
 55-33،مص.م2013معارسم-جاغػلم، 55مسدد إنسانقات

33 

 

 

ممحمؿدي-مريم لـؿام

  مؼدمة

م،ضادقةماظيتمضدمتؾدومظظروفامرشؿم،ادؿطاعماإلغلانماظصقراويمعـذماظؼدؼؿ
مظعؿارةممقزمؼؿؿـؾمسيمابنغشاءمعدنمذاتمرابعممذظؽواحملقطةمبفمماظؿلضؾؿمععماظؾقؽة

صؼطمبؾممددمغقعماظلؽـاظصقراوؼةمملمحيصاظؿػاسؾمععماظؾقؽةمم،دؼةماظطقـقةاظؿؼؾق
مغظاعامأؼضا مباسؿؾارػا ماجملؿؿع متصقراتومرؾقعة مععف محيؿؾ مصؽرؼا ،مإغؿاجا

مبماظعؿؾومأداظقبمظؾؿػؽرلومععؿؼدات،مررائؼ مادصراألواجملؿقساتماًاصة عـمو.
ؾقؾمايقاةماالجؿؿاسقةمهمعـمعداخؾمعدخالماظصقراوؼةرةماظعؿاتعؿدلممػذاماٌـطؾؼ

مأبعادػا مبممبكؿؾػ ماألعر متعؾؼ مدقاء ماٌؿارداتمـقسقة ماالجؿؿاسقة، اظعالضات
ماألغشطةماالضؿصادؼة.وماظـؼاصقة

-جمؿؿعاتمصقراءماىزائرمعـمدراداتمجغراصقةماظدراداتمحقلظؼدمتعددتم
ماظشادعة،موم3دؼـقة،م2دؽاغقةم،1سؿراغقة ماظصقراء مشطتمعـارؼمخمؿؾػةمعـمػذه

                                                                                                                                   
 Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle (Crasc), 31000, Oran, 

Algérie.م 
1 Chaouche-Bencherif, M. (2006), La micro –urbanisation et la ville-oasis, une 

alternative à l’équilibre des zones arides pour une ville saharienne durable cas de bas-

Sahara, Thèse de Doctorat en urbanisme, Département d’architecture et d’urbanisme, 

Université Mentouri – Constantine; Kouzmin Yaël (2007), Dynamiques et mutations 

territoriales du Sahara Algérien vers de nouvelles approches fondées sur l’observation, 

thèse de Doctorat en géographie, Université Franche-Comté. Voir également le numéro 

d’Insanyat consacrée au Sahara : Le Sahara et ses marges, nos 51-52, janvier-juin 2011. 
2 Fontaine, J., Flitti, M. (2010), « L’évolution de la population du Sahara algérien de 1954 

à 1998 », in Abed Bendjelid (dir.), Villes d’Algérie – Formation, vie urbaine et 

aménagement, Oran, éditions du Crasc. 
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مأمظؽـ درسمباظشؽؾماظؽاسيمسيماٌـطؼةماالجؿؿاسلمملمؼ-نماىاغبماظـؼاسياٌالحظ
ماىزائرؼة مظؾصقراء ماظشرضقة مباظعادات مؼؿعؾؼ مصقؿا مخاصة ماألدرؼةمو، اظؿؼاظقد
مم.ماحملؾقةماٌؿاردةمسيمػذهماجملؿؿعات

ماٌؼالمؼّدمدـ ماظعاداتممسيمػذا ؿؿعملحؾلماظؿؼاظقدماألدرؼةمسيمجموبعضمػذه
م"مترغة"مقصقراويمػ م"واديمرؼغ"مجمؿؿعمضصر مممبـطؼة ماظقادي(. ؼؿؿقزم)والؼة

ماظؿؼؾقدؼةماظصقراوؼةمجعؾؿفمؼصـػمعـمررفموزارةم ماظؼصرمبـؿطمعـماظعؿارة ػذا
عامميقزمػذاماظؼصر،مموحدهماظـؿطماظعؿراغلم.مظقس5005طؿعؾؿمتارخيلمدـةمماظـؼاصة

مبامأنماىقؾموم.ةابؼاظلمؼاظقدمدؽاغفماظيتمورثقػامسـماألجقالتومبؾمأؼضامسادات
،مصنغفم0540بداؼةمدـقاتمرماياظلمعـمػمالءماظلؽانمػؿمآخرمعـمخرجمعـماظؼص

ضصقرمممظدؼـامػـامصرصةمغادرةمظؾؿعرفمسـمضربمسؾكمايقاةماالجؿؿاسقةمبؼصرمعـ
ماظشرضقةماىزائرؼةم مإجاباتمظواظصقراء ألدؽؾةماظؿاظقة:معامذظؽمعـمخاللمتؼدؼؿ

ماظعاداتم مأبرز ماظؿؼاظقوػل معارداظيتمد ماألدرؿفا مؼزالمبؼة مال مػؾ م"مترغة"؟ صر
ممياردقغفا ماظؼصر ماىدؼدةمدؽان ماظعصرؼة مدؽـاتفؿ ممسي متغّقأم طقػمممرت؟ػؾ

م؟صقفمعامػلماظعقاعؾماظيتمأدفؿتومراظؿغّقميؽـمتػلرلمػذام

 التحؼقق املقدانيمـفجقة 

رخيلماظؿاماىاغبمادؿـدغامسيمجزءمعـفمسؾكإثـقشراسي،ممعقداغلمضؿـامبؿقؼقؼ
ضصرم"مترغة"،موعـطؼةم"واديمرؼغ"ماٌراجعماٌؿقصرةمحقلممسؾكمصقفماسؿؿدغامحقث

مسؾك ماسؿؿدغا مماظرواؼةمطؿا مساذقاماظلـمظؽؾارماظشػفقة مأجؾمممباظؼصرماظذؼـ عـ
م ماٌـطؼة متارؼخ مجقاغبمحقاتفؿمعلاروتؿؾع مسدة اضؿصادؼة،مم)اجؿؿاسقة،معـ

مضومدؼـقة...(. ماإلثـقشراسي، مظؾؿقؼقؼ ممبشارطةباظـلؾة ماحملؾقنيممؿـا اظلؽان
م ماظققعقة ممطذاوحقاتفؿ مخمؿؾػمواحؿػاالتفؿ مسي مػـاماٌـادؾاتتؼاظقدػؿ ماٌدرودة

.مظؼدمضؿـامأؼضامبزؼاراتمعقداغقةمإديم5000)األدرؼة،ماظدؼـقة،ماظزراسقة...(معـذم
ماظؼدؼؿ مم،اظؼصر مظؼاءات مظدؼـا مطاغت م)ذققخ،موطؿا ماٌـطؼة مأػاظل معع عؼابالت
مربا مطذظؽمأسقان، مذيعـا مظؼد مذيعقات(. مرؤداء مإدارؼقن، معلموظقن مبققت، ت

ماظؿقثقؼم مإدي مإضاصة مإحصاءات...( م)خرائط، ماٌـطؼة مسـ مخمؿؾػة ععطقات
ماظػقتقشراسيمطؿؼـقةمعـمتؼـقاتماظؿقؼقؼماٌقداغل.

                                                                                                                                   
3 Moussaoui, A. (2002), Espace et sacré au Sahara, Paris, CNRS éditions ; Bellil Rachid 

(2003), Ksour et saints du Gourara, Alger, CNRPAH.  



 : بني... )والية الوادي(  ألدرية بؼصر" مترنة"التؼالقد اوالعادات 

35 

معاماظذيمغؼصدهمأوالمدـقضحم،اظيتمررحـاػامأسالهمؾؾماإلجابةمسؾكماألدؽؾةض
طؿامم،رماالجؿؿاسلمعـمجفةمأخرىاظؿغّقوم،ظقدمعـمجفةاظؿؼاواظعاداتمػفقعلممب
.مسيم"مترغة"سـمضصرموحملةمتارخيقةمسـمعـطؼةم"واديمرؼغ"مبعدمذظؽممـعطلد

ماألخرل ماٌؼالمدـعرضماظؼلؿ ماظعاداتموصػمعـ معـ ماألدرؼةماظؿؼاظقدومجمؿقسة
ماظؿؿرغلبماًاصة مماجملؿؿع م)أّيمغؼارنثّؿ مايدؼـة معع ماظؼدمية بعدمماٌؿاردات

م ماظؼصر مماظلؽـمسيمبـاؼاتمحدؼـة(وػفرة قاعؾمبعرضمبعضمسماألخرلسيمظـكؿؿ
ماظـؼاسيمشلذاماجملؿؿعماظصقراويماحملؾل.واظؿغرلماالجؿؿاسلم

 ر االجتؿاعيالتغّقوالعادات، التؼالقد 

مؼعّر ماإلثـقظقجقا مععفؿ موف ماظعادات مؼؾل:مواألغـروبقظقجقا مطؿا اظؿؼاظقد
مزاػرواظعاداتم» ماظشعؾقة ماظؿؼاظقد متارخيقة ماظقجقدموة محؼائؼ مػلمعـ م، ععاصرة

