املولود سنة 

صر وخلفه من بعده اثنان من أتباعه؛ وحممد احلافظ بن عبد اللطيف بن سامل الشريف احلسين مب
وهو رائد التيجانية يف مصر، وقد خلف مكتبة موجـودة  ) هـ1398-1315(التيجاين املصري 

                                     
  www.alhakawati.netاحلكوايت موقع  1
  .م وكان مولده يف قرية عني ماضي من قرى الصحراء باجلزائر حاليا1815ً-1737عاش ما بني  2

رية أيب مسغون، أنشأ طريقته يف ق. درس العلوم الشرعية وارحتل متنقالّ بني فاس وتلمسان وتونس والقاهرة ومكة املكرمة واملدينة املنورة ووهران
جواهر املعاين وبلـوغ  "أبرز أثاره اليت خلّفها كتابه . وصارت فاس املغربية املركز األول هلذه الطريقة، ومنها خرجت الدعوة لتنتشر يف أفريقيا

  .الذي قام جبمعه تلميذه علي حرازم" األماين يف فيض سيدي أيب العباس التيجاين
  

http://www.alhakawati.net
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احلد األوسط بني من "، وله "احلق يف احلق واخللق"اآلن يف الزاوية التيجانية بالقاهرة وله كتاب 
  1.م1950كما أسس جملة طريق احلق سنة ". شروط الطريقة التيجانية"و" ومن فرط أفرط

ة وفكرهم وفلسفتهم ومـن ذلـك   التمسك مبعتقدات املتصوف: من أفكارهم ومعتقدام
وهم يقسمون ". وحدة الشهود"إميام بوحدة الوجود، وإميام بالفناء الذي يطلقون عليه اسم 

استأثر اهللا بعلمه، وغيب مقيد وهو ما غاب عن بعض املخلوقني  غيب مطلق: الغيب إىل قسمني
ويدعي زعيمهم أمحد التيجاين بأنه قد التقى بالنيب لقاًء حسياً مادياً وأنه قد كلمـه  . دون بعض

وادعى أن الرسول قد أخربه بأن املـرة  ". أغلقالفاتح ملا "مشافهة، وأنه قد تعلم من النيب صالة 
  .ة تعدل قراءة القرآن ست مراتالواحدة من هذه الصال

 يقول أصحاب هذه الطريقة بأن هلم خصوصيات ترفعهم من مقام الناس اآلخـرين يـوم  
  :القيامة ومن ذلك

  .أن ختفف عنهم سكرات املوت -
  .أن يظلهم اهللا يف ظل عرشه -
  .أن هلم برزخاً يستظلون به وحدهم -
املصطفى  ها يف الزمرة األوىل معأم يكونون مع اآلمنني عند باب اجلنة حىت يدخلو -

 .وأصحابه املقربني

ويدعون بأن . وهم كباقي الطرق الصوفية جييزون التوسل بذات النيب وعباد اهللا الصاحلني
مـن رآين دخـل   "ويقول التيجاين . أمحد التيجاين هو خامت األولياء مثلما أن النيب خامت األنبياء

اته قد ضمن له وهلم اجلنة يدخلوا بغـري حسـاب وال   ويؤكد على أتباعه بأن النيب ذ". اجلنة
  .عقاب

                                     
  .املرجع السابق 1
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أما اجلذور الفكرية والعقائدية هلذه الطريقة فتعود إىل الفكر الصويف نفسه بعد أن أضاف 
كما ل هذا األخري من كتب عبد القادر اجليالين وابن عريب واحلـالج  . أمحد التيجاين أفكاره

  .وغريهم من أعالم املتصوفية

ذه احلركة من فاس باملغرب وما زالت تنتشر حىت صار هلا أتباع كثريون يف بالد بدأت ه
ويقدر صـاحب  . املغرب والسنغال ونيجرييا ومشايل أفريقيا ومصر والسودان وغريها من أفريقيا

كتاب التيجانية على بن حممد الدخيل اهللا أن عدد التيجانيني يف نيجرييا وحدها مبا يزيد علـى  
 .عشرة ماليني

فإن أغلب مريدي هذه  الطريقة من  Duveyrier، Henri وحسب الرحالة ديفرييي
حيـث أسـس أحـد     ،واغلب مريدي الزاوية التيجانية من الطوارق :"الطوارق حيث يقول 

زعمائهم الشيخ عثمان الذي اشتهر بزيارته لباريس زاوية على سفح هضبة التاسيلي وامساهـا  
حيث ميلك زاوية بقمار تعترب إقامـة   ،ا فروع يف وادى سوفوهل ،متاسينني أي متاسني الصغرية

غري أن مريديـه أقلـة    ،وله امتدادات إىل غاية تونس ،صيفية لرؤساء قبيلة تامهالت وعائالم
  1.بليبيا

 

  البعد اللغوي -4

ا وعقائدها تمعات وعادا للغة معلما مهما يف دراسة ا وهي كمـا   ،متثل ا
فريقياوسي 2يقول ديفيد فيلبسون يف شعوب أ ؤلف معياراً له . لة هامة لتصن ا ت إ

                                     
1 Duveyrier، Henri: Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 359  

  

يخ 2 ر ا ت ل ا بل  ق ا  علم م يف  ضر  وحما معة كمربدج،  جبا ا  وجلي ثروب واألن ر  ا متحف اآلث ني  م أ بسون،  ل ي ف يد  ف ي رياً . د ر كث ف سا
ية يق ر األفر ا موضوع علم اآلث يف  رياً  ب كث وكت ة  ي ق ي ر األف ارة  لق ألف. يف ا ر ا ا اآلث علم  عن  لكتاب  ا ا هلذ شره  ن بل  ة ق ي ق ي ر

م  عا ه األوىل  ت ة  1985يف طبع ي شرق ل ا ا  ي ن رتا ت يف  خ  ي ر ا ت ل بل ا ق ا  م كتاب عن  شر  ن ب بسون  ل ي ف م  ا عن )1976(ق آخر  و  ،
وا وجن ا  ي ق ي ر ف أ شرق  يخ  ر ا ت بل  ق ا  مل ة  أخر ت مل ا ة  رحل مل   ـ.ا
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واالنتماء إىل جمموعة هلوية  لفرد با إىل جانـب ذلـك   . مغزى أساسي على شعور ا
نا األوىل مـن األعضـاء    نا بلغت نا حنصل على معرفت ن صالحية تارخيية طاملا أ فان هلا 

موعة اليت تنتمي هلا بامليالد و ن لتلك ا نشئة/اآلخري ت ل   .أو ا

للسانيات بشـأن عـائالت اللغـات    ي ني علماء ا وجد اتفاق إىل حد بعيد ب
لية     . األساسية يف أفريقيا لشـما للغات املتحدث ـا اليـوم يف املنـاطق ا تنتمي ا

لرئيسة املعروفة عمومـاً باسـم    لعائلة ا لشرقية للقارة إىل ا لية ا شما ل - اآلفـرو "وا
لعائلة لغـات الرب ". االريترية"أو " آسيوية فريقيـا،   وتضم هذه ا  بـر يف مشـال أ

للغـات السـامية    وكذلك ا يا والصومال،  يوب ث للهجات الكوشية املتمركزة يف إ وا
تشار اليت تنضم إىل عضو لعربيـة واأل   واسعة االن للغـات ا مهريـة  يتها احلاليـة ا

لعربية   1".وا

غري أن هناك لغات أخرى وهلجـات   ،ويف اجلزائر يتكلم اتمع يف عمومه اللغة العربية 
أما بالصحراء فإىل جانب اللغة العربية . ة منتشرة هنا وهناك بأرجاء القطر اجلزائري الفسيحكثري

  .يتكلم الصحراويون امليزابية واألمازيغية والطارقية

  

  :اللغة العربية -أ

وقد استطاعت هذه اللغة احلفاظ على مكانتها منـذ   ،إن اللغة العربية هي لغة اجلزائريني
ب العريب الرتباطها بالدين اإلسالمي والقرآن الكرمي من جهة وباملعامالت الفتح اإلسالمي للمغر

  نتروبوجلي الفرنسي ليون فيدارب، ويؤكد هذه احلقيقة األالتجارية واالقتصادية من جهة أخرى
FAIDHERBE، Léon  واألكثر انتشارا يف  ،إن اللغة العربية هي اللغة السائدة":بقوله

                                     
بسون 1 ل ي يد ،ف ف ي قى" د االفري ر  ا آلث ا م  ي" عل يالد مل ا ية  ف ل األ ة حىت  ي يق ر األف ارة  لق ا اريخ  ت بل  ق ا م ىف  ةدراسة  ي ن ا ث ل  "ة ا

د رمجة  ور. ت ن ل ا رمحن  ل دا ب ع مة  لطا  أسا ا شر، م ن ل جلا ل   2001ا
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إذ الكثري من القبائل األخرى الرببرية تبنتها كلغة  ،لى القبائل العربيةوليست مقتصرة ع. اجلزائر
وحىت لغتها األصلية تأثرت ا وأصبح القاموس اخلاص ا  حيتوى على الكـثري مـن    ،تواصل

مضطر لـتعلم   ،إذ أن العريب يف غىن عن اللغة الرببرية أو غريها يف حني الرببري. األلفاظ العربية
  1.ترتيل القرآن وأو التجارة أ ،حلاجته هلا أثناء السفر ،اللغة العربية

وهي لغة تستحوذ على العقول لسالستها ونرباا الرخيمة اليت تنسجم مع طبيعة اجلزائـر  
 :EBERHARDT،  Isabelle كما تربز ذلك الرحالة إيزابيل إبرهاردت ،ومناخها 

لغة العربية وتعلمها من أجل وهي تتحدث عن بطل قصتها النقيب الفرنسي جاك الذي عشق ال
واليت أحب نربـا منـذ الوهلـة     ،درس بعناية اللغة األجش والرخيمة": خماطبة عشيثته العربية

  2...وأدرك انسجامها مع آفاق النار واألرض املتحجرة ،األوىل

  مازيغيةاللغة األ -ب

ر وليبيـا  األمازيغية هي لغة الرببر ، سكان مشال إفريقيا ، وتنتشـر خصوصـا بـاجلزائ   
  :وقد انقسمت إىل عدة هلجاتواملغرب،

  إىل غاية احلدود املغربية ،عند قبائل الغرب: الزناتية

  لغة قبائل املغرب: الشلحية

   ،وتبنت منط حيام ،لدى القبائل اليت اختلطت بالعرب : الشاوية

  .وهي توجد من دلس واحلمزة إىل غاية بونة: الزواوية

                                     
1 FAIDHERBE، Léon : Instruction sur l'Anthropologie de l'Algérie، Paris، 1874 p 16 
 

2  EBERHARDT،  Isabelle: Le Major، Document électronique 
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أي اخلفية أو  ،تسمى اهلزية ،وخاصة عند قبائل زواوة ،قريباوهناك هلجة عند كل هؤالء ت
ليتمكنوا من احلديث والتفـاهم فيمـا    ،وقطاع الطرق ،وهي هلجة اعتمدها اللصوص ،املستترة
 1.دون خوف من فهم اآلخرين هلم وملشاريعهم ،بينهم

وهذا مل يساعد على ظهـور   ،واألمازيغية على عكس الطارقية مل تكتب حبروف خاصة
وهكذا فاألهايل الـذين   ،ولغتهم مل تكن إال لغة من الدرجة الثانية  ،حركة فكرية لدى القبائل
كانوا أكثر األقوام ختلفـا يف كـل    ،خاصة وأم مل يربحوا جباهلم أبدا ،يتكلمون اللغة الرببرية

  .واثبت التجربة أن التعصب الديين ومهجية السلوك كانت لديهم أكثر تطورا. مشال إفريقيا

أول درجة يف تطور احلركـة   ،وقد شكل نشر اللغة العربية من طرف احلكومة الفرنسية
  2.الفكرية عندهم

  اللغة امليزابية -ج

وهي لغة تفرعت عـن   ،سكان القرى السبع بغرداية وضواحيها  ،وهي لسان بين ميزاب
ملعاين لكلمات ميزابية اللغة الرببرية مثلها مثل الشاوية و لإلطالع على هذه اللغة أورد هنا بعض ا

 ،BASSETباللغة العربية مترمجة عن الدراسة اليت قام ا هودسون ونقلها ريـين باسـي   

René دراسة حول زناتية امليزاب: "يف كتابة "Etude sur la Zenatia du Mzab 3  

  عصفور: أجديد

  أسود: أبرشان

                                     
1 DAUMAS et FABRE: La Grande Kabylie Etude Historique، L Hachette، France ،1847 . 
pp 7 et 8 
2  HAMET، Ismael: Les Français Musulmans du Nord de l'Afrique، Armand Colin، 
Paris ،1906،  p 182 et 183 
3 BASSET، René: Etude sur la Zenatia du Mzab de Ouargla et du Ouled Righ، Paris، 
Ernest Leroux Editeur، 1893 
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  كسرة ،خبز: أغروم

  طريق: أبريد

  مساء: أجنو

  ماء: أمان

  دي: أفوس

  قمر: أيور

  أبيض: أمالل

  أمحر: أزقاغ

  أزرق: أزقزو

  أصفر: أوراغ

  أخضر: أشبان

  رمادي: أبركوش

  صديق: أمدوجل

  رمل: أجدي

  غابة: قابيت

  النبع: تريست

  دار: تادرت

  جزيرة: تاجزرت
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  حياة: تامدورت

  هذه بعض األلفاظ املتنوعة يف اللغة امليزابية أما احلساب فامليزابيون يعدون كما يلي 

  واحد: يقنا

  إثنان: سني

  ثالثة: شاروت

  بعةأر: أكوز

  مخسة: مسس

  ستة: سوز

  سبعة: صا

  مثانية: طا

  تسعة: الز

  عشرة: مرو

  إحدى عشر: مروداقن

  إثىن عشر: مرو سنب

  ثالثة عشر: مرو شاروت

  عشرون: سني تامرووين

  مائة: مرومرو

  مائتان: سني تاونيسن
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  ألف: مرومرو توونيسن

  اللغة الطارقية -د

هذا اتمع املتفرد يف عاداتة وتقاليده وكذا يف لغتـه الـيت    ،ارقية هي لسان الطوارق الط
تكتب حبروف خاصة تسمى  التافيناغ أو التاماشاك اليت استطاع الطوارق احلفاظ عليها عـرب  

وقد أشار الرحالـة   ،بفضل املرأة الطارقية اليت تعلم أوالدها الكتابة والقراءة  ،األجيال والعصور
ىل هذه النقطة حني أراد أن يتعلم اللهجة الطارقية فأخرب بأن تعليم اللغة من مهـام املـرأة يف   إ

  . 1اتمع الطارقي

وتكتب حروف التافيناغ بشكل عمودي أو أفقي حسب رغبة الكاتب من الـيمني إىل  
ـ    ،اليسار أو من اليسار على اليمني ن وأن اجتاه احلروف يكون من األعلـى إىل األسـفل أو م

أي من اليمني على اليسار هي الطريقـة األكثـر    ،غري أن الطريقة العربية  ،األسفل إىل األعلى 
  2.اعتمادا 

وفيما يلي جدول حبروف التافيناغ وما يقابلها يف اللغة الفرنسية واللغة العربية كما أورده 
  3الرحالة ديفرييي 

                                     
1 Duveyrier، Henri: Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 388 
 

2  Ibid، p389 
3 Ibid، p392 
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بني اللغة العربية فمثال فعل أطس الذي والدارس هلذه اللغة يدرك أنه مثة تشابه كبري بينها و

  :يعين بالطارقية ينام يصرف كما يلي

  )أنا(منت : أطسغ
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  )أنت(منت : تطسد
  )حنن( مننا: نطس
  ) هو(نام : يطس

 ،متامـا مثلمـا يف العربيـة    ،كما جند استعمال النون عادة يف الرببرية للربط بني الضمائر
  .اء يف كلمة اخلاالث أي النساء تدل على التأنيثجند الث ،وباملقابلة مع مجع املؤنث السامل

وهذه بعض  ،وجند الكثري من الكلمات يف لغة الطوارق هي يف احلقيقة ذات أصول عربية
  :األمثلة

  فهي من الطمث ،املرأة الطائن الذي حييض: تامطوث
  األرض وهي من املمرثة) البلد: (أمورت
  من اجلدجد أي األرض الصلبة) الوتر: (أجادجين
  أي أدخل شيئا يف حفرة ،حيرث من كرز: ايكرز
  اخليمة: أخام 
  اخللخال: آخلخال
  اخلروف من زمر الصوف: ايزمر
  احلليب من غوى الرضيع إذا أكثر من الرضاع: آغي

  املاء: أمان 
  القلنسوة: أقلمونت
 1.أي امحر لونه ،خياف من أكزى الشيء: يكز

  

                                     
  18ص  1995 ،اجلزائر ،املتحف الوطين للمجاهد ،اهلقار أجماد وأجناد: عبد السالم ،بوشارب 1
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 البعد العمراين -5

مرآته احلضارية فمن خالل  النمط العمراين  نسـتطيع  معرفـة   العمران صورة اتمع و
تطـرق   ،املدن الصحراوية فضاءات ساحرة و.  الكثري من اخلصائص اليت  يتميز ا  جمتمع ما

الرحالة الفرنسيون بالوصف إىل الكثري من هذه املدن اليت كانت تشكل منوذجا متميزا وجديدا 
  . مدينة بسكرة ومدينة بوسعادة ،منها ؛ هي مدينة  الوادىوسأتطرق إىل ثالثة مدن . يف نظرهم 

  الوادى  -أ
عاصمة الصوف يف اجلنوب هي مدينة األلف قبة بسبب وجود قبة على كل  ىالوادمدينة 

سطحٍ من سطوح منازهلا لكي تعكس أشعة الشمس احلارقة، وتزيد مـن مسـاحة السـطح،    
  . لتخفيف وطأة احلرارة أيضا

خر املُدهش والذّي يمكن أيضا رؤيته من مئذنة جامع سيدي سامل أو من سطح واألمر اآل
كذلك متّ حفر خنادق عميقةً . ىالفندق، هو وجود الكثبان الرملية الكثرية اليت تلف مدينة الواد

طويلةً، وزرِعت حوايل نصف مليون شجرة خنيل يف القعر لكي تتمكن جذور هذه األشجار من 
  .وكانت النتيجة أنّ متورها من أفضل التمور يف اجلزائر. ملياه اجلوفيةالوصول إىل ا

إضافةً إىل ذلك، فلقد استعملَت سعف النخيل اجلافّة كحواجز لصد الرمال الصـحراوية  
زاب الصحراوية يتشيد منازل منطقة امل. واتساع الرقعة الصحراوية الزاحفة حنو املدينة وما حوهلا

ن من  بطريقةمن ناحية مواد البناء املُستخدمة واألسوار وموقعها حتت األرض، حبيث تتكو فريدة
  .وحتى املساجد ومنازل األغنياء تبنى على الطّريقة نفسها. طبقة عازلة للمنازل وما حوهلا

وحول تسمية وادى سوف فإنه فقد اختلف حول مصدرها فهناك من حييلها إىل كلمـة  
وكان النسيج أهم مصادر الرزق  ،وذلك أن املنطقة اشتهرت بنسيجها للصوف ،صوف العربية
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مجع سيف واليت تعين الكثبان ذات القمـم  " سيوف"آخرون يقولن بان كلمة سوف أصلها . 1
  .الناتئة وقد حتورت بعض الشيء لتصبح سيوف أي املدينة ذات الكثبان

ملسيحيني كان ـر يقطـع   وهناك قصة أخرى حول تسمية سوف ومفادها أنه يف عهد ا
لكـن املسـيحيني    ،املدينة من الشمال إىل اجلنوب يسمى وادى إزوف أي النهر الذي يرقرق

 ،أجربوا على التراجع أمام الفتح اإلسالمي املظفر فعمدوا إىل إغراق النهر يف عمق الرمال وفروا
ـ   ،مث حتولت وادى إزوف إىل وادى سوف ين النـهر  وجند كلمة سوف يف لغة الطـوارق وتع

  2.األبيض

درجـة   °34و °30بني خطي طـول   2كلم 82.800دينة على مساحة تقدر بـ املمتتد 
ويصف مارتيرت كثبان الرمال املتحركة مبنطقة الوادى ملتقطا هلا صورة فوتوغرافية مجيلة . مشاال

صـحارى  هلذه الظاهرة الطبيعية الفريدة اليت تتميز ا املنطقة مقارنا بني صـحراء الـوادى وال  
فإن صحراء الرمال تشـكل   ،إذا كانت صحراء اهلضاب حبرا ثابتا يف أوقات اهلدوء"  ،األخرى

كثبان تشبه األمواج ترتفع الواحدة خلف األخرى على  ،لنا حبرا متحجرا خالل عاصفة هوجاء
تنسل يف شكل أهرامات وتتكـور يف شـكل قبـاب     ،مث تتحول إىل قمم حادة... مدى األفق
على السطح ميكن أن نرى طبقة . لرمل يف حالة تغري مستمر جراء الرياح اليت حتمله ا. أسطوانية

فتتوج القمم وتسقط على شكل طبقـات   ،متحركة من الغبار جتري وتصعد منحدرات الكثبان
  3."يف اجلهة األخرى

                                     
 ESCARD: Etude sur le pays de Souf، BonneBulletin de l'académieنقال عن أندري فوازان  1

d'Hippone – n° 24، 1890، p 24  
2   VOISIN، André-Roger: Le Souf  Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p15 

  VOISIN، André-Roger: Le Souf  Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p 13نقال عن  3
MARTINS، Charles: Tableau Physique du Sahara Occidental . Revue des Deux Mondes 
1864. 
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: أما روبر جورج فيقدم لنا وصفا جغرافيا ملوقع الوادى واملدن والقرى احمليطة به فيقـول 
يبلغ عدد السكان  ،وهي بلد جاف به رمال متحركة ،ع وادى سوف بني وادى ريغ وتونستق

موزعة على سبعة قصور؛ ويف الوادى املدينة الرئيسية مثانية آالف  ،به مخسا وعشرين ألف نسمة
 ،البهيمـة  ،مإيغو ،تارزوت ،كوينني: أما املناطق األخرى فكثافتها السكانية قليلة وهي ،نسمة

وهناك بني الوادى وتقرت حواىل مثانني كيلومترا ميكن قطعها خالل ثالثة . سيدي رومالدبيلة و
  1.أيام عرب الكثبان الرملية

جنـد الرحالـة إيزابيـل     ،واسـتوطنوا بـه   ،ومن الرحالة الذين عشقوا هـذا البلـد  
تقـول   ،اليت كتبت الكثري عن هذه املنطقة وأهلـها  ، Isabelle Eberhardtإبرهاردت
 ،وانطباعا ائيا عن هذا البلد ،لقد وهبيت رؤييت االوىل للوادى حالة من التجلي املطلق" : إيزابيل

مث ،  2"وكآبته الكـبرية كـذلك   ،من خالل مجاله الغريب ،الشرس والرائع والذي هو سوف
  :تصف يف مقام آخر الوادى مقدمة هلا صورة منظورية كاملة

وقد احننت بواسـطة   ،متجهة صوب السماء عارضة كبرية ،هنا وهناك ركائز آبار بدائية"
مهيمن على الكل يف قمة اهلضبة  برج مربع ذو بياض  ،وهناك. حبل كأا صنارة صياد عمالقة

حمتفظ يف املساء بآخر األشعة  ،يتألأل وسط النهار الساطع. ناصع يطوق الشفافية احمليطة باملكان
  .إنه منارة زاوية سيدي سامل: احلمراء للغروب

واليت كانت أمساؤهـا ذات   ،حزينة وقدمية ،قرى معزولة ،الضواحي احملجوبة بالكثبانيف  
  ...بري عراير ،أوالد عالندة ،فم السحوم ،البياضة: وقع موسيقي غريب

                                     
1  Robert، George: Voyage à travers l'Algerie، Paris ،1891،  p382. 

  VOISIN، André-Roger: Le Souf  Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p 13ن نقال ع 2
EBERHARDT، Isabelle:Dans l'ombre chaude de l'Islam،Edition Fasquelle، Paris ،1906  
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 ،كان اإلحساس األول املوجع حد الشجن جلاك هو إحساسه بالسجن بني كل هذا الرمل
وقـد بـدأ    ،واليت اعتقد أنه أدرك فحواها ،أيام نيةمثاجراء عزلته الكلية واليت قضاها على مدار 

  ...يتعلق ا

و  ،أين ترك أخر املنـاظر املعروفـة   ،كل هذا الفضاء الذي يفصله عن بسكرة ،وها اآلن
  1"...عدائيا حد اليأس تقريبا ،مستبدا ،كان يبدو له كل ذلك ساحرا. املألوفة إىل حد ما لديه

قطع الشاعري اجلميل إليزابيل إبرهـاردت وهـي   وسحر سوف ال يتجلى إال يف هذا امل
  :تصف الوادى مساء 

متتد كثبان سوف  ،حتت ضىن الصيف الثقيل ،الصافية واملضيئة  ،حتت مساء الربيع الرحبة
يف الوقـت   ،أحب جاك أن يغادر املدينة اليت أحـب ... الزوردية يف األمواج البعيدة ،متموجة

ألخرية كان جاك يشاهد كل ذلكم الديكور الذي وللمرة ا. عند غروب الشمس ،الذي أحب
كان مشهد الفتنة الكربى للمساءات املشرقة مير أمام  ،للمرة األخرية . وانقبض قلبه ،لن يره أبدا

  ...عينيه الطافحتني باحلنني 

وتوارى الوادى خلف اجلدار الشـاهق للرمـل     ،عندما مر على كثيب سي عمر الكبري
إنه هادئ اآلن وهو يشـاهد  ... م حزين يبعث السكينة يف قلبهأحس جاك باستسال ،القرمزي

 ،املنـازل ذات القبـاب   ،والزرائب الصغرية املبنية من سعف النخيل ،الضيعات الصغرية احلزينة
تتمدد بإفراط الظالل الضاربة للون البنفسجي جلوادي الفارسني وقد امحرا يف ضـوء املسـاء   

  2.األمحر

  

  

                                     
1 EBERHARDT، Isabelle Le Major ، document électronique 
 

2 Ibid، ، document électronique 
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  بسكرة -ب
كلم جنويب قسنطينة قاطعة جبال األوراس، هـي   245لواقعة على مسافة مدينة بسكرة ا

كما تعرف بواديها الذي ميـر يف  . واحةٌ صحراويةٌ بكلّ معىن الكلمة، مع ماليني أشجار النخيل
وتعد بسكرة أكرب . وسطها واجلامع وقبته ومئذنته ومناخها املتوسط واملناطق الزراعية املُحيطة ا

لَ على أيدي الرببر سنة  مدينةوفيها ضريح عقبة بن نافع الذي قُت ةللهجرة، خارج  62صحراوي
  .ويعد ضرحيه أقدم مزارٍ إسالميٍ يف اجلزائر، ويزوره احلجاج منذ ذلك احلني. املدينة

إا  ، Auguste BESSET   بسكرة ملكة الزيبان كما يسميها أوغست بيسي 
 1.إا واحات الزيبان ،املوشى بالبقع الداكنة ،ك احمليط الشاحبذل ،الصحراء ذلك الرباح 

ومشسها  ،وإا فعال مثالة مسائها الزرقاء دوما ،ويقول بارودان بأن بسكرة تعين يف بالثمالة
كل هذه األشياء هي اليت  ،وحياا الالمبالية واحلسية ،وأزهارها ذات األريج الفواح ،امللكية

كما جنة  ،وواحتها العذبة ،بشساعتها املغرية ،مبدخل الصحراء. أضفت عليها هذا االسم
 2.ساحرة

واملدينة من بسكرة إىل تقرت عبارة عن شريط من الواحات املليئة بأشجار النخيل مبحاذاة 
  .ر وادي رهري

 ،ربيعـا وشـتاء   ،أرضا ومساء ،مشيدا بسحرها وروعتها ،يناجي بول بورد مدينة بسكرة
حني يهجـرون   ،السواحستكون قبلة كل  أاهواءها وعطرها؛ وكيف  ،ءهاواصفا مشسها وما

  :املدن األوروبية ليلتحقوا برملها فيقول

                                     
1 BESSET، Auguste : A Travers l'Algérie d'Aujourd'hui، Imprimerie Roy frères، 
Chagny، 1896، p 178 
2  BARAUDON، Alfred: Algérie et Tunisie Récit de voyages et études Paris، librairie 
Plon ،1893  p 169 
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سحرك املستبد سيأسـر  ... من ذا الذي يستطيع أن ينساك من بعد ما رآك! يا بسكرة "
.. .وسيهجرون نيس وإيطاليا واجلزائر العاصمة من اجل ظل خنيلـك ... تلك التخيالت املقرفة

وتـنحين أشـجار الرمـان     ،فيك الشتاء خريف وربيع إذ آنذاك تنضج متورك ويصفو عسلك
احلياة والنسغ ال ...وهواؤك دوما خفيف عليل ،مشسك دوما دافئة. والربتقال حتت ثقل فواكهها
  1."واملاء من ينابيعك يتمتم باستمرار خضرة سرمدية ،يتوقفان أبدا يف حدائقك

بسكرة اجلميلة هذه املدينة اليت تنسيك أنك علـى  ...انيبلكة الزمو يسميها ريين بوتيي 
مسجدها سيدي و ..مشارف بالد صعبة مليئة بالفخاخ واألغوار بفنادقها الفاخرة وكازينوهاا

والبسكريون قوم تعودوا على املسافرين األجانب  إذ أم يتحدثون أكثر من لغة وهـم    .عقبة
ر  الرتهة على ظهر مجل يكون يف البداية سعرا رمزيا للغاية أهل مكر وحيلة وخداع  فمثال سع

ولكن بعد انتهاء الرتهة  يكون الرتول من علـى اجلمـل مبائـة     حىت تستغرب من ذاك السعر
   2.فرنك

أما هنري دي  فريلوز فيشري إىل خصوصيات هذه الواحة وكيف أا خمتلفة عن الواحات 
الواحات اليت سنراها فيما بعد؛ فهي مقسمة على جمموعة هذه الواحة خمتلفة قليال عن : "األخرى

وال يزرع  ،وبآالف القنوات الصغرية ،سمة بدورها بواسطة أسوار من الطوب،  املقمن احلدائق
  ".3ذه البساتني إال النخيل وبعض أشجار التني والزيتون

ومشسـها   ،وماوفعال هي مثالة مسائها الصافية د ،اسم بسكرة مأخوذ من السكر والثمالةو
واحلسية كل هذه الصفات هي الـيت   وحياا الالمبالية ،وازهارها ذات األريج الفواح ،امللكية

  أعطتها هذا االسم

                                     
1 BOURDE، Paul: A Travers l'Algérie، G. CHARPENTIER، ÉDITEUR، PARIS، 
1880p133 et 134. 
2 POTTIER، René: Sahara، B.Arthaud، France، 1950، p 32 et 33 
3 DE FRILEUZE، Henri: Impressions de Voyage، Algérie et Tunisie. Alencon 1900. p 19 
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ـب نفسـها   . تقع واحتها العذبة كجنة ساحرة ،بشساعتها اخلالبة ،مبدخل الصحراء
ناطق اهولة مـن  ا قبل التوغل يف امل أنفسهمللصحراويني ولرجال الشمال الذين يقفون مع 

بسبب كثرة أارها  ،على تراا الرطب. بسكرة الساحرة زا من كل املعاناة واآلالم. الصحراء
. وبنادير فتيات أوالد نايل اليت يتردد صداها يف املنازل املغلقة ،اجلوفية ينبت النخيل خصبا شهيا

ة كملكة متيقظة لكل تناغم تتمدد بسكر ،وراس اليت تقيها من رياح الشمالجبال األ على سفح
  .وقد تسربلت بأشعة الفجر الذهبية ،الفضاءات املهتزة

فاجلديدة يقول بارودون أـا   ،تنقسم املدينة إىل قسمني بسكرة القدمية وبسكرة اجلديدة 
شوارعها الكبرية املنتظمة حماطة ببنايات ذات طابق  ،1844قرية كبرية يرجع تاريخ تأسيسها إىل 

ساحة  مجيلة ذات  ،تقع يف وسط املدينة  ،بالطوب املطلي باجلري ومسقفة بالقرميد واحد مبنية 
وكـل   ،العمراين الروماين  نزل الصحراء مقابل للكنيسة اجلديدة ذات الطراز ،عديدة  أشجار

  .املنازل مزينة بأقواس يلجأ إىل ظلها عند اشتداد احلرارة

ومتتد على مسافة مخس او سـت   ،شرقنوب أما بسكرة القدمية فإا تقع بعيدا باجتاه ج
غري أا متشاة يف  ،وهي مقسمة إىل أحياء غري منتظمة يف الشكل. كيلومترات مبحاذاة الوادى

حيـث حفـرت    ،الصفراء املرملة بأرضيتهاإا الواحة . حتمل أمساء القبائل اليت تسكنها ،املظهر
بني هذه القنوات متتد أشجار النخيل احملاطـة  و.قنوات جتري ا مياه السيول واآلبار االرتوازية

  .من الطني لتشكل بذلك بساتني وحدائق  بأسوار

  بوسعادة -ج
البنفسـجية ؛  امللكة الضارية متسربلة حبدائقها الداكنة وحمروسة بروابيها  ،تنام  بوسعادة"

وقد .الورديةلذيذة مثرية على الضفة املنحدرة للوادي حيث يدمدم املاء على األحجار البيضاء و
أشجار اللوز تـذرف دموعهـا    ،احننت كما على المباالة حلم  على اجلدران الطينية الصغرية
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وأرجيها الذكي حيلق يف دفء اجلو الرطب ناثرا كآبـة مبهمـة   ... البيضاء حتت مداعبة الريح
  1..."فاتنة

