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صوألدطقرةمم–أيمإديماألدورريماظيتمتفقؽؾماظػؽرماظؾشريمم–تـؿؿلمصؽرةماٌفدىماٌـؿظرمإديماألعـقظيم
وماظطؾقعيموممممممممممبوإلغلونممهؿقىمسؾكموزقػيمتػلريؼيمأدودو،متؿعؾؼم–ضصيمعروؼيمأومعؽؿقبيمم–

ما ماظققغوغقيمتػّلرموضعماإلغلونمسيماظؽقنموممسوػو ظؾعضمسـمحؼم"سؾقمماظعصقرماظؽقن.مصوٌقـقظقجقو
م.1األودي"

وماالمسور،مإغفوممدبؿؾػماألدطقرةمسـماًراصيمأوماظؼصيماظعودؼيماظيتمالمدبرجمسـمغطوقماظؿلؾقي
مو:متفدفمإديمهؼقؼموزقػؿنيمرئقلقؿنيمػصـيؿشي

مربؾقيم مسرضقي، مضؾؾقي، مطوغً مدقاء ماظؾشرؼي ماىؿوسوت مبني ماالجؿؿوسل ماظؿؿودؽ مممممممممهؼقؼ
مأومورـقي،ممبومؼقحدػومومؼدسؿمأواصرػومووهماظؿقدؼوتماظؾشرؼيموماظطؾقعقي.

تؽرؼسمتراتىماجؿؿوسلمداخؾماىؿوسيماظؾشرؼيماٌعـقي،محيؼؼمدؾطيمععـقؼيمأومعودؼيمظػؽيمم-
مضيمعؾوذرةمأومشريمعؾوذرةمبنغؿوجماألدطقرةمومتعؿقؿفو.اجؿؿوسقيمهلومسال

 . خصائص اإلودوولوجوا املهدوة1

ؼؿؿـؾمجقػرمايرطوتماٌفدؼيمسيماغؿظورمهقلمذوعؾمومجذريمظؾعوملمعـموضعمضوئؿمؼؿلؿمبوظظؾؿم
ماٌدؼـيم مسـ ماٌفدي" م" مخيؿؾػماجملؿؿع مو ماظلؽقـي. مو ماظعداظي معرتؼىمتلقده موضع مإدي ماظػلود و

ماظػالدػيم)ذيفقرؼيمأصالرقنمأومعدؼـيماظػورابل(مألنماظػالدػيمؼمعـقنمبلقودةماظػو ضؾيماظيتمتشيصشيقَّرػو
ماظعؼؾمإذمتؿؽقنمعدؼـؿفؿمعـمأذكوصمعـوظقنيمتغؾىماظعؼؾمسؾكمأػقائفؿ.

ماٌفدؼيمبلؿوتمسوعيمندػومسيمايرطوتماٌفدؼيماظيتمذفدػومحقضماظؾقرم تؿلؿماإلؼدؼقظقجقو
مصؽرةماٌؿقدطمسربماظؿور مإذمند م)أػؾماظؽؿوب( ماظدؼوغوتماظلؿووؼي مايرطوتمبػضوء متؿصؾمػذه ؼخ.

مسيم ماإلدالم. مأو ماٌلقققي ماظدؼوغي مأو ماظقفقدؼي مبوظدؼوغي ماظشعقبماظيتمتمعـ مظدى ماٌـؿظر" "اٌفدى
م معقالده معـ مدـي مأظػ مبعد ماألرض مإدي مدقعقد مسقلك ماٌلقح مأن مؼعؿؼد مطون م–اٌلقققي،

                                                                                                                                                                 
م.(CRASC)أدؿوذممبعفدماظؿورؼخ،مجوععيموػرانم/مبوحٌممبرطزماظؾقٌمسيماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيمم*

1- La science des premiers âges. 
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مظقؿألػومسدال.م– Milleniumعققؾقـقم
دودمػذاماالسؿؼودمسيمأروبوماٌلقققيمسـدمغفوؼيماألظػقيماألوديمومػقمؼـؿشرمعـمجدؼدمظدىمرقائػم

معلقققيمسيماظقالؼوتماٌؿقدةماألعرؼؽقيمععمغفوؼيماألظػقيماظـوغقيمومحؾقلماألظػقيماظـوظـي.
قيموماظلـقيمسؾكماظلقاء،مومسيماظؿورؼخماإلدالعل،ماغؿشرتمصؽرةم"اٌفديماٌـؿظر"مظدىماظػرقماظشقع

اخؿػكمم–سيماٌصطؾحماظشقعلمم–إالمأغفومادبذتمصقغيمسؼوئدؼيمإظزاعقيمسـدماظشقعي.مصوإلعومماٌفديم
ظؽـفمدقعقدمإديماألرضمظقؼقؿمصقفومايؼمومؼـشرماظدؼـمايـقػم)اظعؼقدةماظشقعقي(.مؼـقدرم"اٌفدىم

لمروظىمعـمصورؿيماظزػراء(مسيمحنيمؼعؿؼدماٌـؿظر"مسيمرأيماظشقعيمعـمأػؾماظؾقًم)ذرؼيمسؾلمبـمأب
م.2صقفمأػؾماظلـي،مبنعؽوغقيماحندارهمعـمضرؼشمسوعي

مواضقو:مإذمطوغًمتلعكمإديمتغقريماظـظومم سيماإلدالم،مادبذتمايرطوتماٌفدؼيمروبعومدقودقو
ـوظٌماظؼوئؿمعـؾماظـقراتماظشقعقيمأومإديمتؽرؼلفمعـؾماًالصيماظعؾودقيم)تلؿقيماًؾقػيماظعؾودلماظ

مبوٌفدىمعـال(.

