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 ؼف حبثمو

 ."املساػرون ةَبْلالط ُُ"املظاهر الثقاػية واالجتماعية لواؼع 

 *تلمسانب نثروبولوجيةاسة أدر

 **عباسرضوان 

ديمؼوعـامػذا،مإدالعقةماإلارتؾطماظؿعؾقمماظؼرآغيمباٌغربماظعربيمعـذماظػؿوحاتم
اصعمباٌؤدلاتماظؿعؾؿقةماظعؿقؼةماظيتمادلفاماظػاهنيماٌلؾؿني،ماعـالمسؼؾةمبنمغ

وحلانمبنماظـعؿانماظذؼنمضاعوامبإغشاءمدؾلؾةمعنماظرباراتمواٌلاجدمظؿعؾقممدؽانم
علفدماظؼروؼني،ممدقديمذاطر،اظرببرمعؾادئموتعاظقمماالدالم،معـفامرباطمعادة،

مماظؼريوان...اخل، ماظيتماظيتمداػؿتميفمتؽوؼنماألو مواظؽػاءاتماظعؾؿقة ماٌؤػؾة رر
ؼنمخترجمعـفاماظعدؼدمعنمأ،مثققمواظعداظة...اخلؿوتوظتمعفامماظؿدرؼبمواالعاعةمواظ

مواٌػؽ مواظػؼفاء مواٌـؼػنياظعؾؿاء مضدمم،رؼن ماىفاد ميف معشارطؿفم مذظك مسؾى زد
ماظعربقة ماظدؼنمواظؾغة مسؾىمتعاظقم مواحملاصظة ماٌدارسمم.االدؿعؿار مضاعتمػذه صؼد

وىموماظػؿمإديإضاصةممةعؾقؿقاظؿم–مةاظرتبوؼمعنماألدواراظؿعؾؿقةمبأدوارمووزائفمسدةم
م.اظؿأرريياظدورم
ديمتدسقمماغشاءماٌعاػدمواىاععاتموترخقصماظعدؼدمعنمإاظدوظةممػذامدصعموضد

ضصدمتدرؼبممبأداءموزقػؿفاماظرتبوؼةماظؿعؾؿقةاظؽؿاتقبمواظزواؼامواٌدارسماظؼرآغقةم
ونمسؾىمؼصّرم"2اٌلاصرؼنم1اظُطْؾَؾة"نمأهلذامندمم.وتؽوؼنماظطؾؾةميفماجملالماظدؼين

                                                                                                                                   

مرضوان*  مظو ،سؾاس مواالجؿؿاسقة ماظـؼاصقة مأاٌظاػر م"درادة ماٌلاصرؼن" م"اظٌطؾؾة م"تؾؿلانماضع غـروبوظوجقة
م.2009م،مغوضشتمدـةععةمتؾؿلانجبا،ميفماألغـروبوظوجقامعاجلؿريظـقلمذفادةمعذطرةم،ممنوذجا"

 .Université de Tlemcen, 13 000, Tlemcen, Algérieم**
اظدساةمحلبم صادمماظطُّؾؾةمػومادممأرؾؼهمابنمتوعرتمسؾىم"إظيمسفدماٌوحدؼنصلمػذهماظؿلؿقةمأترجعمم1

ؼوهلمم"ظدسوةم"اظطُّؾؾةمدساة،مممنمادؿصؾحمس اٌراطشيمؼرويمأنمابنمتوعرتمضؾلمإسالنمدوظؿه،مأردلمرجاال
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ماٌشاؼخ مبؾؼاء مالطؿلابماظػوائد مدؾقالميفمرؾبماظعؾم ماظرحؾة مم3اختاذ طاغواماظذؼن
مطعؾؿاء مرمسقة مبصورة مخدمموُؼم4حيرتعون مباسؿؾارػم مرمسقة مشري مبصورة زدرون

م.ممؿفـني
م مدواصع مػذاتؽؿن ماظّؿمحبــا ميف ماظعرفمسؾى ماٌعاش ماٌلاصرؼنؾٌطظ"واضع م"ؾؾة

