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*

متهود

اظظاػرة ماالحؿػاظقة مسؿقعا ،موعـفا معا مؼعرف ماظققم مباظقسدة مخصقصا م– مسـدم
ذبؿؿعات ماٌغرب م -م متؽقن مجـقـقا مأول مإغشائف مطؿعؾرل مبشري مراصؼ ماظلرلورةم
اإلغلاغقةماإلطؿشاصقةمواظؿؽققػقةمأوماظذلوؼضقة،ماظؿؼربقةمواظؿعؾدؼةمظؾطؾقعة،موعـم
مثةماظطقرؿماظذيمراصؼماظؿشؽؾماظؾشريماألولميفمععاٌفموخصمجاغؾفماظروحل .م
صؾقظةماظؿقحدمواظػرحمواإلغؿصارمواظصقدماظقصرلموادؿعطافماظطقرؿموعـممثةم
اٌؼدس مبعؿقعف ،مغشلت مػؽذا مواٌعـك مػذا مجعؾ ماظطؼس مسؿقعا مؼقصػ مطقاظةم
إلدؿفابةمتؽققػقةموتقاصؼقةمبنيماإلغلانموبقؽؿفماإلجؿؿاسقةمواظطؾقعقة،موؼدلزمػذام
اظربطماظذيمأضاعفمأغذلوبقظقجققنمسؾكمرأدفؿمروادماٌدردةماإلنؾقزؼةم Frizerم E.
 Taylorموبعضماٌلؿفؾؽنيمألرروحاتفؿمعـؾم Doutteم J. Chelhodمبنيمعـؾمػذهم
اظطؼقس مواظطؾقعة ،محقث مربطقا مبقـفؿا ،موععفؿ مأصؾقت ماإلحؿػاظقات مواٌقادؿم
(اظقسدات) ميف مذؽؾفا ماألوظل مطشؽؾ معـ مأذؽال ماظؿعاعؾ ماألدطقري معع ماظطؾقعةم
اشلادف مظؾقػاز مسؾك ماًصقبة ماظيت متشؽؾ مأداس ماظؿقاجد مواإلدؿؿرار ماظطؾقعلم
واإلغلاغل ،مأطـر معـ مذظؽ مصاظطؾقعة مطاغت معقضقسا مأوال مظؾعؾادات ماظطقرؿقةم
واظؿؼدؼس ،1مظقؿققل ماظقظل مواٌرابط ميف ماإلدالم ماظطرضل مربقرا مشلذه ماظعؾادات،م
* سؾؿماالجؿؿاع،مباحثمدائؿمباٌرطزماظقرينممظؾؾقثميفماألغـربقظقجقةماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة.
 1ماظزاػل ،مغقر ماظدؼـ ،ماٌؼدس ماإلدالعل ،ماظدار ماظؾقضاء -ماٌغرب ،مدار متقبؼال مظؾـشر ،م ،5442مط،1مم
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وتصؾح مععف مرؼقدقات ماظقسدة ماظققم مطؾقظة معفؿة مظؾؼاء مواإلحؿػال مواظؿؼدؼسم
مبفاظفماظضرضبل .م
وععمبؾقغماإلغلانميظاتمعؿؼدعةمعـماظؿطقرميفمذباالتفماظؾشرؼةمواظعؼائدؼةم
واظـؼاصقة،مبدأتمتؿلصؾماظؽـرلمعـمساداتفمورؼقدقاتفماٌؿقارثةمبنيمأجقاظف،مضؿـم
طقاغفماٌؿارداتلماٌعدلمبؼدرمعامسـمػقؼؿفموربارفممبعاملماألجداد،موعـممثةمشدتم
رؼقدقاتموإحؿػاظقاتماظقسدةمواحدةمعـماظطؼقسماظصقصقةمواظطرضقةماظيتمعقزتم
سالضةماإلغلانماظشعيبمبػضاءماألوظقاءمواٌرابطني،موسدلتمبصػةمأومبلخرىمسـم
والدةمإلدالممععقشمطؿامؼؼقلمP. Bourdieuمأوماظطرضلمواإلدالمماظشعيبمطؿامؼؼقلم
آخرونميفمأذؽالمممارداتقةمؼقعقةمأومأدؾقسقةمأومدـقؼةمأومحؿكمعقزلقة،موإنم
طـامغؼصدميفمعؼاعـاماظؾقـلمػذا،مرؼسماظقسدةمططؼسمدوريمدـقيمتؼقؿفماظعدؼدم
عـماظعشائرمواظؼؾائؾماٌغاربقةمحقلمأضرحةماظصؾقاءمواٌرابطنيمخصقصاماٌمدلنيم
شلا .م
إغـامشبصمعـمخاللمػذهماظظاػرةميظةمسؿقؼةمعـمتارؼخماظؿطقرماإلدالعلم
خصقصاميفمذبالماظؿدؼـمواإلسؿؼاد،ماظذيمرؾعمبؿقجفمذعيبمأصؾغمصقفماإلغلانم
اظعربلمواظدلبريمجبزءمعـمرؼقدقاتمأجدادهمععمععاملموممارداتماظدؼـماىدؼد،م
يفمزؾمتطقرمحلاسمأصابماإلدالممبعؿقعف،مصلعاممتطقرهموإغؿشارهمذرضاموشربا،م
صاحؾت ماظؽـرل معـ ماألعؿ مدخقشلا ماإلدالم ممبعؿؼدات ماألجداد موممارداتفؿ،م
وشبص مباظذطر ماإلدالم ماٌغاربل مأو ماظشعيب مطؿا مدؾؼ ماظذطر ،مذظؽ مأن ماظؿطقرم
اٌذػيبمواظطرضلماظذيمسرصفماإلدالممباٌـطؼةموعـمخالشلامعـطؼةماظدرادةمخصقصام
صذلةماظؼرغني م12ممو11م،مؼضافمشلاماظظروفماظيتمطاغتمتشقبماٌـطؼةماٌغاربقةم
سؿقعا ،مأرخ مدرؼعا مظؿفذر ماظؽـرل معـ ماٌؿاردات مضؿـ مطقان ماظؽـرل معـ ماظطرقم
اظصقصقة ،ماظيتمإدبذتمعـماؼدؼقظقجقةماظشرؼػمواٌرابطمسـقانموضاسدةمظإلغؿشارم
واظؿقدعميفماظػؽرمواظؿؿـؾماظشعؾقني،ماظذؼـمطاغامؼػؿؼرامظؽـرلمعـمأدادقاتماظػفؿ،م
إن ممل مغؼؾ مضد مإدؿغؾ ماظؽـرل معـ مرجال ماظطرق مػذه ماظلذاجة ماظشعؾقة مظقؾلطقام
دؾطاتفؿموؼؾقؼقغفامطفزءمعـمضدراتماإلظفمحؿكموإنمطانمػذاماظؽالممإدؿــائقا،م
ذظؽمأنماظؽـرلمعـماظطرقمردكتموداػؿتميفمغشرماإلدالمميفمأضطارمصعبمسؾكم
رجال ماإلدالم ماألوظقن ماظقصقل مإظقفا ،مؼؾكص م Alfred Belمػذه ماٌرحؾة مبؼقظفم
ص.21.
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"أصؾقتماظؽـرلمعـمعـارؼماٌغربماظعربل...بمرةمظصقصقةماألذراف،متصدرموتزودم
ضؾائؾماظدلبرمطؾفامبلذرافموأوظقاءمحاعؾنيمظؾدلطة2"..مم م
وإدؿؿرتمحرطقةماظؿـظقؿماظطرضلمأطـرمعـمخاللماظؿـظؿمهتمأعرةماٌشاؼخمأوم
األضطاب،موغلؾتماظؽـرلمعـماظطرقماظصقصقةمغػلفامٌرابطمأوموظل،مودـتمظـػلفام
رؼقدقات مومماردات موإحؿػاظقات مدورؼة ممياردفا مأتؾاسفا موؼؿقارثقن مسؾقفام
طددؿقرمظؾطرؼؼةموطؿؿقزمشلا .م
وعـمطؾمػذامبرزتمإحؿػاظقةماظقسدةمطؿعؾؿمممقزمظؾشعقبماٌغاربقةمخصقصا،م
ػذهماظظاػرةماظيتموجدغاػامعؿعددةماإلصطالحميفماألضطارماظعربقةمواٌغاربقةموحؿكم
داخؾماظؼطرماظقاحد،مصؼدمؼلؿقفاماظؾعضمباظزردةموآخرونمباظطعؿمأوماظرطبمأوم
اٌعروف مأو ماٌقدؿ موشرل مذظؽ معـ ماألزلاء ،مواظيت موإن متعددت مبني معبقع مػذهم
اإلصطالحاتمصننمععـاػامؼؾؼكميفماظؽـرلمعـمربؿقظفمذاتمبعدموػدفمواحدمطؿام
ؼعرصفا معـال م ،E.Dermenghemمططؼسمؼؼاممسؾكمذرفماظقظلماظصاحل،مألجؾم
إبعاد ماظشر موهؼقؼ ماألعاغل مواظشػاء مواظــفاح ،3...معـــؾـؿـا متـعـرصـفام
 Anddezian Sossieم"طعادةمرؼقدقةماحؿػاظقة متؼاممحقلمضؾقرماألوظقاءمتؼدممصقفام
األضاحلمظؿقؼقؼماألعاغلماٌرجقةم" .4م
صفذؼـماظؿعرؼػنيمصبؿؿعانميفماسؿؾارماظقسدةمطظاػرةمرؼلقةمواحؿػاظقةمتؿكذم
عـ ماظضرؼح موضؾقر ماألوظقاء معؽان مظإلضاعة م مواألضاحل(اظدم) مطؼربان محققاغل ميفم
عؼابؾ ماظؼؾقل موهؼقؼ ماٌرجقات ،ماظيت مؼفدف مإظقفا ماحملؿػؾقن ،مػمالء ماظذؼـم
أوصؾقامغلابقؿفؿميفماظؽـرلمعـماألحقانمبفمالءماألوظقاء،موأصؾغقامسؾكماظؽـرلمعـم
ذظؽمصػةماظشرف ،موغلفقامشلاميفمذاطرةماألجقالمأدطقرؼةمتقاصؾفؿمععماظلالظةم
اظـؾقؼة،موأرخقامظذظؽميفمصقرةمحؽاؼامعؿقاترةمذػقؼاموطؿابقامتؿـاولمدرلةمأوظقائفؿم
وذققخفؿ ،موتردؿ مشلؿ مبؽرعاتفؿ موبرطاتفؿ مسدل ماٌكقال ماظشعيب ماظطابع ماظػققم
اظطؾقعلمشلمالء،معـؾؿامتـلبمشلؿماظؽـرلمعـماًقارقمواظؼدرات .م
وإنمغعقدمباظذطرمشلذهماإلحؿػاظقة،مصنغفامإرتؾطتمأولمزفقرػامبشكصقةماظقظلم
 2مبال،مأظػرد ،ماظػرقماإلدالعقةميفماظشؿالماإلصرؼؼل،مت.بديمع.اظرغبـ،مبرلوت ،مدار ماظغربماإلدالعلم
،1331مط،1مص.099.
3