م  ماظلؾقطاتماظيتمدرجماظـاسمسؾكمسؿؾفاو االجؿؿاسلم)و(مغعينمبفاماٌؿاردات
مموأ مبفا محؿكمأصؾقتمعلظقصة،مصاظؿؼؾقدمػواظؼقام ماظػعؾمبفا سرفمؼرتؽزممقتؽرر

اظقاضعمأنمطؾمتؼؾقدمميقؾمإديممتققزمبعضماظؿصرصاتماظيتمؼشرسفاموسؾكماظروتني،م
ممعاض مؼؽقن معا م)...(سشاظؾا ماظذيمم.4«ابرا مأداظقبماىقؾ مؼؼؾد ماياظل صاىقؾ
سيممذظؽماٌؿارداتماالجؿؿاسقة،مإنمطانواألسؿالمؼلرلمسؾقفامسيمخمؿؾػمودؾؼفم
مشرلمذظؽ.م واظعؼقدةمأ واٌلؽـمأ واٌؾؾسمأ

ماظرئ ماظلؿة مصعؾماجؿؿاسلمقلأعا مصفلمأغفا ماٌؿارداتماظشعؾقة عرتؾطمةمشلذه
عرتؽزةمإديمتراثمؼدسؿفا،مشلامسالضةمبظروفماجملؿؿعماظذيموعؿقارثةمم،باىؿاسة

متصي موؿارسمصقف، مباظزعـ ماظـؾقي،موػلمعرتؾطة ماٌقظد مساذقراء، م)عـال: "اٌقاضقت"
مأغفاممتؿازم رأسماظلـةماشلفرؼة،معقدؿمايج،مذفرمرعضان،ماألسقاد...(،مطؿا

ماحذلاعفا.مباظؼقةماظيتمتػرضماالعؿـالماالجؿؿاسلمشلامو
اظؿؼاظقدمبشؽؾمعذلادف،مإالمأنمبعضماظؾاحـنيموضدمتلؿعؿؾمظػظؿاماظعاداتمو

أنماظػردمؼؾؿزممبفاموؼػرضقنمبقـفؿامععؿدلؼـماظؿؼاظقدمأضؾمإظزاعامظؾػردمعـماظعاداتم
مسؾكم"اظذلاثماظقرين" معـمأجؾمايػاز مؼعؿدلماظعاداتمأطـرمم،صؼطمذؽؾقا بقـؿا

ماظصدد:ممEdward Sapir"جدؼة".مؼؽؿبمإدواردمدابرلموأػؿقةم غلؿكدمم»سيمػذا
م ماظذلاث، ماظيتمحيؿؾفا ماظلؾقطقة ماألمناط مجمؿقع مسؾك مظؾدالظة ؼلؿؿرمواظعادات

                                                                                                                                   
مواألغـروبقظقجقا ،(5002) .عقؿشالم،وإؼزارم،بقارم،بقغت 4 ماإلثـقظقجقا موإذرافمعصؾاحمم،ععفؿ ترذية

 .386. ،مبرلوت،ماٌمدلةماىاععقةمظؾدراداتمواظـشرمواظؿقزؼعم"جمد"،مص0اظصؿد،مط
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مظؾشكص ماظعشقائل ماظـشاط معؼابؾ مسي ماىؿاسة مظدى مؼؽؿبمدؾاؼزروم،«احذلاعفا
مطانمحقام»:معـمجاغؾفممSpeiser FELIXصقؾقؽسم مإالمعا جيبمأالمؼلؿكمسادة

م.5م«اٌقجفمظؾؿفؿؿعممعـؾعـامعـماظقسلماىؿاسل
اظؿؼاظقدمحيؿالنمدالالتماالدؿؿرارؼةمسيماظزعـموظؽـمإذامطانمعػفقعاماظعاداتم

احملاصظةمسؾكماألذؽالماظـؼاصقةماٌؿقارثة،مصؽقػمميؽـمتػلرلماظظاػرةماألخرىمو
مرماالجؿؿاسل؟جمؿؿع،مغؼصدمزاػرةماظؿغّقموعـفامثؼاصةمأمقاظيتمالمختؾ
م)...(م»حاوظقامماظذؼـظدىمسؾؿاءماالجؿؿاع،ممأنمػـاكمإذياسامضدمحصؾموؼؾد
مغ ماظؿغّقتطقؼر محقل مساعة ماالجؿؿاسلظرؼات ماظعقاعؾمم،ر مسؾك ماظـؼاط واضعني

ماظدوظة،م مسؿؾ ماظعؼؾقات، ماظؿؼـقات، مضقاغنيماالضؿصاد، ماظلؽان، مسؾؿ األدادقة:
م ماٌؾؿؽرون،مواألزعاتماالجؿؿاسقة مأنموعـماٌؼؾقلماآلنم)مظؽـاألصراد دونمبرػان(

عـماظعؾثماظؾقثمو،متؿقددمظؿعطلمأثرام،ؾمأدؾابمعؿعددةرمبػعجملؿؿعاتمتؿغّقا
مم6.«راتماالجؿؿاسقةصاسؾمواحدمؼؽقنمعلموالمسـماظؿطقمسـموسـمدؾبمأولمأ

عـماظؿػلرلماألحاديمظؾؿغرلماالجؿؿاسلمماظذيمحصؾماالغؿؼالمػذاماظطرحمؼعؽس
مإدي ماٌؿعدد، مؼؿوماظؿػلرل ماٌػروضمأال معـ ماظصدد مػذا م"تغّقسي مسـ مايدؼث رمؿ

مداممػـاكمسدةمسقاعؾمباٌػردمبؾمسـم"تغّقاجؿؿاسل"م راتماجؿؿاسقة"مباىؿعمعا
م.مراتتػلرمػذهماظؿغّق

مغظرؼؿنيمظعاٌنيماجؿؿاسقنيم مدـعرضمػـا ماظؿػلرل، مسي ماالواه مشلذا طؿدسقؿ
م:م Roger Bastide روجقفمبادؿقدوحقلمػذاماٌقضقع:مإعقؾمدورطفاؼؿم

مد مإلعقؾ مورطفاؼؿباظـلؾة مباالو، مجقرج مظـا مؼؼدعف ممممممممممممغدؼقفمطؿا
Georges Balandier متغّق مؼقجد مال مصنغف متغّق، مبؾ معؿفاغس، ماجؿؿاسل راتمر

خاصةمبؽؾمعلؿقىمعـماٌلؿقؼاتماظـالثمظؾقاضعماالجؿؿاسل:ماٌلؿقىماظؾـققيم
غالمضؾقؿ،ماظلؽان...(،معلؿقىماالذؿاٌاديمظؾؿفؿؿع:ماألو)أيماألداسماظػقزؼائلم

ماٌعاؼرلم مأغظؿة مو)أيمعلؿقىماٌمدلات، م.علؿقىماظؿؿـالتماىؿاسقةواظؼقاسد(

                                                                                                                                   
،ماظرباط،معطؾعةماٌعارفماظعاداتمواظؿؼاظقدمسيماجملؿؿعماٌغربل ،(5004) .آخرونوسؾدماظؾطقػمم،بشبرل 5

 . 35- 30. صاىدؼدة،م
مم،دورتقف 6 مصراغلقا ماالغلاغقة ،(5005) .)إذراف(جان ماظعؾقم مبرلوت،مععفؿ مطؿقرة، مجقرج مترذية ،

 .533 .ص ،1ط جمد(و)طؾؿةمماٌمدلةماىاععقةمظؾدرادات
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مدرسؿفم ماٌلؿقؼاتمظف مػذه معـ معلؿقى مطؾ ماجملؿؿع(. مصقر ماٌـاظقات، )اظؼقؿ،
م.م 7م"تطابؼ"مبقـفاوالمؼقجدمإرالضام"تقاصؼ"مأورماًاصةمسيماظؿغّق

"إذاماغؿؼؾـام)...(ممؼؽؿب:اظـظرؼةمغػلفامتؼرؼؾامندػامظدىمروجقفمبادؿقدمسـدعام
،مإذاماسؿدلغامػذهمؿؾقغفا،موطؿرحؾةمأوديمهؾقؾقةعـماألصرادمإديماظـؼاصاتماظيتمحي

معـّظؿةاظـ م"طفشطؾؿقات" ،موظؽـمطؿفؿقسةمعـماظلؿاتماظـؼاصقةمؼاصاتمظقسمطـ
م)اظؿؼـقةم ماظرعزؼة مشرل ماظعـاصر م: ماٌؿؽررة ماألمناط معـ مسدد مإجياد مميؽـ صنغف

ماظرعزؼةم)اظدؼـقة،ماظعؾؿقة(،مطؿاممواٌادؼة(مضابؾة ظؾـؼؾمبشؽؾمأدفؾمعـماظعـاصر
مغؼؾفا، مؼلّفؾ مثؼاصقة مزلة مبلارة م)األدواتمعـالممأن مذظؽ مؼمخر متعؼقدػا بقـؿا

مت مأطـر مادؿعؿاشلا ماآلالتماظيتمؼعؿدل معـ مأدرع مأرقلمتـؿشر موؼؿطؾبموضؿا عؼقدا
م.8")...(ظؾؿعّؾؿم
ماغرىم ماالغؿؼال مسيمدرسة متػاوتا مأؼضا ماظـؼاصقةمػـا ماظعـاصر ظـؼاسيمحلبمغقع

ماظؿغّقو متعؼقدػا،مأيمأن مدرجة مظقسمعؿفاغلا مععقـة مسيمثؼاصة مور اظلرسةمبالمؼؿؿ
معادؼةملبحمفاغػل مشلا ماٌشؽؾة مأوماظعـاصر متـؿؼؾممطاغت مأدق مبعؾارة رعزؼة.

