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 ةـؾؼسـطقـ ةـة اؾسؽاـقـاؾرتؽقب

اءـواـتؿ ةـواألــساب فوقاألمساء 

    *ػاطؿة اؾزفراء ؼشي

م ماظؾطاضةؼشؽؾ مظؾؿعرؼػماالدؿ ماظػرد مبفا مؼبمم²اظيتمؼؿؼدم ماجملؿؿع مودط بـػلف
معـم دائرةمعـماظعالضاتمتؿقدعمبادؿؿرار.مطقػمميؽـمتصـقػمدؽانماٌدؼـةماغطالضا

ماظؿلؿ موػؾمميؽـماسؿؿاد مظؾؿعرفمسؾكاالدؿ؟ ماظرمسقة اظػاسؾنيماظذؼـممألذكاصامقة
اجملؿؿع؟موػؾمػـاكمساداتموتؼاظقدمرادكةمماٌكؿؾػةمداخؾسباولمدرادةمممارداتفؿم

مؼبمتداولماألمساءماظعائؾقةمتؽشػمسـمزبؿؾػماالغؿؿاءات؟م

معـمأجؾم موتؾقؼؾفا موترتقؾفا ماظعقـة مأمساء مجبرد مضؿـا ماألدؽؾة مسؾكمػذه ظإلجابة
ما مبفدفمدرادةماظؿعرفمإظب ماٌاظؽقة ماحملؽؿة مسؾك مترددوا ماظذؼـ مواظزوجات ألزواج

ماٌصاػراتمبنيماظعائالتمعـم مدوائر ماظزصباتموطذظؽ ماظزوجاتموتعدد متعدد زاػرة
مأنم مإال ماظعقاعؾ. معـ موشريػا محقثماٌـؾتمواإلضاعة حقثماٌلؿقىماالجؿؿاسلموعـ

ماظعؼقد مؼب ماٌدوغة مظؾؿعؾقعات مواٌكؿصرة ماٌؼؿضؾة مايدماظصقغ مسؾك مواضؿصارػا ،
احملقري.ممأصؾحماظعـصراألدغك،مجعؾؿـامغقزػمطؾمصغريةموطؾريةموعـفاماالدؿماظذيم

وشينمسـماظؿأطقدمأنمدرادةماألمساءمتؽشػمسـمممقزاتماجملؿؿعماٌعؾـةمصراحةمؼبم
مواالذؿؼاضاتم ماظرتاطقب مخالل معـ ماظضؿـقة ماٌؽقغات موسـ موتؽرارػا ماألمساء اخؿقار

مالتموطذامصقغماظؽؿابةمواظؿلفقؾ.اظؾغقؼةمواظدال

 اؾعـاصر املؽوـة ؾالدم - 1

ومأؼرتطبماالدؿممبعـاهماظقادعمعـماالدؿماظشكصلمثؿمادؿماألبمصادؿماىدمثؿ/
ماظـلب مأو مم1979 :مJ، Sublet مومم،A ، Parzymies: 1985)ماظـلؾة  ،Mو

Marin  :1982-  1984،51- 56)
رؼؿمأوموؼبمحاالتمأخرىمؼضافمإظبماالدؿمظؼبمتؽم.

متػضقؾ،معفينمأوموزقػل،مطؿامتضافمغعقتمومطـكمؼؽؿلؾفاماٌرءمودطمماجملؿؿع.

                                                           
*
 أدؿاذةمرباضرة،مجاععةمعـؿقريمضلـطقـة.مم 
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مصؾؿم ماظؿعرؼػ، مبؾلارة مضلـطقـة مٌدؼـة ماٌاظؽقة ماتلؿتمدفالتماحملؽؿة وضد
مؼبم ماياطؿ ماظؾاي مذكص معع محؿك مواظؿػضقؾ ماظؿػكقؿ مأظؼاب مسؾك ماظعدول ؼرطز

م.1ؾاظؿارؼخ،موملمؼػررقامؼبمسؾاراتماظؿؽرؼؿمواظؿؾفق

م مأظػمادؿ،م معـماثينمسشر مأطـر مبرصد مصفارسمظألغلابممصادؿكرجؿاضؿـا عـفا
اصطؾقـامسؾكمتلؿقةماالدؿماألولمظؾشكصم"امسا"مواالدؿماظعائؾلمموأخرىمظألمساء.مو

مسـم م"غلؾا"،موالمسبقد معؼاعف مؼؼقم معا مإالأو مؼبمدقاقمالمماظؼاسدة مطاغتماظؽؾؿة إذا
معـاهماظعاممواظشاعؾ.مضبؿؿؾماًؾطمطأنمغؿقدثمسـماالدؿمؼبمع

مايروفموأخرىم محلب معرتؾة مواظـلاء ماظرجال مبأمساء مصفارس ماظعؿؾقة أصرزت
م مبإصباز مدـعرضف معا موػذا ماظؽـاصة مصققاهحلب مدؽانمموغـاضش مترطقؾة مزاوؼة عـ

م.م2ضلـطقـةمواغؿؿاءاتفؿ

مغؼؾ مممت مترتقؾا ماظلفالت مؼب موردت مطؿا مهلؾااألمساء ماظػرزمموإعالء ظعؿؾقة
م مايؼؾماألظػؾائل. موترطـا مواظـاغل، ماألول ماالدؿ مطالمعـ معـػصؾة مؼبم"حؼقل" وضعـا

مإذمملمتؽـمماظعائؾلم)اظـلب(.موملمؼؽـماألعرماظـاظـةمظالدؿاظـاظثمأوماًاغةم بلقطا
اظؿلؿقاتمعقحدةماظـؿط.مظؼدموردماظؿعرؼػممؼبمامسنيم"صالنمبـمصالن"معـؾم:"ربؿدم

م13مسدولماحملؽؿةمؼبمعطؾعماظؼرنمبـمدؾطان"مأو"محلنيماظػؽقن"موػؿامسدالنمعـ
صقغةمثالثقةموػلماظشائعةمأيم"صالنمبـممجاءتمؼبم(.موػـاكمأمساءم18 )مغفاؼةمـػ

سؾكمسادةممتؽقنماظـلؾةعـؾم"ربؿدمبـمسؾدماظؽرؼؿمايـاذل"مأيمأنماظػالغل"صالنم
(J، 9791  : 1979) ماظعرب

م ثؿمتعددتماألمناطمموتـقستمإعامؼبمصقغةمرباسقةمأطـرمم
موتػص م معـال. مايرصة مإضاصة معع ماألول ماالدؿ مؼب ماظؿعرؼػ ماسبصر مأو مغؽـممقال مل

مأػؿؾـام معا مإذا ماًاغات،موالمظـلؿػقدمعـمتػاصقؾفا مسددغا معا مؼبماظـؿائجمإذا ظـؿقؽؿ
اإلضاصات...مصؼررغا،معـففا،ماسؿؾارماالدؿماألولمػقمادؿماظزوجم)أوماظزوجة(مواظـاغلم

ماظ مأو ماىد مادؿ مواظـاظث ماألب مخاغةمادؿ مؼب ماٌعؾـة مايرصة موأدرجـا ـلؾة.
"اٌالحظات".موضدموردتمأمساءمعدسؿةمبأظؼابمتؽرؼؿمأومتػضقؾمأوممتققزمصـؼؾـاػامؼبم

م:م3خاغاتمأومحؼقلمإضاصقةمحلبماىدولماظؿاظل

                                                           
مبـادؾةمزواجمإحدىمععؿقضاتفمموطاغتم1792موم1771بـمعصطػكموػقماظذيمحؽؿمبنيمذطرمصاحلممسـدعامم 1

...عقالغامصاحلمباي"مأعامؼبمسؼقدماألوضافماظيتمأذرفمسؾقفامصؽانم"اظلقدم ورد:م"سؿقؼةماظلقدمصاحلمباي"مأوم"
 األرصعماألعـعمصاحلمباي"مأومعامذابفمػذهماظعؾارات.م

 اذجمصؼطمعـمػذهماظػفارسموغدرجفامؼبماٌالحؼ.ظطقلماظؼقائؿمغؼؿصرمسؾكممنمغظرامم 2
 
وػلمباألحرفم (9de7ed7e  t  9tJ tII:مترطقؾةمضاسدةماظزواجمواظطالقمواٌلؿاةمدفؾم1أغظرمعؾقؼ:مبممم 3 

    .وػقمغارؼمباألنؾقزؼةم +Dbase III اظالتـقةمسؾكمبرغاعج



.املرجعقة اؾدالؾقة ؾألمساء..  

 7 

م

ادــــــم  ادم اؾزوج )ة( ادم األب اؾـسب، اؾـسبة... ؿالحظات

 اؾتؿققز

م مبـمدؾطان مبـماياج/بـمسؿر معلعقد ماظلقد

م مبـمبريم مبـتماظلقدمابراػقؿ مصارؿة م

م مبـمدلمسؾل مبـتمابراػقؿ مترطقة م

م ماىقدي مبـتمربؿد محػصة م

محرصة ماظطؾال مبـماٌكؿار محلني م

م مايؾادل م مساذقر م

م مبـماظـابيت م مسؿار م

م م مبـتمسؾل مصارؿة م

م مصرؼؽح مبـماياجمسؾل مربؿد ماياج

ماظغرابؾل ماظعؾقي مبـماغبد مسؾل م

اظؿؾلـــــلم

م)ورـا(

مٌـزظلم)غلؾا(ا مبـمضصري مربلـ ماٌؽرم

 

وضصدغامعـذماظؾداؼةمأنمخاغةماظـلؾةمدؿفؿعمؼبماظقاضعمطؾماظعـاصرماٌؿقزةمظؾشكصماظيتمتردم

ماظؿصـقػمحلبم مإعؽاغقة معع ماظضرورة مسـد ماظعقـة مأصراد ماظؿعرفمسؾك موػدصـا ماألب. مادؿ بعد

ماألمساء.

مخاغا مثالث معـفؿا مظؽؾ مواظزوجة ماظزوج مبني مصصؾـا مظؾؿالحظاتموضد موخاغة معقازؼة، ت

.( R، A do791ol   d E ، I ub97e)مواإلضاصات
ماظـاظثمأومم ماالدؿ ماظـاغلمعؽان ماالدؿ مدفؾـا طؿا
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اظؽبلؽببمسـدعامؼؽقنمؼبمصقغةماظـلؾةمم)أيمسـدعامؼـؿفلمباظقاء(مبعؾارةمأخرىمسـدعامؼؽقنماظـلبم

ما م"ساذقر معـؾ ماألب مادؿ مسـ موعؿؿقزا مواضقا ماظعائؾل ماظؾؼب مؼبمأو ماظذطر ماظلاظػ م يؾادل"

اىدولمأساله.مالمطبؾقمػذاماظؿصـقػمعـمسققبموضدماسؿؿدغاهمؼبمبداؼةماظعؿؾمععمجفؾـاموضؿذاكم

بإعؽاغقاتماإلسالمماآلظلموعؿطؾؾاتمبراذبفمعـمجفة،ممطؿامآثرغامايػازمسؾكماٌعؾقعاتماظقاردةم

بغرضماإلبؼاءمسؾكمطؾماظصقغماظقاردةممؼبماظعؼقدمعـمجفةمثاغقة.مصاظؿزاعامباظدضةمواألعاغةمؼبماظرصد

م1ؼبماظؿعرؼػمباظشكصمواظيتمضدمتػقدمؼبمحبقثمأخرى وباظرجقعمإظبماظعؼدماظؽاعؾمؼبمععاىةم،

اظؼضاؼا،مممتؽـامعـمادؿؽؿالمسـاصرمتعرؼػمبعضماظشكصقاتمواظؿقؼؼمعـماألمساءماٌؽررة.موضدم

أدىمإظبمتصـقػفامآظقام)ايادقب(محدثمأنماخؿالصامبلقطامؼبمصقغةماٌعؾقعاتمأومؼبمغقسقؿفا،م

طشكصقاتمزبؿؾػة.موظـامؼبم"اظعدل/ماظرضل/ماظلقد/مسؾلماظـقري/مبـماظلقدمربؿدم/مبـمبادؼس"م

أحلـمعـالموأبلطفمألغفموردمطشاػدمسدلموطاتبمظؾؼاضل،موتؼدممظؿلفقؾمزواجنيمورالقموؼبم

بـمبادؼس"مععمتؼدؼؿمطؾمعرةمؼعرفمبصقغة:مطأنمطبؿصرمامسفمؼبم"سؾلماظـقري"مأومؼبم"سؾلم

ماظؿـقعمؼبمسؾارةم"اظلقد"مأومتدسقؿفامبايرصةم"اظعدل"مأومصػةم"اظرضل"...ممو ؼؽشػمظـامػذا

اظؿعرؼػمباظشكصماظقاحدمسـماظؼقاسدماظلائدةمؼبماظؿصـقػمواظعاداتماٌؿؾعةمؼبمذطرماألذكاصم

مظ ماٌؽقغة ماظعـاصر مزبؿؾػ متقزقػ مؼب ماظؾققغة متظفر مطؿا موتلفقؾفؿ، موسدممومتققزػؿ ؾفقؼة

معبقدػا.م

ماإلعالئقة ماظصقغ محلب موصـػـاػا ماظؿػاصقؾ متؾؽ مدفؾـا موموم وظذظؽ                 اظدالظقةماظؾغقؼة

اظقزقػقةمإظبمأظؼابماظؿؽرؼؿموسـاصرمممقزةمظؾفقؼةمأومعؽؿؾةمهلامسّؾفامتػقدمؼبمرصعماظلؿارمسؾكممو

2كماألضؾ..علؿقىماٌعاعالت،مأومتلاسدمؼبمهدؼدمػقؼةمبعضماألصرادمسؾ
ممم.