مDermenghem, Emile, le Culte des Saints dans l’Islam Maghrébin, Paris, Gallimard,
1954, pp. 152-153.
4
Andezian, Sossie, Expériences du divin dans l’Algérie contemporaine, Adeptes dans
Saints dans la région de Tlemcen, Paris, CNRS Editions, 2001, p. 122.
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دقديمضبلمبـمصػقة،مػذاماظذيمطانمظفماظػضؾماظـليبمواظؿلدقللميفمتشؽؾم
ػذاماظعرشمخاللماظؼرغنيم12ممو11م،مبعدمأنمأغشلمعامؼعرفمبزاوؼةمسربمدؾدو،م
وباظؿاظلمردؿمألوالدهموأحػادهموأتؾاسفمععاملمتشؽؾمػقؼةمجدؼدةمإغؾـؼتمعـمسرشم
بؼلميفمجؾالمسؿقر،موبذظؽمأصؾحمشلذاماظعرشمعرطزهميفماإلدؿؼرارميفمػذاماجملالم
اىغرايفمممـالميفمزاوؼةمػذاماظقظل،محؿكموإنمطانمايراكماٌلؿؿرمغؿقفةمظظروفم
عقزتمػذهماظػذلةمعـمتارؼخماألضطارماٌغاربقةموعـمخالشلاماإلدالمماظلؾبماألولميفم
دـمػذهماظقسدةمعـمررفمدقديمضبلمألتؾاسفموأوالدهموأحػادهمخاللماظؼرنم11م .م
ظؼدمغشلمرؼسماظقسدةمطعادةمرؼلقةمصرضؿفامزروفمعبعقةمعشذلطةموتقاصؾم
ذظؽمإظبماظققممبنيمأبـاءموعرؼديمػذاماظقظلمسـدعامطانميفمحقاتف،موعاردفامسددم
طؾرلمعـمأتؾاسفموأحػاده،موأصؾقتمععماظزعـمسادةمعباسقةمثؼاصقةمودؼـقةممتقزم
ػذهماظؼؾقؾةمجبؿؾةمعـماألصعالمواألسؿالمواظطؼقسمواٌؿارداتموأظقانماظلؾقكماظذيم
ؼعؽس ميف ماألداس مإدذلاتقفقا مػذا ماظعرش ميف معقاجفة مأوضاع مسؾـقة مأو مخػقةم
وععفامأصؾحمػذاماظطؼسمبؼدرمربؿقظفماظصقيفماظدؼين،مصنغفمؼشؽؾماظققممضرورةم
إجؿؿاسقة موثؼاصقة ،مؼلؿؿد معـ مخالشلا مػذا ماظعرش مضقتف مومتادؽف موػقؼؿف ميفم
اظقجقدمسـمررؼؼمتؼؾقدماًؾػمظؾلؾػميفمػذاماظؿعؾرلماظشعيبمبشؽؾمعـماإلغؿؼالم
اظؿقاتريمظؼقؿمػذهماإلحؿػاظقةماظيتمتلؿؿرماظققم مبفذهماٌـطؼةمظؾؼرنماظرابعمسؾكم
اظؿقاظل ،مؼؼقل ميف مذظؽ م Hobhouseم" مإن متؼؾقد ماظلؾػ مػق مشرؼزة ماجملؿؿع مأوم
اظؼاسدةماظيتمتلرلممبقجؾفامذبرؼاتماألعقر" .5م

اإلشؽالوة

اظؿلرؼخمظؾذاطرةمحلبمػمالءمؼـطؾؼمعـمإحؿػاظقؿفؿمػذه،ماظعاطلةمشلؿمغقعمعـم
اظؾقثمسـمايؿاؼةمجملؿقسؿفؿمواظدصاعمسـفامععـقؼاموثؼاصقاموذباظقا،موتقاترؼؿفام
(اظقسدة)مبنيمأجقالمػذاماظعرشمصبعؾمعـماٌعـكمػذامزبؿصراميفماظؾقثماظدائؿم
ٌطؾبماشلقؼة،موؼصؾحمطؾمباحثمباٌؼابؾمشلذامأعاممسدؼدماألدؽؾة،ماظؾاحـةميفم
أدرارمإدؿؿرارؼةمعـؾمػذهماظطؼقدقاتماظققم .م
وظعؾ مػذا معا محػزغا مإلخراج مػذا ماظؾقث مظؾقجقد مإغطالضا معـ مإذؽال مغظريم

