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 إهـــــداء
  .مٍوىر حُاتٍ أ ألجلٍت إلً التٍ ضح  

روح والدٌ الذٌ كان سىدا لٍ فٍ حُاتٍ وفٍ  إلً

 .دراستٍ 

 .لً إخىتٍ الذَه ساعدووٍ علً إوجاز عملٍ إ

 بكلمة.مىٍ ولى إلً كل مه وقف بجاوبٍ ودع  

العمل متمىُة أن َكىن فٍ هدٌ هذا إلً كل هؤالء أ  

   مستىي تطلعاتهم.

 



 
 

 

 شـكر وعـرفـان
 

فٌه والشكر هلل تعالى الذي أمدنا  اد هلل حمدا كثٌرا مباركالحم

بالصحة والعافٌة والصبر على إتمام عملنا هذا وتجاوز كل 

 العقبات .

بأخلص عبارات اإلمتنان نتوجه بالشكر إلى أستاذنا المشرف 

"الدكتور شعٌب مقنونٌف" الذي ساندنا وصبر على هفواتنا 

دام أناه ،فإلٌك أستاذنا نهدي هذا العمل وأإلى إتمام ما بدودفعنا 

 عطاؤك للعلم .هللا 

ال ننسى بالشكر جمٌع أساتذتنا الكرام خالل األعوام الماضٌة فً 

سنوات  ث الالمادي على جهودهم ونصائحهم لنا طٌلةقسم الترا

 .الدراسة

فً نقل المادة العلمٌة التراثٌة من  ساعدنا ال ننسى جمٌع منكما 

فنون نً واسٌن المكلفون بالوعدة والبالمٌدان خاصة أفراد قبٌلة 

وكل من أمدنا ولو بكلمة وظفناها فً هذا البحث. الشعبٌة   



 

 

 

 

ـةمقـدمــــ  
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عبر  األجٌالخر التراث الجزائري بعادات وتقالٌد كثٌرة ساهمت فً إنجازها ٌز

باألدب ،منها ما ٌتعلق بالفنون ومنها ما ٌتعلق بالمعتقدات ومنها ما ٌتعلق العصور

وغٌرها من عناصر التراث المادي والالمادي.ومن أبرز الظواهر االجتماعٌة 

 ظاهرة "الوعدة" . والثقافٌة التً ال تزال مستمرة فً مجتمعنا

بالتراث الشعبً الجزائري  ارتبطتتعتبر ظاهرة الوعدة واحدة من العادات التً 

فً القرى والمدن عبر أنحاء الوطن ،عمل الناس على إحٌائها  الواسعة االنتشار

الخٌر إلى جلب األمطار وؤدي منهم بان إقامتها ت اعتقاداسنوٌا فً مواسم معٌنة 

    نزول الغٌث وغضب األولٌاء الصالحٌن. ٌؤخربركة والٌزٌل إنجازها وعدم 

إن ظاهرة الوعدة ترتبط ارتباطا وثٌقا بالمعتقدات الشعبٌة التً تأصلت فً 

المخٌال الشعبً الجزائري وتحولت إلى ممارسات وطقوس التبرك باألضرحة 

 والزٌارة وغٌرها من الطقوس الدٌنٌة الشعبٌة.

العدٌد من الباحثٌن والدارسٌن فً المغرب  باهتماملقد حضٌت ظاهرة الوعدة 

ت ساٌز الكبٌر من الدراٌت بالحضبً والجزائر خصوصا  كما حالعر

ٌة والطقوسٌة والوظٌفٌة من بالجوانب العقائدمنها  خاصة ما تعلقاالنتروبولوجٌة 

إال أن تلك الدراسات أغفلت جانبا مهما من هذه ، أجنبٌة محلٌة و دراساتخالل 

ة التً ال تزال الجوانب التراثٌة أو الفنون الشعبٌة المختلفدراسة الظاهرة وهً 

من هذا المنطلق كان عنوان موضوعنا "وعدة سٌدي امحمد مالزمة للوعدة و

ن ثقافتنا الذي ٌكاد ٌمحً من مالمه ذلك الجانب الواسٌنً بمغنٌة" محاولة إلبراز

  .رٌاح العولمة والتكنولوجٌا  انتشاروٌتالشى فً ظل 
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للموضوع ٌعود لسببٌن رئٌسٌٌن ،أحدهما موضوعً واآلخر ذاتً:  اختٌارنا إن

اهتمامنا بعادات وتقالٌد المجتمع خاصة تلك  إلىفالسبب الموضوعً ٌعود 

 استمرارهاالمتعلقة بالفنون التراثٌة من أجل الوقوف على دالالتها وأسباب 

ٌجعل الباحث والخوض فً الفنون الشعبٌة  ، تظاهرة الوعدةوأهمٌتها ضمن 

ٌدخل فً العدٌد من الجزئٌات التً تشكل مواضٌع منفردة للدراسة أو ٌخوض فً 

 ذات عالقة بموضوع البحث. أخرىتخصصات 

 التنقلكونً من البٌئة التً تشهد التظاهرة مما سهل  إلىأما السبب الذاتً فٌعود 

جانبا من تارٌخ فأردت أن أنقل فً المٌدان ونقل المادة العلمٌة من أفواه أصحابها 

هذا  بعض عناصر اضمحاللهو  اهتمامًما شد و.و تراث المدٌنة والمنطقة 

ات ،وعدم وعً الجٌل التراث الشعبً وتراجع ممارسته فً المناسبات والساح

  .والتنوٌه بأهمٌته إعادة إثارته و تراثهة الصاعد بأهمٌ

مع بٌن ثناٌاها موضوع الوعدة كظاهرة تجإعادة طرح  ارتأٌناهذا المنطلق من 

الباحثٌن والدارسٌن بجوانب  اهتماموالجوانب الفنٌة وإثارة  الجوانب الدٌنٌة 

 الفنون الشعبٌة من خالل جمعها وتصنٌفها ودراستها ونقلها لألجٌال القادمة .

 الثقافٌةببعض الجوانب  اإلحاطةأردت من خاللها  إن هذه المحاولة المتواضعة

 سٌدي امحمد) وعدة لوعدةلاالحتفاالت المصاحبة  والدٌنٌة واالجتماعٌة لتلك

وإبراز بعض المظاهر التراثٌة المشابهة للتراث المغربً  ،الواسٌنً بمغنٌة(

الشقٌقٌن، منطقة حدودٌة تأثرت باألحداث التارٌخٌة التً مست الشعبٌن  باعتبارها

وفتح وذلك ما ٌبرز التأثٌر والتأثر المتبادلٌن،وذلك قصد التعرٌف بالمنطقة 

والبحث فً عناصر التراث  تارٌخ الثقافً للمنطقةالإعادة البحث فً  أمامال المج

 . األخرى
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حدٌثا شكلت قدٌما وي بثقافة المجتمع الجزائر ارتبطتظاهرة لطالما كالوعدة 

ومناسبة احتفالٌة ،الشعبً  جانبا مهما من عاداته وتقالٌده ورمزا من رموز تدٌنه

المتمثلة فً  رق الصوفٌة عن تعلقهم بالدٌن ورموزه نتسبون للطفٌها الم ٌعبر

  الفنان الشعبً من خالل المنافسات االستعراضٌة اٌعبر فٌه،كما الصالحٌن األولٌاء

      لنابعة من عراقته وتراثه التلٌد . عن رموزه التارٌخٌة والحضارٌة والفنٌة ا

 الثقافٌةأم أن الدوافع   ؟ واالجتماعٌةدوافع الدٌنٌة لدٌمومتها مرتبطة بافهل أن 

لدوامها   الرئٌسٌانالرغبة فً تحقٌق الفرجة والمتعة هما السببان النفسٌة وو

أم أنها ظاهرة إحتفالٌة ؟وهل هً طقس من طقوس التبرك باألولٌاء ؟ واستمرارها

 ؟الجماعات للتروٌح عن النفس اللتقاءالمنشأ ومناسبة 

مع  التارٌخً هو المنهجأقرب منهج أن  ارتأٌنات تساؤالولإلجابة على هذه ال

الخاصة المصطلحات بعض تعرٌف لبالمنهج اإلنتروبولوجً  االستعانة

 ذلك . كلما اقتضت الضرورةبالموضوع 

نقلت المادة ووصفتها كما هً وحللت بعض الظواهر  وخالل مراحل البحث

فأجابت على التساؤالت لتحدٌد ماهٌتها ووظٌفتها فً التراث الشعبً .أما الخاتمة 

 .فً الظاهرة الٌوم  االحتفالًعلى أهمٌة الجانب  المطروحة ومؤكدة

إلى  تقسٌم البحثعلى  اعتمدتالمنهجٌة ف هذه الدراسةأما عن الخطة المعتمدة فً 

 ثالثة فصول:

خاصة و الوعدة  العالقة بٌن المعتقدات الشعبٌةتحدٌد  حاولنا األولفً الفصل فــ 

،ثم تأثٌر التصوف الطرقً ومكانة الولً كرمز مقدس الصوفٌة  ةدٌعقما تعلق ب

 إبراز أهم و فً ترسٌخ عقٌدة االولٌاء والوعدة كطقس من طقوس التبرك،

 .المفاهٌم  التً تمثل مفاتٌح لفهم الفصول الموالٌة  
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 "وعدة سٌدي امحمد الواسٌنً بمغنٌة " للحدٌث عن ناهخصص ــ الفصل الثانً 

وعالقته لمصطلح كظاهرة قائمة بذاتها بالتعرض لالوعدة ٌث عن من خالل الحد

 مدى بقاء مظاهروتبٌان ، الوظٌفة التً تؤدٌها فً المجتمعدوافع وثم ال بالتراث

ثم أشرنا الى  اإلسالمًالدٌن مع  تعارض ذلكالوثنٌة والتفكٌر الخرافً رغم 

 بإبرازأصل سكانها مٌدان البحث من خالل التعرٌف بالمنطقة جغرافٌا وتارٌخٌا و

 . عالقة القبٌلة بجدها األول )الولً الصالح(

 االحتفالٌةفً الفصل الثالث تناولنا بالوصف والتحلٌل مختلف المظاهر ــ 

المظاهر الدٌنٌة بمختلف طقوسها  إلىالمصاحبة للوعدة ،حٌث تم التعرض 

من المنطقة الفولكلورٌة الخاصة ب تمع ،ثم المظاهرودالالتها ووظٌفتها فً المج

 .كذلكووسائلها ودالالتها  وأزٌائهاخالل طقوسها 

ذه الدراسة وأهم أما الخاتمة فقد تضمنت أهم النتائج التً تم استنتاجها من هــ 

 .التوصٌات الخاصة 

 تعلق  المالحق فً تبسٌط ونقل المادة العلمٌة للقارئ خاصة ما أهمٌةننسى  كما ال

 من تلك التظاهرة . جوانببرز بالمنطقة وتراثها والصور التً ت

لمراجع والمصادر المستخدمة فً هذه الدراسة فهً تتراوح بٌن ا أما عن

الشعبٌة  واأللعابالفروسٌة  الوعدة وممارسً ألصحابالمصادر الشفهٌة 

 :كتاب وباحثٌن اهتموا بالوعدة منهاومراجع عامة ل

مٌة الدراسة العل  ،نالبن خلدو والخبر ودٌوان المبتدأ العبركتاب المصادر : ـ

،إضافة إلى القرآن الكرٌم والسنة للدكتور محمد الجوهري للمعتقدات الشعبٌة 

 الشرٌفة.

البن  ،الفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان عقٌدة المؤمن ـ المراجع :

 والتغٌراتالدٌن والطقوس  للقشٌري، ،الرسالة القشٌرٌة فً التصوف تٌمٌة
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للدكتور محمد  األدب الشعبً بٌن النظرٌة والتطبٌق ن طوالبً،للدكتور نور الدٌ

،وغٌر ذلك مما ورد  للدكتور أبو القاسم سعد هللا الجزائر الثقافًتارٌخ  ،سعٌدي،

 ذكره فً الفهرس.

 

  الشعبٌة)البحرٌن( على مجموعة من المجالت أبرزها جرٌدة الثقافة اعتمدنا ماك 

إلى  باإلضافةوطنٌة تكتب عن التراث.  مجلة الواحات،مجلة عود الند،مجالت

تً نقلت لنا التراث من بٌئته خاصة الفولكلور الشعبً الرواٌات الشفاهٌة ال

 . واأللعاب الشعبٌة

وف رمنها ظلم تكن رحلة البحث سهلة علً إذ إعترضتنً جملة من الصعوبات 

ر على عائلٌة جد صعبة جعلتنً أتوقف عن إكمال البحث فً مدته المحددة مما أث

إنجازه بالمستوى المطلوب،وصعوبة جمع المادة التراثٌة خاصة الفنون الشعبٌة 

صعوبة تبوٌب  إلىالعامة،إضافة  ألكبر منها تالشى ولم تعد تمارسهلكون الجزء ا

المادة والتوفٌق بٌن الجانب العقائدي والفولكلوري للظاهرة فً مذكرة واحدة 

 االحتفالٌةالتً تتناول دراسة المظاهر  جعندرة المراووتشعبها، بسبب غزارتها 

االنتروبولوجٌة  الدراساتصعوبة التوفٌق بٌن والفنون الشعبٌة الجزائرٌة و

ومفاهٌمها والدراسات التارٌخٌة مما جعل البحث ٌقتصر على الجانب المفاهٌمً 

 للدراسات االنتروبولوجٌة فً هذه الدراسة. 

المشاكل والصعوبات التً إعترضتنً فً  نقوله فً هذا المقام أنه رغم وأخٌرا ما

عناء التجربة  فإنها تمحوأن النتائج المحصل علٌه وان كانت زهٌدة  إالبحثً هذا 

 ،ارئ والباحث والمهتم بالتراث جانبا مشرقا من تراثنا الشعبً والوطنًوتقدم للق

 تراثنا إحٌاء وإثراءوإعادة  وتثٌر فٌه الفضول والرغبة فً استكمال الدراسة

 الشعبً .
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إن هذا المجهود المتواضع ما كان لٌكون وٌنتهً لوال مساندة أستاذي الفاضل 

 إلىجانبً فً أحلك لحظات حٌاتً ودفعنً  إلى"شعٌب مقنونٌف" الذي وقف 

مالئً فً الدراسة وفً التدرٌس الذٌن هونوا علً جمٌعا أنسى زكما ال إنهاءه 

هللا عنً كل الخٌر وجعله فً زاهم كل صعب ودفعونً إلنهاء مشروعً ج عناء

 مٌزان حسناتهم جمٌعا .

71/04/6072تلمسانفي

 الطالبةبنفضيلخديجة
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طقة ألخرى و ضمن ٌتمٌز المخزون الثقافً الجزائري بالتنوع و الكثرة من من

زون ٌصطدم ببعض المفارقات والخوض فً دراسة  هذا المخ ، المنطقة الواحدة

خاصة ما ٌتعلق بالمعتقدات الشعبٌة إذ ٌالحظ اصطدام المفاهٌم الدٌنٌة  الكبرى

مع المعتقدات الشعبٌة التً تغلب علٌها  (اإلسالمًالدٌن الرسمً) المستمدة من

الخرافات و األساطٌر التً علقت فً المخٌال الشعبًطابع 
*
عض بوحولتها  

 ارسات إلى حقٌقة ٌصعب الفصل فٌها.المم

مة فلكل أ ، اإلنسانًت والعادات حٌزا كبٌرا فً مخٌلة الفكر تحتل المعتقدا 

 ،فهً مرآة عاكسة لصور الماضً،بعضها البعضمعتقداتها توارثتها األجٌال عن 

الخرافات  "فالمعتقدات والمجتمع الذي ٌحاول الحفاظ علٌها.إذ تمارس ٌومٌا داخل 

ومدخال مهما من أجل الشعبٌة منفذ من المنافذ األساسٌة لدراسة عقلٌة الشعوب 

الباطنٌة والمختفٌة  ممارساتها الطقوسٌة  تها العقائدٌة والفكرٌة وءااقتحام فضا

 حركٌتهوفهً تترجم أٌضا مستوٌات التفكٌر الشعبً  منها والظاهرة الجلٌة ،

داخل فضاءات مادٌة روحٌة خاصة"
1
. 

 

 

                                                           
*
"هو جهاز إلنتاج الصور و الرموز نغرف مادته تارة  imaginaire populaire المخٌال الشعبً 

تشكل عبر القرون وأسهم فً به ٌمكن تأوٌل الظواهر واألشٌاء ،  من الذاكرة وتارة أخرى من الخٌال و
عبر الزمن طغى علٌه  تشكٌله القصاصون و المداحون والرواة والشعراء وتناقلته الطبقات الشعبٌة

الغرٌب والعجٌب والخارق و األسطوري وهو ٌناقض المرجعٌة اإلسالمٌة الرسمٌة فً تصور اإلنسان و 
 (.15ـ14،ص ربًد الجابري،العقل السٌاسً العالعالم والكون)ٌنظر:محمد عاب

 
محمد سعٌدي،من أجل تحدٌد اإلطار المعرفً واالجتماعً للمعتقدات الشعبٌةـ ظاهرة األولٌاء  1

، 9==5واألضرحة نموذجاـ مطبوعات مركز األبحاث فً االنتروبولوجٌا االجتماعٌة والثقافٌة،الجزائر،

 ;ـ  :ص
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الجزائري الشعب  ابه التً ٌؤمنمن هذا التعرٌف فإن  المعتقدات الشعبٌة  انطالقا

متعددة ال ٌمكن حصرها والتً تظل مرتبطة بالفكر الخرافً  وٌمارسها فً حٌاته 

تحمل فً ثناٌاها بل ال تلتقً فً غالب األحٌان مع الدٌن الرسمً ،كما نجدها 

 التطٌر، الجن،السحر،فً  كاالعتقادبعض مظاهر الوثنٌة والنزعات الخرافٌة 

،العٌن،اإلنسان غٌر أن أبرزها ما ٌتعلق  األحجار،الحٌوانالكهانة،األعشاب،  

وغٌرها من المعتقدات  تقاد فً قدرات األموات و بركاتهم بتقدٌس األولٌاء واالع

جملة  الطقوس  والتً تتجسد فً تزال مستمرة فً تفكٌر المجتمع  التً ال

 ت خاصة.متمسكا بها وٌمارسها فً مناسبا المجتمع  والممارسات التً ال ٌزال

الخوض فً هذا المخزون الشعبً الخرافً ضرب من المستحٌل ذلك أنه  إن

ٌصعب الفصل بٌن العادات والتقالٌد وبٌن المعتقدات،  وألنهٌتمٌز بتشعبه وتوسعه 

 تالً الالفالمعتقد ٌخص الجانب الروحً والسلوكً الخاص بتفكٌر الناس، وب"

".فٌه هؤالء وما ٌعتقدونه ٌمكن الفصل بٌن السلوك العملً وبٌن ما ٌفكر
1

 

الخرافٌة فً التراث معتقدات الهم كٌز على أساس ٌكون الترعلى هذا األ 

من خالل والنذر لهم الجزائري وهً األولٌاء الصالحون واالعتقاد فً كراماتهم

                 . ""الوعدة  الطقوس و الممارسات التً تجسدت فً ظاهرة جملة

 الوعدة  الظاهرة ٌجب إبراز تجلٌات المعتقدات الشعبٌة فً قبل الخوض فً  و

 والممارسة. االعتقادالعالقة التكاملٌة بٌن الظاهرتٌن،أي بٌن إبراز  من خالل 

 

                                                           
 .6009،مارس :6أفق الثقافٌة،العدد سٌناء فً تراث العالم القدٌم،مجلة حاتم عبد الهادي السٌد، 1
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I. المعتقدات الشعبية ـ 

 ـ المعتقد: .1

ْعِقُدهُ َعْقًدا وِتْعَقادً  لغة: ـ ٌَ ،َعَقَدهُ  َعَقد:الَعْقُد وهو نقٌض الَحلُّ
1

أي الَجْزُم والَقْطُع 

َقُه  و َعَقَد علٌه قلبه وضمٌره  والتصدٌق بدون شك ،و اْعَتَقَد فً األمر أي َصدَّ

ٌََّن بهو ا ٌعتقد اإلنسان من أمور الدٌن،و المعتقد مَتَد
2
. 

ن :الهمزة والتاء على وزن أصل كلمة اعتقد هو َعَقَد :فعل ثالثً مزٌد بحرفٌ

ورغم استعماالتها المختلفة فإنها تعنً اإلٌمان و التصدٌق فً أمر ما، افتعل،

العقٌدة هو ما َعَقَد و صدق علٌه المرء بضمٌره و عقله فال ٌحتمل الشك أو و

التراجع أو التنازل علٌه،فالمعتقد انجاز الفكر
3
. 

 صطالحا: إـ 

طة بتفكٌر المعتقدات هً كل األفكار و األقوال و الممارسات والطقوس المرتب

األفراد والجماعات،فال ٌكاد مجتمع ٌخلو من هذه المعتقدات التً ترتبط أحٌانا 

بأمور واقعٌة و أحٌانا أخرى بأمور خرافٌة ذات عالقة وطٌدة بثقافة وعادات 

والتً ال  تقالٌد المجتمع،فمن المعتقدات ذات الطابع الدٌنً فً المجتمع الجزائريو

األولٌاء والصالحٌن و زٌارة أضرحتهم و التبرك  بكرامةما تعلق  تزال مستمرة

النذور بأسمائهم وذبح الذبائح عند قبورهم اعتقادا منهم بأن ذلك سبب  نذربها و

 .من أسباب قبولها و حلول البركة

                                                           
 ،مكتبة الحٌاة،بٌروت دارالعروس من جواهر القاموس،منشورات تاج محمد مرتضى الزبٌدي، 1

 678،،ص5لبنان،ط
 >0;،ص:>=5، ;،لبنان،المؤسسة الوطنٌة للكتاب،الجزائر،ط،دار المشرق،بٌروتالمنجد 2
 :>7،ص;==5،5،ط9،ج والنشر،بٌروت،لبنان،دار صادر للطباعة ابن منظور، لسان العرب 3
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وتشٌٌدها كمزارات  االدٌن اإلسالمً ذلك و منع اتخاذ القبور مساجدحرم لقد 

إذا مات انقطع عمله إال من ثالث،صدقة المٌت  للتبرك والتوسل لغٌر هللا ،ألن

كما ٌقول الرسول صلى هللا علٌه  م ٌنتفع به أو ولد صالح ٌدعو لهوعل ،جارٌة

بذلك فالدعاء ٌكون من الحً إلى المٌت ولٌس و،الحدٌث الشرٌف مجمل وسلم فً

ره من أبواب اعتبا كل ما ٌتعلق بذلك و حرمالسنة النبوٌة و كتاب هللاو العكس

 . الشرك

ٌبرز العالمة أبو بكر الجزائري:"إن ما ٌنذره المسلمون من  فً هذا الصدد و

نذور لألولٌاء و الصالحٌن من أموات المسلمٌن لٌس وسٌلة مشروعة للتقرب بها 

إلى هللا عز وجل وال لقضاء الحاجات و استجابة الدعوات وإنما هو شرك محرم 

كتاب هللا وسنة رسوله صلى  فٌه من وقع من أمة اإلسالم لبعدهم عن دراسةوقع 

هللا علٌه وسلم
1
.  

هو شرك باهلل حرمها هللا تعالى لقوله:"و اْعُبُدوا هللَاَ َواَل ُتْشِرُكوا من هذا المنطلق ف

ًئا" ٌْ ِبِه َش
2
ِ أََنَداًدا وَ وقوله تعالى:"َفالَ ،  أَْنُتْم َتْعلَُموَن"َتْجَعلُوا هلِلّ

3
ي ال تجعلوا هلل أ

ِ شركاء،بل ٌتوجب  دعاء هللا والتوسل إلٌه بأسمائه الحسنى لقوله تعالى:"َوهلِلّ

". األَْسَماُء الُحْسَنى َفاْدُعوهُ ِبهاَ 
4

 

 

                                                           
 . 6،ص9==5،5وبكر جابر الجزائري،عقٌدة المؤمن ،مكتبة العلوم والحكم،المدٌنة المنورة،طأب  1
 (. :7)اآلٌة سورة النساء  2
 (.66سورة البقرة)اآلٌة   3
 (.0>5سورة األعراف)اآلٌة   4
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 المعتقد الشعبي .2

ٌطلق لفظ الشعب على الجماعة الخاضعة لنظام اجتماعً واحد و ٌعرف أٌضا 

بالعامة من الناس ،كأبناء الطبقات الفقٌرة من العمال و الفالحٌن و غٌرهم
1
 

.لشعبً هو ما اتصل اتصاال وثٌقا بالشعب إما فً شكله أو مضمونهاو
2

 

محمد الجوهري:"أن المعتقدات الشعبٌة هً التً ٌؤمن بها الشعب فٌما ٌتعلق  ٌرى

بالعالم الخارجً و العالم فوق الطبٌعً  ثم تحولت فً صدور الناس إلى أشكال 

ٌال،فلم تعد بذلك معتقدات أخرى جدٌدة بفعل التراث القدٌم الكامن على مدى األج

دٌنٌة رسمٌة بالمعنى الصحٌح،إال أنها ال تحظى بقبول و إقرار رجال الدٌن 

الرسمً "
3
.  

من خالل هذه التعارٌف فالمعتقد الشعبً تكون من تصورات و أفكار تجسدت فً 

طقوس و ممارسات ساهمت فً بقائها و استمرارها فً الذاكرة الشعبٌة و ذلك ما 

العتقاد فً األولٌاء الصالحٌن من خالل رمزٌة" الضرٌح " الذي ٌتجسد فً ا

على رأسها الوعدة  باعتبارها نذر موجه تترجم له الطقوس معنى  تلك القدسٌة و

 نتاجا لفكرفً األصل  و التً تعد طلب بركتهم ورضاهم ألولٌاء الصالحٌن و ل

فً والممارسات  الطرق الصوفٌة التً عملت على نشر مثل هذه المعتقدات

،وإلى جانب هذه المعتقدات توجد معتقدات خرافٌة المغرب العربً و الجزائر

عادات وتقالٌد تفكٌر وال تزال رواسبها مستمرة فً  الحصر لها والتً اخرى

المجتمع الجزائري منها ما تعلق بعالم الجن والسحر والطٌرة وغٌرها مما سٌرد 

 ما بعد .ذكره فٌ
                                                           

 .66;،ص56=5،بٌروت،،دار الكتاب اللبنانً 5صلٌبا جمٌل ،المعجم الفلسً،ج 1
 .     =ص ،5==5ٌة والتطبٌق،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،ربً بٌن النظعالش باألد،عٌديس محمد 2
 .:8، ص>;=5، 5،ط ةالكتاب، القاهر ردا العلمٌة للمعتقدات الشعبٌة، ةمحمد الجوهري، الدراس3
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 القديمة في الجزائر:الشعبية المعتقدات ــ  .3

اٌّبك٠خ ٚاٌفىو٠خ ثلأد رزطٛه ٔظورٗ رغبٖ اٌمٜٛ اٌغ١ج١خ اإلَٔبْ  أصٕبء رطٛه ؽ١بح

. ففٟ ثلا٠خ اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ أٚ اٌل٠ٓ ٔشأدأٚ ِب فٛق اٌطج١ؼخ ِٚٓ ٘نا إٌّطٍك 

اٌَؾو ٚاٌىٙبٔخ ٌزف١َو ِب  إٌٝ اإلَٔبْاٌمل٠ّخ ٌغأ  اإلَٔب١ٔخرطٛه اٌؾؼبهاد 

اٌمٜٛ اٌغ١ج١خ ٌؾّب٠زٗ ٚلؼبء ؽٛائغٗ  إٌٝفبٌزغأ  طؼت ػ١ٍٗ ِٓ ظٛا٘و اٌؾ١بح ،

ػجبكح ثؼغ اٌؾ١ٛأبد ٚإٌجبربد ٚمٌه  إٌٌٝنٌه أزمً ِٓ ػجبكح اٌظٛا٘و اٌطج١ؼ١خ 

ِب ٠َّٝ ثبٌطٛؽ١ّخ
* . 

ػخ ِٓ فالي االٌزفبف ٌمل وبْ ٌٙنا اٌّؼزمل كٚها وج١وا فٟ رّبٍه أفوا اٌمج١ٍخ ٚاٌغّب

ٚٔظبِٙب  إٌٙٙبؽٛي ِؼجٛك٘ب، ِٚٓ ٘نا إٌّطٍك ارقند وً عّبػخ ِؼجٛك٘ب أٚ 

اٌل٠ٕٟ اٌنٞ ٠ٕظُ اٌؼاللبد كافً ٘نا اٌّغزّغ ٠ٚفوع ػٍٝ أػؼبءٖ االِزضبي 

 ٌؼبكارٙب ٚرمب١ٌل٘ب. 

 إٌٝرجؼب ٌؾبعبد اٌغّبػبد اٌجشو٠خ ٌنٌه ٔغل٘ب رقزٍف ِٓ ث١ئخ  اٌّؼزملاد رٕشأإْ 

ٙب فٟ ٍخ ِٓ اٌطمًٛ اٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ رو١ٍقأفوىد اٌّؼزملاد عّ ،وّبفوٜأ

فؼٍٝ ٍج١ً اٌنوو للٍذ اٌؼوة اٌىؼجخ فألبِٛا ؽٌٛٙب  اٌّق١بي اٌشؼجٟ  ٌٍغّبػخ ،

                                                           
"الطوطم هً كائنات تحترمها القبائل المتوحشة وٌعتقد كل فرد من أفراد القبٌلة Totum" الطوطمٌة *

وهو  كغٌر ذللعالقة نسب بٌنه وبٌن واحد منها ٌسمٌه طوطمه .وقد ٌكون الطوطم حٌوانا أو نباتا أو 
،والطوطم ثالث طبقات طوطم القبٌلة مشترك بٌنهم  ٌحمً صاحبه وصاحبه ٌحترمه وٌقدسه أو ٌعبده

أو الذكور وطوطم شخصً ما ٌخص الفرد الواحد.واألول  باإلناثرثونه ،طوطم الجنس خاص وٌتوا
أكثر اعتبارا.ومن الناحٌة الدٌنٌة ٌعتبر الطوطم أبا للقبٌلة ومدافعا عنها ولكل قبٌلة طوطمها ،أما من 

 إلىالطوطم بالنظر  الناحٌة االجتماعٌة فهً الحقوق المتبادلة بٌن أفراد القبٌلة التً ٌجمع بٌنها اسم ذلك
قبائل أخرى)ٌنظر:ٌوسف شلحت ،نحو نظرٌة جدٌدة فً علم االجتماع الدٌنً،تق وتحق:خلٌل أحمد 

 .( 557ـ 555،ص6007، 5دار الفارابً،بٌروت لبنان،ط، خلٌل
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اٌزّبص١ً ٚاألطٕبَ ،ٚفٟ ػجبكرُٙ للِٛا اٌمواث١ٓ ٢ٌٙزُٙ ٚألبِٛا االؽزفبالد ألعٍٙب 

ب ،ِٚٓ طٛه ػجبكرُٙ ٌٙب ى٠بهرٙب ٚرؼظ١ّٙب ٚاٌطٛاف ؽٌٛٙب ٚاٌزَّؼ ثأطٕبِٙ

ٚإٌنه ٌٙب ٚعؼً ٔظ١ت ٌٙب ِٓ ؽوٚصُٙ ٚأٔؼبُِٙ ٚاٌنثؼ ػٕل٘ب ٚلَّخ ِب مثؼ 

  .ػٍٝ اٌؾبػو٠ٓ ٚاٍزشبهرٙب ف١ّب ٠ْٕٛٚ

وبْ اٌؼوة فٟ اٌغب١ٍ٘خ ٠َٕىْٛ إٌَُّه ؽٛي أطٕبُِٙ ٚأٔظبثُٙ رموثب إ١ٌٙب  ٌمل

أٚي ٔزبئظ اإلثً ٚاٌغُٕ ٠نثؾٛٔٗ . ف١مظل ثبٌفوع 1ٚاٌؼز١وح ِٚٓ رٍه إٌَه اٌفوع

رموثب ٢ٌٙزُٙ ٠طٍجْٛ ِٓ ٚهاءٖ اٌجووخ فٟ ِٛاش١ُٙ ، أِب اٌؼز١وح ٚرَّٝ أ٠ؼب 

ؽل ٌظّٕٗ ٘نٖ ٟ٘ اٌؼشوح األٚائً ِٓ هعت، ٠ٕنه أاٌوعج١خ فزنثؼ فٟ هعت ٚ

ًّ ُ ػ١ٍٙب ٠ٚنثؼ ٌغ١و هللا رؼبٌٝ ٚوبْ  ٚإٌُّظت ؽغبهح وبٔذ ؽٛي اٌىؼجخ رُٕظُت ف١َُٙ

  .2ة فٟ عب١ٍ٘زُٙ ٠نثؾْٛ ػٕل٘ب ٠ٚشّوؽْٛ اٌٍؾُ ٠ٚؼؼٛٔٗ ػٍٝ إٌظتاٌؼو

ػجبكح اٌشٌّ ٚاٌمّو ٚثؼغ اٌؾ١ٛأبد   إٌٝ عبٔت ِؼزملاد اٌؼوة ػوف اٌجوثو

فٍمل ٚعل ثغجً ثٕٟ هاشل رّضبال ٠لػٝ " آرْٛ"ٚ٘ٛ طٛهح وبٌموك ٚاٌضٛه ٚاٌز١ٌ ،

شغبه ٚاٌؼ١ْٛ ٚاٌغجبي إٌٙب ،وّب ػظّٛا األ ارقنٖٚر١ٌ ػٍٝ هأٍٗ كائوح اٌشٌّ 

 . ٠ٚ3ؾزوِْٛ األِٛاد ٠ٚش١لْٚ ٌُٙ لجٛها ػقّخ 

ِٚٓ ِظب٘و االػزمبك ٚػجبكح اٌشٌّ أْ اٌٌٛل ػٕلِب ٠ضغو ٚرَمؾ ٍٕٗ ٠وِٟ ثٙب 

إٌٝ اٌشٌّ ٠ٚمٛي ٌٙب فٟ ثؼغ اٌغٙبد اٌشّب١ٌخ ِٓ اٌجالك :"أػط١زه ٍٓ اٌؾّبه 

 ٠ٚوعْٛ ِٕٙب اٌشفبء ٚإًٌَ،أػط١ٕٟ ٍٓ اٌغياي" ،٘نا ٠ٚزجووْٛ ثجؼغ اٌؼ١ْٛ 

                                                           
 670،ص6>=5مبارك بن محمد المٌلً،رسالة الشرك ومظاهره،دار البعث للطباعة والنشر،قسنطٌنة،  1
2

 7=5-6=5،ص ص::ج، لسان العرب،ابن منظور  
 7طالجزائر، ،للكتاب، المؤسسة الوطنٌة 5تارٌخ الجزائر القدٌم والحدٌث،جالمٌلً،بن محمد مبارك   3

  9;،ص=>=5
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ِٚٓ رؼظ١ُّٙ ٌٍغجبي ٚاألشغبه ى٠بهح ثؼغ اٌىٙٛف ٚرط١١ت هائؾزٙب ثبٌجقٛه 

 الْ أؽل اٌظٍؾبء ِو ثٙنا اٌىٙف أٚ عٌٍ ػٕلٖ.

اٌملِبء ثّؼزملاد اٌّؾز١ٍٓ وبٌف١ٕ١م١١ٓ ٚاٌوِٚبْ  (اٌجوثو)ٍىبْ اٌغيائو  رأصو٘نا ٚ

ٚوبٔٛا ٠م١ّْٛ ٌٙن٠ٓ  اٌشٌّ ٚاٌمّو ٠ؼجلْٚٚص١١ٕٓ ٚغ١وُ٘، فبٌف١ٕ١م١ْٛ وبٔٛا 

اإل١ٌٙٓ رّضب١ٌٓ ثىً ِل٠ٕخ ِٓ ِلُٔٙ فبٌشٌّ اٌٗ اٌَّبء ٚاألهع ٠زٍٍْٛٛ ٌوػبٖ 

ثزمو٠ت اٌمواث١ٓ ٌٗ ،ٚلل ٠ىْٛ اٌموثبْ إَٔبٔب ،ٚأوضو ِب رىْٛ اٌمواث١ٓ ِٓ أثٕبء 

ٝ اٌموثبْ ٠ملِْٛ اٌمواث١ٓ ١ًٌٕ هػب٘ب ٚوض١وا ِب وبٔذ اٌموثبْ أُٔبٍب، ف١ٍُم"اٌٍّٛن 

َُّ ٘نا اٌموثبْ  اٌجشوٞ فٟ إٌبه اٌّملٍخ اٌزٟ عؼٍذ ٌنٌه اٌزّضبي ، ٚلل رىْٛ أُ

 .1"ؽبػوح رٕظو إ١ٌٗ ِٓ غ١و عيع ٠ٍؾمٙب 

ٌٗ اٌؾت ٚاٌغّبي ٚوبٔٛا ٠ّضٍٛٔٗ ثظٛهح إِوأح ث١ل٘ب ؽّبِخ ٚػٍٝ إِب اٌمّو فٙٛ أ

ٚػٕلِب ٔيي اٌف١ٕم١ْٛ  ثأهع اٌجوثو رأصوٚا  هأٍٙب ِٓ شؼو٘ب طٛهح ٘الي .

اٌٛافل٠ٓ ٚأكِغٛا ِغ ك٠بٔزُٙ ٘نٖ اٌّؼزملاد  ٍىبٔٙب وّب رأصو اٌجوثو ثل٠بٔخ ثل٠بٔخ

 إٌٝ أْ عبءد ك٠بٔخ اٌوِٚبْ فزؼبشود اٌل٠بٔبد اٌضالس .

ِٕٙب آٌٙخ ػظّٝ ػبِخ ٚآٌٙخ طغوٜ  ٌٙخا٢ثزؼلك  ر١ّيدفمل اٌوِٚبْ ك٠بٔخ أِب 

 ٚ اٌّٛرٝ اٌمٜٛ اٌطج١ؼ١خ ٚإٌبه اٌّملٍخ  أٚ إٌّبىي ،فىبٔٛا ٠ؼجلْٚ فبطخ ثبألٍو 

بْ ِٓ أٍالفُٙ، ٟٚ٘ ػجبكح فبطخ ثبألٍو ٠ؼزجوُٚٔٙ آٌٙخ ٠زموثْٛ أ١ٌُٙ ثبٌمواث١ٓ ف

( وٛوت اٌّشزوٞ)عٛث١زو ِٚٓ آٌٙزُٙ اٌؼظّٝ  لظوٚا فٟ مٌه أمٍجٛا آٌٙخ شو،

ٌٗ اٌفطبٔخ ٌٚٙنٖ إ ِٕٚٙب "١ِٕوف"إٌٛه ٚ اٌيٚاط آٌٙخ  عْٛٔٛ""ٚ٘ٛ اٌٗ اٌّطو ٚ

                                                           
 ;57ص، نفس المرجع، مبارك بن محمد المٌلً 1
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اٌّؼبكْ ٚاٌفالؽخ ٕٚ٘بن آٌٙخ ،اٌضالصخ ِؼجل ِشزون فٟ هِٚب ٠ؼزملٚٔٙب ؽب١ِخ هِٚب 

  1.اٌزغبهح ٚاألفالق ٚغ١و مٌهاٌجؾو ٚٚ

ٌىً ِل٠ٕخ ِنثؾب ِشزووب ٠زُ ف١ٗ رأك٠خ اٌطّمًٛ ٚأٞ أطجؼ اٌّلْ اٌىجوٜ  ٛهظٙٚث

رمبَ فٟ هِٚب وً أهثغ ٍٕٛاد  اإلٌٗ األػظُ، ٌنٌه وبٔذ فطأ ٠ؼوع اٌغ١ّغ ٌٕمّخ

ٚرملَ ف١ٗ األػؾ١بد ٌٍزىف١و ػٓ األفطبء اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ لل اهرىجذ أصٕبء 

رأك٠خ اٌطمًٛ ، ٚ٘نا ٠شجٗ هأً إٌَخ اٌجبث١ٍخ ؽ١ش ٠ؼزمل ثأْ ا٢ٌٙخ رمَٛ ثّؾبٍجخ 

 .  2إٌبً ػٍٝ أػّبٌُٙ فٟ ٘نٖ األك٠بْ

٠ِٕٛب ٘نا هغُ اٌزطٛه  إٌٌٝمل اٍزّود اٌّؼزملاد اٌٛص١ٕخ فٟ اٌّغزّغ اٌغيائوٞ 

 ٚاألِٛادِٚٓ ِظب٘و مٌه االػزمبك فٟ اٌغٓ ٚفٟ األ١ٌٚبء اٌظبٌؾ١ٓ   ،اٌؾبطً

 أػوؽخ  األ١ٌٚبء ػٍٝ إٌفغ للهح ثؼغ  فمل ٠ؼزمل اٌّوء فٟ ،ٚاألؽغبه ٚإٌجبربد

األٌٛاْ،  أٚثؼغ األشقبص ٚ ِٓ اٌزط١و ِٓ ثؼغ اٌؾ١ٛأبد وبٌجِٛخ ٚ،ٚاٌؼو

 االػزمبك فٟ األهٚاػ اٌشو٠وح )اٌش١بؽ١ٓ ٚاٌغٓ (.ٚ

ٌنٌه ٌغأ   ّغ اٌغيائوٞ رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٌقظتاٌّؼزملاد أزشبها فٟ اٌّغزأوضو ِٓ 

ؾظٛي  ٚف١و ٚرأ١ِٓ ِ ٚػّبْ اٌمٜٛ اٌقف١خ ٚاٌغ١ج١خ ٌطٍت اٌّطو اإلَٔبْ إٌٝ

ثؼغ اٌطمًٛ اٌَؾو٠خ ٚثؼغ اٌّّبهٍبد  إٌٝاأل١ٌٚبء أٚ  إٌٝ ١برٗ ٌنٌه ٌغأؽ

 أثوى٘ب اٌٛػلح .االٍزَمبء ٌطٍت اٌغ١ش ٚ 

                                                           
  =68،ص 5تارٌخ الجزائر القدٌم والحدٌث،جمبارك بن محمد المٌلً ، 1

 =8،ص7;=6،5والحضارة مدخل ودراسة،منشورات المكتبة العصرٌة، ط ٌوسف الحورانً،اإلنسان 2
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،ا١ٌَّؾخ،ا١ٌٙٛك٠خ (أولد ػٍٝ ػوٚهح اٌزٛؽ١ل  اإلٍالَإْ اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚخ )

أْ  إالِٚؾبهثخ رؼلك ا٢ٌٙخ ٚرظؾ١ؼ اٌّؼزملاد ٚرؾى١ُ اٌؼمً فٟ وً مٌه ، 

د اٌقواف١خ ظٍذ َِزّوح فٟ اٌّغزّغ اٌغيائوٞ فال ٠ياي اٌىض١وْٚ اٌّؼزملا

اٌشو٠وح ٚاٌؼ١ٓ ٚاٌوثؾ ٌنٌه رغلُ٘ ٠ٍغأْٚ ٌٍَؾو   األهٚاػ٠ؼزملْٚ فٟ 

 اٌزّبئُ ٌزفبكٞ مٌه ٚارمبء اٌشوٚه . ؽًّٚاٌشؼٛمح ٚرظل٠ك اٌؼواف١ٓ ٚ

  اٌطمًِٛٓ ريفو اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل اٌغيائو٠خ ثبٌؼل٠ل   اٌّؼزملاد ٘نٖ  عبٔتإٌٝ 

 ٕنٚه ٌاٌّّبهٍبد ماد اٌظٍخ اٌٛص١مخ ثبٌّؼزملاد اٌشؼج١خ فبطخ رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٚ

أٚ كفٛي ِٕيي عل٠ل الرمبء أٚ اٌنثؼ ِٕٙب اٌنثؼ ػٍٝ اٌؼزجخ أٞ ػٕل شواء ث١ذ عل٠ل 

و ٌٟٚ طبٌؼ ٌشفبء شو ٍبو١ٕٗ ِٓ اٌغٓ ،أٚ مثؼ ك٠ه أٍٛك أٚ أؽّو ثغبٔت لج

ِو٠غ )ًَِّٛ( ٚاٌّؼوٚفخ ِؾ١ٍب ثبٌٕشوح
*
ِٚب ى٠بهح األػوؽخ ثجؼ١لح ػٓ ٘نا  

اٌّغبي ؽ١ش رزقن ؽمًٛ فبطخ أصٕبء اٌي٠بهح وٛػغ اٌؾٕبء ػٍٝ اٌغلهاْ أٚ 

رون ثؼغ اٌّالثٌ اٌلاف١ٍخ ،ٚ إشؼبي اٌشّٛع ٚاٌجقٛه ٚاٌزَّؼ ثبٌزواة أٚ 

 ٌٝ ا١ٌَٛ فٟ اٌي٠بهاد ٚ اٌٛػلاد .علهاْ اٌؼو٠ؼ ٚاٌزٟ ال رياي رّبهً إ

 أْ  ٘ٛ اٍزٕزبط ُِٙ ٚ إٌٝلفؼٕب ٓ اٌّؼزملاد اٌشؼج١خ فٟ اٌغيائو ٠اٌؾل٠ش ػ إْ

 رٍه اٌّؼزملاد رؼزجو ِؾظٍخ ِؼزملاد اٌؾؼبهاد ٚاٌشؼٛة اٌمل٠ّخ اٌزٟ أصود 

ٚ رغنهد ِٓ فالي عٍّخ ِٓ اٌطمًٛ  اإلٍالَفٟ ِؼزملاد ٍىبْ اٌغيائو لجً 

و أْ ٕ٘بن ػبًِ  ٍبُ٘ أوضو ِٓ غ١وٖ فٟ أزشبه ِؼزمل األ١ٌٚبء غ١اٌّّبهٍخ ،
                                                           

فً كالم العامة هً ما ٌعالج به المرٌض المصاب بالمس أو الجنون أو السحر من تمائم ٌعلقها  لنشرةا *

أو تمحى وٌدهن بها المرٌض أو ٌشربها،وعادة ما تقترن بذبٌحة من طٌور تقدم قربانا للجن،أو طعام 

 .الكسكسً الذي تحضره النسوة قرب ضرٌح أحد األولٌاء الذي ٌبٌت فٌه المرٌض طلبا للشفاء
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اٌظبٌؾ١ٓ ٚ٘ٛ أزشبه اٌفىو اٌظٛفٟ أٚ ِب ٠ؼوف ثبٌطوق اٌظٛف١خ ٚاٌيٚا٠ب فٟ 

 .اٌّغوة اإلٍالِٟ  ػبِخ ٚاٌغيائو فبطخ

ثّؼزملاد  ِٓ ػلح ك٠بٔبد ثؾىُ رأصو٘برووجذ  فالطخ اٌمٛي فئْ ك٠بٔخ اٌجوثو

ٚؽمًٛ اٌّؾز١ٍٓ ٚاٌٛافل٠ٓ وبٌف١ٕ١م١١ٓ ٚاٌوِٚبْ ٚهغُ فؼٛػُٙ ٌٍل٠ٓ ا١ٌَّؾٟ 

اٌل٠ٓ  فٟ اٍٛكف ٚهغُ أُٙ ،األغٍج١خ ظٍذ ػٍٝ ٚص١ٕزٙب أْ  إال )اٌجؼغ ُِٕٙ (

ػمبئل و ِٙ ط  ثزؼب١ٌّٗ ٌموْٚ ؽ٠ٍٛخ إال أٔٗ ٌُ ٠ُ  ٛااإلٍالِٟ ػٓ ؽٛاػ١خ ٚرَّى

ٚاػزمبكارُٙ  فٟ ػبكارُٙ ٚرمب١ٌلُٟ٘ ال رياي ثبل١خ اٌزاٌجوثو ِٓ ثمب٠ب اٌٛص١ٕخ 

 .اٌّقزٍفخ

 المعتقدات و الطقوس: .4

ترتبط الطقوس ارتباطا وثٌقا بالمعتقدات فإذا كانت المعتقدات حالة ذهنٌة 

مجموعة من  ، فان الطقوس هً األفكار المتعلقة بالعالم القدسً،لمجموعة من 

األفعال المتعلقة بأسلوب تصورات أعداد كبٌرة من البشر على امتداد أجٌال 

عدٌدة.
1 

 

 ـ مفهوم الطقس:

اٌؼجبكاد " ٚرؼٕٟ  ritus" ِشزمخ ِٓ اٌىٍّخ اٌالر١ٕ١خ "riteوٍّخ اٌطمٌ " 

ٚاالؽزفبالد اٌل١ٕ٠خ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ٚاألػواف ،ٚ٘نٖ اٌّؼبٟٔ اٌّقزٍفخ رزٛاعل 

                                                           
المؤسسة الجامعٌة للدراسات ،، تر:مصباح عبد الصمداالثنولوجٌا و االنتروبولوجٌا معجمبٌار بونت  ،  1

 76:ص:600، 5والنشر والتوزٌع ،بٌروت ،ط
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ال ٠قزض ثٗ ؽمً ِؼوفٟ ؽمٌ ِظطٍؼ  ٚ،1كافً اٌٍٙغبد اٌّزلاٌٚخ اٌّأٌٛفخ 

فَٙٛ ٚاؽل فٙٛ ٠شًّ وً اٌؾمٛي اٌّؼوف١خ األٍب١ٍخ ٌٚٙنا ٔغل ِٓ اٌظؼت رؾل٠ل ِ

ٔزوٚثٌٛٛع١١ٓ ٚػٍّبء االعزّبع ٚػٍّبء إٌفٌ ٚػٍّبء ٚاؽل ،فٙٛ ِزلاٚي ػٕل األ

 اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ  ٚغ١وُ٘ . 