 بلفقظةمأطـرمعـماظعـاصرماظرعزؼة.مواظعـاصرماٌادؼةمبلرسةم
ماظعرضماٌػ مػذا معـ مغلؿكؾصف مػعا مػـمقاػقؿل ماظعاداتأن مبني مجدظقة ماك

مو مجفة معـ ماظؿغّقواظؿؼاظقد مصاظعاداتمبني مأخرى، مجفة معـ ماالجؿؿاسقة رات
ماظلاطـو ماظعـصر ممتـؾ مغلؾقا،اظؿؼاظقد ماظؿغّقم، ممتـؾ مبقـؿا ماىدظقة مػذه راتمسي

راتمظقلتمجذرؼةمباظؽاعؾ،مبؾمػلماالجؿؿاسقةماظعـصرماٌؿقرك.مظؽـمػذهماظؿغّق
م معؿػاوتة ماالسؿؾارإذا مبعني مأخذغا ممعا مدورطفاؼؿ مإ. عؾكمصم،بادؿقد.رموغظرؼيت

عـاصرمراتمعؿػاوتةمسيماظاٌلؿقىماألعدلؼؼل،مغالحظمتغّقمواٌلؿقىماإلثـقشراسي،مأ
اظؾعضمورمجزئقاماظؾعضماآلخرمتغّقواظـؼاصقةماٌدرودة:مصؾعضفامسيمررؼؼماظزوال،م

معلؿؿرا. مزال مدـعرضمماظـاظثمال مسـدعا مدـراه معا اظؿؼاظقدموبعضماظعاداتمػذا
سرضامظؽـمضؾؾمذظؽمدـؼدمممؼصرم"مترغة"مبنضؾقؿم"واديمرؼغ"،األدرؼةماًاصةمب

مبفذهماٌـطؼة.مٌـففقةمهؼقؼـاماٌقداغل
ضصرم"مترغة"مضؾؾمتؼدؼؿمععطقاتمػذامو"مواديمرؼغدـؿعرفمأوالمسؾكمعـطؼةم"

مؿرغقة.اظؿؼاظقدماألدرؼةماظؿواظؿقؼقؼماٌقداغلماًاصةمبؾعضماظعاداتم

                                                                                                                                   
7 Balandier, G. (1986), Sens et puissance, Paris, Ed. PUF, 3éd, p. 54-55.  
8 Bastide, R. (1971), Anthropologie appliquée, Paris, Payot, p. 51.  
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 مرنة"قصر "متو "وادي ريغ"إقؾقم 

عقاضعمتعقدمإديمصذلاتممإذمبفام،ثاراآلباظغـقةمعـماٌـارؼم"مواديمرؼغ"عـطؼةم
ماظؿارؼخ مضؾؾ م9عا ماٌـكػضةمم"أرؼغ" وأم"رؼغ".طؾؿة ماٌـطؼة مسؾك مؼطؾؼ عصطؾح

ممتؾعدمسـوماظقاضعةمسيماىـقبماظشرضلماىزائري م200اظعاصؿةمحبقاظلماىزائر
محبقاظلمسؾومطؾؿ متؼدر مجـقبمم030كمعلاصة مم"تؼرت"طؾؿ مإدي مسؿر( ذطم")بؾدة

م)ضربم مسلاالم"أورؼر"عروان ماظؽؾؿة،موم،( مػذه ماذؿؼاق محقل متضاربتماآلراء ضد
م مبربرؼة مطؾؿة موصقاضقتمايؿقيمعـالمؼرىمبلغفا ماظلؾكة عـمؼؽقنمعـفاموععـاػا

م.م10"رؼغل"ؼؼالمظفم
حقثمؼؼقلمسيمػذامم"رؼغةقبـ"غاتقةمؼرىمابـمخؾدونمأغفامغلؾةمإديماظؼؾقؾةماظزو
ٌاماصذلقمأعرمزغاتةمهقزمعـفؿمإديمو،مرؼغةمصؽاغقامأحقاءمعؿعددةقعامبـأو»ماظشلن:

ماظؽـرلمعـفؿمعامبنيمضصقرماظزابموجؾؾمسقاض...م طقامصاخؿموارطال. وغزلمأؼضا
اٌصرماظؽؾرلممؼشؿؿؾمسؾكورمعـماظغربمإديماظشرقمدضرىمطـرلةمسيمسدوةموادمؼـق

ماٌؿقدطةاظؼرؼو موم،ة ماظشفر، مسؾقفا مرف مضد ماظـكقؾواألرؿ محػاصقفا ،مغضدت
ماٌقاهو موماغلاحتمخالشلا ماظصقراء مؼـابعفا موزػت معـمطـر ماظعؿران مضصقرػا سي

بينمؼػرنموعـمبينمدـفاسموػؿمأطـرػامو،ماظعفدبفؿمتعرفمشلذامو،مرؼغةمػمالء
م11« شرلػؿمعـمضؾائؾمزغاتة.و

مرؼغ"مـطؼةعمتشؿفر ماٌم"وادي مبقصرة مضصقروماظـكقؾوقاه مأػؿ مضصرمػاعـ :
م"أدقػاو"،مضصرمم"دقديمسؿران"ـقبمبؾدةمجبم"برغقبة"بؿؼرتم،مضصرمم"علؿاوة"

مماظذي مضرؼة ماىدؼدة"ؼؼعمسلال م"مترغة متالذتو، ماظؼصقر مػذه اضؿقؾتمومطؾ
مم.م"مترغةماظؼدمية"ضصرممملمؼؾؼمعـفامدقىومةاظؾشرؼواظطؾقعقةممظعقاعؾاملؾبب

حقثمبينمصققمربقةم)عؽانمم،سؾكممنطماظؼصقرماظصقراوؼةرمؼصػذاماظؼدمذّقدمظ
م)أ ماظـكقؾ مواحات مبف مهقط مموعرتػع( ماحملؾل( مباظؿعؾرل األذفارمو"شابات"

مضصرمضاربمسيمسؿؼممقػواٌـؿرة،م

                                                                                                                                   
9 Fontaine, J., Flitti, M. (2010), «  L’évolution de la population du Sahara algérien de 

1954 à 1998 », in Abed Bendjelid (dir.), Villes d’Algérie – Formation, vie urbaine et 

aménagement, Oran, éditions du Crasc,  p. 6. 
 .003 .برلوت،مدارمصادر،مص،م03م،ماجملؾدععفؿماظؾؾدان،م(0533).مؼاضقتم،ايؿقي 10
مابـمخؾدونم،سؾدماظرريانم11 موطؿابماظعدلم،م(0555). ماظعربودؼقانماٌؾؿدأ اظدلبرمواظعفؿموماًدلمسيمأؼام
م.54م.برلوت،مدارماظؽؿابماظؾؾـاغل،مص،م03،ماجملؾدمساصرػؿمعـمذويماظلؾطانماألطدلو
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جرؼدماظـكقؾ،مومددؿفماٌعؿارؼةماٌؾـقةمعـماظطقباظؿارؼخمطؿامتدلمسؾكمذظؽمػـ
ماٌلارو ماظؾققت، متداخؾ ملحؾقة. مطؾفا معقاده ماالظؿقاءات مسيموات، اٌضاؼؼ

مظفم ماظعؿرانماظصقراويمٌا اظطرضات،مطؾفامػـددةمجعؾتماظؽـرلؼـمؼفؿؿقنمبفذا
محؿكمدقاحقة.موعـمضقؿةمأثرؼةم

   ـر "مترنة": قص 10صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Source: Google Earth, 2011. 