 5مسؾد ماظغين ،مسؿاد ،مدقدققظقجقا ماظـؼاصة ،ماٌػاػقؿ مواإلذؽاظقات ....،معـ مايداثة مإظب ماظعقٌة ،مبرلوت،م
عرطزمدراداتماظقحدةماظعربقة،م،5441مط،1مص.123.
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تؽقن مظـا معـ معالحظات موععاؼشة مرقؼؾة مٌقدان ماظظاػرة موظؾؿفؿؿع ماظػاسؾ مشلا،م
وبعدماإلرالعمسؾكماظعدؼدمعـماألسؿالماٌقداغقةمظؾعدؼدمعـماظؾاحـني،مطانمإذؽالم
اظؾقثمطؿامؼؾل :م
إغف مبرشؿماظؿققالتمواظؿغرلاتماظعـقػةماظيتمأصابتماىؿاساتماظؼؾؾقةماظققمم
وعـفامذبؿؿعمحبــا ،متؾؼكماظؽـرلمعـفا مهاصظمسؾكمغػلفاموتقاصؾفامعـمخاللم
ىقئفامإظبمإحقاءمرؼقسمدورؼة موعـؿظؿة متعقد معـمخالشلا مععاملمػقؼؿفاموتردؿم
أصاقم مإدؿؿرارؼؿفا،موعـمػذهماظطؼقسمرؼسماظقسدة ،ماظذيمعـؾمسدلمتارؼخمػذهم
اظؼؾقؾة ماحملطة ماظيت مؼشقـ مخالشلا مغػس ماظؾؼاء مواظؿقاصؾ مواإلرتؾاط مبعاملم
األجداد ،م مصؽؾ م"عمدلة م(ضؾقؾة) مهؿاج م مإظب مرؼقس مظؾؿقاصظة مسؾك متؽرارم
غػلفا" 6مطؿامتؼقل ماظدطؿقرةمرغبةمبقرضقة،موػقماظؽالمماظذيمصبدمتطؾقؼفميفمػذهم
اإلحؿػاظقةماحملؾقةممبـطؼةماظدرادة .م
صاظؿلاؤل ماٌؿؽـ مإذا مظؾطرح مصبب مأن مؼؽقن مسـ مداصعقة مػذه ماجملؿؿعاتم
احملؾقةماظققمميفممماردةمػذهماظطؼقدقات،مأومبؿلاءلمآخرمعامصائدةماجملؿؿعاتم
احملؾقةمعـمحػا زفامسؾكمرؼقدقاتفامورعزؼاتفاماظـؼاصقةموبـقاتفاماإلجؿؿاسقةميفم
زؾمزروفمتدصعمظؿغقرلمذظؽم؟.م م
باٌكؿصرماٌػقد،موباظرجقعمٌقدانماظؿغرلاتمايداثقةماٌؿلارسة،ماظيتمسرصؿفام
اظؾالدمبعدماإلدؿؼاللموعـمخالشلامعـطؼةماظدرادةموغؼصدمبذظؽمسددامعـماٌمذراتم
ظعصرغةموهدؼثماجملؿؿعمعـفا مإغؿشارماظؿؿدرسموارتؼاءماٌلؿقىماظـؼايف،مهلـم
اًدعات ماظطؾقة مإغؿشار ماظعؿؾ ماظصـاسل ،مدقادات ماظؿقزقػ ماٌلجقر ،ماظؿقرنيم
اظلؽاغل ،متػؽقؽ ماظؼؾقؾة موتػؿت ماظؽـرل معـ ماألدر ماٌقدعة ،مبرشؿ مطؾ مػذهم
اٌمذراتماٌمدؼةمإظبمتغقرلمسؾكماألضؾميفمبعضماظؼقؿمواٌقجفةمسبقمدورماظػرد،م
وإسبصارماظؼرابقة م مإالمأغف مباظعؽسمعـمذظؽمال متزالماظققمماظعدؼد معـماظؼراباتم
واظؼؾائؾمعشدودةمظرعقزػاماظـؼاصقةمواظدؼـقةماألصقؾةموملمؼزدػاماظؿغقرلماياصؾمشرلم
إصرارميفماظؿشؾثمبذظؽموباظؿاظلمػؾمؼعينمػذامأنمضقؿمايداثةمواظؿؿدنموطؾمعام
ذطرمساجزماظققممسـممماردةمصعؾماظؿغقرلمشلذهماجملؿؿعاتماحملؾقة مسؾكمعلؿقىم
ربؿقشلاماظؼقؿلماظـؼايفمواظدؼينمواظطؼقدل؟؟؟؟ .م
 6بقرضقة ،مرغبة  ،ماظدوظة مواظلؾطة مواجملؿؿع م" مدرادة ميف ماظـابت مواٌؿققل ميف مسالضة ماظدوظة مباظؼؾائؾ ميفم
اٌغرب"،مبرلوت،مدارماظطؾقعةمظؾطؾاسةمواظـشر،م،1331مط،1مص.113.
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صؿـماٌػروضمأغفمطؿامؼؼالمغػسماألدؾابمتمديمظـػسماظـؿائج،مأيمبعدمػذام
اظؿغقرلمعـماٌػروضمأنمؼؽقنمغؽقصمٌـؾمػذهماٌظاػرمظؽـمباٌؼابؾماظؽـرلمعـفام
سرصتمتعزؼزػامبعدمرباوالتماظؿغقرلماظؼقؿلمواظؾـققيماظذيمسرصفماجملؿؿعمبعدم
اإلدؿؼاللمخصقصامـموإنمطانمأغـامغؼرميفمإسبصارمبعضفاموصـاءمأخرىمبؾعضمعـم
عـارؼ ماظؾالد مألدؾاب موزروف مهؿاج محبـفاـ مظؽــا مسـدعا مررحـا مػذا ماإلذؽالم
صـقـمسباولمأنمشبصمبفمعـطؼةماظدرادةمسؾكماألضؾ .م

الػرضوات

ػذا ماإلذؽال ممبكؿؾػ متلاؤالتف ماٌؿؽـة مظؾطرح مإصذلضـا مظف مجقابا مصرضلم
رئقلل،مؼؿؿاذكمواإلذؽاظقةموصؼمعقدانمدرادةماظظاػرة،موطانمربؿقىماإلصذلاضم
زبؿصرامطؿامؼؾل :م
ادؿؿرارؼة مزاػرة ماظقسدة مػق مضاعـ مثؼايف مظػاسؾ مإجؿؿاسل(اظؼؾقؾة) ميف موجقدهم
وإدؿؿرارهمويفمإرتؾارفمبفقؼؿفماٌؼاوعةمظؾؿغرلاتموطفزءمعـ ماٌؿارداتماظيتمتطؾعم
تدؼـمػذاماجملؿؿعماحملؾلم(اظعرش).م م
ػذا ماإلصذلاض ماظرئقلل مبدوره مغراه مؼشؿؾ معبؾة ماصذلاضات مصرسقة ،محاوظـام
هدؼدػامعـمخاللمعالحظاتماٌقدان،موبعدماظدرادةماالدؿطالسقةماألوظبمظفموذظؽم
طؿامؼؾل :م
أ -مادؿؿرارؼة ماظقسدة ماظققم مػق مرؼس مؼراد معـ مخالظف مإسادة متشؽقؾ مظؾؿػؽؽم
إجؿؿاسقا موثؼاصقا موودؼد ماظؾقؿة ماظؼرابقة معـ مخالل مادؿؿرارؼة ماظؼؾقؾة مطؽقانم
وصاسؾمإجؿؿاسلموثؼايفمملمؼـؿفل ،موباظؿاظلمتقزقػماظؼؾقؾةمظؾقسدةمططؼسمدوريم
وذبدد مظؾقؿؿفا ،موطشؽؾ معـ ماظؿـظقؿ ماظرضابل ماظضؾطل ماظذي مضبؿل ماظعرش ميفم
بعدهماإلجؿؿاسلمواظـؼايفمواجملاظل .م
ب-مادؿؿرارؼةمزاػرةماظقسدةماظققم،مؼعدلمبشؽؾمأومبكخرمسـمضقةمػذاماظطؼسم
يفماٌؼاوعةمطؿظفرمذؾفمدؼينميفمعؼابؾماظدؼـماظرزللموباظؿاظلمضقةماٌعؿؼدماظشعيبم
شلمالءميفمعؼابؾماٌعؿؼدماظدؼينماًاظص ،موععفمأصؾقتماظظاػرةمطفزءمعفؿميفم
اًرؼطةماظدؼـقةمشلمالءماظػاسؾنيمبشؽؾمعـماظؿعاؼشمبنيمتؼاظقدػؿماظدؼـقةماحملؾقةم
واظرزلقة.م م
ج-مادؿؿرارؼةماظقسدةمؼؾؼكمدسؿفماظققممعـماشذلابماظطؾؼاتماظشعؾقة،موحبـفام
باٌؼابؾ ميف مرؼقدقات ماظقسدة مواألضرحة مسؿقعا ،مطؿؾفل موعالذ مروحل موغػللم
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ودقاحل،مربؼؼمظؾطؿلغقـةمواظػرجةمواظػرح...إخل .م
ػذهماظػرضقةمبلجقبؿفاماىزئقةمحاوظـامضراءتفامعـمخاللماٌقدانماغطالضامعـم
ربؿقاػا ماظطؼقدل ماإلجؿؿاسل مـ ماظـؼايف مواظرعزي معع مإدباذ مذبؿقسة معؿغرلاتم
طؿػاتقحمظإلجابةمسـفاموهؼقؼفاموذظؽمعـمخاللمدرادةماظظاػرةميفمتػاسالتفامبنيم
اظعرش مواظقظل ،معع مضراءة مذظؽ ميف مررائؼ ماظؿـشؽة ماإلجؿؿاسقة ،مثؿ مررحفا معـم
عـظقر ماظذلاث ماظشعيب ماحملؾل مطؿقؿقل مثؼايف معؿداول ميف موؾقات مشـائقةم
وصؾؽؾقرؼةمسؿقعا .م
وضدمحاوظـامعـمخاللمػذهماألبعادمواٌؿغرلاتماظؾقـقةمعلائؾةماٌقدانمواظقصقلم
إظب مبعض مايؼائؼ ماظيت متمطد مأو مؼؽذب مظـا مػذا ماإلصذلاض ماظرئقلل موأجقبؿفم
اظػرسقة ،مواظذي مغعؿدل مخالظف ماظقسدة مطؾقظة مزعـقة مواظضرؼح مطؿقطة معؽاغقةم
عؼددةميفمصضاءمترابلمجغرايفمثؼايفمربؾلمؼرؼدمتلطقدمػقؼؿفموأصقظفمومتقزه .م