اًوضمطانمدؾقؾـام .5ظعؾمموظؼاءماٌشاؼخلبماؽظاظذؼنمؼؿكذونمعنماظرحؾةمودقؾةم
ماظّؿأ ميف ماظـطـر مممقزاتفم مسؾى موأعرف مخصوصا ماالجؿؿاسي موغظاعفم غفممؼاصقة

متطاغميتاظومم،خاصةاجؿؿاسقةمظغوؼةموارداتممملودػامتؼعقشونميفمذؽلمزعرةم
مدؾؾ مأا ماظٌطودؾابمعن مسامل متؾم،ؾؾةظوجـا ماظيتماكمخاصة ماٌشػرة ػاماختذوظؾغة

م ميف مسؾىاحملدؾقال ماظصغريماصظة ماظعامل موتلّقمػذا مععني مغظام محيؽؿه رهماظذي
م.ضواغنيمممقزةمسؿامػيمعوجودةميفماٌدارسماظؿعؾقؿقةماظرمسقةم

مّعأ ماظعؿلمسنما مهلذا مأاخؿقارغا اظذيمذاتيماظظلؾبمامعـفا،دؾابمصقعودمظعدة
عنمعوضفمحرجمديمحقثمتعرضـامإمػذهماظزعرةداخلموبصدصةممغاغؿقفةمحضورطانم
م مؼررف مطاغوا ماظذؼن ماظطؾؾة مبقـفممونؿؽؾؿبعض مشرؼؾةمصقؿا ممممممممبقـفممادّرم.بؾغة

ؾؾقثميفمدرمػذهماظؾغةمععمظاظعؾؿيم ػضولاظ ادصعـومخطابامعشّػراميفمحضورغا.م
اظلؾبماٌوضوسيمسنمامّعأم.موةمواظـؼاصقةمهلذهماظػؽةاظرتطقزمسؾىمايقاةماالجؿؿاسق

مموفص مأسدم ماظػؽةوجود مبفذه متفؿم مم،حباث مو مخصوصا موعاميف اٌدارسماظعؿقؼة

                                                                                                                                   

موؼزرسونمحم مبقعؿه مإدي ماظـاس مؼدسون موطاغوا مأرائه مإدي مباظزػدمؾاظؼؾائل مووصػه مسؾقه مباظــاء مضؾوبفم ميف ؿه
ابنمسذاريمأنماظطُّؾؾةمواظػؼفاءمأولمعنمخرجمعنمأػلمتؾؿلانم"وحلبمعامؼروىمم.واظؿقريموإزفارماظؽراعات

م مدـة مصؿقفا مبنمسؾيمطؿا ماٌؤعن مإديمسؾد ماٌوحدؼنموملمتؽنم"موػيم539/1146ؼؿضرع مأؼام معلؿقدثة صؽة
معنمضؾلميفماظدوظةماٌرابطقة ماظؾػظةميفم"عوجودة م"راظبماظعؾم"متطؾقمػذه مظعؾارة ،وطؾؿةماظطُّؾؾةمػيماخؿصار
،اٌوحدونميفماٌغربماإلدالعي،مم(1991)اظدؼنمسؿرومأريدمعودىمسّزماٌغربمسؾىماٌعؾممواٌدرسمواٌعاجل.

 .77.م،بريوتمص1دارماظغربماإلدالعيم،ط
مومدرادةمسؾومماظدؼن.ماظذؼنمؼؿـؼؾونمعنمعـطؼةمإديمأخرىمعنمأجلمحػظماظؼرآنموظؽكماظُطْؾَؾةأػممم2
غؿاجهمإػذهماظوزقػةمباظؿقدؼدمػيماظيتموددم،وزقػةمضددقةماظذيمحيوزمشقخماظمؼعينمذظكم:ذقخماظدؼنم3

ربىماظيتمعامزاظتمختؿزنمذاطرةمبداوتفامرؼػيمحيتميفماٌدنماظؽاجؿؿاسيمرؼػيمرسويمزراسيماذيالمميفممنط
ريدمأخؾقلم،بدائقؿفاموصطرتفامذاطرةماٌاضيموتاظقامػيمزاػرةماجؿؿاسقةمتارخيقةمعوجودةميفمتارؼخماىؿفورم