مسؾكمم ماظعربلمباظرتطقز ماألبمإظبماظـؿط مادؿ متؼدؼؿ دبضعمصقغماظؿعرؼػموطقػقة
مأوم)بـت(مواظيتمالمتلؼطمإالمصقؿامغدر.مممممممممممممممممممممممممممممممممممبؾػظلم)ابـ(واألغـكمماظؾـقةمظؾذطرغلؾةم

ـموػلمغلؾةمباظقاءمإظبماظعرشمأوماظؼؾؾقةمأوماظعائؾةمأوماٌقرماألغلابماغؿؿاًءوتؿقزعم
وػلماظصقغةماألطـرمذققسا،موتأتلمغلؾةماظؾـقةمإظبمسائؾةمأومذكصمؼبماٌرتؾةماظـاغقةم

                                                           
مضضقةماألعاغةماظعؾؿقةموإعؽاغقةمادؿعؿالماظؼمم-م 1 اسدةمعـمررفمباحـنيمآخرؼـمموإظبمأيمعدىمميؽـماظؿكؾلمسـماٌصدرمتطرحمػـا

االصؾلمواظؾفقءمإظبماظؼقاسدماٌقضقسةمسؾكمايادقبممومضدمادؿغرضتمجفقدامموتؿؾكصماظؼضقةمؼبمجدوىممادؿعؿالمماالسالمماآلظلمؼبم

م ماظإلسالم مغظؿ محقل ماظدوظل ماٌؤتـؿر مأسؿال مأغظر ماألسؿال. مػذه متـؿـ موطقػ ماجملال مبػقؿقؼاػذا مسؼد ماظذي مواظؿارؼخ ضادطلزم-اآلظل

(Vitoria_ Gasteiz)م.موخاصةم:1997غقصؿربمم8-6 بإدؾاغقام
اهللمبقخؾكالمالخؿصاصفمؼبمصؼفماظؾغةمطانمضدموضعمعشروعمحبثماػؿؿمصقفمبامساءمماالدؿاذمسؾدغاضشتمػذاماٌقضقعمععماظزعقؾممم2

ؿأثريات...مظؽـمملمؼـفزماظؾقثمبعد.مطؿامأسارغلمدفؾمأمساءماظعربماظذيمغشرتفمدؽانمعدؼـةمضلـطقـةمحاظقامودواصعماالخؿقارموطذاماظ

مرعاديم معـرية م مغاضشتماٌقضقعمغػلفمععماالدؿاذة مصؾفمجزؼؾماظشؽر. ماظلؾطانمضابقس. ماألسالمم-جاععة مطؾاحـةمؼبمعقدقسة م ذابقتق

م ممهتمادؿ ماٌعروصة ماظػم"Onomasticum arabicum"اظعربقة موأسطؿينمػلماألخرىمهتمإذرافماٌرطز رغللمظؾؾقثماظعؾؿل.

ماٌقضقعماٌؿشعبمواظشقؼم اظػصؾماٌكصصمظإلدؿمؼبمرداظؿفامحقلمعصرمؼبماظعفدماٌؿؾقطل.مصؾفامخاظصماظشؽر.موالمأضدممػـامعـمػذا

    دقىمعامؼػقدماظؾقثمعؾاذرة،مسؾكمأنمأغشرمدرادةمعلؿؼؾةمعرطزةمسؾكم"األمساء".
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ماظؽـقةم موتؾقفا ماخؿقارؼا مذطرػا مبدا موإن مايرصة مإظب ماظـلؾة مثؿ محقثماظؽـاصة،، عـ
 وػلمضؾقؾةماظؿداول.

 االدم اؾثالثي فو اؾؼاعدة - 1 - 1

ماألطـرم ماظـالثلمػق مطانماالدؿ مظعدممإذا ماألصعبمتصـقػا ماظــائلمػق مصاالدؿ تداوالمؼبمسقـؿـا

اظـاغل:مصػلماظؽـريمعـماياالتمؼصعبماظػصؾمبنيمادؿماألب،مأيمادؿمواظدممؼبمذطرهاظؿقؽؿم

اٌعينمباظؿعرؼػمذكصقا،موبنيمردقخماالدؿمسؾكمعلؿقىماظعائؾةمخاصةمإذامطانمؼبمصقغةماظؽـقةم

اظؾـقةماٌؿعارفمسؾقفامعـؾم"سؾلمبـمسقلك"مأوم"سؿارمعـؾم"سائشةمبـتمبقترسة"،مأومؼبمصقغةم

ماظـاظثماظذيماصطؾقـامأنمؼؽقنمعؽانماظـلب،مموؾبجدتمػذهم بـماظـابيت"...مصػلمشقابماالدؿ

اظصقغماظؾدؼؾة،مصرتددغامؼبمتصـقػفامم"غلؾا"مأولماألعر،مثؿممرجقـامصقغؿفاماظيتمتـؿفلممبقاءمؼبم

مرطـامخاغةم"اظـلب"مذاشرةم...اآلخر،مواجؿفدغامؼبمتقزؼعماظؾاضلمأومت

وسـدمغفاؼةماىردمصققـاماظعدؼدمعـماظؿلؿقاتمبعدمسـقرغامسؾكمغػسماألمساءمؼبمترطقؾاتم

ماظؿصققح موإظب ماٌؽؿؾة ماإلضاصة ماٌالحظاتمإظب مخاغة مؼب مغؾفـا موعؿؼاربة. م1زبؿؾػة مؼؽؿـم. وسؾقف

ؼؽؿـمؼبمصقغؿفام)غلؾة/طـقة/ممااالدؿمعـؾؿاالخؿالفمبنيماألمساءمؼبمسددماظعـاصرماٌؽقغةمظلؾلؾةم

مبـقة..(ماظيتمهلامدالالتفامأؼضا.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماجؿؿاسقا،ممغشريمإظبم موضراءتفا وضؾؾمأنمغعرضماظـؿائجماظؿػصقؾقةمعـمحقثمترطقؾةماألمساء

م ماظؿقؼقؼ مػذا مؼػرزػا مغؿقفة معػادػاأول مضلـطقـةماٌقداغل مؼب ماألمساء ماظـقتممأن طاغتمسربقة

واالذؿؼاق،ممإدالعقةماظروحمواالغؿؿاء.مأعاماألغلابمصؽاغتمضؾؾقةماىذورمواٌـؾتموسربقةماظرتطقؾةم

متامم موشقابمذؾف مأتراكموشريػؿ معـ مظؾقاصدؼـ مضعقػمظؾؿأثرياتماًارجقة مععمحضقر واظصقغة

مممممممممممممممممممممممممظألمساءماظرببرؼة.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ػفرس األمساء املتداوؾة 8-

مم محقل ماٌؾقث مػذا مإدراج مضؾؾ مطـريا مخقصاترددغا مماألمساء مسـمعـ االبؿعاد
ميؽـمحقلمترطقؾةمدؽانماٌدؼـةموعصاػراتفؿ،موظؽـفمصرضمغػلفمألغفمالممتلاؤالتـا

ؾمبنيماألصراد.مميؽـماظػصمبؽـرةموالاٌصاػراتمإذامطاغتماألمساءمترتددممهدؼدمدائرة
مأحقاغام ماٌؿداوظة ماظصقر متؤطد مربرية موظؽـفا مثرؼة معادة ماظعؼقد مػذه مؼب موجدغا ثؿ
وتلؼطفامأحقاغامأخرى.مصػلمبابماألمساءمالمأحدمؼعفبمإذامعامضؾـامأنمامسلمصارؿةم

                                                           
مم م 1 م ماٌقاظقة مبؽرا،...؛مس:م1202-7-29، 456 :مسم:ؼبماألعـؾة م، مابراػقؿ مبـتماياج مميقغة مصؿاتةم متزوجمدؾقؿانمبـ ػـ.

ػـ.متزوجمدؾقؿانمبـماياجماغبدمبـمصؿاتةمميقغةمبـتماياجمابراػقؿمبـمباللماظدباغمحرصة،مبؽرامذبربةمعطؾؼةم9-7-1204، 1882

 غبدممميقغةمبقتماياجمابراػقؿمبـمبالل...ػـ.مرؾؼمدؾقؿانمبـماياجممأ1206-6-15: 3763ضؾؾماظؾـاء؛مس:م
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وربؿدمسؾكمرأسماظػفرس.موظؽـمأنمندمأمساءمعؽررة،مالمتعينمغػسماظشكصموػلم
صفذامؼدلمسؾكمتظاصرمثالثةمم1رؿةمبـتمصاحلمايؾقؾاتين"ثالثقةماظرتطقبممعـؾم"صا

متقاترم "صارؿة"موطذظؽمادؿم"صاحل"موطـاصةمأصرادممسائؾةمايؾقؾاتين"ممادؿسقاعؾ:م
مواحرتامممنطماظؿلفقؾ.

 عامػلمعقاصػاتمصفرسماألمساءماٌؿداوظةمؼبمضلـطقـةمأواخرماظؼرنماظـاعـمسشر؟م

 اؾتؼؾقد و"إحقاء اؾػؼقد" - 1 - 2

مإذامتقز مباألغلاب. معؼارغة ماٌؿقاضع مبعددػا مواظرجال ماظـلاء مأمساء مضائؿة مت
ماالخؿزالمؼبماظرصدموجدغاػامالم مماظؿصغريمؼبماظـطؼمأو مصقفا مطؾماألمساءممبا اسؿربغا

ذكصامؼبمادؿمواحدممؼشرتكمسشرونامسامظؾرجالمومسددممماثؾمظؾـلاء.مومم220تػققم
م مثالثة مو مضبؿؾقنإعباال مإالمصؼط ماظـلب. مصاظؼائؿةممغػس م مسادل، مشري ماظؿقزؼع أن

إلخؿقارات،ممضصريةمظؽـفامععربةموتدسقمإظبمتػلريماجملاالتماظدالظقةمواظرعزؼةمهلذهما
مطؿامضبؿاجمػذاماظؿقزؼعمإظبمتقضقح.مم

ممم؟ممطقػمطبؿارماالدؿموعـمطبؿارهموسؾكمأيمأداسمميـحماالدؿمظؾؿقظقدمأوماٌقظقدةم
اظذؼـمدفؾقاممةاإلؼطاظقطفموارمعدؼـةمصؾقرغلام)مظقلتمظدؼـامطـاذاتمعشابفةمٌامتر

م موصغرية مطؾرية ماخؿقارطؾ ماظعائؾةمحقل مألصراد م، hC،  h1sip eC-r79 e)األمساء
05)

ماالدؿمسؿؾقةمعفؿة،مضدمتؤولمظصاحبماظؼرارمؼبماظؾقت،مم. عـماٌؤطدمأنماخؿقار
ؾػقاتمإالموضدمتؽقنمربٍؾم"عػاوضات"مععؾـةمأومشريمعؾاذرة.موالمميؽـمععرصةمػذهماً

موتؽرارػام متداوهلا مؼب ماألمساء متظفر محؿك مأجقال مسدة مسؾك ماظعائؾة برتطقبمذفرة
معؾزم مشري ماظطقظل ماظؾقث مواظػفرسموعؾ ماظؼاعقس مممقزات مظؽـ م عامموابعادػا...

عـممأصرادماظعقـة.مأعرمطانمربلقداموظؽـمم80 داعتمسشرةمأمساءمتقزػمظؿلؿقةم
مؼؽـمعؿقضعامهلذهماظدرجة.ممممملمؼؽـمربلقبامبفذهماظدضةموسؾقفممل

عـماظشائعمؼبمذبؿؿعاتـامأنمتلؿقةماٌقظقدمسؿؾقةعةمتعطكماألمعفموظقؼةمصقفام"ظؾؽؾار".موظؽـم

اٌؿعارفمسؾقفمأؼضا،موؼبمدائرةمأودعمعـماجملؿؿعاتماٌؿقدطقة،مؼؿؿماخؿقارمادؿمعـم
م ماألضارب معـ متقؼب مممـ مأو مواألجداد ماآلباء مأمساء معـ مضائؿة مؼب مؼرادماٌقظقد واظذؼـ
ماظػؼقد" م"إلحقاء مجدؼدا ماظدغقا مدخؾ مصقؿـ موبعـفؿ مبذطراػؿ   ،hC) ماالحؿػاز

h1sip eC-r79 e  ،105- 106)
وسؾقفمصإنمضائؿةماألمساءمظقلتمثرؼةمألنمبفامتؽرارمم.

مضصقى مأػؿقة ماظعربمواٌلؾؿقن مؼعري مضد ماظشرطمممّمؾ. مػذا مأن مإال ماألمساء الخؿقار
اىدؼدمعـفمواظغرؼبموشريممأمسائفؿمؼؾعداألدالفمظؿكؾقدمماظضؿينمواٌؿؿـؾمؼبماحرتام

                                                           
:م5077:مزفرتمؼبمزواجمورالقمعـمربؿدمبـمرجبماٌقؾل،مؼبمرضؿ:3154 رضؿ:م(dictZ) صفرسماألزواج:مم 1

 ؼبمزواجمعـمربؿدمبـماياجمسؾدماظؼادر.موتؾنيماظؿقارؼخمأغفمادؿممواحدمالعرأتنيم.
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اٌؿداولمألغفمالمضبظكمباألوظقؼة.مإنم"ربؿدمبـمسؾدماظؽرؼؿمبـمربؿدمبـمسؾدماظؽرؼؿم
مأربؽماظداردنيم مألغف مؼبمضلـطقـة ماظشفرية ماظـؿاذج مٌـ ماظػؽقن" بـمضبلمبـمربؿد

موايػقد مبنيماىد م)مواظؾاحـنيماظذؼـمأخؾطقا ماهللأبقاظؼادؿ، (1987:مدعد
م وتؽرارم.

معـم ماظدرادةموجعؾماظؿعرفمسؾكمصردمبعقـفمضربا األمساءماربؽـامسبـماؼضامؼبمػذه
ماٌلؿققؾممخاصةمؼبماألمساءماظشائعةمؼبمشقابماالدؿماظـاظثمسؾكماًصقص.م

م مغؿائج مضقؿة مضبدد مألغف ماٌقضقع مػذا مسؾك موعصداضقؿفاغرطز مغؽؿػمحبــا ممل .
موظؽـقبؿلف ماالدؿ ماألذكاصمايؼقؼقنيماظذؼـمضبؿؾقنمػذامؾمطـاصة مطـاصة مصضؾـا ـا

معرةم مدقى معـفؿ مطؾ مؼرد مال مصفرسمواحد مؼب ماظرجال مجردغا مآخر، ممبعـك االدؿ.
مصفرسم ماظػفرسماألوظلمادؿكرجـا واحدة،مواظـلاءمؼبمصفرسمآخرممماثؾ،موعـمػذا

مبطؾقعةمايالمؼـؿؽـماظؿدضقؼمأطـرمؼبماظـؿائج،مو موطـاصةمطؾمعـفا. المزاظتماألمساء
ماظـؿائجمإالورقؼؾةموالمتغريمؼبمماظعؿؾقةمثؼقؾةضاسدةماٌعطقاتمهؿاجمإظبم"تـظقػ"مظؽـم

 بـلؾةمضعقػةمجدا.