املؼاربة املنهجوة

ظؾقث مذظؽ مإسؿؿدغا ماٌـفج ماألغذلوبقظقجل ماظؿؼؾقدي ،مرباوظني معـ مخالظفم
عؼاربةماظظاػرةمظؿقؼقؼمغقعمعـماظػفؿمواظؿقؾقؾمواظؿػلرل،مبعدمععاؼشةمعقداغقةم
رقؼؾةمجملؿؿعماظؾقث ،موزػـامخالشلا متؼـقةماٌالحظةمباٌعاؼشة،مواٌشارطةمععفم
يفمػذهماإلحؿػاظقاتموزبؿؾػمرؼقدقاتفامععمتقزقػمصؽةماٌكدلؼـموإسؿؿادماٌؼابؾةم
غصػماٌقجفةمطلدواتموتؼـقاتمظؿقؼقؼماظؾقث .م
ممم يف مغػس ماظؿقجف ماظعام مشلذا ماظؾقث ،مصؼد مإسؿؿدغا مسؾك مبعض ماٌداخقؾم
اظـظر ؼةمعـفاماٌدخؾماظؿارطبل،ماظذيمرأؼـاهمضروريميفمصفؿممتػصالتموتطقراتم
دقاء مذبؿؿع ماظؾقث مأو ماظظاػرة ،مصاألعر مؼؿعؾؼ مبذلطقؾة مإجؿؿاسقة مممـؾة ميفم
اظؼؾقؾة ،مويف مزاػرة مطاظقسدة ماظيت مرؾعت ماإلدالم مسؿقعا مواظطرضل مواٌغاربلم
خصقصاميفمصذلةمعـمتطقراتف،موظدسؿمذظؽمأطـرمصؼدمإسؿؿدغامعـمجفةمأخرىمسؾكم
اٌدخؾماإلثـقشرايفمظقصػماظظاػرةمورؼقدقاتفا،موعـممثةمعبقعماظؿػاسالتمبنيم
زبؿؾػماظؼراباتماٌشؽؾةمجملؿؿعماظؾقثميفمأثـاءمإضاعةماظظاػرة .م
عـؾؿامرطزغاماظؾقثموعـمخالظفماظظاػرةميفمعدخؾمآخرمخصماىاغبماظقزقػلم
ظؾظاػرةمظػفؿمحاجاتمودواصعموممارداتمػمالء،مطؿامإسؿؿدغاميفمجاغبمآخرمسؾكم
بعض معـ ماظؿقؾقؾ ماظلؿققظقجل مخصصـا مبف مجزء معـ مدرادة ماظظاػرة مظػفؿم
ربؿقشلاماظرعزيمواظدالظل.م م
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ظؿقؼقؼ مذظؽ مإسؿؿدغا مسؾك مسقـة مسلؾت ماظعدؼد معـ مذرائح مػذا ماجملؿؿعم
تراوحتمبنيمعؿغرلاتماظلـمواىـسمواٌفـة .م
وطانمأنمإغطؾؼـاميفمحبثمػذاماٌقضقعمسؾكمدرادةمادؿطالسقةمخاللمعقدؿم
5440م،مثؿماظدرادةماٌػصؾةمخاللم5442م5441/ممإظبمشاؼةموضعماظؿؼرؼرماظـفائلم
ظؾؾقثمذفرمأطؿقبرم5441م،موباظؿاظلمصؼدمإعؿدتماظدرادةمظؿشؿؾمثالثمعقادؿم
عؿؿاظقة م موإنمغرجعميفمرقل مػذهماٌدةمظعددمعـماظظروفمواألدؾابماظشكصقة،م
صنغف معـ ماظـاحقة ماألغذلوبقظقجقة متؾؼك مػذه ماٌدة مسادؼة ميف مصفؿ مػذه ماظظقاػرم
واجملؿؿعاتماظػاسؾةمشلا،موتؾؼكمعؿعةماظؾقثمدوعاميفمسقائؼفموصعقباتف.مم م

خطوات البحث

الػصل األول

حاوظـامخاللمػذاماظػصؾمهدؼدمعاػقةمػمالءماظػاسؾنيمشلذاماظطؼس،مواظؿعرؼػم
بلصقشلؿ موتلؿقؿفؿ ،معع مرباوظة ماإلٌام ماظـظري ميف مهدؼد ماظظاػرة ماإلحؿػاظقةم
(اظقسدة)مباٌـطؼة،مصؽاغتمبذظؽماظقسدة،أوالدمغفار،ماظقظلمدقديمضبلماظـالثقةم
اظؾقـقةميفمػذاماظػصؾ.م م

الػصل الثاني

تطرضـامصقفمباظدرادةمظؾؿكقالماظشعيبماحملؾلميفمتػاسالتفمععماظقظلمطلؾطةم
وضدراتمروحقة،مودمعؽاغفامضؿـمعؽقغاتماٌـظقعةماظشعؾقةمشلمالء،موتـفؾلم
عـمخاللماشلاالتماظؼددقةماٌالحظةمخاللممماردةمرؼسماظقسدةمواظزؼارة

الػصل الثالث

خصصـاهمظدرادةماظظاػرةميفمبعدػاماظطؼقدلمواظرعزيمورباوالتمصفؿمدالالتم
ذظؽ .م

الػصل الرابع

وخصمبدرادةماظظاػرةميفمبعدػامواظقزقػل،مواظؾقثميفمدواصعموعقؽاغقزعاتم
إدؿؿرارؼؿفا.

الػصل اخلامس م
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خصصـاهمظؼراءةماظعالضةماظؿػاسؾقةمبنيمزاػرةماظقسدةمواظقظلمواظعرشماٌؿارسم
شلا ،موذظؽ مبندؿؼراء معقداغل مظذلاثقات مورعزؼات موضقؿ مػمالء ،ميف معبؾة مأبعادم
وسـاصرمحاوظـامررحفامعـمعـظقرمعقؽرودقدققظقجلمطبصماظؼؾقؾةمربؾماظدرادةم
وطانمػذاماظػصؾمخامتةمٌؼاربةماظظاػرةموصفؿمسالضؿفامعـمخاللماظؾعدماىققثؼايفم
شلذاماظعرش.

مودان البحث

عرش أوالد نهار

تعروف تارخيي وجغرايف

هؿؾمضؾقؾةمأوالدمغفارمصضاءامجغرايفمميؿدمسؾكمعلاحةم 519444مػؽؿار،مأيم
ربعمعلاحةمتؾؿلانمطؾفا،موشلامحدودمععماٌغربموععمدوائرمبينمدـقسموبينم
بقدعقدمووالؼيتمدقديمبؾعؾاسمواظـعاعة .م
إنمرضؿماٌلاحةمػذه،مؼعؽسمتارؼخمػذهماظؼؾقؾةميفمذغؾفامظؾػضاءمجغرايفمطؾرلم
عـذمتلدقلفامظؾققم،موػقماظشلءماظذيمأسادغامبدورهمظؾؾقثمواظؿـؼقبميفماٌـطةم
وسـمأصقشلاموتارطبفامععماإلغلانموايضارةم .م
تارطبقا مال مؼعرف ماظؽـرل محقل ماظلؽان ماألصؾقني مظؾؿـطؼة ،مإال مأن مبعضم
دراداتمعامضؾؾماظؿارؼخمٌـطؼةماظغربماىزائري،موعـمذظؽمبعضمأحباثماظـؼقبم
 NOELماظذي محاول مطشػ ماظـؼاب مسـ مبعض ماآلثار ماظؿارطبقة ماظيت موجدتم
باٌـطؼة معـ مصقان مواٌـققت ،موحدد معـارؼ متقاجدػا مباظعرؼشة مواظعابد مودقديم
اىقالظل،موشرلػامعـماظؼرىماٌـطؼة.7مم م
بشرؼا مإسؿدل مبعض ماإلثـقشراصني ماظذؼـ مإدؿـد مسؾقفؿ ماظـؼقب م NOELميفم
عرادالتفمأنماظلؽانماألوائؾميفماٌـطؼةمطاغقامؼؿؿقزونمباظؾقنماظؼريف،مرردػؿماظدلبرم
إظب ماظلـغال مواظلقدان م(اظغربل) محني موصدوا معـ ماٌشرق ،موإدؿقرـقا معؽاغفؿ ميفم
اٌـطؼةمحقاظلماظؼرنم55مق.م .م