م ماٌعاصر،(2005)خؾقل ماالودط ماظشرق ميف ماظدؼين ماظلقادي ماىؿفور مظؾـشرمم،دودقوظوجقا ماظػارس دار
م.202م.،صمودياألواظؿوزؼعماالردنماظطؾعةم

اإلدالممعنموجفةمغظرمسؾمماألغادة،مترذيةمأبوبؽرمأريدمباضادر،مدارماٌـؿكبم،م(1993)مطقؾػوردم،تزريش4 
مم.81.،مص1مطمظؾـان،اظعربيمظؾدراداتمواظـشرمواظؿوزؼعم

م.450.مدارماظعودة،مبريوت،مص،ماٌؼدعة،م(1981)مسؾدماظررين،مبنمخؾدونا5 
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ػذاماجملالمسؾىماٌلؿوىماىزائري،ماغعدامماٌؿكصصنيميفمجيريمبداخؾفامعؼابلم
م.ربيااٌغملؿوىبلمومضدمؼؿفاوزمذظكمإديماٌ

مذؽاظقةماظدرادةمممإوال:مأ
تلودهمحؼامسالضاتمم"ؾؾةماٌلاصرؼناظٌط"جمؿؿعممأّنمو،مؼؾدػذاماظطرحسؾىممبـاء

موثؼاصق م"اظُزَعر"ماجؿؿاسقة مبؼقة مسن متؿؿقز مضواغنيموتـظقؿاتمخاصة موصق متلري ة
،متلودهمثؼاصةمخاصةاظذيماألخرىمعنمحقثمطوغفامتعؿؿدمسؾىماظعقشماٌكؿؾفم

وأػؿقؿفاميفمحقاتفممداخلمتؾكماٌدارسماظعؿقؼةممظغةمهلامخصوصقؿفاصقهمؿداولمُتو
م:بـاءمسؾىمذظكمميؽنمررحمسددمعنماألدؽؾةمأػؿفا.موخارجفا
مم- ممولدطقف ماالجؿؿاسياظؾغة ماظوماظواضع ماٌلاصرؼنؾٌطظ"ـؼايف داخلمم"ؾؾة
م؟"فمجمؿؿع"

مداخلمم- ماظعالضاتماظؼائؿة مغوع ماظٌط"عا ماٌلاصرؼنجمؿؿع تؿؿـلممؿاوصقم؟"ؾؾة
 تـظقؿاتفمماظداخؾقةم؟
م:اظؿاظقةماتػرضقعنماظماغطؾؼـاميفمدرادؿـا

إغفممعرصةماظدؼـقة،مظعؾممواٌامػرمعنمأجلمغفللإديماظ اظُطْؾَؾة ؼلعىسـدعام 1
مداخلماجملؿؿع.مةإبرازمعؽاغمؼلؿفدصونمعنموراءمدػرػم

مػيم اظُطْؾَؾةمغةظ 2 مأؼضاودقؾةمالتصال،مماّلإعا مؼؼومممظؽـفا مأدادقة ضاسدة
 .ديماظعاعةشاعضةمباظـلؾةمإ،موػيميفمحقاتفمماظقوعقةماظُطْؾَؾةسؾقفامجمؿؿعم

اظطاظبميفمجمؿؿعمماؿفعّؾطؼوسماظؿدرؼؾقةماظيتمؼؿاظ سؾىمـاصعرُّتعنمأجلم 3
تػؽقكمتؾكماظؾغةماًاصةممبفؿؿعفمماظذيمتلودهمسالضاتممسؾقـاؾؾةماٌلاصرؼنماظٌط

مم.خاصة
مثاغقا:معـفجماظدرادةم

اظدؼـقةماًاصةمباظؿعؾقممماصرعمعنمصروعماألغـروبوظوجقمضؿناظؾقثمػذاممؼـدرج
متؾؿلاناظعؿققمبا مسؾىمم.ٌدارسماظؼرآغقةميفمعـطؼة لمواظوثائقماألسؿاوبعدماالرالع
عؽاغقةمؼقمعنمإؾؿّقجرؼـامدرادةمادؿطالسقةمظأمثماًاصةمباظؿعؾقمماظعؿقق،حباواأل