روٚثٌٛٛع١ب :أْ اٌطمًٛ ٟ٘ فؼب١ٌبد ٚ أػّبي رم١ٍل٠خ ٌٙب ٚلل عبء فٟ لبًِٛ األ

فٟ األغٍت ػاللخ ثبٌل٠ٓ ٚاٌَؾو ،٠ؾلك اٌؼوف أٍجبثٙب ٚ أغواػٙب ،ٚاٌطمًٛ 

٠ٚؼزمل اٌجلائ١ْٛ أْ أكائٙب ٠وػٟ  كائّب ِشزمخ ِٓ ؽ١بح اٌشؼت اٌنٞ ٠ّبهٍٙب،

ا٢ٌٙخ ٚاٌمٜٛ فٛق اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّؼجٛكاد،ٚػلِٗ ٠َجت غؼجُٙ ٠ٚغٍت ٔمّزُٙ، 

ٚرمو٠ت اٌمواث١ٓ ٚٔؾو األػبؽٟ  ضٚرغوٜ فٟ اٌطمٌ فؼب١ٌبد ِقزٍفخ وبٌول

  2ٚأكاء اٌظٍٛاد ٚروك٠ل اٌزوار١ً".

 

ٌّغزّغ لظل إهػبء ٚ٘نا ِب ٠ؼٕٟ أْ اٌطمًٛ ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ األفؼبي ٠ّبهٍٙب ا

اٌمٜٛ اٌؼ١ٍب فٟ شىً ِّبهٍبد ِزؼٍمخ ػبكح ثبٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ٚاٌَؾو٠خ ،ٚػبكح 

 ٚلغ اؽزفبالد وجوٜ. ِب ٠ىْٛ مٌه رؾذ

ػٕل ػٍّبء االٔزوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ "اٌطمًٛ ٟ٘ ِغّٛػخ ؽووبد ٍٍٛو١خ 

رزٕبٍت ِزىوهح ٠زفك ػ١ٍٗ أثٕبء اٌّغزّغ ،ٚرىْٛ ػٍٝ أٔٛاع ٚأشىبي ِقزٍفخ 

ٚاٌطمًٛ صالصخ  3،ٚاٌغب٠خ اٌزٟ كفؼذ اٌفبػً االعزّبػٟ أٚ اٌغّبػٟ ٌٍم١بَ ثٙب"

                                                           
1    Jean Maisonneuve ,les rituels ,presse universitaire de France ,Paris ,France ,1er édition,1988,p3  

 68>ص  5>=5،جامعة الكوٌت،،5نتروبولوجٌا)انجلٌزي ،عربً(،ط،قاموس اال شاكر مصطفى سلٌم  2

 بٌروت،،دار الطلٌعة للطباعة والنشر،إحسان محمد حسن :دٌنٌكن مٌتشل ،معجم علم االجتماع ،تر  3

  :;5،ص :>=6،5ط ،لبنان
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أٔٛاع ٟ٘ اٌطمًٛ اٌَؾو٠خ ٚاٌطمًٛ اٌل١ٕ٠خ اٌوٚر١ٕ١خ ٚاٌطمًٛ اٌلٚه٠خ 

   1اٌىجوٜ

أٔٙب  شبألٍبؽ١و، ؽ١ثإٌٝ عبٔت مٌه ٠وٜ اٌؼٍّبء أْ "اٌطمًٛ ِورجطخ أٍبٍب 

ِٓ فالٌٗ إػبكح إؽ١بء ٚ رؾ١١ٓ اٌؾلس اٌّملً  َُِزّلح ِٓ ِبع أٍطٛهٞ، ر

ثّؼٕٝ آفو ٘ٛ ِؾبٌٚخ إلػبكح اٍزوعبع األىِٕخ اٌّملٍخ  ٚٚاٌقبهق ٌٍؼبكح، أ

 . 2ٚإٌغبء األىِٕخ اٌل٠ٛ١ٔخ اٌّلَٔخ "

إٌٝ عبٔت ٘نٖ اٌزؼبه٠ف" فبٌطمًٛ ِورجطخ ثأفىبه ك١ٕ٠خ َِجمخ رشىٍذ ٌلٜ 

١و أْ األٍبؽ١و رَٕٝ ِغ ِوٚه اإلَٔبْ ِٓ شؼٛهٖ ثٛعٛك ػبٌُ ِب ٚهائٟ ،غ

،فبألٍطٛهح ِظٙو ؽىبئٟ ٚاٌطمٌ ِظٙو األىِٕخ أِب اٌطمًٛ فزؼّٓ اٍزّواه٘ب

 .3أكائٟ ِّب ٠فوى ٌٕب أٍبؽ١و اٌطمًٛ

ِٓ فالي  عٍّخ اٌزؼبه٠ف اٌقبطخ ثبٌطمًٛ فٟٙ ِغّٛػخ اٌّّبهٍبد ٚاٌؼبكاد 

اع االؽزفبالد ٚاٌزمب١ٌل اٌّزغنهح فٟ ٍٍٛن األفواك ٚاٌغّبػبد ، ٟٚ٘ وً أٔٛ

 اٌّورجطخ ثبٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ ٚاٌَؾو٠خ أٚ اٌّزؼٍمخ ثلٚهح اٌؾ١بح )اٌيٚاط ،اٌقزبْ(. 

٘نٖ األٍبؽ١و  ٓإمْ اٌطمًٛ ٟ٘ اٌؼبِٓ الٍزّواه رٍه اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ، ِٚ

اٌزٟ رزؼّٕٙب اٌّؼزملاد اٌشؼج١خ فٟ ِغزّؼبرٕب اٌؼوث١خ أٍبؽ١و األ١ٌٚبء اٌظبٌؾ١ٓ، 

 َبْ اٌؼبكٞ ٠ورمٟ إٌٝ ِوارت األٔج١بء ٚاٌّو١ٍٍٓ ٚؽزٝ اِزالوٗ ؽ١ش عؼٍذ اإلٔ

                                                           
،دار عالء الدٌن  فراس السواح ،األسطورة والمعنى ـ دراسات فً المٌثولوجٌا والدٌانات المشرقٌة ـ 1

  570،ص  ;==5،5ط ،للنشر،دمشق،سورٌا
 ،لبنان، نور الدٌن طوالبً،الدٌن والطقوس والتغٌرات،تر:وجٌه البعٌنً ،منشورات عوٌدات ، بٌروت 2

  78،ص >>=5،5ط
 . :58فراس السواح ،نفس المرجع،ص  3
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٠ظجؼ ٌلٜ اٌؼبِخ أّٔٛمعب أٍطٛه٠ب ِٓ فالي رؾمك  هللهاد األ١ٌ٘ٛخ، ٚثنٌ

 اٌجووخ ٚاٌىواِخ ػٍٝ ٠ل٠ٗ.

ِٓ ٘نٖ اٌملاٍخ ٔشأ االػزمبك ف١ُٙ، ِٚبهً إٌبً ؽمٍٛب ِقزٍفخ ؽٛي أػوؽزُٙ ٚ 

ل٠ُ  اٌمواث١ٓ ٚاٌنثؼ .ٚ٘نا ِب ٠غؼً  ٘نٖ اٌطمًٛ ِٕٙب ؽمًٛ اٌي٠بهح ٚإٌنٚه ٚ رم

رزٕبفٝ ٚؽمًٛ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ اٌزٟ رؾًّ ِؼبٟٔ ِٚلٌٛالد ك١ٕ٠خ ِملٍخ وّب 

وأبرز ،القائمة على التوحٌدرقؼغ ٌؼٛاثؾ  ال رقبٌف عٛ٘و اٌؼم١لح اإلٍال١ِخ 

الطقوس التً تتضمن تلك المعتقدات ظاهرة الوعدة باعتبارها طقسا من طقوس 

لتبرك واالعتقاد فً األولٌاء الصالحٌن ،من خالل جمعها بٌن االعتقاد والنذر ا

 والزٌارة فً آن واحد ،وذلك ما ٌرد تفصٌله فً الفصل الثالث .

II. اإلسالميفي المغرب  صوفتـ ال :  

 : الدين والتدينـ  .1

لكل مجتمع دٌن ٌدٌن به وٌوالٌه،والدٌن هو تلك "المجموعة المتماسكة من العقائد  

المتصلة بالعالم القدسً التً تنظم سلوك اإلنسان" توالعبادا
1
 "ٌعتبر الدٌن نظاما ،

 ،من أهم األنساق االجتماعٌة المؤثرة فً كافة األنساق األخرى بل ٌعتبر ، للحٌاة

أنه عنصر فعال و أساسً فً تكامل الثقافة وتجانسها" إلى باإلضافةهذا 
2
   

                                                           

 ، >600،مصر،المنصورة،كلٌة اآلداب،جامعة مهدي محمد القصاص،علم االجتماع الدٌنً،المنصورة  1

 ;5ص

 =58،ص 0>=5فاروق إسماعٌل،دراسة انتروبولوجٌة فً منطقة دار،دارالنشر الجامعً ، 2
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ٌعبر  إٌدٌولوجًنسق "والدٌن هو نظام أخالقً متناسق مرتبط بثقافة المجتمع" 

كما أن الشعائر ، عن منهجٌة ممٌزة لألسلوب الخاص بفكرة الفرد والجماعة

 شك تعمل القدٌم ومقاومة التغٌٌر وهً بال ىالمحافظة علتمثل نزعة  اإلٌدٌولوجٌة

على استمرارٌتها وضبط السلوك والقٌم واألخالق الخاصة بالجماعة من أجل 

" المصلحة العامة
1
. 

إذن الدٌن هو مجموعة من القواعد التً تنظم حٌاة األفراد والجماعات وسلوكهم  

من خالل صٌاغته لقوانٌن  وهً األسس التً تخضع لها الجماعة واألفراد

 هومعاٌٌر السلوك االجتماعً من حٌث تحدٌد واجبات اإلنسان نحو هللا ونحو نفس

ونحو أفراد مجتمعه 
2

 

، هذا عن الدٌن أما التدٌن فهو الطرٌقة التً ٌعبر بها المتدٌن عن عالقته بالدٌن

لشعائر والتدٌن هو التجربة المعٌشة و الشعور الدٌنً،فالطقوس والممارسات وا

ختالف من دٌن طرق التدٌن باال الدٌنٌة تترجم اعتقاداته وتعلقه بالدٌن،وتتمٌز

مٌز تت إذفالدٌن اإلسالمً تتعدد مذاهبه وطرقه واحد،آلخر وضمن الدٌن ال

باضً والشٌعً والصوفً وحتى داخل اختالفات واضحة بٌن االتجاه السنً واإلب

 .االتجاه الواحد 

التركٌز على أهم الطرق الدٌنٌة  التً مٌزت التارٌخ من هذا المنطلق ٌجدر  

 اإلسالمً  للمجتمعات العربٌة عموما والجزائر خصوصا وهً الطرق الصوفٌة

                                                           

  >7،600سٌف الدٌن هٌبة،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،جامعة غرداٌة،العدد 1

 5:8،ص9>=5سلوى علً سلٌم،اإلسالم والضبط االجتماعً،مكتبة وهبة،القاهرة،2
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سٌطرت على الحٌاة الفكرٌة والدٌنٌة والثقافٌة واالجتماعٌة،ومما زاد فً  ًلتا

ٌوخ زواٌا وتحولها إلى مؤسسات تربوٌة ودٌنٌة تعكس توجهات شتغلغلها نشأة ال

 الطرق الصوفٌة.

 :و الصوفية التصوف ـ .2

التصوف اإلسالمً هو منهج علمً ٌجمع بٌن العلم والعمل على معرفة الكتاب 

 واالجتهاد لتحقٌق مقام اإلحسان  وهو ظاهرة روحانٌة مبنً على الجد والسنة ،

أما الصوفٌة فهً التطبٌق العملً لذلك العلم ودٌة الكاملة الخالصة هلل تعالى ،العبو

 وألركان اإلسالم . 

ن أهل العلم و المؤرخٌن كلمة تصوف ظلت محل اختالف بٌمفهوم  وتحدٌد 

 :ف نورد البعض منها لتحدٌد مضمونه وحقٌقته،ولتحدٌد مفهوم التصووالعلماء

"كلمة الصوفً عربٌة مشتقة بحسب االشتقاق المتعارف علٌه عموما من 

"الصوف
1

"لبس الصوف دأب األنبٌاء وشعار األولٌاء و األصفٌاء  ،الصوفٌة من

و الصدٌقٌن و المساكٌن والمتنسكٌن" 
2
.  

"التصوف معرب و لى الصفاء و الصفوة من خلق هللا .إ كما أن هناك من نسبها 

 Sophieومعناه اله وThéoوهو لفظ ٌونانً مركب من théosophieمن   

                                                           

كوربان،تارٌخ الفلسفة اإلسالمٌة ، تر:نصٌرة مروة وحسن قبٌس ،عوٌدات للنشر والطباعة، هنري  1

 .6>6،ص>==6،5بٌروت ، ط

 .:6،ص>5،600إبراهٌم محمد تركً،التصوف اإلسالمً ـ أصوله و تطوراته ـ دار الوفاء،مصر،ط 2
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هللا،ٌزعم أهلها مناجاته ووحٌه إلٌهم   طرٌقة رٌاضٌة لمعرفةو هً معناه الحكمة،

أنه ٌتجلى لهم فً الكون أو فً الطبٌعة حتى وونٌلهم منه عرفانا ومننا خاصة 

لمرٌدٌهم فً السلوك إلى هذه الغاٌة"و ٌمتزجوا به و مذهبهم وحدة الوجود،
1
.  

تكون مع هللا بال  أنأبو القاسم القوارٌري:التصوف هو  الجنٌد اإلماموٌعرفه 

عالقة. وقٌل التصوف هو الدخول فً كل خلق سنً و الخروج من كل خلق 

دنًء.
2
و الخلق الرفٌع كالورع و الزهد و التوكل و الرضا ،والخلق الدنًء  

 وسوء الظن. كالرٌاء والعجب والكبر والحسد

وم المفهوم اللغوي للتصوف إال أن المفهتحدٌد رغم االختالفات العدٌدة حول 

 لعلوم الشرعٌة الحادثة فً الملة االصطالحً ٌرد عند ابن خلدون :"علم من ا

 سلف األمة و كبارها من الصحابة  أصله أن طرٌقة هؤالء القوم لم تزل عندو

التابعٌن "و
3
 . 

قوامه فلسفة روحٌة تعتمد على  لإلسالمتصوف هو ظاهرة دٌنٌة ومفهوم معٌن ال 

الذكر و االعتكاف وفق أسالٌب تربوٌة مرهقة للنفس لحملها على الطاعة"
4
وال  ،

 إالمنه وال فقه  إالال تعرف أحكام هللا تعالى الظاهرة  إذبفقه  إالٌكون التصوف 

ٌصح واحد منهما ال  إذ، بإٌمان إالبصدق توجه وال هما  إالال عمل  إذبتصوف 

                                                           
 .785ص، 6ج،تارٌخ الجزائر فً القدٌم والحدٌثمبارك بن محمد المٌلً، 1
، الهمم فً شرح الحكم،المطبعة الجمالٌة،بحارة الروم،مصر إٌقاظأحمد بن أحمد بن عجٌبة الحسنً، 2

 8،ص5=5
 >95عبد الرحمن بن خلدون،المقدمة،اعتناء وتقدٌم:أحمد الزعبً،دار الهدى،عٌن ملٌلة،الجزائر،ص 3
 ، رات كلٌة اآلداب ،منوبةبالبالد التونسٌة،منشو ًالتلٌلً العجٌلً،الطرق الصوفٌة واالستعمار الفرنس 4

 ;6،ص6==5تونس،
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منه قول مالك رحمه هللا:"من تصوف ولم ٌتفقه فقد تزندق ،ومن تفقه ولم بدونه و

تحقق" تفسق،ومن جمع بٌنهما فقد ٌتصوف فقد 
1

 

الصوف ،وهو اللباس  إلىوٌعرفه الدكتور عكاشة الشاٌف: "الصوفٌة لغة نسبة 

والصوفٌة نوع تقلٌدا عن الرهبان النصارى،  أخذوهالمفضل عند مرٌدٌها ،وقد 

،وتمثل ردة فعل من العقالنٌة ...وكان التوكٌد فٌها على والغٌبٌة من الزهد 

( وعلى النور الداخلً الذي ٌقذفه هللا والتقرب الشخصً اإللهًالعاطفة )الحب 

 ،معرفة هللا و التقرب الشخصً منه إلى لإلنسانمنه ،وعلى الزهد و التقشف 

أخذت الصوفٌة أٌضا بعض اآلراء المستمدة  اوأخٌرا االتحادٌة ،فً سٌر تطوره

من البوذٌة كاالتحاد باهلل والفناء فٌه ...مما ٌشٌر إلى أثر الرهبة المسٌحٌة فً 

الصوفٌة االنقطاع للتأمل الروحً وإطالة الهجود و الصالة
2
. 

لم وصحابته لم ٌشهده عهد الرسول صلى هللا علٌه وس علم عموما التصوف هو

تكاف فً العبادة  و الزهد فً الدنٌا،وهو أعلى مراتب العبادة مبنً على االعوهو 

هو لى التوحٌد و المحبة و المشاهدة،و الصوفً أي اإلحسان و السمو األخالقً إ

ذلك الزاهد العابد المنصرف بفكره إلى هللا المبتعد عن الدنٌا و ملذاتها و ترفها . 

 ل سلوكات و ممارساتوالصوفً هو المنتسب للطرٌقة الصوفٌة ،وهً فً األص

دٌنٌة أخرى تدخل فً باب الذكر لم تنص علٌها النصوص اإلسالمٌة الرسمٌة 

 كاألوراد و الذكر التً تقام فً الزواٌا . 

                                                           
كمال الدٌن عبد الرزاق القاشانً،من صوفٌة القرن الثامن الهجري ـ اصطالحات الصوفٌة ـ تحقٌق  1

 .:59،ص5>=5وتعلٌق: محمد كمال إبراهٌم جعفر،مركز تحقٌق التراث،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،
شاٌف عكاشة ،الحضارة العربٌة اإلسالمٌة بٌن التطور و التخلف، دٌوان المطبوعات الجامعٌة،           2

 .;>ـ :>،ص8==5بن عكنون،الجزائر،
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 الصوفية ومعتقد األولياء الصالحين:  .3

 : الولي . أ

ً ألمور ل  وَ تَ ً هو الناصر،وقٌل المُ لغة اسم من أسماء هللا الحسنى ، الول  الولً 

لك األشٌاء جمٌعها او الخالئق القائم بها، و من أسمائه تعالى الوالً : وهو مالعالم 

المتصرف فٌها ، قال ابن األثٌر:وكأن الوالٌة تشعر بالتدبٌر و القدرة و الفعل.
1

 

والولً:الصدٌق و النصٌر قال الرسول صلى هللا علٌه و سلم :"َمْن ُكْنُت َمْوالَهُ 

ٌَن آَمُنوا َفَعلً  َمْواَلهُ".أي من أَحَ  ًُّ الذ  َتَولَّه ".وقوله تعالى :"هللا َول  ٌَ ِنً وَتَواّلنً َفْل بَّ

لَُماِت إلى النُّور ٌَن َكَفُروا أَْولِ ٌُْخِرُجُهم ِمَن الظُّ ٌُْخِرُجوَنُهْم ِمَن ، والذ  اُؤُهْم الَطاُغوُت  ٌَ

اِر ُهْم ِفٌ لَُماِت أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ "َها َخالُِدونالنُّوِر إِلَى الظُّ
2
. 

لهم ألنه ٌزٌدهم بإٌمانهم هداٌة.وٌعرف  أي ولٌهم فً هداٌتهم و إقامة البرهان 

البعض الولً بأنه العارف باهلل وبصفاته والمواظب على الطاعات المتجنب 

للمعاصً المعرض عن االنهماك فً اللذات والشهوات المباحة وسمً ولٌا ألنه 

ٌتولى عبادة هللا على الدوام
3
. 

اَء   ٌَ كما دلت صفة الوالٌة ٌنالها المواظب والمقتصد سواء،قال تعالى:"أاََل إِنَّ أَْولِ

قُون" تَّ ٌَ ٌَن آَمُنوا َوَكاُنوا  ْحَزُنون،الذ  ٌَ ِهْم َواَل  ٌْ هللَاِ اَل َخْوٌف َعلَ
4
. 
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األولٌاء و الولً كرمز مقدس مستنبط من معتقدات الصوفٌة،إذ كثٌرا من أوالئك 

عرفهم األتباع من خالل تشكٌالت الطرق الصوفٌة الواسعة و نالوا شهرتهم

األحمدٌة و الشاذلٌة"ها أسم أحد األولٌاء كالقادرٌة والمختلفة إذ تحمل الكثٌر من
1
. 

 اء و الزهاد والولً من المنظور الدٌنً الشخص التقً الصالح كالدعاة و الفقه

كتب المتصوفة على مشاٌخ الصوفٌة  ، و فً تعرٌف الولً والوالٌة تعتمد و

 الرسالة القشٌرٌة والتً جاء فٌها تعرٌف الولً على معنٌٌن:

أحدهما: فعٌل بمعنى مفعول ،وهو من ٌتولى هللا سبحانه أمره قال تعالى: "وهو 

ٌتولى الصالحٌن " فال ٌكله إلى نفسه لحظة بل ٌتولى الحق سبحانه رعاٌته. 

ولى عبادة هللا وطاعته،فعبادته تجري والثانً :فعٌل مبالغة من الفاعل وهو الذي ٌت

 فال ٌخلق له الخذالن الذي هو القدرةٌتخللها عصٌان...  على التوالً من غٌر أن

"قال وكال الوصفٌن واجب حتى ٌكون الولً ولٌا...فمن شرط ، على العصٌان

" معصوما الولً أن ٌكون محفوظا كما أن من شرط النبً أن ٌكون
2

 

 رق بٌن أهل السنة و المتصوفة حول مفهوم الولً ،فأهلمن هنا ٌمكن مالحظة الف

ال ٌرون أحدا معصوما ال ولً وال غٌره عدا األنبٌاء والرسل ،فً حٌن السنة 

الصوفٌة ٌجعلون العصمة شرطا للولً ،ومنهم  من ٌنفً الوالٌة تماما عمن وقع 

ذلك القشٌري نفسهفً  و أبرزهم  فً زلة أو خطٌئة،
3

 

                                                           
 .=>7محمد الجوهري،مرجع سابق،  ص 1

 
 ;55،ص 6005أبو القاسم عبد الكرٌم القشٌري ،الرسالة القشٌرٌة،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت، 2
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ل اإلٌمان ٌزٌد وٌنقص بحسب اإلٌمان والعمل الصالح ، فال فالوالٌة مثلها مث

ٌشترط للولً العصمة من بنً آدم لقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم:"كل بنً  

آدم خطاء ،وخٌر الخطائٌن التوابون" ،لذلك ٌتجلى اعتقاد أهل البدع العصمة فً 

سلم فً مشاٌخهم و أئمتهم حتى وضعوهم فً مرتبة الرسول صلى هللا علٌه و

أحواله ومعجزاته بل وضعوهم فً مراتب األلوهٌة مثلما ألّه الٌهود والنصارى 

 أحبارهم ورهبانهم. 

"فلٌس من شروط ولً هللا أن ٌكون معصوما ال ٌغلط وال ٌخطأ ،بل ٌجوز أن  

ٌخفى علٌه بعض علم الشرٌعة وٌجوز أن ٌشتبه علٌه بعض علم الشرٌعة وٌجوز 

الدٌن"أن ٌشتبه علٌه بعض أمور 
1
،ومن هذا المنطلق اعتقد الصوفٌة فً   

األولٌاء و ظهر االعتكاف عند قبورهم ،ودعاء األموات واالستغاثة بهم والتحدث 

بخصائص وقدرات أصحاب القبور.
 

 

 مكانة الولي في الثقافة الشعبية: . ب

و الولً بمفهومه فً الثقافة الشعبٌة ارتبط بفكر الصوفٌة الذي ٌقوم على مبدأ 

تربوٌة على رأس كل واحدة شٌخ له و كمؤسسات دٌنٌة  الزواٌانتشار االوالٌة و 

ومن معتقدات الصوفٌة المالزمة  ٌه ،طرٌقته الصوفٌة التً ٌفرضها على مرٌد

و الضرٌح التً عملت على  كةلالعتقاد فً الولً تحقق الكرامات وحدوث البر

ولتوضٌح ذلك وجب تحدٌد المعانً الدالة  ترسٌخها فً المخٌال الشعبً إلى الٌوم

  على مكانته وقداسته ضمن التفكٌر الطرقً الذي انتشر بٌن عامة الشعب:
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 الكـرامـة:ـ 

مه ونزهه ،الكرٌم :الصفوح ،ورجل   لغة: مه:عظَّ الكرم :ضد اللؤم ،أكرمه و َكرَّ

م :مكرم للناس مكرا
1

 

الكرامة هً اسم مشتق من الكرم الدال على القدر والمنزلة والمٌل والعطاء 

واإلكرام. والكرامة صفة وعالمة دالة على الزٌادة والفضل والوفرة وحب الخٌر، 

 فالكرامة هً اسم جامع لمعنى الفضائل الخلقٌة وجمعها مكارم وكرامات.

وغٌرهم بأنها  األمر الخارق للعادة  األصول ٌعرفها العلماء وأهل: اصطالحاـ 

غٌر معروف بالتحدي ودعوى النبوة وهً األمر الذي ٌظهره هللا سبحانه على 

 أولٌائه إكراما لهم وهً إشارة لهم على صالحهم.

أمر خارق للعادة ٌجرٌه هللا على ٌد عبد صالح لحاجة دٌنٌة أو دنٌوٌة  والكرامة

بها كل ولً صالح وهً التً تحقق الشهرة لهذا أي أعمال خارقة للعادة ٌمتاز 

الولً وااللتفاف حوله أو حول ضرٌحه،ولتفرق بٌنها وبٌن المعجزة فالمعجزات 

لألنبٌاء والكرامات للصالحٌن
2

،وتعد الكرامة شرطا أساسٌا للوالٌة عند الصوفٌة 

 حتى أن كبار الصوفٌة ال ٌفرقون بٌن المعجزة والكرامة وٌؤكدون حدوثها.
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رة التً تحدث  أما فً الثقافة الشعبٌة فالكرامة هً نوع من المعجزات المصغَّ

لبعض األتقٌاء والصالحٌن للداللة على صدقهم ورفعتهم وقدراتهم الخارقة 

واالعتقاد بأن هللا ٌسبغ على أولٌائه كرمه من خالل بعض األفعال الخارجة عن 

 ه. قدرات اإلنسان العادي فً حٌاته وتستمر حتى بعد ممات

فً ظل انتشار الطرق الصوفٌة أصبح التصوف حرفة والكرامات مؤهلها 

األساسً إذ كان لألولٌاء طرقهم الخاصة فً انتحال ما ٌخدعون به العامة من 

خوارق األمور والمعجزات الحسٌة لزٌادة نفوذ ذلك الشٌخ أو الولً.وبذلك انخرط 

ر حتى وضعت الصوفٌة األولٌاء العامة فً االعتقاد فً األولٌاء واإلٌمان باألساطٌ

فوق مرتبة الرسل وأقرنتهم باهلل تعالى وأعطتهم ما هلل من  قدرات فً تصرٌف 

التحدث أحوال البشر،واالستغاثة بهم والعكوف عند القبور ودعاء األموات و

 بخصائص وقدرات أصحابها . 

 :البركةـ 

:الدعاء لإلنسان أو غٌره  كٌالتبرماء و الزٌادة،و ،و البركة :النَّ كَ رَ :من فعل بَ  لغة 

رك هللا الشًء و علٌه تبرٌكا أي قلت له بارك هللا علٌك.و با كتُ . ٌقال :برَّ بالبركة

وضع فٌه البركة،وفً الصالة على النبً صلى هللا علٌه بارك فٌه و علٌه 

وسلم"...و بارك على محمد و على آل محمد..."أي أثبت له وأَِدم ما أعطٌته من 

ف و الكرامةالتشرٌ
1
. 
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: هً االعتقاد فً كرامات األولٌاء الصالحٌن و قدرتهم على إٌصال صطالحاإـ 

الدعوات و تحقٌق األمنٌات و اإلٌمان بقدراتهم الخارقة فً الشفاء و جلب الغٌث 

و درء البالء بل وإنزال العقاب وفرض الخضوع و الركون
1
. 

 لشٌخ و  نشأت العالقة بٌن الشٌخ من هذا المنطلق ترسخت عقٌدة المرابط وا

 مرٌدٌه القائمة على االلتزام بالطاعة و الوالء للشٌخ فً حٌاته و حتى بعد موته  و

إذ كثٌرا ما كان ٌدفن شٌخ الزاوٌة داخلها أو ٌقام له ضرٌح كنصب تذكاري فً 

شكل مكان مقدس للزٌارة و التبرك ، فتمارس الطقوس و الشعائر و االحتفاالت  

تعظٌما للشٌخ أو الولً الصالح و بذلك انتشرت األضرحة والمزارات  فً القرى 

 بها. و المدن و تكونت المعتقدات الشعبٌة المرتبطة 

 الضريح: ـ 

ضرح الشًء أخفاه أرضا ولغوٌا ٌعنً  ح،ورَ رٌح مأخوذ من كلمة ضَ الضَّ 

 القبر.وفعل ضرح أي حفر وشق التراب أو األرض.

ِرٌُح: هو شق فً وسط   القبر، وقٌل الضرٌح هو القبر كلهالضَّ
2

،إذن فالضرٌح 

البناء المقام قد أطلقت هذه التسمٌة على "هو القبر ألن األصل فٌه هو الدفن ،و 

على قبر ولً صالح تعلوه قبة، لقد اقترن الحدٌث عن الضرٌح بقبر ولً من 

أولٌاء هللا الصالحٌن أو سلطان من السالطٌن أو بعالم من العلماء و قد شاع 
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أما القبر فهو آخر مثوى لإلنسان ضرٌح ،مصطلح المقبرة و التراب رمزا لل

البسٌط أو العادي
1
"  . 

توفرت فٌه سمات العظمة والهٌبة ،حٌث ال ٌكاد م دٌنً مقدس و الضرٌح هو معل

ٌقصده األوفٌاء لولٌهم من خالل انجاز ٌخلو أي ضرٌح من قبة وٌمتاز بالبٌاض  

طقوس عقائدٌة كالقرابٌن  و الشموع و البخور و غٌرها،والضرٌح ٌكتسً مكانة 

لطرق شٌوخ ا خاصة ومقدسة عند الطرق الصوفٌة خاصة تلك التً تضم رفات

الصوفٌة المعروفٌن حتى أصبحت أضرحة الورعٌن والمتعبدٌن معابدا ٌقصدها 

الورعون والزوار كما ٌقصدون المسجد من خالل انجاز أعمال ومعتقدات أشبه 

 بطقوس التضحٌات والقرابٌن.

تعتبر)الكرامة،البركة، الضرٌح( أهم أسس االعتقاد فً األولٌاء الصالحٌن  

غٌاب التعلٌم سابقا المعتقدات وتقدٌسهم  لدى الصوفٌة ، ومما زاد فً ترسخ هذه 

و الفهم الصحٌح لإلسالم  الشًء الذي جعل الزواٌا قبلة للسكان وملجأ لألمان 

ٌاء و كراماتهم الروحٌة وتحقٌق األمنٌات من خالل االعتقاد فً األول
2

إلى  هذا   

مما جانب الدور الذي كان ٌؤدٌه شٌوخ الزواٌا فً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة 

هم تلك السلطة الروحٌة التً استغلت لتحقٌق ذلك النفوذ فً األوساط الشعبٌة أعطا

ه  المرابط أساس السلطة الروحٌة تسعى الغالبٌة لنٌل بركتالشٌخ أوأصبح ف

 ضاه فً حٌاته وبعد موته .ور
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الطرق الصوفٌة التً سٌطرت على عقلٌة المجتمع الجزائري فً  لقد ساهمت 

الشعبٌة و خاصة  عتقدات و جعلها مقدسة ضمن ثقافتهتثبٌت هذه المالماضً فً 

ء الصالحٌن و المعروفة مع تكرار تلك المواعٌد السنوٌة المخصصة لألولٌا

 "بالوعدة".

معتقدات الشعبٌة المرتبطة بتقدٌس األولٌاء فً حٌاتهم إذن تشكل مجموع ال

ومماتهم من خالل االعتقاد فً القبور واألضرحة واألمكنة المحٌطة باألضرحة  

أهم أسباب استمرار تلك الطقوس المرتبطة بظاهرة الوعدة منها زٌارة األضرحة 

و التبرك واإلطعام والحضرة وغٌرها من المظاهر ،وبذلك تشكل الطقوس 

والمعتقدات الشعبٌة كال ال ٌمكن فصل أحدهما عن اآلخر، والوعدة هً الضامن 

 األساسً الستمرار ذلك.

III. :التصوف الطرقي في الجزائر 

 نشأته وانطالقه: .1

خالل القرن الثانً الهجري وتبلور مع القرن  اإلسالمًظهر التصوف بالمشرق 

المغرب منذ القرن التاسع الهجري بفضل العالمة  إلىومنه انتقل  الثالث الهجري 

 لكتبه )أصول الفقه،إحٌاء علوم الدٌن وغٌرها( أبً حامد الغزالً الذي كان

لم ٌكن بالمغرب شأن  ،"إذلمدرسته دورا كبٌرا فً انتشار التعبد والزهد و

التً فتحت المجال أمام إنتشار التٌار للصوفٌة إلى أن جاءت الدولة المؤمنٌة 

الفلسفة ،فظهر من الصوفٌة  من خالل  نشر العلوم والمعارف ونصر صوفًال

رجال ذوو علم طار صٌتهم فً اآلفاق ولكن لقوة نفوذ الدولة لم ٌتغلبوا على 
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حتى سقطت وخلفتها دول تنازع أمراؤها أمرهم بٌنهم فضعف  العامة

دأ انحطاط سلطانهم،وعلت كلمة الصوفٌة فمثلوا أدوارهم مع العامة وكان ذلك مبت

الجزائر والمغرب دٌنٌا وسٌاسٌا"
1
. 

التصوف فً المغرب العربً عامة والجزائر خاصة فً مراحله األولى وتمٌز 

بالتصوف العلمً المستمد من الدٌن الصحٌح المبنً على التفقه فً الدٌن ومعرفة 

 الكتاب والسنة معرفة دقٌقة إذ برز علماء أجالء ساهموا فً تنوٌر العقول وتعلٌم

 األندلسً  أصول الدٌن و التصوف السنً الحقٌقً على غرار "أبً مدٌن شعٌب

م(، )علً بن عبد هللا  8=55ت هـ/5=9توفًم ، >=50هـ / 6=8) "دفٌن تلمسان

"عبد الرحمن ،م( >569هـ/  99:المشهور بأبً الحسن الشاذلً )المتوفً 

جمعوا بٌن العلم والعمل  "محمد الهواري"و غٌرهم من العلماء الذٌنالثعالبً"،

الورع والتقوى و االبتعاد عن الكتاب والسنة معرفة دقٌقة إضافة إلى ومعرفة 

 مغرٌات الدنٌا وذلك هو حقٌقة التصوف.

 غرقتفقد أما بعد سقوط الدولة الموحدٌة إلى غاٌة بداٌة العهد االستعماري 

  تصادٌةسوء األحوال االق الفوضى والمنطقة فً الصراعات السٌاسٌة و 

 وغلق مٌة خاصة الدٌنٌة مؤسسات التعلٌودور الوتراجع التعلٌم   االجتماعٌةو

انحراف العقائد والسلوك   مما أدى إلى،الدٌنً وهجرة العلماء  باب االجتهاد

رة و أوراد و اعتقاد فً المرابطفساد التصوف العملً بما فٌه من حضالدٌنً 
2
. 

 

                                                           
 ;78،ص6مبارك بن محمد المٌلً،تارٌخ الجزائر القدٌم والحدٌث ،ج  1

 96،ص9>=5المؤسسة الوطنٌة للكتاب،،5القاسم سعد هللا،تارٌخ الجزائر الثقافً،ج أبو  2
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الصوفٌة  قالمغرب اإلسالمً مع انتشارا لطرلقد زاد انتشار الفكر الصوفً فً 

م ( بظهور الطرٌقة الكبٌرة التً تنتسب إلى أبً عبد هللا  59هـ / =منذ القرن) 

م(وظهرت فروع كثٌرة للشاذلٌة لعبت دورا  58:9هـ / =:>محمد الجازولً)

كبٌرا فً الحٌاة الدٌنٌة للمغرب وتحول التصوف من مكانته إلى حلقات الرقص 

 والذكر والصلوات مما جعل التصوف ٌحٌد عن أي وعً تفكٌري.الصوفً 

 

 الطرق الصوفية: .2

إلى هللا تعالى، :الطرٌق هو السبٌل ،والطرٌق الصوفً هو وسٌلة السفر  الطرٌقة

هو السالك لهذا الطرٌق أو المسافر إلى ربه ولهفة المشتاق والذي ٌسٌر  والمرٌد

 فٌه مقاما بعد مقام حتى ٌصل إلى بارئه.

من طرف شٌخ الذٌن ٌتلقون العهد  رٌدٌنلطرٌقة الصوفٌة هً جماعة من الما

أو من ٌمثله من أجل الوصول إلى المعرفة الحقٌقٌة ،من خالل سلوكات  الطرٌقة

لذٌن تجب علٌهم الطاعة وا وأفعال وحاالت )أذكار،تسابٌح،أحزاب،صلوات...(

أسها ٌوجد شٌخ الطرٌقة ،وهو ،وٌكون عدد أفرادها غٌر محدود وعلى رواالمتثال

ٌكون الورٌث غالبا و ،رث سلطته الروحٌةٌوالذي ٌستخلف بعد مماته مؤسسها 

 .ضمن العائلة تبعا لرغبة الشٌخ قبل وفاته 

 

تتكون الطرٌقة من الشٌخ وخلفائه أو نوابه ٌلٌهم النواب الجهوٌون والمحلٌون 

ٌدٌن قواعد الطرٌقة التً والمقدمون ،وٌنحصر دورهم فً تلقٌن التالمٌذ والمر

انخراط  إلى.هذا وٌترأس الشٌخ الحضرة فً الزاوٌة وٌسعى إلٌهاٌنتمون 

 .ا وأوقاف الزاوٌة وٌسٌر الزاوٌةاألعضاء الجدد وٌجمع أموال الزٌارات والهداٌ
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 إلىالزهاد من خلواتهم  أولئكوانتشرت عندما انتقل  لقد تطورت الطرق

الرباطات حٌث بدأوا فً نشر تعالٌمهم الصوفٌة ،وبذلك تحولت الرباطات من 

، ،إذ كان على رأس كل رباط شٌخالتعلٌمً الدور إلىدورها الحربً والجهادي 

ذا سلطة وبذلك أصبح المرابط لٌس رجل الحرب الذي ٌرابط فً الثغور بل رجال 

.رامات وخوارقمن ك إلٌهروحٌة ونفوذ قوي على الناس بسبب ما ٌنسب 
1
  

 

استطاعت الطرق الصوفٌة أن تتغلغل فً أوساط الجماهٌر الشعبٌة المغربٌة 

وتنشر بعض المعتقدات الدٌنٌة الغرٌبة التً ظلت محل استهجان ورفض علماء 

  الطرٌقة اإلسالمًانتشارا فً المغرب مدى السنٌن،ومن الطرق األكثر ىالسنة عل

ا)درقاوة ،العالوٌة ،الهبرٌة...(القادرٌة والطرٌقة الشاذلٌة بكل فروعه
*
وبذلك  

أصبح التصوف مظهرا ممٌزا للحٌاة الثقافٌة والدٌنٌة فً المنطقة مهد لنشر الكثٌر 

من المعتقدات واألساطٌر والممارسات التً ساهمت فً نشر فكرة األولٌاء 

والتخلف  اإلسالمٌةط الحضارة الصالحٌن ،وخلفت الجمود وتسببت فً انحطا

وكراماتهم ،فزادت  األولٌاءالفكري لدى طبقات الشعب،وبالتالً زاد االعتقاد فً 

  .سلطتهم الروحٌة واتسع نفوذهم وكثر عددهم
2

 

 

 :الزوايا والطرق الصوفية في الجزائر .7

                                                           
 67ص ،:;=5،5الفن للطباعة،باتنة،طر،نشأة المرابطٌن والطرق الصوفٌة،دارالطاهبن فٌاللً مختار   1

 هً إحدى فروع الطرٌقة الشاذلٌة أسسها محمد العربً بن أحمد المشهور بالدرقاوي الطرٌقة الدرقاوٌة *

ومن م  67>5،توفً الشٌخ الدرقاوي سنة دارسة بالمغرب ،انتشرت بالجزائروهو من األشراف األ

  .فروعها العالوٌة والهبرٌة

  
 =5نفس المرجع ،صفٌاللً مختار، 2
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ً فً الجزائر والمغرب لقد ساهمت الزواٌا بشكل كبٌر فً انتشار الفكر الصوف

 . اإلسالمً

 اإلسالمالزاوٌة هً مؤسسة دٌنٌة اعتمدها مذهب الطائفة الصوفٌة لنشر ثقافة و

الطرقً الذي ٌعتمد التربٌة الروحٌة ،وهً بناء بسٌط قلٌل النوافذ ٌضم مصلى 

المرٌدٌن والزوار ،ال توجد بها  إلقامةومدرسة قرآنٌة وبناٌات أخرى ألخرى 

والصحاري.فً األرٌاف والمدن  انتشرتمئذنة ،
1

 

المسافرٌن ،تحولت فٌما  وإطعامه لضٌافة العابرٌن مكان موج أٌضا الزواٌا هًو

مكان للزهاد وطالب العلم وحفظة القرآن .تتمٌز الزواٌا ببنائها البسٌط  إلىبعد 

وعلى رأس كل منها شٌخ الزاوٌة مكلف بالتعلٌم وله معاونوه وعدد من الخدم 

ألوقاف والزكاة والهداٌا وما تتلقاه من أفراد المتطوعٌن ،تتمثل مواردها من ا

غٌر ذلك من  إلىالقبٌلة و أتباعها وتبرعات المسافرٌن و ما ٌقدمه زوار الزاوٌة 

الموارد
2
. 