 تشرتك احلركات املهدوة يف املبادئ التالوة:  1.1
االسؿؼودمبلنمغفوؼيم"اظعوملم"مأعرمحؿؿل،مسؾكمأغؼوضفمؼؼقممسوملم"اظلعودةماظؽوعؾي"مومتؽؿـمردوظيم

ماٌفدىماٌـؿظرمسيمهؼقؼمػذامايؾؿ.
متغري مسؾك متؼقم مال مجوػزة مإؼدؼقظقجقو مإدي ماٌـؿظر ماٌفدى مصؽرة ماالضؿصودؼيممتلؿـد ممممممممممماألدس

وماظـلقودقيموماالجؿؿوسقي،مصوظؿغريماٌـشقدمؼؿؿمبوغؿظورم"ععفزةمربوغقي"مومترضىماظشكصماظذيمميؾؽم
م–اظؽراعوتماظؽوصقيموماًقارقماظالزعيمظؿفلقدمػذهماٌعفزة.معـؾمػذاماالسؿؼودمؼصدرمبشؽؾمخوصم

اظؿصقف.مصوظقديماظصوحلمؼؼقلمبوظؽراعوتمىؾىممسـمصؽرةماظقالؼيماظصقصقيماًػقيماظؿكمضولمبفومأػؾ
اظـػقسمدعقوموراءمهؼقؼمأشراضمروحقيمتفذؼؾقيم"صالمعوغعمأنمتـؼؾىماظقالؼيمإديمعفدؼيمحوٌومطوغًم

م.3األشراضموماألػدافمدقودقيمعؾقطقيمدؼـقؼي"
م مضووعً ماظيت ماٌفدؼي ماظؼرماالدؿعؿورصويرطوت مبداؼي مو مسشر ماظؿودع ماظؼرن مخالل نماظػرغلل

مومسيماظلقدان،ماسؿربماٌفدي مذققخمؼـؿؿقنمإديماظطرقماظصقصقي. غػلفم"عـمماظعشرؼـمطونمؼؿزسؿفو
ماألوظقوءماظعورصنيماظذؼـمأدرطفؿماهللمبلوبؼمدعودةموملمحيفؾقامسـمرؤؼيمغؾقفؿمصؾكماهللمسؾقفمومدؾؿ".

دظي،مبؾمسـمرـرؼؼمحيؼؼماجملؿؿعماٌفديم"اظلعودةمظؾؾشرمالمبػضؾمتطقؼرمظقدوئؾماإلغؿوجموماٌؾو
ممتقزؼعمسودلمظؾكرياتماٌؿقصرة،مومبؿؼودؿماألسؾوءمبنيماألصراد.مصويرطوتماٌفدؼيمتؿؿلؽمبوألدوظقىم
وماظؿؼوظقدماظؼدمييمومالمتلعكمإديمودؼدمغظؿماإلغؿوجموودوئؾف،مبؾمترتكماىقاغىماالضؿصودؼيمبدونم

م...تغقريمأومتعدؼؾ

                                                                                                                                                                 
 ٌـزؼدمعـماٌطوظعي،مأغظرمعؼول:مم-2

Mahdi : Encyclopédie de l’Islam –Paris, Nouvelle édition MAHDI, 1990. – p.p 1221 – 1228. 
 .126ص.م-.1772،ماظدارماظؾقضوء،م0جمم-ذبؿؾمتورؼخماٌغرب.م-اظعروي،مسؾدماهلل.م-3
م.112ص.م-.1772،مدارماىقؾ،مبريوت،م1طم-دوظيماٌفدؼيمسيماظلقدانم.م-دقؿقغقف،مس.م-4

م.1660-1661اٌصريمسيماظلقدانمدـيتم-ضودماٌفديمحرطيمسورعيمضدماظقجقدماالغؽؾقزي
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 الجتماعوة.األودوولوجوا املهدوة و البين ا 1.2
عـماظـوحقيماالجؿؿوسقي،مؼـؿشرماظػؽرماٌفدىمسيمأودوطمتؿؿقزمبؾـقيمزراسقيمأومحرصقيمتؼؾقدؼيمسيم
ماظػؼر مروهلو معؿؾوؼـي ماجؿؿوسقي مذرائح مسودة موـد مو ماالدؿعؿورؼي ماظرأمسوظقي معع مسـقػي مممممممممعقاجفي

مطوألوب ماظػقاجعماظطؾقعقي مو ماالدؿعؿورؼي ماظلقودقي ماًـرابمبػعؾ متؿؽقنمػذهمو مو ماجملوسوت. مو ؽي
مدقوديم معـ مسوغً مسؼورؼي مأردؿؼرارقوت مأوعـ ماظؾدوؼي ماىؿوسوت مو ماظػؼراء ماظػالحني معـ اظشرائح

ماٌصودرةموماالدؿغاللمأومعـمحرصقنيموموورمأصوبفؿماإلصالسمبػعؾماٌـوصليماظرأمسوظقي.
ممظؿقؼقؼمأعوغقفومم2قودلماٌـظؿذهماظشرائحماالجؿؿوسقيماٌؿؾوؼـيمالمتمعـمجبدوىماظعؿؾماظلـإنمػم-

ماظظؾؿم مرعقز متفوجؿ مو ماظعـػ، مو ماٌؾوذر مبوظعؿؾ متمعـ مبؾ ماالجؿؿوسقي مو ماظلقودقي متطؾعوتفو و
مإديم ماظشرريموماإلدارة،مثؿمتؾفل ماظدركمو ماالدؿعؿورؼي،معراطز االدؿعؿوري:ماٌعؿرؼـ،مأسقانماإلدارة

مفدىماٌـؿظر.عقاضعمدبؿػكمبفومسيماغؿظورمهؼقؼماٌعفزةمسؾكمؼدماٌ
تـدظعماظـقراتماٌفدؼيمدونمجفدمطؾريمومؼؽقنماغؿشورػومسيماألضوظقؿمدرؼعومعـؾماغؿشورماظـورمسيمم-

اهلشقؿمظؽـمدرسونمعومؼـطػهمهلقؾفومغظرامظضعػمتـظقؿوتفومومضؾيمادؿعداداتفوماٌودؼيموماظعلؽرؼي.م
ماٌقاجفوتماألوديمععماىقشماالدؿعؿوري،مظؽـ مسؿقؼيمسيمغػقسمسودة،مالمتصؿدمأعوم مترتكمآثورا فو

ماظرسقي،مبعدمإزيودػو.