 أفل اؾبقت  أمساءتأثري  - 2 - 2

سشرةمأمساءمتداوهلامأطـرمعـمثؾـلماظعقـة،موتقزعماظـؾثماآلخرمسؾكماظؾاضل.موطأنمتقزؼعماألمسـاءمم

ـمؼدخؾمؼبماظدائرةماظضقؼةماظيتممتؿؾـؽمأذـفرماألمسـاءموأشـاػـامممممعـؾمتقزؼعماظـروة:مدعقدمايظمع

 طقػمغػفؿمػذاماظؿفاصتمسؾكمغػسماألمساءمواظؿؿلؽمبفامبػكرمواسؿزاز؟مإالممسعة.مو
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م)عؽبقؿؽبد(عؾبـقؿد مصــــارؿــةمم 68+74+ 774

م)صطقؿةم+صطقم(

1.  

مأحـــؿد 566 مســــاؼشة 34+21+ 305

م)سقشقش+سقؼشة(

2.  

مســؾل 403 معؾـــارطة 237 3.  

مبؾؼـــادؿ 285 مآعـــــــة 188 4.  

مسؿـــار 130 مخدؼــــفة 187 5.  

مسؾــدماهلل 126 م(زؼــبم)زؼـؾة= 182 6.  

مصــاحل 119 مةتــرطقــ 166 7.  

معــلعــقد 97 محػصةم)حػصقة؟( 164 8.  

مدؾقـؿـــان 94 معلــعقدة 137 9.  

معؾــــارك 85 م(سؾفـقة)سؾفةم= 101 10. 

مسؿـــر 82 معـــرؼؿ 100 11. 

م

م مأخذ مسؾكمرأسماظؼائؿة. م"ربؿد" موادؿ م"صارؿة" مادؿ مبال»جاء ماظصدارة مربؿد"
م مأمساء مؼب مضؾؾعـازع مؼضافماظرجال ممأن ماظؼرآغقة»ظف ماظصقغة ماظردقلمالمأغبد" دؿ

مردقلم مواحد، مظشكص مامسان مػؿا م"ربؿد" مو م"أغبد" مإن م ماظلالم؛ مسؾقف ربؿد
مإظبماهللمسزموجؾ،مإذامؿاٌلؾ مواظشؽر مععاغلماظعرصانمبايؿد ني،ماظذيمضبؿؾمامسف
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م موػق م"أبلماظؼادؿ" م)أضػـا مضدمغبؾمم285طـقؿف ماإلدالعل. متأثريماالغؿؿاء مبرز عرة(
ماذرة.ممممماهللمعؾمادؿمردقلأطـرمعـمأظػلمرجؾم

موسؾلمأتتمال موأغبد ماإلدالعقةمربؿد مأنماألمساء معـماٌالحظة ممممؼبماٌؼدعة.مممعػر
ممو مورابعمم403سؾل"م»غبؾمادؿ موزوجمصارؿة ماظردقلموصاحؾف مابـمسؿ رجال،مصفق

مملمدبصصم ماظصػاتمإذ ماظؿذطريمبفذه موصبدر موأبمايلـني... ماظراذدؼــ اًؾػاء
معـ ماآلخرؼـ مظؾكؾػاء ماٌؽاغة م)غػس مسؿر م)م82ؾ موسـؿان م15عرة( مو مبؽرمأ( بل

مأبلمراظبمبؼلمم6"بقبؽر") متراثمسؾلمبـ مأن مإال ماظلقادقة ماغدثرتماظشقعة موإن .)
ضقؼامؼبماجملؿؿعماىزائري.مموؼعدمادؿم"سؾل"ماٌؿداولمأربعةمأضعافمعؼارغةمباًؾػاءم

ماظـالثةمذبؿؿعنيمألحلـمدظقؾمسؾكماالدؿؿرارؼة.

،موػقمادؿمرقبمؼؿربكمتعؿريا"»ؼعؿر"م»سٍؿر"م»مػقمعـوعرة(مم130طؿاموردمسؿارم)
بفمألنماظعؿارةمؼبماظؾققت،ممصاٌقظقدماىدؼدمؼـؿظرمعـفم"سؿارةماظدار"مأيمأنمؼؤدسم

مو مؼػقضفؿ. مأو موجده موطبؾػمأباه مساعة.مأدرة مطبؿار مأجؾف معـ ماظذي ماٌعـك مممممممغظـف
ؿارمبـمؼادر"ماظذيمغاضؾمظؽـمسـدماٌـؼػني،مسؿارمؼذّطرمباظصقابةمعـماٌقاظلم"سمو

معـمأجؾماظدؼـماىدؼد...مموضدمأتكمؼبماٌرتؾةماًاعلةمضؾؾم"سؾدماهلل".

مواظدم موػق م معـاف"، مسؾد م" معـؾ ماظقثـقة ماألمساء معقاجفة ماهللمؼب مسؾد مؼأتل ثؿ
مإغفمصػةماٌلؾؿمسؾكماإلرالقمإذمؼلؾؿمغػلفمهللموػقم"سؾده"م اظردقلمعـمجفة،مثؿ

ردةمؼبماظشفادتنيم"...موأذفدمأنمالمإظفمإالماهللموأنمربؿداماضؿداءمبصػةماظردقلماظقا
م مواظقثـقة ماىاػؾقة موتـػل متؾعد ماهلل مسؾد مإن مثؿ موردقظف." مإظبمموحؿكسؾده االغؿؿاء

ماظدؼاغاتماألخرىممبفردماظؿؾػظمبعؾارةم"سؾدماهلل".

موؼؼالمصكمػذاماظشأنمأنمأحلـماألمساءماإلدالعقةمعامسؾبؾدموحؾبؿد:م

ـماألمساءمصفل:معؾبقؿدم،معؽبقؿؽبد،مأغبد،مربؿقد،مغبدةمومغبقدةمحؾبَؿدمععامأعام
م،مغبقدموغبقدة،موغبادةموغباديموحؿمإنمطاغتمتصغريا.

أعامعامسؾبؾدمعـماألمساءمصفلمتؾؽماظيتمترطبمسؾكماألمساءمايلـكموالمذبالممو
ظذطرػامظطقلماظؼائؿة،موػلمعشفقرة.مغقردمعامسـرغامسؾقفمؼبماظعقـة،موػلمضؾقؾةماظعددم

ماظؼائؿة: مرأس موسؾك ماظؽـاصة، مموضعقػة م)سؾد م)م(128اهلل ماظؼادر موسؾدم67وسؾد )
(موسؾدماظقػابم6اظعزؼزم)م(موسؾد8)اظؽرؼؿمم(موسؾد9)(مثؿمسؾدماظرزاقم42اظرغبــم)

م.1(موبؼقؿفامدؾعةمملمترتددمدقىمعرةمأومعرتنيمصؼط3)

                                                           
 7أغظرمصفرسمأمساءماظرجال:بم 1
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واظػضائؾمةموردمأطـرمعـمسشرؼـمامسامعشؿؼامعـماظؼاعقسماظعربلمظألوصافمايؿقد
اٌؾارك،مسؿار،ممايلـ،ؼبمصقغةماظػاسؾ:مماظصاحل،مدامل،ماظطاػر،ماظطقب،ممجاء

موؼبم م مواظقغقس، مورابح...واظؾشري مواظلعقد مودعد مواٌربوك ماٌؾارك ماٌلعقد، صاحل،
مأطرعفمعـمخصالمغبقدةمعـؾ:م مسؾكمسؾدهممبا صقغةماٌػعقل:مماظيتمصضؾماهللمبفا

موا مواٌرزوق مواٌـصقر مضؾقؾةماٌفدي موػل مواٌكؾقف... مواٌصطػك مواٌكؿار ٌقػقب
ماظؿقاترمغلؾقا.

مأرربتماظلاععم مغطؼفا،مطؾؿا موتؽرر ممتماظؿؾػظمبفا ماظؿػاؤلماظيتمطؾؿا ندمأمساء
مضدعاءم مسـد مواظعؾقد مظؾكدم ماألمساء مػذه ماخؿريت موظذا ممبعاغقفا، مؼؿػاءل وجعؾؿف

مغفامسؿتمأودارامأودعمؼبمسقـؿـا.أاظعرب،مومؼؾدوم

ماظؽرؼؿ،ممأؼضاكمػـا ماظؼرآن معـ ماظرتاثماظـؾقيماٌلؿؿد معـ ماظيتمتـقدر األمساء
م26عرة(،ممثؿمؼأتلمسقلك)م72تؾةماألوظبمواظصدارةمبنيماألغؾقاء:م)روطانمإلبراػقؿماٌ
م4)مإمساسقؾعرات(مومم8)ممعرات(ممموؼقدػم10عرة(مومعقدك)م16عرة(ممممثؿمضبلم)

معرتني(.مم2(مممصاًؾقؾمأومخؾقؾم)3ؼقغس)معرات(مو

ماظردقلم مادؿ متداول معـ مؼؼؾؾ مأن مزعاغف، مؼب ماًطاب، مبـ مسؿر محاول موضد ػذا
م،Jدؿمسؾدماظرغبـ)إوأمساءماألغؾقاءمحؿكمالمتفانموتؾؿذل.مموطانمضدماضرتحمتغقريػامب

9791 dم(معـالموظؽـفمملمؼػؾح.م 27، 1979.مم:م

حضقرماظقفقدمػذهماظعقـةمسؾكماخؿقارماألمساءمودطماٌلؾؿنيمصقلب،موطانممتعربم
مؼؿؾنيم مؼبماظلفالت.موضدمتعاعؾماظقفقدمبأمساءمسربقةمؼبمأشؾبماألحقان،مطؿا غادرا

مؼبماٌـالماٌقاظلم:م

مبـتم متقعقة مبـتمابراػقؿ، مربؼة مبـتمغبريش، مجقػرة "...اظذعقاتماًؿس:
مممم.1"ؼقدػ،مغقارةمبـتمخـقـشموجقؽمبـتمذقسةمبـمضقؼل

مممم،عرة(م19)مادؿمذعؾانترددممضعقػ:ـقؾمغلؾةمضؾقؾةمومتماظشفقرمؼبوردتمأمساءم
م)مو م(13رجب م)10)مرعضانمو، مواظعقد م3(، مأعا م(. مادؿعؿؾ ماالخضر"»األظقان
مو"األطقؾو" موتقزػماألغبر" مو"األصػر". مو"األزٌرق" مو"األبقض" م م مو"اظقصقػ" "

م مصؾة متؿؼدعفا معا موشاظؾا مسائؾقة مطأظؼاب معـؾخاصة مأو"ابـمماظؾـقة ماألبقض" "ابـ
مظيتمأصؾقتم"بؾؾقصقػ"مؼبماظـطؼماحملؾل.اظقصقػ"ما

أمساءماظـلاءمبعقداممرأسمضائؿةصــارــؿــةممماظصدارةمسؾكممأنمهؿؾعـماظؾدؼفلمم
سـمأيمعـاصس،موذظؽمبلؾعةمعائةموأربعةمودؾعنيمعرة،مصضالمسـمصطقؿةموصطقمموػلم
مســـائشةم متأتل مغصػماظعدد، معـ مبأضؾ ماظـاغقة، ماظرتؾة موؼب معـف. تصغرياتمعشؿؼة

                                                           
 ػـ،م)مسؼدمبقعمدارم(.1203، 127،مص1دفؾ:مم-م 1
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ميؽـمتػلريمػذاماظؿػضقؾمباظؿربكمبأػؾمم(.مو55عرة(موسقشقشموسقؼشةم)معرةمم305)
م ماظرتتقباظؾقت، مرأدفـممصقؿؾع ماٌؤعـنيموسؾك مظـلاء ماٌؿـقحة م"اظرمسقة" األصضؾقة

بـتماظردقلموزوجةمسؾلمطرمماهللموجففممإغفاسائشة،مأعامصارؿةمصؾفامعؽاغةمخاصة،م
موعـؾتماظشرفماإلدالعل.

خـدؼـفةم)زوجفماألوظب(ممعرة،مثؿم188م)أمماظردقل(مبم،1أتلمآعـةموبعدمسائشةمت
عرة،مموػـمؼبمعراتبمعؿؼاربة.مثؿم 182 )إحدىمبـاتف(مبم 2،موزؼـبمعرةم187 ب

م3تأتلمحػصة عرة.ماخؿريتمأمساءممأعفاتماٌؤعـنيممم100مـعرة،مومعرؼــؿمبم164بـمم
سشرمحلبمترتقبممؼؽادممعؾاذرةمومسقتمبفامغلاءمضلـطقـةمؼبمغفاؼةماظؼرنماظـاعـ
وظؽـمثالثةمأمساءمدخؾتمممؼعؽسمعؽاغةمعـمطاغتمهؿؾمماالدؿمؼبمصفرماإلدالمم

ترطقةممعرة(موم237)اظؼائؿةموطلرتمتؿابعمأػؾماظؾقتموػلمعؾارطةمؼبماٌرتؾةماظـاظـةم
معرة(.مم137اظؿادعةم)معلعقدةمؼبعرة(مومم166اظلابعةم)مؼب

ماظذ مذققسميعا مأطـر ماألمساء متداخؾتمؼبماظقاضعمجعؾمػذه معـمشريػا؟ موتداوال ا
مسؾكم ماحملاصظة مروح متظاصرت مضد مو ماألمساء. ماخؿقار مظؿػلري مسدؼدة مسقاعؾ زروف

اظؽػةمماظؿارطبقةمظرتجقحاظؾغقؼةمورعقزػامماألمساءماظؿؿلؽممبعاغلاظرتاثماظعائؾلمععم
مأػؾماظؾقتموتداوهلامأطـرمعـمشريػا.مممظصاحلمأمساء

والمتلؿحماظؼائؿةمباًروجمسـماٌأظقفمألنماهلدفمػقممضقؼاماالخؿقارؼؾدومذبالم
ماألمساء م"ثروة مسؾك موايػاز ماظػؼقد ماألمساءمم(h1sip eC -r79 e، hC)"بعث وتعد

ؼقعـامػذامؼؿؿـؾمؼبممإظباظعائؾقةمعـماظرتاثماٌؿقارثمحػقدامسـمجد.موالمزالماهلدفم
مسؿؾماظؿؼقد موضد م ماألبـاء. مؼبمأمساء ماألجدادموولقده مظغةممباألمساءماحرتام اظعربقة

مثؼاصة ماٌؿؽـة،ممواإلدالعقة ماًقارات مضائؿة متضققؼ مسؾك موتراثا، متداوال واظعائؾقة
مصأسطاغامضائؿةمتعدمصؼريةمبأطـرمعـمغصػماألمساءماظيتموردتمعرةمواحدةمووحقدة.