مشلذاماظؼصر،مصقلبمعامتروؼفملحددةماألدظةماظؿارخيقةمدـةمتلدقسمملمتـؾت
ماظ مضصرلدتمشػقؼةاٌصادر ماظؼدمية"مس مم"مترغة ماظؼصؾة"ضؾؾ اىزائرمبم"حل
إديمأوائؾماظؼرنممصنغفامترجعمتلدقلفمأعاماٌصادرماٌؽؿقبةم،12دـةم00مـاظعاصؿةمب

معقالدي ماظردؿؿقةم،اظؿادع ماظدوظة محؽؿ مخالل مأي موو، مظؼد مبعضمزلإرد مسي ف
أنمأبامإزلاسقؾمم(مم03اظؼرنم)م"اظدرجاغل"مؼذطرم.باضقةمعـفاإلاٌصادرمخاصةما

سؾكمطدؼةموسـدعامرأىمأػؾماظدسقةمصاجؿازمسؾكمبالدمرؼغم(ممم00اظؼرنم)اظؾصريم
م موبينمشؿرة مصؿفاوزػؿ مزؾؿة مضقم م"غزلمبوػؿ مم".مترغقتـ مسرصتمبادؿ تنيم"طؿا
مرجؾمؼؼالمظفمباػقتمبـمسلؾخمبـمطعبمأغفامغلؾةمإديم"اظعدواغل"ؼرىموم"مترغة

                                                                                                                                   
دـةمضؾؾمتلدقسمحلماظؼصؾةمباىزائرم 00مرواؼاتمعؿداوظةمسـدمذققخماٌـطؼة،مصاظؾعضمؼؼقلمتلدلتمبــ 12

 دـة.م30رواؼةمأخرىمتؼقلمبــمودـة،مم00معـفؿمعـمؼؼقلمتؽدلػامبــواظعاصؿةم
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أخدلوغامم» :ؼؼقلمسيمػذاماظصددو،مشاوؼة،موعـموظدمأغدظسمبـمؼاصثمبـمغقحمبـ
13«طانموظقفامعـمتقغسمأنمعدؼـؿفؿمؼؼالمشلاممترن

 م.
متطرقمإظقفا مرحؾؿفمإذمسيم"عاظؿقلانمصقنمػاغرؼش"ٌاغلماألجاغبماألمعـمطؿا

،مشرلمػلمضرؼةمعؾـقةمعـماظطقبوي،متؼعممترغةمبعدمعلاصةمعـماظقاد»:مؼؽؿب
صقفامذاػدغاماظؾؽرموم،ؾؾمصقفامدقديمسؿرمعـمررفمأسقاغفاضدمادؿؼومذاتمأػؿقة
ماالرتقائقة ماظػضؾ ماظذيمؼعقد معفـدسمصرغلل، مغصائح مإدي موجقدػا مسي ؼصبمو،

م14  «مؼة.قطؿقةمعفؿةمعـماٌقاهمتؼدرمبمثالثةمآالفمظذلمسيماظدض

معلؽقن مشرل ماظؼصر مسومحاظقا محيقي مطؾرل مسدد ماظؾـاؼاتؾك )علاجد،ممعـ
مدروب مومعلاطـ، معؿقدط محال مسي مبعضفا مظؾؿصدعوأزضة( متعرضت ماألشؾؾقة

مو ماالغفقار، ماظضقاصة مطؾقت معـف مأجزاء مترعقؿ ممّت موطؿا م"ذيعة" علفدموعلفد
ممممملقاح.عامجعؾفامعؼصدامظؾقاظعؿارةمػمظعؾمصؿقدمػذهوم"دقديمسؾلمبـمسـؿان"،

 بعد الرتمقمالؼصـر :  13صورة  رتمقمر قبل الـؼصال:  12صورة 

م
م
م
م

م
م

م
 

م
م
م

م

م.5000،ملحؿدي-ـامعرؼؿمٌماملصدر:  م.5000،ملحؿدي-ـامعرؼؿمٌم:املصدر

سؾكماألضؾمموأنماظلؽانماحملؾقني،مأمقظؽـمعامؼفؿـامسيمدرادؿـامشلذاماظؼصرمػ
مساذ معـفؿ، مصؽة مباظؼصر مؼعقشقن؟وقا مطاغقا مصؽقػ مايقاة، مضقد مسؾك مزاظقا مال

متؼاظقدػؿ؟ممومباألحرىمطقػمطاغتمساداتفؿمو

                                                                                                                                   
اظؼادؿمدعدمآ،مبرلوت،مدارمقتؼدؼؿمأبو،مهؼقؼمتارؼخماظعدواغل،م(0552)م.اظعدواغلم،لحؿدمبـمسؿر 13

 .034 اظغربماإلدالعل،مص.
اظعقدمدودو،ممقترذيةمأب،م3ج،مثالثةمدـقاتمسيمسلالمشربلمإصرؼؼقام،(0532)م.عاظؿلانم،ػاؼـرؼشمصقن 14

 .035.ماظؿقزؼع،ماىزائر،مصواظشرطةماظقرـقةمظؾـشرم
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 يف جمتؿع " مترنة"األدرية التؼالقد والعادات بعض 

م معـ ماظعدؼد معـفماظؿؼاظقدواظعاداتمػـاك م"مترغة" مضصر مػمبفؿؿع معا باقممقا
سيمررؼؼماظزوالمدونموؿقؾمأاضمعـفامعاعـفامعامتغرلموو،مميارسمبصػةماسؿقادؼة

م:15طؾمحاظةمعـمػذهماياالتماظـالثمتقضحمأعـؾةميؽـمأنمغذطرماالػؿؿاممبف.م

  القوموبني األمس  عادات عاذوراء. 0

ةمسيماظققمماظعاذرمعـمعـادؾةمدؼـقةمتؼاممطؾمدـمأغفام"ء"ساذقرامسـمععروف
ملحرم، مومذفر ماظؿادع ماظققم مسي ماالحؿػال مؼؾدأ ممترغة مضصر )تادقساء(ممؼلؿكوسي

ممباء ماظلؽان ماظؾاطرمحقثمؼغؿلؾ ماظصؾاح مسي مباظقاحة ماٌقادؿوماظعني مذيقع مسي
ألغفمم"عاءماظعنيمصقفم"برطةمإذمحلبماسؿؼادػؿمأنم،«غؿزعزعقراحينيم»ؼؼقظقنم:مو

شرلػا.مطؿامواظدواجـموؼرذقنمبفمأعؽـةماظؾفائؿموآتمعـمعاءمزعزمممبؽةماٌؽرعة،م
مب مطذظؽ مساذقراء مسي م"ؼؼقعقن م"عدظدظة"وم16ظؿاعؾغقغ"اـ مباٌاء معؾؾؾة محـّاء مػل

متلؿعؿؾفاو مطؾفا ماظعائؾة ماظرأس مأدػؾ محؿك ماظذضـ معـ تاعؾغقغم»م:ؼؼقظقنو،
ظعؽسمأيمعـمأدػؾماظرأسمحؿكمسادةمبااإلوم«.تاعؾغقغ....ماظعؼقبةمظعامماىاي...

مظؾؿاسزطذظؽمؼضعقنمايـاماظذضـ. ماظؿقس،ء ماظدجاج،مايؿام، ماظضلن، اظؼط،مم،
طذظؽمضؾؾمؼقممساذقراءممقاغاتماألظقػةماٌقجقدةمباٌـطؼة.شرلػامعـمايقومباظؽال

م"راب مموأم"ؼؼذلطقن مضطعة ماظعقد مأضققة ميؿ ماظقؿـكمقػوعـ ماًؾػقة ماظرجؾ
ممتماظيتمظألضققة مظتوّؾح ماظشؿس مألذعة مؿعرض مضّدؼدا" مؼقمموتصؾح" مسي طؾخ
الظةم»ؼؼقظقنم:مومذفدتمسؾكمػذام"الظةمساذقرا"،مػذامالسؿؼادمعـفؿمأنمءساذقرا

ماظـلقة.مثؿمتزشردم،17«درغاماظؾكقرو،مقددقؿاظطابؼمراغلمومساذقرامراغلمضققت
ػذاماسؿؼادامعـفؿمواىؿرمواظـارممإذعالبعدممارة"طذظؽمؼلؿعؿؾقنماظؾكقرمسيم"اظؾّك

ماٌسمعـماىـ.واظشقارنيموٌطاردةماألرواحماظشرؼرةم
ذمؼصيؾؾسمظشكصمظؾاسمطؾرلمسيماظؾقؾمؼؾعبماظلؽانمظعؾةم"اظشاؼبمساذقرا"مإو

أعاماظؽؾارمصقؾعؾقنممظقكقػمأصدضاءه،مؼّؾقنموجففمباظػقؿورمعـمذؽؾفمؼغّقوايفؿم

                                                                                                                                   
اظيتمأجرؼؿفامععمأػاظلماٌـطؼةمممظؿقؼقؼاتماٌقداغقةاظؿؼاظقدمذيعؿفامعـمخاللماوعـماظعاداتممألعـؾةػذهما 15
 م."ضصرممترغة"مسي"اظدذرة"مأيمسيماظذؼـممساذقامو