 

فً الدفاع عن البلد  اإلسالمًفً المغرب  اإلسالمٌةوفً ظل ضعف الدوٌالت 

العدو، أصبحت الزواٌا والرباطات مؤسسات للجهاد والتحرٌض على مواجهة 

حركة  إلىهذا ظهر لفظ المرابط وتحولت حركة المرابطٌن  اومن خالل دوره

م حٌث أصبح كل  59واسعة االنتشار خاصة فً المغرب األوسط مع بداٌة القرن 

لقد ساهم نفوذهم الدٌنً والسٌاسً فً نشرهم للخرافات  ناسك أو زاهد مرابط

األولٌاء  وفً قدراتهم، وأدى اإلقبال كاالعتقاد فً  والبدع التً تقبلتها العامة

علٌهم إلى رفع مكانتهم وتوسع نفوذهم مما جعلهم ٌدعون الوالٌة وٌظهرون 

                                                           
 0;8صأبو القاسم سعد هللا، مرجع سابق   1

 ;6فٌاللً مختار،نفس المرجع ،ص  2
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مظاهر الزهد والعبادة ،وتحولت الوالٌة إلى وراثة االبن ألبٌه ،ومن هنا كانت 

بأن البركة اإللهٌة تفٌض على الولً ثم تنتقل إلى ذرٌته فٌصبح  الفكرة القائلة :

هم شٌوخا ٌلتمس منهم الناس البركة كما تتسابق القبائل لتكون لكل منها ولٌها جمٌع

ٌعزز شوكتها وٌدعم مركزها وٌصبغ علٌها بركته مما ساهم فً انتشار األولٌاء
1

 . 

 

إذن كان لهذه الظروف الخاصة بانتشار فكرة المرابطٌن والزواٌا دورا كبٌرا فً 

واإلٌمان ببركتهم والتً ذاع صٌتها وفكرها  نشر الفكر القائم على تقدٌس األولٌاء

خاصة فً األرٌاف فً ظل انتشار الجهل وغٌاب المؤسسات التعلٌمٌة لتحل 

محلها الزواٌا كمؤسسات دٌنٌة وتربوٌة واجتماعٌة على رأس كل واحدة شٌخ 

 طرٌقة صوفٌة.

ٌن لقد ساهمت الزواٌا انطالقا من أدوارها فً المجتمع للتروٌج ألفكار المرابط

وبركاتهم من خالل حلقات الذكر وتالوة األذكار الصوفٌة والحضرة مما ٌستقطب 

العدٌد من األتباع والمرٌدٌن ،وتنظم تلك الزواٌا زٌارة للقبور فً جماعات واتخاذ 

المشاهد والوعدات وذلك لخلق مناسبة تذبح أثناءها الذبائح ،وتقدم الهداٌا واألموال 

للشٌخ
2
. 

 

م ،  59نتشرت الطرق الصوفٌة فً الجزائر منذ بداٌة القرن خالصة القول لقد ا

م  =5م والربع األول من القرن  >5ونمت وتوسعت مع النصف الثانً من القرن

                                                           
 68نفس المرجع،ص 1

 ;9نفس المرجع ،ص  2
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وبالمقابل انتشار الزواٌا ،وفً هذه الظروف انتشرت الزواٌا واألضرحة أكثر مما 

انتشرت المدارس والمساجد خالل العهد العثمانً
1
. 

 

 ـ الطرق الصوفية والزوايا في العهد العثماني:  . أ

انتشرت الطرق الصوفٌة خالل الحكم العثمانً وقوي نفوذها الدٌنً وتأثٌرها 

الثقافً والسٌاسً واالجتماعً ،ألن العثمانٌون عرفوا قبل ذلك بوالئهم للطرق 

مان ،ودعمهم لشٌوخ الزواٌا والطرق لض والمولوٌة والقادرٌة بكداشٌةلالصوفٌة كا

استقرار حكمهم خاصة فً المناطق النائٌة والرٌفٌة من خالل التحالف مع 

 المرابطٌن .

منها من حافظت على جوهر التصوف لقد انتشرت الطرق الصوفٌة فً الجزائر 

فٌه من خالل األذكار واألوراد والتسابٌح المفروضة على  تومنها من ابتدع

 .المرٌدٌن واألتباع 

هـ  >9: م،توفً سنة 6;55هـ / 7=9:)أبً الحسن الشاذلً:الشاذلٌة هامن أبرز

 =>50الطٌبٌة)م(،  =596هـ / :7=م(،العٌساوٌة)أحمد بن عٌسى  >569/

م(،  7=;5هـ/  >560حمانٌة )الرّ ، م( 58;5هـ/ 5569القادرٌة)م(، >;:5هـ/

م(،وكل طرٌقة من  78>5هـ / 5690السنوسٌة)  ،م(8;>5هـ/ 5=56العالوٌة   )

 لها زواٌا كثٌرة تعد بالعشرات وأحٌانا بالمئات فً معظم أنحاء البالد. هذه الطرق

وفً ظل ضعف السلطة العثمانٌة الحاكمة "ازداد نفوذ الزواٌا وشٌوخها فكثرت 

الطرق والزواٌا واألضرحة وغرقت البالد فً هذا العهد فً التصوف والدروشة، 

                                                           
 :=8،صمرجع سابقأبو القاسم سعد هللا،  1
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ف ،وٌتقربون إلٌهم ببناء الحكام ٌظهرون االحترام والتبجٌل ألهل التصووأصبح 

الزواٌا والوقف علٌها وإعفاءها من الضرائب ..."
1

 . 

"لقد ساهم هذا التحالف بٌن الحكام العثمانٌٌن والمرابطٌن فً ابتعادهم عن دورهم 

الحقٌقً وتحولهم إلى أداة إفساد من خالل انتشار البدع وسٌادة الجهل وانحراف 

ً وتحالف هؤالء مع الظلمة واللصوص أهل الطرق الصوفٌة عن التصوف الحقٌق

والوالة الفاسدٌن
2

." 

"ٌمل أطجؼ ِٓ شؼبه ثؼغ اٌّواثط١ٓ ى٠بهح اٌمجٛه فٟ عّبػبد ٚإظٙبه أؽٛاي 

فبطخ ٚارقبم اٌّشب٘ل ٚ اٌٛػلاد ،ٚمٌه  ٌقٍك ِٕبٍجخ رنثؼ أصٕبء٘ب اٌنثبئؼ ٚرملَ 

ٌٍزغّغ  ُّبه٘اٌٙلا٠ب ٚاألِٛاي ٌٍش١ـ ٚاعزّبع إٌبً ػٍٝ افزالف عَُٕٙ ٚ اػز

 3فٟ اٌّىبْ اٌّزفك ػ١ٍٗ اٌنٞ لل ٠ىْٛ ىا٠ٚخ اٌش١ـ ٔفَٙب" .

أزشود األػوؽخ ٚاٌيٚا٠ب ثً ٚرموة اٌؾىبَ ِٓ أً٘ فٟ ظً ٘نٖ األٚػبع 

ف ثجٕبء اٌيٚا٠ب ٚاٌٛلف ػ١ٍٙب ٚإػفبء٘ب ِٓ اٌؼوائت،فأغللٛا ػ١ٍُٙ  ّٛ اٌزظ

ً ٍىٛرُٙ ػٓ عٛه ٚظٍُ اٌؼطب٠ب ٚاٌٙلا٠ب ٌنٌه أؾوفٛا ػٓ اٌزظٛف اٌؾم١مٟ ِمبث

 .اٌؾىبَ، ٚثنٌه أزشود اٌقوافبد ٚاألٚ٘بَ

ؽّل أ١ِٓ: "فمل اٌل٠ٓ هٚؽٗ ٚطبه شؼبئو ظب٘و٠خ ال رٌّ أٚفٟ ٘نا اٌظلك ٠مٛي  

ٍبكد اٌقوافبد ٚأطجؼ اٌزظٛف أٌؼبثب ثٍٙٛا١ٔخ ٚاٌل٠ٓ ٚاٌمٍت ٚال رؾ١ٟ اٌوٚػ،

 .١ٍٚ4ٍخ إٌغبػ"ِظب٘و شى١ٍخ.. ٚاٌزَّؼ ثبٌمجٛه ٚاٌزًٍٛ ثبأل١ٌٚبء ٘ٛ 

                                                           
 6:9،صنفس المرجع،أبو القاسم سعد هللا 1
 =;8المرجع نفسه،ص  2
 =>8، صنفسه المرجع 3
 55ـ  > أحمد أمٌن،زعماء االصالح فً العصر الحدٌث،بٌروت ،دار الكتاب العربً،ص4
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٠ٚمٛي فٟ ِٛػغ آفو "٘ؤالء األ١ٌٚبء ٠ؾظ إ١ٌُٙ إٌبً ٠ٚملِْٛ ٌُٙ إٌنٚه 

مل رؾبٌف اٌؾىبَ ِغ أٚالئه ٌ أُٔٙ لبكهْٚ ػٍٝ إٌفغ ٚاٌؼو". ٠ْٚٚؼزمل

اٌّواثط١ٓ ٚهعبي اٌطول١خ ٌؼّبْ ك٠ِّٛخ ؽىُّٙ ٚاٍزمواهٖ أوضو ِّب وبْ ُّ٘ٙ 

 ؾ١ؼ.رؾم١ك اٌزملَ اٌفىوٞ ٚٔشو اٌل٠ٓ اٌظ

٘ب ٚػٍٝ ٘ؤالء طٛف١خ ِٕٙغٙب اٌقبص ٚش١قٙب ِٚو٠لٚوبْ ٌىً ؽو٠مخ  ٌمل

االٌزياَ ثٙب ِٚالىِزٙب ٚاٌقؼٛع ٌش١قٙب ؽزٝ ٠فبهق اٌؾ١بح، ٚثنٌه ٠ظجؼ اٌّو٠ل 

ٍَِٛة اإلهاكح ٠ٚظجؼ ش١ـ اٌطو٠مخ اٌٛاٍطخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ هللا، وّب أطجؼ االٔم١بك 

 شوؽب أٍب١ٍب ٍٛاء فٟ ؽ١برٗ أٚ ِّبرٗ.

٘نٖ األٚػبع ا١ٌَب١ٍخ ٚ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ اٌزٟ ١ِيد اٌفزوح اٌؼضّب١ٔخ فٟ إْ 

رأصو اٌؼبِخ ِٓ إٌبً ثٙنٖ اٌغيائو ٍبّ٘ذ فٟ أزشبه االػزمبك فٟ األ١ٌٚبء ٚ 

فبػزملٚا فٟ للهح ٚفٛاهق اٌٌٟٛ، ؽزٝ أْ ثؼؼُٙ اػزجو للهح اٌٌٟٛ  اٌقوافبد

اٌزظٛف ٚاٌلهٚشخ فأطجؼ اٌؼٍّبء  . ٚ٘ىنا غولذ اٌجالك فٟألٜٛ ِٓ للهح هللا

)اٌفمٙبء(٠زجبْ٘ٛ ثأفن اٌطوق ٚاألموبه ٚاٌقولخ ٚاٌَجؾخ ٚ...ٚأطجؼ اٌؾىبَ 

٠ظٙوْٚ وً االؽزواَ ٚاٌزجغ١ً ألً٘ اٌزظٛف اٌؾم١مٟ ٚاٌىبمة ِؼب .أِب اٌؼبِخ 

 .1فال رَأي ػٓ أؽٛاٌٙب ٚػمبئل٘ب 

ٌقوافبد ٚاٌلعً ٌمل رّقغ ػٓ ٘نا اٌٛػغ أزشبه اٌفٛػٝ اٌل١ٕ٠خ ٚوضوح ا

ٚاٍزغالي اٌّواثط١ٓ
*
 فالي رٕظ١ُ االؽزفبالد ِٚب وبٔٛاٌٍؼبِخ ٚرقل٠وُ٘ ِٓ  

                                                           
 ;:8،ص نفس المرجعسعد هللا ، مأبو القاس 1

المرابط:فً اللغة العربٌة تعنً الفرد الذي ٌعٌش داخل الرباطات العسكرٌة،والمرابطون إسم إرتبط   *

م ،وفً شمال إفرٌقٌا مثلت حركة دٌنٌة  56و 55بالخالفة اإلسالمٌة فً المغرب وإسبانٌا خالل القرن 

        لمغرب األقصى ،وتستند إلى أفكار شعبٌة وإعتقادات باطلة مثل أن الولًوسٌاسٌة مثل الشرفة فً ا
اإلٍُ ػٍٝ (،وٌطلق  Derminghem (E) ,le culte des saints dans lIslam maghrebin  )  حبٌب هللا  

 

شٌوخ الطرق الصوفٌة و رؤساء الزواٌا الذٌن ٌنحدرون من الساللة الشرٌفة من أبناء علً كرم هللا 
 وجهه أو أحد الصحابة مما أعطاهم النفوذ والسٌطرة على القبائل.
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          اٌطول١خ ٠ملِٛٔٗ ِٓ أفىبه رلػٛ إٌٝ ػلَ اٌزلثو ٚرؾى١ُ اٌؼمً ٚفك اٌمبػلح 

 . »  اػزمل ٚال رٕزمل« 

إن سٌادة الجهل والتخلف الذي مٌز فترة  الحكم العثمانً فً خالصة القول 

الحدٌث ومؤسساته سهل الطرٌق للطرق الصوفٌة الجزائر وعدم االهتمام بالتعلٌم 

والدٌنً على األسس الصحٌحة ،فاستغلت والزواٌا أن تقوم بدورها التربوي 

ث العامة من طرف شٌوخ الزواٌا والمرابطٌن فً نشر التصوف الطرقً،حٌ

أصبح كل دروٌش ولٌا وصاحب كرامات وكل مستغل للعامة باسم الدٌن ومتقرب 

من السلطة باسم الطرٌقة ٌعتبر قطبا تأتٌه الجباٌات وٌقصده الناس بالقرابٌن 

والحكام بالعطاٌا والهداٌا ،وقد عمت الخرافة الجمٌع ،فً عصر ساد فٌه التخلف 

د سمح لهم بالنشاط ألن مما مكن أشخاصا ٌدعون دعوات مضلة ،ومع ذلك ق

ألوقاف ن ٌعنٌهم بناء المساجد وإٌقاف االحكام لم ٌعنٌهم التقدم الفكري بقدر ما كا

 ملحكمه االستقرارعلٌها وتأدٌة الشعائر والتقرب من األولٌاء والصالحٌن لضمان 

واستمرار سٌطرتهم على الشعب ،وتولد عن هذا الوضع كثرة الفوضى الدٌنٌة 

وحلول السحر محل العلم واستغالل المرابطٌن للعامة أبشع وكثرة الخرافات 

عقول العامة فً ظالم دامس وإغراقاستغالل 
1
.  

 الطرق الصوفية والزوايا أثناء االحتالل الفرنسي: ــ . ب

بحلول االستعمار الفرنسً فً الجزائر تعرض الدٌن اإلسالمً ومؤسساته إلى 

حملة شرسة أرٌد من خاللها القضاء على مقومات األمة ونشر الجهل من خالل 

،إذ حول السٌطرة على  معاهد الثقافة اإلسالمٌة والمساجد والمدارس والزواٌا 

عسكرٌة ،خوفا من أن  ثكنات إلىكنائس والبعض اآلخر  إلىاالستعمار بعضها 

                                                           
 5>8ـ 0>8أبو القاسم سعد هللا،نفس المرجع ،ص 1
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ٌكون الدٌن اإلسالمً عامل تماسك أفراد المجتمع ودافعا لشحذ الهمم ومواجهة 

 المستعمر .

منها المعلنة وغٌر المعلنة، ة الثقافة المحلٌة تتعدد األسالٌب االستعمارٌة فً محارب

وٌمكن إٌجاز تلك السٌاسة فً القضاء على المساجد والزواٌا وتقلٌص عددها، 

على األوقاف اإلسالمٌة وإلغاء القضاء اإلسالمً بسلسلة من القرارات  تٌالءواالس

والقوانٌن ومن جهة أخرى دعم الجهل والخرافات والبدع عن طرٌق تدعٌمه 

 للفكر  الطرقً ومؤسساته ورجاالته.

 االستالبلقد شكلت الزواٌا والطرق الصوفٌة حصنا منٌعا أمام محاوالت 

ٌض مرٌدٌها وأتباعها فً التصدي للمستعمر وأبرز االستعمارٌة من خالل تحر

الذي دامت  تلك الطرق الطرٌقة القادرٌة التً ٌنتمً إلٌها األمٌر عبد القادر

ة فاطمة اللّ  إلٌهام والطرٌقة الرحمانٌة التً تنتمً  ;8>5 ـ 76>5مقاومته من 

لتً والطرٌقة الدرقاوٌة وغٌرها من المقاومات واالنتفاضات الشعبٌة ا نسومر

 شكلت الزواٌا أهم ركائزها وشٌوخ الطرق الصوفٌة قادتها والمحرضٌن علٌها .

إضافة إلى دورها الدٌنً والتربوي فقد كان للزواٌا والطرٌقة الصوفٌة  دورا 

كبٌرا فً تالحم أفراد القبٌلة أو القبائل لذلك عمدت اإلدارة االستعمارٌة على نشر 

ٌت القبائل وتفكٌك البنٌة االجتماعٌة للمجتمع التفرقة والنزاعات داخلها بهدف تشت

من جهة ونشر الجهل والخرافات من جهة أخرى واستسالم أفراد المجتمع ألفكار 

الطرق منها "أن االستعمار قضاء وقدر" ومقولة "اعتقد وال تنتقد" التً كبلت 

 العقول لمدة من الزمن وأوقفت مسٌرة الجهاد أٌضا.

دور المنوط بالزواٌا والطرق الصوفٌة لم ٌدخر االستعمار جهدا فً من خالل ال

القضاء علٌها من خالل مصادرة ممتلكات المؤسسات الدٌنٌة المتمثلة فً  أوقاف  
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تستغل فً شراء السالح والعتاد المساجد والزواٌا ومنع جمع األموال التً 

نظٌم االحتفاالت منع تللمقاومة،وفً تعلٌم الصبٌة علوم الدٌن ،إضافة إلى  

بهدف مراقبتها وكل ذلك  والتجمعات إال بترخٌص من السلطات االستعمارٌة 

  رها .ادوأوتقٌٌد 

دورها الزواٌا وبالتالً تراجع  لمداخٌلقد كان لهذه السٌاسة دورا كبٌرا فً تراجع 

جمع التابعٌن واالعتكاف  إلىالتعلٌمً والتربوي والجهادي لتتحول عن ذلك كله 

الحضرات وتردٌد الغناء والرقص الصوفً واالنعزال عن  عبادة والذكر وعلى ال

الدنٌا وتصوٌر ما حل بالبلد على أنه قضاء وقدر بسبب الذنوب وعالج ذلك هو 

 النفس وتطهٌرها من الخطاٌا . تزكٌة

الجزائري وموقف فرنسا من  إن سٌاسة التجهٌل الممارسة على الشعب

زٌادة نشاط الزواٌا والطرق  إلىكلها عوامل أدت المؤسسات التعلٌمٌة والدٌنٌة 

ٌمل ثٍغذ اٌيٚا٠ب ِجٍغب ػظ١ّب ِٓ اٌزأص١و فٟ اٌفىو  "وتكاثرها فً الجزائرالصوفٌة 

ػٍٝ افزالفٙب حتى بلغت  فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ١ِالكٞ فٟ اٌغيائو اإلٍالِٟ 

ػٍٝ  ٚ٘نٖ ١ٌَذ ظب٘وح طؾخأٌف ربثغ ،  700ىا٠ٚخ ٚٚطً ػلك أرجبػٙب  =78

اإلؽالق ػٓ ؽبٌخ اٌفىو ٚاٌضمبفخ فٟ اٌغيائو،ٚإّٔب ك١ًٌ لٛٞ ػٍٝ عّٛك٘ب ٚ 

أؾطبؽٙب اٌؼبَ اٌنٞ هٍّٗ ِؤٍَٛ رٍه اٌطوق ٚ٘ٛ اٌزظٛف ٚاٌو٠بػخ اٌوٚؽ١خ 

ٚٔشو اٌلػٛح اإلٍال١ِخ اٌقبٌظخ ِٓ اٌجلع ٚاألػب١ًٌ إٌّبف١خ ٌٍل٠ٓ ث١ٓ إٌبً 

  1 ٚاٌزجش١و ثبإلٍالَ ث١ٓ غ١و ا١ٌٍَّّٓ .

 انتشارا فً الجزائر: الطرق الصوفٌةهم أِٚٓ 

                                                           
،الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس رائد اإلصالح والتربٌة فً الجزائر،المؤسسة الوطنٌة تركً  رابح  1

 :>،ص 9>=5للكتاب،
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: أسسها محمد بن عبد الرحمن القشتولً الجرجري ،شاركت هذه حمانيةالر  ـ  

 ،كان تواجدها الرئٌسً فً 5;>5الطرٌقة بشكل رئٌسً فً ثورة المقرانً 

 صفوفه فٌما بعد. إلىاالستعمار  احتواها،وقسنطٌنة والجزائر  القبائل منطقة

على ٌد أحمد بن محمد 6>;5سنة  :تأسست فً مدٌنة فاس المغربٌةيجانيةالت  ـ  

 إلى،امتدت هـ 5590باألغواط سنة  مختار التٌجانً المولود فً عٌن ماضً

م( 59>5هـ ـ  5670توفً بفاس)  ،إفرٌقٌاالسودان وقلب 
1
ٌؤخذ علٌها مساندة ،

 الفرنسً فً الجزائر. االستعمار

م(   ::55م ـ  =;50عبد القادر الجٌالنً) محً الدٌن الشٌخ إلى:تنسب القادريةـ 

م  59فً أواخر القرن  إفرٌقٌاأواسط  إلىالمولود فً مدٌنة جٌالن )فارس(امتدت 

المغرب العربً  إلىثم انتقلت 
2

،عرفت بوطنٌتها وحملها للسالح ضد االستعمار 

اء المقاومة إذ كان الشٌخ محً الدٌن وابنه عبد القادر أحد شٌوخها وزعم الفرنسً

  الوطنٌة.

علً بن عبد هللا بن عبد بن عبد الجبار من  :مؤسسها أبو الحسنالشاذليةـ 

شاذلة  إلى قرٌة  ارتحلم ، 6;55هـ  7=9دارسة ولد بمراكشاألشراف األ

فً معظم الدول العربٌة واإلسالمٌة  انتشرتبتونس،ثم إلى اإلسكندرٌة بمصر  ،

 رق الصوفٌة المنتشرة فً الجزائر فروعا لها.بما فٌها الجزائر ،وتعد معظم الط

                                                           
، 5م للنشر والتوزٌع،دمشق،سورٌا،طالقبول،دار المنهاج القوٌعبد الوهاب الشرٌف،الوسٌلة إلى هللا فً   1

 597،ص =600
وأثرها اإلصالحً فً الجزائر،المؤسسة الوطنٌة  نأحمد الخطٌب،جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌ  2

 ;9،ص 9>=5للكتاب ،الجزائر،
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محمد العربً بن أحمد المشهور أبو حامد أصلها شاذلً أسسها :الدرقاويةـ 

ومن فروعها وهً من فروع الشاذلٌة ارسة ،دبالدرقاوي وهو من األشراف األ

 .فً الجزائر انتشرت ،رٌةالعالوٌة و الهب

بن خلٌفة الحسنً المشٌشً ولد :أسسها أحمد بن موسى الموسوية الكرزازيةـ 

قرٌة كرزاز)أدرار حالٌا(،أسس  استوطنم ،تعلم بفاس ، 6=58/هـ ;=>سنة 

م،تعرف بالطرٌقة  5:50هـ/ >505طرٌقته المسماة بالشاذلٌة الكرزازٌة،توفً 

 الموسوٌة الكرزازٌة.
1

 

لقد شجع هذا الوضع الثقافً واالجتماعً  الذي حل بالبالد خدمة االستعمار 

وهوٌتها ،وذلك ما  اعن دٌنه األمةرنسً وأهدافه الخفٌة من خالل تحوٌل هذه الف

دعمه لبعض الطرق والزواٌا وانتشار األضرحة والقباب عبر تحقق له من خالل 

مزارات تقام فٌها الوعدات  إلىأنحاء البالد فً القرى واألرٌاف والتً تحولت 

،"وفً أوائل القرن أصبحت  فٌها الشموع وتقبل فٌها الحجارة والوالئم وتضاء

ترى فوق كثٌر من الربى الجزائرٌة وضمن أغلب الدوواٌر وداخل كل مدٌنة 

قبابا بٌضاء للسادة األولٌاء الذٌن كان منهم الصالح ومنهم المخبول عقلٌا ،وكثٌر 

من القباب وخاصة فً الغرب الوهرانً تجدها خالٌة من األضرحة ألنها مقامات 

لجٌالنً الذي لم تطأ قدماه المغرب العربً بتاتا."للشٌخ عبد الرحمن ا
2

 

فٟ ٘نٖ اٌظوٚف رؾٌٛذ اٌطوق اٌظٛف١خ ِٓ اٌؼ١ٍّخ إٌٝ اٌؼ١ٍّخ وبٌؾؼواد ٚ

األموبه ٚ األٚهاك ٚ االػزمبك فٟ األ١ٌٚبء  وّب أطجؾذ اٌيٚا٠ب ِالما ٌٍجَطبء ِٓ ٚ

                                                           
 =67عبد الوهاب الشرٌف،المرجع السابق ،ص 1

 :>،صنفس المرجع  2
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رمبَ  اٌؼبِخ  ٠ؼزملْٚ فٟ ش١ٛفٙب ٚ وواِبرُٙ ٚ ٠زقنْٚ ِٓ لجٛهُ٘ ِياهاد

إٌٝ ِؤٍَبد ك١ٕ٠خ  اٌيٚا٠بِؼٙب رؾٌٛذ  ٚ ،ألعٍٙب ِقزٍف اٌطمًٛ ٚ إٌنٚه

اٍزطبػذ أْ رَزغً اٌؼبِخ ِٓ اٌشؼت ٙب ِٕٙغٙب اعزّبػ١خ ٚ روث٠ٛخ  ٌىً ِٕٚ

وبذلك رسخت عقٌدة الولً وقدراته والشرك باهلل ثفؼً اٌّؼزملاد اٌزٟ ىهػزٙب. 

مناسبات الموسمٌة )الوعدة (لنشر وبذلك شجعت اإلدارة االستعمارٌة مثل هذه ال

 .الخرافات 

السلطتان االستعمارٌة والروحٌة من أجل تخذٌر الشعب وتركه  ظافرتوبذلك ت

كون الالشعور الجمعً ال زال ٌموج فً بحر الخرافات أساسها تقدٌس األشخاص 

لم ٌتخلص من الخرافات المترسبة وال ٌزال منجذبا نحو تقدٌس األفراد وتحوٌلهم 

. شخصٌات ملهمة ومٌتافٌزٌقٌة تستوجب طاعتهم وعدم مواجهتم وتخطٌئهم إلى

ومما زاد فً هذا الوضع كثرة الجهل واألمٌة والقضاء على معاهد العلم ومراكز 

،وكل ذلك  اإلسالمًالثقافة وخٌرة العلماء ومعظم التراث الفكري الشعب وإبعاده 

كل والكسل وتثبٌط الهمم فً عن الكفاح وتحرٌر بالده ونشر التوامن أجل تخذٌر 

االستعداد لطرد المحتل بدعوى أن وجود االحتالل فً الجزائر من باب القضاء 

ٌنبغً التسلٌم به والصبر علٌه" والقدر الذي
1
. 

 :موقف جمعية العلماء المسلمين من الطرق الصوفيةــ 

األٚػبع اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌل١ٕ٠خ اٌزٟ آي إ١ٌٙب اٌّغزّغ  أِبَ فطٛهح

ٚاٌيٚا٠ب  اٌغيائوٞ عواء ١ٍبٍخ اٌزغ١ًٙ اٌّّبهٍخ ِٓ ؽوف االٍزؼّبه ٚ اٌطوق

َ 75=5ِبٞ  9عّؼ١خ اٌؼٍّبء ا١ٌٍَّّٓ ثؼل رأ١ٍَٙب فٟ اٌّزؼبٚٔخ ِؼٗ  ، ػٍّذ 

                                                           
 ==،نفس المرجع،صتركً  رابح 1
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اٌجالء إٌّظت ػٍٝ اٌٛػغ ؽ١ش ٠مٛي اٌش١ـ اإلثوا١ّٟ٘:"إْ  ػٍٝ اٌزظلٞ ٌٙنا

أٚ ثؼجبهح أٚػؼ ِٓ  ، ٘نا اٌشؼت اٌَّى١ٓ آد ِٓ عٙز١ٓ ِزؼبٚٔز١ٓ ػ١ٍٗ

ِبكٞ ٘ٛ  اٍزؼّبه ِشزوو١ٓ ٠ّزظبْ كِٗ ٠ٚفَلاْ ػ١ٍٗ ك٠ٕٗ ٚك١ٔبٖ:  اٍزؼّبه٠ٓ

 ِشب٠ـ اٌطوق اٌّؤصوْٚ فٟ اٌشؼت،   ٚاٍزؼّبه هٚؽبٟٔ ٠ّضٍٗاالٍزؼّبه اٌفؤَٟ..

عوْٚ ثبٍُ اٌل٠ٓ ٚاٌّزؼبْٚٔٛ ِغ االٍزؼّبه باٌّز ٚٚاٌّزغٍغٍْٛ فٟ ع١ّغ أٍٚبؽٗ 

 ػٓ هػب ٚؽٛاػ١خ...ٚاالٍزؼّبهاْ ِزؼبٚٔبْ ٠ؤ٠ل أؽلّ٘ب ا٢فو ثىً لٛرٗ ،

 ٌئال ٠َزؼ١ٓ ثبٌّبي ػٍٝ  ٚ رفم١و٘بٚغوػّٙب ِؼب رغ١ًٙ األِخ ٌئال رف١ك ثبٌؼٍُ ...

نا االٍزؼّبه اٌضٛهح...ٚإمْ فٍمل وبْ ِٓ ٍلاك اٌوأٞ أْ رجلأ اٌغّؼ١خ ثّؾبهثخ ٘

 .1اٌضبٟٔ ألٔٗ أْ٘ٛ ٚ٘ىنا فؼٍذ"

ِٓ ِٛلف ٚأطاللب ٌمل أطجؼ اٌطول١ْٛ ؽغو ػضوح فٟ ٚعٗ اٌزملَ ٚاٌزطٛه ،

ِٓ اٌطول١خ ٚفطٛهرٙب ػٍٝ اٌشؼت ثلأد ثّؾبهثخ اٌجلع ٚاٌقوافبد اٌغّؼ١خ 

ٚاألثبؽ١ً اٌزٟ اٍزؾلصذ فٟ األِخ ،إم ٔض األطً اٌواثغ ػشو ِٓ لبٔٛٔٙب 

األٚػبع اٌطول١خ ثلػخ ٌُ ٠ؼوفٙب اٌٍَف رٕىو٘ب اٌغّؼ١خ: "إػزمبك األٍبٍٟ أْ 

رظوف أؽل ِٓ اٌقٍك ِغ هللا فٟ شٟء ِب شون ٚػالي ِٕٚٗ اػزمبك فٟ اٌغٛس 

ٚاٌل٠ٛاْ"،ٚفٟ األطً اٌقبٌِ ػشو:"ثٕبء اٌمجبة ػٍٝ اٌمجٛه ،ٚ ٚلل اٌَوط 

اٌغب١ٍ٘خ،  ػالي ِٓ أػّبي ػ١ٍٙب ،ٚاٌنثؼ ػٕل٘ب ألعٍٙب ٚاالٍزغبصخ ثأٍ٘ٙب ،

ِٚؼب٘بح ألػّبي اٌّشوو١ٓ،فّٓ فؼٍٗ عٙال ٠ؼٍُ،ِٚٓ ألوٖ ِّٓ ٠ٕزَت إٌٝ اٌؼٍُ 

،أِب فٟ األطً اٌَبكً ػشو:"األٚػبع اٌطول١خ ثلػخ ٌُ 2فٙٛ ػبي ِؼً"

٠ؼوفٙب اٌٍَف ،ِٚجٕب٘ب وٍٙب ػٍٝ اٌغٍٛ فٟ اٌش١ـ،ٚاٌز١ّي ألرجبع اٌش١ـ،ٚفلِخ كاه 
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 ...ِٚٓ رغ١ّل ٌٍؼمٛي ،ٚإِبرخ ٌٍُّٙ، اٍزغالي اٌش١ـ،ٚأٚالك اٌش١ـ إٌٝ ِب ٕ٘بن ِٓ

 1ِٓ اٌشوٚه". هٚغ١و مٌٚلزً ٌٍشؼٛه ،

ٚاٌل٠ٕٟ اٌنٞ آٌذ إ١ٌٗ اٌغيائو  اٌضمبفٟ  ٚ  أِبَ فطٛهح اٌٛػغ االعزّبػٟإمْ 

عواء ١ٍبٍخ االٍزؼّبه اٌفؤَٟ اٌٙبكفخ إٌٝ اٌمؼبء ػٍٝ اٌل٠ٓ ٚاألفالق ٚوً 

 فٟ  ِٗؼ خاٌّزؼبٚٔاٌّمِٛبد اٌؾؼبه٠خ ٌٍشؼت اٌغيائوٞ ِٓ عٙخ ٚكٚه اٌيٚا٠ب 

رغ١١و ٘نا اٌٛالغ ِٓ  إٌٝ ل ػّلد عّؼ١خ اٌؼٍّبءفم ٜعٙخ أفورؾم١ك مٌه ِٓ 

لح ٍٚبئً ثٙلف ٔشو اٌٛػٟ ٚثش كػٛرٙب ث١ٓ أفواك اٌشؼت رَق١و٘ب ٌؼفالي 

ِؼزّلح   ،اٌقطت ،اٌّؾبػواد،...،إٌٛاكٞاٌَّبعل،اٌّلاهً ، أثوى٘ب اٌظؾبفخ

فٟ مٌه  ِب ٚهك فٟ اٌىزبة ٚإٌَخ "ٔلػٛ إٌٝ ِب كػب إ١ٌٗ اإلٍالَ ٚ ِب ث١ٕبٖ ِٕٗ 

اٌوؽّخ  ِٓ األؽىبَ  ثبٌىزبة ٚإٌَخ  ٚ٘لٞ اٌٍَف اٌظبٌؼ ِٓ األئّخ ِغ

 2ٚاإلؽَبْ كْٚ ػلاٚح أٚ ػلٚاْ".

ثبٌلهعخ األٌٚٝ فٟ إ٠ظبي أفىبه٘ب إم أُ٘ ٍالػ  اػزّلرٗ اٌغّؼ١خ اٌظؾبفخ رؼل 

فبطخ ِب رؼٍك ثبٌجلع ٚاألِٛه  أػٍٕذ ؽوثب إػال١ِخ ػل فظِٛٙب اٌطول١١ٓ

اٌَّزؾلصخ فٟ اٌل٠ٓ ٚاٌزٟ أطجؾذ ػم١لح هاٍقخ فٟ ٔفًٛ اٌؼبِخ ىهػٙب ش١ٛؿ 

ِٓ األٍبً فمل ٌقوافبد ،ٚٔظوا ٌىْٛ اإلطالػ ٠جلأ اٚاٌطوق  ِٓ فالي اٌيٚا٠ب 

االٍزؼّبه فبطخ رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٌٛػلاد )اٌيهك( ؽ١ش ٚطفزٙب اٌغّؼ١خ ثلأد 

.  3ثأػواً اٌش١طبْ ٚٚالئّٗ ِٚٛاٍّٗ،ٚاٌلاػ١ٓ إ١ٌٙب أػٛأٗ ٚػّالء االٍزؼّبه

وق اٌّزؼبٚٔخ ِغ االٍزؼّبه اٌغّؼ١خ ثزط١ٙو اٌؼمبئل ِٓ اٌقوافبد اٌزٟ ٔشورٙب اٌط
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فبطخ رٍه اٌّزؼٍمخ ثبٌٛػلاد )اٌيهك( ؽ١ش ٚطفزٙب اٌغّؼ١خ ثأػواً اٌش١طبْ 

  . 1أػٛأٗ ٚػّالء االٍزؼّبه إ١ٌٙبٚٚالئّٗ ِٚٛاٍّٗ،ٚاٌلاػ١ٓ 

(اٌزٟ ؽٍذ فٟ ٔفٌ إٌَخ  ثؼل 69=5ِٓ أثوى طؾف اٌغّؼ١خ :عو٠لح إٌّزمل)ٚ

أٍَٙب اٌش١ـ اثٓ ثبك٠ٌ اٌشٙبة اٌزٟ ٠لح عو طلٚه صّب١ٔخ ػشو ػلكا ِٕٙب فمؾ ،

ؽ١ش عّؼذ ِمبالرٙب ث١ٓ اٌشؤْٚ  ،=7=5ظٍذ رظله إٌٝ غب٠خ فٟ ٔفٌ إٌَخ ٚ

ٜٚ ٠ىزت ف١ٙب ف١وح ٚوً أػّبي اٌغّؼ١خ ِٓ ِؾبػواد ٚفزباٌلاف١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ 

اٌغؾ١ُ فٟ اٌوك ػٍٝ " وّب أطلهد اٌغّؼ١خ عوائل أفوٜ ػٍّبء اٌغيائو،

"ٚ"اٌظواؽ اٌَٛٞ" ٚغ١و٘ب ِٓ  77=5إٌج٠ٛخ  ،"إٌَخ 76=5ٍٕخ  "اٌطول١١ٓ

 79=5اٌظؾف إال أْ اإلكاهح اإلٍزؼّبه٠خ ٍبهػذ إٌٝ رؼط١ٍٙب ، ٚفٟ ٍٕخ 

 أٍَذ اٌغّؼ١خ عو٠لح اٌجظبئو اٌزٟ أطجؾذ ٌَبٔٙب اٌوٍّٟ .

ٌُ ٠مزظو اٌؼًّ اإلػالِٟ ٌٍغّؼ١خ ػٍٝ ِؾبهثخ اٌطول١خ ٚػمبئل٘ب ثً اٌؾفبظ ػٍٝ 

ٌٛؽ١ٕخ ٚهثطٙب ثّؾ١طٙب اٌؼوثٟ اإلٍالِٟ ٚإثواى ِؼبٌُ اٌزبه٠ـ  اٌشقظ١خ ا

اٌؼو٠ك ٌألِخ ٚروث١خ إٌشأ ػٍٝ اٌّجبكا اإلٍال١ِخ ٚاٌزؾن٠و ِٓ ِىبئل اإلٍزؼّبه 

  ٚثواِغٗ اٌزغو٠ج١خ.

روث٠ٛخ  ٚاٌّلهٍخ وّؤٍَبدٚثغبٔت اٌظؾبفخ اػزّلد اٌغّؼ١خ ػٍٝ اٌَّغل 

ؼ اٌل٠ٓ ٚاٌؼم١لح ألْ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚرظؾ١رؼًّ ػٍٝ ِىبفؾخ اٌغًٙ ٚاأل١ِخ 

ؽزٝ "ٚلل ثٍغذ اٌّلاهً شأٚا ػظ١ّب ، أٍبً رى٠ٛٓ ا٠ٌٛٙخ ٚاٌشقظ١خ اٌٛؽ١ٕخ
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 أْ اٌّلاهً اٌزٟ أٍَزٙب اٌغّؼ١خ أطجؾذ ِياؽّب ٌٍّلاهً اٌو١ٍّخ اٌفو١َٔخ

اٌّؼب٠مبد  إٌِٝٚٓ أعً مٌه رؼوػذ ٚرؼوع ِؼٍّٛ٘ب ِْٛ ػ١ٍٙب 

ثٕبء اٌّلاهً  ػٍٝاٌشؼت  فٟ إلجبي  رؼٛك ٘نٖ اٌّؼب٠مبد  ٌوثّب ٚاٌّالؽمبد...ٚ

  .1"ٚاإلٍالَاٌؾوح،ٚاٌزفبفٗ ؽٌٛٙب ومالع ٌٍؼوٚثخ 

 ءٌمل لبِذ اٌغّؼ١خ ثلػُ ؽووخ اٌزؼ١ٍُ اٌؼوثٟ ثئٔشبء اٌّلاهً اٌؼوث١خ ػجو أٔؾب

اٌٛؽٓ ٌزؼ١ٍُ اٌج١ٕٓ ٚاٌجٕبد ،أِب اٌّٛاك اٌّلهٍخ: فٟٙ 

 ئغ،اٌؼمبئل،األكة،اٌزبه٠ـ،اٌؾَبة، ... اٌزف١َو،اٌؾل٠ش،اٌفمٗ،اٌفوا

فمل ظً كائّب لٍؼخ ِٓ لالع اٌل٠ٓ ٚاٌٍغخ ٚاٌضمبفخ   ٘نا ػٓ اٌّلهٍخ أِب اٌَّغل

اٌّلهٍخ اٌزٟ رؼٍُ اٌٍغخ ٚاٌموآْ ٚػٍَٛ اٌل٠ٓ ِٕٚجوا  فٍٙٛغٙبك،ِٕجوا ٌ اإلٍال١ِخ ٚ

 هاء ؽٛي لؼب٠باٌؼٍُ ٚٔبك٠ب ٠مظلٖ اٌّزؼٍُ ٚاألِٟ ٌزؼٍُ ك٠ٕٗ ٚرجبكي ا٢ِٓ ِٕبثو 

ٚػٍٝ ٘نا األٍبً ٍؼٝ االٍزؼّبه إٌٝ رغو٠لٖ ِٓ ِٙبِٗ األط١ٍخ فىبْ  .األِخ

ػجو اٌزواة ٌياِب ػٍٝ اٌؼٍّبء إػبكح اٌَّغل إٌٝ كٚهٖ ِٓ فالي ثٕبء َِبعل ؽوح 

إػبكح ثؼش اٌؼٍَٛ اٌل١ٕ٠خ ٚاٌؼوث١خ ٚرٛؽ١ل األِخ ِٚٛاعٙخ أفىبه اٌطول١خ  ؽٕٟٛاٌ

ثلػُ ٌؼبِخ ِٓ اٌشؼت ٚرظؾ١ؼ األفىبه اٌزٟ أٌّذ ثبألِخ اٌزٟ رغٍغٍذ فٟ ػمٛي ا

 ِٓ اٌَّزؼّو ٚاٌطول١خ.