ؼبماألمساءماظدخقؾةمواظـادرةمواىدؼدةمٌعرصةمتأثريػاممؼلؿقلـماظؾقثوسؾقفمرمبام
م موعدظقهلا مظـا مميؽـ مال مذظؽحقث ممععرصة مباظؿكؿني مصبدرمواالصرتاضإال مومما .

                                                           
آعـةموععـاػامشريمخائػة،مسؾكموزنمصاسؾة،معـماألعـمغؼقضماًقف.مأغظرماظعؿادمعصطػكمرالسمواألدؿاذمم-م 1

 .23.مص1990،مم2 غدؼؿمسدي،مععفؿماألمساءماظعربقة.ممرالددار،مط
لؿقـة،مواظزؼـب:مذفرمحلـماٌـظرمرققبماظرائقةموبفممسقتماٌرأة،موواحدمزؼـب:ممتعينماظؼصريةماظم-م 2

 اظزؼـبمزؼـؾة.موضدموردماإلدؿمعرةمواحدةمؼبمصقغؿفماٌؤغـة.م)ععفؿ..(
مبـماًطابمعـمأعفاتمم-م 3 موػلمابـةمسؿر ماٌرأة. ماظضؾعمومسقتمبفا حػصة:ماظرػبةموايػصةمعـمأمساء

 اٌؤعـني.
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م مأمساء محضقر مػق مسـده مواظقضقف معؾارطةعالحظؿف مترطقةموعلعقدة،معـؾ موطذظؽ
موسؾفقةمودطماظعشرةماألوائؾ.

مآعـةمم موضؾؾ موسائشة مصارؿة مبعد ماظـاظـة ماٌرتؾة مؼب مجاء ماظذي معؾارطة مادؿ ؼعد
مادؿ موطذظؽ مموخدصبة معـ)اٌرتؾعلعقدة ماظؿادعة( ممة موخاصةأمساء أصقالتمماإلعاء
وظؽـمذاعماالدؿموغبؾؿفمبـاتمعـمطؾممحبلـماٌعـكمأدقادػؿاصرؼؼقاماظلقداءمظؿػاؤلم

ماالغؿؿاءات.

ودتمودؿنيمموعـحمٌائةمترطقة"»ادؿمأعامعـمآثارماظقجقدماظرتطلماظؾارزةمدخؾمم
ضعقػمغلؾقا.مأعاممبـؿا،موضدمطانمؼبماٌرتؾةماظلابعةمبعدمحػصةموضؾؾمزؼـب،موػق

"سؾفقة"ممصؼدمؼـلبمظظاػرةماألدرموتقاصدماظعؾفقاتمسؾكمعقاغلءماىزائر،موػـممعـم
مأصؾمأوروبلممسؿقعا.

م مػذا مؼب مغؼدم مػـا، مهلا مذبال مال مإذ ماظـادرة ماألمساء مإظب ماظؿطرق اظلقاقمودون
مبقة.ماظزػراءموصارؿةممػؿا:حقلماألمساءماظؼؾقؾةماظؿداولموعـمبقـفاممنقذجنيممعالحظة

أعام"بقة"مصفقمعؤغثمظؽؾؿةم"اظيب".ممموضدموردم"اظيب"مؼبماظعؼقدمباألظػم"باي"م
مموؼدوغف مؼبممواألرجح"بل". ماظيتمهرر ماظلؾطاغقة مؼبماألواعر مجاء باألظػمحلبمعا

األؼاظةم و"اظؾاي"مظؼبمترطلمٌـصبمدقادلمأخذهموالةماألضاظقؿمؼبم.1عؽؿبماظؾايمغػلف
مطـ مملمؼـؿشر ماظعـؿاغلماىزائرؼة،مظؽـف مايؽؿ ماغؿفاء مظإلغاثمإالمبعد مسؾؿ مطادؿ ريا

حقثمغصادفماآلنمادؿمم"بقة"مؼبمسددمأطـر،موضدموردمعرةمواحدةمؼبمضائؿؿـا:مإغفام
"بقةمبـتماياجمربؿدمبـمايؿالوي"موضدمزفرتمؼبمرالقمضؾؾماظؾـاءمعـم"اظؿقعلم

ٌفؿمػـامأغفامابـةمبـماظلقدمربؿدماظربطةمايؿالوي".موؼؾدومأغفامعـمبينمسؿقعؿف.موا
ماظداؼرة مػؾمم 2آشا ماظؾاؼؾؽ. مظدى معقزػ مأباػا مأن مأي ماٌكزن، مخدعة مؼب وصارس

االحؿؽاكمباظلؾطةمػقماظذيمأوحكمظفمبادؿمابـؿفمأممأغفمتعرفمسؾكمعـمضبؿؾمػذام
مبنيماٌؼربنيمعـماظؾاي ماظقدطم ؟مإغفمأضربماالحؿؿاالتمسؾكمطؾمماالدؿمداخؾمػذا

محال.م

ػذاماالدؿماٌرطبماظذيمؼـلبمظؾـتماظردقلمربؿدمصفقمملممء(،اظزػرا)أعامصارؿةم
إالمعرةمواحدة،موػقمعامؼؤطدموجقدماظصقغةموإنمملمتؽـمعؿداوظةموػلممػؽذامعرطؾاؼردم

م موظـا ماآلن. ماغؿشارا متربػـأطـر مغػسممأعـؾة ماظصقغؿنيمعع مادؿعؿال ماظشكص:سؾك
                                                           

ماظلؾطاغقةمم-م 1 ػلمسؼقدمعقثؼةمبؿقضقعماظؾايمغػلفممتـحموتـؾتمإسػاءاتمعـمضرائبموأسؾاءمزبزغقةماألواعر
ووجدماظؾعضمم1820موم1795ظصاحلمعـممتـحمظف.مادؿػادماإلخقةمطقجؽمسؾلمعـماظعقديمعـمػذهماألواعرمصقؿامبنيم

ماظلقدمدؾقؿانمبـمطقجؽممسؾلم مؼبماألرذقػماظقرينمباىزائرماظعاصؿةموأخرىمسـدماٌرحقم أحدماألحػادمعـفا
مدربفم مسؾك مدار موعـ مألوالده ماظشؽر موأضدم مجـاغف ماهللمبػلقح متغؿده مودرادؿفا. مسؾقفا مباالرالع مظل اظذيممسح

 بؿشفقعماظؾقث.م
 .(2286ػـ.م)سم1202-7-26، 1دفؾم:مم-م 2
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م) ماألول ماظعؼد مصػل ماظزػرا". م"صارؿة مو ماظذيمدفؾتمبفمم1207-1-16"صارؿة" ػـ(
ماظـاغقةمعـم"صرحاتمبـمسؿرماظقدالتل"مسرصتمطاآلتل:"مصارؿةمبـتم اياجمرؾؼؿفا

ممربؿد مسـدعا ماظـاغل موؼب م معقؿل"، مزوجفابـ مطاغتم"صارؿةممراجعفا مذفرؼـ بعد
ادؿمماطؿؿؾموطذظؽغالحظمأنمامسفامضدم.م1"اظزػرامبـتماياجمربؿدمبـمعقؿلماظعؾقي

م"اظعؾقي".مبفمغلؾةممأيؼتاظذيممأبقفا

(م1996م:Collectifأودع)تقضققاتمأطـرموهؾقالتمماألمساءمإظبضبؿاجمعقضقعم
م مغعرفمأن مأن مسؾقـا موظؽـ ماجملال مؼبمػذا ماظغقصمصقفا مؼلعـا ماظعقـةمم80ال عـ

2اذرتطقامؼبمسشرةمأمساءمباظـلؾةمظؾرجالمموغػسماظشلءمتؼرؼؾامباظـلؾةممظؾـلاء
وػلمم.

م مأصقؾل مبني ماظػقارق متضعػ ماظؿؿققزمزاػرة مؼلفؾ موال موايضر. مأواظؾادؼة اظرؼػ
مأوم مأوضح ماظؿؿاؼز مػذا مؼؾدو مواحد. مرصقد معـ مؼـفؾماىؿقع مإذ ماألمساء معـ اغطالضا

مضدممم(26 -21،  1979:ممr. E.   l EeCo7e)مأدفؾمؼبمتقغس اظعاصؿةموظؽـم
ؼؽشػمجردامذاعالمظألمساءماٌؿداوظةمؼبمتقغسمسـمغؿائجمعغاؼرة.مالمتظفرماٌؿقزاتم

علؿقىماظعقـةمطؽؾمأعرمماظػصؾمسؾكاّلمؼبماياالتماًاصةمواظـادرةموظؽـمإؼبماظعقـةم
م متـقست موعفؿا م مصاظؿعرؼػأصعب. مإلثؾاتمماألمساء مغلؾا مأو مغلؾة مؼؼؿضل اظؽاعؾ

ماهلقؼةمواالغؿؿاء.

 ـِسبة وـَسب، ـًُسب وأـساب - 3

ـلؾةمعـمطؿامؼؾل:ماظظلانماظعربماحملقطممؼبمؼعرفمابـمعـظقرماظـلبمواظـلؾة
وضقؾمػقمؼبماآلباءمخاصة.موؼؽقنمماظؼرابة،،ماظَّلؽببمواحدماألغلابموععـاهماالغؿلاب

مؼبماآلباءموؼؽقنمإظبماظؾالدموؼؽقنمؼبماظصـاسة.

م مداحؾ/اظلاحؾل معـؾ مإظقف ماٌـلقب ماظؾػظ مإظب ماظقاء مبإضاصة متؽقن أومواظـلؾة
ماظشلءصقراء/اظصقراوي مبعض ماظرتطقؾة متؿغري موضد مم. ماظقزن مساعر/محلب عـؾ

ماظعؿري...

مظؾؿقرـمم متؽقن مطؿا مايرصة مأو ماظعائؾة مأو ماظعرش مأو ماظؼؾؾقة مإظب ماظـلؾة تؽقن
م مأعا م"ماالغؿلابواٌدؼـة. ماظعربقةمأو م"صالنمبـمصالن"مؼبماظصقغة صالن"ممأوالدباظؾـقة

موتلؿعؿؾم موخارجفا، ماٌدؼـة مداخؾ مععروف مصفق ماٌغارب مربقع مؼب ماظدارج حلب
أومحلبماظظروف،مواظقاضعمأنمطؾفامعؿدواظةمبدرجاتمعؿػاوتة:مماظصقغؿنيمدونممتققز

صػلموثقؼةمتعددمزواؼامعدؼـةمضلـطقـةمؼبماظؼرنماظؿادعمسشرموردتم"زاوؼةماًرازؼـم
مو"زاوؼةمم مجؾقل" مبـ ماًراذػقنيمالوالد مو"زاوؼة م)اظؼافمبـالثمغؼاط( ماظػؼقن" البـ

                                                           
 (.4770 ػـ.م)سم1207-3-10، 2دفؾم:مم-م 1
 عؾقؼمرضؿ:مماألمساء،أغظرمصفرسمماظؿداول:مناذجمعـماألمساءماظـادرةمم-م2م
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ؿع،مموؼؾؼكم"ابـ"مظؾؿعؾريمسـم"اوالد"مػـامتػقدماىموطاغتمسؾارةاوالدمبـمبادؼس".م
ماظؾـقةمواالغؿؿاء.موظؽـمؼبمدفالتـامٌطؾعماظؼرنماظـاظثمسشرمظؾففرةموردماظؿعرؼػمبـ
"اوالدمدؾطان"مو"اوالدمدقديمضبل"مو"اوالدم..."موشريػؿ.موؼؾدومأصؾفؿمعـمخارجم

لمغادرةماٌدؼـة.ممإالمانماظؽـقةمضؾقؾةموتظفرمسؾقفاماظؿأثرياتماحملؾقة،مأعاماألظؼابمصف
مو"األغؾاز"مادؿــائقة...مموالموجقدمتؼرؼؾامظألمساءماظؽرؼفةمظػظاموععـك.

 االدم اؾعائؾي يف احلاؾة املدـقة - 1 - 3

اظػرغلقةمماالدؿعؿارؼةعـماألخطاءماظشائعةمؼبماىزائرماالسؿؼادماظلائدمأنماظلؾطاتم
مؼػؿؼ مجؾفؿ م"طان مظؾفزائرؼنيماظذؼـ ماألمساءمػلماظيتمعـقتماألظؼابماظعائؾقة مإظب د

مأواخراظعائؾقة"محلبمزسؿماظؿؼرؼرماظـقابلماٌؿفدمظؼاغقنماياظةماٌدغقةماظذيمصدرمؼبم
ماظؼرنماظؿادعمسشر.