م

7

Capitaine Noel, BSGO, Document Historiques les Tribus de l’Annexe
d’ElAricha, SEP –DEC, 1917, pp. 233-236
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وتشفد ماظؽـرل معـ ماألعؽـة مواألزلاء مواآلثار مسؾك متعؿرل ماىـس ماظدلبريم
(اظزغاتقني) مظؾؿـطؼة معقزسة مبني مجؾال م"تقغزاؼت موتـقذػل موخؾقؾ ،مودذرةم
اظقفقدي ،موسني متاداظت م مواحملفقب مواٌشاعقش موعقلقن مودقدي ماٌكػل،م
واظصقادة موجؾؾ مدقدي ماظعابد ،موؼرجح مأن مصذلة متعؿرلػؿ مإدؿؿرت مإظب معا مضؾؾم
االدالم ،موباإلضاصة م مإظب مػذه ماظشقاػد ماٌادؼة ،مػـاك مذقاػد مرعزؼة موظغقؼة ميفم
اٌـطؼة ،معـ مذظؽ متلؿقة ماظعدؼد معـ ماٌـارؼ م ،مطؿادارت ،موبقؼؾػانمممممممممممممممم
ومتقػرتقت....8اخل .م
وسؾكمعامؼؾدومصانمصالبةماظدلرماظذؼـمطاغقامؼقجدونمباٌـطؼةمحالمدونممتؽـم
اظروعانمعـماظلقطرةمسؾقفام،موضؿفامظؾقعارؼامتؾؿلان.9م م
ويف متارؼخ مالحؼ موخالل معلار محؽؿ ماظدوؼالت مظؾؿغرب ماألودط ،ممت مإغشاءم
اظعدؼدمعـمايصقنمواظؼالعمواحملالتماظعلؽرؼةمبفذهماٌـطؼة،معـمذظؽمحصـم
تاعزدطتمجبؾؾماحملصرمإظبماىـقبمعـموجدة،موضؾعةمجؾؾمتـقذػل،موحصـم
دؾدوماظقاضعميفماظلػقحماىـقبقةموحصـماظؼقرموػلماألثارماظيتمؼؾؼكمعـفاماظعدؼدم
إظب ماظققم مطشقاػد متارطبقة مسؾك ماظؿققالت مواٌكاض ماظذي مسرصؿف ماٌـطؼة مأثـاءم
تعاضبمحؽؿماظدولمواحؿالشلامأؼضا .10م
صقؿامطبصمذبالماظؿقركمأومايقزماىغرايف ماظذيمذغؾؿفمػذهماظؼؾقؾةمبنيم
األعسمواظققم صنمناممتمتلفقؾفمعـمخاللمبعضمايقاراتمععمزبدلؼـا،مواسؿؿادام
سؾك مأحباث ماظـؼقب م NOELماإلثـقشراصقة ،مصؼد مسلؾ متقاجدػؿ مضدميا مجملالم
هركمعضاسػمسؿامػقمسؾقفماظؼؾقؾةماظققم.م م
إذموصؾتمهرطاتمسشائرػامإظبماىـقبمظؾفزائرمخصقصامجؾالمسؿقر،ماظيتم
طاغتمتضؿمجزءامػاعامعـمضؾقؾةمأوالدغفارمأغذاكموؼرجعمدؾبمػذاماظؿقركموذغؾم
طؾ مػذ ه ماٌلاحة مإظب مساعؾل ماظؿفارة ،مواسؿؾار ماٌـطؼة مضدميا مطؿعدل مػام مشلا،م
ؼضافمشلامساعؾماظؼرابةماظيتمطاغتمتعقشميفمإضطاعمػاممعـمػذاماظػضاءمباإلضاصةم
إظبمسقاعؾمبقؽقةمداػؿتميفمتطؾعمػمالءمععمحقاةماظذلحالمبنيمػذهماٌـارؼ .م
م
 8م تادرات،مضرؼةمأومذبؿقسةمعـماظدؼار،مواديمبقؼؾػانمتعينموادماًـازؼر،موطؾؿةمؼؾػان،ماًـازؼرموعػردػام
ؼؾػمأيمخـزؼرمأعامطؾؿةمتقػرتنيمصؿعينماظؽفػمأوماٌغارةماظصغرلة
Ibid, pp. 237-238.
Ibid, pp. 237-239.

9
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ب ـ أصوله

تعؿدلمبعضماإلثـقشراصقاتماظيتمحصؾـامسؾقفا،مأنمضؾقؾةمأوالدمغفارمأولمعام
غشؽت معـ ماظعرب ماٌفاجرؼـ مظؾالد ماٌغرب مواالغدظس موتـقدر مغلؾقا معـ ماإلعامم
إدرؼس ماألصغر مبـ مإدرؼس ماألطدل مإظب مشاؼة مصارؿة ماظزػراء مبـت مدقدغا مربؿدم
صؾعؿ،11موباظضؾطمعـمأدرةمإدرؼلقةمػاجرتمإظبمجؾالمسؿقرمباألرؾسمبعدمدؼقطم
ساصؿة ماظدوظة ماإلدرؼلقة مصاس مسام م392م ،موضد مإحؿضـفا ماألعازؼغ ماظذؼـ مطاغقام
ؼعؿرونمباٌـطؼة .م
ويفمأواخرماظؼرنم19ممزفرمحػقدمعـمأحػادمػذهماألدرةماإلدرؼلقةمؼلؿكمربؿدم
بـمأبلماظعطاءم -محلبمأشؾبماظروؼاتماٌؿقاترةمأوماٌؽؿقبةم– مػذاماألخرلماظذيم
خؾػمثالثةمأوالد ،معـفؿماالبـ ماظـاظثمواٌلؿكم"زؼد"مواظذيمطـكم"بـفار"مػذام
اظذي مدقؽقن ماألب مايؼقؼل مألوالدغفار ،مواظذؼـ مادؿلؿؾفؿقا معـف مازلفؿ ،مػذام
اظعرش ماظذي مسرف ميف معرحؾة مالحؼة معـ متارطبف ماظؿشؿت مظػروسف موسشائره مبنيم
سددمعـماظؾؾدان ماٌغاربقةمواٌشرضقةموذظؽمخاللماظؼرغنيم10مموبداؼةماظؼرنم12م،م
وعـمػذاماظؿشؿتمبؼلمصرعمعـماظعرشمضابعاممبـطؼةمجؾالمسؿقرموػقماظذيمتشؽؾتم
عـف ماظؼؾقؾة ميف معرحؾة مثاغقة مبني ماظؼرغني م12م مو11م موسؿت معـطؼة ماظصػقصقػةم
خاللماظؼرنم12مموضؿتمأحػادمزؼدمبـمربؿدمبـمأبلماظعطاءموذرؼؿفؿماظالحؼةم
ظلقديمسؾدماظرغبـموأبـائفمأغبدموعقدكموضبل،مػذاماألخرلماظذيمدقشؽؾمعـم
أبـائفموأحػادهموأتؾاسفمسرشمأوالدغفارماىدؼدمبـاحقةمدؾدوم– موػؿمأوالدغفارم
اياظقنيمباٌـطؼة -موبذظؽمأصؾقتمضؾقؾةمأوالدمغفارمإظبماظققم،متؿكذمعـمدقديم
ضبلماىدمواٌمدسمواظضرؼحمماظذيمهجمإظقفمطؾمعقدؿمصفقمعالذػاماظروحل،م
وذقكفا ماظؼقعل مدظقؾ مػقؼؿفا موإرتؾارفا ماىـقاظقجل مبلالظة ماألذراف موجدػؿم
ردقلماالدالممربؿدمبـمسؾدماهللمصؾعؿ .م