املدينة الـيت   رامسة طبيعة بوسعادة هذه ،ذا االستهالل تبتدئ الكاتبة قصتها حنيب اللوز
مثرية احلبـور يف   ،جالبة الفرح –أوليست بوسعادة  –تدهش زائرها ومتال قلبه وجواحنه سعادة 

 ،؛ إا مكان السعادةأهلهاوسحر رماهلا ونقاوة هوائها وطيبة  ،النفوس مبناظرها الطبيعية اخلالبة 
املختصـة يف الرحلـة   وحول تسميتها ذا االسم يورد الدكتور الفيجري يف جملة حول العامل 

  .تاريخ بناء مدينة بوسعادة ،واالستكشافات اجلغرافية أسطورة تعود إىل القرن السادس عشر 

بن ريبـع   نيدعى سليماقدم رجل شريف  ،يف القرن السادس للهجرة :تقول األسطورة "
الذي درس  ،بعدها بقليل التحق به رجل دين فاضل يدعى سي ثامر. ليستقر بسفح جبل مسعد

فطرد الـذئاب الـيت    ،وادى وصفاء النبعلا لسي ثامر جبما أعجب.لعلوم بزوايا ومدارس فاسا
وشيد بيتا هناك ليستقر به ويتفـرغ للتأمـل    ،كانت تسكن املكان مبساعدة رجال سي سليمان

 أنبعد  ،وقدم بعض البدو من أوالد ماضي وأوالد نايل لزيارة الرجل الصاحل. ودراسة الكتب 
ليلتحق بالشيخ طالب العلم للنـهل  .مه وعدله باملنطقة ليصل إىل املسيلة ويتعداهاصيته وعل ذاع

. ليضعوا بذلك النواة األوىل ملدينة جديدة ،ويبتنوا منازل هلم جبواره  ،من دروسه وعلمه الغزير
اجتمع الشيخ سي سليمان والشيخ سي ثـامر   ،بعدها بين مسجد هناك وبعد االنتهاء من بنائه

مسعوا زجنيـة   ،على املدينة اجلديدة وبينما هم كذلك غري مستقرين على اسم حمدد إلطالق اسم
وتيمنا به أطلقا اسم بوسـعادة علـى     ،فراقهما الفأل احلسن!سعادة! سعادة : تنادي كلبتها 

  2."الواحة اليت شيدت ا تلك املدينة

                                     
1 EBERHARDT، Isabelle: Pleurs d'amendiers، document électronique 
2 Docteur A. Lavigerie: L'Oasis de Boussada In: Tour du Monde 18/ 2 Mai1902، p205 

  



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 90

و  بـواروجي وقـد   ومن الرحالة الفرنسيني الذين قدموا إىل بوسعادة وكتبوا عنها جند د
مث يقول بأا مبنية علـى شـكل    ،روى هذا األخري نفس القصة حول أسطورة تسمية بوسعادة

  .مدرجات

احلصن وهو املكان الذي يلجا إليه اجلنود أو اجليش "مث يضيف حول احلصن املوجود ا 
رتفع بعض يف الساحة الكبرية واحلي الذي ميتد حتت احلصن ت. يف حالة الغزو من طرف األعداء

املبىن العسكري ببستانه املزروع  أيضاوبالساحة ). مدرسة وحمكمة ،كنيسة(  األوروبيةالبنايات 
أما باقي املدينة فلها املظهر الصـحراوي متامـا؛ شـوارع    ....الرمان والورد  وأشجاربالنخيل 

  .حجرية صغرية  حماطة ببيوت طينية رمادية اللون

  .أوالد احلالق ،شرفاء عشاشة ،أوالد محيدة ،نياحملام:تنقسم بوسعادة إىل أحياء

ليقسمها إىل قسمني؛ قسم مالصق  ،املثمرة واألشجاريقطع وادى بوسعادة بساتني النخيل 
  .للمدينة وآخر يبتدئ عند النهر

ـ أر يصل تعداد سكان بوسعادة على ستة آالف نسمة من بينهم حـواىل   أوروبيـا  نيبع
 1.ومخسمائة إسرائيليا

 واحة بوسعادة"فيؤكد ان ) 1893-1850( الفرنسي الكبري غي دي موباسان أما الكاتب 
تتواجد ذا ...نصطاد الغزالن املوجودة بكثرة بضواحيها أنميكننا  ،حسنا يف اجلزائر األكثرهي 
 2"جتارة مهمة نظرا لوجوده تقريبا  يف طريق امليزاب القصر

 
 
  

                                     
1 DE BOISROGER. A : Le Sahara Algérien Illustré، Souvenirs de Voyage 1886- 1887، 
Paris، p 8 

  2005جوان 16عدداخلميس جريدة اخلرب  ،موباسان ويهود اجلزائر ،عمري ،بوداود : ننقال ع 2
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  تجلیات المظاھر االجتماعیة
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  :هيدمت

لفرنسيني سـوء  جتلت احلياة االجتماعية للفرد الصحراوي يف كثري من كتابات الرحالة ا
هذه  املظاهر اليت سجلها هؤالء مـا   أبرزنتروبولوجيون أو املؤرخون، ومن منهم األدباء أو األ

  : يلي

  الكرم -1

القرن التاسـع   الكرم من املظاهر االجيابية اليت متيز ا اتمع الصحراوي اجلزائري خالل
عشر ، وهو املظهر الذي كان يبدو غريبا بالنسبة للفرنسيني، ألنه قيمة غري مألوفة لديهم ، ذلك 
أن اتمع األورويب جمتمع فرداين، يقدس الذات قبل كل شيء ، ويوليها األمهية الكربى ، وإن 

القا من مبدأ املصـلحة  تعدى إىل عمق  اآلخر واهتماماته وآالمه وآماله فذلك ال يتأتى إال انط
  .املشتركة

وخيتلف الفرد اجلزائري ، وخاصة الصحراوي عن األورويب يف هذا التوجه حنو اآلخر دون 
حسابات دقيقة مبنية على أسس الغايات املادية املشتركة، فاجلزائري تدفعه طبيعته االجتماعية ، 

  .ل نفسهوتعاليم شريعة الدين اإلسالمي إىل التفكري ومراعاة اآلخر قب

يشري إىل أن الكرم اجلزائري كـرم   CLAMAGERANفهذا الرحالة كالماجرون 
هذه القيمة،  يكرسونفخم، عظيم وإن كان بسيطا ، فالعظمة تكمن يف سلوكات اجلزائريني وهم 

  : فيقول 

وهذا ال يعـين  . كرمهم ميتاز بنوع من العظمة والفخامة، ال ميكن إال أن يؤثر يف الغريب"
فاخر وباذخ؛ وحىت ولو كان بسيطا فقدم لك بعض الكسكس بالفلفل مع نبيذ النخل، أنه دوما 

فإن العظمة تكمن يف سلوكام ، يف حركام ومالمح وجوههم املعربة عـن الوقـار والـود    
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إم يتمتعون إىل درجة عالية بفن التعبري عن أحاسيس . واالستئناس، عبارات أبلغ من أي بذخ 
  1".داعميقة بطرق بسيطة ج

وتتجلى صورة هذه امليزة جلية، ناصعة، بل ويف أمسى معانيها يف هذه الشهادة اليت جاءت 
  :إذ يقول Mes Souvenirs" مذكرايت " على لسان اجلنرال دي باراي يف كتابه 

كانت على عاتقي حامية بأكثر من ألفي رجل، مبا فيها اجلرحى الذين يقدر عـددهم  " 
ابط جنرال وعشرة آخرين برتب خمتلفة، ومل أكن املك إلعالة كـل  مبائتني جرحيا من بينهم ض

وحرفيا ال شـيء  : هؤالء غري  بعض أكياس البسكويت وأخرى من األرز؛ مل أكن أملك شيئا
تعين ؛ ال ثور، ال كبش، معناها الشيء، ال قطعة حلم وال حىت من حلم اخلرتير اململح، ال سنتيم 

  .قلشراء شيء وال لدفع القرض املستح

جتر فاقيت، مستسلما إليقاع مشي حصاين الذي بدا وكأنـه يعكـس أفكـاري    كنت أ
احلزينة، وحىت مالحمي ال بد أا كانت تعكس حاليت النفسية القلقة أيضا، إذ مسعـت صـوت   

  :فارس بادرين بالسؤال بلسان عريب،  وقد حاذاين جنبا إىل جنب

  ما بك ؟! دي باراي، تبدو حزينا - 

الثاين للعجوز املسكني بن سامل إنه الشيخ علي الذي أتى معي ملرافقـة  كان حمدثي االبن 
  .رتل اجلنرال

اإلطالق، إنين يف حمنة شديدة  ىقلت له،  أنت حمق لست مسرورا عل! أنت ! آه - 
، ميكنين أن أخربك، ال مال يل وال مؤونة، ولست أدري مبا سنعد طعام اجلنـود هـذا   

  .للجرحى املساء و ليس فقط للحامية ولكن حىت

                                     
1   CLAMAGERAN. J.J: L'Algérie Impressions de Voyage 17 Mars- 4 Juin 1873. Paris. 
Librairie Germer Bailliere، 1874، p175  
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  :رد الشيخ علي بكل بساطة

  كم يلزمك من املال؟ - 

 أربعون ألف فرنك - 

 ستكون عندك يف خالل ساعة من الزمن، وكم يلزمك من اللحم؟ - 

 .يلزمين مائة ثور ومخسمائة كبش - 

 .ستكون عندك قبل منتصف النهار - 

ة مل أعلم أبدا كيف تصرف ولكن يف الوقت احملدد كان املبلـغ واملاشـي  . وانطلق مسرعا
  .حتت تصريف

هذه  إىلدى سمل أكن ألستطيع اخلروج من تلك الورطة احلقيقية لوال الشيخ علي، الذي أ
  1.اخلدمة وببساطة غريبة ، وكأنه كان يقوم بشيء بسيط تافه للغاية

وقيمـا   إن هذه احلادثة ال تنضوي على خصلة الكرم وحسب ، ولكنها تـربز خصـاال  
ة الرجل الصحراوي ؛ فاحترام الكلمة املعطاة، وتنفيذ الوعد اجتماعية رائعة كانت عنوانا لشهام

واحلفاظ على العهد يف الوقت احملدد، وذه السرعة املذهلة، كل هذه القيم جمتمعة وغريها مـن  
القيم االجتماعية اليت أرت الفرنسيني، ودفعت م يف كثري من األحيان إىل مراجعة أحكامهم 

ا اتمع ا البعض يف أذهام ، واليت تكرس مفهوم الرببرية لدى هذاجلاهزة واخلاطئة اليت رسخه
  .جل متدينه كما كانوا يزعمونالذي ما جاءوا إال من أ

  

  
                                     

1   Du BARAIL: Mes Souvenirs، Paris، Plon، 1898 T2 PP 58 ،59 et60 
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  حسن الضيافة -2

حسن الضيافة عند سكان الصحراء من العادات البارزة يف حيـام، وتقـدمي الضـيافة    
تكتسيها هالة من القداسة، يتسابق و عقدياللغريب تأخذ لدى اتمع البدوي الصحراوي بعدا 

إليها الوجهاء واألثرياء والفقراء، على حد سواء، فإكرام الضيف من العادات املتوارثة واملهمة، 
يقول فرج حممد فرج يف دراسة حول منطقة توات وعاداا؛ حىت أنه كانت من املهام املوكولة 

بتهم إىل دار الضيافة، مث إخطار األسرة اف، التعرف على الغرباء واألجانب بالبلدة ومصاحللوقّ
  1.اليت عليها تقدمي الطعام للضيف ملدة ثالثة أيام

وهي أمر عظيم لديهم، وهذه القداسة اليت يولوا إلكرام الضيف والغريـب والزائـر،   
أذهلت الرحالة الفرنسيني، فسجلوا الكثري مظاهرها، ورووا العديد من احلكايات اليت تربزهـا  

يف ذكرياته صقة باتمع الصحراوي؛ ومن هذه احلكايات الغريبة ما رواه فرانك إليزا كميزة ملت
ال شك أن نقص احلضارة قد حرمهم من ميزات عدة غري أم يتمتعون ": عن الصحراء اجلزائرية
  .بفضائل استثنائية جدا

  :رتبني يل الدليل القاطع واملؤث مل ميض إال يومان على وصويل إىل الواحة، حىت

واحتـرام   عال لطفأحسن استقبال،  تاستضفت ببيت أحد امليزابيني األثرياء، واستقبل
  .وتقدير يتميز به سكان هذه املنطقة، والذين يضاهون العرب يف حسن معاملة الضيف وإكرامه

لقـد  :" كنت على وشك مغادرة مضيفي، حني بادرين بكل بساطة ودون أي مـرارة " 
تقبالك قدر ما استطيع، أنت وخادمك، وما تركـت عالمـات   عملت باألصول الواجبة يف اس

احلزن تبدو على حمياي، أو تشوب صويت نغمة كئيبة ، لقد أعانين اهللا أن أكـون لطيفـا مـع    
املسافرين، ولكين اآلن أطلب منك عربون صداقة باألمس حني أخربتك أن ولدي نام ، كان يف 

                                     
  36ص،1977اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر: حممود فرج ،فرج  1
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وحـىت ال  ... اعي أمه، هي إرادة اهللا، رمحـه اهللا احلقيقة حلظتها قد لفظ أنفاسه األخرية بني ذر
أنغص عليك صفوك وأعكر سرورك، كان ال بد علي أن أمتالك نفسي وأحتوي أملي، وفرضت 
الصمت على زوجيت ، فلم يصلك بكاؤها، واآلن أرجو منك أن حتضر معنا مراسيم جنازة ابين 

  "وأن تضيف صلواتك على صلوايت

لشجاع، ومل أجد أي حرج يف إظهار تـأثري الكـبري   كنت أشد على يد ذلك الرجل ا
وانفعايل الذي تركته كلماته يف نفسي، أما باستيون فقد كان ميسح مبقبضه دموعه املنهمرة على 

   1"خديه

  .وهكذا يضرب هذا الصحراوي مثال حيا يف احترام الضيف وإكرامه

"  يف رحلتـه  DAUMAS، Eugeneوهذه القصة نفسها يوردها أوجني دوماس 
بنفس التفاصـيل، مـع بعـض    " بالد الزنوج إىلالصحراء الكربى أو مسار قافلة من الصحراء 

وماس أن الرجل الذي استضافهم يدعى أبو بكر ، ويدعي كل مـن  كأن يذكر د ، 2اإلضافات
أوجني دوماس وفرانك إليزا أن احلادثة وقعت هلما، ولست أدري أيهما فعال وقعت معه هـذه  

  .الواقعة

ضيافة عند أهل الصحراء ، ال يقترن بتقدمي أشهى وأحسن ما ميلك املضيف من وحسن ال
األطعمة، ولكن يف طريقة تقدمي تلك الضيفة كما يسموا ، ويف السلوكات املصاحبة، فخدمة 

" الضيف ، واجب من الواجبات املقدسة؛ يقول كالماجرون يف اجلزائر ، انطباعـات رحلـة  
وهذا ال يعين أنه دوما . والفخامة، ال ميكن إال أن يؤثر يف الغريبكرمهم ميتاز بنوع من العظمة 

فاخر وباذخ؛ وحىت ولو كان بسيطا فقدم لك بعض الكسكس بالفلفل مع نبيذ النخـل، فـإن   

                                     
1   ELISA، Frank Willie Butler suivi des souvenirs du Sahara Algerien Tour Alfred Mme 
et fils، éditeurs  
 

2 DAUMAS، Eugene: Le Grand Désert ou Itinéraire d'une Caravane du Sahara au 
Pays des Negres، Paris، 1848، p 40 et 41 
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العظمة تكمن يف سلوكام، يف حركام ومالمح وجوههم املعربة عن الوقار والود واالستئناس، 
تمتعون إىل درجة عالية بفن التعبري عن أحاسيس عميقة بطرق إم ي. عبارات أبلغ من أي بذخ 

 1.بسيطة جدا

ويؤكد ليون روش هذه الفكرة وكيف أن قاضي البلدة هو من كان يقدم لـه وبيديـه   
خروف له سنة واحـدة، مشـوي،   ؛ أحسن قطع اللحم، بكل الود والشاشة؛ وجيء باحلويل 
للحم بأصابع نظيفة رشيقة للغاية، ميكنـها  شهي، كان قاضي الدوار مينحين بنفسه أحسن قطع ا

أن حتل حمل الشوكات مبطاعمنا، مث قدم لنا مترد كبري من الكسكس تعلوه قطـع  مـن حلـم    
  2.اخلروف والدجاج والبيض والزبيب

كما يصف فرومونتان الضيفة وطعامها وكيفية تقدميها مؤكدا دائما على سلوك املضيف 
  :يف خدمة ضيفه فيقول

ومكوناا سطرا العادة واألعراف فأصبحت عالمـة مـن   . طعام الضيافةالضيفة هي "
  .عالمات اللياقة 

أوال وقبل كل شيء كـبش أو   :وتتكون الضيفة حسب التقاليد الرمسية للوالئم من... 
وعلى : كبشني مشويني، يؤتى ما مرفوعني على خازوق طويلة واللحم يتقاطر دهنا وشحما 

وصاحب الدار هو أول من يقطع أول شرحية وأحسـنها  ... الكبش؛ الزربية طبق خشيب بطول
  .ليقدمها ألكرب الضيوف مكانة ووجاهة

                                     
1 CLAMAGERAN. J.J: L'Algérie Impressions de Voyage 17 Mars- 4 Juin 1873. Paris. 
Librairie Germer Bailliere، 1874، p 175 
 

2 ROCHE، Leon: Dix Ans à travers L'Islam، 1834- 1844، Paris، p 160 
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يقدم الكبش املشوي مع الرغيف املصنوع بالزبدة، مث تأيت األطباق األخرى املبوخة باللحم 
 يف طبق خشيب كـبري، أمـا    الكسكسأيتوالفواكه اففة، بصلصات متبلة بالفلفل األمحر ، لي

  1...املشروبات فاملاء واحلليب واللنب

وبكـل   أطباق الوليمة وطريقة األكل وكيفياـا بدقـة  إىل وصف  نتانوفروممث ينتقل 
إىل أن يصل إىل القول بأن الضيافة عند اجلزائري ليست من الواجبات االجتماعيـة،   التفاصيل،

دية ملا هو اجتماعي، وإمنا بداعي هذه األخرية غري املعروفة متاما عند هذا الشعب ذو الرتعة املعا
توصية إهلية بعابر السبيل، لذا يعامل ذه الكيفية؛ ومن هنا فإن اللياقة ال تنبعث من األعـراف  

ولذلك ميارسوا بذلك االحترام الذي يولونه لكل ما هو مقدس، . من مبدإ ديين ولكن والتقاليد
  2.ويطبقوا كعمل من أعمال التقوى والورع

ة اخلشنة واملهيمنـة يف  أعند الرجل إذ ورغم معاملة املر اصارخ اإن هناك تناقض ،ويضيف
كل حال ، تنمحي وتزول تلك اهليمنة  ويلجأ الرجل إىل ترجيها عندما يتعلق األمر بتشـريف  

جيب أن نعترف هنا أنه درس يقدمونه لنا حنن أهل الشمال، الضيافة ذا الشكل مـن  . الضيف
مراعاة للرجال، أوليست هذه هي الطريقة الوحيدة اجلديرة والوحيـدة  طرف الرجال تقديرا و

  3".األخوية اليت وكما يقول العرب تضع حلية الغريب يف يد املضيف

  :ويف الصحراء ال خيلو أي دوار من خيام الضيافة حيث  أشار دوماس إىل ذلك بقوله

واسع نوعا ما يـدعى  عادة يتكون الدوار من سبعني إىل مائة خيمة منصوبة حول فضاء "
؛ "قياطني الضياف: "تنصب سبع أو مثان خيام أخرى تسمياملراح ، وغري بعيد يف اخلارج قليال 

                                     
1 FROMENTIN، Eugenne : Un été au Sahara، Paris Librairies Plon. pp18 et 19  
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مكلفـون   خيام الضيوف تشيد من طرف أغنياء الدوار، يسهر عليها بعض اخلدم ليـل ـار،  
  1". خصوصا خبدمة الغرباء

وقد قالـت  . والترحيبصاحب البيت يستقبل باحلفاوة  علىدخل فالضيف مىت وهكذا 
ومعىن ذلك أنه جيـب علـى   ". إذا أقبل أمري وإذا جلس أسري وإذا قام شاعر"البدو يف الضيف 

املضيف أن يستقبل ضيفه باحلفاوة الالزمة والترحيب احلار على قدومه وإظهار الوجه البشوش 
  .األمراء مبرتلة ذلك والفرح وهو يتساوى يف

مع البدوي الصحراوي للضيافة، تكتسب قداستها من العقيدة وهذه األمهية اليت يوليها ات
كما يقول فرومونتان، والصحراويون ال ينعتونه  2الدينية إذ يعترب الصحراوي الضيف مرسول اهللا

فاإلسالم حث علـى احتـرام الضـيف     ،وال غرو أن يكون كذلك  3،ضيف ريبإال بعبارة 
  :وإكرامه؛ يقول الرسول عليه الصالة والسالم

  "من ألقم أخاه لقمة حلوة ، صرف اهللا عنه مرارة املوقف "

ن احلسني ويف أحاديث الصحابة رضوان اهللا عليهم ما يشري إىل خدمة الضيف؛ قال علي ب
كما خدمهم أبونا إبراهيم اخلليل صلوات  متام املروءة، خدمة الرجل ضيفه من: " رضي اهللا عنه

  "اهللا عليه بنفسه وأهله

لشافعي  باإلمام مالك رضي اهللا عنهما فصب بنفسه املاء علـى يديـه   وقد نزل اإلمام ا
وقال عبد امللـك بـن   " ال يرعك ما رأيت مين ، فخدمة الضيف على املضيف فرض: " وقال
  ".أربعة ال يستحى من خدمتهم؛ اإلمام والعامل والوالد والضيف: " مروان

                                     
1 Le General Daumas، Mœurs et coutumes de l'Algerie Tell- Kabylie- Sahara، Paris de 
L-Hachetteet Cne.1853 p85 

 
 

   20ملرجع نفسه ص ا 2
 

3 DAUMAS، Eugène: Le Grand Désert ou Itinéraire d'une Caravane du Sahara au 
Pays des Nègres،Paris، 1848،p 45 
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  التمرس احلريب -3

للـدكتور  " رضية التارخيية واحملددات احلضـارية  األ ،الشخصية اجلزائرية"جاء يف كتاب 
عشرايت حول قدرة اجلزائري على ممارسة احلرب، وتعلقه بفنون القتال بأن هذه الصفات هـي  
نتاج لظروف تارخيية، أرغمته على تنمية قدراته القتالية لصد العدو الذي ما فتئ يتربص ببالده 

احلريب لسكان القطر اجلزائري، سـجية ثابتـة    ال حمالة أن التمرس:"منذ دهور بعيدة ، فيقول 
إلنسان املسلم يف القرنني التاسع عشر والعشرين، النتفاضات املسلحة اليت واجهها اوا وملموسة

  1.ليتبني بوضوح عدد احلروب املذهلة اليت خاضها اجلزائريون دوريا

عـرب العصـور    ويواصل الدكتور عشرايت حتليله لترسخ الروح القتالية احلربية للجزائري
وكيف أن االنتهاكات املتعددة هلذه الرقعة من إفريقيا هي اليت رمست معامل هذه الروح، لقـد  
كشفت وقائع تارخيية قدمية وحديثة أن روح القتال مل تفارق اجلزائريني بسبب تعرض وطنـهم  

  2.لالنتهاكات املستمرة، ال هلوان اجلزائريني ولكن المتياز وطنهم باملوقع واخلريات

إن ميزة اجلزائري بالقتالية ميزة عامة لدى كل أفراده على اختالف أعـراقهم ومنـاطق   
روح قتاليـة   أكثرسكان املناطق اجلبلية الصعبة، وسكان الصحارى  أنعيشهم، غري أنه يالحظ 

وهذا راجع لتـأثري  .   من غريهم وأكثر حب لركوب اخلطر وامتشاق صهوات اازفة واملوت
اسية على طبائعهم ويرجع الدكتور عشرايت هذه الرتعة على بداوة اتمع اجلزائري تلك البيئة الق

فيقول مما الشك فيه أن رسوخ هذه القتالية اليت ميزم والبستهم حىت أوشكت أن تكون سجية 
 يف احلضارة ساالنغمالقد بات ثابتا أن . إىل بداوم، وعدم توغلهم يف املدينة -أساسا –تعود 
طبع اجتماعي يرقق اهلمة وتغدو اجلماعة به جتنح إىل السلم وأحيانا حىت على حساب  هيتولد عن
  .الكرامة

                                     
 .233ص ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلزائرية ،الشخصية اجلزائرية األرضية التارخيية واحملددات احلضارية: سليمان ،د عشرايت 1
   233ص فسه،ناملرجع  2
 



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 101

تغلظ الطبع وتكسبه خصائص اجلفاء وتوطنه علـى   -ناالجتماعيوكما قرر  –فالبداوة 
ثابتا، فقد ترسخ وازع املغالبـة   البداوةوملا كان حظ القطر اجلزائري من . واملقاومة لاالحتما
  ...يف روح األهايل والقتال

ويتابع الدكتور عشرايت لذلك استمرت روح الفطرة يف اإلنسان اجلزائري وظـل علـى   
هم من أقحاح البدو  طبيعته األوىل، خاصة وأن تركيبة األهايل املكونة من قبائل زناتة واهلالليني
كانت العصبيات بل لقد . حبكم تارخيهم ومرتعهم االرحتايل الذي مل حييدوا عنه من غابر العهود

اليت تستويل على احلكم هي بذاا عصبيات بدوية ديدا أن حتترف احلرب ذوذا عن حياضها، 
  1.األمر الذي تأتى معه ألهايل هذا الوطن أن يتكيفوا مع شروط الرتال واملطاولة واالحتراب

ه مث يف فترة العهود اليت سبقت أوإن احلروب اليت خاضها اجلزائريون سواء يف العهد العثماين 
االستعمار الفرنسي جعلت ظاهرة احلرب والقتال لدى اجلزائري ظاهرة مألوفة فهـو دائمـا يف   

  .استنفارحالة 

وولعـه   وألعابـه وطبيعة اجلزائري املقاتلة و التصاقه باحلرب له مؤشرات كثرية يف عاداته 
ل بيار دو لونكل يف كتابه يقو ،لعاب الفروسية والبارود نابعة من هذه الرتعة احلربيةأفبالصيد ،

بأن أحسن ألعاب للفروسية هي تلك اليت يؤديها الفـارس العـريب    احلياة والطبائع يف اجلزائر
أين تكون فيها املوت هو ... ببنادق حمشوة بالرصاص، إذ هلذه املعركة أناقة رياضة وحالوة لعبة

   2.الرهان

عجاب الكـثري مـن الفرنسـيني،    شجاعة العريب يف املعارك مشهود هلا، وقد أثارت إإن 
: ذكريايتيف كتابه   Barail  واحلب؛ يقول اجلنرال باراي االحتراموسامهت يف إمناء إحساس 

تثري يف نفسي ربنوس أبيض جتذبين  ول ،اليوم يت،رؤي لن أحب العريب وما جعإن ما دفعين إىل أ"

                                     
  234ص ،املرجع السابق 1

 

2 DELONCLE، Pierre : La Vie et les mœurs en Algérie. Publications du Comité 
Metropolitaindu Centenaire de l'Algérie. P 74 
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النقيب ريشار وتبنتها اجلهات  زرعهااحلنني تقريبا، السبب الذي من أجله عارضت اإلدانة اليت 
العليا، هي أن العريب أوال وقبل كل شيء جندي ال يشق له غبار، يف احلـرب مينحـه ازدراؤه   

 :يضـيف  و... شجاعة ال حدود هلـا   -هذا االزدراء الذي ينبع من إميانه العقائدي -للموت 
درات الثمينة اليت ميكـن  خلق العريب حلمل السالح، وإا غلطتنا أننا مل حنسن استغالل تلك الق

  1." مينحها لقوتنا العسكرية أن

أما أسلوب اجلزائريني يف القتال واحلرب فقد أثار الرهبة واخلوف يف نفـوس املقـاتلني   
  :DOPIGEZواملعمرين على حد سواء؛ يقول دوبيجاز 

الرعب والرهبة يف نفـوس   البدو منهم أو الرببر أسلوب أدخل وأسلوب اجلزائريني سواء"
حيارب البدو القبائل بطريقة رهيبة، : " لفرنسيني، ولعل هذا الرعب هو ما جعل دوبيجاز يعلنا

فليس مثة رمحة بالعدو املهزوم لديه، وحمظوظ من يقع بني أيديهم وال يقومون إال بقطع رأسـه  
 2".فقط

وقد لعب حب اجلزائري للخيل وللرياضات املمارسة يف كل املناسبات واالحتفاالت دورا 
أهم رياضـة يف اتمـع    كانتالفروسية  تدريبهم على التوازن واخلفة يف القتال ذلك أن  يف

  .اجلزائري يف القرن التاسع عشر وهي جتمع بني سحر ركوب اخليل وجاذبية الصيد واحلرب 

  التمرس احلريب والثأر

،  إن اجلزائري وخاصة العنصر الرببري رغم سجاياه العديدة يتميز حبقده علـى اآلخـر  
خاصة إذا تعرض إىل اإلهانة يف عزة نفسه أو عرضه أو أرضه؛ فال يهدأ له بال إىل بعد أن يثـأر  

                                     
1  Genéral Du Barail. Mes Souvenirs، Paris، Plon، 1897، Tome 1 p 407et 408 

 
  2  DOPIGEZ: Mémoires de l'Algérie et de la France Méridionale، Douai ،V.Adam،   
Imprimeur- éditeur P 248 
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التعلق بفكرة الثأر يف  هذا  HOUDASلنفسه ممن أهانوه أو حقروا من شأنه وقد أبرز هودا 
  :دراسة إثنولوجية حول اتمع اجلزائري بقوله

جتدرا يف عمق الرببري، ال شيء ميكـن أن  من بني كل األحاسيس فإن الثأر هو األكثر "
يثنيه عن عزمه يف الثأر لنفسه من الشخص الذي أهانه، فالوقت ال خيفف لديه من وطء ذكرى 

فهو يف غاية القسوة ؛ وقتل رجل بالنسبة . جل إشفاء غليلهيت يضحي بكل شيء من أاإلهانة ال
وبالرغم من شجاعته فإنـه  . أخيه له خطيئة عرضية طفيفة، وبسبب نزاع تافه ال يتردد يف قتل

ونفس هـذه  1".حياول دائما خداع عدوه ، واستعمال السم طريقة ال ختتلف لديه عن البندقية
: يف رحلته إىل الصحراء املعنونـة  DAUMAS، Eugeneامليزة أوردها أوجني دوما س 

الطارقي الذي أين روى قصة الرجل  "الصحراء الكربى أو مسار قافلة صحراوية إىل بالد الزنج"
ثأر ملقتل والده بطريقة تنم عن جتذر هذه الصفة يف نفوس الطوارق واتمع الرببري عمومـا،  

  :وألمهية هذه القصة أوردها كاملة كما رواها املؤلف

خرج الشيخ بدة ومعه مثانية من أصحابه للصيد، ممتطني صهوات مجاهلم ، تتبع "
ائد فلحقوا ا ، وهكذا مرت عليهم كالب الصيد السلوقي، واستهوم بعض الطر

ستة ايام وهم يهيمون السهول وشعاب الغرب، يعيشون على صيدهم، ويف إحـدى  
الصباحات، تعثروا مبجموعة من الغزالن، واختار كل واحد منهم غزالـة وأطلـق   

فارسا من أيت دزداق يالحقون  نوراءها السلوقي، لكن يف الوقت ذاته كان عشرو
دف أن وجد الشيخ بدة نفسه وجها لوجه معهم، فحوصر وباغته هذه الغزالن، وصا

  : رئيس الرببر

  أين قطعانك؟ - 

                                     
1 HOUDAS. O: Ethnographie de L'Algérie،Paris، 1886. p 73 
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 .قطعاين حول خيميت ، على مسرية يومني - 

 وأين رفاقك؟ - 

 .ال أحد معي ، إين مبفردي - 

 أنت تكذب، أيها الكلب، ولكن العصا ستجعلك تتكلم، ترجل - 

 ه للخطرحماوال أال يعرض رفاق. أنا لست كاذبا إنين هنا مبفردي - 

  :مث أناخ مجله ونزل، وقال للرببري

  هل عرفتين؟ - 

 .أنت كلب من سوكمارن، وعدو لنا ، هذا كل ما أريد ان أعرفه - 

ما ال تعرفه هو انين لست من الذين يرضخون حتت العصا، هل مسعـت   - 
 .بالشيخ بدة، أقتله ألنه اآلن بني يديك ، ولكن ال حتاول أن نعامله كعبد من العبيد

 .، ذاك اللعني الذي أفقدنا مخسمة من رجالنا ببئر عريبأنت هو إذن - 

وهوى الرجل الرببري على الشيخ بدة بسيفه يريد قتله ، لكن أحـد رجالـه   
أوقفه مشريا عليه بعدم قتله، وبالتايل جتنب  إثارة غضب الطوارق وانتقامهم، لكـن  

ارن ، رئيس الرببر أجاب بأن أيت دزداق رجال أقوياء وال خيافون مـن السـوكم  
  .وهوى على الشيخ الطارقي فأرداه على الرمل قتيال