 . املقاومة و املهدوة خالل القرن التاسع عشر2

ماىـقبم مبنضؾقؿ مبقسؿوعي ماظشقخ موال ماظؼؾوئؾ معـطؼي مسي مايداد ماظشقخ موال ماظؼودر مسؾد ماألعري ال
مبظفقرم معؼووعوتمعلؾقيمسظقؿيمضدماالدؿعؿورماظػرغلل،مضوظقا مضودوا اٌفديمرشؿماظغربـل،مومطؾفؿ

ماغؿؿوئفؿمإديماظطرقماظصقصقيماظؽربىمعـؾماظؼودرؼيموماظرريوغقيموماظشقكقي.
مآدسًم مذكصقوت متزسؿؿفو ماظيت مظف ماٌـووئي مايرطوت معؼووعي مإدي ماضطر ماظؼودر مسؾد صوألعري

م مدـي ماٌدؼي ماظدرضوويمبنضؾقؿ مايوج معقدكمبـ ماظشقخ معـؾ ماظصغريمم1612"اٌفدؼي" ماظشقخمربؿد و
م.1616بنضؾقؿماىـقبمدـيماظؿقفوغلم

 : 11احلركات املهدوة يف اجلزائر يف القرن  .1.2
مسيماظؾداؼي،مغلققمأعـؾيمسـمايرطوتماٌفدؼيماظيتمذفدتفوماىزائرمخاللماظؼرنماظؿودعمسشر.

ماظشقخمأبقمعقدكمبـمايوجماألشقارلمسيمغقاحلماٌدؼيمسؾكماألعريمسؾدم1612خاللمدـيم ،مثور
ماظ مذؼمسصو مو م"ظؼدماظؼودر مسـماىفود. ماظػرغللماحنراصو مطونمؼعؿربماظؿػووضمععماظؽوصر مألغف طوسي

"ديمعقشول"مومأسـؾـممسـورضماظشقخمأبقمعقدكماٌعوػدةماظيتمأبرعفوماألعريمسؾدماظؼودرمععماىـرال
اىفودمصوظؿػًمحقظفمضؾقؾيمصؾقحمومطـرمأذقوسفمومأدسكماظؽراعوتمصوسؿـؼدماظـوسم"أنمػذاماظلقدمالم

م.صقفماظؾورودموالمؼضرهماظرصوصماٌزؼدموالمجيرحفمالمػقموالمجقشفمايدؼد"ؼؿؽؾؿم

                                                                                                                                                                 
مE.J. Hobsbawn .- Les primitifs de la révolte dans L'Europe moderne.- Parisم-عؽررم2
(voir chapitre : millenarismeمم)م
م.103ص.م-.1772م-رؾقعمدعدماظلعقد.م-إبـمعماٌوزري.م-5
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مبـػقذػومم- مو ماظـقرؼي" ماظيتماذؿفرتممبقاضػفو ماظدرضووؼي ماظطرؼؼي مإدي معقدك مأبق ماظشقخ ؼـؿؿل
ماتؾوسفموطونم"جقشفمطوىرادماٌـؿشر"ماضؿقؿؿفمضقاتماألعريمسؾدم اظقادعمسيماألودوطماظػؼرية،مصؽـر

ععوركمسدؼدةمبصؾقحمثؿمجـدلمثؿموادىموأعريم"صؾؿمؼؽـمشريمدوسيمإالمومأبقريورمضدمأغفزمماظؼودرمسيم
م.جبقشفمووديماإلدبور"
م مدـي مجؾولم1623وخالل مإدي مغطوضفو مصوتلع ماظظفرة مبنضؾقؿ م" م"بقععزة ماظشقخ ماغؿػوضي مضوعً ،

معـمذققخماظطرؼؼيماظط مطونم"بقععزة"مذقكو قؾقي"مالمؼظفرماظقغلرؼشموإضؾقؿلماظؿقطريمومايضـي.
"متظوػرممبظفرماظصوينيماظـودؽني،موصورتمأعومماظـوسمإالمعلؿصقؾومسـزةمجيرػومععفمَصؿشيَؽَـِّلمبفو

اًقارقمتظفرمسؾكمؼده،مومتؾؼىمبوٌفديمربؿدمبـمسؾدماهلل،مصؿؾعفماظـوسموآغطقتمهًمظقائفم
م.ضؾوئؾمومسروشمومطـرمأذقوسفمصوذؿفرمذطرهمسـدماظعومموماًوص

طيماٌفديمبقععزةمسيمزرفمتورخيلمسؿمصقفماظقلسمبلؾىماظضربوتماظيتمتؾؼؿفومعؼووعيمزفرتمحر
حقٌمادؿلؾؿماظشقخمبقععزة.مادؿؿرتمم1625األعريمسؾدماظؼودر،مداعًمحرطيماالغؿػوضمإديمشوؼيمعويم

ايرطيمدـؿنيمطوعؾؿنيمألنمػذاماألخريمطونمؼـؿؼؾمعـمإضؾقؿمإديمآخر،مؼؼقممثؿمخيؿػلمرشؿماظضربوتم
ميتمطونمؼؿؾؼوػومعـماىقشماظػرغلل.اظ

م ماظعوم،مضوعًمم1651سؼىمثقرة ماظعقز مبوىػوفمو ماتلؿ مومسيمزؾموضعماضؿصوديمعصيؿشيرشيِد اظشفرية
م ماألوراسمدـي مبنضؾقؿ مأعزؼون ماظشقخمربؿد مؼـؿؿلمإديمزاوؼيم1657حرطي مصؼقفو، ،مطونماظشقخمإعوعو

ظيمصرحمسوممبؿقررماظقرـمومدوسيمابؿفوجمتربعودنيماظرريوغقي،ماسؿؼدماظـوسمخبقارضفمومطراعوتفم"ي
،ماسؿربمغػلفمعفدؼومإلثؾوتمضقتفموممتؽنيمغػقذه،مصؽونمؼقضعماظردوئؾماظيتمؼقجففومإديمسؿماىؿقع