ماٌوضوع. اٌدارسماظؼرآغقةماظواضعةميفمعدؼـةممحدىإـةمطاغتماظعّقماًوضميفمػذا
ممواظيتمطاغتتؾؿلانم معنمثالثنيأتضم معلاصرطـر ما،معنمبنيمدتموثالثنيمراظؾا

سدادػامإمقةمسؾىمخرؼطةممّتاٌدؼـةموػيمعوّضؿوىمعدردةمضرآغقةمعؿواجدةمسؾىمعل
اظطؾؾةم"عنمررصـامضصدمهدؼدمعـارقمتواجدػامجغراصقامععمهدؼدمعلاراتمتـؼلم

مم."اٌلاصرؼن
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ماظٌطإمأؼضامىأغا معع ماٌؾاذرة ماٌؼابؾة مادؿعؿال متػدي ماٌدردة مخارج دؼاماؾؾة
اظيتمداعتمماٌشارطةواظؽالممبؽلمحرؼةمععماظرتطقزمسؾىمتؼـقةماٌالحظةمبمحراجظإل

مم.حواظيمدـؿني مداخلماٌدردةطان ماظٌطؾؾةمحضورغا ماطؿلابمأ رصؼة مادؿطعـا ؼن
مو ماٌوضوع محول متعّؾععارفمعفؿة مخاصة مظغؿفم مسؾىمؿـا مخصوصا اظيتمداسدتـا

،معنمخالهلامؾٌطؾؾةماٌلاصرؼنععمهؾقلموصفمماظواضعماالجؿؿاسيمواظـؼايفمظػامتشػري
جلمأحماوظةمصفممعامؼدورمداخلمػذهماٌدارس.موعنماظؿقؾقلمومطانمضصدوطلمػذام

مإ ماظدرادة متؼلقم ممت مذظك ماظؿؿفقدي ماظػصل ميف متـاوظـا مصصؾنيمحقث اظـظريمدي
مبـ"عراطز مباٌغرب اظعؾمماٌودوم: مم"واظرحؾة مصقه ماظيتمأادؿعرضـا ماظعؾم معراطز ػم

ماظرحالموإمشّدطاغتمُت مإباٌغربماظعربي،مععمماظةػمماظرّحأظقفا عصغرمعفممعغشاء
لمسؾىماظؼارئمصفممعامقلفؿاظضصدماٌصطؾقاتماًاصةمباظٌطؾؾةماٌلاصرؼن،ممحول

ماظؿطؾقؼي ماظػصل مسـه ممدقلػر مرقاته ميف محيؿوي ماظذي معنمسؾى جمؿوسة
عنمداصرمراظؾامظؾعؾمميفماٌدارسمماّلإاٌصطؾقاتمواظؽؾؿاتماٌؾفؿةماظيتمالمؼػفؿفام

ماظـاغيم.اظؼرآغقة ماظػصل ميف ماظؿطرق ماٌودوممّت ماألم مظواضعم"اظؿأصقل غـروبوظوجي
م ماٌلاصرؼن م"تؾؿلاناظٌطؾؾة مومبدؼـة مأربعمضدم" مصقفاممةمشل ممت عؾاحثمعقداغقة

ماً ماظؼرآغقة ماٌدارس مظواضع مذاعل مسرض مصاتؼدؼم ماٌلاصرؼنظباة ٌدؼـةممٌطؾؾة
امـؿدّساىغراصقةمهلذهماظػؽةمصولماالجؿؿاسقةمواألديمهدؼدمقمإتؾؿلان،مععماظؿطر

مبإ محبــا ماظُطمحولحصائقات موتوزؼع ماٌؿواجدةمَؾْؾتطور ماظؼرآغقة ماٌدارس مسؾى ة
اٌؿؿـلميفمررؼؼةماالظؿقاقممممقزاتماظـظامماظؿعؾقؿيػممأ،مععمذطرموذرحمباٌـطؼة