 اثٓ ثبك٠ٌ فٟ إؽلٜ ِمبالرٗ اٌظبكهح فٟ عو٠لح اٌشٙبة: لبي  كٚفٟ ٘نا اٌظل

"إما وبٔذ اٌَّبعل ِؼّٛهح ثلهًٚ اٌؼٍُ فئْ اٌؼبِخ اٌزٟ رٕزبة رٍه اٌَّبعل رىْٛ 

ِٓ اٌؼٍُ ػٍٝ ؽع ٚافو ٚرزىْٛ ِٕٙب ؽجمخ ِضمفخ اٌفىو طؾ١ؾخ اٌؼم١لح ، ٚثظ١وح 
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ثبٌل٠ٓ فزىّٓ ٟ٘ فٟ ٔفٍٛٙب ال رًّٙ ــ ٚلل ػوفذ  اٌؼٍُ ٚمالذ ؽالٚرٗ ــ رؼ١ٍُ 

                                                .1ِخ ٠ٚىضو ؽالثٗ ِٓ أثٕبئٙب..."أثٕبئٙب ،ٚ٘ىنا ٠ٕشو اٌؼٍُ فٟ األ

ٔغؾذ فطخ اإلطالػ اٌزٟ هٍّٙب ػجل اٌؾ١ّل ثٓ ثبك٠ٌ ٚٔفن٘ب ثظجو ٚأٔبح ،  ٌمل

 زؼب١ٔٚٓ ِٕٙب ِغ االٍزؼّبه ثّظٙوإم اٍزطبع أْ ٠ؼيي اٌّزؾبٌف١ٓ ٠ٚظٙو اٌّ

رؼل ماد ٔفغ ٌٍؾىِٛخ اٌفو١َٔخ ثبٌغيائو  ُاٌق١بٔخ ففملد ٍٍطبٔٙب ػٍٝ اٌشؼت ،فٍ

    2 ػجئب ػ١ٍٙب." ًث

ثنٌذ عّؼ١خ اٌؼٍّبء ا١ٌٍَّّٓ وً عٙٛك٘ب فٟ اٌزظلٞ ٌٍطول١خ  ١ٍٚبٍخ اٌزغ١ًٙ 

اٌؼٍّبء  ٚاعزٙبك،ٚثفؼً عٙبك اٌّّبهٍخ ػٍٝ اٌشؼت ؽ١ٍخ ػمٛك ِٓ اٌيِٓ 

اٌغّؼ١خ ِؾبطوح اٌطول١خ ٚأػب١ٌٍٙب "فقّلد ١ٔواْ أً٘ اٌيهكح،  اٍزطبػذ

ٚىاٌذ ػٓ اٌجالك ؽّٝ اٌلها٠ٚش ٚرقٍظذ ِٕٙب اٌغّب١٘و ثؼل أْ ظٍذ فَّخ 

لوْٚ رولض ػٍٝ كلبد اٌجٕبك٠و ،ٚرجزٍغ اٌؼمبهة ٚاٌَّب١ِو ِغ اٌقوافبد 

 3".ٚاألٚ٘بَ

٘ب،فٟ َِبعل٘ب وّب اٍزطبػذ أْ رشً ٘نٖ اٌطوق صُ رٙبعّٙب فٟ ػمو كاه"  

ٚىٚا٠ب٘ب ،ٚوبْ ٍالؽٙب اٌؼٍُ ٚاٌؾٛاه اٌّمٕغ ،فبٔزيػذ ِٓ أ٠ل٠ٙب  اٌّٛاؽٓ  

 اٌَّى١ٓ اٌَّزٍَُ اٌنٞ وبْ شبهكا فٟ اٌغ١ج١بد ،ٚفزؾذ ٌٗ اٌّلاهً اٌؼوث١خ 

                                                           
 579نفس المرجع،ص ،عبد الكرٌم بوالصفصاف  1

 7>لبنان ،صالنهضة، دار الفكر،بٌروت،مالك بن نبً،شروط   2

 >6ص،نفس المرجع،مالك بن نبً  3
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  ّ ٍالػ اٌفىو ٚإٌشبؽ ٚعؼٍزٗ ِٛاؽٕب طبٌؾب فٟ اٌّغزّغ ٠زطٍغ ٍزٗ اٌؾوح ،فؾ

 1ٟ ".ِٟٚ ٚاٌل٠ٕ إلٔمبم رواصٗ اٌك

ثفؼً عٙٛك اٌؼٍّبء إٍزطبػذ اٌغّؼ١خ اٌمؼبء ػٍٝ اٌّقططبد االٍزؼّبه٠خ 

اٌٙبكفخ ٌٍمؼبء ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ اٌؼوث١خ اإلٍال١ِخ ٚرش٠ٛٗ اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ ِٓ فالي 

ٚثنٌه رواعغ رأص١و٘ب ِغ ثلا٠خ كٚه اٌطوق اٌظٛف١خ اٌزٟ رؾبٌفذ ِغ اٌَّزؼّو،

 اٌؼًّ ا١ٌَبٍٟ ٚاٌضٛهح اٌزؾو٠و٠خ.

                                                           
 :=5،صمرجع سابق،أحمد الخطٌب 1
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I. دة:ـاهزة الىعـظ 

 لىعدة:مفهىم ا .1

َػلَ  لغت:ـ  َػَلُٙ األٓو ٝ ثٚ ػلَّح ً ٝٝػلاً ِٝٓٞػلاً ٝٓٞػَلحَ ً ٝٓٞػٞكاً ٝٓٞػٞكح ً، َٝ َٝ  :

ٝٛٞ ٖٓ أُظبكه اُز٢ عبءد ػ٠ِ ٓلؼٍٞ ٝٓلؼٍَُٞخ ًبُٔؾِِٞف ٝأُوعِٞع 

 ،هبُٞا:اُٞػٞك ٝاُٞػل ٖٓ أُظبكه أُغٔٞػخ ٝأٌُنٝثِخ.  ٝأُظلٝهخِ 

ْْ َطبِكه٤ٖ": رؼب٠ُٝهُٞٚ  ْ٘زُ ًُ  ْٕ ْػُل ئ َٞ َٕ ٓز٠َ َٛنا اُ ،أ١ اٗغبى ٛنا اُٞػل  "٣ٝوُُٞٞ

َٝ أَهَٝٗب مُي. َٖ اُنِ  للاُ  لَ ػَ ٝهُٞٚ:" ٣  َٓ َٝ ُ٘ آ ا وً عْ أَ َٝ  حً وَ لِ ـْ َٓ  ْْ ُٜ ْ٘ ِٓ  بدِ ؾَ بُِ ٞا اُظَّ ُِ ِٔ ػَ ٞا 

ًٔ ظِ ػَ  ٣غٔغ ػ٠ِ ػلاد هبٍ اُغٞٛو١: ٝاُؼلح اُْٞػُل ٝاُٜبء ػٞع ػٖ اُٞاٝ ٝ .ب"٤

ْػُل ، َٞ َػْلرَُٚ.ٝال ٣غٔغ اُ َٝ ػَلَى ٝ َٝ ِػُل: ٓٞػغ  هبٍ أثٞ ٓؼبم: ٝاػلد ى٣لاً ئما  ْٞ ًٔ ٝاُ

ِٞػَلحُ  أ٣ؼب: ئٍْ ُِؼلح  َٔ ِػُل ٝهزب ُِؼلح ٝاُ ْٞ َٔ اُزٞاػل، ٝٛٞ ا٤ُٔؼبك،٣ٌٕٝٞ اُ

ِػؼبً  ئال ٝهزب أٝ ٝا٤ُٔؼبك: ال ٣ٌٕٞ ْٞ َٓ.1 

َػَل أ١ رَؼََّٜل ثبُش٢ء، أ١ أفن ػ٠ِ ػبروٚ رطج٤ن ش٢ء  َٝ ْػَلح ٌ ٖٓ كؼَ  َٝ ٝرشزن ًِٔخ 

ّ أٝ مثؼ شبح ئما رؾون ُٚ ش٢ء ٓب ٢ٛٝ ثٔؼ٠٘ اُّ٘نه. أ١ ٣٘نه اُوعَ ٗلَٚ طّٞ ٣ٞ

 .2اٌُلبهحكاما رْ ُٚ ٓب أهاك ٣ٌٕٞ ُيآب ػ٤ِٚ اؽزواّ ٓب رؼٜل ثٚ رؾذ ػبهجخ  ٓب،

أٓوا ُْ ػ٠ِ ٗلَٚ ق أٌَُِّ ت ٞع٣ٝٓؼ٘بٙ إٔ  ُٙ هُ نِ ْ٘ ٓظله ٗنه اُش٢ء ٣ُ : والنذر

،ٝؽٌٔٚ  ٝعٞة اُٞكبء ثٚ ٓز٠ ًبٕ طؾ٤ؾب ٣ِيٓٚ ثٚ اُشبهع ٖٓ طلهخ أٝ ػجبكح 

                                                           
 164-164،ص ص:6،جابن منظور،لسان العرب 1
، 4، طبٌروت ،منشورات عوٌدات، وجٌه البعٌنًالطقوس والتغٌرات،تر:،نور الدٌن طوالبً:الدٌن  2

   441،ص 4988
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َٕ ثِبَُّْ٘نِه ٝ  2ُوُٞٚ رؼب٠ُ:"٤ُُٝٞكُٞا ُُٗنًٝهُْٛ " 1َٓزٌٔال ُشوٝؽٚ هُٞٚ رؼب٠ُ: "٣ُٞكُٞ

ب ًٓ ْٞ َ٣ َٕ ُٙ  ٣َٝقبَكُٞ َٕ َشوُّ زَِط٤ًوا " ًب َْ ُٓ
ٓبال ئٕ هُِؼ٤ذ ؽبعزٚ  اُشقض  نهًإٔ ٣٘،  3

  .أٝ شل٢ ٓو٣ؼٚ ٝٗؾٞ مُي 

أَُِْ  ٝه٤َ ٓب ٣ٞعجٚ ،اُلوٜبء اُزياّ أَُِْ أٌُِق ثِوُْوثٍَخ  ٝاُ٘نه ك٢ اططالػ

 4.ٗؾٞٛب ػ٠ِ ٗلَٚ ٖٓ طلهخ أٝ ػجبكح أٝ

ك٤ِطؼٚ ٖٝٓ ٗنه للا  إٔ ٣ط٤غ ٗنهٝهل هبٍ هٍٍٞ للا ط٠ِ للا ػ٤ِٚ ٍِْٝ: " ٖٓ 

كبُ٘نه ال ٣ٌٕٞ ئال ك٢ ؽبػخ للا فالٍ اُ٘ظٞص ٖٝٓ  ، ٚ"إٔ ٣ؼظ٢ للا كال ٣ؼظ

ٝأُوجٍٞ ٓ٘ٚ ال ٣ٌٕٞ ٓؼِوب ثٔظِؾخ ك٣ٞ٤ٗخ، كاما ًبٕ اُ٘نه ُٔقِٞم ٖٓ ٢ُٝ أٝ 

 5ش٤ـ طبُؼ كٜٞ شوى ثبهلل ك٢ ٛنٙ اُؼجبكح.

 ٕ طبؽجٜب ٣ؼزول ك٢ طبؽت اُوجو ألاُوجٞه ٝ األٓٞاد ٓؾوٓخ  ٕ اُ٘نه ػ٠ِئم

شو ٝٛنا ٓب ٣زطبثن ٓغ ٓب ًبٕ ٣لؼِٚ ٣٘لؼٚ ٣ٝؼوٙ ٣ٝغِت ُٚ اُق٤و ٣ٝلكغ ػ٘ٚ اُ

ثٚ  د ٣ز٘بك٠ ٓغ ٓب عبءمُي شوى ثبهلل ٝ ك٢ اُغب٤ِٛخ أٝصبْٜٗػجلح األط٘بّ ٓغ 

  خ،ٝثنُي ٣ؼزجو ٛنا اُ٘نه ٗنه ٓؼظ٤خ .اإلٍال٤ٓ ؼو٤لحاُ

٢ٛ ٓٞعٚ ألطؾبة اُوجٞه ٖٓ اُظِؾبء ٝه ٢ٛ ٗنكبُٞػلح  اُضوبكخ اُشؼج٤خك٢ أٓب 

أشقبص ٖٓ ٍالُخ ا٢ُُٞ ٝ اُزبثؼ٤ٖ ُٚ ؽ٤ش  ٚػجبهح ػٖ اؽزلبٍ ك٢٘٣ ٣وّٞ ث"

رأفن ٛبُخ  ػلاك ُٜنٙ اُٞػلح ٝٗغلٛب ك٢ أٍٝبؽ اُؼبٓخ٣أرٕٞ ُِي٣بهح ثِٞاىّ اإل

                                                           
الفكر للطباعة والنشر  ، دار 4عبد الرحمن الجزٌري،الفقه على المذاهب األربعة،مباحث النذر،ج 1

 411،ص4996، 4والتوزٌع،بٌروت،لبنان،ط
 ( 49سورة الحج )اآلٌة  2
 ( 7)اآلٌة سورة اإلنسان 3
 414،ص، 4994، ،باتنة،دار الشهابو النذور اإلٌمانأبو فارس،محمد عبد القادر 4
  452المٌلً،الشرك ومظاهره،صبن محمد مبارك   5
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بٍ ػٜ٘ب هٝؽب٤ٗخ رزٔضَ ك٢ ش٢ء ٓولً ٝك٢ ٓٔبهٍبد رْ٘ ػٖ اػزوبكاد أهَ ٓب ٣و

 . 1ٝرؾو٤ن األ٤٘ٓبد"أٜٗب رٌل٤و ػٖ اُقطب٣ب ٝ اُزٍَٞ ئ٠ُ للا ُوكغ أُظبُْ 

٢ٛٝ أ٣ؼب ٤ُٝٔخ ًجوٟ روبّ ػ٘ل ػو٣ؼ ا٢ُُٞ اُظبُؼ ًووثبٕ ،ُٜٝب ٓٞاٍْ 

ٓؼِٞٓخ ٖٓ ًَ ٍ٘خ،رغٔغ ث٤ٖ اُل٢٘٣ ٝاُل١ٞ٤ٗ ٖٓ فالٍ اُطوًٞ أُواكوخ ُٜب 

ٝك٢ مُي ك٢ أُلٕ ٝاُووٟ  شو ر٘ز ،ًٝبُلٕ٘ٞ اُشؼج٤خ ٝأُظبٛو اُل٤٘٣خ 

اٍزٔواه٣خ ُٜنٙ اُظبٛوح اُز٢ ٣ؼزجو أطؾبثٜب ػلّ ئهبٓزٜب هل رإك١ ئ٠ُ رأف٤و 

 ٗيٍٝ اُـ٤ش أٝ ؽٍِٞ ؿؼت األ٤ُٝبء ٝاشزلاك أُؾٖ.

ك٢ أٍٝبؽ  أُغزٔغ اُغيائو١ ٢ رـِـِذ زالػزوبكاد اُشؼج٤خ اُبث رورجؾ اُٞػلح

عؼِذ شو٣ؾخ ٛبٓخ رإٖٓ اُز٢ ٝفبطخ رِي أُورجطخ ثبأل٤ُٝبء اُظبُؾ٤ٖ 

٘نه ُٜب ك٤وٕٞٓٞ ثي٣بهح األػوؽخ ٝاُزجوى ثٜب ٝاُثٌوآبد األ٤ُٝبء اُظبُؾ٤ٖ 

،ٝرنثؼ اُنثبئؼ ػ٘ل هجٞهْٛ اػزوبكا ْٜٓ٘ ثبٕ مُي  ٤َُ٘ اُجوًخ ٝهؼبء اُؾبعبد

اُظبُؾ٤ٖ رؾظ٠  ٍجت ُوجُٜٞب ٝؽٍِٞ اُجوًخ األٓو اُن١ عؼَ ٖٓ ٓوبٓبد األ٤ُٝبء

 . ُلٟ أكواك أُغزٔغ ٖٓ َٗبء ٝهعبٍ ٝٓضول٤ٖ ٝكْٜٝٗ هخ ثٌٔبٗخ ٓوٓٞ

 ٝاإلَٗبٕث٤ٖ للا   عبٗت ٛنا االػزوبك ٣َٞك االػزوبك ك٢ هلهرْٜ ػ٠ِ اُزٍٞؾ ئ٠ُ

اُؼوبة ٝكوع اُقؼٞع  ئٗياٍاُلػٞاد ٝأُ٘بعبح  ٝثولهرْٜ ػ٠ِ  ئ٣ظبٍك٢ 

ٕ طبؽت  اُوجو األ٤ُٝبء اُظبُؾٕٞ أؽ٤بء ك٢ هجٞهْٛ كزغلْٛ ٣زٍِٞٞٝ  .ٝأُٞاالح 

ُوؼبء ؽٞائغْٜ ٝككغ أُظبئت ػْٜ٘، ٝروج٤َ اُغلهإ ٝاُزَٔؼ ثٌَ ٓب ٣ؾ٤ؾ 

 . ثبٌُٔبٕ

                                                           
 45ـ41:صص ،4224والتوزٌع،وهران،وثقافة،دار الغرب للنشرانم تراث ،سٌدي غمعاشوبوشمة  1
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أُٔبهٍخ اُشؼج٤خ عؼِذ اُ٘بً ٣٘نهٕٝ ُٖٔ ٣ؼزولٕٝ ك٤ٚ ٖٓ األٓٞاد  ئٕ 

 هػبووثْٜ ٖٓ ٝهْٛ رٝأُياهاد ٝاألؽ٤بء ٝاُض٤بة ٝاُؾ٤ٞاٗبد ك٤ؼزولٕٝ إٔ ٗن

 .       1فش٤زْٜ ْٓ٘ٚٛ ٝاشزلد اىكاكٝا رؼِوب ثٔ٘نٝهَ ٓب ٣و٣لٕٝ أُ٘نٝه،كبٕ ؽظ

ٕ ُألٓبًٖ اُز٢ ر٘غي ك٤ٜب اُ٘نٝه فظٞط٤بد هِٔب رزٞكو ك٢ أٓبًٖ ًٔب ٣وٕٝ ثأ

اُشٔٞع ٝاُ٘وٞك ٣ٝؼِوٕٞ فوهب ػ٠ِ ثؼغ  ول ٣زووثٕٞ ثبُنثبئؼ ٣ٝولٕٓٞك أفوٟ،

زلؼ٤َ ث٤ٖ كهعخ اُز٤٤ٔي ٝاُ األشغبه أُغبٝهح ُٚ، ًٔب إٔ االػزوبك هل ٣ظَ ئ٠ُ

ٛ٘بى ٖٓ ٝ اُوجٞه كٜ٘بى ٖٓ ٣شل٢ أُوػ٠ ٝٛ٘بى ٖٓ ٣ؾ٢ٔ أُبٍ ٣ٝغِت اُنه٣خ

 .2 ٖٓ األٓٞه أَُزؼظ٤خ ؿ٤و مُي٣لي هثبؽ أُوأح اُؼبهو ٝ

كٌْ ٖٓ آوأح هؼ٤ذ ؽبعزٜب ٝٗبُذ ٓواكٛب ،ثؼل إٔ ىاهد ػو٣ؼ ٤ُٜٝب أٝ رواءٟ 

ػو٣ؼ ا٢ُُٞ اُن١  ىاهُٜب ك٢ ٓ٘بٜٓب ،ًْٝ ٖٓ ٓو٣غ شل٢ ٖٓ أٍوبٓٚ ثؼل إٔ 

ىاكد   األ٤ُٝبءًَٝ رِي األٍبؽ٤و اُز٢ َٗغذ ؽٍٞ  مُي أُوع،شلبء ٣قزض ث

ٖٓ رغنه ٛنٙ أُؼزولاد ٝأُٔبهٍبد ك٢ أُغزٔغ ئ٠ُ كهعخ ال ٣ٌٖٔ ُألؿِج٤خ 

ْٜٓ٘ اإلٗوبص ٖٓ شإٔ األ٤ُٝبء أٝ اُزش٤ٌي ك٢ هلهارْٜ ٓقبكخ إٔ رِؾوْٜ ُؼ٘خ 

 .3أ١ ؽواً اُجالك األ٤ُٝبء أٝ "هعبٍ اُجالك" 

٣ٝشزل االػزوبك ك٢ ا٢ُُٞ ك٢ أٝهبد اٌُٞاهس اُطج٤ؼ٤خ ًبُغلبف ٝؿ٤وٙ ٖٓ اعَ 

 ٔخ ئ٠ُ اُٞاكل٣ٖ ئ٠ُ اُٞػلح،اُ٘بً ُنُي رولّ اُنثبئؼ ٝروبّ اُٞالئْ ٝرولّ األؽؼ ئؿبصخ

                                                           
  452سابق،صالمرجع الالمٌلً،بن محمد مبارك  1

 السابق ، المرجعفاطنة بولغٌتً 2
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َت ئ٠ُ ٍو ا٢ُُٞ اُظبُؼ ٝه١ٞ اػزوبكْٛ ك٤ٚ ٝرؼ٣ِْٜٞ ػ٤ِٚ،  َِ ٝإ ؽلس أُطو ُٗ

 . 1عبٗجٚ ْ مُي أط٤جٞا ثٌَ٘خ ٝهبُٞا إٔ ٤ُْٜٝ ؿؼت ػ٤ِْٜ ُزوظ٤وْٛ ك٢ٝئما ُْ ٣ز

ًٔب ا٤ُّٞ  ئ٠ُثُٞٞع٤خ ٗزوُْٝ رؾَْ ك٤ٚ  اُلهاٍبد االًٔلّٜٞ اُٞػلح  ظبٛوح  ئٕ

٣َزجؼل إٔ رٌٕٞ اُظبٛوح  ؽ٤ش الا٥ٕ  ئ٠ُإٔ رؾل٣ل ربه٣ـ ظٜٞهٛب ُْ ٣ؾَْ ك٤ٚ 

ٝٗظوا ُظوٝكْٜ اُغل٣لح  2أُٞه٤ٌَ٣ٕٞؽل٣ضخ اهرجطذ ثَوٞؽ ؿوٗبؽخ ٝثأِٜٛب 

ٓغ ٜٗب٣خ كظَ اُظ٤ق ٝثلا٣خ ٝرشززْٜ هاؽٞا ٣٘ظٕٔٞ ٛنٙ أُٞاػ٤ل ُالُزوبء 

  اُقو٣ق  ،ؽ٤ش ًبٗذ ر٘ظت اُق٤بّ ٝرنثؼ اُنثبئؼ رزقِِٜب اُوواءاد اُشؼو٣خ

ا٤ٍُٞٔو٠ ٝ اُوهض اُن١ اشزٜو ثٚ أُغزٔغ األٗل٢َُ فبطخ ك٢ ٓغبٍ اُزٞش٤ؼ ٝ

وٛب ٖٓ اُلٕ٘ٞ ٝػ٘ل اٗزٜبء االؽزلبٍ اُن١ ٣لّٝ أل٣بّ رلزوم اُٞكٞك ٝ اُيعَ ٝ ؿ٤

ػبهثخ ٓٞػلا ُ٘لَٜب ُِؼبّ أُوجَ ك٢ ٗلٌ أٍُْٞ ٝٗلٌ أٌُبٕ ٝ ٖٓ ٛ٘ب أفن 

االؽزلبٍ اٍْ اُٞػلح ٝ هثٔب ًبٗذ ك٢ األطَ "اُٞػل" صْ رأٗضذ اُز٤َٔخ ٓغ ٓوٝه 

غ رـ٤و أؽٞاٍ أُغزٔغ اُيٖٓ رٔبٓب ٓضَ ٓب رـ٤ود أٌٓ٘خ ٝ أىٓ٘خ ؽلٝصٜب ٓ

  3اُغيائو١

اُٞػلح ٛٞ ٓغٔٞػخ أكؼبٍ رزوعْ االػزوبك ك٢ األ٤ُٝبء  ؽوٌٝفالطخ اُوٍٞ كبٕ 

ٖٓ  ُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ُِٔؼزول٣ٖ ك٤ٜب اُظبُؾ٤ٖ ٝ اإل٣ٔبٕ ثولهارْٜ ػ٠ِ اُزأص٤و ك٢ ا

 األػبؽ٢ ٝاُوواث٤ٖ ٝ اُزوار٤َ   اُشؼبئو ٝ أُٔبهٍبد أُورجطخ ثٜب ًزول٣ْ فالٍ

                                                           
 412،المرجع نفسه،ص المٌلًبن محمد مبارك   1
وأجبروا على التنصر  4194المورٌسكٌون هم المسلمون الذٌن بقوا فً األندلس بعد سقوط غرناطة سنة 2

و الدخول فً الكاثولٌكٌة وجردوا من حقوقهم وتعرضوا لمتابعة محاكم التفتٌش،وكلمة مورٌسكٌون هً 
فً  إمعاناسبان على كل المسلمٌن ،و"مورٌسكو"هو المسلم الصغٌر لكلمة "مور"والتً ٌطلقها اإل تصغٌر
من  نظلوا ممنوعٌو من القمع والتنكٌل ، عاما 445ٌلة،وظل هؤالء متمسكٌن بدٌنهم طو التحقٌر االهانة

 ار بطردهم .رحٌن صدر ق 4629الخروج من اسبانٌا إلى حدود
 45ـ 41:صص ،،المرجع السابقمعاشو بوشمة   3
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 ب اُغٔبػخ اٗطالهب ٖٓ ٓؼزولارٜب ؿ٤وٛب ٖٓ اُطوًٞ اُز٢ أٗشأرٜاُؾؼوح ٝٝ

  ئ٠ُ ا٤ُّٞ .ٝمُي ٓب ٍبْٛ ك٢ اٍزٔواهٛب صوبكزٜب ٝ

 اُل٤٘٣خ  اُز٢ رٔضَ  ثلٝهٛب عيء أ٣ؼب عيءا ٖٓ أُٔبهٍخ اُشؼج٤خاُٞػلح رؼزجو  

رزغنه ك٢  ٖٓ ٗظبّ اُل٣ٖ ك٢ اُضوبكخ اُشؼج٤خ ُِٔغزٔغ اُغيائو١  ٝ مُي ٓب عؼِٜب

،ك٢ٜ رإكٟ الشؼٞه٣ب ٖٓ ؽوف زٔبػ٢ ٝ أُق٤بٍ اُشؼج٢ ُِٔغزٔغ اَُِٞى االع

 اُلئبد اُشؼج٤خ هؿْ اُِجٌ اُن١ ٣ؾ٤ؾ ثٜب .

 :الىعدة والتزاث الشعبيـ  2

فزالكٜب ث٤ٖ ٝهؿْ رؼلك ر٤َٔبرٚ ٝااد اُشؼج٤خ ،٣ؼوف اُزواس ثبُلٌُِٞٞه أٝ أُأصٞه

األع٤بٍ  أٗزغزٚإٔ اُزواس ٛٞ ًَ ٓب  ئالاُجبؽض٤ٖ ٝأُقزظ٤ٖ ك٢ رؾل٣ل أُظطِؼ 

ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼ٤ِٔخ ٛٞ ػِْ صوبك٢ هبئْ ثنارٚ ٣قزض اَُبثوخ ػ٠ِ ٓلٟ اُؼظٞه،

٣ِٝو٠ ػ٤ِٚ اُؼٞء ٖٓ ىٝا٣ب ربه٣ق٤خ  ثوطبع ٓؼ٤ٖ ٖٓ اُضوبكخ )اُضوبكخ اُشؼج٤خ(

 خ. ٝعـواك٤خ ٝاعزٔبػ٤خ ٝٗل٤َ

ُزواس أٝ اُلٌُِٞٞه ُْ رؾَْ ك٤ٚ اُلهاٍبد ثَجت االفزالف ؽٍٞ ئٕ رؾل٣ل ٓلّٜٞ ا

ٝأثوى اُزؼبه٣ق اُز٢  أػط٤ذ ٖٓ ؽوف اُجبؽض٤ٖ ٝأُقزظ٤ٖ  ػ٘بطوٙ ٝٓب٤ٛزٚ ،

:"ٌقصد بعبارة التراث الثقافً غٌر  4221مُي اُن١ ؽلكرٚ ٓ٘ظٔخ ا٤ٗٞ٤ٌَُٞ ٍ٘خ

ما ٌرتبط بها من آالت والمهارات والمادي الممارسات والتصورات والمعارف 

أحٌانا وأماكن ثقافٌة التً تعتبرها الجماعات و المجموعات وقطع و مصنوعات و

ٌر المادي المتوارث جٌال و هذا التراث الثقافً غاألفراد جزءا من تراثها الثقافٌ
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ورة مستمرة بما ٌتفق مع جدٌد بصات من ،تبدعه الجماعات والمجموعبعد جٌل

اإلحساس بهوٌتها  ٌنمً لدٌها اعالتها مع الطبٌعة وتارٌخها وهوبٌئتها وتف

القدرة اإلبداعٌة ز من ثم احترام التنوع الثقافً و،و ٌعزٌتهاالشعور باستمرارو

 1 "البشرٌة ..

ٝاُن١  أهَبّ اُزواس ؽلكٙ اُلًزٞه ٓؾٔٞك اُغٞٛو١ أٓب اُزؼو٣ق اُضب٢ٗ كل٤ٚ 

 ٝأُؼبهف اُشؼج٤خ هثغ ٓغبالد ٢ٛ : ــ أُؼزولادؽلكٛب ك٢ أ

 ــ  اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل اُشؼج٤خ                                    

 ــ  األكة اُشؼج٢ ٝكٕ٘ٞ أُؾبًبح                                   

 2أُبك٣خ اُضوبكخاُلٕ٘ٞ اُشؼج٤خ ٝ ــ      

            كبُٔؼزولاد ٓب ٣ؼزولٙ اُشؼت ٓؼ٤ٖ ٖٓ ؽوًٞ ك٤٘٣خ أٝ ػٞآَ ؽج٤ؼ٤خ 

،أٓب  )كٞم اُطج٤ؼخ:اُغٖ،األ٤ُٝبء،اَُؾو،األؽالّ،اُطت اُشؼج٢،اُوٝػ،...(

أٓب ٝط٘بػبد رو٤ِل٣خ ٤ٓيرْٜ ػٖ ؿ٤وْٛ،اُشؼت ٖٓ ؽوف  أرو٘ٚأُؼبهف ك٢ٜ ٓب 

ٞة اَُبئل ك٢ ٝأُ٘بٍجبد ٝاألٍِ ثبالؽزلبالداُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل ك٢ٜ ًَ  ٓب ٣زؼِن 

وخ ُالؽزلبالد اُزؼج٤و اُج٤َطخ ٝاُطوًٞ أُواك ٢ٛٝ ػٔٞٓب ًَ أشٌبٍأُغزٔغ،  

    )ػبكاد اُيٝاط،اُقزبٕ،ؽوم اٍزوجبٍ اُؼ٤ٞف،...(، اُل٤٘٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ

ٝرز٤ٔي اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل ػٔٞٓب ػ٠ِ أٜٗب كؼَ اعزٔبػ٢ ٓورجؾ ثبُغٔبػخ،ٓزٞاهصخ 

ٝشبِٓخ ٓز٘ٞػخ  رواس ٣لػٜٔب،رٔضَ اُوبٕٗٞ اُن١ رٔزضَ ُٚ اُغٔبػخ، ئ٠ُٝٓورٌيح 

 .اإلَٗبُٕؾ٤بح 

                                                           
 4،ص4221،أكتوبر 47،بارٌس اإلتفاقٌة الدولٌة لحماٌة التراث الثقافً الالمادي،الٌونٌسكو  1
 42،ص 4978، 4،دار الكتاب للتوزٌع،ط 4للمعتقدات الشعبٌة،ججوهري،الدراسة العلمٌة محمد ال 2
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ثبَُ٘جخ ُألكة اُشؼج٢ كٜٞ أثوى ٓٞػٞػبد اُزواس ٝأًضوٛب ػواهخ ٣ٝؼوف ثؼلح 

ٓب ٣قض اُشؼو   ُلٖ اُِلظ٢،األكة اُزؼج٤و١ ٤َٔٓٞٛٝبد ٜٓ٘ب األكة اُشلب٢ٛ ،ا

ٝاُ٘ضو ثٔب  ٣ؾ٣ٞٚ ٖٓ هظض ٝأٍبؽ٤و ٝأٓضبٍ ٝأُـبى،...ٝاُلٕ٘ٞ اُشؼج٤خ )أُؼبة 

 ٤ٍو٠ أُؼبة األؽلبٍ،أُؼبة اُزوك٤ٚ، اُلو٤ٍٝخ....(، ٝأف٤واأُجبهىح،اُوهض،أُٞ

اُضوبكخ أُبك٣خ ٣ٝوظل ثٜب ا٥صبه ٝاألكٝاد اُشؼج٤خ ٝاألشـبٍ 

٤ل٣ٝخ)ا٤َُ٘ظ،اُ٘ؾذ،اُقشت،اُقيف،األى٣بء ثأٗٔبؽٜب أُز٘ٞػخ،اُؾ٢ِ ٝأكٝاد اُ

 اُي٣٘خ،األصبس ٝاألٝا٢ٗ ،اُؼٔوإ اُشؼج٢.

ؽٍٞ رؾل٣ل أُلب٤ْٛ أُزؼِوخ  جبؽض٤ٖ ٝأُلٌو٣ٖبد اُؾبطِخ ث٤ٖ اُهؿْ االفزالك

ثبُزواس أٝ اُلٌُِٞٞه ئال اٗٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثأٗٚ ػظبهح كٌو ٍبٛٔذ ك٤ٜب األع٤بٍ 

اَُبثوخ، ًٔب فؼؼذ ُِزأص٤و ٝاُزأصو ثبُؾؼبهاد أُغبٝهح أٝ اُٞاكلح .ٝػ٠ِ ٛنا 

 هل فؼغ األٍبً كبُزواس ٓب رؼِن ٓ٘ٚ ثبُٔؼزولاد أٝ اُلٕ٘ٞ أٝ اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل 

ثبُٔغزٔغ اُغيائو١ ٝثنُي ٔبىط صوبكخ فبطخ ٖٓ اُزصوبكبد ٝاكلح ٝط٘غ  ُزأص٤و

ٝؽز٠  ٝاإلٍال٤ٓخرز٤ٔي اُضوبكخ اُغيائو٣خ ثغٔؼٜب ث٤ٖ اُضوبكخ اُؼوث٤خ ٝاألٓبى٣ـ٤خ 

 اإلٍال٤ٓخإٔ أًضوٛب رأص٤وا ٢ٛ اُؾؼبهح  ئالصوبكبد ٓزٍٞط٤خ)صوبكخ اُـياح(،

 ثٔؼزولارٜب ٝأفالهٜب ٝه٤ٜٔب .

،كبُضوبكخ ك٢ ها ٖٓ اُزواس ٝاُلٌُِٞٞأٓب ٓظطِؼ اُضوبكخ كٜٞ أ٣ؼب أًضو رؼو٤ل

اُؼوث٤خ ٓأفٞمح ٖٓ كؼَ صَوِق اُش٢ء ٝرؼ٢٘ اُؾنم ٝاُلط٘خ،  ٝاُضوبكخ ٢ٛ   عْبأُؼ

اُؼِّٞ ٝأُؼبهف ٝاُلٕ٘ٞ اُز٢ رزطِت اُؾنم ك٤ٜب ،ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ "إٔ اُضوبكخ 

 رُٚؾبعب ئشجبػباُشؼج٤خ ٢ٛ ٓغَٔ ٗشبؽبد أُغزٔغ ٖٓ ٓٔبهٍبد ٝأكٌبه أٗزغٜب 

 ئ٠ُٖٓ ع٤َ  اإلٗزبطرؼَٔ ػ٠ِ ٗوَ ٛنٙ اُ٘شبؽبد ٝٓب ٣٘شأ ػٜ٘ب ٖٓ أط٘بف  ٢ٝٛ
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ارٜب ثبُطوم اُزو٤ِل٣خ ،ؽوكخ ًٝزبثخ ٞعٞكٓع٤َ ثبػزٔبك اُناًوح ٝاٌُالّ أُؼجو ػٖ 

ٝٗـٔخ ٝطٞرب ٝى٣ب ٝؽوًخ.٢ٛٝ ك٢ األف٤و ٗٔؾ ؽ٤بح ٓزؾوى ٝٗظبّ ٖٓ اُوٓٞى 

 1ُؼبٓخ ثبػزجبهٛب ػ٘ظوا أٍب٤ٍب ك٤ٜب.ٝأشٌبٍ اُزلبػَ رشبهى ك٤ٜب اُضوبكخ ا

ُِزـ٤٤و ثلؼَ رـ٤و اُظوٝف ٝثٔب رؼل٤ٚ األع٤بٍ  َثشو١ هبث٢ٛ ٗزبط  خكبُضوبكئمٕ 

اُغل٣لح ٖٓ فجواد ٝأكٝاد ٝه٤ْ ٝػبكاد ٝأٗٔبؽ ٍِٞى أٝ ٓب رؾنكٚ ٝرِـ٤ٚ ثٔب ال 

 اإلَٗبٕ أٗزغٚٝاُضوبكخ ٗٞػبٕ ٓبك١ ٝال ٓبك١ ،كبُٔبك١ ًَ ٓب ٓغ ظوٝكٜب، ٣زالءّ

ٖٓ ث٤ئزٚ ٝظوٝف ؽ٤برٚ ــ ًٔب أٍِل٘بــ ٖٓ أعَ ئشجبع  اٗطالهب ٖٓ أكٝاد ٍٝٝبئَ

اد ٝاُِـخ اُز٢ ر٘بهِزٜب ٝأُؼزول ىاُزؼبث٤و ٝاَُِٞؽبعبرٚ،أٓب اُالٓبك٣خ ك٢ٜ ٓغَٔ 

،ٝشٌِذ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ٓ٘ظٞٓخ اُو٤ْ ٝأُؼزولاد ٝاُؼبكاد ٝاُوبٕٗٞ ٝاُ٘ظْ األع٤بٍ

  2فظٞط٤خ ٣ٞٛٝخ أُغزٔغ.االعزٔبػ٤خ اُز٢ ط٘ؼذ 

بثقافة شعبٌة غزٌرة و متنوعة  اُغيائو١  أُغزٔغٖٓ ٛنٙ اُزؼبه٣ق ٣ز٤ٔي  اٗطالهب

تركٌبتها البشرٌة و ما مرت به من و بٌئاتها على امتداد ربوع الجزائر و تنوع

  تطورات تارٌخٌة ساهمت فً مجملها فً رسم تلك الثقافة التً تنم عن عراقته 

ٝاُز٢ ٓؼزولاد فواك٤خ ٝأكة شؼج٢ ٝؽوف ٝكٕ٘ٞ ٝؿ٤وٛب من   و أصالته

أثوى اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل ٖٓ ٝ ب ٖٓ فالٍ ػبكارٚ ٝروب٤ُلٙ .ٝٓبهٍٜ كٌوٙك٢  ذروٍق

ػجو هثٞع اُٞؽٖ ظبٛوح اُٞػلح اُز٢ رشٌَ عبٗجب ٜٓٔب ٖٓ أُؼزولاد  ٔ٘زشوحاُ

 ٍبد اُشؼج٤خ ك٢ أُغزٔغ اُغيائو١ ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا.ٝأُٔبه

                                                           

 14،4246عاطف عطٌة،الثقافة الشعبٌة بٌن المادي والالمادي،مجلة الثقافة الشعبٌة،البحرٌن،العدد   1

 نفس المرجع 2



سيدي امحمد الواسيني بمغنية وعدة:      الثــانيالفصل    

 
61 

ٖٓ فالٍ أُلّٜٞ اُِـ١ٞ ٝاالططالؽ٢ ُِٞػلح ك٢ٜ ٝاؽلح ٖٓ اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل 

عيء اُز٢ كأة ػ٤ِٜب اُشؼت اُغيائو١ فالٍ هوٕٝ ٓؼذ ،٢ٛٝ ك٢ ٗلٌ اُٞهذ 

ٖٓ أُٔبهٍخ اُشؼج٤خ اُل٤٘٣خ ثبػزجبهٛب ٖٓ ٗظبّ اُل٣ٖ ك٢ صوبكخ اُشؼت اُغيائو١، 

ْٜ ٤َُ٘ أل٤ُٝبء اُظبُؾ٤ٖ ٝاُ٘نه ُؽوٌ ٖٓ اُطوًٞ أُورجطخ ثبالػزوبك ك٢ ا٢ٛٝ 

 اُجوًخ ٝرؾو٤ن األ٤٘ٓبد ٖٓ فالٍ ػ٤ِٔخ اُنثؼ أٝ اُووثبٕ.

رؼزجو ظبٛوح اُنثؼ ك٢ أُغزٔغ اُغيائو١ أ٣ؼب ٝاؽلح ٖٓ أَُبد ا٤ُٔٔيح 

ُطوًٞ ؽ٤برٚ ٝػبكح أُلٜب أكواك أُغزٔغ ٍٞاء ٓب رؼِن ثطوًٞ اُل٣ٖ اُو٢ٍٔ 

وخ أٝ اُظلهبد ػ٠ِ اُلوواء ٝأَُب٤ًٖ ٝؿ٤وٛب، ًبُقزبٕ ٝاُيٝاط ٝاألػ٤بك ٝاُؼو٤

أٝ اُنثؼ ُزلبك١ ؿؼت اُوٟٞ اُـ٤ج٤خ ٝاُز٢ رزقن ك٢ ٓغِٜٔب طلخ اُٞص٤٘خ ك٢ 

 :                                                                    ٝأُورجطخ ثبُنثؼٓؼظٜٔب ،ٖٝٓ األؽلاس أُؼبشخ ك٢ ٓغزٔؼ٘ب 

ذ عل٣ل أٝ ػ٘ل شوائٚ ُزلبك١ ؿؼت ٍب٤ً٘ٚ ٖٓ ٤ػ٘ل كفٍٞ ثاُنثؼ ػ٠ِ اُؼزجخ 

غ٘ت أ١ ٝاٍزئناٜٗب ثبُلفٍٞ ،أٝ ُلكغ اُؼ٤ٖ ُٝغؼِٚ ٓجبهًب ٝرأاُغٖ ٝاٍزوػبئٜب 

اُنثؼ ػ٘ل ثؼغ اُوجٞه أٝ األػوؽخ  ُِٔو٣غ  ٌٓوٝٙ هل ٣ؾَ ثأَٛ اُج٤ذ .

اُغٖ ٢ً  الٍزوػبء٣نثؼ ك٣ي أٍٞك أٝ أؽٔو أٝ ر٤ٌ  أُظبة ثبٌُٔ ؽ٤ش

وكؼٞا أماْٛ ػٖ أُو٣غ ،ٝك٢ ٛنٙ اُنث٤ؾخ ال ٣نًو اٍْ للا ػ٤ِٜب٣
*

،ٝثؼل إٔ  

٣ج٤ذ أُو٣غ ٤ُِزٚ كافَ اُؼو٣ؼ روبّ ا٤ُُٞٔخ ثِؾْ اُنث٤ؾخ ك٢ ا٤ُّٞ أُٞا٢ُ 

 ٝرٞىع ػ٠ِ اُؾؼٞه .

                                                           
،وعادة تمحى وٌدهن بها جسد المرٌض او ٌشربهاٌتخذ من تمائم أي ما  تعبٌر المحلً النشرةالتسمى ب  *

 (51،مرجع سابق ،ص )ٌنظر أحمد بن أحمدالتقاء شر الجن ترتبط بالذبح عند القبور ما
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ال رياٍ ٛنٙ اُؼبكاد َٓزٔوح هؿْ ًٜٞٗب رؾَٔ ك٢ ص٘ب٣بٛب ثوب٣ب اُٞص٤٘خ ،ٝهؿْ إٔ 

ٝئ٠ُ عبٗت ٛنٙ اُؼبكاد ال أٜٗب رٔبهٍٜب ثَ ٝرؼزول ك٤ٜب .ثل٣ٜ٘ب ئاألؿِج٤خ ٓزٌَٔخ 

ٛ٘بى أفوٟ أًضو رأطال ٝاٗزشبها ك٢ أُغزٔغ اُغيائو١ ثَ ٝؽؼٞها ك٢ اُزواس 

ثطِت أُطو ٍبثوب اهرجطذ  اُز٢ اُٞػلح ٢ٛٝ اُشؼج٢ ثٌَ ػ٘بطوٛب ٝؽوٍٜٞب 

اَُ٘ٞح  ُز٢ ًبٗذأُؾبط٤َ اُيهاػ٤خ )االٍزَوبء( ٖٝٓ ٛنٙ اُٞػلاد رِي اَُو٢ 

، ٢ٛٝ ػجبهح ك٢ ثؼغ أُ٘بؽن( الُخ ؽ٤ِٔخ)ط٘غ ٤ٌَٛ"ؿ٘غخ" رؤٜ٘ب ٖٓ فالٍ 

أفوٟ ُزشٌَ اٌُزق ٝا٤ُل٣ٖ فشت ػٖ ػٞك روثؾ ئ٤ُٚ ِٓؼوخ ًج٤وح ٝرضجذ هطؼخ 

٣ٌٕٝٞ هأٍٜب هأً أُِؼوخ ٣ٝـط٠ ٝعٜٜب ، صْ رِجٌ ثض٤بة اَُ٘بء ،كزوكغ اُلز٤بد 

وبؽغ ؿ٘بئ٤خ ٣وُٕٞٞ ٝاُظجب٣ب ٖٓ ث٤ذ ٥فو ٓوكك٣ٖ ٓٛنا ا٤ٌَُٜ ٣ٝطٞف اُظج٤خ 

ٍْ هَ  ذْ َِّ خ ؽَ غَ ْ٘ خ ؿَ غَ ْ٘ ؿَ                              ك٤ٜب :     ب َٜ ا

 ٜباطْ وَ افْ   َّْ ٢ ؽَ ثِّ بهَ ٣َ 

            َّْ ُٓ ٤ضْ شبٗخ ؿِ طْ ُٞخ ػَ جُ ٝاُ  ٞالٗبٜب ٣ب

 ٗبٞالَ ُٓ  ٜب ٣ب٤ضْ ؿِ بٗخ شَ طْ غخ ػَ ؼْ ٝاَُّ٘         

 1ٞالٗبُٓ  ٜب ٣ب٤ضْ ؿِ بٗخ شَ طْ وح ػَ وْ ٝاُجَ         

ثب٤ٌَُٜ   خٖٝٓ فالٍ ٛنٙ أُوبؽغ ٣الؽع اإلشبهح ا٠ُ ؽِت اُـ٤ش ثبالٍزؼبٗ

ٌٝٛنا ٣زْ روك٣ل أٍٔبء اُؾ٤ٞاٗبد األ٤ُلخ  ،أُظ٘ٞع،كٕٝ اُزٞعٚ ا٠ُ للا ٓجبشوح

ُج٤ٞد ٓغ االٗزوبٍ ٖٓ ث٤ذ ٥فو ،ٝػ٘ل ًَ ث٤ذ ٣وق أًُٞت كزَزوجِٚ هثبد ا

ٓب عبكد ثٚ ٖٓ ؽجٞة أٝ ثوٍٞ عبكخ أٝ  رؼط٢ٝثوُ ثؼغ أُبء ػ٠ِ اُظج٤خ 

رُغٔغ اُزجوػبد ك٢ ٍبؽخ ًجوٟ ٝرطجـ  كه٤ن أٝ ش٢ء آفو.ٝك٢ ٜٗب٣خ اُزغٔغ

اَُ٘بء رِي اُؼطب٣ب ٝرٞىع ػ٠ِ اُؾؼٞه ً٘ٞع ٖٓ اُظلهبد أٝ اُووثبٕ ؽِجب 

ئ٠ُ عبٗت ٛنٙ اُؼ٤ِٔخ هل رنثؼ مث٤ؾخ ٖٓ ٓبػي ٣ٝط٠ٜ ا٢ٌٌََُ ٣ٝٞىع  ُِٔطو.