ماظعروشم"مربؿدمبـمسؾدماظرريـماإلعومماٌفدى،ماٌؾعقثمإديمايؼمومؼفزممعـمطػر".م
ماظعصقونمؼقممم- اظيتمحووظًماسؿؼولماظشقخمربؿدمعويممبؼؿؾمذكصمعـمصرضيماظدواؼرمم12بدأ

أعزؼونمودطمسرشماظؾقوييماظذيمغزلمبفمسيمعفؿيمتدرؼسماظؼرآنمومإعوعيماظـوس.مثؿمادؿؿرمإديمشوؼيم
مأعزؼونمم15 ماغلقوبماظشقخمربؿد مو ماظـقار مػزميي مواغؿفًمإدي ماألربوع محقٌموضعًمععرطي مممممجقان

طيمعـماظؼضوءمسؾكمبعضماظؼقودمومأسقاغفؿم.ممتؽـًمايرومبعضمإتؾوسفمإديمغػطيمبوىرؼدماظؿقغلل
ظؽـفومملمتصؿدمأعوممضقةماىقشماظػرغللمإذمطونمدالحفومالمؼؿفووزم"ماظعصكموماظلققفمومبعضم

ومممممماظؾـودقماظػوددة"مومطونمغطوضفومضقؼومملمؼشؿؾمدقىمسرشمأوالدمداودمومشوظقؾيمبـكمبقدؾقؿونم
مصرضيمعـمبـكمأوجوغيموزاوؼيماظعؾدى.

،ماحؿشدمأطـرمعـمعوئيمذكصمعـمدوارمسدظقيمبؼرؼيمسنيماظرتطلم1721صرؼؾمعـمدـيمأم04سيمم-
)سرؼقةمحوظقو(ماظيتمتؾعدمسـمعدؼـيمزيقسمعؾقوغيمبؿلعيمطؾقؿرتات،مؼؼقدػؿمعرابطم)اظشقـخمؼعؼقب(م

                                                                                                                                                                 
 .106ص.م-غػسماٌصدر.م-6
م.022ص.م-.م1762،م1ج.-تورؼخماىزائرماظعوم.م-اىقالغك،مع.ماظرريـم.م-7
 .000ص.مم-اٌرجعماظلوبؼ.م-وزرى.ابـمعماٌم-8
 .41ص.م-.1764اىزائر،مم–ثقرةماألوراس.مم-زوزو،معمج.م-9

10- Ageron, C.H.R.- Les Algériens….- Tome 1, 1968.– p.59. 
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ماٌلؾؿنيمعـمبطشماظؽػور" مظقـؼذ مجوء مادؿقديماظـقارمسؾكماظؼرؼيمسـدمعـؿصػماسؿربمغػلفمعفدؼو .
مواذؿؾؽقامععماظؼوؼدموأسقاغفمثؿماسرتضقامسددامعـماٌعؿرؼـمصكريوػؿمبنيماظدخقلمإديماإلدالمماظـفورم

أوماظؼؿؾ،مصرصضمزيليمعـفؿمذظؽمصؼؿؾقػؿ.مأعوماٌؿصرفمومغقابفمصؼدمتظوػروامبوسؿـوقماإلدالممصـفقام
مع مسشر مدؿي مصؼؿؾً ماظـوئرؼـ معع مواذؿؾؽً ماىقش معـ مطؿقؾي موصؾً ماٌلوء، موسي ماظؼؿؾ. ـفؿمعـ

مودقطرتمسؾكماظقضعمومسودتماألعقرمإديمحوظؿفومدونمأنمتؿقؼؼم"ععفزة"ماظشقخمؼعؼقب.
مصؼريةمم- متعقشمسؾكمأراضمزراسقي مو مزطور ماظيتمطوغًمتؼطـمجؾول مرؼغي مضؾقؾي ماظعصقون ممممممشؾ

ومسؾكمرسلمايققاغوتمسيماألحراشموماظغوبوت.مبؾغماظؿذعرمذروتفمٌومسوغؿفمػذهماظؼؾقؾيمعـمدقوديم
مـ،ماغؿزسًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمعـماظؼؾقؾيمعلوحيمتؼدرمب1646صودرةموماظؿعلػماإلداري.مسيمدـيماٌ

وممؼعؿؾمسؾكمتػؿقًماألعالكماىؿوسقياظذيمم1641ػؽؿوراممبقجىمضوغقنمذبؾسماظشققخمظلـيمم1241
مأخرىمتؼد معلوحي ماغؿزسًماإلدارة ماٌكؿؾطي، م"سنيماظرتطل" مبؾؾدؼي مسدظقي مدوار مأيؼ مبسـدعو مـر

بوسًماظؼؾقؾيمإديماٌعؿرؼـمبلؾىماظػؼرمومايرعونمعلوحيممثؿمم1661وم1655ػؽؿورامصقؿومبنيمم1577
وممصالحوم1024.مػؽذامتؼؾصمسددماظػالحنيمبوٌـطؼيمإديم1722م–م1661ػـمصقؿومبنيم1107أخرىمتؼدرم

م معـ معؾؽقوتفؿ م7101تؼؾصً مإدي مم2244ػـ م: مجوغم742ػـ مإدي مظؾزراسي. مصويي معـفو ىمذظؽ،مػـ
متعرضًمحققاغوتفؿمإديماٌصودرةمبلؾىمدقوديماظزجرموماحملوطؿوتماىوئرة.

 . ػكرة "املهدي املنتظر" يف األدب الشعيب2.2
اغؿؼؾًمصؽرةم"اٌفديماٌـؿظر"مإديماألدبماظشعيبمسؾكمؼدمذعراءمذعؾقنيمم1716م–م1661صقؿومبنيم

دؾيماألسقودمواغعؼودماألدقاقماألدؾقسقيمؼؼرأونم)عداحقنموضقاظقن(مطوغقامؼـؿؼؾقنمسيماٌدنموماظؼرىممبـو
مأذعورػؿمومؼشيرضيووصينشيمضصصفؿمسيمحؾؼوتمحيضرػوماظؽؾورموماظصغور.