ج -تسموته

دؾب متلؿقة ماظؼؾقؾة مأدال ماظؽـرل معـ مايدل ،موتداوظت ماظرواؼات ماظشػقؼةم
اظؽـرلمعـماألراءمواإلخؿالصات،معـفامعقالدمأربعنيموظداميفمؼقممواحدمحملؿدمبـم
أبل ماظعطاء متشؽؾت معـفؿ ماظؼؾقؾة موزلقت مبذظؽ ،موػذا محلب مأحد ماٌكدلؼـمممم
(83مدـة) .م
 11مابـمسؾدماياطؿ ،ماىقالظل،ماٌرآةماىؾقةميفمضؾطمعامتػرقمعـمأوالدمدقديمضبلمبـمصػقة،متؾؿلان،م
عطؾعةمبـمخؾدون،م،1961مط،1مص.51.
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أعامبعضماٌراجعماإلثـقشراصقةماظيتمدردتماٌـطؼةمصؿؿػؼمحقلمرواؼةمواحدةم
وػل ماٌؿداوظة مباٌـطؼة ،مواظيت مترى مأن ماظلؾب ماظرئقلل مظؾؿلؿقة مؼـطؾؼ معـم
ايادثة ماظيت موضعت محملؿد مبـ ماظعطاء ،مواظذي مطان مسائدا معـ مايج ميف مبعضم
اظرواؼات ،مأو مصقد ميف مبعض مأخرى مصلؿع مخبدله مواصؾ مبـ مواغزعار ماظلقؼدي،م
اظذي مطان مؼـشط مضؿـ مطؾار مضطاع ماظطرق مأغذاك مباٌـطؼة ماٌؿؿدة مسدل ماظلفقب،م
صلشارمسؾكمربؾةمربؿدمبـمأبلماظعطاءميفمشقابفمموبعدمسقدتفمأخؾفماظرساةممبام
جرىمصؿؿؾعمأثارمواصؾمبـمواغزعارموتؾارزمععفمبقادمؼلؿكم"موادماظؾقز"مواضعمذرقم
عدؼـةمتقفرتمماياظقة،مصؼؿؾفمخاللمؼقعفمذاك،موبشلنمواغزعارمؼؼقلم Berque
 Jacquesم"واصؾ مبـ موغزعاراظلقؼدي مضائد مبدوي معـ مضؾقؾة مدقؼد ،ماظيت مسرصتم
خاللمضرنم10ممبػضؾمابـمخؾدونمواظيتمطاغتمتـؿؼؾمبنيمجؾالماظظفرةمسلاالم
واظصقراء مجـقبا ،مإذ مطاغت متلقطر مسؾك مػذه ماٌـطؼة معـ ماىزائر م" ،موؼذطرعـم
ذظؽمتؾؿلانموصاسموتقغس .12م
واٌفؿمأنمعـطؼةماٌعرطةمإظبماظققممتلؿكمواديمغفارمواصؾموأحقاغامأخرىمغفرم
واصؾموػقمعامصبعؾماظرواؼاتمعؿضاربةمبنيمطقنماظؼؾقؾةمزلقتمبـفارمذاكماظققمم
طؾعدمزعينمؼمرخمشلا،مأومظـفرموادماظؾقزمطؾعدمجغرايف،مأومظـفارمطؾعدمبشريموػقم
اإلبـماظؼادممحملؿدمبـمأبلماظعطاء .م
وايؽاؼةمععروصةموغؼؾؿفامسدةمصقغمظـلابقةماظعشؿاوي،مغلفؾمظؾؿـالمغػسم
ايؽاؼةمبـالثمصقغمزبؿؾػةمظؾـلابقات،م(زبطقطمصاسمعذلجؿمعـمررف"مل.شم
صرلو"حقلماظشرصة مباٌغربمدـةم1388م،موزبطقطماىـقبماظشرضلماىزائري،م
اظذيمترعبفم"جقاطقبقيت"محقلماالغلابمدـةم1341مموزبطقطماظؼطاعماظقػراغلم
اظذيمادؿعؿؾفم"بؾفاسللمبـمبؽار"،مواٌؿـؾميفماظقاضقتةماظذيمغشرهمدـةم1311م) .م
واألصح محلب مػذه ماظرواؼات ماٌؽؿقبة مواظؾعض معـ ماظشػقؼة ماٌؿداوظة ممبـطؼةم
اظؾقث،مػلمأنمربؿدمبـمأبلماظعطاءمضؿؾمواصؾماظزعريمأومابـمواغزعارماظلقؼديم
يفموادمأومغفرماظؾقز،ماظذيمأخذمعـذمذظؽماظققممطؿامدؾؼماظذطرمادؿم"مغفرمواصؾم"م
ؼضقػماظـؼقبم Noelمضائالم"مغػسمؼقمماٌعرطةموظدمحملؿدمبـمأبلماظعطاءموظدام
زلاهمزؼدامظؽـفمظؼؾفمبـفارمإحؿػاءاموتقؿـامباظققمماٌشفقدماظذيمإغؿصرمصقفمسؾكم

12

Berque, Jacques, L’Intérieur du Maghreb 15-17 Siècle, Paris, Edition
Gallimard, 1978, p.337.
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سدوه ،13م وبفذا مؼؾؼك ماصطالح مأوالد مغفار مػق ماظلائد ماظققم مباٌـطؼة ،موعع معرورم
اظزعـمزالمعـماظؼاعقسماٌؿداولماصطالحمسؾارةمأوالدمغفر .14م

الولي سودي حيي بن صػوة م

اظؽالممسـمزفقرماظقظلمدقديمضبلمؼؼقدغامضؾؾماظؿعرؼػمبشكصفمإظبمتؾكقصم
عل رلةمأدرتفماظيتماجؿؿعمسلؾفاميفمزواجمدقديمسؾدماظرغبـماظطاظبماظشابمعـم
الالمصػقةمبـتمدقديمدؾقؿانمبـمأبلمزلاحةماظؾقبؽريماظصدؼؼل 15موطانمذظؽم
حقاظلمدـةم1258م،مطؿامذطرتمذظؽمبعضماٌراجعمواألحباث،موطانمعـمغؿائجم
ػذا ماظزواج معقالد مدقدي مضبل مدـة م1253م392/ه موبعده مأخقؼف مأغبد موعقدك،م
وغؽؿػل مبلوشلؿ م– مدقدي مضبل ،-مػذا ماظذي مساش مؼؿقؿ ماألب معـذ مدـ ماظعشرم
دـقات،موػقماظشلءماظذيمحؿؿمسؾقفموأخقؼفموأعفمظؾعقشمععمأخقاشلؿمٌدةمرقؼؾةم
عـماظزعـ،مػذاماظذيمسزاهمبعضامعـماظؾاحـقنيميفمتؽـقةمأوالدمدقديمسؾدماظرغبـم
بندؿمأعفؿمالالمصػقةمبدلمادؿمأبقفؿمؼؼقلميف مذظؽماظؾاحثمخؾقػةمبـمسؿارةم"م
إغـامأعاممحاظةمغادرةمإلياقمدالظةمإعرأة،مرشؿمطقغفامعؿزوجةمعـمرجؾمذرؼػ،م
وطردمصعؾلموسؽللمبؼؾقؾةماظؾقبؽرؼة".16مم م
ويف معؼابؾ مػذه ماظؿلؿقة ماظؽـقة مبلبـاء مصػقة ،مبرزت موإغؾعث معـ مجدؼدم
اإلدؿعؿالماٌؿزاؼدمظعؾارةمأوالدغفار،مسؾارةسؿرػامأغذاكمأطـرمعـمضرغنيم(زعـمزؼدم
بـمربؿدمبـمأبلماظعطاء)مأسادػاماٌعـققنمظؾقاجفة،مععمطـرلعـماظدساؼةمإلبرازم
اخؿالصفؿمسـماظؾقبؽرؼة".م م
ممموضدمادبذمدقديمضبلمعـمعـطؼةمدؾدومعؽانمإلغشاءمزاوؼؿفموعـمخالشلام
اظؼؾقؾةماظيتمبدأتمتؿشؽؾمعـمحقلمػذاماظقظلمخاللماظؼرنم11م،موضدمأخذماظعؾقمم
سـ مبعض ماظشققخ مواألضطاب موعـ مبقـفؿ مدقدي مسؾد ماظرغبـ ماظلفؾل ،موجدهم
دقديمدؾقؿانمبـمزلاحةمطؿامؼذطرمذظؽم .17.J Berqueم
 13ابـمسؾدماياطؿ،ماىقالظل،معرجعمدابؼ،مص.ص.93-93 .

 14بـ مسؿارة ،مخؾقػة ،معلرلة ماظؾقبؽرؼةم( ،)1ماجداد مأوالد مدقديماظشقخ،مت ،مربؿد مضـدودل ،موػران،
عؽؿؾةمجقديمعلعقد،م،.5445مص .35
 15اظشقخمبـمبؽار،مبؾفاسلل،م"اظلؾلؾةماظقاصقةمواظقاضقتةماظصاصقة"،معـمطؿابممذبؿقعماظـلبموايلبموم
اظػضائؾمواظؿارؼخمواألدبميفمأربعةمطؿب،معطؾعةمابـممخؾدون،م1311مم/م1931ه،مص.ص.م-512م .511م
 16ابـمسؿارة،مخؾقػة،مغػسماٌرجع،مص.32 .
17