                                                           
 سنة( 84)السٌدة ٌمٌنة رواٌة   1
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ث٤ٖ اَُ٘ٞح ٝاألؽلبٍ ك٢ اٗزظبه ؽظٍٞ اُجوًخ ٍٝوٞؽ أُطو،ٝهل رؼبك اُؼ٤ِٔخ ئما 

 ُْ رَوؾ األٓطبه .

 

 ثَجتثلأد رزالش٠ ك٢ ٣ٞٓ٘ب ٛنا ٣الؽع أٜٗب ٜنٙ أُؼزولاد اُشؼج٤خ أُززجغ ُئٕ 

ٖٓ أشٌبٍ شٌال  رؼزجو،ًٔب ػ٢ اُل٢٘٣ ٝاُزؼ٤ِْ ٍٝٝبئَ اُزوك٤ٚ أُقزِلخ اٗزشبه اُٞ

ٕ اُنثؼ ُـ٤و للا ٓؾوّ ثبُ٘ض اُووآ٢ٗ ٝألٕ اُ٘نه ك٢ اُٞص٤٘خ ٝاُشوى ثبهلل أل

األ٠ُٝ ثأٍٔبء األ٤ُٝبء ك٤نثؾٕٞ اُنثبئؼ ػ٘ل هجٞهْٛ اػزوبكا ْٜٓ٘ إٔ مُي ٍجت 

وبٓبد  ٝأػوؽخ األ٤ُٝبء اُظبُؾ٤ٖ ُوجُٜٞب ٝؽٍِٞ اُجوًخ األٓو اُن١ عؼَ ٖٓ ٓ

 رزٔزغ ثٌٔبٗخ ٓوٓٞهخ ك٢ صوبكخ أُغزٔغ اُغيائو١.

 

ػبكاد اُشؼت رظَ َٓزٔوح ػٖٔ اُٞػلح هؿْ رؾو٣ْ اُنثؼ ُـ٤و للا ئال إٔ 

  غل ك٢ أُ٘طوخ اُٞاؽلحَ ٓ٘طوخ ٖٓ ٓ٘بؽن اُجالك،ثَ هل ٗاُز٢ رقض ًٝاُغيائو١ 

و أُؼوٝكخ ،ؽ٤ش ٣زْ اُزؾؼ٤و ُٜب ٝاُلػٞح اُؼل٣ل ٖٓ اُٞػلاد ٜٓ٘ب أُؼوٝكخ ٝؿ٤

ئ٤ُٜب ٖٓ ًَ أُ٘بؽن أُغبٝهح ،ًٔب أطجؾذ ٛنٙ اُزظبٛواد اُشؼج٤خ رِو٠ اُلػْ 

ٖٓ ؽوف اَُِطبد أُؾ٤ِخ ٖٓ فالٍ رٞك٤و ًَ اُظوٝف أُالئٔخ ُؼٔبٕ ٤ٍوٛب 

اُؾَٖ ؽ٤ش ٣لل ئ٤ُٜب ا٥الف ٖٓ ًَ ؽلة ٝطٞة ُوؼبء ٣ّٞ أٝ ثؼؼخ أ٣بّ 

اُ٘لٌ ك٢ عٞ ٖٓ أُلائؼ ٝاألؿب٢ٗ اُشؼج٤خ ٝا٤ٍُٞٔو٠ ٝاُوهض  ُِزو٣ٝؼ ػٖ

 ٝاُلٕ٘ٞ االٍزؼواػ٤خ ًبُلو٤ٍٝخ ٝأٗٞاع األؽؼٔخ اُشؼج٤خ .

ُول أطجؾذ اُٞػلاد ر٘ظْ كٝه٣ب ك٢ اُووٟ ٝاأله٣بف ٝؽز٠ ك٢ اُج٤ٞد ٝرٞىع 

أطجؼ ٓظطِؼ اُٞػلح  بٝه ٝثنُي ػ٠ِ األَٛ ٝاُغ٤وإ أٝ ك٢ أَُغل أُغ

أٗٞاع اُظلهبد اُز٢ رولّ شٌوا هلل ػ٠ِ رؾون األ٤٘ٓبد ًبُ٘غبػ  ٓالىٓب ٌَُ

ٝاُقزبٕ أٝ شواء ٤ٍبهح أٝ شلبء ٓو٣غ ٝؿ٤و مُي ،٤ٌُٝ ثبُؼوٝهح إٔ رٌٕٞ 
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ٝٛ٘ب رقزِق ٗظوح ًَ ٝاؽل رغبٙ ٛنا اُ٘نه كْٜٔ٘ ٖٓ ٣ٞعٜٚ هلل ُـ٤و للا .ٞػلح اُ

ُوٟٞ اُـ٤ج٤خ شوٝه اٝٛٞ ٣ؼزول مُي عبىٓب ْٜٝٓ٘ األه٤ِخ اُز٢ رٞعٜٚ الروبء 

  .ٝثبُزب٢ُ ُـ٤و للا

 

ٝأُورجطخ ثبأل٤ُٝبء  أُ٘زشوح ثأٗؾبء اُجالكُٞػلاد ٓؼظْ ا ٖٝٓ فالٍ رزجغ

رز٤ٔي ث٘لٌ اُقظبئض اُِْٜ ئال ثؼغ اُقظٞط٤بد  ٗالؽع أٜٗب اُظبُؾ٤ٖ 

 ئعٔبٍ،٣ٌٖٝٔ اُل٣ٔٞٓخ  ئٌٓب٤ٗخ اُجوبء ٝؼط٤ٜب ٝمُي ٓب ٣أُؾ٤ِخ أُورجطخ ثبُج٤ئخ 

 ي ك٢ ثؼغ اُ٘وبؽ ٜٓ٘ب :مُ

ــ ٓؼظٜٔب روبّ ك٢ كظَ اُقو٣ق أٝ اُوث٤غ ؽِجب ُِٔطو ٝه١ أُؾبط٤َ اُيهاػ٤خ 

 .اُشؼج٤خ ٓٔب ٣غؼِٜب ٗنه ٖٓ ٗنٝه االٍزَوبء

ــ روبّ ػ٘ل أػوؽخ األ٤ُٝبء اُظبُؾ٤ٖ ثبػزجبهٛب أٌٓ٘خ ٓولٍخ ٝؽبٛوح ،ُٝالػزوبك 

طبؽت اُؼو٣ؼ )ًٔب ٛٞ  ك٢ هلهح أطؾبثٜب ػ٠ِ ئ٣ظبٍ اُلػٞاد ،ٝهل ٣ٌٕٞ

 .األًجوٓٞػٞع ثؾض٘ب (اُغل األٍٝ ُِوج٤ِخ ٓٔب ٣غؼِٜب ػول ث٤ٖ اُوج٤ِخ ٝعلٛب 

ــ ٝؽلح اُز٘ظ٤ْ ؽ٤ش رجلأ ثزغٔغ أكواك اُوج٤ِخ أٌُِلخ ثبُٞػلح أٝ أكواك اُيا٣ٝخ 

ٝاُزبثؼ٤ٖ ُِطو٣وخ اُظٞك٤خ ثبإلػلاك أَُجن ُِظبٛوح ٖٓ فالٍ كػٞح أُٜز٤ٖٔ ٖٓ 

 ٤وٛب .أعَ ؽَٖ ٍ

ث٤ٖ اُغٞاٗت اُل٤٘٣خ ٝاُلٕ٘ٞ اُشؼج٤خ ُٝٞ إٔ أُظبٛو ــ رغٔغ ٛنٙ اُزظبٛواد 

ا ٖٓ اُلٌُِٞٞه٣خ )اُلو٤ٍٝخ ،األُؼبة اُشؼج٤خ،اُوهض اُشؼج٢،...(أًضو ؽؼٞه

 ٓٔب ٣غؼِٜب أًضو اٍزوطبثب ُِيٝاه.اُل٤٘٣خ )اُؾؼوح ،اُنًو...( 

ؼ٤ٞف ٖٓ فالٍ ئفواط اُظلهبد ــ روّٞ ػ٠ِ ٓجلأ اإلؽؼبّ )اُطَّؼْ( أ١ ئًواّ اُ

ًب٢ٌٌََُ كٕٝ رلؼ٤َ ث٤ٖ  أُزٔضِخ ك٢ األًالد اُشؼج٤خ أُؾ٤ِخ اُقبطخ ثبُٔ٘طوخ
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ٖ ٝمُي ٓب ٣غؼِٜب ٓ٘بٍجخ ٓلزٞؽخ أٓبّ اُغ٤ٔغ ٖٓ أعَ ؽظٍٞ اُوجٍٞ أُلػ٣ٞ

 ٝؽٍِٞ اُجوًخ .

٣ّٞ رقززْ ٓؼظْ اُٞػلاد ثبُلبرؾخ أٝ اُلػبء ألطؾبة اُٞػلح أٝ  ــ ك٢ آفو

اُوبئ٤ٖٔ ػ٤ِٜب َُٝبئو ا٤َُِٖٔٔ ، ٝرٔضَ أْٛ ٓوؽِخ ٖٓ ٓواؽَ أُ٘بٍجخ ُِٔشبهًخ 

 .ك٢ اُلػبء ٤َٗٝ ثوًخ اُغٔبػخ ٝاُلػبء

اُٞػلح ًظبٛوح صوبك٤خ ٝاعزٔبػ٤خ ٝك٤٘٣خ ظِذ ٓورجطخ ثؼبكاد فالطخ اُوٍٞ رؼل 

 ٝروب٤ُل أُغزٔغ اُغيائو١ ػ٠ِ ٓلٟ اُؼظٞه اهرجطذ اهرجبؽب ٝص٤وب ثبُٔؼزولاد

 اإلٍال٢ٓٓؼزولاد اُطوم اُظٞك٤خ اُز٢ ٤ٓيد أُـوة صْ اُشؼج٤خ اُٞص٤٘خ اُول٣ٔخ 

 .ٝاُغيائو فالٍ اُوو٤ٖٗ اُقبٌٓ ػشو ٝاَُبكً ػشو

ٝ كؼبء ٓلزٞػ أٓبّ اُغ٤ٔغ ٓٞػل ٓغ اُزواس اُشؼج٢ ثٌَ ػ٘بطوٙ  أ٣ؼب ٢ٛٝ

ٓلزٞػ ٌٝٓبٕ اُٞػلح ػجبهح ػٖ َٓوػ شؼج٢  ُزؾو٤ن اُلوعخ ٝا٤َُبؽخ اُزبه٣ق٤خ ،

ِلٕ٘ٞ اُلوم أُؾ٤ِخ ٝاُغ٣ٜٞخ ُرؼوع ٓقزِق  ػ٠ِ اُطج٤ؼخ ٝأٓبّ اُغ٤ٔغ ك٤ٚ

ٝاُوهض اُشؼج٢ ٝاألى٣بء اُزو٤ِل٣خ أُؾ٤ِخ ٝاألُؼبة  اُشؼج٤خ  اُشؼج٤خ ًب٤ٍُٞٔو٠

ثٌَ ٓب رٔضِٚ ٖٓ هٓٞى  ٝاألُؼبة اُزوك٤ٜ٤خ اُزو٤ِل٣خ االٍزؼواػ٤خ ًبُلو٤ٍٝخ 

 غيائو١ٓ٘بٍجخ ُؼوع فظبٍ أُغزٔغ اُ ٣ؼبأ ا٣ُٜٞخ ٝاالٗزٔبء اُقبطخ ،٢ٛٝ

اُطؼبّ ٝؽَٖ اُغٞاه ٝاُزؼبٕٝ اُز٢  ئؽؼبّأُزٔضِخ ك٢ اٌُوّ ٝؽَٖ اُؼ٤بكخ ٝ 

 رأطِذ ك٢ فظبٍ أكواك أُغزٔغ ٝأفاله٤برٚ.

اٍزطبػذ اُٞػلح ثبػزجبهٛب هاكلا ٖٓ هٝاكل اُضوبكخ اُشؼج٤خ اُغيائو٣خ ئمٕ 

ص٘ب٣بٛب اُؼل٣ل ٖٓ ػ٘بطو اُزواس ٝرؾلظٚ ٖٓ إٔ رغٔغ ث٤ٖ )ثا٣غبث٤برٜب ٍِٝج٤برٜب( 
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طٞه خ ثؼؼب ٖٓ ُألع٤بٍ اُؾب٤ُ ٝإٔ ر٘وَ  ،أَُـ ٝاُزش٣ٞٚ ؽ٤ِخ ػٜٞك االٍزؼٔبه

اُز٢ ًبكد رٔؾ٢ ثلؼَ اُزطٞه اُزٌُ٘ٞٞع٢ ػ٘بطو اُضوبكخ اُشؼج٤خ ؽ٤بح األعلاك ٝ

ٝرطٞه أٍب٤ُت اُؾ٤بح اُؼظو٣خ أُبك٣خ اُز٢ ًبكد رقزل٢ ٓؼٜب ػ٘بطو اُزواس 

اُضوبك٢ ًبُلٌُِٞٞه اُشؼج٢ ٝاألى٣بء اُزو٤ِل٣خ ٝأُ٘بٍجبد اُغٔبػ٤خ ٝٓلّٜٞ اُوج٤ِخ 

 ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُو٤ْ أَُزٔلح ٖٓ اُضوبكخ اُشؼج٤خ. 

 ا:ـعهــدواف -3

ٝاكغ االشزواى ك٢ اُٞػلح رجؼب ُوؿجبد اُٞاكل٣ٖ ئ٤ُٜب. كول ٣غل ك٤ٜب اُجؼغ رزؼلك ك

كوطخ ُِزو٣ٝؼ ػٖ اُ٘لٌ ٝاُزقل٤ق ٖٓ األىٓبد ٝأُشبًَ اُز٢ ٣ؼ٤شٜٞٗب ك٢ ظَ 

ٝهل رزؼلٟ  ٝاُزوك٤ٚ ػٖ اُ٘لٌ ، االػزوبك ك٢ هلهاد ا٢ُُٞ اُظبُؼ ٝئعبثزٚ اُلػبء

٤٘خ ٝاالهزظبك٣خ ٝؽز٠ ا٤َُب٤ٍخ رجؼب ُوؿجبد ل٣ئ٠ُ اُلٝاكغ االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُ

 أطؾبثٜب ٝأُٜز٤ٖٔ ثٜب.

هل رزوبؽغ ٛنٙ اُلٝاكغ ا٤ُّٞ ئال إٔ اإلَٗبٕ أطجؼ ٖٓ فالٍ أُشبهًخ ك٤ٜب ٣ؼجو 

هؿْ إٔ ٝ فظٞط٤زٚ ٝ ٣ٞٛزٚ ػٖ اٍزٔواه ػبكارٚ ٝروب٤ُلٙ ٝاهرجبؽٚ ثٔؾ٤طٚ 

ك٢ ظَ اُزطٞه  ػ٠ِ أُغزٔغ  ٛ٘بى ػٞآَ رؼَٔ ػ٠ِ اُزو٤َِ ٖٓ كؼب٤ُزٜب ٝرأص٤وٛب

ه اُزوث١ٞ ٝاُزوك٢ٜ٤ ُٔضَ ٛنٙ ٝاُؼ٢ِٔ ٝاُزٌُ٘ٞٞع٢ اُن١ هؼ٠ ػ٠ِ اُل

 ٝرزٔضَ كٝاكغ االشزواى ك٤ٜب:، اُزظبٛواد اُشؼج٤خ ٝ رشزذ اُوج٤ِخ
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 الدوافع االجتماعيت والثقافيت: – أ

ظبٛوح اُٞػلح رغٔغ ث٤ٖ عبٗج٤ٖ :األٍٝ ًٜٞٗب ٍِٞى ٝرؼج٤و ػوبئل١ ٣زوعْ ػٖ  

ثؼغ اُؾبعبد اُلوك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ، ٝاُضب٢ٗ أٜٗب ظبٛوح ؽؼبه٣خ ماد أطٍٞ 

عنٝه ٜٓ٘ب آزلد كوٝػٜب ٝرشؼجذ ٝرشبثٌذ ُزظجؼ هاٍقخ ك٢ اُالشؼٞه ٝ

1أُغزٔغ اُغيائو١اُلوك١ ٝعيءا ٖٓ َٗن اُل٣ٖ ٝػ٘ظوا ٖٓ ػ٘بطو اُضوبكخ ك٢ 
  

ُول رؼٞك اُ٘بً ػ٠ِ ئهبٓخ االؽزلبالد اُقبطخ ثش٤ـ اُطو٣وخ ػ٘ل ىا٣ٝزٚ أٝ  

ػو٣ؼ ا٢ُُٞ اُظبُؼ ًَ ٍ٘خ كزوبّ اُٞالئْ ٝرنثؼ اُنثبئؼ ٝثنُي ٣ظجؼ ٛنا 

االؽزلبٍ ٗٞػب ٖٓ أُٔبهٍبد االعزٔبػ٤خ اُز٢ أكوىد ؽوٍٞب ٝهٓٞىا ٝأٍبؽ٤و 

ًٔب رؼزجو ظبٛوح اُٞػلح هاثطب ٣ؼَٔ 2ُغٔبػخ. ٍقخ ك٢ أكٌبه ٝٓشبػو اثو٤ذ ها

 رواثؾ اُوج٤ِخ  ٝاُغٔبػبد ٖٓ فالٍ ئػبكح ر٘ظ٤ٜٔب ٣ٍٞ٘ب.  ػ٠ِ ئػبكح رٔبٍي ٝ

عيءا ٖٓ أُٔبهٍخ اُشؼج٤خ اُل٤٘٣خ ٢ٛٝ رٔضَ ثنُي عيءا ٖٓ اُٞػلح رؼزجو  ٛنا ٝ

 ،اُز٢ رغنهد ك٢ ًٍِٞٚ ٝرل٤ٌوٙ ،اُل٣ٖ ك٢ صوبكخ أُغزٔغ اُغيائو١ٗظبّ 

كبُٞػلح رأفن ه٤ٔخ  رزْ ثشٌَ رِوبئ٢ كٕٝ رل٤ٌو ك٢ كٝاكؼٚ ٝٓـياٙ .  ٝأطجؾذ

، ٝاالؽزلبٍ ا١َُٞ٘ اُن١  ك٤٘٣خ ك٢ ٓ٘طوخ ٓب ألٕ اُ٘بً ٣وٕٞٓٞ ثٜب ئًوآب ٢ُُِٞ

٣وبّ ػ٠ِ شوف ا٢ُُٞ أٝ ش٤ـ اُيا٣ٝخ أٝ طبؽت اُؼو٣ؼ ًض٤وا ٓب ٣شٌَ ظبٛوح 

                                                           
عبد هللا محمد عبد الرحمن،سٌد رشاد غنٌم،مدخل علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعٌة للطبع و النشر  1

  472،ص 4228، اإلسكندرٌة،عوالتوزٌ
 98سابق،صأحمد بن أحمد،مرجع  2
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ب ثَ ئهبٓزٜب ك٢ اُٞهذ أُؾلك ٓٔب ٣إك١ ٓولٍخ ثبَُ٘جخ ُِوج٤ِخ ٝاُز٢ ال ٣غت روًٜ

  1 ئ٠ُ رو٤ٍقٜب ك٢ أكٌبه اُجَطبء ًٞاعت ٓولً

ئ٠ُ عبٗت مُي ٣ظٜو اُزٌبكَ االعزٔبػ٢ ٖٓ اُ٘بً ٖٓ فالٍ اإلؽَبٕ ئ٠ُ اُلوواء 

ٝأَُب٤ًٖ ٝاُزؼبٖٓ ث٤ٖ اُلوواء ٝأَُب٤ًٖ ٝاألؿ٤٘بء ٝرٞى٣غ اُيًبح ٝرقظ٤ض 

وإٓ( ًٔب ٣زْ ئطالػ ماد اُج٤ٖ ث٤ٖ أُزقبط٤ٖٔ ٓجبُؾ ُلبئلح اُطِجخ )ٓؼ٢ِٔ اُو

)اُغوائْ ،اُ٘ياػبد اُؼوبه٣خ( ٝك٤ٜب رَزقلّ ػجبهح "عبٙ ٤ٍل١ كالٕ" أٝ "عبٙ 

اُلز٘خ ث٤ٖ األكواك ٝاألٍو ٝرَبْٛ أ٣ؼب ك٢ ُْ  هث٢" ٝاُز٢ رَْٜ ك٢ ئؽلبء ٗبه

ٝرشٌَ  ٤ُٜب.شزبد أكواك اُوج٤ِخ ٝهثؾ أٝاطو اُوواثخ ٓغ أكواك اُؼشبئو اُز٢ ٣٘ز٢ٔ ئ

اُلٕ٘ٞ اُشؼج٤خ ًبُوهض اُشؼج٢ ٝأُؼبة ٖٓ ُٔظبٛو االؽزلب٤ُخ أُواكوخ ُٜب ا

 .و٤ٍٝخ ٝ ٝا٤ٍُٞٔو٠ اُشؼج٤خ )أ٤ٔٛخ اُلٕ٘ٞ ُ (اُل

ًَ ٛنٙ اُلٝاكغ رغؼَ األكواك ٣شبهًٕٞ ك٢ ئؽ٤بئٜب ثأٓٞاُْٜ ٝعٜٞكْٛ ال ٤ٍٔب إٔ 

 روبّ ػ٠ِ شوكٚ االؽزلبالد .ًبٗٞا ٣ؾَٕٞ ثبٗزٔبئْٜ ئ٠ُ ٍالُخ ا٢ُُٞ اُظبُؼ اُن١ 

    الدوافع النفسيت:ـ ب 

ك٢ ًٕٞ اإلَٗبٕ اُج٤َؾ اػزول ك٢ ا٤ٍُٞؾ اُن١ ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ ثِٞؽ ٛنٙ اُلٝاكغ  رزٔضَ 

ٝٛنٙ اُلغٞح اُز٢ ظِذ رلظِْٜ ػٖ ئُْٜٜ  2 ٛلكٚ مُي إٔ للا ك٢ ٗظوٙ ٣جو٠ ثؼ٤لا.

                                                           
زوٌش آسٌا وآخرون ،التراث الثقافً غٌر المادي لمنطقة الطارف،جمع ودراسة ،مذكرة  1

 6،ص 4228ـ  4227لٌسانس،المركز الجامعً بالطارف،معهد اللغة العربٌة وآدابها،قسم األدب العربً،
 6فً العصر الحدٌث،بٌروت،دار الكتاب العربً،ص اإلصالح حمد أمٌن،زعماءأ2
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االٗظواف ػٖ اُل٣ٖ، ٖٝٓ اٍزـِٜب هعبٍ اُل٣ٖ الثوبء ٍِطبْٜٗ ٝٓ٘غ اُؼبٓخ ٖٓ 

 ٛ٘ب ٗشأد اُؾبعخ اُ٘ل٤َخ إل٣غبك اُشل٤غ أٝ ا٤ٍُٞؾ ٣َبػلٛب ػ٠ِ ؽَ ٓشبًِٜب.

هر٤بػ ًٞٗٚ ٣ٜلب ؽبالد اُوِن ٣ٝؾون االك٢  ٣ٝزغ٠ِ اُجؼل اُ٘ل٢َ ُٜنا اُطوٌ 

الد هوة ا٢ُُٞ ػ٘ل ئرٔبّ االؽزلب٣ٝ1ؾون ٗٞػب ٖٓ اُزٞاىٕ اُلاف٢ِ اُ٘ل٢َ 

كجؼغ أُشبًَ ا٤ٓٞ٤ُخ أَُزؼظ٤خ رإك١  ،شبًِٚ اُؾ٤بر٤خٝرشٌَ ؽال ُٔ،اُظبُؼ 

٠ األ٤ُٝبء ُزؾو٤ن ؽِجبرٜب ئ٠ُ اُشؼٞه ثبُؼغي ، ُنُي رِغأ اُطجوبد اُشؼج٤خ ئُ

ٖٓ رؾو٤ن ٝمُي ٓب ٣زغ٠ِ ك٢ ؽوًٞ اُي٣بهح ٝرول٣ْ اُ٘نٝه  الٜٓب ق ٖٓ آ٤ٝاُزقل

 .ُأل٤٘ٓبد ٝاُوؿجبد

ٌ ػٖ اُناد رزغ٠ِ ٌٓبٗخ اُلٕ٘ٞ اُشؼج٤خ ئ٠ُ عبٗت أ٤ٔٛخ اُغبٗت اُل٢٘٣ ك٢ اُز٘ل٤

ٝاؽلح ٖٓ اُٞػلاد اُز٢ روبّ ٛ٘ب ٝٛ٘بى،كؾِوبد  أ١ك٢ اُٞػلح ٝاُز٢ ال رقِٞ ٜٓ٘ب 

و٤ٍٝخ ٝؿ٤وٛب رشٌَ ٓز٘لَب اُوهض اُشؼج٢ ٝا٤ٍُٞٔو٠ اُشؼج٤خ ٝٓ٘بكَبد اُل

كوع٣ٞب ٣وثؾ اُغٔبػخ ثزبه٣قٜب ٝثطٞالرٜب ٝثنُي رٌٕٞ اُٞػلح  ٍٓٞٔب  ك٤ب ٝصوب

 ٤ٍبؽ٤ب ٝ صوبك٤ب، َٝٓوؽب ٓلزٞؽب  أٓبّ اُغ٤ٔغ .

 الدوافع االقتصاديت: -جـ 

ب ُِـ٤ش ٝاالٍزَوبء اُن١ رؾزبعٚ ًض٤وا ٓب ًبٗذ روبّ اُٞػلح ك٢ كظَ اُقو٣ق ؽِج

إلٗجبد ٓؾبط٤ِٜب فبطخ ٝإ ٓ٘بؿ اُغيائو ٣ز٤ٔي ثؼلّ اٗزظبّ اُزَبهؾ  األهع

ٓغزٔؼٜب ظَ إٔ اُغلبف ، ٝثؾٌْ  ًٝض٤وا ٓب ًبٗذ رزؼوع ٓ٘بؽوٜب أُقزِلخ ئ٠ُ

                                                           
 165القاسم سعد هللا،مرجع سابق،ص أبو  1
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ئٓب ٓغ ثلا٣خ أٍُْٞ ٓغزٔؼب ىهاػ٤ب كول شٌِذ اُٞػلح ٤ٍِٝخ الٍزلهاه األٓطبه 

اُلالؽ٢ أٝ ك٢ ٓ٘زظق أٍُْٞ ٓغ ثلا٣خ كظَ اُوث٤غ فٞكب ٖٓ اُغلبف ،٣ٝزْ 

هكغ اُلـَبرـْؾـَخ أ١ اُلػبء ٝاُزٍَٞ اُلػبء ٝاُزٍَٞ ػ٘ل اٗزٜبء ؽوًٞ اُٞػلح ٓغ 

  .ظَ ؿ٤بة اُٞػ٢ اُل٢٘٣ك٢ ثغبٙ ا٢ُُٞ اُظبُؼ  ئ٠ُ للا

رظبؽت ٛنٙ اُزظبٛوح ػوٝع ٓقزِلخ رَزوطت اُيٝاه ئ٠ُ عبٗت ٛنا اُلاكغ ،

بد اُزو٤ِل٣خ ًَٝ ٓب ٣ؾزبط ئ٤ُٚ أطؾبة ػبظ٘ؽ٤ش رؼوع أُ٘زغبد  اُلالؽ٤خ ٝاُ

 ئ٠ُٓٔب ٣لكغ اٌُض٤و٣ٖ  ٍٞهب ٓلزٞؽخ أٓبّ اُغ٤ٔغأُ٘بٍجخ ي أطجؾذ ٝثنُ اُٞػلح ،

 ئ٤ُٚفالٍ رٞك٤و ًَ ٓب ٣ؾزبط  أُشبهًخ ك٤ٜب ٝرؾو٤ن ثؼغ أُ٘بكغ أُبك٣خ ٖٓ

 أٌُِلٕٞ ثبُٞػلح أٝ اُٞاكلٕٝ .

 :الدوافع السياسيت  -د

ًٔب ٍجن مًوٙ كول ُغأد اَُِطبد اُؾبًٔخ أص٘بء اُؾٌْ اُؼضٔب٢ٗ صْ االٍزؼٔبه١  

اُل٣ٖ ُجِٞؽ رٞظ٤ق ئ٠ُ رلػ٤ْ ٗلٞمٛب ٝاٍزوواه أُغزٔغ ٖٓ فالٍ ٝؽز٠ ا٤ُّٞ 

ظوف ٗظو اُشؼت ػٖ أُشبًَ اُؾو٤و٤خ ٝرٞع٤ٜٚ ئ٠ُ ُ ٛنٙ األٛلاف ٝمُي 

غؼَ اَُِطخ روًي ػ٠ِ اُزل٣ٖ اُشؼج٢ ، ٝٛنا ٓب ٣ االٛزٔبّ ثبأل٤ُٝبء اُظبُؾ٤ٖ

 ،اُٞػلاد ٝئهبٓخ أُٞا٤ُلرؼَٔ ػ٠ِ رشغ٤غ  ٝرلػْ ٓإٍَبرٚ اُشؼج٤خ ًبُيٝا٣ب ٝ
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ٝثنُي ، ُؾو٤و٤خٌو ػ٢ِٔ ٣لػٞ ئ٠ُ رـ٤٤و اُٞاهغ اٝثبُٔوبثَ رؼَٔ ػ٠ِ ٓ٘غ ًَ ك

 .1اُل٣ٖ ك٢ رضج٤ذ شوػ٤زٜب ٝٝعٞكٛب ٣ٞظق

ػ٤ِٜب  ُلاػْ ُٜنٙ اُطوًٞ ك٢ اَُٜو ػ٠ِ اإلشواف٣ٝزغ٠ِ ٓٞهق اَُِطخ ا

إلٗغبؽٜب ٝاٍزٔواهٛب،  ك٤و ًَ ٓب رؾزبط ئ٤ُٚ ٝرَق٤و ًَ اإلٌٓب٤ٗبدٝر٘ظ٤ٜٔب ٝرٞ

ٝٛنا اُؾبٍ ًبٕ ٝال ٣ياٍ هبئٔب ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا ؽ٤ش إٔ ٛلف اَُِطخ ٛٞ اُٜبء 

اُوج٢ِ اُؼ٤ن اُن١ ال ٣زطِغ ئ٠ُ اُشؼت ثبُٜٔوعبٗبد ٝاأل٤ُٝبء ٝئثوبئٚ ك٢ ٗطبهٚ 

ٝاالٛزٔبّ ثٔؼبٗبح اُشؼت ٝاُزل٤ٌو ك٢ رـ٤٤و اُظوٝف اٌُل٤ِخ ثزؾ٤َٖ  األكؼَ

ٝأُالؽع أ٣ؼب ػ٠ِ ٛنٙ اُزظبٛواد ؽؼٞه شقظ٤بد  َ .أٝػبػٚ ٗؾٞ األكؼ

 أُغزٔغ أُل٢ٗ ٝ ٝاَُِطبد أُؾ٤ِخ ٝمُي ٓب ٣جوى اُلاكغ ا٤َُب٢ٍ إلهبٓزٜب .

 :  تهاـفـوظيـ  4 

رٜب االعزٔبػ٤خ ٝ اُل٤٘٣خ، ٝكالال ٜبٝظبئلك٢ أُغزٔغ اُغيائو١ ُظبٛوح "اُٞػلح" 

ظبٛوح ػوكٜب أُغزٔغ أُـبهث٢ ػبٓخ  ٢ٜ ػبكح اهرجطذ ثبُزواس اُشؼج٢ ٢ٛٝ ك

هؿْ ٓب ٣شٞة ؽوٍٜٞب ٖٓ ٝ أُلٕ  األه٣بفاُغيائو١ فبطخ ؽ٤ش اٗزشود ك٢ ٝ

كٝهٛب ك٢ ٝظ٤لزٜب مُي ٓب ٣لكغ ئ٠ُ اُجؾش ك٢ ٝ ٝؽو٤وخ اُل٣ٖ اإلٍال٢ٓ اثزؼبك ػٖ 

ُٔؼوكخ اُؾو٤وخ اٌُبٓ٘خ ٝهاء اٍزٔواهٛب ئ٠ُ ا٤ُّٞ هؿْ اٗزشبه اُؼِّٞ ٝ أُغزٔغ 

  ٝمُي ٓب ٣جوى ك٢ أكٝاهٛب ٔؼوكخ اُز٢ ػبهػذ ٓضَ رِي أُؼزولاد اُقبؽئخ،اُ

 : أُقزِلخ

                                                           
  424أحمد بن أحمد،مرجع سابق،ص   1
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:  شٌِذ اُٞػلح ـ هؿْ اٗؾواكٜب ك٢ اُغبٗت اُؼوبئل١ ـ ٍلا اجتماعيا وثقافيافـ  

٤٘ٓؼب أٓبّ االٍزؼٔبه اُن١ أهاك اُوؼبء ػ٠ِ اُل٣ٖ ٝاُزش٤ٌي ك٢ هٓٞىٙ 

اُزظل١ ُٔؾبٝالد ٝاهرجبؽٜب ث٤ُٜٞب   ٝي اُوج٤ِخ  رٔبٍك٢  ٣ٞٛٝزٚ،ًٔب ٍبْٛ 

ٚ ٝرواصٚ صوبكزٝٝؽلرٚ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ـ ُِٔغزٔغ اُغيائو١ ـ رل٤ٌي اُج٤٘خ االعزٔبػ٤خ 

االٍزؼٔبه١ ثَ ٝؽٔب٣خ ٣ٞٛزٚ ٖٓ ٓؾبٝالد أَُـ  ةالاالٍزأٓبّ ٓؾبٝالد 

ئم ؽبكظذ ػ٠ِ ػ٘بطو اُضوبكخ ٝه٤ْ رواس األع٤بٍ اَُبثوخ ُزشٌَ ٣ٞٛخ ،ٝاُزل٤ٌٗ 

 ػٖ ٣ٞٛخ اُضوبكخ اُـوث٤خ اُز٢ أه٣ل ُٜب إٔ رٌٕٞ ك٢ اُغيائو. فٓقزِلخ ًَ االفزال

كبهرجبؽ اُوج٤ِخ ث٤ُٜٞب ٍبْٛ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ رٔبٍي اُوج٤ِخ ٝ ئثوبء ػبَٓ اُزالؽْ 

ٝاُزؼبٕٝ ٝاُزٌبكَ ثبه٤خ ك٢ أُغزٔغ اُغيائو١ ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ش٤ْ اٌُوّ ٝاُظلهخ 

ػٖ ٓؾبُٝخ اُؾلبظ  ١اُظبٛوح ٣ٍٞ٘ب ئال رؼج٤و هٞئ٠ُ ٣ٞٓ٘ب ٛنا،ٝٓب ئػبكح ٛنٙ 

،"ئٕ اٍزٔواه٣خ اُظبٛوح ا٤ُّٞ ٣طوػ ًؼوٝهح ُلوع ٛنا ػ٠ِ رٔبٍي أُغزٔغ 

اُؼوُ ُوهبثزٚ ػ٠ِ ٓغبُٚ اُزواث٢ ٤ٔٓٝيارٚ اُضوبك٤خ اُقبطخ ثٚ ٝثبُٔقزظو أُل٤ل 

٤ًٌبٕ  كبٕ اُظبٛوح ا٤ُّٞ ٢ٛ كاكغ ؽو٢ٍٞ ُلؼَ اُزٞاطَ ٝاالٍزٔواه ُٜنا اُؼوُ

ًٝلبػَ اعزٔبػ٢ ٓٞعٞك ُْ ٣٘ز٢ٜ ،٣ؼجو ػٖ ٗلَٚ ٖٓ فالٍ ٛنٙ أُظبٛو 

 1االؽزلب٤ُخ اُشؼج٤خ اُز٢ رنًوٙ ثقٞكٚ ٖٓ ػ٤بع ه٤ٔٚ ث٤ٖ أُز٘بهؼبد "

ٛنا ٍٝبٛٔذ االؽزلبالد أُظبؽجخ ُِٞػلح ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ اُلٕ٘ٞ اُشؼج٤خ 

ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ًبُلو٤ٍٝخ أُقزِلخ  ٝ اُؾلبظ ػ٠ِ اُقظٞط٤بد اُضوبك٤خ ٝ اُل٤٘خ 

ٝاُز٢ رؼٞك ثبُناًوح اُغٔبػ٤خ ،اُوهض اُشؼج٢ ٝ ا٤ٍُٞٔو٠ ٝ اُِجبً ٝؿ٤وٛب  ٝ

                                                           
النجار ،القٌم والعادات والتقالٌد العربٌة،دراسات فً المجتمع العربً،عمان،اتحاد الجامعة  محمد رجب  1

 . 146،ص 4،4985العربٌة  ،ط
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ٝ ؽٔب٣زٜب ٖٓ االٗلصبه ك٢ ظَ اُزؾٞالد  ألطٍٞ اُؼو٣وخ ُٔغزٔؼ٘ب ٝ صوبكزٚئ٠ُ ا

 اُز٢ رشٜلٛب اَُبؽخ اُل٤ُٝخ ك٢ ظَ اُؼُٞٔخ.

ٖٓ اُضوبكخ اُشؼج٤خ ؿ٤و إٔ أُؼزولاد اُل٤٘٣خ  بٛبُٓل٣ٖ عيءا اشٌَ  :اـنيــ دي

٤ُٝبء اُظبُؾ٤ٖ ؽـذ ػ٠ِ اُزل٤ٌو أُزٔضِخ ك٢ رول٣ٌ األٝ أُورجطخ ثٜنٙ اُظبٛوح 

ٜب اُؼِٔبء ك٢ اُغيائو ٝ اُلْٜ اُظؾ٤ؼ ُِل٣ٖ ،ٓٔب عؼِٜب رؾ٤ل ػٖ اُطو٣ن ،ثَ ٣شجِّٜ

 ثٔؼزولاد اُغب٤ِٛخ ٝ اُٞص٤٘خ :"ئٕ ٗظو اُ٘بً ئ٠ُ اُيهكح
*

ٜب ٖٓ اُشوى ،ك٤غت أٗ

ػ٠ِ اُؼِٔبء رؾن٣و األٓخ ٜٓ٘ب ٝ اُ٘ظؼ ثبعز٘بثٜب ، ٣ٝغت ػ٠ِ األٓخ االثزؼبك ٝ 

   اُغب٤ِٛخ ٝ هواث٤ٜ٘ب ٤َ مُي رشبثٜٜب ك٢ أُؼ٠٘ ثؼزبئوأُجبكهح ئ٠ُ اإلهالع،ٝ كُٝ

 " 1ط٘بٜٓبٝ اعزٔبػبرٜب ػ٠ِ اٗؼجبؽٜب ٝ أ

ى ثبأل٤ُٝبء ٝ اُ٘نه ُْٜ ؿ٤و أٜٗب ئٕ ثوب٣ب اُٞص٤٘خ ال رياٍ ٓبصِخ ك٢ ؽوًٞ اُزجو

ٛنٙ اُظبٛوح اُل٤٘٣خ  ئٕثلأد رزالش٠ ك٢ ظَ اُزطٞه اُؼ٢ِٔ ٝ اٗزشبه اُزؼ٤ِْ .

ثب٣غبث٤برٜب ٍِٝج٤برٜب ٍبٛٔذ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ هٓٞىٙ اُل٤٘٣خ)األ٤ُٝبء( ٖٓ فالٍ 

ٍ رغٔؼبد اُؾؼوح ٝ اُنًو ٝهواءح ْ ٖٓ فالئؽ٤بء فظبُْٜ ٝ ئػبكح ئؽ٤بء رل٣ٜ٘

فظبٍ األكواك ٝ اُووإٓ ٝ ئؽؼبّ اُلوواء ٝاثٖ اَُج٤َ ٝاُزؼبٕٝ ٝ اٌُوّ ٝؽجؼٜب ك٢ 

  أُغزٔغ اُغيائو١.

ًٔب ٍبٛٔذ اُطوم اُظٞك٤خ أُورجطخ ثٜب ك٢ روث٤خ األكواك ك٢ ًٍِْٜٞ ٝصوبكزْٜ 

  . ٢اُلوَٗ االٍزؼٔبهخ اُز٢ ؿ٤جذ فالٍ كزواد ٝأفالهْٜ ئم ًبٗذ ثل٣ال ػٖ أُلهٍ

                                                           
*
و جنوبها للداللة على نوع الفعل فً االحتفالٌات  عبارة بربرٌة  تستعمل فً شرق الجزائر الزردة 

الشعبٌة كالوالدة،النجاح،العودة من الحج ،الختان،الشفاء...وفً العرف العام تعنً نفس مدلول الوعدة أي 
ح.ما ٌتخذ من   بهٌمة األنعام عند أضرحة األولٌاء والُصالا

 . 424،ص ومظاهره الشركرسالة  مبارك بن محمد المٌلً، 1
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: ٍبٛٔذ اُٞػلح ثطوٍٜٞب أُقزِلخ ك٢ رؾو٤ن االهر٤بػ اُ٘ل٢َ ٖٓ فالٍ ـ نفسـيا

ئرٔبّ اُوج٤ِخ ُِٞػل اُن١ رولٓٚ ٤ُُٜٞب كٝه٣ب  ٝ اُ٘بثغ ٖٓ اػزوبكٛب ك٢ رؾون األٓب٢ٗ 

ٝ ؽظٍٞ اُجوًخ ٝؽِت اُـ٤ش ،ًٔب إٔ ًَ ىائو ُِؼو٣ؼ ٣غل اُطٔأ٤ٗ٘خ ٝا٤ٌَُ٘خ 

٣بهح ٝ هعبء اُشلبء ٝرؾو٤ن األٓب٢ٗ أَُزؼظ٤خ ػ٤ِٚ. ٖٝٓ عٜخ أفوٟ أص٘بء اُي

 ػٖ اُنادٝ اُزوك٤ٚ رَْٜ أُظبٛو اُلٌِِٞه٣خ  أُظبؽجخ ُِٞػلح ك٢ اُزو٣ٝؼ 

ُز٤َِخ ٖٓ فالٍ ٓظبٛو ا ثٜٜٔٞٓب ٝٓشبًِٜب ا٤ٓٞ٤ُخ االهزظبك٣خ ٝاُ٘ل٤َخأُضوِخ 

ػزياى ثبُٔبػ٢ اُز٤ِل لٌ ٖٓ ارجؼضٜب رِي أُشبٛل اُل٤٘خ ك٢ اُ٘ اُزوك٤ٚ اُز٢ ٝ

 ٝاالٗزٔبء،ٝؿوً ٗظوح اُزلبؤٍ ٝهثؾ أُبػ٢ ثبُؾبػو.

 بػ٤خ ٝاُضوبك٤خ رإك١ اُٞػلح ٝظ٤لزٜب ئ٠ُ عبٗت ٝظبئلٜب اُل٤٘٣خ ٝاالعزٔ ـ اقتصاديا:

ألٗٚ ك٢ اػزوبكْٛ ػلّ ٖٓ فالٍ اهرجبؽٜب ثٍْٔٞ اُيهع ٝ ؽِت اُـ٤ش  خاالهزظبك٣

 ٗيٍٝ اُـ٤ش أٝ ىٝاٍ اُجوًخ ،ًٔب رشٌَ ٍٞهب ٓلزٞؽخئهبٓزٜب هل رإك١ ئ٠ُ رأف٤و 

، رؼوع ك٤ٜب ٓقزِق اَُِغ ٝ أُ٘زغبد اُلالؽ٤خ ٝ َٓزِيٓبد اُٞػلحأٓبّ اُٞاكل٣ٖ 

           ثبُوعبٍ اُقبطخ   ئػبكخ ئ٠ُ ػوع ٓقزِق أٗٞاع األُجَخ اُزو٤ِل٣خ أُؾ٤ِخ

           ػخ أُزغُٕٞٞ ٝ اَُ٘بء، اُؾ٣ِٞبد،اُزؾق اُل٤٘خ ٝؿ٤وٛب، ٝثنُي ٣غل اُجب

 ك٢ ٛنٙ أُ٘بٍجخ. طخ ُطِت اُوىم ٖٓ فالٍ ػوع ٍِؼْٜٝ أطؾبة اُؾوف كو

ؽ٤بح أُغزٔؼبد  ك٢  ٝاألكٝاه اُٞظبئقظبٛوح ٓزؼلكح  ثظلخ ػبٓخ اُٞػلح

اُٞػلح ٖٓ أثوى اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل  اُز٢  ظَرئم فبطخ، اُغيائو١  ٝأُغزٔغ 

 ٘ب ٛنا،ؼج٢ اُغيائو١ أَُزٔوح ئ٠ُ ٣ٞٓرشٌَ ٓظٜوا ٖٓ ٓظبٛو اُزواس اُش

اُلو٢َٗ،  االٍزؼٔبهاُوجبئَ أص٘بء  رٔبٍيػ٠ِ ٝ ؽبكظذ  ػ٠ِ اُشقظ٤خ اُٞؽ٤٘خ

ٝه٤ْ رواس األع٤بٍ اَُبثوخ ُزشٌَ ٣ٞٛخ  شؼت صوبكخ اُاُؾلبظ ػ٠ِ  ئػبكخ ئ٠ُ
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اُشؼت اُغيائو١ اُز٢ رقزِق ػٖ ٣ٞٛخ اُضوبكخ اُـوث٤خ اُز٢ أهاك أَُزؼٔو إٔ 

ٓؾَ اُضوبكخ أُؾ٤ِخ، ًٔب ٍبٛٔذ ك٢ رو٤ٍقٜب ك٢ األٍٝبؽ اُشؼج٤خ ئ٠ُ  ٣ؾِٜب

 ا٤ُّٞ.