معؾقؿ مضصوئد ماىزائر مسي ماٌؾققن" م"اظشعر معلؾؿنيتـوول مأبطول مذطرى مهقل مذكصقوتممقي و
ألػوظل.مإنماألدبمجزائرؼيمومتعرضمٌقاضػمػفوئقيمتصىماظؾقممسؾكماإلدارةماظػرغلقيموأسقاغفومعــما

معـؾماالرتؾوطم مسؾكمثقابًمتورخيقي مترتؽز مصودضي مجزائرؼي مذاتقي مغضوظلماٌـقكمؼعربمسـ اظشعيب"
بوألرضموماظؿطؾعمإديمايرؼيمومعؼووعيماالدؿعؿور.مؼعؿربهماظؾوحٌماالثــقشراسيمج.مدؼؾورعكم"اظصقرةم

إذمطوغًمعقضقسوتفمتعؿؾمسؾكممد"اظصودضيمظؾشعقرماىؿوػرييماٌؿطؾعمإديمجالءماظػرغلقنيمعـماظـؾال
معؼووعيماظقلسمومتردقخماألعؾماًوصمبوظؿقرؼرمعـماظـريماالدؿعؿوري.

                                                                                                                                                                 
ماظـوغل.م–غػسماٌصدر.م-11 ماظقرـقيمأنموربيم"بقععزة"م)اظطرؼؼيماظطقؾقي(مطوغًمتفدفمإديمم.743ص.م-اىزء تمطدماألدطقشراصقو

ضربمأرطونماظدوظيماظيتمأضوعفوماألعريمسؾدماظؼودرمسؾكمأدسمدـقيمإصالحقيمأطـرمممومتفدفمإديمعؼووعيماالدؿعؿور.مصوظؾفقءمإديماظػؽرم
اٌفدويمطونمؼرعلمإديماظؿشؽقؽمسيمذرسقيمإعوعيم"ماألعريمسؾدماظؼودرماظقضعقيمأطـرمممومطونمؼرعلمإديموـقدماظؼقىماالجؿؿوسقيمضدم

حيؿوجمػذاماالصرتاضمإديمأدظيمتورخيقيمواضقيمخوصيمحنيمهقلمإديم"عماعرة"محوطؿفومضقودةماظطرؼؼيماظطقؾقيمبوٌغربمماظعدوماظػرغلل.
ماألضصكمظضربمعشروعم"اظدوظيماظقرـقي"ماظذيمطونمؼدسقمظفماألعريمسؾدماظؼودرمأغظر:

A. Nadir.- Les ordres religieux et la conquête française 1830 - 1851.- in Revue algérienne des sciences 

juridiques, n°4, Alger, 1972. 
 .744ص.م-اىزءماظـوغل.م–اٌرجعماظلوبؼم.م-12

13- Desparmet, J..- Les élégies et les satires politiques.- in BSGA, Alger, 1933. 
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مسيم مصقؿفؿ مصذاع ماظعورصني"، ماظصويني ماألوظقوء مبلرواح م"علؽقغقن" مأغفؿ ماٌؾققن مذعراء اسؿؼد
مدؼؾورعل،محؾؾماظؾوحٌم1726األودوطماظشعؾقيمواغؿؼؾًمذفرتفؿمسيماٌدنموماآلرؼوف.مخاللمدـيم

عدوغيم"مدؼقانماظصوينيم"ماظيتمسـرمسؾقفومبـوحقيماظؾؾقدة،مصالحظمأغفومهؽلم"عـداوالتماألوظقوءم
اظصوينيمبنذرافماظؼطىمدقديمسؾدماظؼودرماىقالظل"مومتدسقػؿمإديمهرؼرماىزائرمعـماالدؿعؿورم

ظؿوظقيم"ؼومأؼفوماألوظقوءماظػرغلل.مظؼدمدارتماىؾليماظرابعيمواظـؿوغقنمحقلمطقػقوتمهؼقؼماظدسقةما
اظصويقنمضقعقامومتؽػؾقامبؼضقؿـو..ابعـقامإديمػذهماألعيمصوحـىماظقضًموعقلماظلوسي".ماضرتغًمدـيم

اٌقالدؼيمحبؾقلماظؼرنماظرابعمسشرموماسؿـربهماظرأيماظعومماىزائريمزعـمزفقرم"اإلعوم"ماظذيمم1726
موصرؼـ".اصطػوهماهللمظؼقودةماٌمعـنيمومإغؼوذػؿمعـمجقرماظؽ

م مدـي ماٌدنم1671وخالل مسي مصوغؿشرت ماظعـؿوغل، مبوظلطون ماٌـؿظر" م"اٌفدى مصقرة ماضرتغً ممممممم،
وماألرؼوفمأخؾورامتؿقدثمسـمضدومماىقشماظعـؿوغلمإديماىزائرمظؿكؾقصفومعـماظقجقدماظـؿلققل،م

اظشوئعوتمحقلم،موددتم1657ومسؾكمإثرماالغؿصورماظذيمحؼؼؿفماىققشماظعـؿوغقيمضدماظققغونمدـيم
ماظلؾطونماظعـؿوغلمسؾكمرأسمجققشمجرارةمصؽونمذظؽم"حدؼٌماظـوسمسيماٌؼوػلم ومممممممممضدوم

م"م…اٌـؿظر اٌفدىم–األدقاق"مو"ػقمضطىمسصرهم
متؼقلمضصقدةمسـرتمسؾقفوماإلدارةماالدؿعؿورؼيمبـوحقيمععلؽر

مػـوموهلقؽمشوذيمماظرتكمبوألربولمؼربػـم
موععفمتلعدماألؼوممتلعدظفماألؼوممؼومأحرارم
ماظػؾؽموأسطقـومأؼوممسؾكماظعدو،مؼوربلمدورم
مؼزولمسـوماظؼفرموماظظالممايؼمؼعقدمصقفومبوؼـم