 طؾؿةمبربرؼةمتعينمأدػؾماظرأس. 16
إديم قةمطؾشماظعقدذظؽمبذلكماىاغبماألميـمعـمأضقو،مونمؼقممساذقراءمبؼقاعفؿمباألضققةمبعـكمؼصيشِفد 17

 م.زشردةماظـلقةمصرحامبفذاماظققمموطذامادؿعؿالماظؾكقرموؼقمماالحؿػالمبققممساذقراءم
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ماظققعقة:معـالماظؿاجرم ماظعشاء،متؾؽماألظعابمتؿؿـؾمسيمأسؿاشلؿ مبعدمصالة ظعؾؿفؿ
م مدؾع مبفا موؼلتلمبؼػة معرددا: ماظرحؾة مسي ماٌاسنيمعاسني»جيقل م18«أؼا اٌزارعمو،

عفـةمؼؿؿـؾمموطؾمذكصمظدؼفمحرصةمأومػرمشلامحػرةمثؿمؼلؼقفا،ؼلتلمبـكؾةمحي
مبفا.م

م م"اظؾعرل" مظعؾة ماألظعابمأؼضا ماظـكقؾم قػوعـ مجرؼد معـ مطؾرلمعصـقع ػقؽؾ
ؼلتقنمبغطاءمؼلؿكمباٌـطؼةم"اّظزاورةم"،مظقغفامأدقدموعذلمم1سرضموعذلمم2مبطقل
مموأ ماشلقؽؾ مصقق مؼقضع ماظؾعرل مبؾقن موبين مبقادطة ماظرأس مرقؼؾمحيّرطقن دبّقز

مخيقػقنمبفماألرػال.وؼؿقركمبذظؽماشلقؽؾم
مو مبعؼرب مذكص مؼلتل مإذ ماظعؼرب مظعؾة مطذظؽ ماألظعاب مسؾقفا"مموعـ "ؼّعزم

مؼؿؾ ممقمبعـك م"اظدذرة" مبـ مظؾؾققت مرصقؼف مؼصاحؾف مثؿ ماظؼرآن، مسؿؾةموسؾقفا أعام
م موادع مبنغاء ماظعؼرب متقضع ماظؾعؾة: متؾدأ مؼعرضمسؾكمواظؾقت ماظؼؿر مغقر هت

ؼردمسؾقفموم«أتقتمأخطؾؽمسيمابـؿؽ»أخؿفمضائال:م وؾقتمخطؾةمبـؿفمأصاحبماظ
أيمجؽمابـيتمظؽـمإذامادؿطعتمسؾكمذررفا،مؼؾزعفام"عّلاك"م)أزّو»أبماظؾـت:م

م معـمذػب( م«اظدراػؿودقار مظف: ماىؿاسة مصؿؼقل ماظؾلمراكمحاب»، مطاؼـ 19«قراه
م،

المظدشؿفماظعؼرب،مإوظفمبؼؾقلماظشرطممبّدسـدعامؼؽشػمألبماظؾـتمعامباإلغاءمالمو
سـدموجفقنمإديمبقتمآخرمقػؽذامؼؿو،م«دؾقعماظؼادممنفزمظؾعرساأل»ؼؼقلمظف:مو

مسيمظقؾةماظققمماٌقاظل.مفغػلبزوغماظػفرمتـؿفلماظؾعؾةمظؿؾدأمسـدماظؿقضقتم
م"اظلّؿو ماٌرأة اظيتمتؾؾسمأظؾلةمممزضةممقتة"ػـاكمأظعابمغلقؼةمأخرىمطؾعؾة
تؿؾقىمسؾكماألرضمبداصعمأوجاعمم،أةمتّدسلمايؿؾتؼابؾفاماعرواٌفراز"م"ـمتدقمبو

مم.اظػؽاػةممبـادؾةمساذقراءومتـقؾقاتمظؾضقؽموطؾفامأػازؼجمواظقالدةموايؿؾم
مأنم ػذهمجمؿقسةمعـماظطؼقسماًاصةمباحؿػاظقةمعـادؾةمساذقراء،مععماظعؾؿ

م مأػازؼج مبنحقاء ماٌغاربل ماجملؿؿع مبفا مميؿاز ماالحؿػاظقة مصؽاػقةموػذه متـقؾقات
متؾؿلان،م-بؾينمدـقسم"طرغػالمأؼراد"وطـم"بقجؾقد"مباٌغربممظعابمعلرحقةأو
أصرادػامظؿصؾحمممتلؽمبفاوبؼصرممترغةمصؼدمسرصتمػذهماظعادةمعـذمضرونمعاضقةمو

ممممارداتمخاصةمبفؿ.

                                                                                                                                   
م.أيمبقعماألواغلماٌـزظقة 18
 م.أيمطؾمعامتطؾؾفمعقجقد 19
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اظلؽـاتمايدؼـةماظؾعقدةمسـماظـؿطم قاظؿقجفمحنوباًروجمعـماظؼصرموم،حاظقا
ماٌؿارداتماألدرؼةاضواغدثرتمم،اظؿؼؾقديماظصقراوي مباًصقصم،ؿقؾتمػذه

انماحملؾقنيمإذمملمؼعقدوامؼعؿؿدونمسؾكمرمغشاراتماظلّؽغظرامظؿغّقم"اراظؿّف"ظعؾةم
بؾمم،)بادؿــاءماظؿؿر(مطؿامالمؼعؿؿدونمسؾكماٌـؿقجماظػالحلمسيمععقشؿفؿم،اٌؼاؼضة

مإخل(.اظـؼؾ....ومأسؿالمأخرىم)اظصـاسة،ماالدارةوؼعؿؿدونمسؾكماظلققم
عمسيماٌاءمٌدةماظػقل"ماظذيمؼـّؼإسدادمرؾؼم"مسيم"اظدذرة"ماظعاداتمأؼضامبنيمعـو
مراػلمدارتماظػقلمصدضةمسؾكم»ؼؼقظقن:مو،مدضةاظّصمةبـّقعنيمظققّزعمبعدمرؾكفمؼق

اياديموؼقمماظعاذرمموممأاظعاذرمعـملحّروطؿامؼصقعقنمؼقعلماظؿادعمم،«واظدؼفا
ػـاكمإرعاممذياسلمسيماٌلفدموم.قةحلبماظشرؼعةماالدالعٌكاظػةماظقفقدمسشرم

ذاةمموأمٍسقضيتشيموؼؼقممسؾكمذبحؼعدمصدضةمم،ؼلؿكم"اٌعروف"ؼشذلكمصقفماىؿقعم
م مباظدذرة، مسـؿان مبـ مسؾل مدقدي ماظقظل مذيقعموبضرؼح ماٌـادؾة مبفذه ؼشذلك
مب ماظـلقة متؼقم مإذ محلبمادؿطاسؿفؿ ماظلؽان م"ـ ماظدلطقطش" مباظقظلوصؿؾ ممرؾكف

مو ماظقظقؿة مػذه معـ مؼلطؾ مأعااحملؿاجواٌلؽني مم. مباظقظلمصحاظقا مباٌعروف اظؼقام
م مغظرا معقجقدا مؼعد ممل مسـؿان مبـ مررفم"اىؿاسةدقديمسؾل معـ م"هرميف" مظـ

المزاظتممتاردفامو"،مظؽـماألدرم"اظؿؿرغقة"مالمزاظتمعؿؿلؽةمبفذهماظعادةماظلؾػقة
مبعضماظؿغرلاتمتػرضممغالحظمداخؾمبققتفا مأّن مػـا ـمظؽم،اىؿاسةمسؾكصرضا

مقنمسؾقفامبشؿكماظقدائؾ.مػؿقةماٌؿاردةموعؾمأصقابفامحياصظأوردقخم
ػذهماظعادةمععروصةمجدامم."موشياڤوشيامڤم"مػؿقاتأشـقةماظباظدذرةممعـماظعاداتمأؼضا
م مرؼغ موادي متؼؾقدامومبـطؼة مظؾادا ماظصغرلة ماظؾـت مؼؾؾلقن مإذ ممترغة، مضصر سي

م ماّظوظؾعرودة ماظػؿقات معـ معقطب مؼراصؼفا مؼغـني، مالتل مؼطّؾوؼرضصـ ؼزرنموؾـ
ـّ مشل مظؿؼدم م مبقؿا مبقؿا ماٌلطقالتماظؾققت اظدضقؼمم،اىاصةمةاظػاطفم،ايؾقؼات،

ـّمؼرددنماألشـقةماظؿاظقة:ود،محؿكماظـؼقو مػ

معشيامطلمَراؼضيَؼة..………وشياڤوشياڤوشيامڤػشيايضيم

مَراؼضيَؼةمسضيَؾكمدقديماظلصيْؾَطانضي

مبشيْاشمؼشيغضيَػرضيَظْؽمرشيبل………وشيامصطيؾلمومتضيقشيضلڤ

مػشيايضيماَلظَّة..................ْةمصشيؾقَّْةصشياّب
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مممم"واڤوا ڤ"مصؿقاتمؼغـني:  14صورة 