وحبث الرفاق عن الشيخ بدة ومل يعثروا عليه، فعادوا للخيمة ليجدوا كلبه قد 
سبقهم على هناك، ويف اليوم التايل خرج اجلميع للبحث عنه ، ليجدوه ميتا وقد اتت 

. بلحيته البيضـاء الذئاب والضباع على جزء منه، ولكنهم استطاعوا التعرف عليه 
  .واجتاههم إىل اجلنوب ، عرفوا القتلة لياد على الرموبواسطة آثار اجل
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وبعد شهر من التقصي والبحث استطاع ابن الشيخ بدة التعرف على القاتـل  
  :جاء فيها واموعة اليت كانت معه، فكتب إليه رسالة

ال الصيد، ومل لقد التقيت منذ شهر بالسهل شيخا ذا حلية بيضاء ، ال هم له إ"
يكن مسلحا للقتال واحلرب، فلم قتلته؟ حنن يف عرفنا من ال سالح معه ال جيـب أن  

ولكين سأكون أكثر نبال . ميوت أو يقاتل، ولكنك نسيت أعراف جدودنا و قوانينهم
منك، وأخربك بأنه مهما كان بطنك واسعا فسأملؤه لك باحلجر وأنت حـي، لقـد   

  ."أقسمت

جد القبيلة، انطلق ابن الشيخ بدة ومعه ثالثون فارسـا،  وبعد معرفة مكان توا
متنكرين يف زي نساء الرببر، وحني وصلوا إىل مشارف اخليـام، أنـاخوا  مجـاهلم    

جيمعن احلشائش واحلطب، وهم يتقدمون بـبطء   يوتفرقوا منحنني مثل النساء الالئ
هرهن ويطلـب  باجتاه خيمة القاتل، لقد كان تنكرهم جيدا ، إىل درجة أنه خرج لين

عن خيمته، وفجأة التف الرجال حوله، وقبل أن يتفطن رجال القبيلة ،  دمنهن االبتعا
وعنـد وصـوهلم إىل   . كان القاتل مكبال فوق مجل ، لينطلقوا به باجتاه جبل مويدير

املكان الذي دفن به الشيخ بدة، أنزل القاتل من على اجلمل، وطرح أرضا، مث قيـد  
وتاد يف األرض، مث أشربوه ماء السيكران املغلي، هذا الشراب من رجليه ويديه إىل أ

وها باحلجارة، مث أعادوا خياطتها بـإبرة  الذي له مفعول املخدر، مث شقت بطنه ومأل
  .تستعمل خلياطة القرب

وأفاق الرجل من شدة األمل ليجد نفسه يف تلك احلالة، فأخذ يتلوى كثعبـان  
  ...جريح

  : قائالعندها بادره ابن الشيخ بدة 
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إن .. لقد مألت لك بطنك حجارة كما وعدتك، ميكنك الـذهاب اآلن  - 
  ..أردت 

بـه، وقـد    ويف اليوم التايل وجد الرجل ميتا غري بعيد من املكان الذي تـرك 
استطاع أن يقطع اخليط اجللدي الذي أخاطوا به بطنه، وقد اتضح ذلك من خـالل  

  1".زت على جانيب الشق الفاغرسكينه ويديه  امللطخة  بالدم ، وأحشاؤه اليت بر

  

 

  )مقاربة انتروبولوجية(السحر  -4

  تعريف السحر

جاء يف موسوعة املورد أن السحر فن يدعي أصحابه القدرة على القيام بأعمال تعجز عنها 
القدرة البشرية العادية، وذلك من طريق االستعانة بقوى خارقة للطبيعة  أو من طريق السـيطرة  

وقد عرف البشر السحر منذ فجر التاريخ، وجلأ بعضـهم  . 2فية يف الطبيعةعلى بعض القوى اخل
إليه للسيطرة على أفراد جمتمعام وعلى القوى الطبيعية حينا، وملعاجلة املـرض وطـرد األرواح   

وال يزال بعض القبائل اإلفريقية، إىل اليوم، يقيم حلقات الرقص الصـاخبة  . الشريرة حينا آخر
هم يرتدون يف تلك احللقات مالبس غريبة ويضعون على وجوهم أقنعـة  لطرد هذه األرواح و

. توقع الرعب يف النفوس، يف حماولة لترويع األرواح وإكراهها على مفارقة أجساد من تلبستهم
عنـد تلـك    وإمنا ميتزج السحر هنا بالدين امتزاجا قويا حىت ليتعذر على املرء الفصل بينـهما 

ا يتخذ السحرة من الرقى والتعاويذ وسيلة ملا يزعمون من إمكـان  وكثريا م. اجلماعات البدائية

                                     
1 DAUMAS، Eugene: Le Grand Désert ou Itinéraire d'une Caravane du Sahara au 
Pays des Negres، Paris، 1848،p 148et 149 et 450 

 
  سحرموسوعة املورد االلكترونية مادة  2
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ومن معاين السحر أيضا فن إيهام املشاهدين حبدوث أمـور غـري   . السيطرة على قوى الطبيعة
  ).خفة اليد(واقعية وذلك باالستعانة مبا يدعونه  

تخدم يف السحر النافع أو املفيد، وهو ذلك الذي يس: وميكن أن يقسم السحر إىل قسمني
الـذي يسـمى    املساعدة والتطبيب وغري ذلك من أغراض عامة لصاحل اتمع، والسحر الضار

وهو الذي يقصد به إحلاق الضـرر أو املـوت    La Magie Noireأحيانا السحر األسود 
  1.بآخرين، أو باتمع كله

ع مـن  السحر عبارة عن نوع من السلوك مرتبط ومعتمد على اعتقاد ما يف نوع أو أنوا
  2.القوى والطاقات فوق الطبيعية

  الطقوس

الطقوس احتفاالت فخمة موجودة يف احلياة االجتماعية أو الدينية تمع ما، يقوم خالهلا 
مبمارسات منظمة، أو يلقون خطابات مسجلة من عادام كالصلوات والقرابني أو االجنـذابات  

، مثلها مثل الفن والشعر والفكر ا ثقافيا معقداوتعترب الطقوس إبداع. الصوفية، واملراسيم اجلنائزية
امليثولوجي للشعب، و هي نشاط رمزي يصعب يف كثري من األحيان فهم معانيها وأبعادها، إال 

  .باالعتماد على دراسات إثنولوجية دقيقة حول النظام العقائدي الذي ينتمي إليه اتمع

ابع روحي او سحري، أو ديـين  ويف غالب األحيان فإن هذه الطقوس احتفاالت ذات ط
تؤديها اتمعات إلقامة توازن نفسي؛  فعندما تصل اخلربة الدينية املباشرة هذه إىل حالـة مـن   

ما، وذلك من أجل إعادة التوازن إىل النفس  بـسلوكالشدة لدى اإلنسان فإا تستدعي القيام 
والطقس هو جمموعة . الطقسعوه بـهذا السلوك ند. اليت غيرت التجربةُ من حالتها االعتيادية

                                     
  .216ص  ،لبنان ،بريوت  ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،البشرية السالالت: امساعيل علي ،اامريا 1
  .215ص  ،لبنان ،بريوت  ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،البشرية السالالت: امساعيل علي ،اامريا 2

 



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 108

من اإلجراءات واحلركات اليت تأيت استجابة للتجربة الدينية الداخلية، ودف إىل عقد صلة مع 
  1. العوامل القدسية

يف ثقافة الشرق القدمي ميكن تقسيم املمارسات الطقسية إىل ثالث زمر رئيسـية  وقد قسم 
 : هي

  الطقوس السحرية،        -

   قوس الدينية الروتينية،الط       -

 .والطقوس الدورية الكربى       -

وهي تلـك   Rites de passageإال أنه ميكن أن نتحدث هنا عن الطقوس العابرة 
الطقوس املتعلقة بأحداث اهلامة واألساسية يف احلياة االجتماعية مثل امليالد واملوت والـزواج،  

د مفهوم الطقوس العابرة لإلثنولوجي الفرنسـي  الصالة يعو مثلوكذا الطقوس اليومية املطهرة 
الذي حلل من خالله الطقوس املصـاحبة   ê Arnold Van Gennepأرنولد فان غينب

  .لتغريات إيقاع احلياة اإلنسانية

  الطقوس السحرية

وهي قـوة  . تقوم الطقوس السحرية على اإلميان بوجود قوة سارية يف مجيع مظاهر الكون
ىن أا ال تصدر عن إله ما أو عن أي كائن روحاين ذي شخصية حمددة غفلة غري مشخصة، مبع

. وإرادة مستقلة فاعلة؛ كما أا قوة حيادية، مبعىن أا فوق اخلري والشر باملفهوم األخالقي املعتاد
ويبدو أن االعتقاد بوجود هذه القوة السحرية هو أول شكل من أشكال االعتقاد الـديين، وأن  

                                     
  سوريا  ،دمشق  ،جملة معابر ،األسطورة والطقس: فراس ،السواح  1
  
ê 2أرنولد فان غينب Arnold Van Gennep  صاحب نظرية الطقوس العابرة ؛ ولد بلوفيغسـربغ بأملانيـا سـنة     ،إثنولوجي فرنسي

واللغات ؛ . لشعوب البدائيةكما درس ديانات ا ،اللغة العربية واملصرية القدمية ،درس اللسانيات العامة ،فرنسي وأم هولنديةمن اب  1878
  .1957تويف سنة " Rites de passage" الكقوس العابرة " نشر  1909يف سنة .  كان يتكلم ست لغات وهو بعد شابا
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ت من أجل التعامل مع القوة السحرية هي أول أنواع الطقوس، وـدف إىل  الطقوس اليت نشأ
  1.التأثري على القوة احليادية وتوجيهها لتحقيق غايات معينة

ويف باجلزائر العميقة وصحرائها الشاسعة، جند الكثري من هذه الطقوس اليت تعكس هـذا  
. ل زيارام خالل القرن التاسع عشراإلميان ذه القوى اخلفية، واليت أوردها بعض الرحالة خال

ومن هذه القوى اخلفية واليت خيشاها سكان الصحراء اجلزائرية؛ قوى اجلن، إذ ال يوجد يف كل 
  2.إفريقيا فرد مستنري أو جاهل، متعلم أو أمي ال يرد إىل اجلن كل غريب حيدث فوق األرض

قي مثال، وحىت اليوم يقـوم  وبالرغم من تغلغل اإلسالم إىل أقاصي الصحراء مل يزل الطار
بقي االعتقاد : "حضارات الصحراء الذي يقول" جاء يف كتاب  اببعض الطقوس السحرية؛ كم

بارواح الطبيعة واجلن، وبالسحر لدى الطوارق برغم اإلسالم كما أخربنا اليوناين هـريودوت  
فيجلس القرفصاء أمـام  والروماين يونبوتيوس ميال ، فكثريا ما يلجأ الطارقي إىل معرفة املستقبل 

  3."قبور أجداده متأمال يف انتظار أن خيربه امليت بالبشرى

وهذا اخلوف من هذه القوى يؤثر يف سلوكات الفرد واجلماعة، فيتصرفون تصرفات تبدو 
ن الطارقي ال ينام حتت سقف أبدا، خوفا وقد أخربنا هنري ديفرييي بأ للجاهل مبعتقدام غريبة،

  4.أي اجلن اهلايننمن طرف  من أن يبقى حمبوسا

وفضاءات تواجد اجلن ليست األماكن املغلقة وحدها،  بل تتعدى إىل أمكنـة أخـرى   
وتعدى األمر عند الطوارق إىل احتالل اجلن بعض  -وما أكثرها بالصحراء –كاملناطق املهجورة 

                                     
 سوريا ،دمشق  ،جملة معابر ،األسطورة والطقس: فراس ،السواح  1

2 DUVEYRIER، Henri: Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 415. 
 

3 GAUDIO، Attilio: Les Civilisations du sahara، Marabout Université، 1967. p75 
4 DUVEYRIER، Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 
419. 
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لية عراجني متر دقلـة  الواحات اجلميلة؛ أين تنساب املياه الرقراقة العذبة، بني أشجار النخيل املتد
نور؛ واألسطورة اليت رواها الرحالة ديفريي عن إحدى الواحات اآلهلة باجلن انعكاس صـورة  
جلية هلذا الضرب من االعتقادات وألمهيتها أوردها هنا كما ذكرها ديفرييي على لسان احـد  

  :طوارق اآلير

ا شيئا إىل غايـة  أحد يعرف عنهمل يكن  عند طوارق اآلير، يسكن اجلن واحة مسحورة،
  : احلادثة التالية

كان أحد الطوارق من هضبة تافاسفست قد أخذ مجاله بعد أن ارتوت 
من إحدى اآلبار جبانب املخيم،  إىل حقول الرعي بالصحراء قرب بلدة تبو، 
أين تركها كالعادة، ذلك أن اجلمال تعود دائما إىل البئر الذي شربت منـه،  

طال غياب اجلمال، و عند عودـا الحـظ   ولكن هذه املرة . عند العطش
  .الطارقي بأن بعرها مليء بنوى التمر

  .من أين أتت إذن، وال يوجد باملنطقة خنيل

مدفوعا بالفضول، تتبع الطارقي أثر اجلمال، فأوصلته إىل بستان مـن  
أكل من ذلك التمر مث مـأل زفـرا   . النخيل وسط الرمال، تسقيه عدة منابع

وكم كانت دهشته كبرية حني يف الصـبح  . د إىل حملهوركب أحد مجاله ليعو
يكتشف انه ورغم سريه طول الليل، فإنه مل يربح مكانه عنـد نبـع تلـك    

  .الواحة

  رمبا هو الليل منعه من معرفة طريقه؟

وانطلق مرة أخرى ليسري النهار كله ، ليجد نفسه يف املساء عند نفس 
خذ التمر، فأفرغ زفره وسـار  يأ وانتبه الطارقي بأن اجلن ال يريد أن. النقطة

مرة أخرى ليكتشف أنه مل يتحرك، حبث يف أمتعته فوج حبة متر وعرف بأـا  
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سر السحر، فرماها وانطلق ليصل إىل خميمه ويقص على اجلميع مغامرتـه يف  
  1.واحة اجلن

والن هذه القوى تشكل خطرا معينا يف خميلة اتمع الصحراوي اجلزائري يلجـأ أفـراده   
ن تنتام هذه املخاوف إىل محاية أنفسهم وأفراد عائالم  إىل بعض الوصفات السـحرية،  الذي

. واليت يضعون كل ثقتهم  يف قدرا على صد اخلطر وجلب احلـظ واتقـاء الضـرر واألذى   
فالطوارق يقول ديفريي  يؤمنون بالسحر والسحرة ، ومقدرم على حتويل اإلنسان إىل حيوان 

اوف واخلرافات، يلعب احلرز دورا مهما عند الطوارق يف محايتهم من كل وبسبب تلك املخ. 
عدا املوت، وألن الطوارق يتطريون وخيافون من أشياء كـثرية، فـإن رؤوسـهم وأعنـاقهم     

وال ختتلف متائم الطوارق عن متائم كل املسلمني، فهي تتكون مـن  . وصدورهم مليئة بالتمائم
  .ق يف سري جلدي هو اآلخر لتشمل عقداكيس من اجللد مزخرف نوعا ما ، تعل

وهناك نوعان متميزان من التمائم؛ تلك اليت متنح حاملها كل اخلري الذي يتمناه، وتلـك  
  2"اليت تبعد عن حاملها كل األخطار والشرور اليت خيافها

  أشكال الوقاية من السحر عند اتمع الصحراوي 

ي ومنها املكتـوب ومـن الوصـفات    إن الوصفات السحرية عديدة وخمتلفة منها الشفو
املكتوبة التميمة أو ما يسميه سكان اجلزائر باحلرز واجلدول ومها عبارة عن طلسم يكتبه أحـد  

  املرابطني أو الطُّلبة  فما هو احلرز وما هو اجلدول وما هي وظيفتهما ؟

  :يصف فيكتور الرجو احلرز فيقول

                                     
1 DUVEYRIER، Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 417. 

 
2 DUVEYRIER، Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 419. 
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ابط بعض اآليات القرآنية او العبـارات  احلرز أو الطلسم هو ورقة وسخة يكتب عليها املر
السحرية؛ قطعة الورق هذه تطوى بعناية وتوضع بداخل كيس جلدي صغري، تعلق يف العنـق و  

   1.كما يقي احلرز من العني الشريرة والسحر. ميسح ا على موضع املرض عند احلاجة

وعليه رموز  أما اجلدول فطريقة أخرى يلجا إليها السحرة وهو عبارة عن رسم هندسي،
واجلدول عادة ما يأخذ شكل املربع، غري أنـه توجـد   . أرقام أو أمساء اجلن أو أمساء النجوم أو

وللساحر كتاب يعتمد عليه إلجياد األجوبة عن طريق حسابات معقدة، .جداول مثلثية أو دائرية
املطروحـة،  ويكون الرقم األخري هو الدال على اسم اجلن الذي ميكن أن يأتيه باحلل للمشكلة 

  2. كقربان شريطة تقدمي حيوان صغري

  ويتضمن اجلدول الكثري من األمساء والرموز 

  السبع خوامت - 

  احلروف ذات املنظار - 

 3وهي تلك األمساء اليت كانت مكتوبة على عصا  النيب موسى: األمساء السحرية - 
يـه  ، أو على حذاء سليمان، أو جبة يوسف، أو األمساء اليت   كان سيدنا عيسـى عل 

انظر األمساء املكتوبة على عصا موسى كمـا أوردهـا   . السالم حييي ا املوتى وغريها
  ê.البوين

                                     
1 LARGEAU، Victor، Le Sahara Algérien . Paris، Librairie Hachette et Cie، 1881 p82et 83 

 

2 DOUTTÉ، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، Typographie Adolphe 
Jourdan، Alger، 1909، p143 

  1انظر منوذج  رفم  3
ê من أشهر املصنفني العرب يف العلوم اخلفية ،م 1225 -هـ  622تقي الدين أبو العباس البوين املتويف سنة  ،هو أمحد بن علي بن يوسف، 

حبر "و " لرموز وإبداء الكنوزإظهار ا"و" أسرار احلروفوالكلمات: "رحل إىل املشرقواستقر بالقاهرة إىل أن تويف له ،من أهل بونة  عنابة 
" وموضح الطريق وقسطاس التحقيق من مشكاة أمسى اهللا احلسنىوالتقرب ا إىل املقام األسىن" و" الوقووف يف علم األوقاف واحلروف

  .ن املصنفات وغريها م ،الذي أخذ منه إدومند دوثي هذا اجلدول" مشس املعارف الكربى ولطائف العوارف" و"سوابغ النعم وسوابقالكرم"و
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  أمساء أيام األسبوع - 

  أمساء الكواكب، أمساء العناصر كالربد واحلر والرطوبة - 

  أمساء اجلن واملالئكة - 

  أمساء اهللا احلسىن  - 

 اآليات القرآنية - 
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  عصا موسى) 01(منوذج   رقم 
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: أن التمائم ى عليها اإلسالم حيث يقول الرسول عليه الصالة والسالمن مرغم على الو
غري أا منتشرة بأوساط اتمع اجلزائري جبميع فئاته ، ولكـل  " من علق متيمة، فال أمت اهللا له"

حالة متيمتها اخلاصة فهناك ما يوصف للحماية من وساوس الشيطان، حيث يكتب يف الوسـط  
، ويف اخلطوط القطرية بعض اآليات القرآنية، والباقي أحرف ليس هلا 1فالنةاسم املعين فالن بن 

  .معىن واضحا

                                     
ويشرح إدموند دوثي هذا بالقول بانه رمبا هي ذكرى  عهد  ،املالحظ أن كلما تعلق االمر بالسحر يكتب اسم املعين واسم االم ال االب  1

  .بدائي كان الرجل ينسب إىل امه
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  جدول للحماية من وساوس الشيطان): 2(منوذج رقم

  

الـدائرة  وهناك أيضا من بني التمائم أو الطالسم الشهرية باجلزائر ومشال إفريقيا متيمـة   
وهي عبارة عن آيات قرآنيـة  " الدر املنظم" واملعروفة أيضا كما يقول البوين حتت اسم احمليطة

على هوامش التميمة األربعة إضافة إىل أمساء اهللا ، أمساء األنبياء، أمساء السبع خـوامت ، وهلـذه   
عجيب وختتلف تأثرياا حبس احلرب الذي تكتب به واملادة الـيت تكتـب عليهـا     التميمة تأثري

، وهي حتمي صاحبها من عدة أخطار وأضراركما ي يأ فيهالطريق اليت حتمل ا والوقت الذو
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فكتابتها مثال على صفيحة من الفضة حبرب ذهـيب تـؤمن حلاملـها    . جتلب له الكثري من املنافع
  .استقباال حسنا وتعطيه قبوال عند كل اخلالئق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طلسم الدر املنظم): 3(منوذج 

ة واخلاص بزرع العشق  يف قلب وال بأس أن أعطي هنا منوذجا آخر هلذه الطالسم الكثري
املعشوق فيحول صاحب القلب اخلايل إىل عاشق متيم ؛ جيب كتابته يف الرابع والعشرين مـن  
الشهر وتعليقه يف اهلواء بشعرة الشخص الذي نرغب يف إخضاعه لتأثري الطلسم؛ أو كتابتـه يف  

الـه عـوامل العشـق    أول الشهر مباء الزهر والزعفران، مث نضرب به صدر الشخص املراد إدخ
يف وسط احلرز مربعات من األرقام واحلروف اليت ال معىن . اجلنوين، مث وضعه يف الذراع اليمىن
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هلا ظاهريا، ويف كل زاوية من زوايا املربعات تكتب السبع خوامت، وستة من أمساء اهللا احلسـىن   
  1.يل و إسرافيلوحياط الكل مبربع تكتب عليه أمساء املالئكة؛ جربيل ، ميكائيل، عزرائ

  طلسم العشق): 4(منوذج رقم 

  

  الرموز السحرية املرئية

إذا كان احلرز عبارة عن تعزمية مكتوبة فإنه هناك أشكال أخرى من حماربة القوى اخلفيـة  
وهي أشكال تعتمد على الصورة واألشكال والرموز كرمز تدرا الضرر ومن هـذه الوسـائل   

راوي ولكن يف كل مناطق اجلزائر على اخـتالف بيئاـا   املنتشرة ليس فقط عند اتمع الصح

                                     
1 DOUTTÉ، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، Typographie Adolphe 
Jourdan، Alger، 1909، 164 
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وعناصر سكاا جند اخلمسة أو يد فاطمة، ومن خالل تسميتها يتجلى ارتباطها بالدين ففاطمة 
هي فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصالة والسالم، وتعود هذه التسمية على احلادثـة الـيت   

يد فاطمة أمام أصحابه ليقول هلم بأن يظلوا متحـدين  خالهلا رفع الرسول عليه الصالة والسالم 
  .مث اعتمدت لطرد الشر والعني كما يعرب عنها سكان اجلنوب. كأصابع هذه اليد

يقول دوثي عن رمز اخلمسة بأن السحر طقس شفوي، أي أن العملية السـحرية أألوىل  
ول بطريقة أخـرى؛  يرد عليها بطقس صويت آخر، غري أنه ميكن أن يقابل عوض احلركة أو الق

  فهناك التعزمية املكتوبة ، كما ميكن أن يعرب عنها بالصورة

وهكذا فالعني الشريرة ميكن أن تبعد حبركة اليد ممدودة إىل األمام بأصـابعها اخلمسـة   
وعوض أن نقوم ذه احلركة ميكن أن منثلها مثال يف شكل  يد فضية حتمل معلقة كما . مفتوحة

  1.سة اجلزائريةهو احلال بالنسبة للخم

وزيادة على اخلمسة توجد رموز كثرية أخرى لطرد العني مثل السمكة اليت ترسم علـى  
يف : أبواب املنازل  كما يعترب القرن وسيلة دفاع، وبالسحر احملاكي يعترب واق من العني الشريرة

  الصحراء يوضع القرن وأحيانا اجلمجمة كلها مبداخل املنازل 

  

  سحر التلقيح

إللقاح أو التطعيم ومفادها أن بعض الشعوب البدائية تعتقد أنه إذا ما أدخلت مادة نظرية ا
الكائن الضار جبسمك أو أن حيدث اتصال به مباشرة أو بصورته، فيغدو جزء ال يتجزأ من ذلك 

فمثال الزولو الذي يريـد أن يعـرب ـرا مليئـا     . الكائن وبالتايل يكتسب مناعة ضد أخطاره

                                     
1 DOUTTÉ، Edmond : Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، Typographie Adolphe 
Jourdan، Alger، 1909، p143 
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ويف كل مشال إفريقيا تعاجل لذعة ... مبضغ فضالت احليوان، و حك جسمه ا بالتماسيح، يقوم
   1.العقرب، بسحق العقرب على اجلرح

ويلجأ اتمع الصحراوي باجلنوب اجلزائري إىل انتهاج نفس الطريقة يف عـالج مـرض   
 Largeau Victorالكلب فقد جاء يف كتاب الصحراء اجلزائرية لصاحبه فيكتور الرجو  

إذا عض العريب كلب ، ميسك به ويرتع بعضا من شعره ويضعه على مكان العضة، أمـا إذا   أنه
شك بأن الكلب مصاب بداء الكلب فيلجأ إىل قتله، يفتح بطنه ليخرج قلبه مث يشويه ليأكلـه  

 2.فيما بعد

  الديانة والسحر والفنون

لي ليس من الضروري أن كثريا ما يلتقي  السحر بالدين غري انه كما يقول املريا إمساعيل ع
و ينعكس هذا  3.يكون السحر مرتبط بالدين، ولكن الكثري من احلاالت توضح ارتباطا وثيقا به 

توجد الديانة :" االرتباط من خالل أشكال عديدة لدى كل اتمعات اإلنسانية  يضيف أملريا  
ـ بفة عند كل اتمعات مهما كانـت  والسحر والفنون بأشكال ومفاهيم خمتل طة أو غـري  يس

لكن هذه املوضوعات مل حتظ بدراسة موضوعية بالقدر الكـايف، وخاصـة الديانـة    . منطقية
والسحر، وذلك نتيجة هليب جوهري هو صعوبة فهم ونقل املعاين اليت تعرب عنها املفاهيم اردة 

وامليثولوجيـة   الدينية ومن مث تظهر األفكار.من لغة إىل جمتمع وإىل لغة الباحثني من اإلثنولوجيني
يف كثري من املونوغرافات غري منطقية أو مليئة بالكثري من اجلزئيات دون الشمول، مما يؤدي إىل 

ولكن هذه أيضا مسة من مسات القطاع الفكـري والرمـزي مـن    . ظهورها يف صور متناقضة

                                     
1 DOUTTÉ، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، Typographie Adolphe 
Jourdan، Alger، 1909، p 145 
 

2 LARGEAU، Victor، Le Sahara Algérien . Paris، Libriairie Hachette et Cie، 1881 p 80  
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 فمن الصعب على غري من تعايش مع اتمع منذ نعومة أظفاره أن يـدرك إدراكـا  . احلضارات
  1.كليا مشتمالت الدين وطقوسه ومعتقدات السحر والعبادة

 .ومن هذه األفكار املوجودة عند الشعوب فكرة االستحياء

  االستحياء

هذه الفكرة وجدت قبل قرن، بدا بدراستها وبلورـا ادوارد   Animismeاالستحياء 
مة وغري ، وفحواها االعتقاد بوجود كينونة غري مفهوEdward Burnett Tylor êتايلور

أو  أو عفاريت للسلف أو احليـوان  حمسوسة أو كائنات غري مادية قد تكون أرواحا أو أشباحا
وأصل هذا االعتقـاد خمتلـف   ). اخل...ر، حبرية، جبل( النبات أو أي شيء من اجلماد احمليط 

املؤقتة ملادية غري املفهومة ، كالرؤى واألحالم واهللوسة لكن لعله راجع إىل عدد من الظواهر او
وهذه تأول على أا أحداث روحية قادمة من عامل غـري  . النامجة عن تأثريات خمتلفة األسباب

  .عاملنا احملسوس

كذلك قد يستحيي البدائي يف عقله أرواحا للمستنقع أو النهر نتيجة انعكاسات أضـواء  
للمـوتى يف   تعفاري أو). قد يكون مصدرها أنواعا من األمساك أو الغازات املتصاعدة( غامضة

                                     
  .207و  206ص ص  ،لبنان ،بريوت  ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،البشرية السالالت: امساعيل علي ،رياامل 1

  

ê إدوارد بارنت تايلور Tylor، sir Edward Burnett (1832-1917 : بدا اهتمامه باالنتروبولوجيا سنة  ،أنتروبولوجي بريطاين
ومن نتائج هذه البعثة كتابه أنيهـانوك أو املكسـيك    ،حني رافق االثنولوجي الربيطاين هنري كريسيت يف بعثة علمية إىل املكسيك 1856

وكانت دراساته  ،1909إىل غاية  1896شغل منصب األستاذ االول لألثروبولوجيا جبامعة أوكسفورد من  ،1861سنة  واملكسيكيون
دراسـات يف تـاريخ اإلنسـانية    : ومن أهـم مؤلفاتـه  . أوىل اإلسهامات احلقيقية يف جمال األنتروبولوجيا ةحول االستحياء وتعريف الثقاف

 Researches into the Early: History of Mankind (« Études sur l'histoire ancienne deالقـدمي 
l'humanité »،.   احلضـارة البدائيـة  Primitive Culture (la Civilisation primitive، 1871) 1865) 

  1Anthropology (188(وأثروبولوجيا
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وهي عادة عبارة عن غازات متصاعدة  نامجة عن حتلل جثث . صورة أشباح تتراقص عند القبور
  1.املوتى أو أرواحا للجبال والوديان نتيجة تردد الصدى

فكثريا مـا يقومـون باستحضـار     اتمع الطارقي طقوس تعكس فكرة االستحياء،ويف 
يي خالل رحلته إىل بالد الطوارق هذا الطقس الذي رواح ملعرفة الغيب وقد أورد هنري ديفريألا

تلجا إليه املرأة الطارقية عندما تريد معرفة أخبار عن زوجها أو أحد أفراد عائلتها الذي  طالت 
كثريا ما يسافر الطوارق سواء : " غيبته يف إحدى الغارات أو يف إحدى سفرات التجارة فيقول

طول، ويف فترة غيام الطويل تنقطـع األخبـار عـن    من اجل التجارة أو الغزوات ملدة قد ت
عائالم، فتعمد النساء إىل االتصال مبن اشتقن إليهم؛ فيتزين بأحسن ما لديهن من لباس وحلي 
وجموهرات، ويذهنب إىل املقربة، يتمددن فوق قبور األجداد، ويستحضرن روح من تـأيت هلـن   

" ن روح يف شكل إنسان،فإذا ما أعجبت الروح تتمثل هل"  إدبين" واستجابة لندائهن. باألخبار
باملستحضرة، يقص عليها كل ما حدث يف الرحلة ، أما إذا حدث العكس فتعمد تلك " إدبدين

إدبين وطلباته، فكثريا ما يعدن بأخبـار  "ن النساء يعرفن جيدا شروط وأل. ق املرأةالروح إىل خن
   2.املسافرون عند عودم يقال أا تتوافق مع احلقائق اليت يرويها ويؤكدها

كما أورد دوثي نقال عن تروملت فكرة استحضار األرواح ملعرفة مرتكب اجلرمية،  الذي 
مل يعرف ، ويبقى يتعذب ويطالب بالثأر بإصدار أصوات وكلمات تسـمى بـالرتع ؛ ففـي    
ها الصحراء حسب تروملت فإن كلمة الرتع حتيل إىل املكان الذي وقعت فيه جرمية قتل ويعطي

وهي شكوى دم امليت الذي يطالب بالثأر؛ ولنستمع إىل تروملت وهـو  . معىن أنني الشكوى
يتوجه أقرباء الضحية إىل مكان اجلرمية، ويأتون : " يقص حادثة الرتع ومعرفة القاتل إلنطاق الدم

 مباشرة بعد ذلك يستدعى طالب. مةبدم القتيل، مع قطعة األرض امللتصق ا إىل الكوخ أو اخلي
وينتظر كل أفراد األسرة بفارغ الصـرب وهـم يشـاهدون    ... م، ويطلبون منه إنطاق الدم اعز

                                     
  .209و  208ص ص  ،لبنان ،بريوت ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،السالالت البشرية: امساعيل علي ،رياملا 1

 

2 DUVEYRIER، Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 
415 

. 
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العمليات اليت يقوم ا العزام، حيث يضع هذا األخري الدم يف إناء ويضع اإلناء على النـار؛ مث  
يشرع يف ايء والرواح وسط اجلمع، ناطقا بكلمات بلغة غري معروفة، ليتوقف أحيانا ويرسم 

وما يلبث الدم أن يغلـي ،  . موزا غريبة على ورقة حبرب خاص، من مكوناته املسك والزعفرانر
فـالن  : ما اسم قاتلك؟  ويف املرة الثالثة جييب الدم : من اإلناء ويصرخ ثالثا "الطالب"فيقترب 

 "طالـب ال"يغادر . بن فالن، وألن هذا اجلواب ال يفهمه إال العزام فإنه خيرب العائلة باسم القاتل
. بعد تسلم أجرته، واملقدرة خبمسة عشرة أو عشرين دورو حسب إمكانيات العائلـة املاديـة  

يغادر البلدة بال رجعة ويبقى الثـأر  " مثن الدم" وحني يعلم القاتل باألمر ، وال ميكنه دفع الدية 
! يا بابا"  :عالقا، وهلذا، تعيد الضحية الكلمات اليت نطقتها أثناء اجلرمية، وتسمع كلمات مثل 

وغريها يف مكان اجلرمية وساعة حدوثها، فيلجأ أهل القتيل إىل وضع حجر يف مكان ! "... يا ميا
  1"اجلرمية، كلما مروا من هناك

ولتفسري هذه الطقوس يقول إدموند بودي أنه جيب أن نعود إىل اإلثنوغرافيا واعتمادا على 
الطقس املوجود بالصحراء؛ فهنـاك عنـد    هذه الدراسات اإلثنوغرافية، ميكن معرفة مصدر هذا

بعض الشعوب البدائية فكرة رمي أو ركم احلجر، فقد شاهد الرحالة يف العديد من البلـدان أن  
هذه الشعوب، وعند وصوهلا إىل قمة مرتفع ، يقومون حبك أغصان األشجار أو احلجر علـى  

بب جييبون بأم يزيلـون  أجسادهم مث يرموا على ركام جبانب الطريق وحول سؤاهلم عن الس
التعب وحيولونه إىل ركام احلجر، وذه احلركة فإم ال يزيلون تعب اجلسد فقط وإمنا تعـب  

واخلوف؛ اخلوف الروح ، واملخاوف اليت ساورم أثناء الرحلة؛ وهم بذلك يبعدون ثقل القلق 
  .من اللصوص ، اخلوف من اهول ، ولكل االنفعاالت الكئيبة اليت ترافق املسافر

أما بالنسبة ملكان اجلرمية فإن رمي احلجارة، هي مبثابة إبعاد للموت، وإرساله إىل املكـان  
  2.امللطخ بالدم

                                     
 DOUTTE، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، typographieنقال عن 1

Adolphe Jourdain، Alger، 1909. p12 et 13.  
Trumelet، Français dans le désert، 2e éd.، 1885. p. 88. 