مشريم ماظعائؾلمبصػة مؼبماظقاضعمسؾكمصرضمادؿعؿالماالدؿ ماظػرغلقة سؿؾتماإلدارة
مأوال ماألعرؼبمضاغقنممعؾاذرة مػذا موضدمجاء ماٌؾؽقة. مؼبمطؾمسؼقد مإظزاعقا م1873جبعؾف

(مثؿمضــمظؾقاظةماٌدغقةمElls zseP ap   :1985 ،23)ماٌـظؿمظؾؿؾؽقةمؼبماىزائر
 A do791ol(م)1882معارسم23بلؽبـَفمإجؾارؼةمتلفقؾماظقالداتمواظقصقاتم)مضاغقنم

،R. I ub97e  ، E ،395)مظألظؼابماظعائؾقةممم مصربزتمضائؿة م حلبمغػسماظـؿط،
قؾةماألمساءماٌعروصةمؼبماظلابؼممواٌؿؿـؾةمؼبمظؾؿداولماظرمسل،موصرضتماظؿكؾلمسـمترط

ماالدؿماظـالثلمأوماظرباسل.م

ماظعؿؾقةم مبؿعؿقؿفاوإنمطاغتمػذه وتردقخمتداوهلا،مصإغفاماألظؼابماظعائؾقةممواردة
وضدمطاغتمتشؿؾمعـمضؾؾمسـاصرمتزؼدمأوممعقحدة،عّبدتمأداظقبماظؿعرؼػمؼبمصقغةم
موتؽشػم مبصػةتـؼصمحلبماظظروف. ماظؿعرؼػمباالدؿمضمدرادؿـا مذققع مسـ طعقة

م مورشؿ م ماظعائؾك. ماالدؿ مصقف مبرػـتمماالخؿالصاتاظـالثلمواظرباسلممبا مصؼد اٌؾققزة
غؿائجماظرصدمباإلسالمماآلظلمسـماحرتاممضقاسدماظؿلؿقةموتطؾقؼمغػسماٌعطقاتمؼبمطؾم
مومصاقمتداوظفمؼبمدفالتم عرة.مصاظؿعرؼػمباظـلبماظـالثلموحؿكماظــائلمطانمواردا

محملؽؿةماٌاظؽقةمبؼلـطقـةمثالثةمأرباعماظعقـة،مموػقمباظؿاظلمأودعمعـمطؾمتصقر.ما

موػبلؿائة مأالف مػبلة معـ مأطـر معع متعاعؾـا ( 5518)مظؼد
معـم 1 مظألزواج سؼد

م مدؼطتاظرجال مصادؿكرجـاممواظـلاء ماظطالق، مأو ماظزواج متؽرار مجراء مأظػمعـ عـفا
مأظػموػبم2مرجالم)زوجا(م4668 معـ مسؾكمأضؾ متقزسقا مسائؾلم(1485)لؿائة . 3ادؿ

                                                           
 ((sijillضاسدةم"دفؾم" -م 1
بفمأمساءماظرجالموطـاصةمطؾمواحدمعـفؿمحلبمترددهمؼبمسؼقدماظزواجمموم((dict1صفرسماألزواجماظرجالم -م 2

 واظطالقمععا.مأغظرماٌالحؼ.موتقجدمممصفارسممماثؾةمظؾـلاء.ممم
 .3م،مأغظرماٌالحؼمرضؿم:مب(nasb1)مصفرسماألغلابمظؾرجال ـم 3
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معؽـمسؿؾقةماالخؿزال.م ممما مواألغلابمؼبمصقغممماثؾة مأخرىمتؽررتماألمساء بعؾارة
اٌعدلمإالمأنمواضعماظؿقزؼعمواظؽـاصةمضدممواحدمحلبوضدماذرتكمثالثةمرجالمؼبمغلبم

موسباولم مصؼط. مواحدة معرة مورد مغصػماظعقـة معـ مأطـر معائة. مإظب مواحد اخؿؾػمعـ
ماءمواالغؿلاب.مهؾقؾماالغؿؿ

عامػلماظصقغماظشائعةمسـدمأػؾمضلـطقـةمؼبماألغلابمواالغؿلابمضؾؾمضرغنيمعـم
موضؿـامػذا،موعامػلماغؿؿاءاتفؿ؟

م محقثماظرتطقؾة معـ ماظؼاسدة ماظـالثلمػق ماالدؿ مأن مرأؼـا ماألزواجمم% 85وأن عـ
موردتم مميقزمأمساؤػؿاظذؼـ مسائؾقا موامسا مذكصقا مامسا مهلؿ مطان ماظعدول مدصاتر مؼب

االغؿؿاء.مإغفامغلؾةمساظقةموععربة.موإنمدفؾـامغلؾةمظؾـلاءمأضؾمبؼؾقؾمإالمأغفامالمتغريم
عـماظـؿقفةماإلعباظقة.موضدمؼؽؿـماالخؿالفمؼبمررؼؼةماظؿقثقؼماظيتمرطزتمغلؾقامسؾكم
اظزوجمأطـرمعـماظزوجةمألنماظزوجمؼعرفمبـلؾفمصؼطمأعاماظزوجةمصقؿؽـماظؿعرفمسؾقفام

اظعؼدماظذيمؼؾدأمبادؿماظزوجمدائؿامؼبمحاظةماظزواجممباظرجقعمإظببـلبمأبقفامأوالمثؿم
م م مأؼضا، ماٌذطقر موظقفا مررؼؼ مسـ مثؿ ماظلقاء، محد مسؾك مواظطالق معـم%75وسؾقف

ماظزوجاتمذطرنمبادؿمثالثل.

اظـاغقةمواظؾاظغةماألػؿقةمؼبمطقنماالدؿماظـاظثمشاظؾامعامؼؽقنمغلؾة.ممتؿؿـؾماظـؿقفة
اظعائؾل.موػذامعامؼػـدماالسؿؼادماظلائدمبأنماإلدارةماظػرغلقةمموػقمبذظؽمؼؼقممعؼامماالدؿ

مسؾكمغلؾةم ماظؿعارفمؼعؿؿد مطان موضد ماظؾؼبماظعائؾل، مباظـلب/ مردكتماظؿعاعؾ ضد
اظعرشمأوماظؼؾقؾةمماظؾـقةمصؼطم)صالنمبـمصالنمبـمصالن(مععماالغؿؿاءماظقادعمظؾعائؾةمأو

موشريػا.م

ماظـؿقفةماظـاظـةمواظيتموعؾـامغع قدماظـظرمؼبماظؿصقراتماظلائدةمحقلمدؽانموأعا
مسؾكمدؽانم ماظعقـة ماضؿصار مرشؿ موطـاصة ماالغؿلابماظؼؾؾلمسددا متػقق موعػادػا اٌدؼـة
متؾؽم مومتقزت مصقلب. مضاضقفا مأعام متزوجقا معـ ممبعـك ماألدقار، مداخؾ ضلـطقـة

ماألغلابمبصقغةماظـلؾةمإظبماظؼؾقؾةمأوماظعرشمأوماٌقرـماىغراؼب.

عـماجملؿقعموجاءتمؼبماٌرتقةممم%م30ـقة،مؼبمصقغةم"ابـمصالن"مبؾغتمغلؾةماظؾ
ماظقاءمؼبمآخرماظؽؾؿة.موسؾقفم أطـرماظـاغقةمإذمتؼؾمضؾقالمسـماظـلؾةماظيتمتضافمإظقفا

مترطقؾاتفاممـع مؼب ماظـلؾة موسؾك ماظؾـقة مسؾك معؾـقة ماظعائؾقة اظـؾـنيمطاغتمتلؿقاتفؿ
ماظؼؾائؾمواظرجالمواألعاطـ...مأمساءوعشؿؼةمعـم

م%م6 "مابقمصالنم"مؼبمعرتؾةمأضؾموالمتزؼدمبصقغفاماٌكؿؾػةمسؾكمتأتلماظؽـقةثؿم
م مماظؾق»عـؾ مم(عرةم12)سزوغل" م"اظؾقزغاوي" مموم(عرةم09)و ماظؾقراظيب" م(عرةم17)"
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م م"بقاظدضقؼ" مأو م"بقخاظػة" مو مو"بقشاٍ" مبقخضرة" مدؼطتماألظػم(03)و"ابـ موضد .
مغطؼاموطؿابةمؼبماظؾلانماظدارجمسـدغا...

مظؾػرد،مم مواٌؿقزة مظؾفقؼة ماٌؽقغة ماظعـاصر مضؿـ مبارزة معؽاغة مادبذتمايرصة طؿا
معـمماالغدعاجوتعدمحبؼمعـمسقاعؾم ايضري،موضدمسقضتماظـلبماظعائؾلمؼبمأطـر
معائةمحاظةمؼبمسقـؿـا.مم

عامػلمترطقؾةمدؽانماٌدؼـةمبـاءمسؾكمترطقؾةماألمساءمواألغلاب،موطقػمغػلرمػذام
ماظؿقزؼع؟

غعؾؿمزروفمردقخفامػـاموػـاك:مصؼدمتؽقنممرأؼـاموالصقغماظـلؾةمطؿاماخؿؾػتم
إنمأػؿؾتمسادةماظؿدضقؼمؼبمعـؾمػذهماألعقرموملممومم1باٌقظدمأومباٌـشأمأومبطقلماإلضاعة

مغلؾًام ماٌـزظل مضصري مبـ مربلـ مبـ"اٌؽرم ماظؿعرؼػ مؼب محدث مطؿا مغادرا مإال تدون
مإلثؾاتمسؿؼممم ماظذيمتؼدم ماظؿـقعمعـمحقثمم2...ؾقطؿفواظؿؾللمورـًا..." وؼلؿحمػذا

م مبإبرازاالغؿؿاء موبنيمماألصؾل مواحملقط ماٌؾادالتمبنيماٌدؼـة موطـاصة ماالخؿالط حفؿ
أضاممبفامأومتعاعؾمععمأػؾفاممإظقفامأواٌدنمصقؿامبقـفا.مودقاءموظدمباٌدؼـةماظيتمغلبم

ماظـل مصؽـاصة موسؾقف ماظؼلـطقـقني. مبني ماظيتممتقزه مػل مبفا مصؾؿف مصإن مإظب عقرـمؾة
ععقـةمتـؾت،معفؿامطاغتمعـطؾؼاتماظـلؾة،ممطـاصةمروابطفامبؼلـطقـة.ممصؿاممأوعدؼـة

مػلمدائرةمادؿؼطابمعدؼـةمضلـطقـةمعـمخاللمأغلابمدؽاغفا؟

 اؾتوزقع اؾسؽاـي حسب األـساب - 4

 اؾـسب اؾؼبؾي - 1 - 4

عـمادؿمإنمجؾماألمساءماظيتمتـؿؿلمإظبمأصؾمضؾؾلمتشرتكمؼبمأنماالدؿمعشؿؼمم
مأوعـم مسرشموصرضة معـ مصروسفا مأحد مأو ماٌؤدسمظؾؼؾقؾة مادؿ ماالرجح مسؾك موػق سؾؿ

م.(  I،  s9)مغلؾتمظفمعـماألدالف

مسؾقفمطذظؽ،مظؽـاصةم ماصطؾقـا معا مظـؿائجماىردمؼبمعقدانماألغلابمأو ظؼدمذػؾـا
سؾكمماٌـارؼماحملقطةمبؼلـطقـةمإظقفامعـاالغؿؿاءماظؼؾؾلمسـدمدؽانماٌدؼـةمواظـازحنيم

مؼػققماٌائةمطقؾقعرتا.مضطر

اظؽـاصةمظربزتمعـطؼةماظشؿالماظؼلـطقـكمؼبماٌؽاغةمماألغلابمحلبظقمتؿؾعـامػذهم
األوظب.موالمشرابةمإذممتـؾمػذهماٌـطؼةماىؾؾقةماٌقردماظؾشريمظؾؿدنماجملاورةمعـذمأعدم

                                                           
أطدمظلماظزعقؾماالدؿاذمابراػقؿمحبازممؼبمعـاضشةمحقلماٌقضقعمأنمغلؾةم"اٌزابل"مالمميؽـمأنمتؽقنمامسامم-م 1

ألحدماإلباضقنيموإمنامضدمتـلبمهلؿمأومتـلبمظغريػؿمممـمأضاعقامبقـفؿ.مطقػماظػصؾموايالمأنماظـلؾةموردتم
 م 1256 /1840.   __ اظقصقاتمظلـةؼبمتصرؼحمبقصاةمواهلدفمعـفاماظؿعرؼػمبصاحبمػدهماظشفادة...مدصرتم

 ػـ.1213،مسؼدمسؿؼ،مذقالمم3دفؾمرضؿم:م -م 2
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ؿاجتمإظبمبعقد.موػذهماىؾالمػلماًزانماظذيمميدمضلـطقـةمباظلقاسدماظػؿقةمطؾؿاماح
ذظؽ،موؼؾدومأنماٌدنمطاغتمؼبمحاجةمعلؿؿرةمظلدماظعفز.موضدمصلرماظدميقشراصققنم

اٌعقشةمسفزماٌدنمؼبماظقدماظعاعؾةمواظلؽانمسؿقعا،مؼبماظؼرونماٌاضقة،مبؼلاوةمزروفم
مأومماظيت موباء مسٍؿ جعؾتمغلؾةماظقالداتمواظقصقاتمؼبمتؼاربمممامطبؾمباٌقزانمطؾؿا

م(.J، D7i897p e : 1985  ،462)ماغؿشرتمذباسة

ؼـلبمأػؾمضلـطقـةمأغػلفؿمإظبماظؼؾائؾماظيتمؼـؿؿقنمإظقفامأوماسبدروامعـفامعـؾم
ؼٍدرممواظقدريمظؾيندراجمماظدراجلمألوالدموسؿرانممواظعؿراغلمالبـمرإظبمساعاظعؿريم
وماٌلؾؿلممايـاذلمإظبمايــاغشةموايرطاتلمإظبمايراطؿةمخطابمومالبـمواًطابل
ماألطـرمحضقراسؾدماظـقرموشريػامطـري...موػذهمػلممألوالدعلَؾؿمواظعؾدماظـقريمظؾينم

م.1ؼبماٌدؼـةمسؾكمعامؼؾدومواألطـرمطــاصةؼبماظعقـةم

مرضعةم مؼب ماغؿشارػا معدى ماظشرضقة ماىؾال مضؾائؾ مألػؾ ماظـؼقؾة ماظؽـاصة تؾنيمػذه
اطماألطقدمباألصؾ.موادعةموادؿؼرارػامؼبماٌدنمعـذمضرونمسدؼدة.موؼؾؼكماظـلبمػقماظرب

ماٌدنم مجاذبقة موعدى مادؿؼرارػا موسدم ماظؼؾائؾ محرطقة مسؾك ماالغؿؿاءات مػذه وتؤطد
اظؾاحـةمظقؾكمبابسمإظبمعلارممأذارتاظؽربىمهلاموسؾكمرأدفامعدؼـةمضلـطقـة.مظؼدم

م مععاغاتفا ماىزائريمؼب ماظشرق ماظطؾقعةضؾائؾ ممعع ماظؼرونمماالجؿؿاسلواحملقط رقال
طقػمأنمبعضماهلشاذةمضدمعلتمضؾائؾماظشرق،موػلمؼبممتؾنيم"اٌاضقةموحاوظتمأنم

هركمدائؿموػفرةمو"بروظقؿارؼا"موتػؽؽمضؾؾل..."موععمػذامتصؿدماجملؿقسةموتؾؼكم
"علؿؿرةموالمؼـلبمماظرجؾماٌفاجرمإالمظؼؾقؾؿفماألصؾقة

 (I ،  s9    ،85.)
مم

معـموثم ماظؾاحـقنمادؿقؼاء مرمسفا مسؾكمخرؼطةماظؼؾائؾمطؿا ائؼماظلـاتقسماسؿؿادا
 : lasddp- saslp   ، وم:  lsd7 -hol 71d ( ) E،   stastas 9)طقغلقظتم

1985)
غلؿطقعمانمسبددمباظؿؼرؼبمدائرةمادؿؼطابمعدؼـةمضلـطقـةمهلؤالءماظـازحنيمم

مأحقاغا ماظلفقل موعـ مشاظؾا ماىؾؾقة معـارؼفؿ مطضقاحلم2عـ ماىفاتماظشرضقة مأعا م .
ألوراسمصفلمحاضرةموظؽـمبؽـاصةمأضؾمأيمبعدماٌرتؾةمضاٌةموسـابةمأوماىـقبقةمسبقما

ماظعاذرة.