م

م
م

م

م

م

م

م
 5000لحؿدي،م-عرؼؿمٌـامماملصدر:                           

مڤم"ظعؾةم ػلمعامتؾؼكمعـماظذاطرةماىؿاسقةمعازاظتممماردةمحاظقا،موم"موشياڤوشيا
تؼؾقدمٌقطبمسردلممتـقؾلمبقصػةمومدة،بقصػةمتؼؾقدمظؾؾاسماظعرورعزموظؾطػقظةم

مسدلماظؾققت.رحاتمظقـؼؾـمتعابرلماظدلاءةمؼرضصـمصوتغينمصقفماظػؿقاتم

ماالحتػال بهولؾزواج  اإلعداد. 2

مسؾكم» مبارزة مسالعات مصؼط متعؿدل مال مصفل موزائػمعؿعددة مظطؼقسماظزواج إن
موتلدقسم موادؿؼرار م، مجدؼدة مزواجقة مأدرؼة موحدة مسالضاتمسيموتؽقؼـ ادؿؼرار

م ماظػؽاتمواىاغؾنيماٌعـقني، مغلؼ مسي مػاعة مذاتمدالظة معرور مذعرلة مأؼضا ظؽـفا
20«اظعؿرؼة

م.
اظزواجمعرحؾةماغؿؼاظقةمػاعةمسيمحقاةماظػردمحقثمؼـؿؼؾمعـمعؽاغةماجؿؿاسقةمإديم

معـماالدؿعدادمظؾزواجمإديمشاؼةموظؽؾمبقؽةملحؾقةمساداتموأخرى،م رؼقسمابؿداء
معامبعدػا.وم"اظدخؾة"ماظؿفقؽةمظؾقؾة

بقادطةماظقاظدؼـ،مصاألممػلمماظيتمتؿؿؼؾدأماالسدادمظؾعرسمسيم"مترغة"مباًطؾةم
م مالبـفا معـادؾة متراػا ماظيت ماظعرودة مختؿار معـمواظيت ماألحقان مأشؾب مسي تؽقن

مأ ماألخقال مسائؾة معـ متؽقن مضد ممواألضارب، ماألسؿام، مسائؾة ماظشروطموعـ هدد

                                                                                                                                   
مصاروقم20 م، معصطػك مآخرونوأريد م(5004). ماظشعيب، ماظذلاث مسي ماٌعرصةمدرادات مدار ماإلدؽـدرؼة، ،

م.52اىاععقة،مص.م
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م ماألظؾلة موحلب م"ايؾل: مثالثنيصػل مسـ معفرػا مؼزؼد مال ماٌرأة مطاغت ممممماظؼدؼؿ
مموأ م)دـؿقؿ( م"ايقظل"موزيلنيم"دورو" مطـلقج مبلغاعؾمؼدػا متـفزػا عػروذاتفا
مصـدوقوماألصرذة،و مموفقز ماظعرودظقضع ماًشبمعصـقعمةجفاز ؼؽقنمممبادة

معزّؼـامباألظقانمعـماًارج".
م ماٌفر مذروط مسؾك ماالتػاق ماالوبعد مؼؿؿ ماظطرصني، ماظزصافمرضا ميػؾ سداد

ماىؿقع، محيضر محقث م"اظدذرة" مأػؾ موممبشارطة متؿزؼـ متؾؾسواظعرودة
مم21"ر"اظؾازيا ماىاعع محقثمؼقجد مسـؿان" مبـ مسؾل م"دقدي ماظقظل بفموبضرؼح

م مظؾعرودة موشرصةمخاصة مصقفا مؼؿؿ مظؾسم"اظؾازيار"اإلظؾاسأػؾفا مصػلمتؼاظقد المم.
.مظؽـمضؾؾمػذام"كم"علؿـرلاػذامظقؾؼوتؽشػماظعرودةموجففامحؿكمظقؾةماظدخؾةم

م" مهضرل مڨـاظطؾؼؿؿ مو" مرعانماظؽقؾصقف محؾة ماظؾؾان، ماظؾكقر، ماظعطقر، ممممممم،
مموأ مطؿا معطققغة(. م)حـاء مبفامو)أم"ضرسةؼؿؿمهضرلم"برتؼالمععمايـاء ؼؼطقـة(

اظؽؾمؼقضعمسيمواظؼؾقؾمعـماٌاءموسشؾةم"اظدرور"،مضشقرماظدلتؼال،محـاءم)سشب(م
مػذ مضؿاشمداخؾ ماظؼرسةضطعة مؼرشمبفاممه مسطرة معادة مسؾك مايصقل مؼؿؿ حؿك

م.طذاماظقظلوعـمبصقؾؿفامواظعرودةم
 : عروس ترتدي لباس "البامخار" 15صورة               

  

م.5000لحؿدي،م-عرؼؿمٌـامم:املصدر                   
                                                                                                                                   

تؼؾقديمظؾعرودةم،محيقيمثالثمضطعمضؿاشمعؾقغة:مماظؼطعةماألوديمعـماظؾقنماألريرمهفبماظقجفممظؾاسم21
م معـماظؾقنماألخضر ماظـاغقة ماظـاظـةموحؿكمالمؼظفر،ماظؼطعة ػلمظؾاسمباظؾقنموتقضعمسؾكماظؽؿػني،ماظؼطعة

م متؿزؼـ مطؿا ماألبقض، مباظؾقن محزام مإدي مإضاصة مأودي، مطؿرحؾة م ماظعرودة مترتدؼف مبايّؾلماألدقد م اظعرودة
م.05اٌصـقسةمعـماظػضة.مأغظرماظصقرةمرضؿم
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مإظؾاسماظعرودةمصؿؼقممبفماعرأةمعّلـة مأإذمتضعمسيمصؿفامم،أعا ممحدؼدةمموخامتا
فؿؾفا،مايـاء،متصيمظؾعرودةػذامحؿكمالمتؿؽؾؿ،مثؿمتضعموخؾكاالمعـماظػضةم وأ

م مذعرػا متػؿحماظعرودةمحؾةماظرعانموتظػرمشلا مسؾكماظؾـاتموسـدماالغؿفاء تقزسفا
مبق متزفمإدي مثؿ مؼؿزوجـ، محؿك م"اظػال" مأجؾ معـ مػذا متمزوجفا،اياضرات،

ماماظـؼقدمسرصاغامسؾكمتعرؼةماظقجف.ؼؼدممشلووجففامسـماظزوجممؼؽشػمحقـؽذ
مػو مظؾعػةمقطؿا مرعز مصضماظؾؽارة مصنن ماٌـارؼ، ماظؽـرلمعـ مسي اظطفارةموماألعر

تلخذمواظعرؼسمعـمسـدمسرودفمتؿؼدممأمماظعرودةممصعـدمخروجممبـطؼةم"مترغة"،
ةمضؿّفتلؿكم"واظيتمبفامدمماظؾؽارةممبقضاءمضؿاشضطعةمموة"مأعـمسـدػاماظـم"ضؿفشي

مظؾفؿقعممس"اظعرومصؾققة مودطماظـلقةموطلنماظعرسمؼعادمعـموترؼفا ترضصمبفا
ماٌشروبات.وؼلؿعماظؾارود،مظؿقزعمايؾقؼاتموجدؼدم
مو م"اظؿاخؾقذت" مرؾؼ ماظعروس مأػؾ معـ ماظـلقة مهضر ماظغد مصؾققة مقػوسي

م ماظؾقؿ مصقضفا مؼقضع ماظيت ماظطؾؼو"اظشكشقخة" معـ مضطعة مبـزع ماظعروس متؼقم
ماظقؿـكمظؿؼدعو مصللمظؾزواج.موفمألسزماظؾـاتمتلطؾفمعـمؼدػا،متضعفمصققمؼدػا ػذا

ؼرعقنمطذظؽمغؾاتمومدةمماظؼؾقؾمعـمايؾقى،م"اظؽقطاو"طؿامؼرعنيمصققمرأسماظعرو
أعام حؾقة،وتؽقنمحقاتفاماظزوجقةماىدؼدةمخضراءممطلػذاموم"اظػّصة"مسؾكمرأدفا

م ماظؾؾاس، مصقف مرؾؼ مظف مصققّضر مطقؾممضارورة)م"قؾةقعؽ"اظعرؼس مبفا ؼقضع
مقـني(اظع ماظعطقر، ماظؾكقر، مظؾان، مدقاك، مم"ةعشيرضيقشيعشي"، متغطل ،ماظلقػريراء
ممو)أمارة""اظؾكشي ماظعرؼسمواٌؾكرة(، مرصؼة محيضر مطؿا م"اظرصقس"، مرؾؼ حيضر