II. وعدة سيدي امحمد الواسيني بمغنية   

    بالمنطقةالتعريف  .1

 جغرافيا: .أ 

مغنٌة فً الشمال الغربً للجزائر، وهً واحدة من أهم المدن الحدودٌة مدٌنة تقع 

الممتدة على منبسط امتداد "انقاد" ،وفً اتجاه مسالك الطرق التً تشق السهول 

المترامٌة األطراف وجبال  فالوسن وسلسلة ترارة الممتدة إلى جبال بنً زناسن 

ر جنوبا، ونحو مدٌنة عصفو،وسلسلة جبال نحو البحر األبٌض المتوسط شماال 

ٌحدها شماال بلدٌة جبالة وغربا بلدٌة السوانً  .شرقا وجدة وتازة غربا وتلمسان

والمملكة المغربٌة ومن الجنوب بلدٌة بنً بوسعٌد وسٌدي مجاهد ومن الشرق 

.بلدٌة بوحلو وحمام بوغرارة 
1

 

 4228قدر عدد  سكانها حسب إحصائٌات  4كلم 164ساحة تتربع على م

 نسمة  452222،وحسب آخر التقدٌرات فان العدد ٌصل إلى نسمة 446278ب

 44564سمة ومناطق مختلفة ب ن 97522موزعٌن على المناطق الحضرٌة ب 

 ،ٌسود المنطقة المناخ شبه الجاف الذي ٌتمٌز بالحرارة صٌفا والبرودة شتاءنسمة،

                                                           
 ( 24ٌنظر خرٌطة الموقع الجغرافً) الملحق رقم   1
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نوٌا،ودرجات ملم س 122ـ 152أما نسبة التساقط فغٌر مستقرة تتراوح مابٌن 

صٌفا  12°و شتاءا  81°الحرارة تتراوح مابٌن 
1

   . 

تتمٌز المدٌنة وضواحٌها بالطابع الزراعً وقد ورد ذكر ذلك فً بعض المصادر 

التارٌخٌة على أنها مدٌنة معلومة بكثرة البساتٌن و الجنان والمزروعات و كثرة 

عن غٌرهم بنظارة ألوانهم المٌاه والعٌون،طٌبة الهواء جٌدة التربة ،ٌمتاز أهلها 

وصحة أجسامهم، أما مراعٌها فهً أنجع المراعً و أصلحها للماشٌة،و ٌذكر أنه 

ٌوجد فً الشاة ما من شٌاههم أوقٌة شحما
2
  

تتمٌز المدٌنة بسهولها الخصبة الصالحة للزراعة وببساتٌنها التً غرست فٌها 

إلى جانب أهمٌتها  الكروم والحمضٌات والتٌن ،كما تمتاز بكثرة عٌونها ،و

 الزراعٌة تعد منطقة تجارٌة هامة بحكم موقعها وقربها من المغرب . 

ظلت مدٌنة مغنٌة بحكم موقعها االستراتٌجً الرابط بٌن الشرق والغرب مركزا 

فالحٌا نشٌطا ومنطقة لتالقً األفكار والثقافات والحضارات المشرقٌة  تجارٌا و

 والمتوسطٌة والمغربٌة

 تاريخيا: .ب 

تبط اسم المدٌنة بالمرأة الصالحة ذات األصول المغربٌة والتً اشتهرت ار

بورعها وتعلقها بالحج ، فقد كانت تحج باستمرار مع قوافل الحجاج فكانت كلما 

مرت بها تزداد إعجابا بالمدٌنة وعندما عادت من الحج قررت البقاء واإلقامة بها 

                                                           
 447،ص 4245، 4ط،4وفٌق بوزناشة، دلٌل الجمهورٌة، جت  1
 477،ص4958مؤلف مجهول،االستبصار فً عجائب األمصار ،االسكندرٌة،  2
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كونت حول بٌتها وقبرها القرٌة إلى غاٌة وفاتها فتركت ساللة من بعدها وبذلك ت

 ثم المدٌنة إلى ٌومنا هذا .

والغربٌة آهلة  وبالعودة إلى عصر ما قبل التارٌخ فقد كانت مناطقها الشمالٌة

ما قبل التارٌخ ،إذ عثر على أحجار منقوشة و عظام تدل على  عصربالسكان منذ 

الموٌلح عرف بحضارةوجود حضارة ت
*

نسبة إلى النهر الذي ما زال ٌحمل نفس  

، كما تدل على ذلك اآلثار والكهوف وهذه اآلثار موجودة بمتحف وهران االسم

الشٌقرالموجودة بنواحً 
*
. 

خالل االحتالل الرومانً للجزائر أطلق علٌها اسم " نومٌروس سٌروروم 

NUMERUS SYRORUM   إلى الجٌوش التً جًء بها إلى مغنٌة من " نسبة 

بالد الشام. 
1

 

عن طرٌق البدو الرحل  دخل اإلسالم إلى مدٌنة مغنٌة خالل القرن السابع مٌالدي 

من القبائل العربٌة التً استوطنت المنطقة  بحثا عن العٌش واالستقرارو بذلك 

امتهنت القبائل الزراعة و الرعً فً سهولها ،عرفت صراعات بٌن القبائل 

س وبنً بوسعٌد( والقبائل العربٌة الوافدة ، كما األمازٌغٌة المجاورة ) بنً سنو

خالل الفترة اإلسالمٌة و أصبحت سوقا تجارٌا مفتوحة على الشرق و الغرب.

                                                           
 وٌصب ـ حالٌا ـ   فً سد حمام بوغرارة )خرٌطة المنطقة(.نهر ٌنبع من المغرب  الموٌلح *
*

أثرٌة تعود إلى العصور الحجرٌة القدٌمة تضم مغارات وكهوف سكنها اإلنسان القدٌم،           الشٌقر منطقة  

 كم . 1والٌوم هً محطة للمٌاه المعدنٌة ذات الخصائص العالجٌة،تبعد عن مدٌنة مغنٌة بحوالً 
 
،  4998ب،محمد البشٌر شنٌتً،الجزائر فً ظل االحتالل الرومانً ،الجزائر،المؤسسة الوطنٌة للكتا 1

 444ص 
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 وات و ندرومة وتلمسان و فاس كالغز المجاورة المدن أصبحت همزة وصل بٌن 

 فً مختلف عهودها.

عن  4816 سنة توسع االستعماريتعرضت للأثناء االحتالل الفرنسً للجزائر 

طرٌق قوات الجنرال "بٌجو" الذي أقام فٌها ثكنة عسكرٌة على أنقاض ما تركه 

" عندما وجد قبة  اللة مغنٌةالرومان وغٌر االسم "نومٌروس سٌروروم " إلى " 

، وظلت المدٌنة عسكرٌة حتى 4811المرأة الصالحة قرب الثكنة وكان ذلك سنة 

غلبٌة  الٌهودٌة و حذفت كلمة اللةة حٌث أنشا أول مجلس بلدي ذي األ 4944سنة 

 ،ونظرا لقربها من المغرب ذات الداللة العربٌة واألمازٌغٌة  لتصبح "مغنٌة" فقط

 .4956،كما أنشأت دائرة مغنٌة حوالً 4944سنة  اتخذت منطلقا الحتالله

بحكم انفتاحها على  "عبد القادرطقة مغنٌة منطلقا لمقاومة "األمٌرقد شكلت منل 

 التراب المغربًكانت القاعدة التً ٌدخل عبرها إلى إذ  ،المغرب األقصى 

واالقتصادي فً جهاده ضد الفرنسٌٌن حٌث  للحصول على الدعم العسكري

شاركت إلى جانبه القبائل المغربٌة وذلك ما دفع فرنسا إلى استهداف القاعدة 

 "عبد الرحمن"لطان المغربً المولى الخلفٌة للمقاومة من خالل الضغط على الس

ربٌع األول  9الموفق ل 4815مارس  48" فً اللاة مغنٌة "بقبول شروط معاهدة

شروطأهمها هـ ـ بعد الهزٌمة فً معركة اٌسلً ـ  التً تضمنت سبعة  4462

رسم الحدود الشمالٌة بٌن الدولة المغربٌة ومستعمرة الجزائر الفرنسٌة ، إذ تم 

ن تمتد الحدود من قلعة عجرود )السعٌدٌة حالٌا( إلى ثنٌة الساسً االتفاق على أ

كلم من الساحل(  412)على امتداد 
1

دون تحدٌد الحدود الجنوبٌة، فكانت هذه 

                                                           
 ( 24ٌنظر خرٌطة الحدود)الملحق رقم   1
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ومحاصرته القادر عبد المعاهدة إلزاما للسلطات المغربٌة برفع الدعم عن األمٌر 

 وقطع الدعم عنه.
1

 

 الكفاح السٌاسً والثوري ، أما أثناء ة الشعبٌة دورها أثناء المقاومل هذا بالنسبة  

كغٌرها من المدن الجزائرٌة بفضل تضحٌات أبنائها الذٌن خلدت  شاركتفقد 

 "حمد بن بلةةرٌة  وعلى رأسهم المناضل والمجاهد "أأسماءهم ذاكرة الثورة التحرٌ

د أول وزٌر خارجٌة بع"محمد خمٌستً "أول رئٌس للدولة الجزائرٌة المستقلة و

حمهم هللا والشخصٌات التارٌخٌة "حسٌن قدٌري ،مٌمون بوعزة..."راالستقالل 

لذكرها ممن ضحوا بأنفسهم جمٌعا، وغٌرهم من الشخصٌات التً ال ٌسع المقام 

شهٌد أبرزهم الشهٌد "مٌلود  656فً سبٌل الحرٌة واالستقالل والذٌن بلغ عددهم 

 بوعزة، شعبان حمدون،بن صابر الخٌاري،....

فً إثراء الثقافة المدٌنة وضواحٌها إلى جانب دورها التارٌخً والسٌاسً تساهم 

، الشعبٌة للمجتمع الجزائري والمنطقة بفضل ما تختزنه من أدب شفاهً )األمثال

،المعتقدات الشعبٌة الفنون الشعبٌة...(، العادات والتقالٌد،،ألغازالقصص، األشعار

 وتصنٌفها من جدٌد.  هذه المكنونات ما ٌستدعً إعادة البحث والتنقٌب عن 

مجمل القول مدٌنة مغنٌة بحكم موقعها الحدودي  االستراتٌجً سمح لها أن تلعب 

أدورا بارزة سواء التارٌخٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة لكونها منطقة عبور 

نحو المغرب والشرق ونقطة اتصال بٌن الحضارات التً عرفتها المناطق 

ثقافٌة واالجتماعٌة للمنطقة المجاورة لها ،لذلك ساهمت فً إثراء الجوانب ال

                                                           
، الشركة الوطنٌة للنشر          4إسماعٌل العربً، المقاومة الجزائرٌة تحت لواء األمٌر عبدالقادر، ط  1

 484ـ  484 :صص ، 4984والتوزٌع  ، الجزائر، 
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من خالل  موضوع بحثنا الذي ٌتمحور حول  المتأصلة فً عاداتها وتقالٌدها وذلك

أهم تظاهرة ثقافٌة فً المنطقة الشمالٌة الغربٌة وهً وعدة سٌدي امحمد الواسٌنً 

 التً تستقطب مختلف الزوار والوافدٌن من مختلف أنحاء البالد.

 : أصل سكانها .ج 

األوائل فقد استوطن المدٌنة وضواحٌها عدة قبائل أبرزها قبٌلة "بنً  عن سكانها  

حٌث ورد أصلهم  أنهم ،واسٌن " والتً تختلف المصادر التارٌخٌة حول أصولها 

 من أبناء واسٌن بن ٌصلتٌن وجدهم زانا بن ٌحً ،اشتهروا بفرعٌهم بادٌن 

زردال، وبنو  ورتاجن فمن بادٌن تفرع بنو عبد الواد ، وبنو توجٌن وبنوو

مصاب. أما ورتاجن فمنهم بنو مرٌن وأما بنو راشد فأبوهم راشد أخو بادٌن من 

أبٌهما محمد لذا اندرجوا فً بنً عبد الواد وبنو زردال وبنو مصاب التحقوا ببنً 

الواد نظرا  عبد الواد وبنو توجٌن تأتً أهمٌتهم فً الدرجة الثانٌة بعد بنً عبد

 بأسهم لكثرة عددهم وشدة
1
. 

تقول المصادر التارٌخٌة أن بنً واسٌن انظم منهم بنو عبد الواد إلى عقبة بن  كما

وأبلوا معه فً الجهاد وساندوا أبا ٌزٌد فً ثورته على والٌته الثانٌة  نافع فً

الفاطمٌٌن إذ حاصروا توزر
2
، وأهم بطون بنً عبد الواد هم: بنو طاع هللا ، بنو  

مرٌن فأهمهم: بنو عسكر،بنو وطاس، بنو ٌابان.  كمً، بنو مطهر. أما بطون بنً

أما بطون بنً توجٌن فهم: بنو مدن،بنو رسوغٌن وتفرعوا جمٌعا إلى عدد من 

األفخاذ أشهرهم: بنو منكوش المنتسبٌن إلى بنً رسوغٌن وبنو ٌدلتن وبنو 

                                                           

Ammar Dhina,cites musulmanes d’orient et d’occident ,entreprise nationale1 
du livre, Alger,  1986  ,p80 

 
 414ـ 442:صص ،7عبد الرحمن بن خلدون، العبرودٌوان المبتدأ والخبر،مج    2
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لى ٌدلتن ٌنتمً بنو سالمة أصحاب قلعة ٌزناسن المنتسبٌن إلى بنً مدن، وإ

العبرلشهٌرة التً لجأ إلٌها ابن خلدون أٌن شرع فً تألٌف كتابه تاوغزوت ا
1
 . 

كان بنو واسٌن فً عهودهم األولى مغلوبٌن للطبقة األولى من زناتة إذ كانوا من 

أهل الضعن والخٌام ومن المنتجعٌن عبر السهوب والسباسب فً ربوع المغرب 

 . ولما أخرج الصنهاجٌون أهل الطبقة األولى من ملوٌة والزاب وإفرٌقٌا ما بٌن

زناتة عن المغرب األوسط ظل بنو واسٌن فً منتجعهم معتزٌن ببداوتهم حتى 

العهد الموحدي . وما أن دب الهرم فً الدولة الموحدٌة حتى شرعوا فً االستبداد 

 والتطلع لمراتب الملك إلى أن وصل بنو عبد الواد إلى مرتبة الملك عندها دب

الخالف بٌن بنً بدٌن وانقسمت عصبٌاتهم إلى عصبٌات اصغر وأضٌق فبرز 

عندئذ بنو مرٌن وقوٌت شوكتهم فتشتت قبائل  بنً واسٌن بٌن المغربٌن األوسط 

واألقصى أي ضمن دولة بنً عبد الواد وبنً مرٌن وإمارة بنً توجٌن وظل 

 االقتتال بٌن هذه الدول طٌلة سنوات وجودهم.

 :الصالحتعريف بالولي  .4

حسب المصادر الشفاهٌة المتداولة بالمنطقة فان المغفور له الولً الصالح "سٌدي 

م بالسهل الخصب الممتد على أطراف  4774امحمد الواسٌنً" ولد فً حدود سنة 

 ،واد الموٌلح* وواد تافنة*، وٌنحدر نسبه من بنً مرٌن، بنو ورتاجن ،بن ماخوخ

ورتنٌص ،بن المعز، بن ابراهٌم ،بن سحٌق بن بن ٌذر، بن ٌخفث، بن عبدهللا ،بن 

زلتٌن،بن ماسرة،بن الصالح إلى سحٌق بن واسٌن،بن ٌوٌنسب الولً واسٌن 

                                                           
،تح:عبد الحمٌد  4أبو زكرٌاء ٌحً بن خلدون،بغٌة الرواد فً ذكر الملوك من بنً عبد الواد،ج 1

  82،ص 4982حاجٌات،الجزائر،
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زكٌة،ابن جراوة،ابن عدلت ابن شانة)أب زناتة الذي ٌنسب إلى كنعان بن حام( 

م.  وحسب الرواٌات الشفاهٌة فان الولً 44الذٌن سكنوا التل الجزائري فً القرن 

و كان  "وردفو"سٌدي طلحة جاء من مكة و حط رحاله على ضفاف واد  الصالح

له أربعة أوالد هم أصول العروش الموجودة بالمنطقة من بٌنهم عبد هللا الذي جاء 

 .(بنً واسٌن أب قبائل)أبو سٌدي امحمد الواسٌنً  من نسله أوالد عبد هللا

 و الدعاة الصالحٌن زاده ٌعد المغفور له من الشخصٌات الدٌنٌة الحافظة لكتاب هللا

 على حدود وادي صفا  جاهه وسلطانه فً تأطٌر شعوب مابٌن سلطنة زناته

توفً رحمه هللا سنة واسٌن ،مما أكسبه والء ووقارا لدى قبائل بنً  ، ملوٌةو

)إذ لم نجد مصادر تارٌخٌة حول هذه   حسب ما هو مدون على قبره  4816

وٌعد ضرٌحه مقاما صالحا موقرا الشخصٌة ماعدا المتواتر عن أبناء العرش(، 

و تعتبر وعدة "سٌدي امحمد الواسٌنً" من أشهر التظاهرات ،مزارا سنوٌا و

إذ ،قبائل بنً واسٌن خصوصا و التً تحٌٌها مدٌنة مغنٌة سنوٌا والثقافٌة ةالدٌنٌ

لً الصالح الجد األول المعروف لدى قبائل بنً واسٌن و الذي تقام ٌعد هذا الو

ة بٌن هذه القبٌلة على شرفه هذه التظاهرة الثقافٌة سنوٌا وذلك ما ٌبرز العالق

 جدها األول.أي والولً الصالح 
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"الوعدة" طقس مرتبط بظاهرة تقدٌس األولٌاء الصالحٌن واالعتقاد فً بركاتهم 

وقدراتهم ، ذلك أنها نذر ٌقام دورٌا فً مواسم معلومة و أماكن ثابتة حول 

أضرحة الصالحٌن مما ٌضفً علٌها هالة من القدسٌة ، ولقد استمرت هذه 

الشعبٌة التً حافظت الظاهرة فً المجتمع  الجزائري بفضل العادات والتقالٌد 

علٌها رؼم أن أسباب وجودها قد بدأت تتالشى فً ظل انتشار التعلٌم والوعً 

 الدٌنً . 

فً بعض  ت  المنتشرة عبر التراب الوطنًتوجد  اختالفات بسٌطة بٌن الوعدا  

مظاهرها إال أنها تتشابه فٌما بٌنها فً الفنون الشعبٌة المصاحبة لها كؤلعاب 

وبعض المظاهر الدٌنٌة  سٌقى والرقص الشعبً المحلًالفروسٌة و المو

)الحضرة، الذكر ،زٌارة ضرٌح الولً ،مدائح دٌنٌة،اإلطعام( والتً تشكل فً 

لقٌام مثل هذه  مجملها مظاهرا للفرح واالحتفال بالولً الصالح وأساسا

جد أن األفراد والجماعات ألفت الفنون الشعبٌة المصاحبة لذلك ن،التظاهرات

 أكثر من الدوافع الجوهرٌة لقٌامها.  للوعدة

تعبر من تظاهرة إحتفالٌة سنوٌة ألبناء عرش بنً واسٌن الوعدة  إذن تشكل

خاللها عن وجودها وعن تمسكها بعاداتها وتقالٌدها وبؤولٌائها من خالل اإللتزام 

التً تمازج المظاهر الدٌنٌة  والفنون الشعبٌة ت بهذا الموعد ،وفً هذه اإلحتفالٌة

كون الذاكرة الجماعٌة بما تختزنه من معتقدات دٌنٌة وفنون شعبٌة مختلفة ت

 انعكست على عاداتها وتقالٌدها المستمدة من تارٌخها الثقافً والفكري.
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 ةـالٌــاالحتف والمظاهر وسـقــالط

 :ـ التحضٌر و التنظٌم1

 ـ التحضٌر:

 وعدات خالل فصلً الربٌع ساد العرؾ فً مختلؾ مناطق الجزائر إقامة هذه ال

ة موسم إال أن اؼلبها ٌكون خالل فصل الخرٌؾ و بالضبط مع بداٌ و الخرٌؾ،

و تكون مع نهاٌة األسبوع لمدة ثالثة أٌام ابتداء من  الحرث و البذر طلبا للؽٌث،

 ؼاٌة ٌوم الجمعة.األربعاء إلى  ٌوم

ي امحمد الواسٌنً" أما بالنسبة للوعدة التً تختص بها مدٌنة مؽنٌة "وعدة سٌد

رتان وقد تقام أحٌانا م لثالثاء و تختتم مساء ٌوم الخمٌس،فإنها تقام مع بداٌة ٌوم ا

شهر مارس( مع نمو الزرع و بداٌة الجفاؾ فً السنة أي فً فصل الربٌع )

عرش بنً واسٌن تكفل بهاشهر سبتمبر(،ٌلفالحً )سم انهاٌة المو مع ةعادو
*

  

العشائرو
*
 له. المكونة 

ٌن" الذي ٌنتسب إلى الولً ٌبدأ ألتحضٌر لهذه المناسبة من طرؾ عرش"بنً واس

 زاوٌة سٌدي إلىو ٌتكفل بذلك أعٌان و شٌوخ و أتباع الولً المنتمٌن  الصالح،

المصطفى
*
حٌث ٌذكر لنا المقدم  ،

*
"قٌطونً الواسٌنً" أن كل قبٌلة تعٌن ممثال 

للوازم لة لدراسة عملٌة توفٌر ان قبٌعشرٌألربعة و العنها حٌث ٌجتمع ممثلو ا

حتفال إلال ٌتزامن ا وتنظٌم التظاهرة و االتفاق على تحدٌد تارٌخ الوعدة على أن

                                                           
العالوي المعروؾ عند العامة بعلٌوة المستؽانمً الزاوٌة العلوٌة تنسب الى مإسسها أحمد بن مصطفى  *

م (،أخذ عن علماء ومشاٌخ بلده أبرزهم سٌدي أحمد بن عٌسى  1871هـ ـ 1991العالوي،ولد بمستؽانم )

م( بوٌع بالمشٌخة 1999هـ ـ  1297المكناسً ومحمد بن الحبٌب البوزٌدي ،الزم شٌخه الى ؼاٌة وفاته )

 م(،ٌعد مجدد الطرٌقة الشاذلٌة. 1911ـهـ  1222وأسس الطرٌقة العلوٌة)
، ألمورهم لك أو كرسً الحكم ،قوام األمر والعز ،وعرش القوم رئٌسهم المدبرالم   العرش لؽة هو  *

 لجد واحد. وفً العرؾ هو مجموع القبائل المرتبطة بروابط القرابة واالنتماء
 ٌرة وحدة أصؽر من القبٌلة ،ومجموع العشائر تكون قبٌلة.العش *
المقدم هو رئٌس العرش ،ٌمثله لدى مجلس القبٌلة المتكون من رإساء العشائر،وٌشترط فٌه سداد   *

 الرأي والحكمة و الصرامة والخبرة فً المواقؾ االجتماعٌة ،وٌنسق بٌن المقادٌم لضبط مواعٌد الوعدة. 
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المهتمٌن و  ، وذلك بهدؾ السماح للزوار عدتٌن فً آن واحدمع أكثر من و

 ،والمدعوٌن بالمشاركة فً كل الوعدات المعروفة بالمنطقة أو المناطق المجاورة

الكتشاؾ  للجمٌع الحساسٌات و النزاعات بٌن العروش و منح الفرصةو لتفادي 

 ممٌزات كل وعدة.

بعد التفاهم و االتفاق حول الزمان ٌتم االتصال بمصالح البلدٌة و السلطات 

المحلٌة من أجل الحصول على الرخصة و توفٌر الماء و الكهرباء و األمن 

" فً ؼابة "سٌدي امحمد الواسٌنًبالنسبة للمكان فإنها تقام ا الحسن،لضمان سٌره

عة كٌلومترات إلى الولً على امتداد منبسط ٌقع على بعد سبحٌث ٌتواجد ضرٌح 

مدٌنة مؽنٌة و بالضبط بسهول قرٌة البطٌمالشمال الشرقً من 
*
. 

فور انتهاء االجتماع الخاص بالتظاهرة ٌذاع الخبر من قبل أحفاد و خدام الولً 

بناء القبٌلة المنظمة إما كتابٌا أو عن طرٌق الهاتؾ الصالح و التابعٌن له من أ

 ٌذاع الخبر فً اإلذاعة المحلٌة  والفاكس للمناطق البعٌدة و أحٌانا أخرى

إذاعة تلمسان( و ذلك كله أسبوعا قبل بداٌتها لضمان حضور كل المناطق التً )

  لكلورٌةحٌث ٌتم استدعاء الفقهاء و طلبة الزواٌا و الفرق الف،تعودت المشاركة 

 .الفرسان و شخصٌات المجتمع المدنً و أصحاب النفوذ و المهتمٌن بالتراثو

 

 

                                                           

*
م تضم عدة عشائر من                      كل 5قرٌة تبعد عن مدٌنة مؽنٌة بحوالً  TERIBINTH "ترٌبان "أو  قرٌة البطٌم

 بنً واسٌن، تتكفل سنوٌا بتنظٌم الوعدة ،والٌها ٌنتسب مقدم الضرٌح .
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  : التنظٌم ـ 

ة(ٌتم استؽالل المكان المخصص للوعدة كاآلتً، :الساحة الكبرى)الَطْحطاَحَ 
 *
 

مخصصة لعرض الفروسٌة )القوم(،وعلى جوانبها تنتشر الفرق الفلكلورٌة التً 

تطرب الحضور بمختلؾ الطبوع الموسٌقٌة و الرقص الشعبً إضافة إلى الباعة 

الذٌن ٌعرضون بعض التحؾ التقلٌدٌة والمصنوعات التقلٌدٌة و الخضر والفواكه 

 اهرة و الزوار.و الحلوٌات التقلٌدٌة التً ٌتزود منها أصحاب التظ

أما الخٌام فتنصب بٌن األشجار بعٌدا عن ساحة الفروسٌة منها الخٌام  

)القٌاطٌن(  االصطناعٌة 
*

اَنة( زَّ  أو الخٌام المؽربٌة الصنع)الخ 
*

التساعها 

وجمالٌتها، و قد ٌصل عددها أحٌانا إلى أربعٌن خٌمة حٌث أن الخٌام الكبٌرة 

تخصص الستقبال الضٌوؾ و الوافدٌن،أما الصؽٌرة منها فتخصص للنساء أو 

الطبخ و تستؽل لٌال للمبٌت وٌتم عزلها عن الحركة ،و أخرى لعقد اللقاءات 

اؾ الحدٌث حول أمور تخص الجانبٌة و األخوٌة بٌن األعٌان و تبادل أطر

التظاهرة أو عالقات عائلٌة و عروشٌة. بالنسبة للمنظمٌن فان كل أسرة تجلب 

ٌتكفل كل فرد بذبح شاة إلطعام الزوار و الوافدٌن ،و  إذمستلزماتها لطهو الطعام 

 األكلة الشعبٌة السائدة هً الكسكسً )الْطعام(. 

                                                           
*

ْحَطاَحة بالتعبٌر المحلً هً الساحة الكبرى أو المٌدان المخصص لمنافسات الفروسٌة ٌقع تحت  الطَّ

 الضرٌح مباشرة. 
 الخٌام المصنوعة من قماش اصطناعً .القٌاطٌن )القٌطون( بالتعبٌر المحلً هً  *
*

انة هً خٌام مؽربٌة الصنع تتمٌز بشكلها المخروطً واتساعها وجمالٌتها ، زَّ بٌضاء من الخارج  الخ 

  . تستخدم فً االحتفاالت  الكبرى كالزفاؾ والوعدات والمآتم وؼٌر ذلكومزٌنة من الداخل 
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أهبة االستعداد وفً منتهى التنظٌم مع بداٌة ٌوم الثالثاء تكون كل األمور على 

حٌث ٌبدأ الفرسان و الزوار بالتوافد أٌن ٌتم استقبالهم بحفاوة و ٌضمن لهم 

عشٌة  ،وٌبدأ توافد فرق الفرسانالمنظمون األكل والشرب و الراحة و المبٌت 

م استعدادا للمشاركة إذ الثالثاء حٌث ٌتكفل المنظمون باستقبالهم وضمان راحته

قدم" أنه تشارك فً هذه التظاهرة الفنٌة عدة فرق من مختلؾ المناطق "المٌروي 

المجاورة التً تم استدعاإها ، وبالنسبة للوعدة )موضوع الدراسة( فالفرق تنحدر 

من صبرة ،أوالد نهار،سٌدي بلعباس،معسكر،مستؽانم، المشرٌة،عٌن 

ٌدي( الصفراء،المناطق المجاورة لمؽنٌة )جبالة، ،السوانً ،مرسى بن مه

باإلضافة إلى فرسان المنطقة إذ ٌتجاوز عدد المشاركٌن أربعة وعشرون علفة 
*

 ،

 الفروسٌة ابتداء من ٌوم األربعاء.وبذلك ٌبدأ موسم 

ئالت من هنا تبدأ حكاٌة التعارؾ و التالقً و تمتٌن أواصر األخوة بٌن العا و 

الفلكلورٌة  و مع انتهاء التنظٌم ووصول الفرقاألفراد من مختلؾ المناطق،و

ْلَبة و الزوار مع ظهر ٌوم الثالثاء ٌبدأ الموسم الثقافً والدٌنً إلى و الفقهاء و الطُّ

 ؼاٌة ٌوم الخمٌس مساءا.

 مظاهر الدٌنٌة : الـ  2

ٌحظى الدٌن بالقسط الكبٌر من االهتمام والحضور فً الوعدة باعتبار أن الظاهرة 

نابعة من المعتقدات الدٌنٌة الصوفٌة التً تقدس األولٌاء الصالحٌن وتقام على 

شرفهم مثل هذه الطقوس رؼبة فً حصول الجمٌع على ثواب هللا وبركة الولً 

فٌة  وحفظة القرآن الصالح، وذلك  من خالل حضور شٌوخ الطرق الصو
                                                           

ْرَبة،وهً تشبه  الفرقة  هً فرقة الفرسان تتكون من سبعة إلى خمسة العلفة * عشر فارسا ،وقد تسمى السَّ

 العسكرٌة  من الفرسان .
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لطرٌقة من مختلؾ الطرق المنتشرة بالؽرب الجزائري كا ومرٌدي الصوفٌة

تخصص لهم خٌمة خاصة فٌها تقام  ،الشاذلٌة،العلوٌة،العٌساوٌة.. حٌث  الهبرٌة

وٌإدون الصالة جماعة فً المصلى المجاور  ،وتالوة القرآن طقوس الحضرة 

إطعام الزوار والوافدٌن ، وٌكلؾ للضرٌح إضافة إلى طقوس زٌارة الضرٌح و

 وخ فً نهاٌة التظاهرة بالفاْتَحة.الشٌ

 :الصوفٌةأـ الحضرة 

الحضور ،قرب الشًء الحضرة ::لغةـ 
1
ومن دالالتها الخشوع والتبتل  

 واستحضار القلب وقت الذكر لنٌل الخالص.

هً نوع من أنواع الذكر، ومجلس من مجالسه ، والذكر مصطلح : اصطالحاـ 

ٌطلق على جمٌع العبادات ، بل انه أساس كل الشعائر فً الطرق الصوفٌة 

المنتشرة فً اؼلب مناطق الوطن العربً ومنه الذكر باللسان وذكر القلب والذكر 

ا، وقد الحركً، وقد ٌكون الذكر انفرادٌا ٌإدٌه السالك فً خلوته أو فً ؼٌره

ٌكون جماعٌا ٌإدى فً مجلس خاص 
2

ا  ٌُّها الّذٌن آ منو  ،عمال بقوله تعالى:"ٌا أَ

َ ِذْكًرا كثًٌرا َوَسّبحوه  ب ْكَرًة وأَصٌالً"  اْذك روا هللاَّ
3

ْم واْشك روا  ْرك  وقوله:"اْذك رونً أذك 

لً وال َتْكف روْن". 
4

 ،مشروعٌتهوالى نصوص القرآن والسنة استند الصوفٌة فً 

عند الصوفٌة أهمٌة كبرى فال وصول للقرب من هللا و تلقً الحقائق  للذكرو

                                                           
   www.almaany.comمعجم المعانً، شبكة االنترنت 1
،       9919،الهٌئة العامة لقصور الثقافة،القاهرة ،6محمد الجوهري،موسوعة التراث الشعبً،المج  2

 117ـ  116 ص: ص
 ( 11ـ  19سورة األحزاب)اآلٌة   3
 (159سورة البقرة)اآلٌة   4
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 أورادهالذلك توجد لكل طرٌقة  ،المعرفٌة ، وتزكٌة النفس و تطهٌرها بدونه

  .الخاصة بمرٌدٌها هً بمثابة عمل الٌوم واللٌلة

تتعدد اآلراء حول مفهوم الحضرة إذ ٌعرفها البعض على أنها اللقاءات 

ٌخ الزاوٌة مع مرٌدٌه ٌتم فٌهما دراسة كل القضاٌا شواالجتماعات التً ٌعقدها 

الملتقى الذي ٌجتمع فٌه المقدمٌن مرة أو "المتعلقة بالزاوٌة ،كما تعرؾ بؤنها 

ة جمٌع القضاٌا ٌسنح لهم مناقشمرتٌن فً السنة مع شٌخ الطرٌقة أو مع خلٌفته ،ف

التً تمس الجماعة ،فٌجمع الشٌخ األموال وٌعددها وٌستفسر عن كٌفٌة تسٌٌر 

"المقدمٌن لزواٌاهم  ،وٌوجه التعلٌمات والرسائل للفقراء
1

.وتعرؾ على أنها 

أحد مرادفة لكلمة الذكر الذي ٌعد أساس الطرٌق الصوفً ،وبدون الذكر ال ٌصل "

،وهو ضروري فً كل المراحل التً ٌمر بها المرٌد لتزكٌة معرفة مواله  إلى

."نفسه وتطهٌر قلبه
2
  

رؼم تعدد اآلراء حول مفهوم الحضرة إال أننا نرى أنها طقس من طقوس 

أصحاب الطرٌقة الصوفٌة مع شٌخهم أو من ٌنوب عنه  اجتماعالصوفٌة ٌتم فٌها 

وقد تصاحب هذه  وتالوة القرآن والدعاء ، فً أوقات معلومة بهدؾ الذكر

إنشاد المدائح التً ٌصاحبها اهتزاز الحضرات  بعض االبتهاالت واألناشٌد الدٌنٌة 

وحركة من المرٌدٌن
*

 ، وتمثل أحد األنشطة الشعائرٌة للطرق الصوفٌة ٌتجمع فٌها

                                                           
  louis Rinn, Marabouts et khouans  ,étude sur l’Islam en Algérie ,Librairie deا 1

    l’académie  ,Alger,1984,p8                                                                                           
      

 925ص مرجع سابق،د المنعم،منال عب 2
علم على شٌخ الطرٌقة الصوفٌة و هً رتبة من رتب الصوفٌة،له درجات وعلٌه أن ٌقرأ المرٌد هو المت *

 أورادا فً الٌوم واللٌلة ٌكلفه بها شٌخه  لٌسٌر على طرٌقته للتصوؾ وذلك ضمن تربٌته للمرٌد.
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أتباع الطرٌقة فً ٌوم معلوم ألداء الذكر)الحركً وؼٌر الحركً( وقراءة األوراد 

، وٌكون الحضور معناه حضور المرٌدٌن وتجمعهم رٌقتهمبطواألحزاب الخاصة 

فً مكان واحد أو من االعتقاد فً أرواح األولٌاء والموتى أو روح النبً إلى 

المكان إثناء إقامة الشعائر
1
 . 

تقام الحضرة فً المناسبات الدٌنٌة وأوقات حصول البركة ، المولد النبوي، موالد  

األولٌاء والذكرى السنوٌة لوفاة أحد المشاٌخ ، وقد تإدى فً بعض البٌوت ألجل 

حصول البركة ألن المكان ٌتسم بالطهارة والنظافة وتقام الحضرة دورٌا كل 

د الحضرة بدعة لم تكن موجودة عند هذا وتعأسبوع لٌلة الجمعة أو عقب صالتها.

 السلؾ الصالح من صحابة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .

 : ـ طقوس الحضرة

لكل طرٌقة  صوفٌة طقوسها الخاصة بها،ؼٌر أنها تتشابه فً خطوطها العامة 

:الطهارة الكبرى والصؽرى  إقامتها ،ومن شروطوراد العامة والخاصة وهً األ

للبدن،طهارة اللباس)ٌستحب لبس البٌاض كالعباءة أو الجالبة(،طهارة المكان 

المرٌدٌن والمدعوٌن لآلداب وتجنب الكالم بصوت مرتفع  مراعاة،الصحة البدنٌة،

،إمتثال المرٌدٌن للجماعة فً الحركة  أو الثرثرة أو الضحك ألنها حضرة هللا

استحضار النٌة الخالصة .تكون الحضرة عادة إما فً الزاوٌة و واإلٌقاعوالسكون 

 هللا . إلىأو منزل ،وفٌهما ٌكون الباب مفتوحا للجمٌع للتوبة والرجوع 

فنظرا لمشاركة العدٌد من الطرق الصوفٌة المقامة أثناء الوعدة لحضرة بالنسبة ل

عدة المقامة للو ةفٌها فإنها تقتصر على قراءة القرآن وبعض األذكار ,فبالنسب

                                                           
 .966محمد الجوهري ،المرجع السابق ،ص 1
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قراءة ما تٌسر من القرآن الكرٌم قراءة ب وتتبعقراءة الفاتحة  ها تتمفٌف بمؽنٌة 

األورادبجماعٌة وتختم 
*
التً تتمثل فً  األذكارو فٌةالخاصة بطرٌقتهم الصو 

 )سبحان هللا(والتحمٌد)الحمد هللا( والتهلٌل)ال اله إال هللا(ثم االستؽفار التسبٌح

، (بٌب المصطفى )صلى هللا علٌه وسلملطٌؾ( ثم الصالة على الح)استؽفر هللا ،ٌا 

 وٌتم تردٌد ذلك حسب كل طرٌقة.

بعض المدائح الدٌنٌة وٌترنمون بمدائح  بإنشادٌقومون  إلى جانب  األذكار 

و التكبٌرات وتقدٌم والتهلٌل الرسول صلى هللا علٌه وسلم وتردٌد األذكار 

مع ٌقوم الشٌخ أو من ٌنوب عنه من المرٌدٌن وعند اختتام الجالدٌنٌة ، المواعظ

للصالحٌن واألولٌاء ومشاٌخ الطرٌقة اء دعوفٌه  ٌتم ال بقراءة دعاء كفَّارة المجلس

والمرٌدٌن واألتباع والحاضرٌن والمستضٌفٌن للحضرة وللمسلمٌن كافة وٌختم 

 الدعاء بقراءة الفاتحة جماعة.

 : ٌحضرب ـ زٌارة ال

  ى المٌل و الرؼبة إلى الطرؾ آخر و ٌدل علا الّزور،: الزٌارة مصدرهـ لغة

،  القوم رئٌسهم وسٌدهم زور :و ٌقال ،و الزور: المٌلوالعدول عن ؼٌره . 

ور:الذي ٌزورك  الزَّ
1
الزٌارة فً اللؽة هً القصد و التوجه إلى مكان أو فضاء  ،

أو مجال من أجل لقاء صدٌق أو مرٌض أو قرٌب من األهل و تكون فً الؽالب 

 . بسبب من أسباب الفرح أو الحزن

                                                           
*

الٌوم واللٌلة واألسبوع ،وهً ما ٌلقنه الشٌخ لمرٌدٌه فٌؤتون به صباحا ومساءا ولكل  أذكار هو الورد 

ولبعضها طقوس منها لزوم اإلذن  اختٌاريطرٌقة أذكارها وصلواتها،منها ما هو إجباري ،ومنها ما هو 

 (55،ص 2،فرق معاصرة ،ج من الشٌخ)ٌنظر:ؼالب العواجً
 911-912،ص ص:2،جابن منظور،لسان العرب  1
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الزٌارة فً اللؽة هً القصد و التوجه إلى فضاء أو مجال من أجل لقاء صدٌق و

ؽالب بسبب مناسبات فرح أو حزن و أو زٌارة مرٌض من األهل و تكون فً ال

ٌعرفها الشٌخ مبارك المٌلً:"الزٌارة فً معناها اللؽوي تختص بمجًء بعض 

األحٌاء لبعض مودة و محبة"
1
  

اََرة" تعنً زٌارة األماكن :ـ اصطالحا ٌَ المقدسة فً مواسم  فً الثقافة الشعبٌة "الْز

 اء الصاحٌن للتبرك بهم،رحة األولٌأو زٌارة قبور الموتى و أض الحج و العمرة،

و قد تستخدم فً مجال آخر و هو نوع من العطاٌا أو المال الممنوح لقضاء 

 حاجة.

 ألموات هً المقصودة فً هذا الباب، من خالل المفاهٌم المختلفة فان زٌارة ا 

 زٌارة المقابر فً اإلسالم تكون بهدؾ التذكر و التعبد و الدعاء للمٌت ال أكثرو

وَها".لقوله صلى هللا علٌه و سلم  ور  اَرِة الق ب وِر َفز  ٌَ ْم َعْن ِز ت ك  ٌْ ْنت  َنَه " ك 
2

 

و عن برٌدة رضً هللا عنه قال: كان النبً صلى هللا علٌه وسلم  ٌعلمهم إذا 

ْإِمِنٌَن َو  اِر ِمَن الم  ٌَ كم أَْهَل الدِّ ٌْ اَلم  َعلَ خرجوا إلى المقابر أن ٌقول قائلهم:" السَّ

ا إِنْ ال ْسلِِمٌَن َو إنَّ ْم اَلِحق وَن، م  ِة" َشاَء هللا  ِبك  ٌَ ْم الَعاِف أَْسؤَل  هللَاَ لََنا َو لَك 
3

 

 ،من خالل الحدٌثٌن تكون زٌارة القبور بهدؾ التذكر و الدعاء لؤلموات ال أكثر

ؼٌر أن االعتقاد فً الموتى و كرامات أألولٌاء و قصد قبروهم و أضرحتهم 

الحاجات ترتبط بمعتقدات الصوفٌة التً ؼرست فكر االعتقاد فً  للتبرك و قضاء

                                                           
1

 222،صرسالة الشرك ومظاهرهمحمد المٌلً ، بن مبارك 
و زكرٌاء ٌحً بن شرؾ النووي الدمشقً،رٌاض الصالحٌن،مكتبة الزمان للثقافة والعلوم ،المدٌنة بأ 2

 911،ص 1،1988المنورة ،ط
 919نفس المرجع،ص 3
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الشٌخ فً حٌاته وبعد مماته ،وزٌارته فً قبره واجبة ألن كرامته تالزمه بعد 

 .وفاته 

والتً  مستمرة فً المجتمع الجزائري  األولٌاءتظل زٌارة قبور من هذا المنطلق 

التذكر والدعاء للموتى  ها لم تكن بهدؾكونلظلت محل استهجان علماء الدٌن 

 ت  ؼٌرقصدروح المٌت  و فً الدعاء ت كارتبطت باعتقادات باطلة  أشر وإنما

تكون الزٌارة جماعٌة أو فردٌة كممارسة طقوسٌة ٌمارسها الزوار بمناسبة  هللا،و

الوعدة قصد التماس البركة و البحث عن الطمؤنٌنة و الشفاء من األمراض النفسٌة 

 األمنٌات و الذي ال ٌتحقق إال عن طرٌق الوسٌط المقدس و العضوٌة وتحقٌق

شرٌعة  اإلسالمٌة السمحاء )الولً الصالح( و ذلك ما ٌتنافى مع ما نصت علٌه ال

كونه شرك باهلل لقوله تعالى :"فال تدعو مع هللا أحدا" 
1

و ٌقول الرسول صلى هللا 

طع باهلل" والمٌت انقعلٌه و سلم :" إذا سؤلت فاسؤل هللا ،و إذا استعنت فاستعن 

 لدعاء و االستؽفار له.عمله عن الناس وهو بحاجة إلى ا

 رؼم انتشارما ٌدل على استمرار هذه المعتقدات الباطلة فً ٌومنا هذا   هذاو

    .تلك الطقوس المصاحبة لزٌارة ضرٌح الولً الوعً الدٌنً 

 ارة: ـوس الزٌــ طق

  راألكثر إقباال  على  زٌارة  القبوء هن أن النسا المالحظ على هذه الظاهرة

و من المالحظ أن الزوار منهم ، فً مختلؾ أنحاء البالد وفً ضري   ةحضراألو

فٌإدي كل من ٌزور الضرٌح إٌمانا منه بقدرة الولً على الشفاء وتحقٌق األمنٌات 

                                                           
 ( 18سورة الجن)اآلٌة 1
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و ٌتحفظ  أي ٌعترؾ وٌقر بوجود  دوصنؾ آخر ٌعتق اطقوس الزٌارة بحذافٌره

 كن ال ٌعطٌه صفة القداسة وٌكتفً بقراءة اآلٌات و الدعاء لهل الولً كرمز

وصنؾ ال ٌعتقد وٌعتبر الزٌارة بدعة ،بالرحمة 
*
 .وشرك وٌرفض ذلك  

ول الضرٌح باعتباره مكانا خلع األحذٌة قبل دخ فؤولهاالطقوس المالحظة أما عن 

و الطواؾ حول القبر مشعال الشموع أو عٌدان الطٌب )البخور(أو تقبٌل مقدسا 

الجدران وطالئها بالحناء و التمسح بتراب القبر و الجدران و تقبٌلها  و ؼٌرها 

من الطقوس التً ٌرمً من خاللها الزائر الحصول على بركة الولً و تحقٌق 

"ثم ٌذكر حاجته، و القلٌل ٌدعو باسم الولً "ٌا سٌدي فالن... إذؼاٌاته أو شفائه 

 .والدعاء له م على المٌتهم من ٌدخل بنٌة الترحمن

من ال زالت تعمل  تقدات و الطقوس المصاحبة لهاإن المالحظ على هذه المع

 و النذر هللا إرادةمخلوق فً  إشراكمن خالل و ذلك بقاٌا الوثنٌة القدٌمة خاللها 

ا محرم قوس واعتبارها  شركا له من دون هللا و هذا ما ٌعاب على هذه الط

وعموما تظل هذه ، بالنص واآلٌة رؼم  انتشار الوعً الدٌنً  فً مجتمعنا 

ذات  الشعبٌة الظاهرة مستمرة و منتشرة فً األوساط الشعبٌة و بٌن جمٌع الفئات

القٌمة العلمٌة و االجتماعٌة ألن المعتقدات الشعبٌة ترسخت فً المخٌال الشعبً 

لمٌة التً تتنافى معها، وذلك كله ما ٌجعل الظاهرة موضوعا رؼم الحقائق الع

 شائكا ٌصعب الخوض فٌه. 