ماواهم معـ ماٌقضع مسؾك مواٌعؿؿدة ماظعام مذؽؾفا مؼب ماٌـطؼة مإظب ماظـلؾة مبعدػا تأتل
اظشؿس،مصـؼقلم"اظشرضل"مو"اظغربل"موالموجقدمظؾشؿاظلمواىـقبل.مصاٌؿداولمؼبمػذام

م"اظصق متداول مومت مأحقاغا، مظؾفـقب م"اظؼؾؾل" مػق ماٌـارؼماظشأن مإظب مغلؾة راوي"

                                                           
اظيتموضعفامم(Senatus Consulte)وثائؼماظلـاتقسمطقغلقظتمماىزائريمحلبأغظرمخرؼطةمضؾائؾماظشرقم -م 1

 :مجباععةمضلـطقـة.معؾقؼمرضؿم1974 سؾدماظؽرؼؿمجباجةمؼبمدبؾقمماظدراداتماٌعؿؼةمؼبماىغراصقامدـة
 اظذطرماظيتموضعفامسؾدماظؽرؼؿمجباجة.ماًرؼطةماظلاظػةترصؼمؼبماظصػقةماٌقاظقةمغلكةمعصغرةمعـمم-م 2
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اىـقبقةماٌؿؿقزة.مورمبامسقضماظشؿالمباظلاحؾمألغفمؼبماظشؿالمباظـلؾةمىؾماٌـارؼم
م.1اىزائرؼة

مادؿــقـام معا مإذا موطـاصة مسددا مرأسماظؼائؿة ماظؼلـطقينمسؾك ماظشؿال مضؾائؾ تأتل
ريم"اظغربل"مظعؿقمماظؿلؿقةمو"اظقدالتل"مٌامسرصفمدؽانمجؾؾمودالتمعـمتففريمضل

مم.1762 بعد

 جدول األـساب :

 

 اؾرتتقب أـساب اؾرجال أـساب اؾـساء

98 

86 

88 

26 

63 

38 

39 

51 

م35

ماظعؿري

ماظغربل

ماظقدوي

ماظؾؾعقدي

ماظدراجل

ماظعؾؿل

ماظطؾقل

ماظعؿراغل

ماظزعقري

م

108 

94 

91 

70 

68 

58 

52 

47 

44 

م43

ماظغربل

ماظقدالتل

ماظعؿري

ماظدراجل

ماظعؿراغل

ماظقدوي

ماظشرؼػ

ماظعؾؿل

مطابلاً

ماٌعاؼب

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

م

مم

                                                           
أذرغامإظبمػذهماٌلأظةمؼبمدقاقمايدؼثمسؼقدماظقضػموطقػمتقصػماٌـازلمواحملالتماسؿؿادامسؾكمغؼاطم -م 1

 كصصمظالوضاف.ممممممأربعةمػلماظشرضلمواظغربلمواىقؼبمواظؼؾؾل...مؼبماظػصؾماظلاؼؼمواٌ
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تؿقزعم"ساعر"مبنيمذرقمضلـطقـةموشربفا،مبنيمساعرماظؼؾاظةموساعرماظظفرةمذرقم
عدؼـةمدطقػ،موبنيمساعرماظشراضةماٌلؿؼرةمجـقبمذرقمعدؼـةمضلـطقـةمبنيماظؾقريةم
م)اظلػؾقةمواىؾاظة(موبينمؼدرم موؼؾؿػمبينمسؿرانم م مواظزغاتقةممشاال. اظطقؼؾةمجـقبا

موبينمصقشالمحقلمجقفؾموػلموبينمخ موبينمحؾقيبموبينمععؿر طابموبينمساصر
مؼبم مبفا موؼأتلمعـمؼـؿلؾقنمإظبمعـطؼةماظؼؾمواظؼؾائؾماحملقطة اٌـطؼةماألطـرممتـقال.
اٌرتؾةماظـاغقةمإعباال.موظؽـمؼظفرماوالدمدراج،مذويماظؽـاصةماظعاظقة،مؼبمغؼطؿنيمصققم

اهمعدؼـةمدؽقؽدةموؼبمعلاحةمأودعمشربماًرؼطة:مأوالممشالمذرقمضلـطقـةمؼبماو
ظؼدموضعتمػذهماٌقاضعموغلؾتمٌكؿؾػماظؼؾائؾماسؿؿادامسؾكمعؾػاتممعدؼـةماٌلقؾة.م

م(1s 1op  selp e)وضـقنمصارغقلمم( lsd7  hol 71d 9 1873)اظلـاتقسمطقغلقظتم
ممل مأغفا مسـمعقارـفا،مسؾؿا موغؼؾفا ماظؼؾائؾموذؿؿفا ماألراضلموصرق معؾؽقة ماظذيمضــ
تؿقضػمسـمايرطةمواظرتحالمألدؾابمرؾقعقةمودقادقة.موسؾقفمالممتـؾمػذهماٌقاضعم

االدؿماغؿؿاًء.مصققحممحاصظتمسؾكدقىمعـطؾؼاتمتؼرؼؾقةمأومعقارـمرعزؼةمىؿاساتم
مععمطؾمذبؿقسة،م مؼؿغريمأؼضا أنماظقضعمطبؿؾػمحلبماظؼؾائؾمواٌـارؼموظؽـمضد

دؿمواالرتؾاطمبفمؼػل،مؼبمبعضماألحقان،موؼؽػلمأنمغشريمػـامإظبمأنماالذرتاكمؼبماال
باظغرضموػقماظؿعؾريمسؾكماالغؿؿاء.مطؿامودرماٌالحظةمباٌـادؾةمأنمتردقخماألمساءم
اظعائؾقةمسربماياظةماٌدغقةمصرقمبنيمسائالتموعبعمبنيمأخرىمحلبماالدؿماظذيم

ؼـموأثـاءموتعؿؼتماظعؿؾقةمرقالماظؼرنماظعشرم،اخؿريمهلامؼبمأواخرماظؼرنماظؿادعمسشر
حربماظؿقرؼرمباظؿغقريماإلراديمظألمساءمصرارامعـماٌالحؼةماالدؿعؿارؼة،مأومألدؾابم

مأخرى.

ظبمأػؾمإعرة(.مومؼـلبمم39عؽاغةمعؿؿقزةم)ماظطؾقل"مؼب»برزموحلبماظؽـاصةمدائؿام
م مبنيرؾقة، مموعقضعفا مسبقضاٌة ماظعرضمموسـابة مػذا مغقاصؾ مضد ماظشرضل. اظشؿال

طؿبماظؿارؼخمباظعقدةمإظبماٌاضلموحؿكممتؾؽمؼبذهماظؼؾقؾةمأوموغدسؿفممبامجاءمحقلمػ
إظبمابـمخؾدون،موظؽـمالمندمصقفامعامؼػلرمػذاماظؿقزؼعمأومتؾؽماظؽـاصة،موالمذلءم
معـارؼم مؼب ماظؼؾائؾ مأمساء مظؿؽرار موذظؽ مباٌدؼـة ماالدؿؼرار ماهلفراتموبداؼة مأوظب سـ

مظبمشربفا.ممإزبؿؾػةمعـمذرقماظؾالدم

دورماٌدؼـةموضدرتفاممجفةمؼبصؾفمعامؼػلرهمإعباالمعـمماظؼؾؾلمضقؼاقرمإذامطانمايض
م معـمواالدؿقعابماالدؿؼطابسؾك ماظرؼػقة ماٌـارؼ مسرصؿف مصقؿا مأخرى مجفة موعـ ،

(  I ، s9)معقشةمواٌـاصلةمسؾكماالدؿؼرارهقالتمدقادقةموصعقبةماٌ
وأػؿمغؿقفةمم

متؿؿـؾمؼبمأنم"اظـزوحماظرؼػل"مظقسم ماٌضؿار مزادمدرسةمؼبمػذا موإمنا مععاصرة بظاػرة
مصؼطمسؾكمشرارمطؾماظؿققالتماٌعاصرة.
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ماٌعروصةم مايضرؼة مظؾعائالت ماظضعقػ ماظؿؿـقؾ مسـ مباٌؼابؾ مغؿلاءل مأن وظـا
مظبماٌدؼـةموإضاعؿفاماظطقؼؾةمبفاموسراضؿفامصقفا.مإباغؿؿائفام

مإظبماظؾققثماظدميقشراصقةمحقلماجملؿؿعاتماٌاضقةمالدؿقعابم زاػرةموضدمىأغا
ايضقرماظرؼػلمؼبماٌدؼـة.مموؼؾدوماظلؾبمبلقطامؼبمغظرػؿمألنمػذهماظعائالت،مإنم

مصإنطاغتم ممسرؼؼة مبعـاصر متطعؿ ممل مإذا ماظزعـ معع موتؿضاءل مضؾقؾة ممممخارجقةطـاصؿفا
(G ،6p11ol : 1966)اغؿشارامموأدرعطؿامأنماجملاساتموخاصةماألوبؽةمأطـرمصؿؽامم.م

مماظلؽـاتماٌؿـاثرةمؼبماظرؼػمواظؾادؼة.بنيمأدقارماٌدؼـةمعـفامبني

 ؾألـساب  اؾتوزقع اؾسؽاـي حسب االـتؿاء اجلغرايف - 2 - 4

م ماألدادقةعـ مأنماظـؿائج ماظـلاءمماألغلابماٌؿداوظةمأؼضا مسـد مػلمغػلفا بؽـاصة
م ماظعشرة معـ مدؿة موأن مطاغتواظرجال، ماخؿؾػتمؼبمماألوظب ماظؼائؿؿنيموإن مؼب عشرتطة

محظفمؼبماىداولمالحؼا.اظرتتقبمطؿامدـال

ماظشرقم مسبق مباظؿدرؼج مؼؿـقع مثؿ ماظؼلـطقين ماظشؿال ماغلاب مسؾك ماظرتتقب ؼؼقم
ماظلفؾمهدؼدم مصؾقسمعـ ماظؼؾائؾ معقاضع ماظيتمهدد ماًرائط متقصر مورشؿ واىـقب.
االغؿؿاءمعـمخاللماالدؿ،مطؿامغعؾؿمأنماظؼؾائؾمضدماغؿؼؾتموادؿؼرتمصروسفامؼبمأعاطـم

اظطؾقعقةمواظلقادقةمصضالمسـمتشابفماألمساءمرشؿمبعدماٌلاصةممزبؿؾػةمحلبماظظروف
موصرضقةم ماغطالق مطـؼطة ماٌعطقات مػذه مسؾك ماالسؿؿاد مصبب موسؾقف محاعؾقفا. بني

مهؿاجمإظبمتدظقؾموتدسقؿموظقسمطقثقؼةمصقققة.مم

موتراطقؾفا،م مٌعاغقفا ماظؾغقي ماألصؾ محقث معـ ماغلفاعا ماألمساء ؼؽشػمهؾقؾ
صقلماظؼؾؾقةمواىغراصقةموايرصقةمظلؽانماٌدؼـة.موالمأثرمؼذطرمؼعرفمؼبمذبؿؾفامباأل

مظألمساءمشريماظعربقةماالذؿؼاق.

عؿؿقزةمراؼبماظذيمظؾػردمصؾةمغوتأتلمبعدػاماظـلؾةمإظبماٌقرـماألصؾلمأوماٌؽانماى
بايماظؼؾل"مملمؼعرفمدقىمبـلؾؿفمػذه.ممغلبممأغبد»صفذامصقصؾحمععروصامبف.ممبف

دهمسؾقفاموإضاعؿفمبفامسـدعامطانمضائدمحاعقؿفامثؿمباشمدقارماظؾاؼؾؽمٌدؼـةماظؼؾمظرتد
مضؾؾمأنمؼرتؼلمإظبم أيمؼؼقممباظربؼدمعـمعدؼـةماظؼؾماظبمساصؿةماظؾاؼؾؽمبؼلـطقـة،م

م.مموؼـلبماٌرءمٌقرـفمإنمأضاممخارجف،مصإذام1771مموم1756عـصبماظؾايمصقؿامبنيم
م مصفق مجقفؾ معـ مموعـم(32)مجقفؾلغزح مصفق مععقؾة مصفقمم(21)قؾل مسـابة معـ أو

م مم.1وشريػام(39)سـابل ماياج ماذؿفر مبانؾقزطؿا ممعصطػل مممممممممممممممممممممممم(1803-1798)باي
 (r،  spt  ،50)

ألغفمضضكمسشرمدـقاتمأدريامؼبمانؾرتا.موضدمضبدثمؼبمبعضمم 

                                                           
 مم.3باغظرمصفرسماألغلابمحلبماظؽـاصة.معؾقؼمرضؿ:م ــم 1
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عـشأممعـؾؿامومؼؽؿبمضلـطقينماظشكصمطأناظرتاجؿمأنمؼػصؾماٌرتجؿمعراحؾمحقاةم
ظؼؾامدرادةمأومتدرؼلامومإضاعةم...موظؽـمؼبمسؼقدماظزواجمالمتذطرمإالمغلؾةمواحدةمأومو

مظؾؿعرؼػمبفمالمشري.ممواحدا

ومثاغقةمرجؾمودتمومثاغنيماعرأةممتداوالممبائةمػلماألطـرطاغتمغلؾةم"اظغربل"م
مبإثينمسشرمرجال،مموشاظؾامعام غلؾتمهلا.مأعام"اظشرضل"مصفلمضؾقؾةمايضقرمغلؾقا

مسـمغلؾةممؼؼصدمب مأعا مؼبماظعرفماظؼلـطقينمأػؾمجربةمخاصةمواظؿقغلقنيمساعة. فا
معـذمضرونمدابؼةم مسائؾلمؼبمضلـطقـة موردتمطادؿ مأغفا م مباظذطر مصاىدؼر م "اظغربل"
مخططم متقظب معـ مدقاق مؼب ماٌـشقر مصاحب ماظػؽقن مذطرػؿ موضد ماظدرادة. متارؼخ سؾك

م مجد، مسـ مابا مواإلصؿاء محقلاظؼضاء ممعشريا مدرية مأورثؿفممأن»أحدػؿ مادالصف ذفرة
ماًطقب ماغبد ماظعؾاس مأبل ماظشقخ مإظب موؼـلؾقن ماٌذطقر، ماظؽرؼؿمم)"اٌـصب سؾد

م40صمماظػؽقن، موشريػا56، مبؾدمم(، معـ مأغفؿ مؼؽؿبم"وؼبماظـلؾة مآخر وؼبمعقضع
معقؾة،معدؼـةمسؿقؼة"مسؾكمبعدمػبلنيمطقؾقعرتامجـقبمشربمضلـطقـة.