 

2 DOUTTE، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، typographie Adolphe 
Jourdain، Alger، 1909. p425 et 426 
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  املوت -5  

ية اإلسالمية، املوت هو خيتلف تعريف املوت حسب ثقافة الشعوب، وعند اتمعات العرب
عودي إىل ربك، راضية مرضية  ةمفارقة الروح للجسد، لتعود إىل بارئها، يا أيها النفس املطمئن

  .وادخلي يف عبادي وادخلي جنيت

وهكذا فاملوت بالنسبة للمجتمع الصحراوي اجلزائري ، رحلة أخرى إىل حياة أخـرى،  
راحة األبدية، والتخلص النهائي من حيـاة الفقـر   فاملوت ال يرتبط بالفناء، بل ورمبا ارتبط بال

والشقاء؛ وللموت منظومة من العالمات املرافقة له، واللصيقة بطقوسه؛ ميكن من خالل هـذه  
املنظومة التعرف على طبيعة الشعوب، واعتقاداا، إذ أن هذه العالمات هي اليت تكشف صورة 

اده الروحية والثقافية واالجتماعية، ومن هذه املوت عند اتمع، وتعمل على تفسري معانيه وأبع
  . العالمات، القرب، والشاهد واجلنازة

وقد يكون ) أي مستويا مع األرض(قد يكون بسيطا دارسا  ،. مدفن اإلنسانو القرب هو 
ولقد كان ) الضريح( -فخما مشيدا من حجارة أو رخام أو غري ذلك ويعرف يف هذه احلال ب

ن احلضارات البدائية يف أرض املرتل؛ مث عرفت من بعد ذلك املقـابر أو  امليت يدفن، يف كثري م
وكثريا ما كان املوتى يدفنون، يف القرون الوسطى، يف الكنائس واألديـرة ويف جـوار   . املدافن

حة امللوك تزود بـاملالبس واآلنيـة، وضـروب    رويف العصور القدمية كانت أض. بيوت العبادة
ليس هذا فحسب، بـل  . امليت من طعام وشراب عندما يبعث حيا األثاث، وبكل ما حيتاج إليه

لقد كان خدم بعض امللوك يقتلون ويدفنون مع أسيادهم لكي يكون يف ميسورهم االستمرار يف 
ومع األيام حلت التماثيل والصور حمل اخلدم اآلدميني يف . خدمة هؤالء األسياد يف قبورهم ذاا

وأيا مـا كـان،   . جنده متبعا يف معظم القبور املصرية القدميةأداء هذه املهمة وهو العرف الذي 
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أهرام اجليزة ال تعدو أن تكون قبورا مللوك املصريني القدامى وأا عدت إحدى عجائب الدنيا ف
  .ê ومن أضخم األضرحة، يف التاريخ.السبع 

 عرفت املقابر منذ العصـر احلجـري  . أرض خمصصة لدفن األمواتأما املقربة فهي عادة 
والواقـع أن  . القدمي، ولكنها مل تشع وتنتشر على نطاق عريض حىت العصر احلجري احلـديث 

. أصحاب احلضارات القدمية، يف مصر وبالد الرافدين وحبر إجيه، عنوا بإقامة املقابر عناية بالغـة 
وكان اليهود وقدامى النصارى، يف . يف مصر) وادي قبور امللوك(ل على ذلك اومن أشهر األمث

، ولكنـهم  )سراديب املـوتى (وغريها، يدفنون موتاهم يف مقابر حتت األرض معروفة ب  اروم
وكذلك عين املسلمون . سرعان ما أخذوا يدفنون موتاهم يف أجداث بارزة فوق سطح األرض

وإمنا تتميز املدافن اإلسالمية، إال يف . منذ عهد الفتوح األوىل، بإقامة املقابر لشهدائهم وموتاهم
لنادر، ببساطتها األشد إيقاعا للخشوع يف النفس، واألدعى إىل التفكري والتدبر يف حقيقة القليل ا

  . احلياة واملوت

األثرياء، إا  قبورحىت  ،العرب بسيطة جدا قبور: "يصف فرومونتان القبور العربية فيقول
كل مستطيل، هي كتلة من البناء، ذات ش. تتشابه مجيعها، وهذا ذوق رفيع من الناحية الفلسفية

قليلة االرتفاع عن السطح حتمل على كليت جانبيها إما عمة منقوشة دومنا إتقان على حاضـن  
على ساقه، وإما قطعـة مـن   الراقد صغري للبناء التذكاري، ويذكرنا إىل حد كبري بنبات الفطر 

جر أو ، وتكون البالطة من احلسكان أوروبا اجلنوبيةلوحة مثلثية الشكل توضع قائمة على طراز 
أحيانا تنحت هذه . اسم امليت وبعض اآليات القرآنية: الرخام يدون عليها بعض النقوش العربية

عليهـا قليـل مـن العشـب     ينبت بالتايل  و. البالطة على شكل حوض سقاية ومتأل بالتراب
أحيانا أيضـا  . املخضوضر وبعض األزهار، اليت إما زرعت خصيصا وإما محلت الرياح بذورها

                                     
ê  يف اهلند) تاج حمل(وقد عد من عجائب الدنيا السبع أيضا، املوسوليوم يف آسيا الصغرى، ومنها أيضا.  
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حيفر على جانيب الصخرة ثقبان صغريان على شكل قدح أو فنجان، أين متأل األمطـار   ميكن أن
  ."هذه الثقوب لتشكل خمزن ماء

وحسب عادة من عادات سكان املغرب العريب حيفر جون صـغري يف وسـط الصـخرة    
تتجمع مياه األمطار يف هذه الكأس اجلنائزية، لتكون مصدرا مائيا ترتوي منه . باستخدام املقص

  1."طيور السماء يف أيام احلر الشديد

وإضافة إىل هذه البساطة اليت يؤكدها الرحالة يف مشاهدام فإن املقابر تتواجـد خـارج   
، وهـي  كل املدن العربية تقريبا، وخاصة مدن اجلنوب تتقدمها املقابر املدن أو على حواشيها؛ 

رتبة ترتيبا معينا ال غري، وأيـن  عادة فضاءات فارغة، أين ميكن أن نالحظ، عددا من األحجار م
  2.مير عليها الكل دون أدىن اهتمام، كما ميرون وسط طريق

هتمام الواضـح باملقـابر يف   يرفوشت من هذه البساطة وهذا االويتعجب الكاتب ليون ا
اتمع اجلزائري، مقارنا بينه وبني شعوب أخرى أولت مقابرها وأضـرحتها  أمهيـة بالغـة،    

ما تقول يف شعب بال شعور، يدفن موتاه علـى عجـل   :" ، فيقول مستنكراكالفراعنة يف مصر
ويتركهم دون أدىن اكتراث على حافة طريق؟ ربوة من الرمل على طرفني الذي منهما تنتصب 

قبور منسـية  . ال سياج. ال صليب، ال إكليل ، ال ورود. آجرة من الطني، أو قطعة من احلجر
  .، ال تاريخ، كل شيء جمهول ا  ال اسم. على الرمل يقتلعها النسيم

إن املقربة العربية تشبه باألحرى آخر أطالل قرية منهارة متهدمة على مسكن يرقـد فيـه   
  3."كانوا لنا اآلباء واألمهات واألصدقاء واإلخوة ،الرقدة األبدية من باألمس فقط

                                     
1 FROMENTIN، Eugenne: Une Année dans le Sahel، Paris، Plon edition. 1925، p 265 
2 FROMENTIN، Eugenne: Sahara et  Sahel، Paris، Plon edition. 1886، p 73 
 

3 Van Aerschodt، Léon: Au Maghreb Impressions d'Algerie، Bruxelles، 1910، p 62 et 
63 
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جيهـل    ،Léon Van Aerschodtواملالحظ هنا أن الرحالة ليون فن ايرشودت 
نظم العقائدية اليت تتحكم يف الطقوس اجلنائزية عند املسلمني، فالتعجيل واهلرولة أثنـاء سـري   ال

اجلنازة باجتاه املقربة ، ليس من اجل التخلص من هذا امليت، وعدم االحترام لروحه ولـذكراه ،  
 وإمنا العكس متاما ، فسر العجلة هو تقدير للميت وإكرام له؛ ويف اإلسـالم إكـرام امليـت ،   

أسرعوا باجلنائز ، : " التعجيل بدفنه؛ إذ يقول الرسول عليه الصالة والسالم يف احلديث الشريف 
  1".فإن تكن صاحلة فخرب تقدموا إليه، وإن تكن غري ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

وتقارن الكاتبة لويس رجييس بني املقابر العربية اإلسالمية وبني املقابر املسـيحية؛ لتـربز   
بينهما واملتمثل خاصة يف انغالق املقابر املسيحية على موتاها وعلى نفسـها، االنغـالق   الفرق 

الذي من شأنه أن يكسر ذلك التواصل بني األحياء وبني األموات، على عكس املقابر اإلسالمية 
املنفتحة على اآلفاق، دون سياج، وال أسوار عالية تشبه السجن األبدي ألولئك الذين كـانوا  

بيننا، وهذا االنفتاح هو ما يضفي على املقابر العربية سحرا خاصا يهب رؤية منظورية باألمس 
للمقربة، هذه الروية اليت متنح بدورها اتصاال مباشرا مع املوتى، وهذا ما يفتح نافذة للـذكرى،  

للمقابر العربية سحر سوداوي ال يوجـد يف مقابرنـا   :" وبابا للتواصل الروحي معهم،  فتقول
وأنت تتجول و من . بال شك إىل كوا غري مسيجة بأسوار عالية كئيبةية ، و يرجع هذا املسيح

  2.غري أن تبحث عنها، جتد نفسك يف اتصال مع ذكرى األموات

و من العالمات اجلنائزية غسل امليت والبكاء عليه فعند وفاة شخص ما، تبكي عليه النساء 
وهناك من منـهن ينـدبن   ! يا للمصيبة! صيبة يا للم: من أقارب وأصدقاء الفقيد وهن يصحن 

أحد أصدقاء الفقيد يذهب إلحضار الكفن املصنوع من الكتان . وجوههن وصدورهن باألظافر
  .3األبيض والذي سييلف به جسد امليت بعد غسله 

                                     
  هحديث متفق علي: البخاري وسلم  1

  

2 RÉGIS، Louis : Constantine Voyages et Séjours، Paris، Calmann Lévy، Éditeur، 1880، p38 
 

3 VOISIN، André-Roger: Le Souf  Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p 123 
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بأن العرب قد حافظوا يف املراسـيم     RÉGIS، Louisوتشري السيدة لويس رجييس 
دات القدمية، اليت جندها عند اليهود، وعند اليونان القدامى، وهي عادة اجلنائزية، على بعض العا

  1.الباكيات؛ وهن نسوة يقمن بالبكاء على امليت 

ومن العادات يف غسل امليت بالصحراء أنه يغسل مباء السـدر؛ إذ جينـون أوراق هـذه    
ـ   2الشجرة ويغلوا الستخالص ماء يغسل به جسد امليت، ة، إذ أن وذلك تيمنا بـدخول اجلن

يقـول اهللا  . أصحاب اليمني هم أولئك الذين يتنعمون يف فردوس النعيم وسط أشجار السـدر 
وأصحاب اليمني ما أصحاب اليمني، يف سدر خمضود، وطلح منضود، ومـاء  : "سبحانه وتعاىل

  .3"مسكوب وفاكهة كثرية، ال مقطوعة وال ممنوعة، وفرش مرفوعة

تؤدى أثناء دفن امليت ، وإيصاله إىل مثواه األخري؛ تصف أما اجلنازة فهي من املراسيم اليت 
لويس رجييس سري اجلنازة ومراحلها والطقوس املرافقة للدفن من طريقة محل امليـت إىل قـراءة   

شاهدت مجهرة من الناس ، وهم يلتفون حـول  : "القرآن أثناء وخالل التوجه إىل املقربة فتقول
وبني حني وآخـر   ان اجلمع يسري ، وهو ينشدون،حممل، مرفوع على أكتاف أربعة رجال، ك

كان جسد امليت مستورا بزربيـة  . تون إلعطاء الفرصة لإلمام لترتيل بعض اآليات القرآنيةيصم
يسري أصدقاء امليت وأهله يف خلف املوكب وعلى . خضراء ومحراء؛ األلوان الدينية يف هذا البلد

التجار حوانيتهم لينضموا إىل املوكب، يف صمت جانبيه، وحني متر اجلنازة على مكان ما، يترك 
إن هـذا  . مهيب، ويتبادلون على رفع احململ، يف حركات منظمة سريعة، دون خلخلة احملمـل 

فالعرب يقدسون امليت إىل درجـة كـبرية،   . االحترام للميت، دون معرفته، يهز مشاعر النفس

                                     
1 RÉGIS، Louis : Constantine Voyages et Séjours، Paris، Calmann Lévy، Éditeur، 1880، p 34 

  
2 VOISIN، André-Roger: Le Souf  Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p 123 

  

 34إىل  28اآليات من  سورة الواقعة ،القرآن الكرمي 3
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قربة ، يوم اجلمعة لزيارة املوتى، حيث يسمحون حىت للنساء باخلروج من البيت والذهاب إىل امل
  1.والدعاء هلم

الطقوس العربية  نأما بالنسبة لقبائل الطوارق فإن طقوس املوت والدفن، ال ختتلف كثريا ع
اإلسالمية؛ إذ تتم مراسيم الدفن حسب التعاليم اإلسالمية؛ من تغسيل للميت باملاء الساخن، و 

ارق موتاهم، ويتفادون ذكر اسم امليت، وكل مـا  تكفينه بكفن جديد، غري أنه ال يبكي الطو
نتهاء من املراسيم اجلنائزية يعمد الطوارق إىل الرحيل وتغـيري مكـان   االإذ ومبجرد  ليه،إحييل 

. ؛ بقوهلم فالن بن فالن ماإلقامة، وحىت تندثر ذكرى امليت، فإم ال ينادون أبناءه باسم والده
أجل  نسيان امليت عند الطوارق إىل اخلوف من عـودة   ويرجع الرحالة ديفرييي فكرة العمل من

  2.األرواح،  واألشباح، خوف يستدعي جتنب كل ما من شأنه أن يؤدي إىل استحضارهم

  الدعارة -6

من املظاهر السلبية اليت انتشرت يف القرن التاسع عشر وسط اتمع الصحراوي اجلزائري 
ت اليت قام ا الفرنسيون إىل الصحراء اجلزائريـة  ظاهرة الدعارة ، اليت مل ختلو رحلة من الرحال

أا مل تكن منتشرة بذلك الشكل امللفت لالنتباه قبل جمـيء  على الرغم من . من الوقوف عندها
كانت : "ولهيف كتابه اتنوغرافيا اجلزائر بقHOUDAS  الفرنسيني، كما يشري إىل ذلك هودا 
الفرنسيني، ولكنها اآلن انتشرت، عن طريق نساء  يءقبل جم الدعارة نادرة يف اتمع اجلزائري،

  3". أما باجلنوب فإن الدعارة اشتهرت لدى قبيلة أوالد نايل. املدن ونساء الرببر

ينتمي أوالد نايل إىل  قبيلة حتتل رقعة كبرية مـن  : "وحول أصل هذه القبيلة يقول فريلوز
، ورقلة ،من املراكز الصحراوية؛ تقرت تنتقل فتيات أوالد نايل إىل الكثري. مشال شرق األغواط

سهن ثريات ، ليتزوجن زجيات أحسن من رؤون يف غضون سنوات قليلة إىل مسقط التوات لتعد
                                     

1 RÉGIS، Louis : Constantine Voyages et Séjours، Paris، Calmann Lévy، Éditeur، 1880، p 34 
 

2 DUVEYRIER، Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 431. 
 
 

3 HOUDAS. O: Ethnographie de L'Algérie،Paris، 1886. p 92 
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أما إدموند دوثي فريجع أصوهلا إىل الـبالد التونسـية ،    1.أولئك الالئي مل يغادرن بيت األسرة
وقبيلة أوالد نايل قبيلـة  : "يقول حيث هاجرت منها إىل الصحراء اجلزائرية قبل ثالثة قرون إذ

  2".قدم من سوس، يف القرن السادس عشر ،كبرية، هلا أصول دينية، وتعود إىل رجل صاحل

نثروبولوجيني أنه مثة عالقة بني اجلنس انتشار هذه الظاهرة يعتقد بعض األوحول 
 êيمس  فرازرواخلصب عند بعض اتمعات، وقد أشار إىل هذه النقطة اإلثنولوجي الربيطاين ج

Frazer  يف كتابهEarly history of Kinship،   وإىل إمكانية وجود حاالت من
و يشري الكاتب هودا . الدعارة املقدسة، تساهم يف التأثري على الظواهر الطبيعية وخاصة النباتات

 كانت لدى الرببر قدميا عادة واندثرت اآلن، واليت تتمثل يف تقدمي حظوة الزوجة أوإىل أنه 
وهذه اإلشارة  3.ولكنها كانت حمدودة يف بعض القبائل. املستقبلة للغريب ةالبنت البكر للعائل

إىل هذه العادة عند القبائل تأخذ مصداقيتها يف أذهان الفرنسيني على اعتبار أن اتمع الرببري 
املوجودة جمتمع زراعي، على عكس اتمع العريب ، وقد بني الكثري من الرحالة هذه الفروقات 

بني العنصرين العريب والرببري، فالقبائليون مزارعون والعرب بدو رحالة رعويون؛ فهذا 
كلما تأملنا القبائليني كلما أدركنا الفرق :" يقول   CLAMAGERANكالماجرون 

بينهم وبني العرب؛ فهم ليسوا فرسانا وال بدو رحالة وال رعاة، بل على العكس، مشاة، 
  4.أو على التخصيص بستانيون ألم يعيشون على أشجار التني والزيتونمقيمون ومزارعون، 

                                     
1 DE FRILEUZE، Henri: Impressions de Voyage، Algerie et Tunisie. Alencon 1900. p20 
 

2 DOUTTÉ، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، Typographie Adolphe 
Jourdan، Alger، 1909، p 560 

  
ê  جيمس جورج فرازرFrazer، sir James George (1941-1854)(، عرض مفهوم نشوئي تطوري  ،بريطاين يأنثروبولوج

 ،1854تلندا سنة ولد فرازر بغالسكو اسك. الدين مث العلم ،وهي عصر السحر  ،مرت بثالثة عصور متتالية ،يرتكز على فكرة أن اإلنسانية
  1890ويعترب كتابه الغصن الذهيب  ،اهتم بدراسة األساطري والدين. 1907وأصبح أستاذا لألنثروبولوجيا اإلجتماعية جبامعة ليفربول سنة 

The Golden Bough ومرجعا أساسيا يف دراسة السحر والدين عند الشعوب. أهم أعماله االنثروبولوجية.  
  

3 Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation.. 
 

4 CLAMAGERAN. J.J، L'Algérie Impressions de Voyage 17 Mars- 4 Juin 1873. Paris. 
Librairie Germer Bailliere، 1874، p 210. 
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حـول عالقـة    DOUTTÉ، Edmondونفس هذه الفكرة يعرضها إدومند دوثي 
اجلنس باألرض والزراعة، والربكة اليت تتأتى وفرية ، كلما كانت الدعارة منتشرة ، وكيـف أن  

انيزمات تسيري أقدم مهنة يف العامل، يقول بعض األهايل رفضوا تدخل اإلدارة من اجل تنظيم ميك
طلق النساء، ليمارسن مهنة الدعارة، باألوراس تن ولدى أوالد عبدي،":   DOUTTEدوثي

مـن املكـوث لـدى     العهرقبل زواجهن مرة أخرى ، وأثناء هذه الفترة، ال متنعهن ممارستهن 
لطة اإلدارية تنظيم هذه املهنة، حني أرادت السو . أهاليهم، الذين يعتربون سلوكان طبيعية جدا

عارض السكان هذا التدخل حبجة أن مثل هذه اإلجراءات قد تؤثر سلبا على كثـرة احملاصـيل   
  ê.إن هناك ما يشبه الربكة مرتبطة بالدعارة... 1الزراعية

ويضيف نفس الكاتب حول االحترام الذي تتمتع به املومس يف الصحراء ، لـيس مـن   
إن جاريـة  " ء فحسب ، ولكن من طرف رجال الدين األكثر التزامـا   طرف املواطنني البسطا

الصحراء ليست منبوذة؛ مير عليها املسلمون األكثر ورعا وتقوى،  فال يولون وجوههم عنـها،  
معظمهم يظهرون جتاه بعض منهن احتراما، ال تتمتع به حىت . دون جتهم أو تقطيب أمام مقرها

   3.زوجام

ذي يتمتعن به هو ما جعلهن ميارسن مهنتهن دون خجل، وكأن هذه ولعل هذا االحترام ال
الصفة حتمية ال مناص من اهلروب منها كمـا يؤكـد ذلـك الرحالـة فيليسـني شومسـر       

CHAMSAUR، Félicien     حني يتحدث عن ميزات مومسـات قبيلـة أوالد نايـل
                                                                                                              

 
  DOUTTÉ، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nordنقال عن 1 

 Seddik (alias A. Robert)، Moeurs habitudes، usages et coutumes arabes، in Rev. Alg.، 
XIIIe ann.، 2e sem.، n° 20، 18 nov. 1899، p. 628-629. 

 

ê   ولفد أثارت هذه املالحظات حول عالقة اجلنس باخلصب جدال واستياء كبريا لدى رجال الدين يف اجلزائر خالل مؤمتر املستشرقني الـذي
  1907د باجلزائر عام انعق

  

3 نقـال عـن      DOUTTÉ، Edmond: Magie et Religion dans l'Afrique du Nord، Typographie 
Adolphe Jourdan، Alger، 1909، p 560 
Huguet، Contribution à l’étude sociologique des femmes sahariennes،in Rev. de l’École 
d’Anthropologie، XIV، 1904، p. 414.    
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، ميارسن مهنتهن دون ما مييز عاهرات أوالد نايل؛ هي تلك احلتمية، وذلك اخلضوع التام:"بقوله
بال خالعة أو شهوانية وبال إغراء، فتاة الرمل تيبع جسـدها  . اإلحساس بالعار؛ ألا مشيئة اهللا

بال تأثر ويف فتور، يف هدوء رصني، كما تبيع حبة تني أو صحن من الكسـكس،أو زربيـة أو   
  1".فستان

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  تجلیات المظاھر الثقافیة
                                     

1 CHAMSAUR، Félicien: Le Baiser du Soleil، Ferenczi et fils éditeurs، 1888،p242    
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  متهيد
ثقافة كما يقول روجي غارودي هي منط حياة جمتمع إنساين وطريقة تعامله مع الطبيعة، ال 

مع اتمعات اإلنسانية األخرى ومع اهللا، واليت تنعكس يف علومه وتقنياته وفنونـه، يف نظامـه   
احلياة الثقافية ألي جمتمع من اتمعات مرهونة بنسبة القـدرات  و. 1االقتصادي، ويف مؤسساته

، وهذا ما جعل واتمع اجلزائري مل تكن تنقصه هذه القدرات ،ية والذهنية هلذه اتمعاتالفكر
حافلة بالعديد من املظاهر الثقافية والفكرية املميزة للمجتمع اجلزائري؛ سـواء   ةماعياحلياة االجت

لية الفرنسية ولعل هذا التميز هو ما جعل النصوص الرح ،منها املظاهر الفنية أو األدبية أو العلمية
يف القرن التاسع عشر زاخرة ذه املظاهر؛ من نصوص شعرية وحكايات شعبية وأمثال وحكـم  

  .وغريها

  احلياة الذهنية -1

يؤكد الكثري من الرحالة أن اجلزائريني يتمتعون مبلكات ذهنية وفكرية تؤهلهم الستيعاب 
اجلزائـر يف  : يـد دودو يف كتابـه  مجيع اآلداب والفنون والعلوم ؛ يقول الدكتور أبو العيد الع

                                     
1  GARAUDY? Roger: L'islam Vivant، La maison des Livres، Alger ،1986 . p94 
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يف اية دراستها أن اجلزائريني ال ينقصهم الـذكاء وال   êوتذكر الة:"مؤلفات الرحالة األملان
هو الذي تركهم على هذه احلالة اليت  ولكن االضطهاد التركي ،املواهب وال القدرة على التطور

وزاروا بعـض   ،فر إليها كثري منـهم إذ سا ،وقد بدأ اتصاهلم بأوروبا قبل نصف قرن! هم فيها
  1!املختلفة بصورة أوضح أدت إىل ظهور مواهبهم ،بلداا وحصلوا على معارف متنوعة

ويواصل احلديث عن هذه اإلمكانات بإيراد مقارنة شيمرب بني األوروبيني واجلزائـريني،   
لقد حبثـت  :" زائر  وبعد ذلك يقرر فيلهلم شيمرب يف كتابه رحلة فيلهلم شيمرب إىل اجل:"فيقول 

ين أيف حـني   ،مل أعثـر عليـه   أينغري  ،قصدا عن عريب واحد يف اجلزائر جيهل القراءة والكتابة
هناك من يستطيع القراءة مـن بـني    فقلما يصادف املرء ،وجدت ذلك يف بلدان جنوب أوروبا

لك ما دعـا  وذ ،ومن اإلنصاف أن نقول أن اجلزائريني يتكلمون الفرنسية بطالقة. أفراد الشعب
احلكومة الفرنسية إىل استخدامهم يف الوظائف العمومية أما الفرنسيني الذين يتكلمون العربية فال 

  2"وجود هلم إال يف النادر جدا

ويؤكد بول بورد هذه القدرة على تعلم اللغة الفرنسية، ليس فقط عند الكبار ولكن حىت 
يف الزيارة الـيت قـام ـا الربملـانيون      ،سكرةعند وصول القافلة الربملانية إىل بعند األطفال، ف

اندهشـوا   ،ىل السوقإووصلوا  ،1879الفرنسيون للجزائر يف شهري سبتمرب وأكتوبر من سنة 
  ،مخسـمائة وجدا حني وجدوا أن كل أهايل املدينة اجلديدة وهم حواىل ألف ومائتني أو ألف 

أمـا األطفـال    ،ا أشرت مـن قبـل  ودون نربة أو حلن كم ،يتكلمون الفرنسية قليال أو كثريا
. وبعضهم يعرف القراءة والكتابة ،كثريون منهم من يعرف القراءة ،فيتكلموا يف العموم جيدا

افت عدد كـبري منـهم    ،وألننا وعدناهم بقطعة نقدية لكل من يعرف كتابة امسه على اجلدار
وغريها من األمساء  ،داود ،دحمم ،يزيد  ،سعد ،اهللا  بجا ،سراور: لكتابة امسه؛ وراحوا يكتبون

                                     
ê  1830يقصد جملة الكتب السنوية الصادرة يف سبتمرب سنة.  
  9ص . 1975 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر ،)1855 -1830(  رحالة األملاناجلزائر يف مؤلفات ال ،أبو العيد ،دودو 1
 13املرجع السابق، ص  2
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كل جدران الرتل لن تكفي علـى كـل    ،فاضطررنا إىل إيقافهم وإاء تلك املصاريف ،العربية
  1.حال

يف حالة توفر مدرسني حيبـوم ويولـون هلـم     ،يف املدارس واملعاهد ،إن أطفال العرب 
  …االهتمام يتعلمون بسهولة كبرية وبسرعة خارقة

 ،العريب حيفظ كل ما يلقن له حىت سن الثالثة عشر أو الرابعة عشر نأب، وأعلم هذا  ،يقال
لكن بعد هذا  السن يبدو وكأن ذكاءه يدخل يف مرحلة من الفتور ال يسـتطيع مـن خالهلـا    

وترد هذه الظاهرة إىل سبب تشترك فيـه   ،والوصول إىل املستوى األول ،األوىل مضاهاة الفترة
وإين . حياة احلرمي ،واألعراف اليت متيز مرحلة سن البلوغ الشعوب الشرقية؛ وهو تبدل العادات

غري أنه هناك أمثلة تتزايد  ،التربية والتعليم  فاشلة عند العرب أنبل بعيدا عن هذا  ،هنا ال أنكر
يوجـد يف اجلزائـر   . تربهن على أن العريب غري متمرد على حركتنا الفكريـة  ،من يوم آلخر 

والشعب الذي ميكن أن يلد أطبـاء  . أكرب اجلامعات األوروبيةالعاصمة أطباء عرب خترجوا من 
ذلك أنه ومن بني مجيـع الفـروع   ،رجال قانون وإدارييني وغريهم،ميكنه أن يصنع مهندسني 

العلمية والدراسات اإلنسانية تعترب  دراسة الطب الفرع الذي يتطلب أكثر من غريه جهدا فكريا 
.2  

م جملس الشيوخ الفرنسي أنه كان بـاجلزائر عنـد   كومب أماوجاء يف تصريح السيناتور 
  .االحتالل أكثر من ألفي معهد ثانوي 

فيذكر أن نسـبة األميـة يف    وربان بني احلالة الثقافية يف باريس واجلزائرأويقارن يالسن و
  3.أقل منها يف فرنسا بالنسبة لتعداد السكان1830 اجلزائر سنة 

                                     
1  1  BOURDE، Paul: A Travers l'Algérie Souvenis de l'excursion Parlementaire، G. 
CHARPENTIER، ÉDITEUR، PARIS، 1880، p 138   

2 General DU BARAIL: Mes Souvenirs. Paris، Plon، 1897 Tome 1، pp405 et 406  
 

 537ص  1980 ،بريوت ،دار الثقافة  ،3ج ،تاريخ اجلزائر احلديث: عبد الرمحان بن حممد ،اجلياليل 3
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 1834بان االحتالل الفرنسي ما كتبه اجلنرال فالز سنة ومما يؤكد ازدهار التعليم باجلزائر إ 
 .حيث هناك مدرسان يف كل قرية ،كل العرب اجلزائريني تقريبا يعرفون القراءة والكتابة: "قائال

وحول اختالف هذه القدرات عند الرببر والعرب، وذلك التباين بني اجلنسني يقول هودا 
عقله الثقيل ال يسمح له بالتعامـل مـع الفنـون أو    و ،وعلى العموم فالرببري ينقصه اخليال:" 

وقدرته اجلسدية أكـرب مـن قدراتـه     ،غري أنه ميلك قدرة كبرية على احملاكاة ،األعمال الذهنية
أمـا  . ون أدىن اهتمام باآلخردفيعيش لذاته  ،وأنانيته الكربى جتعله ال يتأقلم مع اتمع ،الذهنية

وهو اقل مقاومة  ،ن بني طاقات اجلسد والطاقات الفكريةفهناك تواز ،لدى الرببري املستعرب 
  .غري أنه يعوض ذلك بنشاط ذهين ميكنه من القيام بأعمال ذهنية فكرية ،للتعب اجلسدي 

ـ فإن احلياة البدو ،أما بالنسبة لعرب اهلضاب العليا والصحراء: "ويضيف ة سـامهت يف  ي
أيـن   ،يعة بال حدود أطلق  عنان خميلتـهم وسحر اآلفاق املفتوحة يف طب ،التأثري على ذهنيام 

ورحالم الطويلة واملستمرة . تضفي أنوار الشمس على األشياء املألوفة صبغة أكثر حيوية وحياة
حيث  تساهم حـرارة الشـمس يف    ،وعلى عقوهلم  ،حافظت على أجسادهم السليمة والقوية

والغارات احلربيـة هـي    ،فالصيد ،إذكاء جذوة اخليال اليت تلعب دورا مهما يف حيام الذهنية
    1."أكثر اهتمامات البدوي الرحالة

ومن املظاهر الثقافية اليت أفرزا هذه القدرات الفكرية والذهنية لدى اتمع اجلزائري ما 
  :يلي

  املوسيقى -1

املوسيقى هي فن تنظيم وتنسيق األصوات والنغمات املصاحبة للكلمـات أو الـرقص أو   
ومـن   ،وتعترب املوسيقى من وسائل التعبري الفنية األكثـر جتريـدا   ،والسحريةالطقوس الدينية 

وقـد أمجعـت    ،والثقافية االجتماعيةومن مستلزمات احلياة . مكونات ثقافة الشعوب وتراثهم