 

                                                           
لؽة هً الشًء الذي لٌس على مثال سابق ومن حٌث الشرع هو كل محدث مما ٌخالؾ شرع  البدعة *

" ومنها االحتفال بالموالد وتعظٌم ة ضاللة"كل بدع:الرسول صلى هللا علٌه وسلمهللا وأوامر هللا ورسوله،لقول 

 القبور والبناء علٌها واالجتماع عندها ودعائها واالستؽاثة بها.
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  ام )اإلكرام(:ـعـاإلطـ  جـ 

ٌعد اإلطعام أحد الطقوس الهامة المرافقة لحٌثٌات الوعدة، وٌعرؾ بعدة أسماء 

عام و منذ أن تبدأ ول عند سكان "مؽنٌة" فٌعرؾ ِبالطْ أما المتدا منها الزردة

التظاهرات الخاصة بالوعدة تبدأ عملٌة إطعام الزوار و المدعوٌن ،إذ تتكفل كل 

أسرة من العشائر المنتسبة للولً الصالح بإحضار كل مستلزمات ذلك حٌث تذبح 

رإوس الماشٌة)ؼنم،ماعز(فً مكان الوعدة قرب الضرٌح أو قرب خٌامهم أو 

ٌدٌة و على رأسها الكسكسً تجلب مذبوحة ، وتتكفل النسوة بطهو المؤكوالت التقل

جانب  إلىبالخضر واللحم "الْطعام"بالتعبٌر المحلً فً أوقات الؽداء و العشاء ،

ّفة(  َحلّى)السَّ و التمر و الحلٌب والقهوة المرفوقة بالحلوٌات التقلٌدٌة الكسكس الم 

 المحلٌة مثل الكعك التلمسانً و الثرٌد المسقً بالعسل و حتى الخبز العائلً

 وع( وكل ذلك على حساب قدرات كل فرد و إمكاناته المادٌة. ل  طْ )المَ 

 نهاٌة الوعدة و األولوٌة للضٌوؾ ٌظل اإلطعام منذ بداٌة توافد الزوار إلى ؼاٌة 

 التً تعد بمراقبة سٌر و تنظٌم العملٌة  علٌها مونائالمدعوٌن حٌث ٌكلؾ القو

 من خالل إطعام الفقراء إحٌاء لطقوس الطعام التً كانت تقوم بها الزواٌا 

 ،عابري السبٌل و الصدقات للفقراء و المساكٌن فً أوقات مضتو لمحتاجٌن او

تحقٌق  ؼٌر أنها أصبحت تقام إكراما لؤلولٌاء كنوع من القرابٌن و النذور لضمان

 . الولًطلب الؽٌث عادة وحصول رضا ل و رؼبات الجماعةو األمانً 

وبعده،وهو نابع من شمة  اإلسالمالعرب قبل نابع من عادات وتقالٌد  اإلطعام

الكرم التً اتصؾ بها المسلمون،ونظرا لكون الزواٌا مثلت المإسسات االجتماعٌة  
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والتربوٌة والدٌنٌة فً المجتمع الجزائري ـ سابقا ـ  فقد ظلت مؤوى للفقٌر 

والمحتاج وعابري السبٌل تقوم على إطعام زوارها وبذلك استمرت هذه العادة 

 ً ارتبطت بالمناسبات الدٌنٌة كالمناسبات الدٌنٌة والوعدات .الت

والطعام أو الكسكسً ٌكتسً رمزٌة خاصة ضمن أنواع األطعمة بالمؽرب 

العربً عامة والجزائر خاصة فهو رمز للبساطة وعدم التكلؾ ،وهو طعام 

ٌرجى من خاللها ٌساوي بٌن الفقٌر والؽنً وهو رمز البركة والنعمة الدائمة 

   قبول من هللا .ال

صال الكرم من جهة هو إحٌاء لخ،فطقس اإلطعام ٌتقاطع فً أهدافه  إنعموما 

   ،اإلسالمٌة والنابعة من ثقافته العربٌة فً المجتمع الجزائري  ةتؤصلوالجود الم

م بالنص وذلك محرهللا وجه الذبائح لؽٌر  لصدقات وٌم لتقدفهً و من جهة أخرى 

 .واإلجماع

 حة : ـاتــ الف د

تكون فً آخر ٌوم مع صالة العصر من ٌوم الخمٌس عند اختتام  ،تعرؾ بالَفاْتَحة

التظاهرة ،حٌث ٌكلؾ أحد شٌوخ الحضرة أو المقدم أو إمام المسجد ،إذ تتشكل 

 ى زاوٌة الولً الصالح و المشاٌخ دائرة كبٌرة تضم الفئة المنظمة المشرفة عل

 بصوت مرتفع   األعٌان و إمام القرٌة أو مقدم الزاوٌة،حٌث تقرأ الفاتحة و

و ٌهبون ثواب الفاتحة للحاضرٌن و ألمة ،بالدعاء للعباد و البالد بالخٌر تختتمو

نبٌنا محمد صلى هللا علٌه و سلم أجمعٌن و ٌدعون بالصالح لكافة الناس و الشفاء 

مشاٌخ الصوفٌة الذٌن لصالحٌن و من األولٌاء ا للمرضى و بالرحمة للموتى
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لقنوهم العهد 
*

و للقائمٌن على "الوعدة " ، و التوجه بالدعاء إلى هللا بإؼاثة البالد 

ن الحضور "آمٌن"،ثم ٌتفرق الجمع متفقٌن على نفس الموعد فً و العباد،ثم ٌإمِّ 

 السنة المقبلة.  

 :رمزٌة المظاهر الدٌنٌةـ 

رتبط بتقدٌس األولٌاء فً الحفاظ على تراث لقد ساهمت "الوعدة "كطقس دٌنً م

على تماسك القبٌلة  تعمل لجزائري عموما و المحلً خصوصا ،والمجتمع ا

والحفاظ على ثقافة المجتمع قرار نظام القٌم داخلها وإوتضامن أفرادها 

،وإحٌاء التدٌن الشعبً ـ رؼم ما ٌشوب المعتقدات من انحرافات خصوصٌاتهو

إلى األجٌال  والمساواة والكرم  المتجسدة فً قٌم التعاونخصال المجتمع نقل و

 .بكل معانٌها 

تربٌة الفرد فً سلوكه  بمإسساتها و مناهجها فًساهمت فقد الصوفٌة  الطرق ماأ

كما كانت الزواٌا حافظت على اللؽة  العربٌة و الدٌن و األخالق الحمٌدة وثقافته 

فكانت مناهجها ، ى للطلبة بدون مقابلمساجدا ومدارسا لتعلٌم القرآن والدٌن ومؤو

 ة للفرد و المجتمع رؼم مبالؽتها دستورا منظما للروابط االجتماعٌة واألخالقٌ

جانب ذلك  إلى،قائدٌة كتقدٌس األولٌاء الصالحٌنؼلوها فً بعض المفاهٌم العو

إزالة الخالفات بٌن مختلؾ فئات المجتمع وفك أدت دورا اجتماعٌا من خالل 

أماكن لحماٌة ،كما كانت إٌواء العجزة والمساكٌن  والنزاع بٌن العشائر والقبائل ، 

                                                           
الوصٌة والموثق واألمان والٌمٌن وفٌه ٌتعهد المرٌد أن ٌعاهد شٌخه على الطاعة فً اللؽة  العهد *

والتحلً بالصفات الحسنة، وعند الصوفٌة هو الذي ٌربط بٌن الشٌخ والمرٌد وهو أوثق رباط بٌن رجلٌن 

 تحابا فً هللا وتعاهدا على طاعته ،وهو بٌعة هللا وفً هللا وباهلل.
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النصرة والدفاع والخٌر المستمر وحصن  وتحصٌن اإلٌمان وهً زواٌا األخالق

   الجزائريللشعب  الثقافٌةالهوٌة الدٌنٌة والذي أراد طمس  أمام االستعمار الفرنسً

  )الفنون الشعبٌة(:لكلورٌةظاهر الفـالمـ 3

عادات الناس وتقالٌدهم وما ٌعبرون  التراث الشعبً هو أو  folk Lore))الفلكلور

من  األكبرعنه من آراء وأفكار ومشاعر ٌتناقلونها جٌال عن جٌل،وٌتكون الجزء 

المتؽنى بها والقصص  التراث الشعبً من الحكاٌات الشعبٌة ،األشعار،القصائد

االت والفنون والحرؾ والرقص واللعب واالحتف واألمثالالبطولٌة واألؼانً 

بالمشافهة والمحاكاة. واألعٌاد الدٌنٌة التً انتقلت
1

 

تعتبر الفنون الشعبٌة أحد أهم وعناصر الثقافة التً تمٌز مجتمعا عن آخر،والثقافة 

الشعوب على مر التارٌخ من تراث مادي  أنتجتههً الوعاء الذي ٌستوعب كل ما 

والمادي ،وتفاعل تلك الشعوب مع محٌطها وبٌئتها وانعكس على سلوك وقٌم 

نون شعوبها لتفرز فً النهاٌة مٌزة خاصة بها تختلؾ عما جاورها ومعتقدات وف

 من شعوب. 

الفن لؽة مصدر ،جمعه أفنان وفنون وهو تطبٌق الفنان لمعارفه  على ما ٌتناوله 

مثل أعلى تحقٌقا لفكرة أو عاطفة ٌقصد بها  إلىن صور للطبٌعة ،فٌرتفع به م

التعبٌر عن الجمال األكمل تلذٌذا للعقل والقلب
2
. 

                                                           

،  9فً تعرٌؾ الرقص الشعبً،مجلة الثقافة الشعبٌة،البحرٌن، العدد حسام محسب،ماهٌة الثقافة  1
 9998سبتمبر

 779،ص7،1986المنجد األبجدي،دار المشرق ،بٌروت،لبنان،المإسسة الوطنٌة للكتاب،الجزائر،ط  2
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أما إصطالحا فتتعدد المفاهٌم حوله وتختلؾ لدى علماء النفس والفلسفة  

واالجتماع االنتروبولوجٌا وؼٌرها من العلوم نذكر منها:"الفن بصورة عامة نوع 

ن النشاط اإلنسانً  الواعً والهادؾ الذي ٌتمٌز بمقدرة وإمكانٌة ومهارة رفٌعة،   م

والتً ٌمتلكها اإلنسان فتعطٌه القدرة على الخلق واإلبداع إلنتاج عمل فنً مفٌد 

ٌتمٌز فً كونه ٌستوعب الواقع  اإلنسان.وهو دون ؼٌره من نشاطات  وممتع

اع وهادؾ.االجتماعً والنفسً بشكل شمولً متكامل وو
1

 

الشعبٌة فهً كل ما اتصل بالشعب إما فً شكله أو مضمونه ،وأي  ةأما لفظ

بالشعبٌة تعنً أنها من إنتاج الشعب ،أو أنها ملك للشعب  ممارسة اتصفت
2

،أما 

لؽة فالشعب هً كل ما تشعب من قبائل العرب والشعب   القبائل
3
. 

نبا هاما من تارٌخ المجتمعات الفنون الشعبٌة بمختلؾ أشكالها و مكوناتها تشكل جا

  وتراثها الثقافً و الفكري و تفسر عناصر حضارتها و حتى نظمها االجتماعٌة 

      و االقتصادٌة و السٌاسٌة و الروحٌة و تحدد تصورها و نظرتها إلى الكون 

 ،داخل مجتمعه اإلنسان،والفنون الشعبٌة بطبٌعتها هً فن حٌاة واإلنسانالحٌاة و

 .اإلنسانًل المجتمع هو خلٌة داخوالمجتمع 

،وهً تعبٌر جماعً عن نابعة من البٌئة التً تعٌش فٌها الجماعة والفنون الشعبٌة 

حها وآمالها ،وهً أداة مهمة فً دراسة تارٌخ  المجتمعات وإبداعاتها آالمها وأفر

ن كما ٌعتبر الفن  خلٌط م وإنجازاتها وعالقاتها وتفاعالتها ،وعاداتها وتقالٌدها.

الفنون النفعٌة التً تحتاج إلٌها الجماعة فً حٌاتها الٌومٌة، وجمٌع القٌم الجمالٌة 

                                                           
 ، 1981، 1،سورٌا،طالحوار للنشر والتوزٌع،الالذقٌةاثنولوجٌا الفنون التقلٌدٌة،دار  إبراهٌم الحٌدري،  1

 11ص
 9،ص1998األدب الشعبً بٌن النظرٌة والتطبٌق،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر، ،سعٌدي محمد  2
 )مادة شعب(،2جابن منظور،لسان العرب،  3
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التً تمٌز العمل الفنً اإلبداعً ،والتراث العربً ؼنً بالفنون الشعبٌة فً األدب 

و الؽناء والموسٌقى والفنون التشكٌلٌة و الزخرفٌة والتً تبرز مهارة الفنان 

 الشعبً. 

على الخامات البسٌطة المستمدة من  العتمادهاالشعبٌة بالبساطة كما تتمٌز الفنون 

البٌئة ،فٌعبر عنها ببساطة  وتلقائٌة ،وٌعبر من خالل أعماله الفنٌة عن ذوق 

الجماعة وحاجاتها .كما نرى أن الفن الشعبً ٌتجه فً بعض أعماله إلى االعتزاز 

شاب ،وكثٌرا ما ترمز  بالبطوالت وتمجٌدها و اعتبار أبطالها المثل العلٌا لكل

أو معتقدات دٌنٌة ،وتشٌر أساطٌر وطنٌة  إلىاألشكال المختلفة فً الفن الشعبً 

 األلوان واألزٌاء و الرموز إلى معانً نابعة من ثقافة الجماعة.

، التارٌخ هً كل ما انتجته الشعوب وتوارثته عبرة"خالصة القول فالفنون الشعبٌ

الشعبٌة،الرقص الشعبً،األلعاب الشعبٌة،الحرؾ وتتضمن تلك الفنون:الموسٌقى 

،أدوات العمل الزراعً،المعدات المنزلٌة"التقلٌدٌة
1

 

 منطقةالتً تتنوع وتختلؾ من   لفنوناوالتراث الشعبً الجزائري ؼنً بتلك  

الجزائرٌة  الفنون الشعبٌةتضم و الواحدة من الوطن ، ألخرى وضمن المنطقة

، بمختلؾ طبوعها ،األلعاب الشعبٌة، االحتفاالت مختلؾ أنواع الرقص والموسٌقى

 الفنون اإلستعراضٌة وؼٌرها من الفنون التً ال ٌمكن حصرها.األزٌاء، 

 لعاباأل،  ومن الفنون التً ترافق تظاهرة الوعدة عبر مختلؾ أنحاء الوطن 

كرقصة العالوي لعبة العصا وحلقات الرقص الشعبً  الفروسٌة وك اإلستعراضٌة

                                                           
     ،9999،،اإلسكندرٌةدار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،دراسات فً الثقافة الشعبٌة، مرسً الصباغ 1

 19 ص
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و ألعاب األطفال التً ٌتعاطاها األلعاب الترفٌهٌة المختلفة  و النهارٌة و و الدارة

 .  إلى جانب المظاهر الدٌنٌة  و بذلك ٌتم استعراض هذه الفنون الشعبٌة،الرجال 

 ة:ـروسٌـالفـ  1ـ 3

 الذي ٌرتبط أساسا بمكانة الفرس  ٌرتبط هذا النمط الفنً بالفلكلور الشعبً

ٌعرؾ هذا  ،وعبٌة العربٌة و الشعب الجزائري خاصةلشالفارس ضمن الثقافة او

اْرِدٌا ) نسبة للعب البارود (،  الفن بعدة أسماء منها :الفروسٌة ،لعب الخٌل، البَّ

القوم و الفانطازٌا
*
و مهما كانت التسمٌات المتداولة فالفروسٌة شكلت والزالت  

تراثا تارٌخٌا عبر العصور نظرا لمكانة الفرس أوقات السلم و الحرب وكونه 

 مظهرا من مظاهر الزهو واالفتخار.

 : مكانة الفرس فً الثقافة الشعبٌةأـ 

لؽة  هو واحد الخٌل ،والجمع أفراس الذكر واألنثى فً ذلك  الفرس

 ،الفرسان :الفوارس،والفارس صاحب الفرس على إرادة النسب . وسواء

والمصدر :الَفراسة والفروسة ،وال فعل له
1

 

حٌوان ألٌؾ حاز على مكانة هامة ضمن التراث الشعبً  العربً ، إذ والفرس 

ظل مقٌاسا للثروة و الجاه بٌن األسر البدوٌة ، الشًء الذي جعل األسر تتنافس 

و إعطائها عناٌة خاصة إلبرازها فً مٌدان الفروسٌة مما على اقتناء أجودها 

 . علٌها طابع الفخر و النخوة ٌضفً ٌرفع من شؤن القبٌلة و العائلة و
                                                           

(،ثم  الالتٌنٌة اإلؼرٌقٌةوجدت فً كل لؽات البحر المتوسط منها  الٌونانٌة) "  "Fantasiaالفانطازٌا *

التً ٌقوم بها  الفروسٌةوتعنً الخٌال والؽطرسة والؽرور والتباهً،وفً الفرنسٌة تعنً فنون واإلسبانٌة 
 سكان شمال إفرٌقٌا ،ومنها انتقلت إلى اللهجات المؽاربٌة.

 199،ص  5،جابن منظور،لسان العرب 1
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إن االهتمام بالفرس ٌعود إلى مكانته عند العرب قبل و بعد اإلسالم نظرا لمكانتها 

و دورها فً الحٌاة االجتماعٌة و الثقافٌة و االقتصادٌة. حظً الفرس باهتمام بالػ 

، إذ شؽلت مكانة هامة فً حٌاتهم االجتماعٌة و األدبٌة و االقتصادٌة،عند العرب 

فً وصفها و مدحها بل كان أؼلب الشعراء فً  ٌها و تفننوافنظموا أشعارا ف

الجاهلٌة فرسانا ،فال ٌكاد ٌوجد دٌوان للشعر بدون ذكر الفرس فٌه  ووصفه، 

 ،القٌسعنترة بن شداد العبسً، امرإوأبرز الشعراء الذٌن تؽنوا بالفرس 

 الفرزدق،أبو تمام،وؼٌرهم إذ كان أؼلب الشعراء فرسانا .

للخٌل جعلت العرب عشرة ألوانهذا و
*
قد ورد وت ، ٌِّ مَ أهمها األدهم و الك   

كون العرب " إلىنثرا أكثر مما وردت شعرا،وٌعود هذا االهتمام بالخٌل  وصفها 

ٌؽار علٌهم ،فال بد من قرب الخٌل منهم  ٌؽٌرون أو، أرباب حروب وؼارات

إلٌها،و معاقلهم النً ٌحتمون بها ،فالفرس  ٌلجئونحصونهم الحصٌنة التً  ألنها

فً الحروب والؽزوات وحصن حصٌن له من األعداء فً الؽارات  عدة الفارس

 لحمٌتها وؼٌرتها على فارسها
1

 

أما فً اإلسالم فقد زادت مكانة الفرس إذ ورد ذكرها فً القرآن الكرٌم فً أكثر 

ْبًحا،فؤَ  من آٌة كقوله تعالى:"والعادٌاِت َضْبًحا، اِت َقْدًحا،َفالم ؽٌَراِت ص  ٌَ ِور ثْرَنا َفاْلم 

ِبِه َنْقًعا"
2
وقوله  وفٌها أقسم هللا بالخٌل التً تعدو وقوتها ومكانتها فً الحروب ، 

بُّ الشَّهوات من النِّساء والبنٌَن القناطٌِر المقْنطَرة من الّذهِب  ٌِّن للّناس ح  تعالى:" ز 

                                                           
فرة)صفرة كالذهب(، لخٌل عند العرب هًوان العشرة لاألل * همة)السواد الخالص(،الصُّ : الدُّ

ْمَتة)حمرة  دأة)صفرة  تضرب إلى سواد(،الِوْرَدة)الحمرة الخالصة لكن الجلد والشعرسوداوان(،الك  الصَّ
 ٌخالط لونه شعرة بٌضاء( ،(،الشَّقرة)حمرة صافٌة(،الَصنَّابٌة)ما صفٌها سواد(، ،الِوردة)األحمر الخال

الشَّهبة)بٌاض ٌؽلب علٌه السواد(،الَبلَق)بٌاض وسواد(،كما توجد ألوان تتفرع عنها)محمد بن عبد العزٌز 
 (9912جوان 18النجٌفً، جرٌدة الزمان ،العراق ،

 15،ص1975كامل سالمة الدقس،وصؾ الخٌل فً الشعر الجاهلً،دار الكتب الثقافٌة،الكوٌت ، 1
 (2 ـ1العادٌات)اآلٌةسورة   2
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نٌا وهللا مة واألنعام والحرِث ذلك متاع الحٌاة الدُّ  عنده حسن  والفّضِة والَخٌِل الم سوَّ

المآب"
1

قدت فً نواصٌها الخٌر ل  ع  ٌْ  "، وٌقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم:" الخ

ل ِمٌنِ  سواد   ٌقول أٌضا"خٌر الخٌل األَْدَهم  األَْقَرح  األَْرَثم  م َحجَّ ٌَ ْطلٌَق ال  ،الَثاَلِث م 

ِة " فإن ٌَّ ٌٌِّت على هذه الِش َم ْن أَْدَهٌم َفك  ك  ٌَ   .لم 

أفضل ا الخٌل عند العرب والمسلمٌن تظل العناٌة التً خصت بهمن خالل  

بها والتباهً فهً زٌنة نظرا لمكانتها االجتماعٌة المتمثلة فً التبرك  اتحٌوانال

سٌلة نقل وسفر وتستخدم فً الصٌد والسباقات االقتصادٌة  فهً و لصاحبها ،أما

وزٌَنًة وٌخل ق  ما ال َتْعلَمون" لقوله تعالى:" والَخٌَل والبؽاَل والحمٌَر لَتْرَكبوها 
2

 

تتجلى فً فإضافة إلى تربٌتها وبٌعها بؤسعار مرتفعة،أما مكانتها الثقافٌة والفنٌة 

ٌحمل العرٌس لٌلة زفافه، وكل هذه  مسابقات الفروسٌة ورقصة الجواد، وعلٌها

فً حفاظها على مكانة هامة بٌن الحٌوانات األلٌفة وضمن  تساهم الفضائل

 . خاصة والجزائرٌة عامة الشعبٌة العربٌة  الثقافة

 ـ طقوس وتقالٌد الفروسٌة :ب 

تدل على القوة والشجاعة ،وهً مٌدان للتنافس بٌن الفرسان على إثبات  وسٌةفرلا

خاصة  تقالٌد الذات إلظهار قوتهم وبراعتهم ، وألجل ذلك  تقوم الفروسٌة على 

هً بمثابة تعالٌم  ،قوانٌن تفرض على ممارسٌها شروطا معٌنة عبارة عن 

صفات الخٌل المخصصة لذلك ،تتوقؾ على موامتوارثة عن اآلباء واألجداد 

  .هومة أظفارتمرس الفارس منذ نعو

                                                           
 (11اآلٌة)آل عمران سورة  1

 (8سورة النحل )اآلٌة 2 
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 ـ مواصفات خٌول الفروسٌة:1

 هناك مجموعة من المواصفات ٌجب توفرها فً هذه الخٌول منها: 

 أي عزٌزة النفس كالتعفؾ عن أكل علؾ ؼٌرها .  أن تكون الفرس حرةـ 

 .حتى ٌسهل تروٌضها من طرؾ صاحبها صؽر السنـ 

أي اتساع خاصرتها وان تكون عضالتها مفتولة  ()الَفْلَكة الهٌئة من الخلؾـ 

 .وذٌلها قصٌر

ْمَتةمن ألوانها المفضلة عند العرب : األدهم، األشقر، اللونـ   ...الك 

أن تكون واسعة الصدر عرٌضة الركبتٌن مرفوعة الرأس  الهٌئة من األمامـ 
1

 

 ـ زٌنة الفرس:2

تلبس الفرس أبهى حلة أثناء تؤدٌة طقوس الفروسٌة حٌث تكتسً حلة مطرزة 

ومنقوشة بمختلؾ أنواع الخٌوط الذهبٌة أو الفضٌة 
*

 ومن ذلك :

 أهم ما ٌمٌز الفرس وٌتكون من : وهو السرجـ 

ٌنتهً بنتوء صؽٌر ٌسمى "الَقْربوْص "ٌشد فٌه :مصنوع من خشب الْعَظمْ *

جام أو الْعماَرة الفارس أحٌانا اللِّ 
*

ٌتكؤ  "اْلْقَدحْ "وفً مإخرته نتوء واسع ٌسمى 

ماْط.  علٌه الفارس وٌعلق فٌه الّسْ

                                                           
  رواٌة المقدم الواسٌنً  قٌطونً  1

 (92رقم  فارس والفرس )الملحقصورة الٌنظر *
 هً كٌس مصنوع من الصوؾ مزركش ٌوضع فٌه علؾ الحصان. ارةمَ العْ  *
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طاَرة* : تكون عادة من جلد احمر مصنوع على شكل هٌكل الْعَظْم، تكون الّسْ

 ة وعلٌها ٌجلس الفارس.مطرزة ومزٌنة بخٌوط ذهبٌة أو فضٌ

ْرَحة* : هً مجموعة من السجاد توضع على صهوة الفرس لمنع احتكاكه الطَّ

 بالْعَظْم 

ماطْ * : عبارة عن كٌسٌن مصنوعٌن من الصوؾ مزٌنان بؤلوان زاهٌة الّسْ

 وٌتدلٌان على جانبً الفرس ٌحمل فٌهما الفارس أمتعته)البارود(.

مربوط بخٌط من جلد  ٌوضع فً فم الفرس،من معدن الحدٌد : مصنوع اللِّجام*

 البقر ٌتحكم من جالله فً الفرس.

 : خٌط من الجلد ٌربط السرج إلى بطن الفرس.الحزام*

َكابْ *  :مصنوعة من المعدن ٌنتعلها الفارس للصعود على صهوة فرسه.الّرْ

اسْ * :عصابة من جلد مطرز بخٌوط ذهبٌة أو فضٌة توضع على جبهة الفرس الرَّ

ما تحجب جزء من عٌنٌه لحماٌتها من الؽبار و الدخان.و أخرى 
1

 

 زي الفارس:ـ 3

هو زي تقلٌدي ٌكون موحدا بٌن ، وٌرتدي الفارس زٌا تقلٌدٌا خاصا بفن الفروسٌة

 وٌتكون من:،ٌختلؾ من منطقة ألخرى فً بعض جزئٌاتهلكنه  أفراد "العلفة"

                                                           
 رواٌة المقدم الواسٌنً قٌطونً 1



لوعدةلالمظاهر االحتف الية  دراسة في              :الثالثالفصل    

 
107 

" تصل إلى la poplineواسعة من قماش رقٌق" (بٌضاء ) القندورة العباءة*

 كمان قصٌران. و ،الكعبٌن مفتوحة من الصدر

ملون فً الوسط ) واسعسروال فضفاؾ أبٌض، أو سروال  السروال العربً:*

 .ٌرتدٌه الشباب ضٌق عند الساقٌنالساق( ومطّرز فً أسفل و

لْ ا* ٌَ  ،زٌن بها الفارسبخٌوط مذهبة ٌت ان: خٌطان من جلد أحمر مطرزلْحَما

مد( من نفس الجلد ٌخصص لوضع المسدس ـ الؽ  ٌنتهً  أحدهما بكٌس صؽٌر )

 سابقا ـ.

ْلَهاْم "، " الَبْرن وْص:* عبارة عن رداء واسع ٌؽطً جسم الفارس مصنوع من  السَّ

األبٌض...(و قد ٌسمى "الخٌدوس"  ٌق متعدد األلوان )البنً ،األسود،صوؾ رق

وْن" إذا" بطوله إذ ٌتدلى على جانبً الفارس،وٌنتهً  ،ٌتمٌزصنع من الوبر  الَهدُّ

 . من األعلى بؽطاء  الرأس ٌسمى "القلمونة"

بوط بطاقٌة مزٌنة بقماش العمامة الّشاْش( رقٌق مر : قماش أبٌض)لْكاَلحْ ا*

ٌضعها حمراء من الحرٌر األسود و األحمر،الصفراء أو البنٌة( مزٌنة بخٌوط )

 الفارس على رأسه.

وع من الجلد المطّعم الخّؾ المصن عربً الذي ٌالئم الّركاب أواء ال: الحذالحذاء*

 ٌكون طوٌال من األعلى ٌمتد إلى ؼاٌة الركبة. بخٌوط ذهبٌة،

َكْحلَة" البندقٌة:* سورة طوٌلة تتكون من ما أو "الَفْردٌة" بالتعبٌر المحلً، "الم 

 ه.إضافة إلى عدة البارود التً ٌحملها مع بفتحة واحدة، مرصعة بالفضة،
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ذات عنق  ارة عن عباءة صؽٌرة تحت القندورة،عب : من قماش خفٌؾ،لقمٌصا*

مرتفع و كمٌن طولٌن.
1

 

م:ـ    الُمَقدَّ

التسٌٌر و القٌادة داخل  المقدم أو قائد "العلفة" فهو الفارس الذي توكل له مهمة

ٌتمٌز بكونه األكثر اتقانا لمهارات هذا الفن ألقدمٌته فً الممارسة و  إذ مجموعته،

تمٌزه بالٌقظة و االنتباه و الصوت الحسن وتحكمه فً عناصر "العلفة" كما ٌتمٌز 

بزٌه المختلؾ عن البقٌة ببرنوصه الخاص
2
. 

كاب"  و فً ؼالب األحٌان أثناء استعراضه لمشهد العلفة ٌكون واقفا على "الرِّ

كم فً التسٌٌر و إصدار األوامر لكل فارس و بذلك تكون عالقته بالفرسان لٌتح

 عالقة توجٌه و تنظٌم.

 وصف المشهد النهائً للفروسٌة:ـ 4 

ْحَطاَحة( ٌتم تبادل التحٌة بٌن الفرسان و  بعد دخول العلفة إلى المٌدان )الطَّ

تصطؾ جمٌع الفرق المشاركة استعدادا للدخول بعد أن تكون البنادق محشوة 

ٌّدا بالبارود، وبذلك تبدأ  ةج  أو الخرجة الرسمٌة االستعراض أو ما ٌعرؾ باْلَهدَّ

 

                                                           
 رواٌة المقدم الشٌخ الواسٌنً  1

ٌعطٌه صفة  أو بلون برنوصه المخالؾ مماٌرتدي المقدم زٌا خاصا ٌمٌزه عن باقً أعضاء العلفة   2

  . القٌادة والتوجٌه
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 الهدة ) الخرجة الرسمٌة(:ــ  

أعضاء العلفة وٌصطفون فً ٌخرج المقدم أوال إلى نقطة االنطالق ثم ٌلتحق به 

فٌقوم بمراقبة موكبه ثم تشرع  كثر أقدمٌة،و بالقرب منه الفرسان األ صؾ واحد،

فٌبدإون بالمشً جماعة فً  ك ببطء مرددا "الصالة على النبً"،الخٌول فً التحر

بداٌة المنافسة فٌحملون البنادق و ٌهٌئونها منتهى التنظٌم ثم ٌقول "طاْلعٌن" إٌذانا ب

اَلْد الْمَكاَحْل"، ثم ٌعلن "الَحاَفظْ    هً عبارة تدل على االستعداد الستعمالو هللا، ٌاْلو 

ٌَّْن" البنادق و هنا توضع على أكتافهم الٌ ْل، أْرَفْد َو َب ٌْ وا الَخ د   منى،ثم ٌقول "َقّعْ

مرحلة ٌحاول الفرسان الحفاظ على سرعتها و خالل هذه البهنا تركض الخٌل و

ثم ٌقوم كل فارس بوضع سّبابته على  ضع البنادق على صدورهم،وازٌهم وت

ق البارود آه( فٌتم إطالد منتظرا اإلشارة الصوتٌة للمقدم، بحرؾ أو كلمة )الزنا

ل حتى ال ٌشوش على حدهم فال ٌفعطلقة واحدة و جماعٌة ، و فً حالة تؤخر أ

ي البارود تنطلق زؼارٌد النساء مدوٌة و ٌردد و مبأعضاء فرقته ، اشرة بعد دوِّ

المشاهدون عبارات التشجٌع و اإلعجاب مثال "هللا ٌعطٌكم الصحة" و بعد إنهاء 

الفرقة الستعراضها تخرج من المٌدان لالستراحة فاسحة المجال للفرقة الموالٌة 

كل إلى ؼاٌة الستعراض فنها و مدى تمرسها و ٌستمر االحتفال على هذا الش

 نهاٌة التظاهرة. 



لوعدةلالمظاهر االحتف الية  دراسة في              :الثالثالفصل    

 
110 

فً هذه التظاهرة تنوع مستوٌات االستعراض و درجة تعقٌدها حسب المناطق 

ٌّالة ،المشا و تستمر هذه المنافسات على هذا  ركة و حسب مهارة و خبرة الخ

المنوال إلى ؼاٌة انتهاء التظاهرة. 
1 

 :الفروسٌة سورمزٌة طقـ 

تتجلى   بل  حتفالٌا فرجوٌا فقطلٌس طقسا إلفروسٌة ٌرى أنه إن المتتبع لفن ا

افٌة الجزائرٌة رمزٌتها فً كونها رمزا حضارٌا و تراثٌا ٌمٌز الذاكرة الثق

زهوة بحب الحصان كحٌوان ألٌؾ لنخوته وإذ ترتبط فً العمق العربٌة عموما،و

إلى س الماضً القدٌم حٌن شارك الفر،و بالخٌر واألرض المعطاء والعربً 

 ابتاثو  و فً حروبه ضد الؽزاة و العدوان، ن فً حٌاته الٌومٌةجانب اإلنسا

 حفالت الزواج و األعٌاد الدٌنٌة فرجوٌا فً االحتفاالت و األعٌاد الكبرى ك

 .المواسم الثقافٌةو

 االتارٌخٌة و رمزو العسكرٌة األمة   تعتبر الفروسٌة استحضارا لمالحم كما 

التً مٌزت المقاومة الشعبٌة فً الجزائر للقوة و الشجاعة و الرجولة و األقدام 

 حمد باي و ؼٌرها.سً كمقاومة األمٌر عبد القادر و أضد االستعمار الفرن

ة كانة الفرس و الفروسٌة فً الثقاففتتمثل فً موالفنٌة  أما رمزٌتها االجتماعٌة 

شرفا و فخرا لصاحبه و للقبٌلة من خالل تمرس  الشعبٌة مما ٌجعل الفرس

 .تقدٌم أجمل العروضنها و فرسا

                                                           
  رواٌة المقدم وإبنه عن المنافسة  1
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أما الفنٌة فتتجلى فً تلك األزٌاء األصٌلة التً ٌرتدٌها الفارس و فرسه ذات  

عراقة الفنون ن األزٌاء و اللباس الدالة على الدالالت المتعددة و المرتبطة بفنو

  األلوان تتماشى مع البٌئة ،النابعة من العربٌة االسالمٌة كم أن  التقلٌدٌة الحرفٌة

 )األبٌض،األصفر الفاتح( ذات األبعاد ةن الفاتحالوفً مجملها إلى األ إذ تمٌل

أما الدٌنٌة  نظافة وصفاء السرٌرة،لحساس بااإلصاحبها فهً تعطً الجمالٌة 

فاألبٌض فهو لون أهل التقوى والورع )لباس الصالة،لباس الحج،الكفن(لقول 

إنه خٌر ثٌابكم و كفنوا الرسول صلى هللا علٌه وسلم: "البسوا من ثٌابكم البٌاض ف

فٌها موتاكم "
1
. 

طة و مالئمتها للظروؾ المناخٌة كما تتمٌز الخامات التً تصنع منها بالبسا

خص ثمنها ونعومتها ونظافتها ،أما اللون األسود فٌخص الحذاء أو الخؾ ور

سالمٌة ألنها العربٌة واإل فقط،كما تعتبر العمامة )الْكالح(شرؾ الرجل وؼٌرتة

 الرسول صلى هللا علٌه وسلم .ة نّ س  

ة جذابة و استعراضات فنٌة جمٌلة إذن الفروسٌة بما تحمله من طقوس احتفالٌ 

  لمخٌال الشعبً تهفو إلٌه القلوب دالالت رمزٌة عمٌقة تشكل تراثا مرتبطا باو

وتعشقه األعٌن بما توحٌه فً النفس من مظاهر البهجة والترفٌه  تحبه األنفسو

 .الضاربة فً عمق الذاكرة و الهوٌة الوطنٌة  د والبطوالتوالتارٌخ التلٌ

 

 

 

                                                           
 عن ابن عباس رضً هللا عنهما71/ 1رواه أبو داوود فً سننه  1
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 :عبًـالرقص الشـ  2ـ3

الرقص لؽة تعنً تنقل ومشى بتفكك وخالعة
1

الجسد من  رفهو تعبٌ،أما اصطالحا 

التً ٌترجمها،قد تكون  واألفكار ٌماءات ،تتعدد موضوعاتهخالل اإلٌحاءات واإل

، اجتماعٌة وطنٌة حربٌة دٌنٌة وبالتالً ال ٌكون دائما مرادفا للخالعة واللهو

وتختلؾ أنواع الرقص تبعا للبٌئة التً نشؤ منها ،فمنه رقص نساء ورقص رجال 

ورقص حضري ورقص بدوي،كما ٌوجد رقص مرتبط بالمناسبات الدٌنٌة أو 

 ...(.الدورٌة)الزواج ،النجاح ،الختان

فهو ٌاة اإلنسان و المجتمعات البشرٌة،من الفنون التً رافقت ح اٌعد الرقص واحد

"أقدم ما قام به االنسان القدٌم من فنون ،قدمت له فرصة للتنفٌس عن الذالت 

والتوتر الداخلً والروحً والنفسً عن الرؼبات والعواطؾ المكبوتة من فرح 

ومرح وألم من خالل توظٌؾ الجسد".
2
عرفت كل المجتمعات البشرٌة وقد  

التقلٌدٌة فن الرقص فً كثٌر من المناسبات والمراسٌم االجتماعٌة والدٌنٌة ،كما 

ٌرتبط الرقص بالتعامل الدٌنً والسحري وٌلؽب دورا أساسٌا فً العقائد 

والطقوس ،فنجده فً احتفاالت الربٌع ومناسبات الزرع والحصاد واحتفاالت 

وحتى فً المناسبات الدٌنٌة الوالدة والختان والزواج
3. 

ٌرتبط بواقع الجماعات ، فهو صرخة فنٌة نابعة من آالمها و آمالها تناقلتها إذ 

)أعٌاد وطنٌة،مولود األجٌال و مارستها فً المناسبات خاصة الدٌنٌة و الدنٌوٌة

...(،وبذلك تختلؾ الرقصات الشعبٌة حسب مناسباتها و طرٌقة تؤدٌتها نجاحجدٌد ،

 واآلالت وحتى الموسٌقى والؽناء المرافق لها .وأفراد الفرقة التً تإدٌها ولباسها 

                                                           
 195،صالمنجد األبجدي  1
 82ص ، مرجع سابقإبراهٌم الحٌدري، 2
 نفس المرجع،نفس الصفحة  3
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وهو عنصر  ٌتعلم من قبل األفراد كلما ٌكبرون فً المجتمع بالتوارث و الرقص

 ل مع متطلبات الجماعةمكمل لنشاطات الجماعة،وكل رقصة هً شكل حً ٌتفاع

وبالتالً ٌحتمل أن ٌرتبط بمجموعات  ،وهو مرتبط أحٌانا بمناسبات محددةالشعبٌة

من الناس
1
. 

 ٌة  عبر بالحركة عما ٌجول بالذاكرة الجماعالشعبً هو أداة ووسٌلة  تالرقص إذن ف

وهو فن متوارث جٌال عن جٌل  ،بطوالت عسكرٌةو عن أحداث تجسد ملحمات 

تطلعات الجماعة الشعبٌة ،ٌمارس أمام المتفرج ،كما أنه متاح للجمٌع ٌتفاعل مع 

فً الجماعة البشرٌة ،وٌقسم حسب العادات والتقالٌد إلى رقص رجال ورقص 

  نساء أو رقص مشترك .

"ٌهدؾ إلى عرض  أزٌاءوإٌقاعات و ٌحتوٌه من حركات والرقص الشعبً بما 

،وفً أؼلب المجتمعات الرقص وتوضٌح فكرة معٌنة والوصول إلى ؼاٌة معٌنة

لٌس ترفا ومتعة فحسب بقدر ما هو خلق عالقة صادقة مع العالم ومع اآلخرٌن،  

". كما ٌعبر عن حاجات وتطلعات الجماعة ورؼباتها
2
  

وخالل نشؤة الرقص بدأت الموسٌقى مما ساعد على تنوع أشكاله وأسالٌبه 

جسم أو الضربات على و حركات ال األصواتوإٌقاعاته التً تحدث نوعا من 

اآلالت الموسٌقة ،ومع تطور الفنٌن تطور الؽناء،والموسٌقى فً المجتمعات 

التقلٌدٌة هً أكثر من فن فهً تقوم بدور إجتماعً وطقوسً ،وال ٌكون لها معنى 

                                                           
 دائرة المعارؾ االلكترونٌة مٌكروسوفت"إنكرتا "قسم الرقص 1

 81إبراهٌم الحٌدري،المرجع السابق،ص  2



لوعدةلالمظاهر االحتف الية  دراسة في              :الثالثالفصل    

 
114 

إذا لم تكن واقعٌة أي إذا لم تكن نابعة من الواقع االجتماعً ،وهذا الواقع نابع من 

تمع أو المشارك الفنان والمسعالقة 
1
. 

 :الوعدةالرقص الشعبً فً  ــ

بالنظر إلى الرقص الشعبً الجزائري فانه ٌتمتع بالتنوع و االختالؾ فً األداء 

ما ٌزٌد فً إثراء  وذلك ضمن المنطقة الواحدة، القطر بل بٌن ربوعواألزٌاء 

و أهم الرقصات الشعبٌة  المعروفة و المتداولة فً المناسبات  التراث الشعبً،

 الطوارق،،القبائلً،القرقابو العالوي، العبداوي،الناٌلً، العرفة، ةالمختلفة رقص

كل واحدة منها تمٌز من الرقصات التً تكاد  ...وؼٌرها رقص الجواد،الصؾ،

والصؾ  التً  تمٌز  والعرفة والحٌدوس رقصة العالوي و الدارةكمنطقة بذاتها،

المنطقة الشمالٌة الؽربٌة من الجزائر،أما الرقصات الشعبٌة المرافقة للوعدة 

                  )موضوع البحث( فهً العالوي والدارة. 