Berque Jacques, Ulémas, Fondateurs, Insurges de Maghreb (17 Siècle), Paris,
Sindbad, 1981, p.57.
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وبذظؽمسرصتماٌـطؼةمغقعمعـماظؿعؿرلمبعدماظػراغمواظػقضكماظيتمساذؿفامعـم
ضؾؾ،موطـرمسددماألتؾاعمواٌردؼني،موتشؽؾمبذظؽمسرشمأوالدغفارمعـمخاللمبعضم
ػمالءموعـمخاللمأبـاءموأحػادمػذاماظقظل،ماظذيموصؿفماٌـقةمحقاظلمدـةم1114مم
19
حلبمبعضماٌراجع18مودصـمطؿامؼذطرماىقالظلمبـمسؾدماياطؿم"بقادمبقشدو"
يفمجؾؾمربؿدماظلـقدلمسؾكمبعدمأربعةمسشرمعقالمعـمدؾدو .م
وسؾقفمضؾةمسظقؿةمؼؼصدػاماظـاسمظؾزؼارةمواظؿدلك،20محبقثمتعؼدمسؾقفماظؼؾقؾةم
إحؿػاالمدـقؼامؼلؿكمبقسدةمدقديمضبلمبـمصػقةمعـمطؾمخرؼػ،مصبؿؿعمخالظفم
أوالد م غفار موشرلػؿ موؼضربقن معاخػ معـ مبققتفؿ مضرب مضرضبف مٌدة مثالثة مأؼامم
ؼؽرعقن مصقفا ماظضققف موؼؼدعقن ماظقالئؿ مواظذبائح ،موؼطعؿقن ماظطعام متقحد مصقفم
اآلراء موهؾ ماًالصات ،موتلؿعرض مصقفا ماظؼؾقؾة مصؾؽؾقرػا ،موتدلز مربؾقؿفام
وممقزاتفا مسدل مظعؾة ماظعالوي مواظؾارود مواظػرودقة ،موتؾؿؼل معبقع ماظذطر مواٌذاطرةم
صقعاد مأحقاء معـاضب ماظصايني مواىد مدقدي مضبل مبػضاظف مورباعده مودؿذطرم
اظؼؾقؾة معاضقفا موحاضرػا موهدد مأصاق معلؿؼؾؾفا موتقحد مجفدػا مًدعة مأصرادػام
وورـفا .م
وتؿػرق معبقسفؿ معـ محقل مضرؼح مدقدي مضبل ،ممبـؾؿا مأصؿؿح مبف معـ مدساءم
وذطر،مربددؼـمظـػلفؿمعقسداماظلـةماٌؼؾؾة،موبذظؽمؼعقدماظعرشمودؼدموذقـم
ػقؼؿف موػـددؿفا مطؾ مدـة محقـؿا مؼؾؿؼل مزعـف ماألدطقري موحاضره ماظدؼـقي،م
وهدد معالعح موجقده موإدؿؿرارؼؿف مسدل ماألجقال ماٌؿعاضؾة ،مأعال ميف متقاصؾ مالم
ؼـؼطعمعامداعتمتـشؽةمإجؿؿاسقةمتؾؼـمظألجقالماياظقةممصالمودمصرضامبنيمعـؼػم
وأعل،مالمذقخموالمصغرل،مالمإعرأةموالمرجؾ،مطؾفؿمودػؿمباٌقدؿموطؾمظفمآعاظفم
وعرجقاتف،موطؾمظفمررؼؼؿفميفماظؿضرعمهللمسدلموظقفمدقديمضبل،موطؾمظفمزبقاظفم
وتصقراتف ،مومتـالتف مإواه ماظقظل ماىد موإواه مضؾقؾؿف مسدل مسؿر مزعين مٌقدؿم
إحؿػاظلمسؿرهماظققممضبلبمباظؼرون .م

 18ابـمسؿارةمخؾقػة،مغػسماٌرجعم،مص .38
19ابـمسؾدماياطؿ،مغػسماٌرجع،مص .05
20غػسماٌرجعماظلابؼ،مص .05
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نتائج البحث

عا مميؽـ مأن مؼؼال ميف مخؿام معؾكص مػذه ماظرداظة موعـ مخالل ماظؾقث مسؿقعام
اذؿؿاظفمسؾكمثالثمرباورمأدادقةمغعؿدلػامذاعؾةموجاععةمجملؿؾمأبعادموعمذراتم
ػذاماظعؿؾ،موشبؿصرػاميفمعبؾةماظـؿائجماظؾقـقةماظؿاظقة:

احملور األول

مالبعد السوسوو ثؼايف لظاهرة الوعدة

متعد معـ مخالظف ماظظاػرة موعـ معـظقر مصاسؾقفا ،موعـ معالحظاتـا مظلؾقطقاتفؿم
وممارداتفؿ معصدرا مأدادقا مظؾرضابة ماإلجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مسؾك مأصرادػؿ ،مصاظرشؾةم
يفماظؿعاضدمواظؿالحؿماإلجؿؿاسلمبنيمصرقماظعرش م موعؼاوعةماظؿشؿتماظذيمتعرضم
شلذاماألخرل،مػلمعـمأدادقاتمإغعؼادموإدؿؿرارؼةمػذهماظظاػرةم(اظقسدة).ممممممم م
إن مإدؿؿرارؼة ماظظاػرة ماظققم مؼطرح مطضرورة مظػرض مػذا ماظعرش مظرضابؿف مسؾكم
ذباظفماظذلابلموممقزاتفماظـؼاصقةماًاصةمبف موباٌكؿصرماٌػقدمصننماظظاػرةماظققمم
ػلمداصعمرؼقدلمظػعؾماظؿقاصؾمواإلدؿؿرارمشلذاماظعرشمطؽقانموطػاسؾمإجؿؿاسلم
عقجقدمملمؼـؿفل،مؼعدلمسـمغػلفمعـمخاللمػذهماٌظاػرماإلحؿػاظقةماظشعؾقةماظيتم
تذطرهمخبقصفمسـمضقاعمضقؿفمبنيماٌؿـاضضاتماٌادؼةمواإلضؿصادؼةماظضاشطةماظققمم
طؿامؼؼقلمبذظؽماظدطؿقرمرجبماظـفار .21م
يف مإدؿؿرارؼة ماظؼقام مباإلحؿػاظقة مػذه مواظؿشؾث مبفا موجد مأصراد مػذا ماظعرشم
اظـظام ماظضؾطل ماظرضابل ماٌؿقارث مبقـفؿ ،ماظذي مميؿـؾقن مظف موؼضؾط م مدؾقطقاتفؿم
وممارداتفؿمبشؽؾمؼـؿظؿقنمعـمخالظفموتقحدمجفقدػؿ،موؼعززمتضاعـفؿموهؾم
اظعدؼدمعـمعشاطؾفؿمبؼقاغقـفؿماظعرصقةمبعقدامسـماظلؾطماظؼاغقغقةمظؾدوظةميفمطـرلم
عـماألحقان.ممممممم م
إنمتضاصرمساعؾ ماظؾقؿةماىؿاسقةمعـمجفةمأخرىمعـمخاللمإجؿؿاعماظعرشم
جبؿقعمعشاربفمحقلمضرؼحموظقفماٌمدسمظف،مضبقؾمػمالءمإظبماظعقدةمواظؿذطرميفم
أصؾماظؾدأمواظؿؽقن،موعـممثةمتصؾحماظقسدةمذاتمزعـمأصؾل-ضددلمصبؿعمػمالءم
يفموحدةمعؿـاػقةمعؿفاغلةمأعامماٌؿغرلةماظؼددقةماٌلقطرةمسؾكمزبقاشلؿماظشعيب.مممم م
 21ماظـفار ،مربؿدمرجب،م"ماظؼقؿمواظعاداتمواظؿؼاظقدماظعربقةم"،معـمطؿابمدراداتميفماجملؿؿعماظعربل،م
سؿان،مإهادماىاععةماظعربقة،م،1332مط،1مص.911.ممم م
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إن ماظقسدة ماظققم مأضقت معرتؾطة مبزعـ مإجؿؿاسل متضؾط معـ مخالظف ماظؼؾقؾةم
تػاسالتمأصرادػامصفلمتؿقدطميظاتماًصبمدقاءمعـمخاللمحصادماحملصقلم
أومعـمخاللمبدأمسؿؾقةمايرثموباظؿاظلمصننماجؿؿاعمػمالءمصقفمغقعمعـماظدسقةم
ظؾؿضاعـميفمطؾؿاماياظؿني،ميفماٌؼابؾمصننمإدؿعراضاتماظػؾؽؾقرمبنخؿالصف،مؼػرضم
غقعمعـماظرضابةماظـؼاصقةميفماٌكقالماىؿعلمشلمالءمدقاءميفممتقزػؿموإخؿالصفؿمأوم
حؿك ميف متػاخرػؿ ،موباظؿاظل ميف مذظؽ مغقع معـ ماظؿذطرل مظألجقال مخبصال ماألجدادم
واظؼؾقؾة مطؽؾ ،موباظؿاظل متلفؿ مػذه ماألخرلة معـ مخالل ماظقسدة مورؼقدقاتفا ميفم
هؼقؼ مغقع معـ ماظرضابة ماإلجؿؿاسقة مواظـؼاصقة ماظيت متربط ماظذاطرة ممباضل ماىدادم
وععاغل مظؼائفؿ موإدؿعراضفؿ مظػؾؽؾقرؼاتفؿ مدقاء ميف ماإلجؿؿاع مأو ميف مغؽران ماظذاتم
اظػردؼةمظػائدةمصاحلماىؿاسة.م م