                                     
1   HOUDAS. O: Ethnographie de L'Algérie،Paris، 1886. p21 
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. الكثري من الدراسات النفسية احلديثة أن املوسيقى تلطف املشـاعر اإلنسـانية وتسـمو ـا    
وقال فيهـا   ،فقد كانت معجزة داود عليه السالم ،ألمم يف احلضارةواملوسيقى هي معيار تقدم ا

ليس هناك ما يعادهلا تأثريا على اإلحساس فهـي ربـة التهـذيب والـذوق     : نابليون بونابرت
من مل حيركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد : " وقال فيها اإلمام الغزايل ،واإلحساس
  "ليس له عالج ،املزاج

 ،وخريـر األـار   ،واألمـواج  ،مع أصوات الرياح ،قى خلقت مع خلق الطبيعةواملوسي
ففي اإليقاع اشترك الشعر والغناء وصارا  ،وترتبط املوسيقى باإليقاع ،وأصوات احليوان وغريها

وعلى هذا األساس ابتكر العرب قدميا احلداء وهو الغناء الـذي   –صنوين هائمني يف حبر اخليال 
 1.ع املراحل البعيدة دون أن تشعر بتعبيعني اإلبل على قط

قى ذلك أا متأثرة باملوسـي  ،تتميز املوسيقى اجلزائرية باللحن و باإليقاع يف الوقت نفسه
  . اع واملوسيقى العربية املتسمة باللحناإلفريقية املرتكزة على اإليق

 ،اجلبلية  ،اوية البيئات اجلزائرية ؛ الصحر فوتتميز املوسيقى اجلزائرية بثراء حبسب اختال
  :ويقسم الكاتب أمحد سفطي أنواع الغناء والطرب يف اجلزائر إىل. وغريها ،البدوي

واليت توجـد   ،املوسيقى األندلسية الكالسيكية املوروثة من املوشحات -1
واليت  ال سيما تلك اليت توجد على شواطئ البحر املتوسط باخلصوص يف املدن املتحضرة
  .1492سنة  قوط غرناطةنزل ا املهاجرون بعد س

 .اهلضاب العليا املوسيقى البدوية اليت تنحصر يف -2

 .املوسيقى الصحراوية -3

 .واألطلسية منها األوراسية والقبائلية ،املوسيقى اجلبلية -4

                                     
                                                                                                                                          7ص 1986ونسية للنشر، تونس، و ديوان املطبوعات اجلمعية، اجلزائر، ، الدار التاملوسيقى العربية تارخيها وأدا: املهدي ، صاحل. د 1
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املوسيقى الشعبية ومنها تلك اليت انبثقت من األندلس وتلك اليت نشأت  -5
 .من البدوي

 1.دة فروع متنوعةاملوسيقى العصرية اخلليطة واملشتقة من ع -6

وعن أصل املوسيقى والطرب اجلزائريني فريجع نفس الكاتب أصوهلما إىل شبه اجلزيـرة  
وسيقى الصحراوية اليت تتطابق مع البيئة العربية يف شبه اجلزيرة وغريها مـن  ملخاصة ا ،العربية 

ـ  ،أما الطرب املنتشر يف باقي الـبالد : " األقطار العربية فيقول ة والبـوادي  رى الصـغري يف الق
فهي موسيقى يتغىن ا العـرب   ،صحراوية واملعروفة بالغناء البدوي أو الصحراويوالواحات ال

الرحالة أو الفالحون وأصلها تارخيا من جزيرة العرب أتى ا املسلمون يف محلة بين هـالل يف  
. كـالم إال يف الشـعر وال  امليالدي وبقيت على حاهلا من دون تطور كثري القرن احلادي عشر

أو مدنية فاملوسيقى اجلزائرية منتمية إىل أصل واحـد   بدوية وسواء كانت أندلسية أو صحراوية
  2...وهو األصل العريب

وما يقال على الغناء البدوي ينطبق على املوسيقى البدوية فهي برغم كل شيء وبـرغم  
مط العـام للحيـاة   التطور الطبيعي لألشياء إال أا حافظت على ارتباطها الوثيق مبعـامل الـن  

  الصحراوية، 

دراسات يف :"كما جاء يف كتاب  نفس مصري الغناء البدوي يف جزيرة العرب  فمصريها
 إىلىل أخرى ومن صحراء إمرت عليها األجيال وهي تنسحب من بطحاء  ،"املوسيقى اجلزائرية

مسك باحليـاة  أخرى ولكنها مل تربح البوادي واجلبال كمن يريد الت إىلأخرى ومن بالد عربية 

                                     
 .5ص 1988.اجلزائر. الوطنية للكتاب. املؤسسة. دراسات يف املوسيقى اجلزائرية: أمحد سفطي  1
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الفطرية وبقيت مثلهم حتت سـيطرة   فتبعت العرب الرحالة يف حيام. م والطبيعةااحلرة بني اخلي
  1.ال تتكلف وال تتقيد احلقول والرمال واآلفاق البعيدة

فال تكاد ختلو كتابام من الوقوف  ،ولقد أشار العديد من الرحالة إىل املوسيقى اجلزائرية
مجع هؤالء أن املوسيقى اجلزائرية عموما أو.سيوثقافية ولو باإلشارة إليهاعند هذه الظاهرة السو

  .والصحراوية خصوصا ال ختلو من مجال وعذوبة برغم بساطتها

ذكريات رحلة إىل اجلزائر والعودة عن طريق "يف كتابه  CHANONYيقول شانوين 
كن القـول بـأن العـرب    فال مي ،وموسيقاهم متعددة ومجيلة... مث انبعثت املوسيقى: " إسبانيا

وإين أرى هنـا   ،أو أم ال يتذوقون اإليقاعات اجلميلة واألصوات الشـجية  ،أجالف أو بلداء
  2"وعلى حد تعبريهم فإنك ترتوي من أذنيك ،عكس ذلك متاما

وال  ،ويف الواحـات  ،يف املـدن  ،يل؛ يف اجلبالاوالرقص يف اجلزائر منتشر عند كل األه
 اس أو قبيلة من القبائل؛ كل اجلزائريني يقـول بيـار دولونكـل   يقتصر على جنس من األجن

Pierre DELONCLE  املوسيقى أحد املتع اليت يعتين " ت اجلزائراحياة وعاد" يف كتابه
  3".بربر كلهم يعشقون املوسيقى والطرب ،ا أهايل مشال إفريقيا حضر، بدو، جبليون

مجال إيقاعاا اليت ال ميكن للمرء أن فقد راح يثين على Soleillet أما الرحالة سوليي 
ليعقد مقارنة بني املوسيقى العربيـة اجلزائريـة واملوسـيقى      ،يدرك سحرها من الوهلة األوىل

يقى العربية اجلزائرية تعمل على عزل اضح بني النوعني، ليشري بأن املوساألوروبية واالختالف الو
  ،ستمع للموسيقى العربية اليت أحب كـثريا وأنا أ: " املستمع داخل أحاسيسه الشخصية؛ فيقول

                                     
  .12ص 1988.اجلزائر. الوطنية للكتاب. املؤسسة.دراسات يف املوسيقى اجلزائرية : أمحد سفطي1
    -13سه ص املرجع نف 2

  

2 CHANONY: Mémoire d'un Voyage en Algérie et Retour par l'Espagne، Paris ، 1853، p 20  
3  DELONCLE، Pierre :Vie et moeurs en Algérie.Publications du comité Metroplitain du 
centenaire de l'Algérie, p 125 
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عند مساعها للمرة األول؛ غري أنه وبعد التعود والتعرف علـى الذهنيـة    تذكرت أا بال سحر
  .يكتشف املرء مجال أحلاا وسحر إيقاعاا الرتيبة اليت تدعوك لإلحبار واحللم ،واحلياة الشرقية

ل على انتزاعـه  معت ل إيصاله للسامع؛ إاعن إحساس حمدد حتاو املوسيقى األوروبية تعرب
أما املوسيقى العربية فعلى العكـس تعـزل   . من حالته الشخصية إلدخاله يف حالة أخرى حمددة

كل الفنون الشرقية تتشـابه يف  . السامع داخل أحاسيسه الشخصية بزيادة حدة تلك األحاسيس
ى ينطبق على العمران كما ينطبـق  وما قيل عن املوسيق ،وترتكز على هذه اخلاصية ،هذه النقطة

 ،وهذه الفنون تعمل على احملافظة لكل إنسان على شخصـيتة املتميـزة  . على الرقص واألدب
  1."والعمل على ربطه مبشاعره الشخصية

ومل ختلو الدراسات اإلثنوغرافية اليت خصها الفرنسيون لدراسة اتمع اجلزائري ووصـف  
كاملوسيقى والرقص  ،من االهتمام بفنون اتمع اجلزائري ،شرعاداته وثقافته يف القرن التاسع ع

إىل أن اجلزائريني هلم  إثنوغرافيا اجلزائر: يف كتابه Houdasوقد أشار هودا  ،الرسم واألدب
مكانات ضخمة يف جمال اإلبداع والفن وبأن هذه الفنون ستعرف تطورا مذهال يف املسـتقبل  إ

خاصة منـها   ،وذكائهم املتفتح هلم استعدادات هائلة للفنون ،داجلزائريون خبياهلم املتق: "فيقول
وستعرف اجلزائر يف وقت قصري تطورا مذهال يف هذه الفنون اليت ال حتتـاج   ،املوسيقى والرسم

وهذا الرتوع . إىل كثري من التفكري والدراسات التطبيقية كما هو احلال بالنسبة للنحت والعمران
وحدود اخليـال لـديهم ال   . يال تظهر يف كل أعمال اجلزائرينييف رؤية األشياء من خالل اخل

متناهية حىت أنه يصعب على الشخص اهلادئ واملتزن فهم األفكار األصيلة املبتكرة اليت تنبع من 
  2."أذهان اجلزائريني

                                     
1 Gros، Jules: Les voyages et découvertes de Paul Soleilet dans le Sahara et dans le 
Soudan. Paris Maurice Dreyfous، Editeur 1881،p 35 
 

2 HOUDAS. O: Ethnographie de L'Algérie،Paris، 1886. p 114 
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ومن أنواع املوسيقى املنتشرة بكثرة يف كل أحناء اجلزائر يف القرن التاسع عشر ومل تـزل   
أو كما  ،املوسيقى املتكونة من القصبة والطبل والدفوف ، الكثري من املناطق حىت اآلنمتداولة يف

أطلق عليها الكاتب الفرنسي ليون روش تسمية النوبة وحول إيقاعات هذه املوسيقى ومعانيهـا  
  ":عشر سنوات عرب اإلسالم: "أورد هذه امللحة اليت رواها الكاتب السابق الذكر يف كتابه

  :بة حكي يل هذه القصة النموذجيةخبصوص النو

  سأل عريب ظريف جمموعة من مواطنيه إذا كانوا يفهمون لغة النوبة 

  إا ال تقول شيئا فهي جمرد موسيقى ردوا عليه -

الطبـل  : وبامسكم امسعواإن النوبة تتكلم باسم السلطان ! آه أيها اجلهالء  -
 :  الكبري يصرخ 

 دراهم، دراهم، دراهم

  ال وينطق الكلمة بقوة وتفخيم نقلد صوت الطبل الكبريدراهم معناها امل

  :القصبة هي صوت العرب الذين نطلب منهم املال وهي تقول باكية 

  منني، منني، منني

منني معناها من أين ويف حالة نطق منني عدة مرات حبماسة وبطريقة متتالية وبصوت (
  )يتم تقليد صوت القصبة أو الشبابةحاد 

ي قادمة جلمع الضرائب مـن املـواطنني   هوت فرسان السلطان وأما الدفوف فهي ص
  :والذين جييبون

  دبر، دبر،دبر
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ومل  1"على حرف الباء يتم تقليد صوت الدف التركيزوبنطق الكلمة مع  جدومعناها 
ولكنها اقترنت  ،فحسب ،املتعة والرقصوترتبط  املوسيقى عند اتمع الصحراوي بالترفيه 

الـذي يعتـرب    ،رتبط ارتباطا وثيقا بنمط حياة اتمع الصحراويت كذلك، بوظائف أخرى
ومن هذه الوظائف؛ حث القوافـل علـى    ،الرحيل والسفر عالمة متميزة يف حياته البدوية 

إىل هـذه  " صيف يف الصـحراء  : "وجني فرومونثان يف رحلتهأالسري؛ وقد أشار  الرحالة 
الرحل جمرد وسيلة للرقص وإمنا وسيلة للحث  مل تكن املوسيقى بالنسبة للبدو:"النقطة بقوله

وبـني    السـهل  بينـا   على ت تتشكل خيط من غبارأبد: على السري أثناء الرحيل  أيضا
  تامجوت 

  رحيل : إا قبيلة راحلة قال علي - 

وما لبث أن اقترب الصوت فاستطعنا أن نتعرف على الفرقة وهي تعزف بعـض تلـك   
  2."قص وللسري يف آن واحداألحلان الغريبة اليت تستعمل للر

وإذا كان بعض الرحالة الفرنسيني قد أنصف فنون هذا الوطن وثقافته وموسـيقاه فـإن   
البعض اآلخر استهان ا ومل ترق له نغماا وأحلاا معتربا إياها موسيقى رتيبـة مملـة مـثرية    

 السـيدة  ذلك تلألعصاب؛ وأا موسيقى ضاحلة تتكون من بعض النوتات ال غري كما ذكر
 ،يف نفس الوقت انبعثت املوسيقى: "رجييس قولت ،رحلة إىل قسنطينة ايف كتاê لويس رجييس

كانت القصبة تتمتم مجلة موسيقية حادة جدا؛ كان  ،واملكونة من قصبة وطبل كبري وآخر أصغر
  3."وهذا ما يؤدي إىل إثارة األعصاب ،اإليقاع املبين على وترية واحدة متكررة

                                     
1Roche، Leon : Dix ans à travers l'Islam 1834-1844. Paris. 1904 pp.82 et 83   

 
 
  

2   Fromentin،Eugenne: Un ete au Sahara، Paris Librairies Plon. p230 
  

ê  لويس رجييس REGIS، Louis  يف احلقيقة هو اسم زوج كاتبة هذه الرحلة املوسومة برحلة إىل قسنطينةVoyage à Constantine  
3  REGIS، Louis: Constantine Voyages et Séjours، Paris، 1880، p200 
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وقد أشار الباحث  ،ه اآلراء املتسرعة واألحكام كثرية لدى الكتاب الفرنسينيوإن مثل هذ
إن نظرة الفرنسيني : " عبد الباسط دردور إىل هذه النقطة يف مؤلفه حول األقطار املغاربية بقوله

ون إىل إطالق األحكـام  ئإذ يلج ،إىل املوسيقى اجلزائرية نظرة خاطئة وكثريا ما جتانب الصواب
ن خالل عينة أو عينتني دون دراسة علمية موضوعية دقيقة فالقول بـان املوسـيقى   اجلاهزة م

 حيث أكدت كمـا  ،اجلزائرية ذات تواقيع رتيبة مملة قول أكد عدم صحته الفرنسيون أنفسهم
يقول األستاذ عبد الباسط دردور يف كتابه أقطار املغرب العريب وحتديات الغزو الثقايف الغـريب  

 ا ا موسيقيون فرنسيون تؤكد غىن املوسيقى املغاربيةأحباث فنية قامولـيس   ،بتواقيعها وأحلا
أن إحدى شـركات احلـاكي    ،يروي أحد الباحثني ،كما يظن الكثرب بأا ترديد لتواقيع مملة

 الفرنسية أرسلت مهندسا صوتيا ليسجل هلا بعض االسطوانات لبعض األغاين الشعبية اجلزائريـة 
اليت ليس ألهلها أية صـلة بـاألوروبيني وال بـالفنون     عايل جبال القبائلفذهب إىل أ ،البحتة

وكان من املؤكـد   ،فإذا به يشبه الشارلستون ،واستمع إىل أحد الفالحني يغين حلنا  ،األوروبية
ومسع موسيقي آخر بنات جزائريـات  . وليس له أية صلة باألحلان احلديثة ،أنه حلن بربري عريق
وبعد االستقصاء اكتشف بأـا أحلـان    ،فتعجب مما مسع ض أحلان موزاريتغنني بلحن يشبه بع

  1."تضرب جبذورها يف أعماق الزمان واملكان ،أصيلة

  

 

  الرقص -2

الرقص مصطلح يطلق على لغة متميزة ومعقدة جدا هي لغة اجلسد واحلركة ويعترب من بني 
مل األنتروبولوجيا أو عامل االجتماع يف أهم الفنون الشعبية الفلكلورية اليت ال غىن عنها بالنسبة لعا

فهم خصوصية شعب من الشعوب اليت يراد دراستها وهو موروث شعيب ثقايف تشترك فيه جل 
                                     

  .11ص 1988.اجلزائر. الوطنية للكتاب. املؤسسة. وسيقى اجلزائريةدراسات يف امل: أمحد سفطي  1
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اتمعات على اختالف ثقافاا و تقاليدها وعاداا وهو يف البداية والنهاية وسيلة تعبري شـعبية  
  . ل هذا اتمع وطريقة تفكريهتنطلق من الذاكرة اجلماعية للمجتمع وتصب يف حبر آما

عز الدين إمساعيل أن . يقول د اإلفريقيويف واحدة من أهم الدراسات اجلادة عن الرقص 
مثة حقائق تارخيية مل يثر حوهلا اجلدل بني أساتذة علوم املوسيقى والرقص وهـي أن الشـعوب   

ا من أصدق اجلماعات اإلفريقية هي أول شعوب العامل معرفة بفنون الرقص واملوسيقى، كما أ
يف _ يف عصر الصيد _ اإلنسانية تعبريا عن بيئتها الفنية السيما فن الرقص، حىت برع اإلفريقي 

  ..حماكاة احليوانات اليت كان يصطادها يف الغابة وتقليد حركاا بطريقة تقليدية

 إن: "الرقص اجلزائري فيقـول  Fromentin Eugenne يصف الرحالة أوجني فرومونتان
حقيقية أكثر وبعفاف أكرب ويف لغة  تعرب برشاقة ،، رقصة اجلنوبêالرقصة العربية على العكس

تكون الرقصة يف البدء بطيئة  ،مليئة بالتقلبات املفاجئة الرقيقة ،حكاية عاطفية ،إميائية أدبية للغاية
 ،يت تالحقهـا وهي حتاول اهلرب من النظرات ال ،حمتشمة وكأن احلياء الذي يطبع املرأة العربية

وتشـتد   ،فتتسارع خطواـا  ،تصبح الراقصة أكثر انفعاال ،لكن ومع تسارع اإليقاع املوسيقي
والذي حيدثها عن طريق  ،حركاا؛ وتبتدئ تلك احلكاية الغرامية بينها وبني عشيقها غري املرئي

 ،ا عليـه  ومع كلمة رقيقة جترح قلبها ؛ تضع يده ،رب  ،تتملص ،يقترب منها ،نغمات الناي
بعدها تـزداد  . تبعد العدو  على مضض   أخرىوحبركة  ،الكالم قد أثر يف الشغاف أنلتشري 

ونالحظها حتـاول اهلـروب    ،احليوية واحلماسة عند الراقصة بوثبات ممزوجة بالرفض واملقاومة
كل هذه احلركات تستمر على غاية توقـف  ...مث تعود فترختي  ،وكأا تريد الدفاع عن نفسها

  1.ملوسيقي اليت تتعب قبل تعب الراقصةا

                                     
ê  رقصة أهل التل ألنه يقارن بني رقص الصحراويني ورقص أهايل املدن: يقصد فرومونتان هنا  بالعكس.  

  
  
  

1 Fromentin،Eugenne: Un ete au Sahara. Paris Librairies Plon p 31 et 32     
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العنصر العريب ال حيبذ الرقص رغم حبه لـه وذلـك لذهنيـة العـريب      أنومن املالحظ 
ألن العـريب يعتقـد أن    ،إذ يفضل أن يتمتع برقص اآلخر على أن يرقص بنفسه  ،ةاالرستقراطي

 DE الرقص ينقص من هيبـة ووقـار الشـخص؛  تقـول الكاتبـة بـولني نوارفونتـان       

NOIRFONTAINE، Pauline" : غري أن العرب ال حيبون ممارسة الرقص؛ العرب حيبون
 ،ويدفعون هلم مثن رقصـام  ،أمامهمفيجيؤون براقصني للرقص  ،الرقص ولكنهم ال يرقصون

  1".وذلك أم يعتقدون بان هذا أليق وانسب للحفاظ على وقارهم

  بعض أنواع الرقصات الصحراوية
  :رقصة النخ

ويف بعض قـرى   ،الشعور تؤدى املناسبات العائلية عند قبائل الشعانبة والثرود إن رقصة
  .وادى سوف خاصة بقمار والرقيبة ووادى عالندة وعميش وغريها

وهي رقصة تؤدى مساء  ،وهي رقصة ليبية األصول أدخلها إىل وادى سوف قوافل اجلريد
 ،املتزوجـات العجائز واألرامل أما تشارك فيها النساء العازبات واملطلقات و ،على ضوء القمر

  .شعبية وأشعار بأغاين مرفقةوتكون . فيجلسن يف الصفوف األخرية

وجتدر أإلشارة أن رقصة النخ مبنطقة الصحراء اجلزائرية تشبه إىل حد بعيد رقصة آسـيوية  
غري أن رقصة  ،شعب آسيوي باليابان يقطن جبزيريت صاخالني وهوكايدو Ainouxعند اآلينو 

املوسيقى وبضـرب   إيقاعء تؤدى بأرجحة الرأس مرة إىل األمام وأخرى إىل اخللف على هؤال
  2.اليدين على الفخذين

                                     
1 DE NOIRFONTAINE، Pauline: Algérie Un Regard Ecrit. Havre، Imprimerie Alph. 
Lemale.1856. p 167. 
 
 

2    VOISIN، André-Roger: Le Souf  Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p 139 
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فإن النقيب بومنـان   ê André-Roger Voisinفوازان  أندريوحسب روجي  
Bonnemain    من أوائل الفرنسيني الذي شهدوا رقصة النخ خالل حفل زواج عنـد بـدو

األرامل  ،الفتيات ،.تشكل النساء صفني:  " رقصة النخ فيقول يصف بومنان.1856عميش سنة 
 ،كل واحدة منهن قضيب مغـروز يف الرمـل   أمامونالحظ  ،واملطلقات يشكلن الصف األول

الرجال فإم يتجمعون متراصني ولكن حسـب   أما. خلفهن جتلس النساء املتزوجات والعجائز
و هلـوهن يـنري    بأغانيهناالستمتاع بسهولة حىت يتمكنوا من  ،قبالة اجلنس اآلخر،نظام معني

وتنهض نساء . وتعطى اإلشارة بانطالق صوت الطبل والغناء. واألشواكاملشهد نار من احلطب 
ويتقدمن يف بطء باجتاه القضبان وهن حيـركن   ،الصف األول والذي توجد من بينهن العروس

ملسترسلة ندائف عريضة علـى  وشعورهن املشربة بالزبد وا ،رؤوسهن عارية. خالخيلهن الفضية
 ،وتبدأ أرجحة رأسـها  ،ن قضيباحدة منهوفجأة متسك كل وا. وجوههن تكون مبثابة حجاب

وبعد هذه الرقصة . متتبعات ألنغام املوسيقى اليت تنبعث أبية ،مرة إىل اليمني وأخرى إىل الشمال
يف حلن أغن حنييب والـيت   اليت ينشدها الفتيان ،تأيت أغنيات احلب ،اليت تدوم حواىل ساعة كاملة
  1".حتدد الطبول إيقاعاا املختلفة

ومن هـذه   ،وللطوارق أيضا رقصات خاصة يتميزون ا عن غريهم من سكان الصحراء
  .الرقصات جند رقصيت أسوات وشروا

  

  

  أسواترقصة 

                                     
ê  أندري روجي فوازانAndré Roger-Voisin  ا بني سنيت وكتب ) 1964 -1959(فرنسي عاش مبدينة الوادى وعمل أستاذا

 .مونوغرافية دراسة سوف: عنها كتابه
1 نقال عن    VOISIN، André-Roger: Le Souf  Monographie، El- Walid، Algérie، 2004، p140 
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حبيـث يـدورون    ،بدون آالت موسيقية ،هي رقصة يؤديها الشباب حتت أهازيج النساء
يـرقص فيـه الشـابني يف     ،يف مشهد درامي ،الرئيسية اليت تدعى كذلك أسوات حول املغنية

  .حركات منسجمة حىت يتعانقا

  :شروارقصة 

ويشـرف   ،يؤديه الشباب بلباس خاص ،وهو رقص خاص يتخذ شكل اللعبة أو املبارزة
م وتعل ،والغرض منه التدريب على استعمال وسائل الدفاع ،عليه رجل خبري يف أصول املقارعة

 1.فنيات املعارك واحلروب

  : الزي -3
نتروبولوجيـا   كثريا ما يعتمد عليها علماء األاللباس مظهر من املظاهر الثقافية اليت       

  . للحكم على اخللفيات الفكرية والعقائدية للمجتمعات

ذوق اجلزائريني مييل إىل إىل أن  DE PARADIS Ventureيشري فونتري دي بارادي 
و لكن الطرز . الرجال و النساء ال ختلو من هذا األمر و هي مالبس غالية الثمن الطرز؛ مالبس

تتكون مالبس املرأة من قميص رقيق أو من . خشن، و الذهب هو املادة الثمينة لدى اجلزائريني
و األكمام ذات . و ترتل حىت إىل الوتد. احلرير أو القطن مقطوعة من األمام مثل قميص الرجل

تظمة، و هي أوسع من عرض القميص يف حد ذاته، و لكنها غري مفتوحة إال مـن  أطوال غري من
و من الغريب . و تتخللها عدة قطع من أقمشة حريرية متعددة األلوان. عظم الكتف إىل الورك

  . أن هذه األشكال املضحكة جتعل هذا القميص باهض الثمن

و هو ليس له أكمام و  الساق بطةكما تلبس النساء القفطان احلريري الذي يرتل حىت إىل 
  .هو مفتوح متاما من األمام

                                     
 70ص . 1995 ،اجلزائر ،املتحف الوطين للمجاهد ،اهلقار أجماد وأجناد: عبد السالمبوشارب،  1
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كما أا تضع . كما تتزين املرأة اجلزائرية حلة ذهبية متكونة من الذهب و املاس و الزمرد
و مجال احللة ال يكمل حىت تضع املرأة من أربعـة  . األساور و اخللخال الذي يكون وزنه معتربا

  1.ل الذهبية والفضيةإىل مخسة قفاطن و تكون مثقلة باحلل

تصف الرحالة إيزابيل إبرهاردت لباس املرأة الصحراوية مبدينة بوسعادة فتقول يف  و       
يف املدينة العربية يندر املارة غـري   ،خييم صمت مدائن اجلنوب على بوسعادة:"قصتها حنيب اللوز

  .عةأنه يف الوادي تتجول أحيانا كوكبة من النساء والفتيات يف أثواب ساط

 ،زرقاء مسائيـة  ،محراء رمانية ،صفراء ليمونية ،وردية ناصعة ،زمردية ،مالحف بنفسجية
رؤوس مغطاة بالبنـاء  ... مزركشة باألزهار واألجنم املتعددة األلوان ،محراء أو بيضاء ،برتقالية

 ومرايـا  ،وسليسالت ،الثقيل للتسرحية الصحراوية واملتكونة من ضفائر من أياد فضية أو ذهبية
، متألقا يف الشمس ،كل هذا مير. أو متوجة بأكاليل شعرية مزينة بأرياش سوداء ،ومتائم ،صغرية

  .وكأا فرق فراشات ساحرة ،شكل قوس قزح متغري باستمرار تتشكل اموعات وتتبدل يف

ذات وجـوه عالهـا وقـار     ،هي جمموعات من الرجال قد تدثرت وتقلنست باألبيض
  2".من الشوارع املغراءة  خترج يف صمت ،وامسرار

ويف قصة يامسينة تصف إبرهاردت جمموعة من النسوة داخل إحـدى املقـاهي فتقـول    
ما عدا البدوية والزجنية فقد كانتـا  . يضعن حلقات ثقيلة  يف آذان ،كلهن يتزين حبلي ذهبية:"

وعلـى  . بامشبوك على الكتفني مكونا جلبا ،ستار واسع أزرق داكن  ،ترتديان لباسا صحراويا
متكونة من جدائل كبرية  من الصوف األمحر ملوية مـع الشـعر علـى     ،الرأس تسرحية معقدة

  3".وجواهر معلقة على سلسيالت ،ومناديل منضدة ،األصداغ

                                     
1 DE PARADIS، Venture : Alger et Tunis au 18 siècle، Sindbad، Paris، 1983. p 227 
2  Isabelle EBERHARDT: Pleurs d'amendiers، Document électronique 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/bib_lisieux/yasmin01.htm  
3  EBERHARDT، Isabelle: Yasmina، document électronique 
http://www.bmlisieux.com/litterature/eberhardt/pleurs.htm 

 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/bib_lisieux/yasmin01.htm
http://www.bmlisieux.com/litterature/eberhardt/pleurs.htm
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الرجل يتميز بلباسه الفضفاض الذي غالبا ما يكون أزرق اللون مطـرز  أما الطوارق فإن 
فتارة أحجار كرمية وأخـرى  .. ني قوائمه وجرابهاجليب ويتمنطق خبنجر أو سيف يتفنن يف تزي

من السودان أو النيجر أو غريمها من البلدان  عاج فيل أو قرن كركدن جيلبه عن طريق املقايضة
 ،تيكاميست ،فكلهم تقريبا حسب ديفرييي يرتدون قميصا طويال أبيض ،أما الطوارق. اإلفريقية

طويال ازرق اللون كـذلك يكـون مبثابـة    وثوبا  ،من القطن ،كرتبه ،وسرواال عريضا أزرق
 ،يسمونه تيكاميست كوري ،املعطف

ومن مظاهر الزي املتميزة لدى اتمع الصحراوي والذي أشار إليه الرحالة اللثام          
اسم تيقلموست باللهجة الطارقية  وهو عبارة عـن عمامـة   عليه عند الطوارق أو ما يطلقون 

عرض معينني و اللثام عادة ال يلبسهم إال الرجال األغنياء توضع بطريقة خاصة حسب طول و 
و النبالء فهو مقدس عندهم على عكس العبيد الذين ال يغطون الوجه كامال ال يسمح الطارقي 
ألي أحد أن يرى وجهه حىت أهله و أقرب األصدقاء، و يظل اللثام على وجهه طول النـهار و  

الطعام يكشف امللثم عن فمه لتناول األكل و منهم مـن   النوم، وأثناء بالليل كذلك، و رمبا عند
 . يرفع اللثام و يضع الطعام مث ميضغ، و رمبا أخذوا جانبا بعيدا عن الناس حىت ال يراهم أحد

 وهو ،العنق والوجه ،اجلبهة الرقبة  ،تيقلموست يغطي الرأسأو ما يسمى بالواللثام        
ليت بدورها  ،وتوضع حبيث ال ميكن رؤية إال العيون ،قطعة قماش طويلة ملونة ومطرزة من جهة

  1.تكون مغطاة بطرف من هذه القطعة

و هناك من يقول أن للثام قصة تارخيية تتمثل يف أن العدو أغار عليهم مرة و خرجت لـه  
النساء ملثمات يف زي الرجال و معهن الشيوخ إليهام العدو بأم كثريون يف العدد و يومها و 

ع على فهم الرجال و لكن هذه الرواية غري صادقة ألن اللثام وجد قبل هذه احلادثـة  اللثام يوض
بدليل أن النساء تلثمن يف صورة رجال، و يؤخذ من هذا أن اللثام كان موجـودا قبـل هـذه    

وارق كانت تتلثم لشدة احلر و الربد فأصـبحت عـادة   إن نساء الط:"يقول بن خلكان. وايةالر
                                     

1 Duveyrier، Henri: Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، 406 
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و قيل أن هناك غارة حدثت هلم يف غفلتهم فأشار عليهم مشـاخيهم أن  عظيمة حيافظن عليها، 
تلبس النساء زي الرجال و خيرجن يف ناحية حىت خيرج إليهن العدو مث خيرج الرجال بعد ذلك، 
و فعلوا ذلك فعال و ساروا عليهم فقتلوهم فلزموا اللثام على اعتقاد أن ذلك بركة ألنه سـبب  

  . النجاح

أمـا ابـن   . ه قال بأن اللثام شعار هلم لكي مييزهم عن األمم األخرىأما ابن خلدون فإن
حوقل فريى أم خيفون الفم ألنه خيرج منه ننت و لذلك فإم ينشئون أوالدهم على ذلك حىت 

  1.صارت عندهم عادة

كان : " Loyerلوير  ما أورده ،ومن األساطري الغريبة اليت حيكت حول اللثام الطارقي
الذي كـان ال   ،فأضاع خامته السحري ،مل يذكر امسها ،يتجول يف إحدى املدن ،ليمان النيب س

وعثر علـى  .  وصغريه ، كبريهوهو اخلامت الذي من خالله كان يتحكم يف اجلن ،يفارق إصبعه
وجد نفسه يتمتع بتلك السلطة اخلارقـة   ،ومبجرد وضعه يف إصبعه ،اخلامت رجل من رعاع الناس
 ،وما لبثت األفكار اللعينة تشـتعل  ،مل يصدق الرجل ،ارسها على اجلناليت كان النيب سليمان مي
  .وهكذا فعل... وحبه للسلطة أن يستويل على عرش النيب سليمان ،بذهنه وسولت له نفسه