ماألصدضا معـ مبـ"اٌزاوؼر"جمؿقسة مؼلؿقغفؿ ماٌؼربني ممء مطؾؿة م"وزؼر")عـ فمطلّغو(
االجؿؿاسل"مطؿامؼؾل:مبعدعاممؼؿؿم"اظعؼدوم"اٌقظد"ؼؿؿمضراءةممػؿموزراءمظف.واظلؾطانم

ؼؿؿمإظؾاسماظعرؼسماظؾؾاسماظؿؼؾقديمعـمررفمذكصمعؽؾػمبنظؾاسماظعردانمسيم
22اظؼصر،مؼؼرأم"اٌقظد"

م،ممـؾمظؾؿـطؼةومرجؾمعلـمخؿؿماظؼرآنموعـمررفمإعاممأ 
مععف مؼؼقل،مؼردد معا ماظعروسممايضقر مذاػد محيضر ممممم)األبماظقظّلواظعرؼسموثؿ

مطلغفمؼعاػدهمسؾكمثالث:وؼسمعؼابؾمواظدماظعروسمؼؽقنماظعروماألخ(، وأ
 مػلممبـابةماألعاغة؛وايػازمسؾكماٌرأةم
 مػلممبـابةماظدؼـ؛وايػازمسؾكماظصالةم

                                                                                                                                   
 اٌـادؾاتماظدؼـقةماألخرى.وؼؼرأمسيماظزواجمغصمذػفلملحػقزمم22
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 م مآراءػا مبؿؼدؼر ماىؿاسة مسؾك موايػاز متؼارؼرػا مسؿادمواحذلام ػل
م"اظدذرة".م

مأ م"اظشاوش" مررف معـ ماظعرؼس مؼد متصيقـ ماظُطموثؿ مسـ مؼؿؿماٌلمول مثؿ ؾؾة،
ماٌؾؾغماالس مبذطر مسؾـا متؼدم معاظقة مإساغات متعين ماظيت م"اظؼصعة" مغفاؼة مسـ الن
اىزءماألطدلمظألب.مووؿعمسؾكمجزئني:ماىزءماألصغرمؼلخذهماالبـموصاحؾفمو

إالمالمؼؿؿمإظؾاسماظعرؼسموم23ؼؿؿماالحؿػالمسيماظـفاؼةمبذطرمضصائدمظػرضةم"ًقان"
مأػؾم"اظدذرة".مموحبضقرماظػرضةم

مبعضماظعادات ممػذه مضصر مسي مباظزواج محم"مترغة"اًاصة مأعا ماظؼدؼؿ، اظقامسي
عامعـفامم،ارداتمعـفامعامالمزالمعلؿؿرااالسدادمظفمؼعرفمممجموظزواصاالحؿػالمبا
معـفامعاماضؿقؾممتاعا:ومجزئلممتغرلمبشؽؾ

مرتدائفباطؾمصؿاةمهؾؿموبلظقاغفمالمتزالماظعرودةمتؾؾلفمم"زيارااظؾ"صؿـالمظؾاسم
م مظألرعزطيبقصػف مغاا متؾؼكوم،اىؿالوضة ممػقمأؼضامعا ماالجؿؿاسل ضراءةمواظعؼد

طذامتؾؾقسماظعرؼسمبعقدامسـمعـزظفموم،ًقان""ػرضةمـاالحؿػالماًاصمظم،"اٌقظد"
معامحيقؼف.وععمهضرلماظطؾؼممزاوؼر"برصؼةم"اٌ

متغّق معا ماظعاداتأعا معـ مجزئقا مسيم،ر م"مصقؿؿـؾ )ظؾاسمأبقضمماظؼؿّفة"إخػاء
ماظعروس ماظّدخؾةمداخؾلمترتدؼف مظؾرعزطيمبقصػفم(ظقؾة ما موعػة مطانماظطفارة سؽسمعا

سـمملؿكّؾعامؼـؾغلماإلذارةمإظقفمػقماظم.ؼؿؿمدابؼامسيماظدذرةمعـمسرضفامسؾكماٌأل
ماحلمعقادم"سصرؼة"مغظرامظرواجفامعقادماظؿفؿقؾماظؿؼؾقدؼةمعـمررفماظعرائسممظص

مممسيمودائؾماإلسالم.مواألدقاقمب
مػمأخرلا ماضؿقؾمحاظقا م"دقديمسؾلمبـمسـؿان"تؾؾقسماظعرودةمباظقظلممقعا

و"ماظؿاخؾقذت"ماظيتمتعينماألطؾمعـمؼدماظعرودةمظؾدلطةممعـمررفماٌرأةماظعفقز،
ماظزواج سيمماظذيمطانواظرضصماىؿاسلماٌكؿؾطمسيمحػؾماظزصاف،مطذظؽمو،مبـقة
مملمؼعدمقصفصرصةمظشؾابماظؼصرمعـمأجؾماخؿقارمذرؼؽةمايقاةماٌلؿؼؾؾقة،مماظؼدؼؿ

م موعقجقدا مغاؼؾ مطلوالد ماٌـطؼة مإدي مأخرى مذياسات مظدخقل مؼرجع مشرلػؿوػذا
ماحؿػاالتفامطؿامسيماظلابؼ.وباظؿاظلمملمتعدمسشائرماظؼصرمتعقشمحقاتفامو

                                                                                                                                   
م.االحؿػاالتمباجملؿؿعماظؿؿرغلواٌدائحماظدؼـقةمالمتزالمحاضرةمسيمذيقعماٌـادؾاتموصرضةمتـشدماظؼصائدم 23
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م""التويزة .3

ماظعؿؾ مبقادطة مظؾؿعاون مضدؼؿ مغظام 24"اظؿقؼزة"
محباجةمم. ماظػرد مؼؽقن صؼد

مأ ماظغذاء مغاحقة معـ مؼ وظؾؿلاسدة مضد مظؽـف ماٌال، محباجة ظؾؿلاسدةممعادةؽقن
مأ عصؾقةمعا.مظؽـمػـامالمتؽػلمأدرتفم وبقادطةماظعؿؾمعـمأجؾمإنازمذلءمعا

حباجةمظؽؾماىؿاسةماظيتمؼـؿؿلمإظقفامعـمأجؾممقفصحؿكماظؽؾرلة،مظذامواظصغرلةم
ماظعؿؾ 25إناز

مباذم. م"مترغة" مبؼصر م"اظؿقؼزة" مبـاءمتؿؿ مسي مايل مأػؾ ذلاك
مب»اظلؽـات:م مأحد مؼرؼد مراغلمحابضيمسـدعا مذياسة م"ؼا مظؾعاعة: مؼؼقل معلؽـ ـاء

م ماظؽؾ محؿكممؼؾدأوماؼعاوغقغؾين"، ماظصؾاح معـ مالراش، مذاك معـ مْشدا اظشغؾ
مؼرصدمػذامحيطمحؿكمخيالصماظؾقت ،محلبمتعؾرلمأحدمدؽانم26«اٌغرب،مػذا

ماظؼصر.
ماظعرودةم مسـد مباظزصاف ماالحؿػال معلؿؾزعات مهضرل مسي مأؼضا م"اظؿقؼزة" تؿؿ

مع مطؿقة مطؿؼدؼؿ مظطقـفا مظؾـلقة ماظؼؿح موـ مطلؽلا،وشربؾؿفا مجعؾفا مثّؿ طؿاممعـ
مأيماظزرابلم م"ايقظل" مسيمصـاسة مأؼضا مطاظدلغقسوندػا ماٌالبسماظصقصقة مطذا

معـمثؿمحقاطؿفا.مومشزشلامواظؼشابقةمبداؼةمعـمشلؾماظصقف،م"ضردذؿفا"مو
مآخرمسيماألتراح م"اظؿقؼزة"محضقرمسيماألصراحمصننمشلامحضقرا مظـ ٌكمت،ماوموطؿا

م ماظؿؿر مجين مايصاد، مطايرث، ماظػالحقة ماظشمون مسي ماظقاحةمماظغاللووطذا سي
م."اظغابة"مباظؿعؾرلماحملؾلوأ

مم"اظؿقؼزة" ماظؼدمية ماظـظؿ مبنيمأػاظلمشلاظيتمطاغتمعـ ماالجؿؿاسقة معؽاغؿفا ا
اظؾـاءمإذمملمؼعدمطمتاالسيماظؾعضمعـماجملمتتغرلصؼدمأعامحاظقامم،"مترغة"ضصرم
م مؼؿؿ مبمطؿاذظؽ ماظلابؼ مسي مادؿعؿال مطاظطني ماظؿؼؾقدؼة مواٌقاد جذوعموايفارة
خاصةمأغفمؼؿؿمبدسؿمعـماظدوظةمسيمومبقاصػاتمسصرؼةمومبؾممبقادمحدؼـةم،اظـكقؾ

،مطؾمػذهماظعقاعؾمأدتمإديمتراجعم"اظؿقؼزة"مطؿؿاردةمذاتمإرارماظدلاعجماظلؽـقة

                                                                                                                                   
24 Mimouni, M. (2003), » La touiza : entraide d’hier et d’aujourd’hui«, art. in site de 

l’association « Parole sans frontières », Strasbourg, http://www.p-s-

f.com/psf/spip.php?article108 . 
25 Maunier, R. (1935), Coutumes algériennes, Paris, Ed. Domat-Montchristien, p. 68. 