 : أـ رقصة العالوي

  عامة تعد رقصة العالوي من أهم و أشهر الرقصات الشعبٌة فً الجزائر

، سٌدي بلعباس، ؼٌلٌزان، عٌن تموشنت، الؽرب الجزائري خاصة منها معسكرو

 .تلمسان )سبدو خاصة( البٌض،

لٌة كالزواج، االحتفاالت تمارس هذه الرقصة فً العدٌد من المناسبات االحتفا

و المواسم الدٌنٌة )الوعدة( و من خالل تتبع طقوسها كالزي و الحركات  الوطنٌة،

ات أو فً بداٌاتها لبعث ارالمنتظمة فإنها رقصة حربٌة كانت تإدى عقب االنتص

                                                           
 87ـ  86نفس المرجع،ص  1
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 الرجال دون النساء، إذ ٌإدٌها وبعد االنتصارات، فً الثوار و المجاهدٌن الحماس

 السالح أي البنادق لكن بعد تجرٌد المستعمر لؤلهالً من السالح عوضها  حاملٌن 

ن الراقص الشعبً ٌمثل ألنها سالح  الرجل الذي ٌذود به عن حماه ،وألالعصً ب

جماعة فً زي واحد و فً ،و تإدي هذه الرقصة احة المعركة فً س المحارب 

 منتهى التنظٌم.

 : طقوس الرقصةـ 

تتوقؾ طقوس الرقصة على الفرقة واآلالت الموسٌقٌة المرافقة والراقصٌن 

 :المتمرسٌن  فً زٌهم الخاص

 فرقة العازفٌن )الفرقة الموسٌقٌة(:*

)الدؾ( و اثنان ٌعزفون  البندٌرتضم عادة خمسة عازفٌن ثالثة ٌضربون على آلة 

 ٌلبسون نفس زي الراقصٌن عادة.،وعلى آلة القصبة )الناي( القصٌرة 

 :فرقة الراقصٌن*

تسعة أعضاء فً المٌدان أمام الجمهور فً  إلىتإدٌها مجموعة مكونة من سبعة 

 ٌقودهم القائد.، شكل خط مستقٌم

 :زي الراقصٌن*

من القندورة، القمٌص، السروال  ، ٌتكونٌشبه إلى حد قرٌب زي الفرسان

ْمد( من الجلد المطرز  العربً، الْحَماٌَل تنتهً على الجانب األٌسر بكٌس )الؽ 

لوضع المسدس و على الجانب األٌمن بحقٌبة مربعة الشكل من الجلد المطرز 
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و تضاؾ إلى هذا الزي العمامة. و هً قماش  )التهلٌل( لحفظ النقود و الوثائق،

ٌن المتر و ثالثة أمتار ٌؽطً بها الرأس تكون بؤلوان مختلفة طوٌل ٌتراوح ب

حسب المناطق المشاركة )بٌضاء،صفراء،بنٌة(ؼٌر أن الشائعة فً المنطقة هً 

 الصفراء.

 :اآلالت الموسٌقٌة *

 ٌعتمد رقص العالوي على عدة وسائل موسٌقٌة منها : 

هً آلة نفخٌة تشبه الناي، تصنع من قصب طبٌعً ٌنمو فً األودٌة  القصبة:ـ 

سم،ففً رقصة العالوي تكون  79سم  59واألماكن الرطبة  ٌتراوح طولها بٌن 

 قصٌرة تحدث بها ثالثة ثقوب فتحدث لحنا خفٌفا والرقصة ذات إٌقاع سرٌع.

من جهة مؽطى دائري إطار خشبً  آلة إٌقاعٌة نقرٌة عبارة عن هو البندٌر:ـ 

غ بطرٌقة تقلٌدٌة من مواد محلٌة )الملح والشب( واحدة بجلد الماعز الرقٌق المدبو

مشمعة متٌنة،أما ٌثبت بؽراء مصنوع من دقٌق القمح اللٌن والبٌض وٌشد بخٌوط 

سابقا فكانت الخٌوط من أمعاء الماعز أو الخروؾ الدقٌقة،كما توضع فٌه خٌوط 

لتعاض عن البندٌر من العقٌق إلحداث الرنٌن ،وقد ٌس أحٌانا بالَقالَّ
*
 . 

 

 

                                                           
المجوؾ أما ار عبارة عن اسطوانة طوٌلة كانت تصنع من نبات الصبّ  القالل نوع من اآلالت النقرٌة *

  ،ٌتمٌز بصوته القوي والمدوي ٌشبه آلة الدربوكة.  الٌوم فٌصنع من الفخار
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 مشهد الرقصة:  وصف ـ 

بعد دخول الفرقة الموسٌقٌة 
*

وتحٌتها للجمهور تدخل فرقة الرقص فً صؾ واحد 

ٌذانا ببداٌة الرقص ،تإدى إاللحن ٌقوم قائدهم بحركة معٌنة  إلىوبعد االستماع 

ضربات األرجل فً خط هذه الرقصة بهز الكتفٌن ٌمٌنا وشماال وتناسقها مع 

ً صورة تقدم  وتراجع فً منتهى مستقٌم أو نصؾ دائرة أو دائرة،وتكون ف

تقانها لهذا الفن من إوتتفاوت الفرق المشاركة فً درجة  نسٌق و التنظٌم ،الت

ؼٌر أن المشهورة فً المنطقة هً وضمن المنطقة الواحدة أخرى  إلىمنطقة 

رقصة"أوالد نهار" 
*

 هذه الرقصة المإداة فً أؼلب المناسبات:،ومن أهم مقاطع 

 ،ترٌنقة ...عرٌشة خمسة، السباٌسٌة،العرٌشة

 ثالث ضربات متتالٌة بالرجل الٌمنى . سباٌسٌة :ـ 

 ثالث ضربات متقطعة ومتؤنٌة برجل واحدة عرٌشة:ـ 

 خمس ضربات متفرقة  برجل واحدة متؤنٌة.ة خمسة:عرٌشـ 

 ترٌنقة:فٌها ٌجمع بٌن سباٌسٌة وعرٌشة خمسة ـ 

 قة بكل رجل )الٌمنى ثم الٌسرى(تفرثالث ضربات متتالٌة تلٌها ثالثة م شٌبانٌة:ـ 

وتنتهً بثالث قطعات وبها تختتم الرقصة.
1

 

 

                                                           
ٌ وْخ بالتعبٌر المحلً *  .الفرقة الموسٌقٌة تسمى الّشْ
*
وهً  )وهً القبائل المكونة لمنطقة سبدو(الواقعة جنوب تلمسان، أوالد نهار" تنسب لعرش النهارٌة " 

 المتمٌز هذه الرقصة واألشكال و األلوان المتعددة  لهذه الرقصة.رقصة العالوي ،تتمٌز باإلتقان 
،رسالة ماجستٌر ، اـ أنواعه وخصائصه ـ منطقة أوالد نهار أنموذج الرقص الشعبً  ،محمد بوترفاس 1

 89ـ 89،ص 9997ـ 9996جامعة تلمسان ،
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  ب ـ رقصة الدارة:

نواحً  الؽرب الجزائري خاصة  هً رقصة تشبه رقصة العالوي  تنتشر فً

حربٌة تإدٌها فرقة عسكرٌة تتخذ زٌا موحدا ٌتكون من  ، وهً رقصةتلمسان 

العباءة والسروال العربً والعمامة
*

و البرنوص القصٌر والحذاء العربً تحت 

   .باالنضباط والتنوٌع والتؽٌٌر فً الحركات إمرة القائد،وتتمٌز هذه الرقصة

عازفون بعد تبدأ الرقصة  بدخول الفرقة فً خط مستقٌم ٌتقدمهم القائد وٌتبعهم ال 

شكل دائرة بزي الفرسان فً تحٌة الجمهور ، وبعد تراجع العازفٌن تبدأ الرقصة 

بطٌئة سالح"الفردٌة" أو العصا أحٌانا ، بالدوران مع القٌام بحركات محملٌن ب

، وتتم على وقع البندٌر متناسقة من خالل هز الكتفٌن والزحؾ باألرجل بتؤنًو

والقصبة الطوٌلة
*
إلى األعلى أو   هارمٌبندقٌة على كتفه أو ٌ،وفٌها ٌضع ال 

حسب ما ٌؤمر به ،أو ٌشهرها فً وجه عدوه األسفل أو تدوٌرها فوق رأسه 

وقد ٌتخللها إطالق البارود بطلقة واحدة فً منتهى الدقة واإلنسجام.القائد،
1

 

أخرى هاوٌة أو شبه محترفة تزاول هذا فرق إلى جانب الفرق المتمرسة تشارك 

الرقص على هامش االحتفاالت حٌث ٌدفع كل هاو مبلؽا من المال النوع من 

للعازفٌن لقاء تؤدٌة الرقصة أو ألحد أعضاء الفرقة مقابل إمتاع الجمهور 

 برقصاته.

                                                           
  1و 2بلػ طولها ما بٌن ٌ صفرخفٌؾ مختلفة األلوان الشائع منها األبٌض واأل العمامة قطعة من قماش *

 أمتار،وللعمامة رمزٌة كبٌرة فهً سنة الرسول "ص"،وهً شرؾ الرجل وؼٌرته العربٌة واإلسالمٌة. 

*
 .سنتمتر،بها خمسة أو ستة ثقوب 79القصبة الطوٌلة ٌبلػ طولها  

 92محمد بوترفاس،المرجع نفسه،ص 1
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 :رمزٌة الرقص الشعبً ـ 

 تعبٌر فنً رقص الشعبً الجزائري على اختالفه ٌالحظ أنه  مشاهد الإن المتتبع ل

عبر عن تارٌخه و نضاله الطوٌل فً وجه الؽزاة وإبداع نابع من ثقافة المجتمع ،ٌ

و المستعمر ،فلباس الراقص و هٌئته و عدته دلٌل على أنه فارس فً ساحة 

و لباسه المحتشم األصٌل كل ذلك .و حركاته تعبر عن استعداده للهجوم ،الحرب 

 نتصار والفرح واالستعدادالداللة على اكتمال الرجولة والشجاعة فً لحظات ا

 ،نابعة من بٌئته وثقافته العربٌة واإلسالمٌة للحرب ، كما أن األزٌاء المتنوعة 

فالعربً المسلم ٌتمٌز فً لباسه بالبساطة وفً مجملها هً لباس المحارب فً 

ساحة الحرب المستعد للمواجهة ،أما ألوانه فتمٌل إلى األبٌض لون الصفاء 

 والتقوى . والطهارة والسالم،

ذ الذاكرة الجماعٌة وتراث المجتمع إهذه الفنون الشعبٌة المتنوعة تشكل إذن تشكل 

تجمع بٌن تارٌخ البطوالت و االنتصارات أٌام المقاومة الشعبٌة وبٌن جمالٌات 

 .ن تارٌخ وأصالة المجتمع الجزائريم ةاألزٌاء و الموسٌقى النابع

  أللعاب الشعبٌة:ا/3ـ 3 

 :والخصائصمفهوم الـ 1 

 أـ المفهوم:

د :ضد الجِّ لَِعَب:اللَِّعب  واللََّعب 
1
أما اصطالحا:فهو  .و فً معاجم  اللؽة ٌفٌد اللهو  ، 

كل نشاط ٌمارسه الطفل دون أٌة ضؽوط علٌه من البٌئة المحٌطة به والمتمثلة فً 

التً قد بٌئته العائلٌة واالجتماعٌة ،كما أنه كل نشاط ٌتم دون أدنى اعتبار للنتائج 

  تنتج عنه .
                                                           

 599-591،ص ص: 5،ج:إبن منظور،لسان العرب  1
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واللعب قبل كل شًء هو ظاهرة فطرٌة وؼرٌزٌة عند كل المخلوقات وعند 

اإلنسان خاصة،"وهً أول  صورة للنشاط اإلنسانً فً الطفولة فهً صدى 

النفعال الكائن البشري ومعرض اللذة والفرح وهً مرآة الطفولة وانعكاس لصور 

الحٌاة" 
1

 

عدة مفاهٌم معظمها وردت عند علماء النفس  لهواللعب الشعبً أو التقلٌدي 

 إلى لعبة ٌمارسها العامة من المهد كل هومنها ،" ضنذكر البعالمهتمٌن بالطفل 

 عبٌةالش ، واأللعابوٌتوارثها جٌل بعد جٌل وٌؽٌرون منها أو ٌحرفون اللحد

جنس النساء والرجال منذ الطفولة"ٌستوي فً ممارستها 
2
نابع من  نشاط،وهو" 

أللعاب الشعبٌة  األلعابإذ ٌنفرد كل مجتمع وثقافة بمجموعة من ،  المجتمع  ثقافة

تناقلتها األجٌال عبر العصور ،وعبر هذه األلعاب  فً الزمن و العراقة ،الضاربة 

 . "تنتقل عدة خصائص ثقافٌة وحضارٌة مراعٌة بذلك العادات والتقالٌد

وظٌفها لتكون واحدة من أدوات حكم تألقد مارس اإلنسان القدٌم األلعاب فطرٌا وف

عبٌة ال تقوم على أسس جدٌة صارمة، لعاب الشالتروٌح عن النفس والتسلٌة ،واأل

له جذور تراثٌة نابعة ،وهً نشاط بدنً وحركً وذهنً مستمد من البٌئة المحٌطة 

لعاب الشعبٌة كما تعتمد األ  من ذات الفرد ،تحقق لذة الممارس ومتعة المشاهد.

 لى الحوار من خالل مجموعة من التعابٌر والرموز والطقوس .فً مجملها ع

                                                           
 21،ص 1961محمد عادل خطاب،األلعاب الرٌفٌة الشعبٌة،االنجلو مصرٌة ،القاهرة،  1

مجلة الفنون ، 1988ٌولٌو 91لعدد  أحمد رشدي صالح،األلعاب الشعبٌة والمهارات الجسمٌة والسٌرك، 2

  71،ص،القاهرة الشعبٌة،الهٌئة المصرٌة للكتاب
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واأللعاب الشعبٌة نابعة من ثقافة المجتمع والتً توارثتها األجٌال على مر 

العصور،وعبرها تنتقل الخصائص الثقافٌة والحضارٌة النابعة من عاداتها 

،  اعًاالجتمعة ونظامها وتقالٌدها ،حٌث تبرز تلك األلعاب نماذج حٌاة الجما

 وهً صورة لحٌاة اإلنسان فً طفولته وبٌئته.

وعلى هذا األساس تتنوع األلعاب وتتعدد حسب عدد المشاركٌن فٌها أو المناسبات 

التً تإدى فٌها وطرق لعبها ،فهناك ألعاب فردٌة وأخرى جماعٌة،وهناك العاب 

 واإلناث.واالستعراضٌة ،وألعاب الكبار والصؽار والذكور التسلٌة والتفكٌر 

 : الخصائص ب ـ  

 لعاب الشعبٌة عموما بمجموعة من الخصائص منها: تتمٌز األ

 .على الرشاقة الحركة وسرعة تبدٌل المراكز اعتمادها -

 .االستعراض اللطٌؾ والبداهة  -

والجنس  عمارالتنوع فً أشكالها وأنماطها حسب مختلؾ األ -

  .)كبار،صؽار،ذكور،إناث(

 ال تحتاجالساحات العامة وو ضواحً المنازلفً و جماعٌة،تمارس بصورة  -

 إلى المالعب الخاصة. 

ة ر مكلفة نابعة من الطبٌعؼٌ من البٌئة ،وأدواتهاتستمد  بسٌطة قوانٌنها -

 باإلنسان .المحٌطة 

ومتاحة وتمارس بحرٌة مطلقة  ،لتسلٌة دافعها ا مادٌة بل محفزاتلٌست لها  -

 .من جمٌع الشرائح والطبقات للجمٌع 

 تعتبر من أهم الوسائل الترفٌهٌة فً المناطق الرٌفٌة.  -
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 بتراث األجداد. الرتباطهاتتمٌز بالعراقة والقدم  -

 :أهمٌة األلعاب الشعبٌة جـ ـ  

األلعاب الشعبٌة فإن  االجتماعحسب الدراسات التً قام بها علماء النفس ،وعلماء 

لٌست مجرد وسائل ترفٌه بل تتعدى ذلك، فهً جزء ال ٌتجزأ من ثقافة المجتمع 

نسان وممارساته ونشاط اإلثقافة اللعب مرتبطة بحٌاة المجتمعات  نأوهوٌته ،ذلك 

همٌة كبرى تتجلى فً ألعاب الشعبٌة وبذلك تكتسً األ،بطقوسه وعاداته  و الٌومٌة

 :نذكر منها و الصحٌة والثقافٌة ةوٌوظائفها النفسٌة والترب

قدراته الشعبٌة فً تربٌة الطفل والفرد فً سلوكه وتنمٌة  األلعابتساهم  -

 من خالل تشبثه بالجماعة نانٌة وحب الذات شخصٌته بعٌدا عن األفكرٌة وال

  واحترام األدوارالؽٌر وتقبل الخسارة وتبادل  احترام تعلمه قٌم التعاون وو

 اآلخرٌن .حقوق 

إكتساب الثقة فً النفس من خالل تعلم كٌفٌة حل المشاكل وتعلم التركٌز  -

  .وتبادل األفكار والمهارات الجدٌدة من الؽٌروسرعة البدٌهة  واالنتباه

المجتمع  وقٌم وتقالٌدجداد واآلباء وبالتالً حفظ تراثهم نقل تجارب وخبرات األ -

 القادمة.جٌال ونقله لؤل

 اللؽوٌة.تعلٌم األطفال القدرة على التواصل مع الؽٌر وتنمٌة الملكة  -

 .دون تكلؾ فً تحقٌق المتعة  والتسلٌة االقتصادو  االبتكار  تعلم -

تحقٌق التوازن النفسً والعقلً باعتبار وظٌفتها الترفٌهٌة تساهم فً التخفٌؾ  -

 .من الضؽوطات الٌومٌة 
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ل هناك ألعابا خاصة بالكبار من الذكور فاأللعاب لٌست حكرا على الطفل ،بإذن 

 تعة والتشارك وبذلك تكون متنفسا إلى جانبواإلناث تحقق نوعا من التسلٌة والم

والعقلٌة هم فً بناء اللٌاقة البدنٌة ارٌاضٌة تس خرىأ كهنااأللعاب الترفٌهٌة 

 كؤلعاب الجري وسباق الخٌل واإلبل والمبارزة وتسلق النخٌل ،للطفل والرجل

وؼٌرها من األنماط ،كما توجد ألعاب الذكاء  التً تدرب على التفكٌر  والعصا 

ة(،لعبة األلؽاز الشعبٌة  وحل المسائل الصعبة كلعبة الشطرنج التقلٌدٌة )الضامَّ

 .،وهناك من تعتمد على الؽناء الشعبً وأؼانً األطفال تحجٌااأل

 األلعاب الشعبٌة فً الجزائر:ـ  2

التً تتفاعل العناصر منها تتكون باقً  وانطالقا فتها الخاصة أمة بثقاتتمتع كل 

مساحة الجزائر وتباٌن   التساع،ونظرا  فٌما بٌنها لتصنع خصوصٌتها الثقافٌة

التً تتمٌز بالتنوع بٌئاتها وسكانها تتنوع مظاهرها التراثٌة منها األلعاب الشعبٌة 

من منطقة ألخرى وضمن المنطقة الواحدة التً ال ٌمكن حصرها  واالختالؾ

وجمعها ،ؼٌر أن منها الذائعة الصٌت والمنتشرة عبر ربوع البالد ،على سبٌل 

كلعبة العصا والفروسٌة التقلٌدٌة)الفانطازٌا( وتسلق  االستعراضاتالذكر: ألعاب 

 ،()الق ْرشْ الحفرةالنخٌل وسباق الجمال فً الجنوب ،وألعاب الذكاء مثال لعبة 

ة الضامَّ
*
مر كالبوقاالت  ، ، األلؽاز الشعبٌة ،األحجٌات....،وألعاب المتعة والسَّ

ْد(لعبة األحجار )َقرَّ
*
أن هناك ألعابا خاصة  ا، كم،لعبة العرائس التقلٌدٌة سٌق ،

                                                           
  .متنافسان ٌلعبهاتلعب بالحجارة  الضامة هً لعبة تقلٌدٌة تشبه الشطرنج *
*

ْد)الح     تتمٌز  ،حصٌاتالفتٌات تتكون من خمسة تمارسها  عادة ماات(:هً لعبة تقلٌدٌة ٌَ صَّ َقرَّ

 .واالنتباهبالتركٌز
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فً  أخرى فً الرٌؾ و ةمنتشر هً باإلناث و أخرى خاصة بالذكور،ومنها ما

 المدٌنة.

لى درجة ال ٌمكن جمعها ضمن المنطقة إب الشعبٌة فً الجزائر متنوعة إن األلعا

أبرز األلعاب  نوتصنٌفها، وم وصعوبة تبوٌبها وجمعها ألوانهاالواحدة لتعدد 

  )المطرق( التًعبة العصا الشباب فً ٌومنا هذا ل اهتمامالشعبٌة التً تنال 

فً الؽرب المناسبات الرٌاضٌة الوعدات و احتفاالتتمارس فً أؼلب 

 مؽنٌة" بسٌدي امحمد الواسٌنً"تظاهرة وعدة كذلك ترافق ،والتً الجزائري

ة مظهرا آخر من مظاهر الفرجة والمتعة المرافق األلعاب الشعبٌة تشكل،وبذلك 

  .أللعاب الفروسٌة والرقص الشعبً

 لعبة العصا )المطرق(:ـ أ

  مكانة العصا فً الثقافة الشعبٌة:ـ 

مكانة خاصة فً  اوحدٌثا، لهوسٌلة اإلنسان قدٌما  ًبالعصا، وهترتبط اللعبة 

ها سالح دفاعً الستعماالتها المختلفة كون اواإلسالمٌة، نظرالمجتمعات العربٌة 

 استعمالها.عنه لمن ٌعرؾ  االستؽناءوهجومً ال ٌمكن 

العصا بمعظم األنبٌاء والرسل وورد ذكرها فً القرآن الكرٌم فً عدة  ارتبطتلقد 

 اٌَ  كَ ٌنِ مِ ٌَ بِ  كَ لْ ا تِ مَ وَ  لَ مواضع خاصة مع سٌدنا موسى علٌه السالم لقوله تعالى:"قاَ 

 ب  رِ آَ ا مَ ٌهَ فِ  ًَ لِ ً وَ مِ نَ ى ؼَ لَ ا عَ هَ بِ  شُّ ه  أَ ا وَ هَ ٌْ لَ عَ  ؤ  كَّ وَ تَ أَ  ايَ صَ عَ  ًَ هِ  الَ ى،قَ وسَ م  

 ،قَ لَ فَ انْ فَ  رَ حْ البَ  اكَ صَ عَ بِ  بْ رِ ن اضْ سى أَ وَ لى م  ا إنَ ٌْ حَ ؤوْ قوله تعالى:"فَ  و،1"ىرَ خْ أ  

                                                           
 (18ـ  17سورة طه )اآلٌة 1
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"ٌمظِ العَ  دِ وْ الطَّ رق كَ فِ  لُّ ك   انَ كَ فَ 
1

 .مع قصة سٌدنا داوود علٌه السالم،و ورد ذكرها 

وفً السٌرة النبوٌة كان سٌدنا محمد علٌه الصالة والسالم ٌمتهن حرفة الرعً 

عمل أول من استعملها فً صالة الجمعة ثم  وهو ،ونوه بفوائدها حملها  فؤستحسن

 صحابته بسنته من بعده رضً هللا عنهم .

تصفحنا سٌرة الصحابة وتارٌخ العرب نجد للعصا مكانة خاصة انطالقا من  وإذا

وظائفها،وفً هذا المقام نورد واقعة حدثت للحجاج بن ٌوسؾ الثقفً دونها أحمد 

لقً الحجاج " :العرب لؽة وإنشاءدب فً أدبٌات هر األالهاشمً فً كتابه جوا

أركزها  بٌدك ،قال :عصا ل: مافقال من أٌن أقبلت ،قال من البادٌة،قا أعرابٌا

داتعدّ لصالتً وأً  قوى بها على سفري واعتمد علٌها ً وأسوق بها دابتً وأها لع 

 لقً علٌها كسائًعبر بها النهر فتإمننً وأأع بها خطوي و سلٌتمشًٌ  فً

،وهً محمل سفرتً وتدنً ما بعد منً  رفٌسترنً من الحر وٌقٌنً من الق

بواب واتقً أقرع بها األد بها عند الضراب و ِمشجب ثٌابً أعتمتً،واودوعالقة إ

ران عند منازلة األقتنوب عن الرمح فً الطعان وعن الحربة ،بها عقور الكالب 

 ،هش بها على ؼنمً ولً فٌها مآربإبنً و أورثتها عن أبً وأورثها بعدي 

أخرى كثٌرة ال تحصى"
2 

 (فً الجزائر: ق  رَ ط  لعبة العصا )المَ  تارٌخـ 

قرب  "ؼرٌس"اجتمع زعماء القبائل والعلماء فً سهل  1829نوفمبر  97فً 

 ،ارْ دَ رْ لعبد القادر بن محً الدٌن تحت شجرة الدَّ  األولىمعسكر وعقدوا البٌعة 

                                                           
 (62سورة الشعراء)اآلٌة  1
،منشورات مإسسة المعارؾ، 1أحمد الهاشمً،جواهر األدب فً أدبٌات و إنشاء لؽة العرب،ج   2

 269،ص  بٌروت
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 ،عندها  1822فبراٌر  1البٌعة العامة فً تلتها ثم  وأطلق علٌه لقب ناصر الدٌن ،

 مواظبال بتكوٌن جٌش نظامً تم إمر ال تأدرك األمٌر أن المواجهة مع المستع

المواطنٌن باسمه ٌطلب تجنٌد الجنود  إلىأصدر بالؼا تحت نفقة الدولة لذلك 

فالتؾ  ،وتنظٌم العساكر فً البالد فاستجابت له قبائل المنطقة الؽربٌة والوسطى

ولى الجمٌع حوله بالطاعة مستعمال العصا كوسٌلة لتدرٌب الجنود فً المرحلة األ

( فً المناطق قْ رَ طْ وبذلك ظهرت لعبة العصا)المَ  مبارزة بالسٌؾ،تحضٌرا لل

المذكورة
1
وأصبحت تمارس على هذا الشكل االستعراضً فً مناسبات الوعدات  

ؼاٌة إنشاء االتحادٌة الجزائرٌة  إلىواالحتفاالت والمنافسات الرٌاضٌة التقلٌدٌة 

مثل هذه الرٌاضات عبر من أجل تعمٌم  1999ضات التقلٌدٌة سنة اوالرٌ لؤللعاب

 أنحاء الوطن.

 :اللعبة قوانٌنطقوس و *

أصبحت اللعبة فً أٌامنا هذه رٌاضة قائمة بذاتها ،لها قوانٌنها الخاصة لذلك 

 نالحظ بعض اإلضافات على هذه اللعبة القتالٌة:

زي خاص بها وهو زي ٌتكون عادة من سروال طوٌل لهذه اللعبة   الزي: ـ 

واسع نوعا ما وقمٌص واسع بكم قصٌر أو طوٌل األكمام ،فؤثناء التمارٌن ٌكون 

أثناء المنازالت أو المبارزة فلكل ،أما  األوساخ التقاءلباس موحدا باللون األسود 

وز( تلمٌذ )الَقْند 
*
 ٌكون زٌه أبٌض .لونه الخاص،وبالنسبة للحكم   

                                                           
رواٌة  نور الدٌن بطٌور ،مدرب فن العصا ،رابطة العصً ،مدٌرٌة الشبٌبة والرٌاضة لوالٌة وهران،   1

 وكل الشٌوخ المزاولٌن لهذه الرٌاضة من معسكر وعٌن تموشنت ووهران وؼٌرها .
 أو الصبً المتعلم .متعلم فً الكتاتٌب القندوز بالتعبٌر المحلً هو تلمٌذ  *
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سنة فما فوق حتى ٌشتد ساعده وٌستطٌع حمل  16ٌكون سنه (:وزْ د  نْ التلمٌذ)القَ  ـ

العصا ،أما أثناء المنازلة فٌجب أن ٌكون كل تلمٌذ متمرسا فً اللعب وٌكون 

 منافسه من نفس مستواه .

، ر، األحمً، البنر، األخضر، األصفتتكون اللعبة من عدة درجات تبدأ باألبٌضـ 

وهً ألوان األحزمة التً ٌتحصل عٌها التلمٌذ أثناء التدرٌب على العصا، األسود.

 درجة.واللون األسود هو أعلى 

وتتم اللعبة فوق مربع طول مساعدٌن، ـ تتكون اللعبة من حكم رئٌسً وثالثة 

 أمتار . 6ضلعه 

سم(،ومن نفس  115− 119تعتمد على العصً)المطرق(من نفس الطول) العتاد:ـ 

المنافسة بعصا سمٌكة لكل تلمٌذ ،وفً المنازلة الموالٌة تتم  تبدأالسمك حٌث 

 بعصٌان لكل منهما ، وتنتهً بعصا خشنة لكل تلمٌذ.

مدة دقٌقتٌن مع دقائق مقسمة على ثالث جوالت تدوم كل جولة  8ـ مدة المنازلة  

 الجوالت.دقٌقة راحة بٌن 

 )الكوعٌن والمرفقٌن(.ـ كل أماكن الجسم المستهدفة مسموح بها ماعدا الٌدٌن 

 :(المنازلة  وصف مشهد اللعبة)* 

تبدأ المنازلة بدخول المتنافسٌن إلى الحلبة بتحٌة الجمهور باإلشارة بالعصا نحو 

وخالل المبارزة حكم ثم المتنافسٌن لبعضهما البعض،التحٌة األعلى )شاقولٌا(، ثم 
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حسب المناطق المستهدفة من تتفاوت الحركات الدفاعٌة والهجومٌة بٌن الطرفٌن 

 .منطقة مستهدفة من الجسم نقطة واحدة ما عدا الرأس فنقطتان  الجسم ،ولكل

إن المتتبع لشروط وقوانٌن اللعبة ٌستنتج انها لعبة قتالٌة تبرز فنون المبارزة 

بالسٌؾ التً كانت سابقا السمة الممٌزة لتدرٌبات الفرسان أٌام المقاومات 

الشعبٌة.
1

 

لها قوانٌنها الخاصة كؽٌرها من قائمة بذاتها، فً أٌامنا هذه ه الرٌاضة أصبحت هذ

تنظم  أصبحت ضمن الرٌاضات القتالٌة كماالفنون القتالٌة المعروفة محلٌا ودولٌا 

 .جهوٌة ووطنٌة دورات خاصة بها لها 

 سٌق)القصب(:لعبة  ـب 

 حٌث بالعبينٌلعبها عادة كبار السن ،لعبة منتشرة بمنطقة مؽنٌة وضواحٌها ،

ٌقوم األول برمً القصب على فسنتمتر، 99أربع أجزاء بطول  إلىقطع قصبة ت

على األرض ،فإذا كانت القصبات البعض ض أو بضرب القصب ببعضه األر

(،وإذا كانت المحدبة نحو  األربعة على جهتها المقعرة نحو األعلى عدت إبل)َبّلْ

فال شًء،أما إذا  آخراألعلى تكون ؼنم)ْؼلَم(،وإذا كانت واحدة والثالثة من نوع 

للفائز فعلٌه أن  فنقطة واحدة ،وحتى تكون النقط محسوبة ثنانإ إثنان كانت 

 ى نقطة فً األول ثم ثالثة إبل وإال فهو خاسر.ٌتحصل عل

 

                                                           
 رواٌة مدرب لعبة العصا،نور الدٌن بطٌور  1
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 :ش()قُـر  لعبة الحفرة ـ جـ

تنتشر فً المنطقة لعبة الحفرة هً لعبة تقلٌدٌة مارسها األجداد واآلباء سابقا 

، فقط تعتمد على العبٌنالزالت تمارس من طرؾ كبار السن والشٌوخ ،المدروسة

حجرة صؽٌرة  99،ولكل واحد وفٌها ٌحفر كل منهما خمس حفر موازٌة لآلخر 

أو قوقعة حلزون،ٌتم توزٌع الحجر على الحفر أربع أربع ،ثم ٌبدأ المتنافس األول 

حٌث ٌؤخذ أربع حجرات من الحفرة األولى الخاصة به وٌوزعها على  باللعب

اته ٌؤخذ من الحفرة الموالٌة وبنفس من حفرته وكلما انتهت حصٌ ابتداء الحفر

،وهكذا بعدها ٌبدأ فٌفسح المجال للثانً  ةدحصى واحبٌده  الكٌفٌة إلى أن ٌبقى

حفره  التنافس الحقٌقً بٌنهما من أجل أن ٌؤخذ كل واحد حصٌات صدٌقه من

وذلك حسب قوانٌن اللعبة  المتعارؾ علٌها،وتحسب النقاط بعدد الحصٌات 

 المحصل علٌها فً نهاٌة اللعبة.

تراث األجداد وأهم وسائل التسلٌة والترفٌه التً كانوا  بعض من صورهذه إذن 

ٌقضون من خاللها أوقات فراؼهم وتسلٌتهم والتً تعتمد على تقاسم األدوار 

هدفها ز رؼم بساطة وسائلها المعتمدة، أما كما تتسم بالتعقٌد والتركٌ والتعاون،

 قات الصداقة.الكان التسلٌة وتحقٌق المتعة وتبادل المهارات وتوثٌق عفالرئٌسً 

خالصة القول تمثل هذه األلعاب الترفٌهٌة واالستعراضٌة التً ٌعرضها 

المتنافسون والمشاركون فً الوعدة عامال رئٌسٌا فً استقطاب جموع المتفرجٌن 

والشباب خاصة باعتبارها متنفس ٌقضً من خالله الجمٌع ٌوما أو أٌاما من 

د وطرق التسلٌة التً كانت متداولة المتعة والفرجة واالطالع على ثقافة األجدا

  سابقا،إذن فالوعدة هً السٌاحة والفرجة والموعد السنوي مع التراث .



 

 

 

 

 خامتـــــــة
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من  خالل الدراسة التً خصصناها بعنوان:"وعدة سٌدي امحمد الواسٌنً بمغنٌة" 

ـ إستطعنا أن نلم و لو بالجزء الٌسٌر من جوانب  حتفالٌةـ دراسة فً المظاهر اإل

حتفالٌة المرافقة للوعدة هً العامل الدراسة،و تحقٌق فرضٌة أن المظاهر اإل

 .  الستمرارهااألساسً 

ستعراضٌة المتمثلة فً الفروسٌة والرقص الشعبً واأللعاب اإلفالفنون الشعبٌة 

ذه الشعبٌة هً األكثر حضورا وإقباال من طرف المهتمٌن والزوار فً مثل ه

بكل  إذ تشكل من خالل طقوسها المختلفة إعادة إحٌاء الماضً،التظاهرات 

  األجداد . رموزه وربط األجٌال الحالٌة بماضً اآلباء و

تشكل  ومن خالل معاٌشتنا للظاهرة تبٌن لنا أن هذه الوعدة)موضوع الدراسة(

رتبط بعقٌدة الصوفٌة وتقدٌس األولٌاء ممن كونه حدثا دٌنٌا  أكثرحدثا فرجوٌا 

تبطة بالقبٌلة والنذر لقبورهم فً مواسم خاصة من السنة،كما أنها مناسبة مر

 من خالل إحٌاء رموز كرم الضٌافة ورغبتها فً الحفاظ على وجودها وبقائها 

التعاون والتضامن بٌن العشائر المكونة للعرش من خالل إبقاء عامل الوحدة و

 وإبراز تراثها وخصوصٌاتها الثقافٌة. المتمثل فً جد القبٌلة )الولً الصالح(

إلى مجموعة من االستنتاجات ٌمكن  من خالل دراستنا للموضوع توصلناو

 :إجمالها فٌما ٌلً

 ،خاصة  المجتمع الجزائريعامة وــ الوعدة ظاهرة مٌزت المجتمعات المغاربٌة 

ٌومنا هذا ،وهً ظاهرة ذات أبعاد دٌنٌة وتارٌخٌة  إلىإرتبطت بعاداته و تقالٌده 

لظاهرة الوعدة فً وثقافٌة وإجتماعٌة ونفسٌة وذلك ما أوردناه من خالل التطرق 

 الفصل الثانً .
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أثناء فترة الحكم العثمانً ثم  الفكري ــ هً ظاهرة ثقافٌة الزمت فترة الجمود

سٌطرت إنتشار الزواٌا كمؤسسات تربوٌة وثقافٌة واجتماعٌة  ظل االستعماري فً

ت فً ساهمو على الفكر الدٌنً والواقع االجتماعً والثقافً للشعب الجزائري 

 والممارسة تهم فً المعتقداحٌن وكراماتهم وبركة األولٌاء الصالترسٌخ عقٌد

 .ةالشعبٌ

 

ٌومنا هذا رغم  إلىالثقافة الشعبٌة ال تزال باقٌة فً  الولً كشخصٌة مقدسة ــ 

الدٌنً وتحرٌم االعتقاد واإلشراك باهلل ،وذلك ما ٌفسر بقاء بعض إنتشار الوعً 

التبعٌة الدٌنٌة للماضً وعدم القدرة  مظاهر الوثنٌة فً مجتمعنا كشكل من أشكال

على التشكٌك فً تلك القدسٌة وذلك ما ٌبرز الدوافع النفسٌة لزٌارة أضرحة 

 الموتى من األولٌاء .

 

قدرات عتقاد فً واإلباألضرحة ــ الوعدة فً حد ذاتها طقس من طقوس التبرك 

سمح ٌما  وة هبكل طقوسها ومظاهرها االحتفالٌالصالحٌن ،و استمرارها  األولٌاء

  .فً األوساط الشعبٌةباستمرار تلك المعتقدات 

استنتاج  إلىــ بالنسبة لموضوع الدراسة "المظاهر االحتفالٌة للوعدة"فقد خلصنا 

مهم هو أن تلك المظاهر هً أهم دافع وباعث الستمرار الوعدة فً المجتمع، 

لتزام بشعائر واإلاألخالق  توحً المظاهر الدٌنٌة بكل معانً الطهر وسمو ففٌها

 ، واإلطعامالدٌن وإحترام رموزه من خالل طقوس الحضرة الصوفٌة والزٌارة 

ٌنه رغم الجزائري المتمسك بدوكلها مظاهر لطالما ارتبطت بقٌم المجتمع 

التجاوزات العقائدٌة التً ٌجب التحذٌر منها وتصحٌحها لما لها من تأثٌر سلبً 

 نه .على عقلٌة ونفسٌة الفرد وفهمه لدٌ
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عراقة الفنون الشعبٌة الجزائرٌة فإنها خٌر دلٌل على الفنون الشعبٌة المرافقة أما 

ف لتارٌخ وصمود الوجه المشر   تبٌنالنابعة من تارٌخ وبطوالت األجداد التً 

 والجهاد، ةالشعب فً وجه الغزاة من خالل استحضار صور المالحم والمقاوم

سحر األعٌن مناسبة للفرجة والمتعة تالمختلفة ومن جهة أخرى شكلت عروضها 

فكانت تلك المشاهد الفنٌة أهم دافع ،من خالل أزٌائها وأدائها ودالالتها المختلفة 

بل وتنظٌمها دورٌا لتكون بمثابة مثل هذه التظاهرات لتوافد الجماعات على 

ستحضار التراث الشعبً بكل عناصره المادٌة المناسبة السٌاحٌة الخاصة با

 ٌة.والالماد

جمٌع الفنون مفتوحا أمام  ه التظاهرة االحتفالٌة تمثل فضاء هذ إنخالصة القول 

الشعبٌة ومسرحا شعبٌا تعرض فٌه مختلف الفنون االستعراضٌة والترفٌهٌة 

سنوٌة لتمتٌن  المرتبطة بعادات وتقالٌد الشعب الجزائري وأصالته،ومناسبة 

 حتى بٌن القبائل المجاورة وتجدٌد داخل القبٌلة و االجتماعٌة الروابط األسرٌة و

ربط تراث األمة ب وتارٌخه وبطوالته  إحٌاء إعادةلعهد مع رموزه الدٌنٌة و ا

وعرض  ماضٌها بحاضرها وتعزٌز روح االنتماء للجماعة واألرض والوطن،

األجداد لألبناء لحماٌته من االندثار فً ظل سٌاسة التغرٌب الثقافً  تراث

 المفروضة على الشعوب. 

 

خصوصٌتنا  ر هوٌتنا وعناص ه من ٌحمل نا بأهمٌة تراثنا الجزائري بماشعورا م

ونقله ه عناصرالجمٌع تتطلب إعادة بعثه وتدوٌن مسؤولٌة  الثقافٌة ،فالحفاظ علٌه

 ،اح العولمة والتغٌٌرفظ على هوٌتنا وثقافتنا فً ظل رٌالصاعدة حتى نحا لألجٌال

 لألجٌال الصاعدة ونشره ونقلهالتربوٌة اهجنا وذلك من خالل إدراج تراثنا فً من

وتوظٌفه فً السٌاحة  من خالل تشجٌع التظاهرات  عبر وسائل اإلعالم المختلفة
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ل دراسة جك ،وتنظٌم ورشات عمل للخبراء من أذل والثقافٌة وغٌرالرٌاضٌة 

  .االندثارلحماٌته من وجرد التراث الثقافً الجزائري 

جل غرس شعور اإلنتماء من أإنه لمن الضروري إعادة اإلعتبار للثقافة الوطنٌة 

تً اإلعتزاز حتى تكون سدا منٌعا أمام رٌاح العولمة وسٌاسة التغرٌب الثقافً ال و

تستهدف ثقافتنا العربٌة اإلسالمٌة باسم التحضر المزٌف الذي تنشره عن طرٌق 

ترسانتها اإلعالمٌة وثقافتها المادٌة التً جردت المجتمعات من كل ما هو إنسانً 

عن طرٌق وسائل اإلعالم من تلفاز وهواتف نقالة وانترنت وفاٌسبوك وصحف 

وال تمارسها العامة فً مناسباتها وغٌرها، مما جعل العادات والتقالٌد تتالشى 

وأفراحها فً ظل طغٌان المادٌات وحلول مظاهر الثقافة الغربٌة محلها،وبذلك 

عرض فٌها الفولكلور الشعبً ٌالوحٌدة التً مثل هذه التظاهرات المناسبة تظل 

  وتراث األجداد بكل عناصره.
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 5102:من أرشيف بلدية مغنية (10)ملحق رقم 
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 (http://mediawiki.org)خريطة مترجمة ومنقولة من النت:( 15)ملحق رقم 

  

0482خريطة الحدود وفق معاهدة اللة مغنية   
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 5102الباحثة في نوفمبر :التقطت من قبل ( 10)ملحق رقم

 

 

 

  

 ضريح الولي الصالح سيدي امحمد الواسيني
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 5102التقطت من قبل الباحثة في نوفمبر  :( 18ملحق رقم )

 

  

 الّطحطاحة )ميدان الفروسية(
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 "5108:التقطت من طرف أبناء القبيلة في وعدة "خريف( 12ملحق رقم )

  

 أزياء الفرسان والفرس
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 "5108التقطت من طرف أبناء القبيلة في وعدة "خريف: ( 10)ملحق رقم
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 "5108:التقطت من طرف أبناء القبيلة في وعدة "خريف ( 10ملحق رقم )
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 ملخص المذكرة 

 الواسٍنً اهحوذ سٍذي وػذةل االحخفالٍت الوظاهر دراست البحذ هوضوع ٌؼالج

 خقذٌسب و الشؼبٍت بالوؼخقذاث الظاهرة القتػ ححذٌذ حن هلخال هي و بوغنٍت

 واسخؼراض والسٍاحت للفرجت احخفالٍت هناسبت حوثل كوا .الصالحٍي األولٍاء

 فؼل هجرد لٍسج الوػذة أى ػلى ؤكذٌ ها ورلك،الشؼبٍت الفنوى هخخلف

 والسٍاحت والفرجت الخراد هغ هوػذ هً بل األسالف بؼبادة هرحبظ طقوسً

.الٍوم إلى سخورارهاال ػاهل أهن رلكو  

الكلمات المفتاحية: الوػذة ـ الوؼخقذاث ـ الطقوس ـ األولٍاء ـ الضرٌح ـ 

.الفلكلور ـ  اإلحخفالٍت  

Le résumé  

Ce mémoire presente une etude descriptive et historique sur La fête 
"waada" de Sidi Mhammed El Ouassini, Maghnia, manifestations et 
célébrations . La fête « waada » n’est pas seulement un rite qui 
couronne les Marabouts et la divinité des aïeux et ancêtres, mais un 
événement ou un rendez vous avec le patrimoine culturel et le tourisme 
à travers une panoplie de danses, jeux, fantasia, etc., ce qui a toujours 
donné du souffle à l’événement de s’éterniser. 

 Mots clés : 

Waada−Croyances − Rites − Marabouts −Mausolée−Celebration – 

Folklore.  

Summary 

This memory presents the festival"waada" of Sidi Mhammed El Ouassini 
Maghnia , demonstrations and celebrations .The festival " waada " is not 
only a rite which crowns the Marabous and the divinity of ancestors but 
an event or a return with the cultural inheritance and tourism through a 
panoply of dances, plays, fantasia, etc, which always gave breath to the 
event to last forever. 

Key words:  

Waada− beliefs −Rite − Marabous−Mausoleum−celebration− Folklore-   
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