،ماغؿؼؾًمصقرةم"اٌفديماٌـؿظر"مإديمذكصماألعربارقرماالٌوغلم"ضـققمم1716م-1723ومصقؿومبنيم
مظؼدمطونماظر ماظشعيبمؼػلرماألحداثماظـوغل"ماظذيمغعؿؿفماألدبقوتماظشعؾقيمبويوجمضققم". أيماظعوم

اظدوظقيماٌرتؾطيمبوٌللظيماٌغربقيم"سؾكمررؼؼؿف،مصذاعمصقًماٌؾؽماألٌوغلماظذيماسؿربمغػلفم"صدؼؼم
وضولمضوئؾقنم"إغـفمأدؾؿمومحلـمإدالعف"ممعؾققنمسربلمؼعؾـقنموالءػؿمإديماًؾقػيماظعـؿوغل"م122

ايدؼٌمسيمعؼوػلماىزائرماظعوصؿيمسـمضقوممحربممسؾكمإثرماظزؼورةماظيتمضوممبفومإديمصوسمطؿومطـر
مأٌوغقيمصرغلقيمدقلؿؼؾماظشؿولماإلصرؼؼلمسؾكمإثرػو.

ومخاللمايربماظعوٌقيماألودي،متغـًماىؿوػريماظشعؾقيمبويوجمضققمم"ضوػرمدؾعيمأجـوسمعـفوم
ممتفمسيماظـؾقرمسيماظلؿوءمومبغقاصوم- Zeppelins-ماظػرغلقني"مومجبقشفماظعرعرمماظذيمؼضربممبـورده

م ممبداصعفمذاتمسقور مأعوممزحـػماظؼقاتممسيماألرض"م202و مإالمأنمتغودرماىزائر مسؾكمصرغلو صؿو
األٌوغقيمومتؽفـموسوزمطوغقامؼؿقدثقنمسؾكمظلونمأوظقوءمصوينيمأعـولمدقدىمسؾدماظرريـماظـعوظيب،م

                                                                                                                                                                 
14- Desparmet, J..- Les cent et une séance. – in BSGA, Alger, 1910. 
15- Archives de la wilaya d’Oran – Dossier Beni-chougrène. 
16- Ageron, C.R.- Op.cité, T.II.- p.1182.. 
17- Desparment, J..- La chanson d’Alger pendant la guerre. 
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مبنيماظعقدماألصغرموماظعقدماألطـربم1713حبؾقلمؼقمماالدؿؼاللمدـيم مسؾكماظلوسيمايودؼيمسشرم"عو
صؾوحوم"أو"مأثـوءمعقدؿمايصودمحقٌمؼشؿدماظؼؿولمبوٌداصعمخاللمدؾعيمأؼوممثؿمتـقلىماىققشم

مظؿرتكماٌؽونمظقديماظعفدماظعـؿوغلماألعريمربؿدمبـمسؾدمايؿقدماظـوغل.ماظػرغلقيمسيماظققمماظـوعـ"
ماظشعؾققنماظؿقوظػماظعـؿوغلماألٌوغلمو ماظشعراء مخؾد مسلؽرؼيمدقودقيممتـفدمظؼد اسؿربوهمضرورة

مؼدم مسؾك ماٌرتؼى ماظؿقرؼر موارتؾط مإصرؼؼقو ممشول مسي ماظـقرة مضقوم محوظي مسي ماظعـؿوغقي ماىققش ظؼدوم
ماظضرائىم مدصع معـ موبنسػوئفؿ ماٌغؿصؾي مألراضقفؿ ماألػوظل م"بودؿعودة ماألٌوغقي ماظعـؿوغقي اىققش

"متـوضؾماظـوسمسيماٌؼوػلمومايؿوعوتمم1713يمومسشقيماغؿػوضيمبـكمذؼرانممبعلؽرمظلـماظـؼقؾي"
ماألعريمخوظدم مسـمضدوم مم–أخؾورا إديماٌـطؼي،مإذموضعفماألٌونمسؾكمرأسمم–حػقدماألعريمسؾدماظؼودر

م.جقشمطؾريمجوءمظؿقرؼرماٌلؿعؿرة"
متػطـًماإلدارةماالدؿعؿورؼيمإديمخطرمػذهماظؿـؾمات،مصالحؼًماٌّداحنيموماظؼّقاظنيمومعــعؿفؿمعـ
مطونم مظالدؿعؿور ماٌـووئي ماٌفدوؼي" مدسقتفؿ مغػقذ مأن مإال ماظلوحوت. مو ماألدقاق مسي م"ايؾؼوت" تـظقؿ
رادكومسيمذػـقوتماىؿوػريمومملمتـفحمربووظؿفوماظراعقيمإديمتعقنيم"عداحنيمرقعني"مؼعؿؾقنمسؾكم

ماظدسوؼيمظألسؿولماظػرغلقيمسيماىزائر.

 ة. . الوظوفة التارخيوة لإلودوولوجوا املهدو3

 نظرة األسطوغراػوا اجلزائروة إىل احلركات املهدوة :  .1.3
ماحؿؼورم مو مازدراء مغظرة مإديمايرطوتماٌفدؼي ماٌعوصرة مو ماظؿؼؾقدؼي ماىزائرؼي ماالدطقشراصقو ممممتـظر

مومؼؿكذمعمظػقػومعقضػومععودؼومعـماظؼوئؿقنيمبفو.
مب ماظدرضووي معقدك مأبو ماظشقخ ماٌوزرى ماظذطر،مـؼـعً مخوعؾ مبفمم"رجؾ مصقطؾ ماظؼدر".. دوضط

مأخالطمعـماظعرب مبلغفو مبوٌكورؼؼم"وؼصػمحرطؿف" مسـدمم21"…اظشقطونمصػوه ومغؾؿحماظـظرةمغـػلفو
اظشقخمسؾدماظرريـماىقالغلمحنيمؼؿفؿمأبومععزةمبو"ٌؿؿفدي"ماظذيمؼؿظوػرمبوظقرعموماظصالحموؼؼقلم

م.م22بوظؽراعوت
مإديمسوعؾنيمػؿو:ؼعقدمسداءماٌمرخنيماظؿؼؾقدؼـمظؾقرطوتماٌفدؼيم

إغفؿمسودةمعـؼػقنمدؾػققنمالمؼمعـقنمبصقيمغلؾيماظؽراعوتموماًقارقمظألوظقوءموماظصوينيمإذمم-
مالمؼرونمهلومدظقالمضورعومسيماظـصقصماظدؼـقي.