يعيش جمهوال وسـط   ،سلطته وعرشه ،جمردا من كل شيء ،بقي سليمان ،يف تلك الفترة 
وينال  ارم العقاب الذي يتناسـب   ،احلق ألصحابهليعود  ،لكن احلق دوما ينتصر. بقية الرعية
ومعه كل اد والقوة اللـذان   ،من إعادة خامته ،بعد تقلبات الزمن ،ومتكن سليمان. مع جرميته

فأمر مبعاقبة ارم وتسليط أقصى عقوبة عليه وهي املوت جزاء خيانته الكربى؛ . كان يتمتع ما
وكان نقاش حول طريقة  ،بأخذ إجراءات أخرى ،ى امللكغري أن بعض أفراد حاشيته أشاروا عل

ولكل  ،من اخلونة  لينتهي األمر باحلكم عليه بطريقة يكون هذا اخلائن عربة لغريه ،عقاب ارم
ويف النهاية استقر سليمان على أن ال فائدة من إراقـة دم  . من تسول له نفسه التآمر على امللك

                                     
  45ص  1995 ،اجلزائر ،املتحف الوطين للمجاهد ،اهلقار أجماد وأجناد: عبد السالم ،بوشارب: نقال عن 1
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أم من ساللة  ،ليتعرف عليهم كل الرعية  ،وأبناء أبنائه ،ائهو اتفقوا على جذع أنف أبن ،ارم
واكتشفوا العار الذي  ،وعندما كرب األبناء. فال حيظون بأي سلطة مهما كان نوعها ،ذاك الرجل

ليتفرقوا يف أحنـاء   ،وقرروا الرحيل من البلد ،إلخفاء عاهتهم ،قرروا إخفاء وجوههم ،حلق م 
بعيدا عن كل من ميكن أن  ،وصل أحدهم إىل السهول الرملية بإفريقياو. ويتوفون تباعا ،األرض 

  ."مث أختذ له زوجة هناك؛ ليكون أبا للطوارق ،ونصب خيمته هناك ،يتعرف عليه

  1.استمر الطوارق بوضع اللثام على وجوههم ،وحفاظا على سلوك والدهم

خرى حـول  وكذا احلكايات األ،ومهما يكن من صحة هذه األسطورة أو عدم صحتها
للوقايـة مـن    ،فإن األكيد أن اللثام عند الطوارق وسيلة فعالة ،هذه العادة عند الرجال الزرق

  .وللتكيف مع طبيعة الصحراء ومناخها ،حرارة الشمس

عموما و اللون األبـيض   ،ويالحظ أن سكان الصحراء يفضلون األلوان الفاحتة          
أوهلـا مـرتبط    ،األلوان يرجع إىل أسباب عدة وهذا الرتوع إىل تفضيل هذه ،على اخلصوص

علـيكم  : "فالرسول عليه الصالة والسالم حيث على لبس األبيض يف قوله ،بالعقيدة اإلسالمية
فاألبيض يف ذهنية الفرد اجلزائري الصحراوي  ،"وكفنوا به أمواتكم  ،ألبسوه أحياءكم  ،بالبياض
الذي كثريا ما حييـل إىل الشـر    ،األسودعلى عكس  ،لون األمل والتفاؤل واخلري واحلب هو

واألبيض أيضا هو سر الطهارة اليت يدعو اإلسالم إىل احترامها ألا مرتبطة . والتشاؤم والبغضاء
فإذا مـا مسـته    ،إذ أن األبيض سريع التأثر باأللوان األخرى ،وعلى رأسها الصالة ،بالعبادات

لباس حيافظ من خالله املسلم على طهارة  ،فاألبيض ،وسهل التعرف عليها ،جناسة ظهرت للعيان
يعترب اللون األبيض من الناحية العلمية اقل األلـوان   ،وإضافة إىل هذين السببني. جسده ولباسه

مناخ حار جاء اختيـار سـكان    ،وألن املناخ الصحراوي ،امتصاصا ألشعة الشمس وللحرارة
  . الصحراء ألوان مالبسهم

                                     
1 LOYER، Ch: Les Touaregs، Benjamin Duprat، Paris، 1863 p 27et 28 
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  فن الترسل -4

خاصة بعد  ،لترسل من الفنون النثرية اليت ظهرت وتطورت يف األدب العريبفن ا          
و أسلوب الرسائل يتميز عن باقي أسـاليب الكتابـة وألن كتابـة    . إنشاء املكاتبات الديوانية

رأيت أن أشري هنـا   ،الرسائل وسيلة مهمة وضرورية يف دراسة مدى مستوى وثقافة اتمعات
  . اجلزائريني خالل القرن التاسع عشرإىل هذا اللون األديب عند 

لقد اتسمت كتابة الرسائل خبصائص معينة منها املالءمة بني املوضوع واألسلوب والعناية 
  1.بالسجع بوجه خاص ومراعاة الفواصل دف إحداث املتعة األدبية أو إظهار الرباعة اللفظية

مها الرسـائل اإلخوانيـة    ،لوميكن التفريق يف هذا اللون من النثر بني نوعني من الرسائ
والرسائل الديوانية أو اإلدارية؛ وإذا كانت األوىل تتميز بالسجع واإلسهاب وإبـداء املشـاعر   

وهو الذي يعمد فيه الكاتـب إىل  " فإن النوع الثاين يتميز بالبساطة واإلجياز والوضوح  ،الذاتية
حبيث اختفـى أسـلوب    ،غةودون عناية بالصيا ،البساطة والوضوح دون قصد للجمال األديب

وطوعت فيه اللغة للتعبري بسهولة ويسر ويف بساطة جتعل منها أداة  ،السجع والبديع بشكل ظاهر
  2".مرنة صاحلة لصياغة املعاين الدقيقة واألفكار العميقة

يف كتابه إىل أسلوب رسـائل اجلزائـريني يف    VEUILLOT  Louis وقد أشار لويس فويو
" 1841ذكريات رحلة سنة  ،الفرنسيون يف اجلزائر: " رحلته اليت عنوا يف ،القرن التاسع عشر 

. غري أنه مل يورد رسائل بأقالم جزائرية وإمنا حاول النسج على طريقتهم يف الكتابة واألسـلوب 
  :يقول لويس فويو حماوال  حماكاة اجلزائريني يف رسائلهم

                                     
  36ص  . 1983. املؤسسة الوطنية للكتاب. تطور النثر اجلزائري احلديث ،عبد اهللا ،ركييب. د 1

  

  40ص  ،املرجع نفسه 2
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  ..احلمد هللا الذي مأل روح اإلنسان بالعواطف النبيلة" 

احلكـيم يف   ،بن اهلامشي الشجاع يف احلـرب  من على بن قدور إىل أخينا يف اهللا عبدا هللا
  .النصح

احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصـحابه  
  :أمجعني أما بعد 

  .حفظه اهللا وأطل عمره ،السالم له والسالم عليه ألف سالم

اعلم أن من يبتعد   ،ك إىل آخر الدنيا، وذهبت تأخذ مالتركت ديار القبيلة ،آه يا صديقنا
  .ألنه ال يتمتع مبلذات الغربة إال من خالل وحدة قلبه املريرة ،يبكي بالده

لون عن أحوالنا فنحن خبري وعلى خري وال ينقصنا إال اللقاء بكم واجللـوس  إذا كنتم تسأ
  ....إليكم واحلديث معكم

  :سالة فهي على الشكل تقريباأما خامتة الر

وأرجو مـنكم يف األخـري أن تكتبـوا يل     ،هذا ما أكتبه لكم أنا صديقكم من بسكرة
   1".اخل ... فالرسائل جعلها بني األحباب  ،بدوركم

كثريا ما يلجأون إىل اجلمع بـني النبـيني    ،ويالحظ لويس فويو أن كثريا من اجلزائريني
 عليه وسلم يف رسائلهم؛ وهي كما يقـول حماولـة ملـزج    عيسى عليه السالم وحممد صلى اهللا
  2 ،اتمعني واملساواة بني الديانتني

                                     
1 VEUILLOT، louis: Les Français en Algérie Souvenirs d'un Voyage fait en 1841، 
Tours، p208 

  

  208ص  ، املصدر نفسه 2
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فـإن الرسـائل    ،ومل يتطرق إليها الرحالة الفرنسيني ،وإذا كانت الرسائل اإلخوانية نادرة
واء س ،وتعترب رسائل األمري عبد القادر اجلزائري مناذج حية هلذا اللون من الفن ،اإلدارية كثرية 

بالنسبة لرسائله اإلخوانية أو اإلدارية وقد أورد ليون روش تسعة عشر رسالة وجهها األمري عبد 
تلك اليت وجهها إىل القائد الفرنسي  ،أو اإلدارية 1883.1 -1849القادر له يف السنوات ما بني 

يهـا لـواء   أثناء املفاوضات معهم طوال الفترة اليت محـل ف  ،بيجو ولغريه من احلكام الفرنسيني
يقول عبد اهللا ركييب قد خطا بـالنثر خطـوة    ،وهو يف هذه الرسائل . املقاومة ضد املستعمرين

حرره فيها من األسلوب العتيق والركاكة والتكلف وجعل منه وسيلة للتعبري عن األفكار  ،واسعة
  2.احلديثة اليت غزت احلياة السياسية واالجتماعية يف تلك الفترة

رسـالته إىل ملكـة    ،اليت وجهها األمري عبد القادر إىل حكام عصرهومن هذه الرسائل 
إسبانيا اليت يستفسر فيها عن أمر املفاوضات مع احلكومة الفرنسية اليت باشرها السفري االسـباين  

ويبدي هلا رغبته يف احلصول على البارود والرصاص طالبا منها أن تأمر حاكم مليليـة    ،بباريس 
  .ن دخريةأن يبيعه ما حيتاج م

 23املوافق لـ  1263شوال  12رسالة األمري عبد القادر إىل ملكة إسبانيا بتاريخ 
  18473سبتمرب 

وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممـد وآلـه     ،احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكايف مزيده
  .وصحبه وسلم تسليما

إىل  ، بتأييد التامني آمـني من أمري املؤمنني السيد احلاج عبد القادر بن حمىي الدين أيده اهللا
عظيمة اجليوش الصبنيولية ملكة أمرهم وسلطان قاعدة ملكهم مسجست راى اجلنـود الروميـة   

                                     
1 انظر   Roche، Leon:Dix ans à travers l'Islam 1834-1844. Paris. 1904، p 496 jusqu'à 513  

 41ص . 1983. املؤسسة الوطنية للكتاب. احلديث اجلزائري النثر تطور ،عبد اهللا ،ركييب. د 2
 ،جلامعيةديوان املطبوعات ا ،مراسالت األمري عبد القادر مع إسبانيا وحكامها العسكريني مبليلية: ميكيل دوايبالزا . حيىي بوعزيز ود. د 3

  86ص  1985 ،اجلزائر
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أصلح اهللا من سعى يف اإلصالح ومآله ووفق هلداية املهتدى  ،باصبانية وعمائلها اخلاصة والعامة
ظاهره وباطنـه جبلبـاب   واكتسى  ،وسالم على من اتبع رضى اهللا برضاه باحلق ،جالله ومجاله

فإنا عنكم وعن أحوالكم سائلون وال سيما : وبعد ،اهللا تعاىل وبركاته) كذا( الصدق ورمحت 
عند ظهور عالمات حمبتكم ومآثر مودتكم وخلتكم والتماس الرفق واالرتفـاق مـن معاملـة    

كم جواركم وعمدتكم وكنتم بعثتم لنا مكتوبكم الذي ذكرمت فبه ما علمناه من حسن إكـرام 
وما كاتبتم به مع باش دوركم إىل راى افرنسا يف ما أشرمت به من اجلـد والقيـام    ،وموانستكم

وأنكم كنتم يف ذلك الوقت منتظرين قدوم صاحب ) كذا( مبا يقتضي املساد  ،باجلهد والسداد
رسالتكم باجلواب وملا أبطأ علينا جوابكم لنا فها حنن كاتبناكم لنستفسر أمر ذلك وغريه مـن  

عدمية احلوائج اليت تصلح للقتال من البارود  ،هذا وإننا على بلد قليلة احلزم . حوال واملصاحلاأل
وكنا قبل هذا مل تأنس مكاحلنا وجيوشنا إال للمصاحل الرومية فلم يصلح . والرصاص وغري ذلك

مـن  ومل يلق بنا بارود القبائل ورصاصهم فأردنـا   ،لنا منذ سنني إال البارود الرومي والرصاص
ونزلتنا بقرب معاهدكم ليحسن عليكم لنا حسن ) كذا(كرمكم أن تراعوا حق اجلوار واملضايقة 

وإن . ضيافتكم أن تعطوا الكلمة واإلذن منكم للقبرية الذي مبليلية أن يبيع لنا ما حنتاجه من ذلك
صري عرضت لكم حاجة واحتجتم قضاءها فاعلمونا مبا حتتاجونه نقضيه لكم من غري تراخ وال تق

  فإن لنا الوفاء 

ونبذل جهدنا يف املعاشـرة احلسـنة واـاورة    . بالعقود والوقوف عند املواثيق والعهود
عليكم برتولنا قرب عمالتكم نسـتحق لـذلك إكـرامكم    ) كذا(املستحسنة وإن كنا أضيافا 

ىن فكذا حنن ال نتوا ،ودائرة سلك عبري ،وإعظامكم وتوقريكم واحترامكم فإنكم بيت ملك كبري
بأمر من ناصر  1263شوال  12ويف  ،وال نعجز يف مصاحلكم وال نقصر يف قضائها واهللا املوفق

  .الدين نصره اهللا آمني
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 23املوافق لـ  1263شوال  12رسالة األمري عبد القادر إىل ملكة إسبانيا بتاريخ 
  1847سبتمرب 
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  الشعر -5
خيلـد مـآثره    ،ويصور معاناته وآالمه ،يرسم آماله وأحالمه ،الشعر مرآة اتمع       
واتمع اجلزائري كجزء من اتمع العريب الكـبري جمتمـع   . وحيكي خيباته ومآسيه ،وبطوالته

فالكلمة احلقـة كمـا    ،ويقدسوا ،كل أفراده يتذوقون الكلمة اجلميلة املؤثرة  ،شاعر بالفطرة
رو إذن أن جتـد الشـاعر يف كـل    يقول املفكر اجلزائري مالك بن نيب من روح القدس؛ فال غ

على عكس اتمعات األخرى اليت يعترب فيها قول . ويف الصحراء ،يف الريف  ،مكان؛ يف املدينة 
الشعر هبة ربانية مقصورة على خنبة قليلة؛ ويعترف الفرنسيون للجزائريني  ذه القـدرة علـى   

إذا كان الشعر :" General Daumasبقول دوماس   ،وتعاطي الرسم بالكلمات  ،القول
زهرة نضرة ونادرة ال تنبت إال  ،عندنا موهبة مقصورة على عدد قليل وميزة ختص بعض العقول

تغـذيها الفضـاءات الرحبـة     ،فإا عند العرب متواجدة يف كل مكـان  ،بأرضية خصبة جدا
شعر يتعاطاه إىل أن يضيف بأن قول ال". والشمس واخلطر ومفاتن الطبيعة ومشاهد احلياة اليوميةّّّّ

اجلميع من الراعي إىل كبري القوم وسيد القبيلة؛ إنه كرت يغرف منه اجلميع؛ من الراعي الذي يتبع 
إىل رئيس اخليمة الكبرية الذي خيتال بني رجاله على سرج فرسه  ،قطيعه بإحدى السهول احملرقة

  1. الفاخر

 ،والصحراوي خصوصا وهكذا فالشعر أهم تراث أديب بالنسبة للمجتمع اجلزائري عموما
 ،استطاع اتمع أن حيافظ على هذا اإلرث الثقايف ،ورغم عدم انتشار الطباعة يف البالد اجلزائرية

مربزا أمهية وإمكانية خلود الكلمة  Van Aerschodt، Leonيقول ليون فان آرشودت 
فـإن   ،لعـريب إذا حدث يوما وان اندثر اتمع ا :"الشعرية عند العرب دون غريهم من األمم 

                                     
1 Le General Daumas: Mœurs et coutumes de l'Algerie Tell- Kabylie- Sahara، Paris de 
L-Hachette et Cne.1853 p 106. 
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الشيء الوحيد الذي سيحيا ال حمالة هو شعره وأدبه، ذلك أنه من بني كل الشـعوب الـيت مل   
 1".تعرف الطباعة، فإن العريب رمبا هو الوحيد الذي ترك أغىن وأهم تراث أديب

فإا ختتلف  ،أما من حيث املواضيع املطروقة يف الشعر اجلزائري خالل القرن التاسع عشر 
غري أن الغالب من املواضـيع  يف أشـعار اتمـع     ،ىل آخر ومن منطقة إىل أخرى من شاعر إ

 ،الصحراوي اجلزائري فهي تلك املرتبطة حبياته اليومية وبيئته وما حييط به من مجـال الطبيعـة   
 ،إىل أشعار الغزل ووصف احلبيبـة   ،ووصف النخيل والفرس والسفر وعشق احلرية والتجوال 

 ÉDOUARD      ية واملدائح ؛ وقد خلص الكاتب إدوارد دولث دمياسنيل إىل القصائد الدين

D’AULT-DUMESNIL  شعرهم يستحق الدراسة؛ إنه يتـنفس الـدين واحلـب    : " بقوله
  2".واحلرية

هذه القصيدة  أوردهـا اجلنـرال دومـاس      ،ومن القصائد اليت تصور احلياة الصحراوية
General Daumas  د اجلزائرعادات وتقالي"يف كتابه: "  

  حرن جوادي قدام اخليمة

  حني شاف موالت اخلامت تستعد للرحيل 

  والقلب حاير 

  اليوم ار فراق الدنيا واملوت

  يف خاطر بنات القبيلة حلراير

  ن غري بفرس ضامر اخيت ما تتقار

  متشي يف التايل

                                     
1  Van Aerschodt، Leon : Au Maghreb Impressions d Algerie، Bruxelles، 1910 p 105 et 106 
2 ÉDOUARD D’AULT-DUMESNIL De L'expedition en Afrique en1830. Paris 
Delaunay، éditeur 1832 p 102 
 



  صورة المجتمع الجزائري في القرن التاسع عشر
 

 160

  وسرجها يلمع مذهب

  راكبها فارس شجاع مدرب

  عامل بأسرار الفروسية

  ت البارود يف الربيةحني يرن صو

  اخيت تشبه ناقة صغرية  

  بني رفيقاا راجعة من التل 

  حمملة بقماش سعره غايل ودخرية

  شعرها على الكتاف حرير مسبل

  ريش نعام كحل يتبختر يف الصحراء

  وحواجبها مثل حرف النون

  يف الكتب بني الصفحات

  واسناا عاج صقيل  

  واشفايفها يف لون االمثد تشعل 

  ا مثل الثلجصدره

  كي يهبط يف جبل عمور العايل

  !إذا ما السمراء تنساين! ملعون يا زمان

  حمال الرمي تنسى خوها 
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  1 .ويصبح قلبها من حبه خايل

و متجد منـط العـيش علـى الطريقـة      ،ومن القصائد اجلميلة اليت متدح احلياة البدوية 
 ،وتربز هذا النمط من احلياة  ،وعلى رمال الصحراء  ،حتت مشس الفضاءات الرحبة ،الصحراوية

راوي ال أحد يعكر صفو تلك البهجة النابعة من نفس الرجل الصح ،يف هدء الليل ،حتت اخليمة 
  :املترعة بالقناعة، والبساطة، يقول الشاعر

  êالبدوي يف أرض الفساح راه خميم

  حوله شي ما يعكر عليه سكوت 

  يف النهار غري خوار اجلمل

  الذيابة وملك املوت ويف الليل غري عواء

  داره قطعة قماش مبسوطة

  بعظام مغروزة يف الرمل 

  إذا امرض املشي دواه

  جييب غداهم وغداه ،وإذا حب يكرم ضيوفه 

  خيرج يصيد النعام ولغزال

  ي مناه يف احلقول اخلالق سبحانهلالكال ال

  مرعى ملواشيه وقطعانه

                                     
1 Le General Daumas، Mœurs et coutumes de l'Algerie Tell- Kabylie- Sahara، Paris 

Librairie de L-Hachette et Cie.1853 p 113 
 

ê  عر الشعيب ألن  هذا النوع  من الشعر هو الغالب  يف تلك الفترة بالصحراء القصيدة من ترمجيت وارتأيت أن أعيدها كتابتها يف قالب الش
  اجلزائرية
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  كلبه حذاه حتت اخليمة

  من غدر اخليان خيربه دميه

  صيغتها كلها تتمثل  ،ياله وع

  يف عقد من دراهم يف عنقها يتدربل

  وحبات من املرجان وكش قرنفل

  غري عطر القطران ما ليه عطر

  ومسك الغزالن

  لكن هذا املسلم راه سعيد وفرحان

  راضي مبكتوبه وحيمد مواله 

  الشمس موقدي ودفايا

  ونور القمر مشعيت الضواية

  حشيش األرض مايل ورحبي وغنايا

  حليب النوق غداياو

  صوف غلمي هي لباسي

  حنط راسي ،نرقد  ،وين ما الليل عسعس 

  داري ما تقدر تتصدع ما تنهار

  وما خناف من نزوة السلطان كي يتفرعن

  السالطني عندهم نزوات  الصغار

  رد بالك كي تتصدالو: وخمالب الصيودة 
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  أنا طري وما خنلي آثار

  ما نرفد عوين

  ما نزرع ما حنصد

  1.على املوىل القهارورزقي 

والـيت ترمجهـا    ،وهذه القصيدة تتقاطع يف معانيها مع قصيدة األمري عبد القادر اجلزائري
ويـربز فضـائل    ،نفس املؤلف واليت من خالهلا يفاضل بني احلياة يف الصحراء واحلياة يف املدينة
  :واليت يقول فيها . يةاحلياة البدوية الصحراوية وما حتتويه من مباهج ال توجد يف احلياة احلضر

  يا عاذرا المرئ قد هام يف احلضر

  وعــاذال حملب البـــدو السفر

  ال تذممــن بيوتا خف حمملهـا 

  ومتدحــن بيـوت الطني واحلجر

  لو كنت  تعلم يف الصحراء تعذرين

 2لكن جهلت وكم يف اجلهل من ضرر

 احلاج الشيخنيكما تتقاطع أيضا مع هذين  القصيدتني قصيدة الشاعر امحد بن 
الديوان  املغرب يف أقوال عرب إفريقية : اليت أوردها سونك يف كتابه عيسى اللغواطي

  :واملغرب، واليت يتحدث فيها الشاعر طريقة عيش اتمع الصحراوي

  واحنا مع الصحارى سريه ترضيك

                                     
1 Le General Daumas، Mœurs et coutumes de l'Algerie Tell- Kabylie- Sahara، Paris 
Librairie de L-Hachette et Cne.1853 pp 259et 260 
2 Ibid، p 386،  
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  نتفرجوا على مطبـــوع الشبه

  مفتول يف اجلعب يلــغى بتصرييك

  عراد اجللبةســاعة ونقتلـــوا 

  فرغ حدايــدك والعبـد مواليـك

  خــــدام دايره جتري تـــترابه

  فات النهار شكمـنا بتســويك

  عرق اخليول متحدره على الركبه

  ويدل على جنوعنا دوار خليك

  وعلى الرمـــال جرم مسحوبة

  فرقان ترعى واش نـــوريك

  مثل الغمام وال ظلول السحـــابه

  يــكعند احلطوط كيخلط لفر

  ومييـزوا على مفـــالت اهلذبه

  وعليه جابده فرسـان الدكديك

  واجـحاف على مثالب تتحـابه

  نوار يف قراير ضارب تشبيك

  وغدير يف مشــارع للمغبوبــه

  من جيت تاعب يتــولوا ليك

  وجدوا احلليب مع غرس أكسبه
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  زول خواك حىت يتولوا بيــك

  االجنــاب تشوي والغنم تتربه

  ل يف البيت يدفيكوفراش من مخ

  ووســايد تعجــبك وزرابه

  من ذم العـرب اآلخر علــيمك

  غري احلـــود هدرم غتـابه

  مها طباع االرض بال فخر عليك

  مها اصحاب الشنا لبدا غالبه

  اشفيعنا الطاهر نتوســل ليك

  يف اخلري مبيتنا وافجي ذي الكربه

  واجــمع بيننا دخـيل يا مليك

  1الغربهكما امجعت يوسف بعد 

هذا املقطع الذي يصور  Le General Daumas دوماس  و حول السفر و اجلواد يورد الكاتب
فيه الشاعر مواصفات اجلواد األصيل الذي ميكنه من الوصول إىل ديار احلبيبة ولو كانت يف الثلث 

  :اخلايل من املعمورة 

  نبغي جواد طيع سرجه غايل" 

  يبغي ياكل جلامه

                                     
  241 ص. 1994 ،موفم للنشر ، ال عرب إفريقية واملغربالديوان  املغرب يف أقو: سونك 1
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  على لسفار متعود

  تحمل اجلوع واحلر العايلي

  ويقطع يف يوم 

  مسرية مخس ليايل؛

  يوصلين لدوار فاطمة

  1"ولوكان يف الثلث اخلايل

وتربز تعلق اتمع الصحراوي ـا هـذا املقطـع     ،ومن املواضيع اليت متجد القيم النبيلة 
  :راءورفض الذل واهلوان ما يقوله أحد الشع ،و تقديس الشرف ،الطافح باألنفة والشهامة

  ال تنسى بلي أوقية شرف وال قنطار ذهب

  ما ختلي واحد بقدرك يلعب

  البالد اللي فيها قدرك يتهان

  خليها ولو كان سوارها 

 2مبنية باللؤلؤ واملرجان

أما ما تعلق بقصائد احلب ووصف احلبيبة فإن الرحالة الفرنسيني كثريا مـا يلجـأون إىل   
وإيرادمها بني طيات نصوصـهم الرحليـة، وكـأم     ترمجة القصائد اليت تتغىن باجلمال واحلب

يوشحون ا تلك النصوص ويرصعوا ا ، ومن هذه القصائد الشعبية اجلميلة ، هذه القصيدة 
  :اليت تصف حرقة العشق ولوعة الغرام

                                     
1 Le General Daumas، Mœurs et coutumes de l'Algerie Tell- Kabylie- Sahara، Paris de    
L-Hachette et Cne.1853 p 114 

 
  

2 Ibid، p 127. 
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  جرى اهلوى وحـرق         قلبــي بنــار بنارو

  مسكيــن من يعشق         يف احلوما جـــارو

  ن يعشق         يـا اهــل احلميـامسكيــن م

  ما يطـيق شي ينطـق         كلمـــه خفيــا 

  يا من درى من نعشـق        يعطــف عليـــا

  اال يرضــى يشفـق         جيين مثــــار مثارو

  مسكيـن من يعشـق         يف احلوما جــــارو

  من يعشــق الفتـان         يصـرب لصــــدو

  ســـان         فاتــــح يف خدوالورد والسي

  يا من درى التيهــان         أيل أنــا عبــدو

  منسي غالمه احلـــق        خنـدم يف داريف دارو

  مسكيــن من يعشـق        يف احلوما جـــارو

  سبحــان من انشـاه         فتنــــه لعبـدو

  هذا الغــزال ــواه         ونبـات عنـــدو

  س ونعنــق         نطفي مجار مجــارونبـــو

  مسكيــن من يعشـق         يف احلوما جــارو

  صربي كصرب أيــوب        هو الــذي ينفــع

  وخامت يعقـــــوب       أنا بيه مـــــولع

  يا من درى احملبــوب        لو كان يل يرجـــع
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  الو عيــــون زرق        مكحل شفار شفـارو

  1يعشق         يف احلوما جــــارو مسكيــن من

هذا بالنسبة للشعر عند العنصر العريب الذي يعتربه الرحالة أكثر قدرة علـى التحليـق يف   
عوامل الفن واألدب على عكس العنصر الرببري الذي تنقصه هذه القدرة على تعـاطي الفنـون   

والرببر ليس هلم أدب " : HOUDASاإلبداعية اليت تعتمد على الوجدان واخليال ، يقول هودا 
واألساطري  ،عدا األدب الشعيب الذي يتكون من عدد حمدود من أشعار احلب واحلرب ،مكتوب

أما الرببر املستعربة فإنه ال يوجد مثة اختالف يف اللغة بينـها  . و احلكايات واخلرافات احلكمية
ـم واإلنتـاج األديب   وبالتايل يصعب التفريق بني مصدر اإلنتاج األديب اخلاص  ،وبني العرب

وهذا التفوق يرجع إىل اختالطهم  ،أما سكان السهول فلديهم ذوق أديب أرفع مستوى . العريب
إذ أنه وكلما كان الدم العريب جيري يف عروقهم كلما كانوا أكثر تذوقا للفنـون   ،بالدم العريب

 2.إبداعات العقل املرهفةو

، فالرببر هلم أدم وإبداعهم يف جمـال   ولكن ورغم هذا التفاوت الواضح بني العنصرين
الشعر  ، خاصة ما تعلق  بقصائد احلب ، ومن القصائد اجلميلة مـا أورده الكاتـب غوديـو    

GAUDIO على لسان هذه الفتاة الطارقية املترع قلبها بالعشق والكربياء:  

  ال ارغب يف أن يرى عربايت

  وال أن يعرف كم أحبه 

  رتعد رغم أين كغزالة يف االحال ت

  واالمزاد يفلت من يدي 

  ...سأنتظر

                                     
  95 ص ،1994 ،موفم للنشر ،الديوان املغرب يف أقوال عرب إفريقية واملغرب: سونك 1

2 HOUDAS. O: Ethnographie de L'Algérie،Paris، 1886 pp118et 119.  
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  كما صياد يتبع طريدته 

  حىت أخريا يلقاين

  لكن ملاذا ال تأيت إىل خيميت

  ستجد لتدفئتك قلبا حيترق من أجلك 

 1.كما حيترق الرمل حتت أشعة الشمس 

ومن األشعار الطارقية القصيدة اليت اعتربها الرحالة هنـري ديفرييـي النشـيد الـوطين     
  :، يقول فيها الشاعر الطارقيللطوارق

  إبليس يسكن جسدك..  êلعنة اهللا على أمك معطى اهللا

  الطوارق أو تعتقد بأم جبناء  ،هؤالء الرجال

  إم أعرف الناس بالسفر وبالقتال 

  يعرفون الرحيل عند الصباح باكرا والسري يف املساء 

  يعرفون كيف يباغتون أي رجل وهو على سريره نائم

  الغين الذي ينام على ركبتيه وسط قصعةخاصة ذاك 

  ذلك الذي مزهوا يبسط خيمته الواسعة

  ذلك الذي يفترش زرابيه كلها وينام

  ذلك الذي امتأل بطنه بالقمح املطبوخ مع اللحم

  وبالزبدة املذوبة واحلليب الساخن اخلارج من ضروع النياق

                                     
1 GAUDIO، Attilio: Les Civilisations du sahara، Marabout Université، 1967. p 90 

ê رئيس قبيلة عريبيطلقونه الطوارق على اسم : معطى اهللا  
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  يزجون جسده برماحهم احلادة كشوكة

  ق روحهفيطلق صرخاته إىل أن حتل

  جنرده من أمواله دون أن نترك له قطرة ماء

  1.وزوجته البطرة لن تتحمل خيبته 

حيـث   ،وتتميز بإجياز بديع ،هذه القصيدة الطارقية هي لدى الطوارق مبثابة أغنية حرب
 ،الذي هو مبثابة رمـز للشـر   ،معطى اهللا  ،عرب الشاعر الطارقي عن موقفه السياسي من العدو

ال ميكن للطارقي أن حيلم ا؛ النـوم   ،ذا العدو الذي يتمتع مبلذات عظيمةه ،كعميل للشيطان
واملـأكوالت   ،وتلك األنعام و املواشـي   ،املبثوتة وسط اخليمة الواسعة ،على الزرايب الفاخرة

  .؛ أطعمة جمهولة لدى الطارقيدباوأزحلوم  ،املختلفة

 ،ي قصيدة يتغىن ا يف األعراسوه أليونومن القصائد الطارقية أيضا ما يطلقون بقصيدة  
بيت من اختيـار عائلـة    ويف خيمة خاصة أ) سبعة أيام بلياليها( عند انعزال العروسني املؤقت

  .ويف أليون تنويه بالعروس وتوصية للعريس ،العروس

  :2ومن بني هذه القصيدة املطولة هذه االبيات

  ينهـــذه البــنت أمانــــة         بيــن يديــــك يـا ب

  فكن رفيقهـــــا يف احليــاة         وحافــظ على عــــزها

  وإذا انتهى املـــاء بينكمــا         ككما حتافظ على ماء عينيــــ

  انــوكرامة وحـن زنظرتنا إليكما عـارجعها مستـــــورة وستبقى         

 متامــــا مثــل اليوم الـذي         غــادرمتا فيه بيت أهلكــما

                                     
1 DUVEYRIER، Henri: Exploration du Sahara Les Touaregs du Nord، Paris، 1864، p 451. 

  70ص 1995 ،اجلزائر ،املتحف الوطين للمجاهد ،اهلقار أجماد وأجناد: عبد السالم 2
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وامليزابيون أيضا هلم أشعارهم وأغانيهم الشعبية كهذه القصيدة اليت أوردها ريين باسـي  
باللهجة امليزابية، واليت تعترب من األشعار اليت تصب يف نبع احلياة االجتماعيـة لـبين ميـزاب    

  : املعروفني بصرامتهم يف تعاملهم مع األطفال

  