عـمشربماٌدؼـةموضدممباظغربلماظقاصدؼؼصدممسائؾةمطأنوضدمتشؿؾماظؿلؿقةمأطـرمعـم
طانمم-ؼبمصقغةماىؿعمم-ماظغرابة"»ألنمعصطؾحماظؽربىممعـماظؼؾائؾؼرعزمإظبمعـمأتكم

مؼطؾؼمسؾقفؿمؼبماظلـقاتماألخريةمصؼط.

وؼؾؼكماظلؤالمعطروحامعامإذامطانمطؾمعـمغلؾقامإظبم"اظغربل"مؼـقدرونمعـمسائؾةم
ممواحدة؛ ماإلضاصاتوإن مؼب موإنماٌرموجدغا مواحد مىد ماغؿؿاءػؿ مؼػـد مظؾـلبمعا صؼة

ماظغربلم م" ماو ماظغربلماظرحقي" م" مأو ماظؽقاش" م"اظغربل م معـؾ: مؼبماظـلؾة: اذرتطقا
م م"اظغربل مأو مأواظدباغ" م)أومماظلقؼدي" ماظلاري" م"اظغربل مأو ماظلالوي" "اظغربل

مسقلك مبـ مأوالد معـ م"اظغربل مأو م( م"اظلقاري"؟ م،" مذاعؾةمم ماظؿلؿقة مؼـؾتمأن م مما
مجفقؼةم مغلؾة مأغفا مإذن مصاألرجح متقضقح. مإظب مآخر مإظب محني معـ مهؿاج وطاغت
وؼشؿؾفؿمغعتم"اظغرابة"ماٌقازيم"ظؾشراضة".ممموؼؼصدمبفماظؼؾائؾماظغربقةماوماظؼؾائؾم
ماظيتموذرتم ماظشفرية ماظعائؾة مؼبمحدود معدظقالمضقؼا اظؽربىموإنمأخذمؼبمضلـطقـة

مسروضفامؼبماٌدؼـة.مم

مضقاسمض محاوظـا مظؾؾغـامإذا ماٌؼقؿنيمبفا مأمساء مخالل معـ مادؿؼطابمضلـطقـة طر
مأعام مؼبمعراطشمشربا، موظؿقضػـا ماظؿقغلقة، ماٌدن مبطرابؾسموضؾؾفا معرورا مذرضا م اظشام

مجـقبامصـقطماظرحالمحقثمضقاصؾموارةماظعؾقدمبؿـؾقطؿقمخاصة.م

شمظؼدمسـرغامسؾكمبعضماظلؽانماظذؼـمتزوجقامبؼلـطقـةموؼـلؾقنمإظبمعدؼـةمعراط
أومدالمأومعؽـاسمباٌغربماالضصك،مأومإظبمصػاضسموضػصةموماظؽافمؼبمتقغس،مأومإظبم

هلامصروعمؼبمتقغسمعـؾمورشؿةمواهلؿاعةمواظدرؼد،مأومإظبمعـارؼمعـؾممتقغلقةمأوضؾائؾم
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جؾؾمودالتماظذيمطانمألػؾفمعقاضػمعلاغدةمظعؾلمباذامضدمحلنيمبـمسؾلموأبـائفم
  .r)مػفرتفؿماٌؽرػةموغزوحفؿمعـمبالدػؿمتلؾبمؼبعـمبعده،موطانممتردػؿمضدم

،hC epu )م( D،  d ،Isee7 eC   :1992  ،185)
مادؿؼرارمسددمطؾريمعـفؿمؼبمم وعا

سـمعقرـماظصراعممٌاميؼممبفؿمعـمماالبؿعادربقعمضلـطقـةمإالمدظقؾمسؾكمإرادتفؿمؼبم
.1ضفرموتشرؼد

مم 

ؿاجماٌقضقعمإظبماعرأة،موضبم22مرجالموم94 صققحمأنمغلؾةم"اظقدالتل"معبعت
ذبالمماٌصاػراتموطذظؽتقضقحمأطـر.مدـؾؿؼلمبأػؾمودالتمؼبماظزواجموتؽرارهموؼبم

مايرف.ممم

مداخؾمحدودماألؼاظةمصؼدمطانمىقفؾموسـابةموصدراتةموعقؾةممتـقؾمععؿرب،م أعا
عؽاغةمثاغقؼةمطؿامػقمعؾنيمموبلؽرةمؼبوجاءتمطؾمعـمجباؼةمواظؼؾمواٌلقؾةموتؾؿلانم

م:م2اٌقاظلمواًرؼطةماٌرصؼةؼبماىدولم

 

 جدول رؼم : 

 

 اؾـسبة إىل املوطن األصؾي

 اؾرتتقب اؾـسبة اؾرجال اؾـساء اجملؿوع

ماظعـابل 39 10 49 1.  

ماىقفؾل 34 13 47 2.  

ماظصدراتل 30 08 38 3.  

ماٌقؾل 21 13 34 4.  

ماظؼػصل 14 02 16 5.  

ماظؿقغلل 12 04 16 6.  

ماظؾفاوي 10 03 13 7.  

ماٌلقؾل 07 02 09 8.  

ماظؼؾل 06 07 13 9.  

                                                           
.متقغسم:معـشقراتم1814-1782 ظؾؿزؼدمحقلماٌقضقعمأغظر:مرذادمٌام،مدقادةمغبقدةمباذاممؼبمتقغس -م 1

م.1976اىاععةمماظؿقغلقة.م
متقغسموسفم-مم  معؾقكم مباخؾار ماهافمأػؾماظزعان مابلماظضقاف. ماألعان،مهؼقؼماظشقخمربؿدمأغبد،مابـ د

 أجزاء.م.م1990 مشام،متقغسم،ماظدارماظؿقغلقةمظؾـشر،
 ردؿماًرؼطةموجلدماىدولماظزعقؾماظػاضؾماألدؿاذمسؾدماظقػابماالطقؾ،مصؾفمجزؼؾماظشؽر.م-م 2
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ماظطرابؾلل 06 00 06 10. 

ماٌراطشل 05 00 05 11. 

ماظؿؾؿلاغل 04 05 09 12. 

ماظؿـؾؽيت 05 01 06 13. 

ماظؾلؽري 03 01 04 14. 

ماظؼريواغل 03 00 03 15. 

ماٌؾقاغل 02 02 04 16. 

ماظصػاضصل 02 02 04 17. 

ماىـدوبل 00 01 01 18. 

ماظؽاؼب 06 07 13 19. 

ماظؿؾلل 05 04 09 20. 

ماظشاعل 00 01 01 21. 

مايفازي 00 02 02 22. 

م

 اؾـسبة إىل احلرػة - 3 - 4

ماظعائؾل.م وبعدماظـلؾةمإظبماظؼؾقؾةمواٌدؼـةمصفـاكمايرصةماظيتمتأخذمربؾماالدؿ
ودـدرسمػذهماظظاػرةمعـمزاوؼؿني:مأوالممسؾكمأغفامحرصةماٌعينمباألعرموغقزػفامؼبم

متصـقػمايرف مؼب متػقدغا مأن مميؽـ موعا مظؾعقـة مايرؼب ماظؿقزؼع وايرصقني،مممدقاق
وػذامذباظفمؼبمصصؾمالحؼمممموثاغقامؼبمزاػرةمبروزمايرصةمطعـصرمممقزمظؾفقؼةموعؿكم
مدورهم مػق موعا معؽؿال،م مثاغقؼا معؼاعفمأم موؼؼقم مؼعقضماالدؿ مأدادقا ماظعـصر طانمػذا

مباظضؾطمؼبمػذاماظلقاق؟

مػلم موعا متضعػف؟ مأو متدسؿف مأو ماظؼؾؾل ماظـلب مسـ متعقض مطاغؿؿاء مايرصة ػؾ
فماٌذطقرةمواٌؿداوظةمؼبماظؿلؿقات؟مطـريمعـمايرفمعقجقدةمباظضرورةمؼبمعدؼـةماير

مسؿقؼةمعـؾمضلـطقـةمٌاذامملمؼذطرمدقىماظؾعضمعـفامصؼط؟مم

ماظعقـةمم مؼب مػـا مايرصة مذطر مإن مأدفؾ: ماألخري ماظلؤال ماىقابمسؾك مؼؽقن ضد
اصقة.موالمؼردمذطرمسؼقدماظزواجمممؼأتلمعؽؿالموممقزامظالدؿمحؿكمؼعرفماٌعينمبدضةمط

ماإلضاصةم متؽقنمػذه ايرصةمإالمسـدماظضرورةماظرمسقةمأوماظرعزؼة.ممبعـكمآخرمسـدعا
تػقدمؼبماظؿعرؼػمأومؼبماظؿشرؼػ.موضدمالحظـامأنماظعدؼدمممـمذطرتمحرصفؿمجاءتم

موضدموردتمؼبمربؾم ماظعائؾقةظؾؿعرؼػمأوال. ماألبمأحقاغامماظـلؾة بؾموؼبمربؾمادؿ
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أموم"اياجمم2أوم"ماياجمربؿدمبـمبؾؼادؿماظؽقاش"م1اظؽقاش"مطأنمؼلفؾم"مبؾؼادؿ
3ربؿدمايؿار"

عؿكمتأتلمايرصةمظؿدسقؿماظـلبمأواظـلؾة؟موػؾمطانماياجمربؿدم 
مابـامظؾؾؼادؿماظؽقاش؟

ؼؽقنمماهلقؼةمسـدعاتأتلمايرصةمظؿدسقؿماظـلب،ممظؾرصعمعـمذأغفمأومظؾؿأطقدمسؾكم
مأوغل مابقف موادؿ مبامسف مأوماظشكصمععروصا متدضقؼ مدون معؿعددة مصقغ مصؿلؿعؿؾ ؾف

متضافمايرصةمظؾؿؿققز.

أوم"سؾدماظؽرؼؿمبـمم"ػذام"سؾدماظؽرؼؿماظعـابل"مأوم"سؾدماظؽرؼؿمبـماياجمسؾقدممم
اياجمسؾقدماظعـابل"م"اظعدلمباحملؽؿة"،مموعـؾفم"ربؿدمبـماغبدمبقسؽاز"ماظذيموردم

اٌاظؽقةمحقثمضاعامخبطةممةدفالتماحملؽؿأؼضامؼبمصقغةم"ربؿدمبقسؽاز"مصؼطمممؼبم
مذفادةماظعدل.

مػـام موػق موتقضقح. موتذطري متأطقد مأمسائفؿ موراء مباحملؽؿة" م"اظعدل مإضاصة إن
ظؾرتطقزمسؾكماظعالضةمبنيماظـلبموايرصة.مؼبمحنيمميؽـماظؾفقءمإظبمايرصةمإلضعافم
مواظقدطم مايرؼب ماظقدط مؼب ماالغدعاج مبفدف مضصد مسـ مإػؿاهلا مأو ماظعائؾقة اظـلؾة

مضريمباظؿؾعقة،مأومظؾؿكؾلمسـمغلؾةمؼـؼؾموزغفاماظؾػظلمأوماظرعزيمواإلجؿؿاسل.اي

وضدمغػلرمػذامبؿأثريمرقائػمايرفمؼبمصفرماسضائفامومٍلممشؾفؿمباالغؿؿاءمإظقفامم
مربؾفمصصعبواالغؿلابمإظبمايرصة.موطـريامعامسقضتمايرصةماظؾؼبماظعائؾلموحؾتم

ماظعا مبني مايرؼب ماظؿقزؼع معؿابعة مظؾففرةسؾقـا ماظـاظثمسشر ماظؼرن مبنيمعطؾع مممممئالت
ماالغؿؿاءم مهدؼد مأؼضا مؼؿعذر ماظعائؾل ماظـلب معؼام مايرصة متؼقم موسـدعا معـؿصػف. و
مؼأخذم ممل مايرؼب ماظؿقزؼع مأن معػاده مرأي مشبؾصمإظب ماظظاػرة مػذه مجعؾؿـا االصؾل.

ـموظقممعالربفمبعدمؼبمغفاؼةماظؼرنماظـاعـمسشرمإذمالمؼقجدماحؿؽارمسائؾلمأومجفقي
مضؿـم مواحدة معفـة مؼب ماظعائؾة مغػس معـ مصردؼـ مسؾك مسـرغا موإن مظؾقرف مـ غليب

ظألغلابمداخؾمايرصةماظقاحدةمطؿامؼظفرمؼبممتـقعمطؾريذبؿقسةمعـمايرفمودطم
االغؿؿاءماظؼؾؾلمواظعائؾلموجعؾفمثاغقؼامؼبممادؿعؿالمايرصةموضدمأضعػاىدولمادػؾف.م

ظقصقلمإظبمععرصةمعـممشؾفؿمػذاماٌلارمضؾؾمحنيمبرزماظؿؼاربماٌفين،موظؽـمطقػما
ماغصفارػؿمودطمايرصقنيمعفـةموغلؾا؟مممم

مباٌدؼـةمؼبمدفؾم ماظؼؾؾقةمعـماٌـارؼماحملقطة ماظلؽانمذويماظـلؾة مطـاصة وبؼدر
ممصؿـمبنيمأطـرمعـمدؿنيمتاجرامماظزواجمبؼدر ضؾؿفؿموتشؿؿفؿمسؾكمايرفماٌذطقرة.