احملور الثاني

مالبعد الدوين لظاهرة الوعدة

اٌالحظمعـمخالظفمٌؿارداتمودؾقطقاتمػمالءماظيتمسؽلت مصعؾماإلسؿؼادماظشعيبم
شلمالءموعـمخالظفمتدؼـفؿماظشعيب،ميفمعؼابؾماظؿدؼـماظرزللماٌؾينمسؾكماظـص.م م
اٌكقال ماظشعيب ماحملؾل مال مؼػصؾ مبني معا مػق مدؼين مرزلل ،موعا مػق معؿعؾؼم
باظؿدؼـماظشعيبمصاظقاحدمضبؿقيماآلخر،مصالمؼقجدميفممتـالتفمأصالميدودمبقـؿام
ػقمدؼينموذؾفمدؼين،مبؾمظقسمػـاكمبدسةموالمحرام،موممارداتفمعـمخاللمرؼسم
اظقسدة مػل معـ ماإلدالم ،موباظؿاظل مصادؿؿرارؼة ماظظاػرة مػذه مبلػداصفا مووزائػفام
ودواصعفامعـمصؿقؿماظؿقجفماظدؼينماظعاممواظصققح.م م
اظقظلمعـماٌـظقرماظشعيبمشلمالءمػقمرعزمعؼدسموجزءمالمؼؿفزءمعـمضدادةماهللم
وردقظفموذرصف،موباظؿاظلمصطاسؿفمواجؾةمطؾؼقةماظػروضماظدؼـقة،موإحؿػاظقؿفمأعرم
ضروريميفمطؿالمتدؼـمػمالء،مأطـرمعـمذظؽمصؼدمأصؾحماظقظلموإحؿػاظقؿفمعـماظدؼـم
اإلدالعلمواإلدساءمبغرلمذظؽمعـماٌـظقرماظشعيبمشلمالءمػقمخروجمسـماٌؾةموجادةم
اظصقاب،مصاظقظلميفماظؿؿـالتماظشعؾقةمشلمالءمعـميؿمودمماظـيب م(ص)مودالظؿفم
اظشرؼػة،موشاؼؿفميفماظدغقامدوعامتؽقنماإلدالم .م
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ؼؼقل ماظدطؿقر محؾقؿ مبرطات ميف مذظؽ م ":ماإلغلان ماظشعيب مخالل متدؼـف موجدم
اإلخؿقارماظروحلمواظؿدرجميفمسالضةماٌمعـمباهللمدؾقالمظؾؿعؾدمباألوظقاءمواٌزاراتم
واالحؿػالمبفا".22م م
موؼؼقلمأؼضام"مإنماٌمعـمتقصؾمإظبمضرورةمإضاعةموادطةمبقـفموبنيماهلل،موػذهم
اظقادطة مػل ماظقظل ،مبعد مأن مابؿعد ماهلل مسـ مصقرة ماألب ،موأصؾح مزاػرة مباظغةم
اظؿفرؼدموبعقدةمايضقر".23م م
إن مػذه ماظقسدة ماظققم مبؿعؾرل مػذا ماجملؿؿع ماحملؾل ماظػاسؾ مشلا ممبـطؼة مأوالدم
غفارمػلميظةمودؼدؼةمظعالضؿفؿمحبؼؾماظؼدادةم(اظقظل)موعـممثةمبنيمعبقعم
اظػؽاتماإلجؿؿاسقةماٌكؿؾػةماٌشؽؾةمشلذاماظعرش،مواظيتموجدتميفمػذاماظؿفؿعم
اظلـقي مغقع معـ ماألعر ماظعػقي مظؿلاطـفؿ ماإلجؿؿاسل مظؾعضفؿ ،مويف متذطر مخصالم
ذرصائفؿ موإخؿؾار محفؿ متدؼـفؿ ،مويف مذظؽ مربطة معؼددة مظشقـ ماظذات ماٌمعـةم
بؿعؾرلماٌؾققثني.م م

احملور الثالث

البعد السوسوونػسي لظاهرة الوعدة

تقصؾـاميفمجزئفمػذامإظبمإسؿؾارمأنمادؿؿرارؼةمزاػرةماظقسدةماظققمممبـؾؿامهؿؾم
ععاغلماظؽالمماظلابؼماظذطر،مصػلممماردةمرؼقدقاتفامغقعمعـماإلذؾاعمياجاتم
روحقة مودقؽقظقجقة موعادؼة موشرلػا ،مصنبراء ماٌرض معـ مخالل مرؼس ماظزؼارة،م
واظؿكؾص معـ مدقء ماظطاظع مواظلقاحة ماظدؼـقة مواظذلصقفقة مسقاعؾ مععدلة مسـ مػذام
اظؿقاصؾ مبني ماٌضروح موأتؾاسف معـ مخالل مرؼس ماظقسدة ،مواحملاوظني معـ مخالظفم
واوزمإشذلاباتماظقضعماإلجؿؿاسلمواإلضؿصادي،مإظبماظؾقثمسـمبدؼؾفميفمثـاؼام
األضرحة موإحؿػاظقاتفا مألجؾ مهؼقؼ مغقع معـ ماظطؿلغقـة مواظراحة مواظػرج ،موظقم
زرصقا.ممم م

 22برطات ،محؾقؿ،ماجملؿؿعماظعربلماٌعاصر،محبثمادؿطالسلمعباسل،مبرلوت،معرطزمدراداتماظقحدةم
اظعربقة،م،5441مط،8مص.ص.م.523-523
23مغػسماٌرجع،مص.599.
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صؿفؿؾماظرؤىماظشعؾقةمباٌـطؼةمتؿػؼمإظبمحدمبعقدميفمإسؿؾارمػذاماظقظلمطرعزم
عؼدسموضرضبفمطـؼطةمعرطزؼةميفمحؾؼاتمتقاصؾفامويفمتدؼـفاماظشعيب،موباظؿاظلم
تصؾح ماياجة مظؾقدقط ،مواظؾقث مسـ ماظطؿلغقـة مواظراحة مواظػرجة مواشلقؼة مذاتم
ععـكمواحدميفميظةمتقاجدمػمالءمخاللمرؼسماظقسدةمبفذاماظضرؼح.ممم م
وباظؿاظل مصؿللظة مإدؿؿرارؼة ماظقسدة مػل ماظققم مصعال ،موعـ مخالل معقدان مػمالءم
ؼرادمعـفاميفمعؼاممأولمهؼقؼمغقعمعـماإلرتؾاطمبعقاملماألجدادموعـممثةماظؿشؾثم
بفقؼة مممقزة مشلمالء ،موعبع مضدر ماٌلؿطاع مػذا ماظعرش ماظذي مصؽؽف مايراكم
اإلجؿؿاسلمودقاداتماظؿقدؼثمواإلجؿـاثماظيتمعقردتميفمحؼف.م م
بصػةمساعةموعـمخاللمػذهماحملاورمبصػةمخاصةمتدركماظظاػرةميفمربؿقاػام
اظقزقػلمواظؼقؿلمواظرعزي،موأدوارػاميفمحقاةمػمالءماظروحقةمعـفامواٌادؼة،موتؾنيم
ظـا ميف مذظؽ مجزء معـ مدرػا ماإلجؿؿاسل مواظـؼايف مواظدؼين مواظـػلل مواإلضؿصاديم
واظلقادلمألػؾماٌـطؼةموظعؿقمماجملؿؿعمواظلؾطةماظلقادقةماٌلرلةمظؾؾؾد،مصاظؽؾم
ؼؾقث مسـ مذاتف ،مسـ مػقؼؿف ،مسـ مإثؾات موجقده مومتقزه ،موظؽؾ ميف مذظؽ مررضفم
اًاصة ،موعـ مطؾ مػذا مؼؾؼك ماإلسؿؼاد ماظشعيب معلؿؿرا ميف متؼدؼلف مظؾؿزاراتم
وظؾقظاتماظؾؼاءمبفا،موتؾؼكمععفمعبقعماظشرائبمعشدودةمإظبمذظؽمبرشؿمايداثةم
اظؿؼـقةمواٌعرصقة .م

املراجع املعتمدة

 -)1مابـ مسؾد ماياطؿ ،ماىقالظل ،ماٌرآة ماىؾقة ميف مضؾط معا متػرق معـ مأوالدم
دقديمضبلمبـمصػقة،متؾؿلان،معطؾعةمبـمخؾدون،م،1311مط1ممم م
 -)5مبال،مأظػرد ،ماظػرقماإلدالعقةميفماظشؿالماإلصرؼؼل،مت.بديمع.اظرغبـ،م

برلوت،مدارماظغربماإلدالعل،م،1331مط 1.م
-)9مد.مبرطات،محؾؾؿ،ماجملؿؿعماظعربلماٌعاصر،محبثمإدؿطالسلمعباسل،م
برلوت،معرطزمدراداتماظقحدةماظعربقة،م،5441مط.8م م
 -)0ماظشقخ مبـ مبؽار ،مبؾفاسلل ،م"اظلؾلؾة ماظقاصقة مواظقاضقتة ماظصاصقة" ،معـم
طؿاب مذبؿقع ماظـلب موايلب مو ماظػضائؾ مواظؿارؼخ مواألدب ميف مأربعة مطؿب،م
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