  أبا منصور بوكالل دخلة نغرك

  وياك أبا منصورمامو معاك مامو خ

  امحد بن ذاويا التزوين أبا منصور

  مامو معاك مامو خوياك

  عبد القادر بن خواجة أبا منصور

  اجلاح مبحمودي أبا منصور

  ما يراح ماين يوكور أبا منصور

****  

  ماتا يشمر بوبالق أبا منصور

  يزوا يفلق تزواين أبا منصور

  يزوا كمباي شايع أبا منصور

  منصور قتال يف غضب اهللا أبا

  تاربعيت تامديت أبا منصور

  اخسد اركوت غابشة أبا منصور
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  ما يراح ماين يوكور أبا منصور

*****  

  يزوا املوكونا أبا منصور

  املوكونا احلاج عيسى أبا منصور 

  يزوا ادبو دبو فالق أبا منصور

  .بوقالل دخل اكدك

نصور كي توسل على إيب م ،وحسب ما يروى فإن طفال عوقب بالضرب من طرف أبيه
فكتـب   ،غري أن توسله ذلك زاد من غضب األب فبالغ يف ضربه وعقابه ،يتدخل ويدافع عنه

ت هذه األغنية أن انتشرت وأصبحت تسجل الواقعة وما لبث شهدوا احلادثة أغنية ناحلضور الذي
 1.ب الذي تويف كمدا فيما بعدون األاليت زادت من جن ،على كل األفواه

 تزخر ا الرحالت الفرنسية كثرية جدا ، وهي نصوص قلمـا  إن النصوص الشعرية اليت
نعثر على نسخها األصلية ، وتعترب مبثابة معني وجب على الباحثني التوجه على روافده جلمـع   
هذه النصوص ودراستها، فهي حتتاج إىل  دراسة منفردة، ملا حتتويه من مضامني تؤسس لتـاريخ  

  .ااألدب اجلزائري عموما و الشعري خصوص

  احلكاية الشعبية -6
فكل هلا حكاياا  ،احلكاية الشعبية موروث ال تنفرد به أمة عن أخرى أو شعب عن آخر

ونسـيج اخليـال اـنح     ،اليت تنبع من عمق ذلك الشعب إذ هي نتاج للعقل اجلمعي ،الشعبية
كثريا مـا  و ،تنتقل عن طريق الرواية الشفوية عرب األزمان والعصور من جيل إىل جيل ،للشعوب

                                     
1  BASSET، Rene : Etude sur la Zenatia du Mzab de Ouargla et de L' Oued-Righ. 
Paris، Ernest Leroux; Editeur 1893 pp 168 et 169 
. 
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أو التلوين حبسب ظروف كل جيل ،تتحور هذه احلكايات عرب رحلتها هذه بالنقصان أو الزيادة
  .وحبسب التطور العقلي  واللساين لكل جيل

وختتلف احلكايات الشعبية من حيث أشكاهلا وأبعادها فهنـاك احلكايـة الشـعبية ذات    
جلن و حكايات الكنوز املختفية وهناك وهناك احلكايات الغرائبية كحكايات ا ،االصول التارخيية

  .اخلرافة على لسان احليوان

ذات البعد  واحلكايات،أما من حيث األبعاد فهناك احلكايات التعليمية ذات البعد التربوي
  .تكرس منط حياة الشعب وذهنيته وتقاليده وأعرافه ،الديين وأخرى ذات أبعاد اجتماعية

  : رخييةاحلكاية الشعبية ذات األصول التا -أ

ويطلـق   1" قصة شعبية خارقة تقوم على أساس تارخيي: " ويعرفها بعض الغربيني بكوا
يكون هو  يكاد ولعل هذا املفهوم من األدب الشعيب، بالفرنسية    Légendeالغربيونعليها 

فإذا كـان هـذا   . األشيع واألعم يف تراثنا األديب حيث نلفي كثريا من السري الشعبية تقوم عليه
فإن كثريا من السـري   ،أي أنه قصة شعبية تقوم على أصول تارخيية ما ،نوع على حنو ما رأينا ال

  .الشعبية تنضوي حتته

والسري الشعبية يف التراث الشعيب اجلزائري كثرية ولعل أشهرها سرية ابو زيـد اهلـاليل   
  .وغريها êوسرية عنترة بن شداد وسرية سيف بن ذي يزن

                                     
 15ص 1989 ،اجلزائر والدار التونسية للنشر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،امليثولوجيا عند العرب: عبد املالك ،نقال عن  مرتاض 1 

BAILLY، R: Dictionnaire de Synonymes، Legende 
ê ىل االنتصاربطلها سيف بن ذي يزن، فارس اليمن، الذي يوفق بعد معارك طاحنة وجمازفات خارقة إ. إحدى أشهر القصص العربية الشعبية 

وإمنا ميتزج التاريخ باألسطورة، يف هذه السرية، على حنو مثري ال يزال حىت اليوم يستحوذ على إعجاب العامة يف كثري من األقطار . على األحباش
ر عليه بعـض  أن سيفا ولد يف الصحراء فغذته ظبية، ومن مث عث -يف أغلب الظن ) حي بن يقظان(متأثرا بقصة  -وقد زعم صاحبها . العربية

ومن الباحثني من ذهب إىل القول إن عددا من املؤلفني اهولني تعاقبوا ...الصيادين فحملوه إىل احلبشة وهناك شب فارسا مغوارا وبطال صنديدا
  .على وضع هذه القصة، يف مصر، خالل القرنني الرابع عشر واخلامس عشر للميالد
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بية وحدها هي اليت ميكن أن تندرج حتت مفهوم احلكاية الشـعبية  غري أنه ليس السري الشع
وإمنا هناك بعض احلكايات ذات العالقة بتاريخ الشعوب واملدن والـيت   ،ذات األصول التارخيية

 ،يضفي عليها أهلها نوعا من التقديس ويصبغها بصبغة اخليال فتغدو أشبه باألساطري واخلرافات
عموما والرببري باخلصوص حكايات ميكن إدراجها يف خانة هـذا  ويف التراث الشعيب اجلزائري 

 ،وفتح مدينة قسنطينة من طـرف العـرب   ،النوع من احلكايات كحكاية تدمري مدينة شرشال
     1.وغريها

ـ  ملـا   ةبل أن هناك من يفرق بني السرية الشعبية واحلكاية الشعبية ذات األصول التارخيي
صاحب أكثر من قراءة مركزة وعميقة يف ) روق خورشيد فا( وقد دعا . بينهما من اختالفات

بل وينفي إدراج السري ضمن احلكايات اخلرافية  2والسرية،السري الشعبية إىل التفريق بني احلكاية 
الشعبية ، مع إشارته إىل استفادة السري من احلكايات اخلرافية ، ويتفق معه يف ذلك أكثـر مـن   

إن السرية الشعبية : عمقة للبنيات السردية يف السري خيلص إىل باحث فسعيد يقطني يف دراسته امل
فعالً ، وتأكد لنا بعد طول العالقة معها حيثاً وتأمالً ، نوع خمتلف عن غريه من األنواع السردية 

والسرية أن مصطلح السرية يرتبط حبياة شخصية بارزة أو ) ، رن له خصوصيته وطبيعته املتفردة 
الشعبية   ناك بعداً مرجعياً تارخيياً لبطل السرية ، وأن األحداث يف السريبطل معروف ، أي أن ه

العربية ، تتحرك على خلفيات تارخييه ، أو شبه تارخيية ، متثل كل منها حلقـة مـن حلقـات    
، وبعد تأكيد استناد السري يف بنائها الفين على بنيـة   أعدائهالصراع بني الشعب العريب ، وبني 

ذلك سعيد يقطني أن بنية اإلطناب جتعل من السري الشعبية ذات بنية حكائية شعرية ، يضيف ك
عدد ضخم مـن األحـداث املتتابعـة    ( فهناك ) التراكم احلكائي ( خمتلفة يطلق عليها مسمى 

ورغم كل ما اجتهـد  ) واملتضمنة ، وحشد كبري من الشخصيات الثابتة ، واملتحولة والعارضة 
ة عند كشف قوانني وقواعد بناء فضاءات جنسها ونوعها ، إلثبات فيه الدارسون للسري الشعبي

القـيم الـيت مت   ( خصوصيتها ، إال أن ذلك ال ينفى مشتركها مع احلكايات الشعبية فمختلف 
                                     

1  BASSET، René: Contes Populaires Berbères، Ernest Leroux، Paris، 1887 انظر   
  .169ص  - أدب السرية الشعبية -فاروق خورشيد انظر   2
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تشخصيها وتقدميها يف السري الشعبية العربية ، تظل متثل يف العمق الثوابث العامة للذهنية العربية 
  .1)ذات واتمع والعامل واإلسالمية يف رؤيتها لل

  :احلكايات ذات الطابع الغرائيب -ب
وما حيدث بـني   ،وهي حكايات مرتبطة بقصص اجلن األماكن األهلة بالكائنات اخلارقة 

  :اإلنسان وهذه الكائنات من عالقات ومن بني هذه احلكايات 

  

  بومسغون -احلقل املسكون

ويف يوم من االيام وحدة طلب  ،اتكان راجل رحبان عندو زوج بن ،كان يا ما كان  
مبصح باباهم ماكانش حاب يزوجهم رغم أن الزوج  ،ووحدة ولد القاضي ،يدها ولد امللك

يف اليل خيرجـوا  . وكانت حديقة قدام الدار تاع هذا الراجل الرحبان. بنات كانوا راضيني 
يف . اليل متة يتحاكـاو بناته ليها ويطلقاو لتمة مع الزوج فتيان اللي خطبوهم؛ وكانوا يعقبوا 

ويف الصباح من شدة الغضب قتل الزوج بنـات وادفنـهم يف    ،واحد الليلة شافهم باباهم
  .وسافر للحج ،هاديك احلديقة

ويف ليلة من الليايل طلب ولد القاضي وولد اخلليفة من واحد العـازف   ،ومرت األيام
ان اللي ما حـبش يعطـيهم   على آلة العود والرباب باش يروح معاعم حلديقة الراجل الرحب

قبل العازف وتفامهوا باش يتالقاو  يف سـاعة معينـة ويف    ،وميتعهم باملوسيقى انتاعو ،بناتو
وبقـى  . مبصح ولد اخلليفة وولد القاضي ما جـاوش  ،هاديك الليلة راح العازف للحديقة 

  .وحدو يعزف متة

                                     
  .   ليبيا  صحيفة اجلماهريية املرويات الشفاهية  وتعريفات مفاهيم: فاطمة  ،غندور  1
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اختلـع   ،ويف وسط الليل ظهرو زوج لوانب وخرجوا زوج بنات مـن حتـت األرض  
قتلنا بابانا ودفننا  ،احنايا بنات الراجل مول احلديقة: العازف مبصح لبنات كلموه وقالوا له

ماختافش هذه الليلة أنت خونا وراحيني نعطيوك املال تاع بابانا اللي راه خمبيه يف ثـالث  . هنا
العـازف   وابدا". احفر هنا" مث وراولوا مكان الكرت وقالولوا " طناجر ودافنهم حتت االرض

أما لبنات فرجعـوا   ،أداهم وعاد رحبان ،حيفر ولقى الثالث طناجر معمرين باملال والذهب
  ê.لقبورهم حتت األرض ومازادوش ظهروا

  

  

  املرأة واجلنية

يف واحد النهار راحت واحد املرأة امسها حليمة للوادى باش تغسل يف واحد الغدير 
 أنا وانـت : خرجتلها مراة وقالت هلا  ،اركانت املراة ماشية وحدها يف وسط النه ،قدمي

كي جتي املرة اجلاية هلذا املوادى جيبلي معاك شوية حنة رحية  ،ونتعاهدوا ،نوليو صحابات
وهكذا كانـت  . وطيشهم يف الغدير اللي يف جنب القصر أين خنرجلك ونعطيلك املال ،

أم . ملال اللي تعطيهوهلـا املرأة جتي كل يوم وجتيب معاها احلنة والرحية وتاخذ من اجلنية ا
النـاس   ،وبني صبحة وعشية صـبحت رحبانـة   ،خليفة كانت فقرية كي تعرفت باجلنية

تعجبوا وحبوا يعرفوا مني جانتها هذيك الثروة وشكوا فيها بأا خليلة موالي امساعيل؛ 
لكـن أم خليفـة    ،راجل غاين وعندو مال كبري وظنوا بلي هو اللي قاعد ميدهلا يف املال

ويف واحد النهار تبعوهـا  . م بلي ما عندها حىت عالقة بيه وعمرها ما كانت خليلتهخرب

                                     
ê التيجاين لدبفرندة رواها له رجل من بلدة بومسغون يدعى و 1883سنة  هذه احلكاية  مجعها  ريين باسي.  
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وملا شافوها الناس  ،وتعطيها املال كيما موالفة ،حىت وصلت للغدير وجات اجلنية تتالقاها
  .دخلت يف وسط املاء ومن هاذاك النهار مازادش خرجت

  

  

  

  القابلة واجلنية

اعطين احلنة : لة يف دارها خرجتلها جنية وقالت هلايف واحد الليلة كانت مرأة قاب 
أنا قريب نزيد وار يوصل يوم الوالدة راين نبعـث ولـدي   . والرحية ونويل صاحبتك

قاهلا  ،ويف ار الزيادة بعثت هلا ولدها يف صورة قط اكحل. لكحل باش يوريلك لبالصة 
" ولك بلي الزم جتي يف احلـني أنا ولد اجلنية بعثتين مية باش نوريلك لبالصة وراهي تق" 

واعطاا . جابت طفلة زجنية ،وملا زيدت اجلنية  ،تبعث القبلة القط حىت وصلها للمكان 
  1.اجلنية املال ورجعت لدارها

 2وهذه احلكاية هلا مثيلتها يف التراث اإلجنليزي كما أشارإىل ذلك ريـين باسـي  
  .أيضا عرابة للبنت املولودة ويضاف إليها حسب العادات املسيحية أن القابلة تكون

  

  الزوج واجلنية

                                     
  .التيجاين بفرندة رواها له رجل من بلدة بومسغون يدعى ولد 1883سنة  هذه احلكاية  مجعها  املؤلف 1

  

 .BASSET، René: Contes Populaires Berbères، Ernest Leroux، Paris، 1887نقال عن ريين باسي  2
p163  

 
SEBILLOT: Contes Populaires de la Haute- Bretagne 2 serie no:1 p8  وكذلكGregor: 

Stories of fairies from Scotland Folklore( Journal 1883 p 25)  
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خيـدم طالـب يف    ،كان واحد الراجل وامسه موالي الشريف من عائلة الشـرفة  
كان يروح خيدم ويقطع مسـافة   ،وكان يسكن يف بومسغون ،مدرسة من املدارس يف ورقة

  تزوج بيا: ال باس ا ويف واحد النهار خرجت له جنية وقالت له

وجابت معاه زوج بنات واحدة امسهـا   ،يف واداها معاه لداره قبل موالي الشر
  .وكي ماتت أم البنات بقاو مع باباهم حىت مات ،حليمة وواحدة واحد ما يعرف امسها

  احلكايات ذات الطابع التربوي التعليمي -ج
ومن احلكايات ذات الطابع التربوي التعليمي حكاية العقرب واخلماس والرهان اللعني 

  والثانية تربز عواقب الرهان غري ادي   ، تربز فضائل الصدقة وعمل اخلري؛ فاألوىل

  

  العقرب واخلماس

كان صاحب احلقـل   ،يعمل عنده حبصد الشعري ،كان لصاحب أحد البساتني مخاس 
: الذي جيب أن يقطعه للوصول إىل احلقل ،وعند وصوله إىل ضفة النهر. حيضر غداء اخلماس

 ،مث  رجعت ،ذا األخري يركب فوق السلحفاة اليت قطعت به النهره ،وجد سلحفاة وعقربا
وقد التف حول عنقه ثعبان  ،اما العقرب فقد انطلقت بسرعة باجتاه خنلة كان ينام حتتها رجل

 ،لكن الرجل استيقظ يف اللحظة نفسها ،يتأهب للذغه ،وفمه قرب رأس الرجل النائم  ،كبري
كان صاحب البستان يتأمل . فسرا السم فيه ومات وأسرعت العقرب ولذغت الثعبان برأسه

! انظر ما جبانبـك  ! اض : مث أيقظ الرجل النائم صائحا به. ذلك املشهد والفزع ميأل قلبه
مـاذا  : لكن صاحب احلقل اوقفه ليسأله. أراد اهلرب مذعورا،ض الرجل وملا رأى الثعبان 

قدم صدقة المرأة عجوز تتمثل يف قطعة  فعلت اليوم كعمل خري لوجه اهللا؟ واخربه الرجل أنه
فعمري مـازال  ! احلمد هللا. واهللا سبب يف أن يكون ذلك سببا يف جنايت من املوت: من اخلبز

  .والصدقة متنع البالء وتزيد يف العمر ،طويال
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  )ميزاب( الرهان اللعني 

فوجد جمموعة من الرجال فانضـم إلـيهم وبينمـا     ،قدم رجل يوما إىل املدينة
ألدق مسمارا جبـامع الشـيخ    ،أراهنكم بانين سأدهب الليلة: " قال هلم ،رونيتسام

 ،وقبلوا الرهان ،وكانت األساطري تقول بأن ذلك املكان مسكون باجلن ،سيدي عيسى
ولكنه حـني حـاول    ،غرز يف املسمار يف األرض  ،فتوجه الرجل إىل املكان املذكور

حاول بكل قواه أن يـتملص فلـم   . هالنهوض والعودة مل يستطع و كأن شيئا ميسك ب
و من شدة اخلـوف سـقط    ،ونادى الناس أن يأتوا لنجدته لكن وال من جميب ،ينجح
  . صريعا

وقد غرز املسمار  ،يف الصبح ذهب املراهنون إىل عني املكان ليجدوا الرجل ميتا
  .على طرف برنوسه يف االرض

  

  الرهان اللعني باللهجة امليزابية

اورت نتمدينت يوفو ديس مدن اقيمن يقيم معسن يسـرس  يكن ورجاز يزوا لت
ترشاستس مع ترشاس انسن ينا ياسن اد مرهناغ معون اد زويغ د متسـزيدا نشـيخ   
سيدي عيسى اديغ جيج داجاد ستمسزيدا نسيدي عيسى مرهنن يزوا نتا اد يدى جيج 

ول اهلكان مدن يزوا ارجازاين لتمسزيدا سى يوض يدى جيج كتمورت د خيس اد جير 
  1.ينحم باش يوت ابرنوسيس سجيج  يزكا  ميدن ميت سوكد

  اخلرافة أو القصة على لسان احليوان -د

                                     
1 BASSET، René : Etude sur la Zenatia du Mzab de Ouargla et de l'Oued Righ، Ernest 
Leroux، Paris، 1893. p 107 
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وتنتهي بعـربة أو درس   ،على لسان احليوان ،حكاية سردية قصرية Fableاخلرافة 
وهـي قريبـة مـن اخلرافـة احلكميـة       ،تروى يف قالب مشوق مثري للدهشة ،أخالقي

Apologue ا تتميز عنهوهي نابعة مـن التـراث    ،ا بعنصر سردي أكثر رحابةغري أ
  1.الشفوي املوجود يف كل آداب العامل

وتنحو منحى الرمز يف  ،خلقي وتعليمي يف قالبها األديب اخلاص ا وهي ذات طابع
  2.معناه اللغوي العام

تكتب بالشـعر   ،قصة قصرية خيالية"فيعرفها بقوله أن اخلرافة   Baillyأما بايلي 
لبلوغ هـدف   ،جمردة غايتها توضيح فكرة ورمبا كانت ميثولوجية ،ا تكتب بالنثرمم أكثر

 Saintأما سانث بوف ". حيث ميكن تشخيص احليوانات واألشياء ،أو عدمه ،أخالقي

Beuve   ابل هي شكل لإلبداع مالزم لروح اإلنسان  ،جنس طبيعي "فيذهب  إىل أ
  3"كل البلدانويف  ،وهي من أجل ذلك توجد يف كل األمكنة 

 êومن أشهر هذه النوع من القصـص يف التـراث العـاملي جنـد البونشـاتونثرا     
Panchatantra قصص إيزوب ،يف جنوب اهلندEsope   وقصص الكاتب الفرنسي
فنجد قصص  ،أما يف  التراث العريب .Jean de La Fontaineجون دو ال فونثان 

  .كليلة ودمنة البن املقفع املقتبس من الفارسية

                                     
1 Collection Microsoft ® Encarta: Fable ® 2005. © 1993-2004 

 

  179ص  ،1983 ،بريوت ،دار العودة ،األدب املقارن: هالل  ،غنيمي  2
  
  
  

 11ص  1989 ،اجلزائر والدار التونسية للنشر ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،امليثولوجيا عند العرب: عبد املالك ،نقال عن  مرتاض 3
BAILLY، R: Dictionnaire de Synonymes، Fable. 

St Beuve: Causeries du lundi، T3، p.242 
 

ê  البونشاتونثراPanchatantra عبارة عن مخسة كتب من احلكايات الشعبية واخلرافات السنسكريتية تعود إىل القرن األول للميالد.  
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قبـل أن   ،كما يقول غنيمي هالل ،وحكايات احليوان تنشأ فطرية يف أدب الشعب
وأدىن صورها يف هذه احلالة  ،ترتقي من احلالة الشعبية الفلكلورية إىل املكانة األدبية الفنية

  1.أن تفسر الظواهر الطبيعية تفسريا ميتافيزيقيا أسطوريا على حسب عقائد الشعب

جل بعضها بعض الكتاب س ،وي الكثري من هذه القصصويف األدب اجلزائري الشف
  :ورد بعضهاالفرنسيني سأ

  

  الذئب واألرنب 1

  :بادره قائال ،كان أرنب يتجول برفقة ذئب

  عندي حيلة - 

 رد الذئب ،ويل تسعا وتسعني حيلة - 

 أضاف األرنب ،فأنا جائع  ،لندخل هذا البستان ونأكل - 

  دخال البستان وراحا يأكالن

  قال األرنب لرفيقه ،دكل من التني اجلي - 

 وأنت ماذا حتب أن تأكل ؟ سأل الذئب - 

 ...العنب - 

  افترقا داخل البستان واكال حىت شبعا

  مل نعد جوعانني ،قال الذئب ،لنذهب اآلن - 

 أخرج أنت أوال فأنت أكرب مين - 

                                     
  180ص  ،1983 ،بريوت ،دار العودة ،األدب املقارن: هالل  ،غنيمي  1
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 أخرج أنت وانظر إذا كان صاحب البستان يف اخلارج - 

  .اخلروجوبقي الذئب جبانب الثقب ال يستطيع  ،خرج األرنب

  أعطين نصيحة كي أستطيع اخلروج من هذا املكان - 

 .كيف أستطيع نصح من له تسعا وتسعني حيلة ،انا ليس يل إال حيلة واحدة - 

  .وبقي الذئب الذي قبض عليه من طرف صاحب البستان ،هرب األرنب

  ماذا أنا فاعل بك اآلن؟ - 

 ما ميليه احلق والعدالة - 

 احلق أن لك - 

 رد الذئب ،فرصة كي أذهب لتوديع أبنائي وأعودإذن فامنحين على األقل  - 

 أعطين وعدا حقيقيا بأنك ستعود - 

  .فهرب ومل يعد ،فأطلق سراحه ،وأعطى الذئب صاحب البستان وعدا

  

  êالثعلب والديك 2

صـعد احـد    ،حلق م الثعلب ،لكنهم أحسوا به وتفرقوا ،هاجم مرة ثعلب الدجاج
  فقال له الثعلب.الديكة إىل شجرة عالية

  .انزل لنصلي معا.. ولست أخي؟أ

 انتظر حىت يأيت اإلمام ،كيف ميكننا الصالة أنا لست إال املؤذن

                                     
ê 1885سنة ) ميزاب(  ليكة رجل يدعى ميلود بنواحي م هذه احلكاية  رواها للمؤلف.  
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 ومن هو اإلمام؟ سأل الثعلب

 إنه قادم ،إنه السلوقي

 صلوا إذن بدوين فقد نقض وضوئي

 .سننتظرك حىت تتوضأ

 ê.ال صلوا وال تنتظروين فاملاء ال يوجد إال على مسافة يومني او ثالثة من هنا

والقصة ميكن أن نستشـف مـن    ،حسب ريين باسي 1وهذه القصة أيضا معروفة بورقلة 
 ،خالهلا بعض خصائص العبادات يف الدين اإلسالمي وهي أن الصالة مجاعة ال جتوز إال بإمـام 

وحكاية الديك والثعلب توحي مبـدى تـدين   . وأا أي الصالة أيضا ال تؤدى إال بعد الوضوء
واحلكاية ميكن أن  ،متسكه بالفرائض والعبادات اليت تفرضها الشريعة اإلسالميةو ،اتمع امليزايب

 .  تكون وسيلة لتعليم األطفال تعاليم دينهم على لسان احليوانات

وحكاية الديك والثعلب تقترب يف مضموا العام مع حكاية الكلب والديك املوجودة يف 
ومفادهـا أن الثعلـب    Fables Esopienne يف حكاياته   ê Esopeحكايات إيزوب

وأشـار عليـه    ،لكن هذا األخري وجهه وجهة أخرى ،كان يريد أن يقدم قبلة السالم للديك 
  2.بإعطاء هذه القبلة للكلب

  

 

  

                                     
ê  1885هذه احلكاية رواها للمؤلف ريين باسي  باللهجة تاقوارجلنت احلاج صاحل بورقلة سنة.  

1   BASSET، René: Contes Populaires Berbères، Ernest Leroux، Paris، 1887. p 145 
ê هر برحالته إىل مصر وبابل وآسيا الصغرى وغريها من البلدانواشت ،إيزوب كاتب حكايات يوناين عاش يف القرن السادس قبل امليالد.  
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  امتةــخ

إن هذه املقاربة السوسيوثقافية للمجتمع الصحراوي اجلزائري من خالل كتابات الرحالة 
سلطت الكثري من األضواء الكاشفة على بعض مظـاهر هـذا اتمـع  ، الثقافيـة     الفرنسيني 

 أمههـا  ميكن تلخيصواالجتماعية واحلضارية  وقد توصلت يف ختام هذا البحث إىل عدة نتائج 
  : التاليةالنقاط يف 

أن اتمع الصحراوي اجلزائري قائم على الترابط األسري بني مجيـع أفـراده ، وان    -
  .فهوم مقدس هلا  مكانتها اخلاصة يف تصور هذا اتمعاألسرة م
أن الكثري من  القيم االنسانية متجذرة يف أعماق هذا اتمع كالكرم وحسن الضـيافة   -

  .والتعاون وغريها
  .أن اتمع الصحراوي جمتمع حمارب يعشق احلرية واالنطالق  -
، له ثقافته املتميزة واملتفردة واليت أن اتمع الصحراوي اجلزائري جمتمع  متعلم مثقف  - 

ختتلف عن أي ثقافة أخرى  ؛ سواء من الناحية الفنية كاملوسيقى والرقص أو الناحيـة األدبيـة   
  .كالشعر والغناء والقصة الشعبية
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أن  اتمع الصحراوي اجلزائري يف القرن التاسع عشر جمتمع قـائم بذاتـه لـه مـن     -
ة واحلضارية  ما  جيعله من اتمعات األكثر متيزا وتفردا لتعلقه اخلصوصيات الثقافية واالجتماعي

  .بنمط حياة فريد ومتنوع 
أن اتمع اجلزائري يف تلك احلقبة كانت له من اإلمكانات الذاتية الروحية والعقلية ما  -

يؤهله للنهوض والتطور يف مجيع جماالت احلياة وهذا باعتراف الكثري من الرحالـة الفرنسـيني   
يف كتابه ستة أسابيع بإفريقيا  THIERY- MIEG ثريي مياغأنفسهم وأورد هنا ما نقله 

لقد أعطيت إشارة االنطالق، فعاملنا الشائخ والضجر يف حاجـة إىل التجـدد   :" حيث يقول 
  .لتجديد فنونه، وليفعل ذلك فهو حباجة إىل الشرق

  
  
  

تقليد املنسـوجات  التونسـية    حىت الصناعة اليت تسارع إىل األخذ ما يالئمها بدأت يف
ولقد استغلت املوضة الربنوس العريب الذي يستعمل اآلن يف زينة الفرنسـيني  . والزرايب اجلزائرية
بالنسبة للباس الرجـال ،  . حد سواء، ومن خالهلم سينتشر يف العامل املتحضر والفرنسيات على

وسـيترك  ...كن  من اجلزائرويف وقت ليس ببعيد سوف لن تأيت آخر املوضات من بريطانيا ول
العمران العريب بصماته على الفن الفرنسي، هناك منجم ال ينضب من األصالة والتجديد، واليت 

  1."ستعمل على إذكاء وإنعاش خميلتنا املهتلكة، واملعتمة بسبب مسائنا الرمادية وغبار مدننا
زائري وبالتايل سببا يف وأن دخول الفرنسيني كان سببا يف تدمري البىن التحتية للمجتمع اجل

توطني التخلف واجلهل  وقد اعترف ذه احلقيقة الكثري من الدارسني واملفكرين الفرنسيني فقد   
بأنـه كـان    1847صرح  الكاتب أليكسيس دي توكفيل  أمام الس الوطين الفرنسي سنة 

( اتمع اإلسـالمي   بأننا قد جعلنا: " واعترف قائال ،رغم ختلفها ،للجزائر حضارا اخلاصة 
  ."أكثر شقاء وأكثر بربرية مما كان عليه قبل وجودنا)   اجلزائري

                                     
1  THIERY- MIEG، Ch: Six Semaines en Afrique Souvenirs de Voyage، Paris ، 1861، P170 
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أن تأثر الفرنسيني رحالة وكتابا وفنانني كان كبريا باجلزائر طبيعة وجمتمعا أرضا ومساء  -
فإذا كانـا  . وأن  هذا التأثر واضح يف أعماهلم اليت تزخر بنصوص منبهرة جبمال وتفرد هذا البلد 

فسيأيت اليوم الذي سيعمل الشرق علـى   ،و ال أميز هنا بني الشرق وإفريقيا املسلمة ،ليوم نؤثر يف الشرق ا
ومـن  . بعد أن كانوا يقصدون روما لالستلهام منـها  ،فهاهم رسامونا يستلهمون لوحام منه. التأثري فينا

ارين أن يؤسسـوا لشـهرم؛   هوراس وف ،دي الروش ،استطاع دوالكروا ،خالل ذكريام ببلدان النور 
  1.وقريبا سيأيت دور الكتاب

اختالف نظرة الرحالة الفرنسيني للمجتمع الصحراوي  اجلزائـري حبسـب التوجـه     -
الفكري واإليديولوجي للرحالة ذاته وقد الحظت أن األدباء شعراء وروائيني والرسامني كـانوا   

زائر  ومنط حياة اتمـع الصـحراوي   أكثر إنصافا للمجتمع اجلزائري وأكثر تعلقا  بسحر اجل
وبالتايل كانوا  أكثر موضوعية يف  رصد مظاهر اتمع سواء االجتماعية أو الثقافية منها علـى  

الذين كانت حتكمهم تلك الرتعة االسـتعمارية املتعاليـة    واملؤرخني عكس الرحالة العسكريني
مت للمجتمـع   حماولني إبراز الوجه القاواليت حتاول  احلط من قيمة الشعوب واتمعات األخرى 

جل إخراج هذه اتمعات  البدائية يف نظرهم مـن سـراديب التخلـف    لتربير  تواجدهم من أ
وبصورة أقل جند الرحالة االنتروبولوجيني الذين حالوا أن يالمسوا  الروح العلميـة يف    .واجلهل

 .وصفهم خلصائص اتمع 

  

  

  

  

  

  

                                     
1 170املرجع السابق ص    
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 ،لنشر والتوزيـع األهلية ل ،تاريخ البشرية ترمجة الدكتور نقوال زيادة ،أرنولد ،توينيب .11
 1985بريوت 

الشـركة   ،)1855 -1830( اجلزائر يف مؤلفات الرحالة األملـان   ،أبو العيد ،دودو .12
 .1975 ،الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر

فيد فيلبسون .13 ار اإلفريقى: دي آلث أسامة عبدا لرمحن النـور  . ترمجة د علم ا
طا  ،اجلا للنشر  2001مال

صل احلضاري بني مشال أفريقيا والصحراء الكربى مناذج من التوا: مصطفى ،أعشي . .14
 الرباط /معهد الدراسات األفريقية جامعة حممد اخلامس  ،خالل عصور ما قبل التاريخ

كليـة الـدعوة    ،اجلـزء األول   ،،معارف إسالمية ،جمموعة من األساتذة املختصني .15
 2002 ،ليبيا ،اإلسالمية

  2001 ،قسنطينة ،دار البعث ،احلديثأصوات من األدب اجلزائري : عبد اهللا ،محادي .16

 .املؤسسة الوطنية  للكتاب. تطور النثر اجلزائري احلديث ،عبد اهللا ،ركييب .17

الشركة الوطنية ،القسم األول ،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،أبو القاسم ،سعد اهللا .18
  ..61و 60ص ص   ،اجلزائر ،للنشر والتوزيع 

. الوطنيـة للكتـاب  املؤسسـة  . زائريـة دراسات يف املوسـيقى اجل : أمحد،سفطي  .19
  1988.اجلزائر

  ،1994 ،موفم للنشر ،الديوان املغرب يف أقوال عرب إفريقية واملغرب: سونك .20
املؤسسـة الوطنيـة    ،تاريخ الثقافة واألدب يف املشرق واملغـرب : عبدا هللا ،شريط .21

 .1983 ،اجلزائر ،للكتب

ديـوان   ،ن عشر والتاسع عشرإقليم توات خالل القرنني الثام: حممود فرج ،فرج  .22
 1977اجلزائر ،املطبوعات اجلزائرية
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ديوان  ،الشخصية اجلزائرية األرضية التارخيية واحملددات احلضارية: سليمان ،عشرايت .23
 .233ص ،اجلزائر ،املطبوعات اجلزائرية