ماٌدارسم مبفذه ماظؿلقريمو مغظام مرؾقعة ميفمهدؼد ماظدور مأو ماظرتؾة اٌؿؿـلميفمغظام
ماٌؤوغم"اظؿصراف"سؿؾقةماظـظاصةمو معصادرمأيماضؿـاء م.واظؿؿوؼنمظؿؿوؼلاةمععمذطر

هلذهموايقاةماظقوعقةمماٌراتبماظيتمتؤدسمهلذاماظـظامػممأمضؿـامأؼضامباإلذارةمإدي
مماظػؽة معرّطزؼن موأسؾى ماظدؼـقة مواٌؿاردات ماظطؼوس موايؽاؼاتماألػم دارري

مبفم ماًاصة مإم،واظطرائف متطرضـا مهدؼدطؿا ماظٌطْؾؾةممدي مبني ماظؼائؿة اظعالضات
مطذظكم ،6(اٌزاشدؼة)وواظشقخممصرؼناٌلا طلممومبعضماظلؾػقةععمايالمسالضؿفم

ريممتمتؼدؼممخاألويفمم.اظذؼنمحيؿؽونمبفممعنماحملقطماًارجيم)خارجماٌدردة(
واظؼصدمعـفامزاػرمظػازماظؼرآغقةماٌلؿعؿؾةميفمذؽلمطـاؼةمجمؿوسةمعنمدالالتماأل

                                                                                                                                   
اظطاظبماظذيمؼدرسميفمعـطؼؿه،موخيرجمسنمزطرةماظطؾؾةماٌلاصرؼنمذظكمػومماٌزاشديمواٌزاشقدمواٌزاشدؼة 6

 .حبؽممسدممرحؾؿهميفمرؾبماظعؾم
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ماظؿػادريماظؼر مجاءتميف م"طؿا موظقسمبارـفا مإاّلم،آغقة"اظؽؾؿة مؼؿداوظوغفا مال مصفم
م مطقان مسؾى ماحملاصظة موػي محبقثمم،"جمؿؿعفم"ياجة مدرؼة مظغة وؼعؿربوغفا

م مإغؿاجاتمرعزؼةمتضؿنماظؿواصلماٌؾاذر،مبؽاعؾفام"اىؿاسة"تشرتكمصقفا مطوغفا
م.7بنيمذيقعمأسضائفا

مسؾىمجاءتمخامتةسؾىمطاغتمأػّمماظـؿائجماظيتمتوّصؾتمإظقفاماٌذّطرةمعامؼؾي:م
م:طاظؿاظيمػيوذؽلمغؿائجم

م -1 ماٌلاصراظٌط"ؼلؿؾفم مم"نوؾؾة متؾك معن ماًاصة اظيتم 8"األغصاص"ظغؿفم
م مؼدؼؿؾؼوغفا معوروثفمممذقكفم،مسؾى مسؾى محياصظون مبأغفم مؼعؿؼدون مبذظك صفم

همـؿفاػؾونمضدادةماظـصموعامدقـفرمسوظؽنمعنمجفةمأخرىمؼم،اظـؼايفمعنمجفة
 .تفممهلذاماٌوروث،معنمخاللمادؿعؿاالػذاماالدؿكدامجراءم
مظب ةماًاصنياغوشقابماظؼ يف -2 ماٌوجفة ماٌلاصرؼنمؾٌطاٌدارسماظؼرآغقة ؾؾة

ماظؿعؾ مبعض مسؾى مواضؿصارػا مسرضة معـفا مجعل ماظوزارؼة، موسدممؿالظؾقؿات ذي
إديمعصفماٌدارسماظرمسقةماظيتمهؽؿفامضواغنيمخاصةممىاالدؿؼرارمظؽوغفامالمترض

مسؾىماٌلؿوىماظعؿؾيمالؿؼؾؾقةمععرتصبفا،مواظيتمتضؿنمظطالبفامذفاداتمع م.بفا
م مػذه مبه متؼوم ممػواٌدارسمصؿا مُتمإجازاتعـح ماظؿعؾقمعادل ميفممعلؿوى األدادي
مشقابم.اٌدارسماظرمسقة ميف مإديممو مسرضة ماٌلاجد مجعل مخاصمباٌلاصرة ضاغون