إغفؿمذرحييماجؿؿوسقيمتـؿؿلمإديمرؾؼيماًوصيماظيتمتـظرمبعنيماظؼؾؼمإديماظـقراتماالجؿؿوسقيمم-
ظـظومماظؼوئؿمومإديمذػوبماعؿقوزاتفؿماالجؿؿوسقيموماالضؿصودؼيم)اظػؿـيمأذدمعـماظيتمترعلمإديمزسزسيما

                                                                                                                                                                 
18- Ageron, CR..- Op.cité.- I. II.- p.1183. 
19- Ageron, CR..- Op.cité.- I. II.- p.1187. 
20- Archives de la wilaya d’Oran – Dossier Beni Chrougrane : lettre du sous-préfet.- P. Bert : 19-10-1915. 

 .104ص.م-اٌرجعماظلوبؼم)اىزءماظـوغل(.م–ابـمسقدةماٌوزرى.م-21
م025ص.م-اٌرجعماظلوبؼم)اىزءماظرابع(.م-جقالغل،مع.اظرريـ.م-22
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ماظؼؿؾ(.
ومحؿكمابـمخؾدونماظذيممتقزمبـظرةمسؿقؼيمظؾقرطوتماالجؿؿوسقيماظيتمذفدػوماٌغربمسيماظعفدم
قنماٌرؼينماظزؼوغل،مصوغفمأسؿربمدسوةماٌفدؼيم"عـماٌقدقدنيمؼلخذونمأغػلفؿمبنضوعيمايؼمومالمؼعرص

وؼمطدمسيمحؼفؿمم23عومحيؿوجقنمإظقفمسيمإضوعؿفمعـماظعصؾقيمومالمؼشعرونمبـؿغّؾيمأعرػؿموعكلمأحقاهلؿ"
معـماٌـؿقؾنيمظؾعؾودةم ماظؾوب،مأحقالماظـقارماظؼوئؿنيمبؿغقريماٌـؽرمعـماظػؼفوء،مصننمطـريا ممم"وعـمػذا

سنيمإديمتغقريماٌـؽرموماظـفلمومدؾقكمررقماظدؼـمؼذػؾقنمإديماظؼقوممسؾكمأػؾماىقرمعـماألعـراءمدا
مممظؽـمأحقالماٌؾقكمم–سـفموماألعرمبوٌعروفمصقؽـرمأتؾوسفؿموماٌلؿؾشرونمبفؿمعـماظغقشوءموماظدػؿوءم

مسصؾقيماظؼؾوئؾم مإالماٌطوظؾيماظؼقؼيماظيتمعـمورائفو مبـوءػو مؼفدم مو ماظدولمرادكيمضقؼيمالمؼزحزػو ممممو
م.وماظعشوئر"

ماىزائرؼقن ماٌمرخقن ماٌـؿظر"مموحذا م"اٌفدي مبظوػرة مؼفؿؿقا مصؾؿ مأدالصفؿ، محذو ممممممماٌعوصرون
وعـفؿمعـمم25صؿـفؿمعـمملمؼؿـووهلوممتوعوموأسرضمسـمدرادؿفوم.24ومتلثـرياتفومسؾكماٌؼووعيماىزائرؼي

.مؼعقدمذظؽمإديماٌـظقرماظؼقعلماظقضعوغلماظذيمتؿلؿمبفماالدطقشراصقوم26أدذبفومضؿـماظعوعؾماظدؼين
ميماٌعوصرة.اىزائرؼ

ندماػؿؿوعومبوظؿصقراتماٌفدؼيمسيماظؾققثماألغـقشراصقيموماظدرادوتماألغـروبقظقجقيماظيتمتؿـوولم
ماظقزقػيم متؿفؾك مطقػ ماًصقص. مسؾك ماٌؼدس مزوػرة مو ماٌغوربقي ماجملؿؿعوت مسي ماظشعيب اظرتاث

م؟ماظؿورخيقيمظؾقرطوتماٌفدؼيمعـمخاللمػذهماظدرادوتموماظؾققث

 التارخيوة للحركات املهدوة : . الوظوفة 2.3
إلدراكمحؼقؼيمػذهماظظوػرة،مجيىمصفؿماٌلريةماظؿورخيقيمظالغؿػوضوتماٌلؾقيمسيماىزائر.مسرفم
اظؼرنماظؿودعمسشرمومعطؾعماظؼرنماظعشرؼـمحرطوتمعلؾقيمضدماالدؿعؿورماظػـرغلل،متـػووتًمضقتفوم

كمـ؛مسؼؾؿفومصرتةم"ػدوء"مداعًمإظم1623ـيمبنيماظػرتةموماألخرى.ماغؿفًمعؼووعيماألعريمسؾدماظؼودرمد
(م1635ومممممممم1627ثؿمضوعًمثقرةماظزسورشيمومثقرةماظؼؾوئؾمومثقرةماألوراسم)بنيم،م1631ـيمـد

ثؿمضوعًمثقرةمأوالدمدقديماظشقخمبوىـقبماظغربلمم1641سؼؾؿفؿومصرتةم"ػدوء"مأخرىمداعًمإديمدـيم
م"ػدوء"مإديمأنمضوعًمثم1642دـيم مثؿمطوغًمصرتة مبوظؼؾوئؾماظؽربىمم1651قرة وماظصغرىمثؿمممممم

ومػؽذامدواظقؽمإديمأنمم1661سؼؾؿفومصرتةم"ػدوءمإديمأنمزفرتمثقرةمأوالدمدقديماظشقخماظـوغقيمدـيم
م.1714طوغًمثقرةمبؾزعيمسيماألوراسمدـيم