بلرسةموإذامعامأرادمأحدماظؾـاءمبؼقلمظؾعاعةم:مؼامذياسةمأرؼدمأنمأبينم،مصاظؽؾمؼلاسدهمبنذراطفؿماظعؿؾم 26
مم.حؿكمؼـؿفلمعـفمسيمصذلةمضصرلة

http://www.p-s-f.com/psf/spip.php?article108
http://www.p-s-f.com/psf/spip.php?article108
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حدؼـةممـقنمسيمدؽـاتاظذؼـمؼؼطم "مترغة"اجؿؿاسقةمظدىمأػاظلموموزقػةماضؿصادؼة
ممم..."ذطرى"صؾحماظؼصرمجمردمعـمررفمعؼاوظنيملحذلصني...مظقعـفزةم

م امتةخ

ماٌؼالمسّقـةمعـماٌؿارداتماألدرؼةماظيتمتشؿؾمساداتمم تؼاظقدموضدعـامسيمػذا
م م"مترغة"، مضصر مجمؿؿع مصقراوي، ملحؾّل مػذهموجمؿؿع معـ ماظؾعض مأن طقػ

م معلؿؿر، معاواظعادات مظؾؿغّقمعـفا متعرض مر متعرضممواىزئل، مآخر جزء
مظالضؿقالل مػـا مغرى ماي. مأن ماإلاظة مغظرؼيت متدسؿ معؾؿقدة إعقؾم"عدلؼؼقة
مبادؿقدم"وم"دورطفاؼؿ م ماظؿغّقم"روجقف محقل مدابؼا ماالجؿؿاسقةماٌعروضؿني رات

مو معؿفاغلة مشرل مأغفا مأي معؿػاوتة.واظـؼاصقة، مزعاغقات مأمذات ػذهممبادؾأعا
م"مترغة"،اظؿغّق مضصر مإديمراتمسيمجمؿؿع مإرجاسفا معؿعددةمصقؿؽـ غذطرمممسقاعؾ
معـفا:

مطاناظؼصرمصاظلؽـمسيمأثره عؾى البـقة األدرية: ولػضاء السؽين ر اتغّق 
حيؿػؾقنممومطانماىؿقعمؼشذلطقنمسيماألصراحودؾطةمطؾرلماظعائؾة،مهتمذياسقام

لمسيمخمؿؾػماألسؿاوماٌكمتومطؿامؼؿضاعـقنمسيماألتراحم،اٌكؿؾػةبنحقاءماٌـادؾاتم
المهقيمسددامطؾرلامو"اظؿقؼزة".مأعامحاظقامصاظلؽـاتمعؿػرضةمماظؾـاءمبـوطاظػالحةم

مؼلؿؼؾمظقحده مصؽؾمعـمؼؿزوج ماًاصمعـماألصراد، ممبلؽـف معـمبف مسؿقعا )عقّصر
ماظدوظة( ماظؿغرلاتمومررف مػذه مبلؾب متدرجيقا م"اظؿقؼزة" مباظؿاظل اضؿقؾت
 اظدميقشراصقة.واظعؿراغقةم
ماٌامر املفن:تغّق  مسي مطاغت ماحملؾقنيمضل ماظلؽان مغشارات معـ اظؽـرل
دونمؼعؿؿمأعاماظققممصفؿ،مسؾكماٌـؿقجماظػالحلمسيمععقشؿفؿوسؾكماٌؼاؼضةممتعؿؿد

.مشرلػؿامعـماٌفـم"اظعصرؼة"واإلدارةموسؾكمأسؿالمأخرىمطاظصـاسةموسؾكماظلققم
ماظؿغّقو مأثرػذه مشلا مطان مرأؼـامرات ماظعاداتمطؿا مبعض مطعادةمومسؾك اظؿؼاظقد

 "اظشاؼبمساذقر"مسيماحؿػاالتمساذقراء.
سيم»تؼقلمأحدماٌؾققثاتمعـمدؽانماظؼصر:م: ة لؾتديناألذؽال اجلديد 

م" مبـ محيؿػؾقا مراػؿ م"اظزواظقة" مڤم)ضرؼة( مبزافمموشياڤوشيا مسـدػقعش معا مالخارر "
،مأعاممسيم)ضرؼة(م"اظشؿرة"مراحتمباظؿؼرؼبمػاذيماقؾحيؾوامعقاظلؾػقنيماظؾلمحيّر
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ىؿاسةمام.مغرىمػـامتدخؾ27«ايرامورماظلؾػقةمراػؿمطالوغامباياللماظعادةمالمخار
مماظلؾػقة مصقؿا ماألرػال مظعؾة مخيص مڤ" مموشياڤوشيا مسادةمو" مخيص مصقؿا مأؼضا ظؽـ

مقطؾغقَّومق"اٌعروف"مغذحبموطـامغدؼرمحـامبؽري»إذمتضقػماٌؾققثةم:مم"اٌعروف"
م.28«اهم"اٌعروف"محرامعاسادشمرمقراػؿمؼؼقظودورطامػاواظؾلمعامسـدوشموماحملؿاج

متشّؿ معدى مأؼضا مػـا مغرى ماظشؿؾ موت ماظؿضاعـ ماظّروتدعرل مداخؾمورية اظشػؼة
م ماظضعقػ مبني مواىؿاسة مواظؼقّي ماظػؼرل محيرمموبني مال م"اظصدضة" معـع اظغيّن.

اظقصاءمظمباءمدقاءمواظػؼرلمصقلب،مبؾمميؽـفمأنمميقلمروابطماالحذلاممواظضعقػم
 عقتك.وطاغقامأحقاءمأ

سيمماميؽــاماظؼقلمأنمظقدائؾماإلسالممدورماالتصال:وئل اإلعالم أثر ودا 
ؿة"ماظعائؾقة.مصػلماظؼدؼؿمطاغتم"اظّؾورماألدرةمصؼدمأدتمإديماضؿقاللماىؿاسةمتغّق

موماألعفات مايؽاؼاتواىداتمجيؿعـماألبـاء معـمأجؾمدرد اظرواؼاتموماألحػاد
م محاظقا مأعا مأعصاظشعؾقة، مظقحده معـشغؾ مصرد مػاؽؾ مسدد ماظؼـقاتمام معـ ئؾ

مذظؽمعـمخاللم مرأؼـا مطؿا مذياسقة مظذظؽمغؿقفة مؼؽقن مأن مظؽـمميؽـ اظػضائقة،
أطـرم"سصرؼة"مسيممختؾلماظشاباتمسـمعقادماظؿفؿقؾماظؿؼؾقدؼةمظصاحلمعقادمأخرى

 مممحػالتماظزصاف.
مػمّنأمغرى م"مترغة" ماظيتمتؿعرضم قضصر معـمحاالتماظـؼاصاتماحملؾقة حاظة

اظالعادي،مطؿامأغفمحاظةمعـمحاالتماظؿقديمشلذامو،ماٌاديمرماظـؼاسيّقظعقاعؾماظؿغ
مماٌؼاوعةمظعقاعؾماالغدثار.ومرغّقاظؿ
م،اظؿؼاظقدوماظعاداتممبامصقفام،اٌؿارداتماألدرؼةمإذاماسؿدلغامعـذماظؾداؼةمأنوم
ماظذلاثماظـؼاسيمجملؿؿعملحؾلمععّقّقعؽ مأدادلمعـ من مأدادلمّقباظؿاظلمعؽوـ، ن

سـمعلؿؼؾؾمػذهماشلقؼةمسيمسيماألخرلمؽــامإالمأنمغؿلاءلمشلقؼؿفماحملؾقة،مالممي
ػذهماجملؿؿعاتمسؿقؼةمتشفدػاممدؼـقةودقادقةمواجؿؿاسقةموزؾمهقالتمسؿراغقةم
مماظصقراوؼةماظعرؼؼة.

                                                                                                                                   
م"م» 27 مبـ مڤإغفؿمحيؿػؾقنمسيمضرؼةم"اظزواظقة"م ماظؽـرلمعـماظلؾػقنيماظذؼـمحيموشياڤوشيا ؾؾقنم"مألغفمظقسمظدؼفؿ

 .«ايرامووحيرعقن،مأعامسيمضرؼةم"اظشؿرة"مصؾؼدمزاظتمباظؿؼرؼبمػذهماظعادةمألنماظلؾػقةمضدمأطؾقغامباياللم
 «.ماظققممإغفؿمؼؼقظقنم"اٌعروف"محرامواٌلؽنيموغطعؿماحملؿاجموسيماظؼدؼؿمطـامغؼقممبـم"اٌعروف"،مغذبحم» 28
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