هلامدونمتربؼرميفمععظمماألحقان،مواإلشالقماٌػاجئمم"ؾؾةاظُط"اظػوضىميفمادؿؼؾالم
ؾؾةمبدونمرخصةمعنمعدؼرؼةماظشؤونماظدؼـقةمواألوضاف،مادؿؼؾالماظٌطصةمإديمأنمإضا
ٌُإتؼودميفمبعضماألحقانممضد تؾؼىمػذهماٌدارسمم.ظةمعنمررفمرجالماألعناَءلديما
ػيماظؼاغونممؿهدؾطوم،"ؾؾةاظُط"وصقماظؼاغونماظعريفماظذيمؼػرضهماظشقخمسؾىممةرلّقع

 هماألخرية.دماٌلارماظعاممهلذقّداظوحقدماظذيمُؼ
ؾؾةمعنمحػظماظؼرآنمإديماظؾقثمسنماٌالمتغريمعلارماٌلاصرةمسـدمبعضماظٌط -3

ممواظلقاحة مبدون ممبذلواظعقش مجفد، مأي ماظمحأصؾحقث ماٌلاصرػّم مػومطاظب
مع معن ماظرتحال مسؾى ممدردةاظعقش مػذم،ىخرأإدي ميف ماٌدردةؼؼقم ويفمماذفرمه

ممذفرؼنموبذظكمؼؽونمضدمعّرمىاألخر تعرفمسؾىماظعدؼدمعنم،موعدارسسؾىمسدة

                                                                                                                                   
م،1.مدارمتوبؼال،مطماٌغرب،ترذيةمسؾداظلالممبنمسؾدماظعاظي،مم،اظرعزمواظلؾطةم،(2007)رمابقم،بوردؼوم7

م.50. ص
مم.40.مصم،اٌغربم،رـفةم،ءماألولاىزم،عدردةماألغصاصمعطؾعةمبلارقلم،(1996)مسؾدماظعزؼزم،اظعروديم8
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موذاك،محيضرماىـائزمواظوالئمماظٌط ؾؾة،موجالمسدةمعـارق،موذيعماٌالمعنمػذا
 .هصقؾهمظؾعؾمدونم
نمتعينماظؾقثمسنمعأوىمؾؾةماٌلاصرؼاٌلاصرةمسـدمبعضماظٌطذامإ أصؾقت -4

لقاحةموذيعماظمأخرىمشريمهصقلماظعؾممأومحػظماظؼرآنمعـلمأػدافهؼقمصقهم
 .اظوالئممواىـائزمءةماظؼرآنميفضرامٌالمسنمررؼقا

أالموػيممممحؽرامسؾىمصؽةمععقـةمعنماجملؿؿعؼؾؼيمػذاماظـوعمعنماظؿعؾقمو -5
مصؽ مصقه مود ماظيت ماظشعؾقة ماظطؾؼة ممدؾقالة مألبـائفا مؼضؿن ماألضل اظعقشمسؾى

 واالدؿؿرار.
مععقشفمماظقوعي،ةميفمضوءمَؾْؾاػؿؿتمدرادؿـامػذهممبقاوظةمصفمموذرحمظغةماظُط

م مخالو مواألماهلعن ماٌؿاردات مػذامدرادة مداخل ماظؼائؿة مواظعالضات مواظـظم صعال
ععؿؿدؼنميفمذظكمسؾىمتؾكماٌـقصرميفمجمالماٌدردةماظؼرآغقة،مم"اظصغرياجملؿؿعم"

م مطاغت ماظيت ممغواةاظؾغة مسؿؾقة ميف موذرح مواالجؿؿاسقةماٌهؾقل ماظـؼاصقة ظاػر
 ؼرآغقةماىزائرؼة.ؾواضعماٌعاشمظػؽةماظُطْؾَؾةمباٌدارسماظظلةماٌؤّد
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