                                                                                                                                                                 
ماظرريـ.م-23 مسيمدقوقماٌؼدعيمخيصمابـمخؾدونمم-بـمخؾدونم،مع. مؼدردفو مظؽـف مبػصؾمعـمطؿوبماٌؼدعي ماٌفدىماٌـؿظر" صؽرة

ماظيتمتؼقممبغريمسصؾقيمإذمالمحيصؾماٌؾؽمإالمبشقطيماظعصؾقيموماظؼؾقؾ. ماظدوظيمإغفمالمؼمعـمبوظدسقة م-غظرؼؿفماظعوعيمحقلماٌؾؽمو
 .م112م-م111ص.ص.م

بطرؼؼيمجقدةمعـؾمسؾدماهللماظعروىمسيمطؿوبيم"األصقلماالجؿؿوسقيمماػؿؿمعمرخقنمعغوربيمبويرطوتماٌفدؼيمسيمبالدػؿمومدردقػوم-24
 …ظؾقرـقيماٌغربقي"مومربؿدمضدورىمسيمأرروحؿفمحقلم"أبلمربؾل"

 أعـولمحيلمبقسزؼزمسيمطؿوبفم"ثقراتماىزائر"مومعصطػكماألذرفمسيمطؿوبي"ماىزائر:ماألعيموماجملؿؿع..م-25
 …ذضم1675س"مدـيمأعـول:معمحمزوزومسيمطؿوبفم"ثقرةماألورام-26
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(م(sinusoideػؽذامؼؿكذمزعـمايرطوتماٌلؾقيماٌـوػضيمظالدؿعؿورماظػرغللمذؽؾمعؾؿقؼيمجقؾقيم
مهؿؾماالغؿػوضيماٌلؾقيمضؿؿفوموصرتةماهلدوءمضوسفو.

ماغؿػوضيمممماغؿػوضيممماغؿػوضيمممم
م
م

مػدوءممممػدوءممم
م

ؼلوسدغومػذاماظرتتقىماظزعينمظالغؿػوضوتمسؾكمهدؼدماظقزقػيماظؿورخيقيمظؾقرطوتماٌفدؼيماظيتم
رمصنغفومتـؿشرمسؿقعومسؼىمتؿؿقزمبؼؾيماظؿـظقؿمومضعػماالدؿعداداتماٌودؼيمومضقؼماظرضعيموماالغؿشو

اظـقراتماٌلؾقيماظؽربىمومخاللمعومأممسقـوهمبػرتاتمػدوءمبفدفمعؼووعيماظقلسماظـوتٍمسـمإخػوقم
ػذهماظـقراتموإحقوءماألعؾمبوظؿقرؼرماٌرتؼى.م"عومػقمثوبًمومعمطدمأنماظشعىماىزائريمضودرمسؾكم

أنمتـوهلؿماٌصوئىمومسؾقفؿمأنمؼؿفؾدواماظصؿقدمأعومماظـؽؾوتموماحملـ.مظؼدمطؿىماهللمسؾكماٌلؾؿنيم
م.مبوظصربمومؼؿقؾقامبوظعزمييماظؼقؼيمإديمأنمهؾمدوسيماظػرج"

تعقدمايرطوتماٌفدؼيمتػعقؾماظذػـقوتمايقيمحنيمدبػؼماالغؿػوضوتماٌلؾقي،مإغفومالمترتكم
ثوبؿومالمؼؿزسزعممذبوالمظؾقلسموماًـقع،مبؾمتعؿؾمسؾكمإثورةم"اظغريةماظقرـقي"موإبؼوءمأعؾماالدؿؼالل

مسيمغػلقيماظشعىموماىؿوػري.
طؾؿومأحقكماظشعراءماظشعؾققنم)اٌداحقن(مذطرىماألعومم"مسؾكمبـمأبلمروظى"مومػقمؼصورعماظغقلم
مسـم ماظــفل مبوٌعروفمو ماألعر مسؾك مصوينيمضوعًمدسقتفؿ مأوظقوء مذطرى مأو ماظػرغلل( )االدؿعؿور

م مخصؾي مأغؿٍماجملؿؿعماىزائريمذاطرة مسؾكماٌـؽر، ماظيتمترتؽز مإديماظذاتماىؿوسقي ماالسؿؾور تعقد
م.اظقؼظيماظقرـقيمومإرادةماظؿقرؼر

مآثورمم- معـ مطوغًمتعوغل موادعي ماجؿؿوسقي مظشرائح ماىؿوسل ماٌكقول ماٌفدؼي علًماألؼدؼقظقجقو
ماالدؿعؿورماظػرغللمومسقاضىماظرأمسوظقيمايدؼـيمومرشؿماظؿػؿقًماظذيمتعرضًمظفماظؾـكماالجؿؿوسقيم
ماًصقص(،م مسؾك ماظزاوؼي مو م)اظؼؾقؾي ماالدؿعؿورؼي ماظرأمسوظقي مدقودي مبػعؾ ماظؿؼؾقدؼي ماالضؿصودؼي و
حوصظًمصؽرةم"اٌفدىماٌـؿظر"مسؾكماظؼدراتماظؼؿوظقيمومروضوتماٌؼووعيمظدىمػذهماظشرائحماالجؿؿوسقيم

ماٌؿذعرة.
مبؿغقريمبـوهماالجؿؿوسقيمم–وديمععمغفوؼيمايربماظعوٌقيماألم–إالمأنماجملؿؿعماىزائريمطونمعطوظؾوم

م–ومبوسؿؿودمأدوظقىمغضوظقيمععوصرةم)ايزبماظلقودلمم–أيمبـوءمعمدلوتمحدؼـيمم–وماالضؿصودؼيم
ماٌطوظؾيمبويؼققماظلقودقيموماٌدؼـي(مٌقاجفيماالدؿعؿورماظػرغللمومهدؼوتماظعصر.

                                                                                                                                                                 
27- Desparmet, J..- Les réactions nationalitaires….- in BSGA, Alger, 1910.   
28- Desparmet, J..- Les chansons de geste 1830 – 1914.- in Revue africaine, Alger, 1932. 
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