  1998اجلزائر  ،عني مليلة  ،دار اهلدى  ،أطلس اجلزائر والعامل ،حممد اهلادي ،لعروق .24
اجلزائـر   ،املؤسسة الوطنية للكتـاب  ،امليثولوجيا عند العرب: عبد املالك ،مرتاض .25

 15ص 1989 ،والدار التونسية للنشر

 بريوت ،دار العودة ،األدب املقارن: ،غنيمي  ،هالل .26
 

  االت والصحف باللغة العربية
a. 2005جوان 16جريدة اخلرب عدداخلميس  
b. شفاهية صحيفة اجلماهريية  ليبيااملرويات ال  وتعريفات مفاهيم: فاطمة  ،غندور    
c. اجلزائر ،1963نوفمرب ، 6العدد  ،جملة املعرفة  
d. قافة اجلزائر جمموعة أعدادثجملة الثقافة وزارة ال  
e. جملة سريتا  
f. جملة اجلهاد  
g.   للفكـر   13جملة األصالة عدد خاص عن تاريخ منطقة اهلقار مبناسبة انعقاد امللتقـى

  1979أوت  ،السنة الثامنة  ،اإلسالمي 
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  1876-1820) أوجني فرومونتان

Eugène Fromentin 
   

من أب ميـارس   ،1820أكتوبر  24يف  La Rochelleوشال ولد فرومونتان بال ر

 ،على شهادة الباكالوريا ليدخل اجلامعة 1839حتصل سنة ، وله اهتمامات بالفن ،مهنة الطب

 1844يقرر فرومونتـان سـنة   . 1843ليتخرج منها بشهادة اليسنس سنة ،لدراسة احلقوق

رغم معارضة أسرته  ،لفنانني املستشرقنيمتأثرا با ،تكريس وقته لدراسة الفنون التشكيلية والرسم

  .لذلك

 ،1846قام أوجني فرومونتان بثالث رحالت إىل اجلزائر؛ الرحلة األوىل كانت يف ربيع 

 ،برفقة صديقيه ،وهو يف اخلامسة والعشرين؛ حيث انطلق من باريس يف الثالث من شهر مارس

 Charlesوشـارل اليب   ،Armand du Mesnil  الرسامني آرنو دي مارسـيل 

Labbé ،  ومكـث   ،مارس ويستقر مبدينة البليدة يف الثالث عشر 12حيث وصل اجلزائر يف

  .ليعود على فرنسا ،حيث أقام ا مدة تسعة عشر يوما ،باجلزائر إىل غاية العاشر من أفريل

حيث غادر باريس يف الرابع والعشـرين   ،فقد كانت أطول من األوىل ،أما الرحلة الثانية

ومل يبحر إىل مرسيليا حىت الثالث والعشرين من شهر ماي؛ وهكـذا   ،1847ن سنة م سبتمرب

إضافة إىل اخلرجات  ،بسكرة ،قسنطينة ،كانت له الفرصة لزيارة الكثري من املدن اجلزائرية؛ بليدة

وخالل  رحلتـه  . ومنط حيام ،من البدو  بواالقترا ،والرتهات اليت قادته إىل معرفة الصحراء

  .بقيادة نابليون الثالث ،تنحية لويس فيليب  بفرنسا و إقامة اجلمهورية الثانيةمتت  ،هذه
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واليت قام ا فرومونتان يف تلك الظروف السياسية اجلديدة اليت كانـت   ،اما الرحلة الثالثة

رجال  ،1852يف اخلامس نوفمري  ،وهكذا استقل فرومونتان الباخرة من مرسيليا ،متر ا فرنسا

ن الشاب الذي عرفناه يف الرحلتني السابقتني؛ حيث حتصل قبلها على جائزة رمسية آخر خمتلف ع

وتعترب مبثابة  ،يف هذه الرحلة أخذ فرومونتان زوجته معه. تقديرا للوحاته اجلزائرية ،1849سنة 

  حيث تزوج  ،شهر العسل

اجلنـوب  ومنها انتقـل يف رحلـة باجتـاه     ،استقر مبدينة البليدة ،عند وصوله إىل اجلزائر

يف  ،إال بعد سنة تقريبا ،ومل يعد إىل فرننسا ،تاركا زوجته بالبليدة ،إىل مدينة األغواط ،وبالضبط

  . 1853اخلامس من أكتوبر 

رسم فيها الكـثري مـن املشـاهد     ،وهكذا قضى فرومنتان باجلزائر حواىل عشرين شهرا

  :سواء يف لوحاته؛ مثل ،اجلزائرية

ــنطينة -  ــراش بقس ــاحة ال ب  La place de la Brèche à س

Constantine  
 Chasse au faucon en Algérie الصيد بالصقر يف اجلزائر - 

 " Souvenir d'Algérie ذكرى من اجلزائر - 

 " L'Abreuvoir مورد املاء - 

 ،" Les Gorges de la Chiffaمضيق الشيفا  - 

إن صعوبة  ::وألن الرسم ال يعرب دائما عن كل ما يريد املرء أو كما قال فرومونتان نفسه

فقد اجته للكتبة وتسجيل مشاهداته أثناء جوالته  ،"جعلتين أجرب التعبري بالقلم ،التعبري بالريشة

  .عرب أحناء اجلزائر
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فإن فرومونتان ترك أعماال تضم بني طياا صفحات  ،اما خبصوص كتاباته حول اجلزائر

  :مشرقة من املشاهد احلياتية اجلزائرية

 Un été dans le Sahara " (1857)صيف يف الصحراء - 

   ،Une année dans le Sahel (1859)عام يف الساحل  - 

 Alger، fragments d'un "مقتطفات  من دفتر رحلة  ،اجلزائر - 

journal de voyage 

ولعل أهم هذه األعمال  ،وجني أعماال أخرى ، ترك أوإضافة إىل أعماله هذه حول اجلزائر

 La Revue العاملني جملةيف  حلقات على هانشر اليت Dominiqueروايته دومينيك 

des Deux Mondes   

  نصوص نقدبة حول الفن والرسم Les Maîtres d'autrefois د زماناأسي

عن عمر يناهز  1876تويف أوجني فرومونتان يف السابع والعشرين من شهر أوث سنة 

  ،وحسرة رفض عضويته باألكادميية الفرنسية يف نفس السنة ،سنة 59
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   Fernand Foureau  فرناند فورو

بقصر بارنيس بسان باربون ، وتويف سنة   Fernand Foureauولد فارناند فورو 
، وحفر اآلبار اإلرتوازية،  1878كلف يف البدء بتقييم منطقة ورادى ريغ سنة  .بباريس 1914

يي ، وقد قام مـا  مكمال أمهال الرحالة هنري ديفري. مث كرس كل وقته  للدراسات العلمية للصحراء
جنوب اجلزائـري و أطلـس   1900بتسع بعثات متتالية إىل سنة  1892و 1840بني سنة 

  .آزجر مارا بعرق ومحادة تينغيغت

قطع الصحراء والسودان، من ورقلة إىل إىل حبرية تشاد عن  1900إىل  1890مث يف سنة 
  .األوبانغي والكونغوأن وصل إىل سواحل إفريقيا االستوائية عن طريق \طريق زندر، إىل 

  .1906مث عني عني حاكما على مايوت والكومور 

   Une mission au Tahermaryt "1890مهمة إىل تاهرماريت : نشر

 Rapport sur ma "1894تقرير حول مهميت لـدى طـوارق اآلزجـر    

mission au Sahara et chez les Touaregs azdjer "  

  " Mission chez les Touaregs " 1895مهمة عند الطوارق 

  " Dans le grand erg "1896يف العرق الكبري 

 D'Alger au Congo par "1908من اجلزائر إىل الكونغو عن طريق تشاد 

le Tchad "  

 les documents 1905 -1903الوثائق العلمية حول املهمة الصحراوية 

scientifiques de la Mission Saharienne  

  1908الشمالية خريطة جلزء من الصحراء 
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  Jean-Pierre Bonnafon جون بيار بونافون

  .1870ولد جون بيار بونافون سنة 

وعمل يف  ،وحتصل على شهادته كضابط صحي ،حياته املهنية يف الطب مبساعدة عمه أ بد

  .ضمن سلك اجلراحني العسكريني 1826قبل أن يدمج سنة  ،الفيلق السادس للحرس امللكي

كان من  ،واحتلت مدينة اجلزائر ،بسيدي فرج 1830نسية سنة حني نزلت القوات الفر

يشـاهد   ،كان جون بيار بونـافون يف الصـفوف األوىل  . صفوفها جراح عسكري شاب بني

لتكون تلك الشهادات االستثنائية تفاصـيل   ،وكل ما يقصه له اجلرحى ،يرى ويسجل كل ما

وتوالت البعثـات؛   ،ت االحتاللوبعد سقوط اجلزائر تواصلت عمليا. وحكايات ونوادر هامة 

، أين كان التافنة ،على التوايل 1837و 1836بعثتان إىل قسنطينة سنيت  ،1835معسكر سنة 

وبعد أن  ،1840مث سنة  ،أثناء لقائه باألمري عبد القادر Bugeaudو ضمن وفد اجلنرال بيج

وكان . ة ومليانة املدي ،شرشال ،على رأس مستوصف نقال عمل بالبليدة ،جراحا،أصبح رائدا 

بعـد  . وعادم وتقاليدهم ،حول السكان ومنط حيام  ،أينما حل يسجل كل كبرية وصغرية

إثىن عشر سنة ." 1883واليت اعيد نشرها سنة  ،1880رجوعه إىل فرنسا نشر مذكراته سنة 

  "( 1830- 1842) يف اجلزائر

ويف سنة  ،أمراض األذنختصص يف  ،بعد أن قضى ا مدة طويلة ،بعد رجوعه إىل فرنسا

  .أصبح طبيبا رئيسيا من الدرجة األوىل 1865

  .عن عمر يناهز الستة والثمانني سنة 1891تويف يف التاسع عشر من ماي سنة 
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  CLAMAGERAN. J.J   كالماجرون. ج. ج

  

 ،عضو يف اتمع االقتصـادي السياسـي   ،له دكتوراه يف احلقوق  ،كاتب رحالة فرنسي

هذه الرحلة اليت قام ـا  " اجلزائر انطباعات رحلة: "إضافة إىل كتابه،دية باريسوعضو سابق ببل

 1874ونشر هذا الكتاب سـنة  1873جوان من سنة  04مارس إىل  17إىل اجلزائر ما بني 

 ،تلمسـان  ،وهران ،واليت من خالهلا  وصف كالماجرون العديد من املدن اجلزائرية ؛ اجلزائر 

وأعطى وصـفا  ،كما عرج على املدن الصحراوية  ،باتنة ،قسنطينة  ،مستغامن ،سيدي بلعباس 

  مركزا على سكان منطقة اجلنوب ومنتوجات الصحراء  ،دقيقا للقنطرة وبسكرة

 Etude sur lesوللكاتب أيضا دراسة حول املؤسسـات القبائليـة واالسـتعمار    

institutions Kabiles et la colonization  

  :لني للكاتب عدة مؤلفات أخرىوباإلضافة إىل هذين العم

  Louanges d'industrie 1856مديح الصناعة  - 

 De l'état actuèl du 1857الوضعية احلالية للربوتسـتانتية بفرنسـا    - 

Protestantisme en France  

  Histoire des Impots en France 1867تاريخ الضرائب بفرنسا  - 

  Materialisme comtemporain 1866املادية احلديثة  - 

   Cinq mois à l'hotel de ville 1872مخسة أشهر برتل املدينة  - 

  La France Républicaine 1873فرنسا اجلمهورية  - 
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  Isabelle Eberhardtإيزابيل إبرهاردت 

وأمهـا   ثروفيموفسكيبروسيا  والدها هو القس  1876ولدت إزابيل إبرهاردت سنة  

  .عاشت وترعرت بسويسرا ،ناتايل دي ماردر

  إىل مشال إفريقيارحلتها 

وجتسدت أحالمها يف املغامرة والسفر أوال عن طريق الكتابة مبساعدة أخيهـا             

الذي كانت تتبادل مع الرسائل ويصف هلا يومياته باجلزائر وكان أول ظهور هلا على السـاحة  

يسـية  حيث نشرت أوىل قصصها كانفرناليا رؤية غسقية يف الـة البار  1895اإلعالمية سنة 

وكذا رؤية املغرب اليت تصف فيها  -La Nouvelle Revue parisienne -اجلديدة 

  .اجلزائر قبل رؤيتها هلا

 ،غادرت إيزابيل  برفقة والدا جونيف باجتـاه اجلزائـر   1897يف شهر ماي من سنة 

ألم لكـن ا . هنـاك  اإلسالمواستقرا مبدينة عنابة باحلي العريب أين اعتنقا  ،وعمرها عشرون سنة

أصيبت مبرض اضطر الزوج ثروفيموفسكي إىل االلتحاق ما حيث وجد إيزابيـل يف وضـعية   

نفسية متدهورة جدا وقد أصيبت حبالة من اجلنون والصرع نتيجة لعدم مقدرا على الوقـوف  

يف الثامن والعشرين من شهر نوفمرب من نفس السنة توفيت ناتاليا . يف حمنتها الصحية أمهاجبوار 

فسـافرت اىل   ،وقد اثر رحيل أمها كثريا على معنوياـا .سنة 59ردر عن عمر يناهز دي مو

 ،ومل تغري إيزابيل هناك من طبعهـا  ،تونس لقضاء فترة نقاهة على حساب السلطات الفرنسية 

 ،كانت تنام باملقاهي و ختالط بسطاء الناس سابرة أغوارهم  ،مرتدية لباس الرجال  ،ومنط حياا

  .ئق عيشهم وتفكريهممستكشفة طرا
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ولكننـه   ،بعض قصصها ومقاالـا  L'Athénéeاجلهاز اإلعالمي  نشر 1898يف  

هلا بعد نزاع وقع بينها وبني املدير بسبب قضية دريفيس و أفكار أخرى معادية  توقف عن النشر

ر  رواية تدو ،"راحيل" يف هذه الفترة بدأت يف كتابة . وبقيت إيزابيل بال مصدر رزق ،للسامية

أحداثها حول قصة حب بني طالب مسلم وفتاة يهودية وهي  الرواية اليت رافقتها أينما ذهبـت  

  .واليت مل تستطع إكماهلا

اضطرت إيزابيل للعودة إىل جونيف بعد مشاركتها يف متـرد   1899مارس سنة  14يف 

ا فولوديا أو واليت وصلتها قبل مدة قصرية من انتحار شقيقه ،للجزائريني ضد املستعمر الفرنسي

  .إىل غاية  وفاته مبرض السرطان Vavaفالدميري ومكثت هناك جبانب أبيها فافا 

فقد كان  ،كان لفقدان والديها وأخيها أثر كبري على إيزابيل من الناحيتني النفسية واملادية

وهي جتهل كيف ستعيش هنـاك باملـال    ،فعادت إىل تونس ،لزاما عليها أن تعتمد على نفسها

 ،مث تركت تونس لتلتحق بأخيها أوغستني مبرسـيليا  ،الذي كان معها والذي بدأ يتناقص القليل

فزارت العديد من املدن الفرنسـية   ،يتخبط يف صعوبات مالية مجة  ،كي جتده هو اآلخر معدما

ولكن  ،ويف العاصمة الباريسية حاولت أن حتصل على وظيفة كصحفية ،باحثة عن مصدر مايل

عرفها هناك على املاركيزة مور اليت مات زوجها بـاجلنوب التونسـي يف   ت ،دون جدوى لوال

كانت املركيزة مور  تريد معرفـة حيثيـات   .اثناء إحدى احلمالت العسكرية  ،ظروف غامضة

وملا أعجبت بشخصيتها وجراا وذكائها كلفتها مبهمة التحري عن تلك  ،وظروف وفاة زوجها

ذا عادت إيزابيل إىل تونس برفقة أخيها أوغستني مـرة  وهك. الظروف ومعرفة احلقيقة الكاملة

كانت تلك الرحلة مثمرة بالنسبة هلا علـى الصـعيد النفسـي    . 1899أخرى يف شهر جوان 

  . واستطاعت أن تعرف بأن زوج املركيزة مات منتحرا ،خاصة
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وذلك يف عـام   ،مرة أخرى ،ومن تونس تتابع إيزابيل رحلتها  لوحدها اجلزائر العاصمة

أين تعرفت على سليمان أهـين أحـد الفرسـان     ،ومنها تسافر إىل تقرت مث الوادي ،1900

  . املسلمني املنخرطني يف اجليش الفرنسي

نصب أبو أمحد رئيس الطريقة التيجانية اليت تعادي  1901من شهر جانفي  عام  29يف 

ت جرحا بليغا لكنـها  الطريقة القادرية، كميناً موعة من اخليالة، كانت ايزابيل ضمنها فجرح

حكم بعـدها علـى اجلـاين    ) العويد(جنت من املوت بعد عملية جراحية ناجحة يف مستشفي 

وأثناء حماكمة اجلاين مبحكمـة قسـنطينة   . باألشغال الشاقة وعلى إيزابيل بعدم  دخوهلا اجلزائر

ر سخط هيئة طالبة الصفح عنه مما أثا ،وقفت إيزابيل جبانب الرجل الذي اعتدى عليها بالسكني

  .احملكمة الفرنسية

ثارت بعض الشكوك حوهلا ؛  ،وبسبب تلك األحداث ونظرا لنمط حياة إيزابيل الغريب

تعتنـق   ،حتمل جواز سـفر روسـي    ،فتاة يف زي الرجال تسمي نفسها سي حممود السعدي 

 وتنشر كـل ذلـك يف   ،تسجل كل كبرية وصغرية أينما متر ،تقطع الصحراء  مبفردها،اإلسالم 

  ... العديد من الصحف واالت

باسـم   ،وتوجهـت إىل مرسـيليا  .أجربت إيزابيل على مغادرة اجلزائر 1901يف ماي 

حىت تتمكن من السفر يف الدرجة الرابعة املمنوعة على  ،متنكرة يف بدلة للعمال الزرقاء ،مستعار

  .النساء

 إالذلك  ىلإأمامها من سبيل اجلزائر، ومل يكن  ىلإيف مرسيليا فكرت ايزابيل بالعودة ثانية 

اجلزائر هو الزواج من فرنسي واسـتطاعت أن   ىلإسبيل العودة  أنا كانت تدرك الزواج وأل

تتحصل من السلطات الفرنسية على رخصة الزواج املدين ومت ذلك بعد التحاق سـليمان ـا   
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ت العـودة ايل  وبذلك استطاع).. . ليلي حممودة(وأصبح امسها  1901أكتوبر 17مبرسيليا يف 

. فرودوسها املفقود يف الصحراء اجلزائرية وسط الرمال الذهبية أين يسطع النور من كل اجلهات

  1902جانفي  14وعادت إيزابيل برفقة زوجها سليمان إىل اجلزائر يف 

عندما تزوجت ايزابيـل الـيت   .. "وعن زواجها كتبت الكاتبة الفرنسية سيمون دوبفوار 

مـن  . بزي الرجال علي ظهر جوادها، مل تشعر بعدم االحترام جتاه ذاـا انطلقت ايل الصحراء 

ذلك قد راق هلا أو اعتمدته للدفاع  أنقد يكون . الصعب القول ملاذا اختارت ايزابيل هذا الزي

الـزي   ىلإالزي النسائي شيء مصطنع، لكنـه قياسـا    ىلإالزي الرجايل قياسا  إن. عن نفسها

  ..."اند مثال، كانت مثل ايزابيل ترتدي مالبس الرجالجورج ص. النسائي أكثر راحة

انطلقت ختترق الرمال يف اهتمام خاص باملياه من ينابيع ووديان   ،بعد رجوعها إىل اجلزائر 

عرض عليها الناشر فيكتور  ،ويف زيارة هلا إىل اجلزائر العاصمة. وبالناس  وعادام ومنط حيام

كمـا تعاونـت    ،كمبعوث خاص جلريدة األخبارالعمل  Victor Barrucandباريكون 

مديرة مدرسة أوفروار للفتيات  Luce Denabenأيضا يف اال اإلعالمي مع لوس دنابني 

وألول مرة ميكن القول بان إبرهارت عاشت حقيقة من مصدر الصـحافة  . املسلمات باجلزائر

  كترمجانخاصة وأن سليمان أيضا حتصل على منصب عمل  ،وأصبح هلا دخل منتظم

" وتقربت إيزابيل يف تلك الفترة أيضا من مجاعة من الكتاب أصدروا جملة أدبيـة أمسوهـا  

  .La Grande France"فرنسا الكربى 

ظمأى الستكشاف اهول  ،عاشقة للفضاءات الرحبة  ،شغوفة بالذهاب إىل عمق األشياء

رحالا تلك تنشر بانتظام  وكانت ،كانت إيزابيل تتوغل أكثر فأكثر يف الصحراء الشاسعة،دوما

يف كتاباا الطافحة بـاأللوان القزحيـة   . يف جريدة األخبار حيث تتوىل حترير  عمود ثابت ا
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واألجواء السحرية مل تتردد  إيزابيل يف الدفاع عن القضايا االنسانية وفضح بعـض ممارسـات   

تالف جزء من كتاباا خاصة الفرنسي الذي مل ترق له بعض مواقفها والذي رمبا قام بإ.املستعمر

   1اليوميات اخلامسة بعد العثور عليها حتت األنقاض من طرف اجلينريال ليوثي

وجتدر  –أرسلت إىل اجلنوب الوهراين كمراسلة حرب  1903)شهر سبتمرب(يف خريف 

من طرف جريدة  –اإلشارة هنا أا كانت أول امرأة مراسلة حرب يف اية  القرن التاسع عشر 

بعد موافقة اجلنرال ليوثي لتغطية أحداث املواجهات بني املقاومة اجلزائريـة وجنـود    ،خباراأل

 ،وأقامت بعـني الصـفراء   . وكذا الصراع احلدودي بني اجلزائر واملغرب ،االحتالل الفرنسي

  .ببين ونيف 1903لتلتقي باملاريشال ليوثي يف ديسمرب 

يف  ،.ين أجرت مرتال أقامت  به هنـاك عادت إيزابيل إىل عني الصفراء أ 1904يف ماي 

كما  ،بين ونيف ،الزوبية ،فقيق ،تلك الفترة كتبت كثريا عدة مقاالت عن املنطقة؛ عني الصفراء

  التقت هناك مبسؤول زاوية الشيخ بوعمامة الواقعة باحلمام الفوقاين

متجهة إىل مدينة قنادسة مـن أجـل االلتقـاء     ،سافرت إىل املغرب 1904ويف صيف 

هذه األخرية اليت تعترب مزار للعديـد  . قاصدة زاوية زاوية سيدي ابراهيم ولد حممد ،ملتصوفنيبا

. من الشخصيات الدينية وتنظم ملتقى سنوي حيضره متصوفون من كل أحناء الشمال اإلفريقـي 

إيزابيل كانت يف السنتني األخريتني من حياا قد اعتنقت الطريقة القادرية وأطلق عليها مريـدو  

قبض على إيزابيل من  ،باز االسالم ونظرا لالضطرابات اليت كانت تسود املنطقة : لطريق اسم ا

لكـن   ،طرف رجال الزاوية وزج ا يف السجن ملدة اسبوع بتهمة التجسس حلساب الفرنسيني

  .أطلق سراحها فيما بعد مباشرة

                                     
  Le Quotidien d'Oranجبريدة  2004أكتوبر  21و 20در بتاريخ لصاحبه بغدادي بوثخيل الصا" ليوثي وأعمال إيزابيل إبرهارت" انظر مقال 1
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لمعاجلة مـن  تدخل إيزابيل املستشفى العسكري بعني الصفراء ل ،1904أكتوبر  02يف 

بعد خروجهـا  . وبقيت باملستشفى ملدة أسبوعني ،مرض املالريا الذي كانت تعاين منه منذ مدة

حيث أجرت مرتال من الطني يف اجلهة  ،كتبت لسليمان رسالة تطلب منه االلتحاق ا ملرافقتها

  .املنخفضة من القرية واستقرت به

الـذي   ،غمر املدينة الوادى ،ية بعد تغري مفاجئ لألحوال اجلو ، 1904أكتوبر 21يف 

استطاع سليمان أن ينجو من هـذه الكارثـة   . ودمر جزءا من عني الصفراء ،كان ناشفا كلية

غري أن إيزابيل وقد أضعفها املرض مل تستطع اهلروب ووجدت ميتة حتـت أنقـاض    ،الطبيعية

  .عة اإلسالميةودفنت على الطريقة مبقربة سيدي بومج. مرتدية لباس الفرسان العرب ،مرتهلا

  أعماهلا

 ،تركت إيزابيل بعد وفاا عدة أعمال خمطوطة وأخرى منشورة يف اجلرائـد واـالت   

وتعترب أعماهلا وثائق شاهدة على العصر وعلى قترة مهمة من تاريخ اجلزائر وقد نشرت كمـا  

  :يلي

 sable le sur  Ecritsكتابات على الرمل 

 كـور  Marie-Odile Delacourوال من جزأين عرض وتعليق ماري أوديـل د 

 وكتبـت املقدمـة إدمونـد شـارل رو     Jean-René Huleu وجـون ريـين ايلـو   

d’Edmonde Charles-Roux 

 1990-1988غراسي  ،باريس 

  :اجلزء االول

   Récits، notes et journaliers   مالحظات ويوميات ،سرديات  
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  رافية احلميمة الشخصيةكتاباا األوتوبيوغ ،حيتوي على مالحظات يف الرحالت

. جمموعة من ذكريات رحالا يف الصحراء التونسـية  Vagabondagesتسكعات 

  نشر يف االت  يف حياا مث أصدره بعد وفاا صديقها فيكتور باريكون

   sud au Retourعودة إىل اجلنوب   

  خيص اجلزائر وبالضبط اجلنوب الوهراين وهوعبارة عن مالحطات يف الطريق

تبت اجلزء األول منه حني كانت مراسلة حرب على احلدود املغربية اجلزائريـة سـنة   ك

1903.  

أما اجلزء الثاين كتب خالل إقامة أخرى باجلنوب الوهراين وقد فاحت بعطر البعد الصويف 

بعد موا نشر فيكتور بـاروكون بعـد حتـوير يف    . مع وصف للقنادسة قلعة الصحراء الدينية

   ظل اإلسالم الدافئمالحظات طريق ويف

   Journaliers Lesاليوميات   

هي مبثابة دفتر  شخصي وأديب كتبته خالل األربع سنني األخرية من حياا ويربز ذوقهـا  

  األديب إعجاا ببيري لويت واإلخوة جونكور

حبـها   ،حزا ملوت األقرباء ،حاالت اإلحساس بالوحدة ،ميلها للصويف ،عشقها للمطلق

  ....حماولة اغتياهلا اخل ،مانلزوجها سلي

  اجلزء الثاين

  قصص وروايات

  وقد خصص للكتابات  القصصية ويضم
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حتـت   -ام زهار -الزاوية -املغريب –النقيب –اجلحيمية  ،انفرناليا –رؤيا املغرب  -املرآة

 -عني جـابود  –الفالح  -ليايل رمضان -يامسينة –تسعديت  –وصول احملتل  -الساحر -النري

 -مرميـة  -جنـة املـاء   -املتشرد -الفوقارة–عصر العدم  -حنيب اللوز –املداح  -الدرويشة

 -رواية التركـي  -العلماء -دكتوراه -املشعوذ -السترة الزرقاء -يف الفجر –الليل  -مطورين

 -املزخرف احملترم -اوسي -أشواق -مآثر األهايل -املخدوعون -أسداف افريقية -الفوضوي

 -علـى اهلـامش   -اخلوين -جمرم -تاعليت -صورة اوالد نايل -ديقالص -يف الكثيب -اليد

 -يهـودا  -سـرياس  -افراح سـوداء  -حداد –ختييم  -يف درب اهللا -زهور ويامسينة -شحاذ

  ايوستراث -املتسكع

كتبت إيزابيل حواىل ستني قصة نشرت معظمها يف حياا بالصحافة اجلزائرية على شكل 

  حلقات أخبار اجلزائر 

  la Dépêche Algérienneالربقية اجلزائرية   -األخبار

  رسائل إىل أحب ثالثة رجال : كتابات محيمة

Ecrits intimes : lettres aux trois hommes les plus aimés  

و جون  Marie-Odile Delacour ونشر بتعليق وتقدمي ماري أوديل دوال كور

  1991،بايو  ،بباريس. وهابباالشتراك مع فائزة عبد ال Jean-René Huleu  ريين ايلو

صديقها وأمني سرها علي عبد الوهـاب   ،عبارة عن مراسالت مع شقيقها أوغستني وهو

هذه املراسالت امتدت على مدار سبع سنوات وتـربز شخصـيتها املعقـدة    .وزوجها سليمان

  .واملتميزة
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  الخرائـــــــــط
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  الصحراء
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  الواحات
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 مسار رحلة دیفیریي
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 )كافینیاكمسار (خریطة الصحراء  
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 خریطة انتشار قبائل الطوارق
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  قبائل الطوارق
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        Dans cette recherche intitulée:" L'image de la societé Saharienne 
Algerienne au 19 eme siecle a travers les écrits des voyageurs Français – 
Approche socio-culturelle , J'ai éssayé de présenter une image globale de la 
communauté Saharienne à travers la vision des écrivains Français . 
           Pour atteindre cet objectif j'ai divisé ce memoire en quatre chapitres: Le 
premier chapitre a été consacré au Sahara Algérien en termes de géographie et 
d'histoire et certains de ses aspects comme une région géographique distincte 
et de la vision des voyageurs français de cette région et leur attrait pour le 
charme de sa nature et de sa beauté.  
           J'ai essayé aussi de proposer un nouveau terme, comme une alternative 
à l'orientalisme, qui me semble plus apte au type d'études consacrée au Sahara 
comme un domaine distinct d'un point de vue sociologique et culturelle.  
Le deuxième chapitre est consacré à la vie saharienne et surtout pour le 
nomadisme comme une façon particulière de la vie qui composent un système 
spécifique de la vie et de la culture, le social et la dimension linguistique de ce 
système dans le noyau de la société sahraouie, toujours par l'intermédiaire du 
Vision des voyageurs français… dans ce chapitre, j'ai parlé de la ville comme 
un espace dans l'environnement saharien donnant trois échantillons de la ville 
saharienne; Biskra, Bousaada et El-oued. 
        Dans le troisième chapitre j'ai exposé les aspects sociaux de la société 
algérienne saharienne qui ont été clairement reflétés dans les écrits des 
voyageurs français, tels que l'hospitalité, la générosité, la mort, la sorcellerie 
etc…  
Dans le quatrième et dernier chapitre, j'ai discuté les principaux aspects 
culturels de la communauté saharienne, qui comprend une énorme quantité 
d'écrits des voyageurs français et parmi ces aspects que je souligne que nous 
pouvons trouver sur la danse, la poésie, uniforme, des histoires populaires. 
          A la fin de cette recherche j'ai constate que l'image  de la société 
Saharienne Algérienne se diffère d'un écrivain à un autre; quelques  fois elle 
est blanche et pure imbue de valeurs humains  d'autres fois elle si noire qu on 
que la société Algérienne vit encore au moyen age. Cette dissemblance de 
visions est  du au voyageurs eux même; et j'ai noté que le hommes de lettres et 
artistes; poètes, romanciers et peintres ont donnés une image éblouissante de 
la société saharienne et de l'Algérie en général au contraire des historiens les 
anthropologistes, la clergé  et les écrivains militaires  . 
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Summary 
 

         In this research entitled : "the image of the Algerian Saharan society in 
the  19th century through the writings of the french travellers"  – a 
Sociocultural approach-  I tried to presents a global image of the Algerian 
saharan community through the eyes of the French writers  
Through this socio-cultural approach  of the Algerian sarahan society I tried to 
answer some questions such as what are the cultural and the social aspects of 
this society and how much they contribute in  building the image of the 
Algerian society an dits actual structure, and if  these aspects of nowdays have 
their roots through the history of this community an dits stages of evolution 
through years.  
          To reach this target I divided this thesis into  four chapters ; The first 
chapter was devoted to talk about the Algerian Sahara in terms of geography 
and historical and some  of its aspects as a distinct geographical area and the 
vision of French travelers to this region and their attraction to its nature charm 
and  beauty.  
I tried also to propose a new term as an  alternative to Orientalism which in 
my opinion fit more the kind of studies devoted to Sahara  as a distinct area 
and to  its societies . 
The second chapter was devoted to the Saharan life and especially to 
nomadism  as a  particular way of  life which  compose a specific system of  
life and  the cultural, the social and the linguistic dimensions of this system in 
the core of the Saharan society, always through the vision of the French 
travelers… in this chapter  I  talked about the  city as a space in the Saharan 
environment giving three samples of  the Saharan city. 
In the third chapter  I exposed the social aspects of  the  Algerian Saharan 
society which were clearly reflected in the French travellers writings such as 
hospitality, generosity, death etc… 
In the fourth  and final chapter I  discussed the main  cultural aspects of the  
Saharan community which composed a huge  amount of the writings of the 
French travelers and among these aspects which I stressed on we can find  
dance, poetry, uniform, popular stories etc… 
        As a conclusion for this research I noticed that the image of the Algerian 
society differs from a traveler to another. Sometimes it is white brimful of 
human values other times it is so dark as if the Algerian society is living in 
middle ages this adversity of views has its roots in the travellers themselves 
and I noticed that the novelists, poets and artists were more equitable than the 
other travellers such as the anthropologists , the historians and the militaries  . 
 

  