مضؾؾقة، مغلؾة مهلؿ مممـ ماظـصػ ممحصرغا متأتل معؽؿؾةثؿ م"اظعاصري"مايرصة ممممممممعـؾ
                                                           

 ػـ.1202-11-24: 2416 مدفؾ: -م 1
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 ػـ.1208 -3-1: 4621 مدفؾ: -م 3 
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مو"ابـم م"اظزبريي" مراؼس" مأغبد م"ابـ معـؾ مسائؾقة مأو مو"اظلؼين" م"اظدراجل" و
مثؿم مصؼط مواظده موادؿ ماظشكص مادؿ معـ ماالدؿ مصقؿؽقن ماآلخر ماظـصػ مأعا اظلؿار"،

م متؽرارايرصة. ممالؼقجد مل موسؾقف ماألمساء مدبصصؼب متعارلمماؼالحظ مؼب واحؿؽار
،مماثـانمصؼطم"أغبدمبـمجاععماظعاصري"موأخقهم"ربؿدمبـمجاععماظعاصري"ماظؿفارة

ذذامسـماظؼاسدة.موؼبمطؾمحرصةمسـرغامسؾكماثـنيمالمأطـرمواظلؾبمؼعقدمادادامإظبمضؾةم
مدـة ماظظاػرة مغػس مالحظـا مايرصة. محضقر مسـد مباظـلب مدصرتمم1840 اظؿعاعؾ ؼب

م"سؾلمبـمربؿدماظؾالشفل" مبـػسماالدؿمسؿرهمػبم1اظقصقات:مصفذا موآخر لقنمساعا
م"أغبدم مورد مطؿا مصؼط، مدـة موسشرون ماثـان مسؿره ماظؾالشفل" مربؿد مبـ "سؾل

ماسؿؾارماظـؿاذجاظؾشاعؼل"مو"دلماظعربلماظربادسل"مو"اظطقبماظشؾارظل"م.مػؾمميؽـم
موضدم مظؾؿعؾريمسـماحرتافمغػسماٌفـمؼبمبقتمواحد مطاصقة اٌؾقـةمؼبماىدولمأدػؾة

ماظؿصرضباتمؼبمبعضماياالت.مؼبمتؾؽماظدضةمظـامغؼصتؾنيم

 3 رؼم:جدول 

 (1228-1222) االـتؿاء احلريف يف اؾعائؾة اؾواحدة يف اؾسجالت

 اؾرؼم االدم ادم األب اؾـسب احلرػة
ماظؽقاش ماظقـدري مبـماغبد مربؿد 1.  
ماظؽقاش ماظقـدري مبـماغبد ماغبد 2.  
ماظؽقاش ماٌعـؿــراتين مبـمسؿار مربؿد 3.  
ماظؽقاش ماٌعـؿــراتين مبـمسؿار مسؾك 4.  
ماظؼالل ماظعـابل مبـمجدة مربؿد 5.  
ماظؼالل ماظعـابل مبـمجدة مسؾل 6.  
ماظرضاق م مبـمذعؾان مربؿد 7.  
ماظرضاق م مبـمذعؾان مسؾل 8.  
ماظلؿار م م مربؿد 9.  
ماظلؿار م مبـمربـؿد مسؾلماظلؿار 10. 
ماظدباغ مبـمصؿــاتـة مبـماياجماغبد مدؾقؿان 11. 
ماظدباغ مبـمضــــــاو مبـماياجمبقعبعة مسؾل 12. 
مغاظدبا مبـمضــــــاو مبـماياجمبقعبعة مربؿد 13. 
ماظدباغ ماظلاحــــؾل م معلعقد 14. 
ماظدباغ ماظلاحــــؾل مبـماغبد مابراػقؿ 15. 
ماظدباغ ماظــؼــرصـل مبـمربؿد معربوك 16. 
ماظدباغ ماظــؼــرصـل مبـماٌربوك ماظطاػر 17. 
ماظطؾال مبـماظقصقػ م ماغبد 18. 
ماظطؾال مبـماظقصقػ مبـماغبد مابراػقؿ 19. 
ماظطؾال مبـماظقصقػ م مؾلس 20. 

م(1943ػـم)س.مم1206 - 14 وردمعرةمطرضاقموأخرىمطأعنيماظرضاضنيمؼبم*
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مأخرىمطاغتم موؼبمعـادؾة ماظطؾالمحرصة"،م مسؾقد مسؾكمدؾقؾماٌـالم"اغبد جاء
صقفؿاماخؿالفممعؿؼاربؿانموظؽـحرصؿف:م"زرغاجقـا"،مضدمضبرتصفؿامععا،موايرصؿانم

مرػقػ.

 األثر اؾرتؽي/ اؾعثؿاـي يف األـساب - 4 - 4

مععرصؿـام موظقال ماألمساء، مسؾك ماظعـؿاغقة مأو ماظرتطقة ماظؿأثريات مبعض موجقد ظقال
مبعضم ميضقر ماغؿؾفـا مٌا ماٌدرودة ماظػرتة مؼب ماىزائر مؼب ماظعـؿاغل مايؽؿ ظطؾقعة

ماالغؽشارؼةمواألتراكمغظرامظؼؾؿفؿمؼبماظعقـة.

ماظمم ماظػضاء مإظب ماالغؿؿاء مبقضقح م"االنشاؼري" مأو ما"ظرتطل" مغلؾة عـؿاغل.متؿؿقز
م ماظقجقد مضقاسماظؿأثريماظعـؿاغلمأو مأردغا ماظـلبمماظعـؿاغلمبـاءوإذا سؾكمتداولمػذه

متطقرتمعـم ماألمساء مػذه مأن ماٌفؿ موظؽـ ماظؽـاصة. مضعقػة ماظعدد، مضؾقؾة متؾدو صإغفا
مثؿمتردكتمطأمساءمسائؾقة.محقثماظرتطقؾة

خؿؾػماظعربمأعام"االنشاؼر"مصفقمعشؿؼمعـماألنشاؼرؼةماوماالغؽشارؼة،موضدما
م ماىفاز مػذا اظذيمغؼؾمإظبمطؾماظقالؼاتماظيتمماظعلؽريماظعـؿاغلؼبمتعرؼبمتلؿقة

(Rrsldesl : 1989)مرضكتمظؾلؾطـةمظشفرةمسـاصرهمباظؿػققمؼبماٌعاركمواالغضؾاط
مم
وضدمترطزماالخؿالفمحقلمغطؼمأومغلخمبعضمايروف،معـؾماىقؿمواظؽافمؼبمػذهم

شارؼة.مأعامؼبمدفالتـامصؼدمطاغتماظؽؿابةمعقحدةمايال،مصؽؿؾتماالغؽشارؼةمواالن
"االنشاؼر".مإنمسؾارةماإلنشاؼرممتلؿقةمحرصقةمأصال،مصا"النشاؼر"مػقمعـمؼـؿؿلم
مودارم مظؾداي متابعة مصرق معـ مؼؿشؽؾ مظألؼاظة. ماظربي ماىقش معـ ماألوجاق مدؾؽ إظب

ومتـؾمماظلؾطانمتقجدمسـاصرمعـفامؼبماظؾقاظقؽمطقاعقةمظؾؿدنمهتمتصرفماظؾاي،
مسنيماظلؾطةماٌرطزؼةمسؾكمممـؾفاماحملؾلموؼدػاماظضاربة.

مرقالممممم مؼبمسقـؿـا مظؾـلاء مدفؾتمعرتنيمظؾرجالموعرة مصؼد م"اظرتطل" مغلؾة أعا
غػسمسددماظعؼقد.موجدغامممموعـ1794-1787/مػـ1208إظبمم1202دؾعمدـقاتمعـم
موغػسم مدـةغػسماظعدد م1840/ػـ1256ماظؿقزؼع مأي مػبلنيم، مدـة،مبعد وظؽـمم

مصؼط.ممبعؾارةمأوضحمم107اٌدرودةماظعؼقدممممبؾغمسددحبقـقاتمعغاؼرة.مومضدم سؼدا
دؼقطمايؽؿماظعـؿاغلماظرتطلمؼبماىزائرمحقثممغلؾةمبعدماألتراكمأسؾكطانمحضقرم

زادمترددمغلؾةم"اظرتطل".مضدمتػلرماظظاػرةمبأداظقبماظؿعرؼػمواالغؿلابماظيتمتـعؿفم
ودطفمألغفمؼبمشريمػذهمايالمالمضبؿاجمإظبمعـؾمتؾؽممودطمشريباغؿؿائفماألصؾلمؼبم

متـؾمأطـرمعـمأثـنيمعـمأربعةمآالف،موظؽـممم 2 اظـلؾة.موسؾكمأيمحالمصإنمغلؾة
مأداظقبم مواىقابمؼؽؿـمؼبمأنمطؾماٌقظدؼـمعـماألتراكمأخذوا ؼؾؼكمسددػؿمضعقػا

ماظؿؿ مؼصعب موسؾقف مايرصة. مإظب ماظـلؾة مأػؿفا موعـ ماالغؿلاب مؼب مبنيمأخرى ققز
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م ماٌلؿقرـني مهصؾقااظقاصدؼـ مؼبمموعـ مطاغت محرصا مواعؿفـقا مزبزغقة موزائػ سؾك
ماظلابؼمحؽرامسؾكماألتراك.مم

إالمأنمبعضماألمساءمذاتماظطابعماظرتطلمتلؿحمظـامباظؾقثمسـماٌصاػراتموسـم
مجفةم معـ مودـؾقث مضلـطقـة. مداخؾ ماألصؾ ماظرتطقة مواألصراد ماظعائالت علارات

ممودطممأسقانماٌدؼـةمألنماظؿزاوجمععروفموثابت،موأنمأخرىممسـمعدىما غصفارػا
مبؾـاتمم م ماالرتؾاط معـ مخاصة ماألتراكمو"االنشاؼرؼة" اظعؾفقاتمواظقاصداتمملممتـع
معدىم موعا ماجؿؿاسقة؟ مأو مأثـقة مصؽة ممتـؾ م"اظػؽة" مػذه مطاغت معدى مأي مإظب اظؾؾد.

ماغدعاجفامؼبماٌدؼـة؟

مظدىماظـلاءموردتمغلؾةم"االنشاؼر"مدؾعمعراتمس ـدماظرجالموتلعةمسشرمعرة
ماظؿاظقةمسؾكمدؾقؾمم5518عـمبنيم ماألمساء موعـفا ماظؼرنماظـاعـمسشر. مؼبمغفاؼة سؼدا
م(:167 -141،  1997 خؾقػة،مغباش:اٌـال)

 جدول رؼم : 

  
 فـ1228-1222  اإلـتساب إىل " االجنشاقر "    ػقؿا بني

 اؾرؼم االدــــم ادم األب اؾـســــب
مشــاؼراالن مبـمسؾدماهلل مدؾقؿان

1.  

ماالنشــاؼر مبـمعصطػك مامساسقؾ
2.  

ماالنشــاؼر مبـمدؾؿــات مامساسقؾ
3.  

ماالنشــاؼر مبـمداظــــل مربؿد
4.  

مبـمؼؾؾسماالنشــاؼر مبـمربؿقد مربؿد
5.  

ماالنشــاؼر مبـمربؿقد مخقجة
6.  

ماالنشــاؼر مبـتممسؾل مخدصبة
7.  

ماالنشــاؼر مبـتممعصطػك مسائشة
8.  

ماؼراالنشــ مبـتمعقالهمسؾل مآعـة
9.  

ماالنشــاؼر مبـتممربؿد محػصة
10. 

ماالنشــاؼر مبـتممابراػؿ محلـاء
11. 

ماالنشــاؼر مبـتممربؿد مضاعري
12. 

ماالنشــاؼر مبـتممسؿــر مضاعري 13. 
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م.مإالم1853وثالثمعراتمدـةمم1840ؼبمدفؾماظزواجمثالثمعراتمدـةمموضدمورد
ذاػدمسؾكموصاةمحقثمصاقمسددػؿمأنمحضقراالنشاؼرمطانمأمضقىمؼبمدورمعصرحمأوم

م. 1م1840عصرحمؼبمغػسمدـةمم1500اًؿلةمسشرمعـمبنيم

مرابعام ماألخرىمهؿؾ مػل مبأمساء محرصقة مغعؿربػا ماظيتمضد ماظـلؾة ارتؾطتمػذه
ترطقامأومسـؿاغقامأومتأثرياتمعـفامصقلب.مصفذامؼـلبمإظبمجزؼرةمرودسموآخرمإظبم

مرةمظالغؿؿاءماظعـؿاغل.مموزقػةماًقجةمأوماًزغدار،موػلمرعقزمعؾاذ

تؿؾعـامػذهماألمساءمبلربمؼبماظلفالتمسؾكمعدىمأطـرمعـمػبلنيمساعا،مصاتضحم
مأنم ماظـلؾةمادؿؿرتظـا ممػذه ترتكماجملالمظالدؿمماٌؿقزمصؾدأتوتردكتمؼبمذطرػا

م م"االنشاؼر": مصػة معـ مسؿقعقة موأضؾ متعؾريا ماظـاغلماألطـر ماصؾح بـممعصطػك»ظؼد
عصطػكمبـماجملات"م،موسؾقفمماسبصرمماظـلبممم»دـقاتمعدماجملاتماالنشاؼر"مب

تدرصبقاممؼبمم"ابـمروددؾل"مو"ابـمؼؾس"مو"ابـمسؾلمخقجة"مو"ابـمعصال"مو"ابـم
الممخزغدار"مو"ابـمداظل"مودؼطتمباٌقازاةممصػةم"االنشاؼر"ماظيتمملمتعدمضرورؼة.مو

أحدمأصرادماظعائؾةمممنزممبأنمأصؾماظـلؾةمؼرجعمإظبمايرصةمحؼقؼةمأومإظبماغؿلابم
إظقفامصقلبموظؽـفامدظقؾماظعالضةمبفذاماىفازماظعلؽريماظشفريماظذيمدسؿمايؽؿم

ماظعـؿاغلموضؿـمادؿؿرارهمؼبمػذهماظربقع.

ععـاػامأطـرمخارجمربقطماالغؿؿاءمأيمالمماظـلؾةمتأخذطؿامزفرمظـامباٌالحظةمأنم
م ماالنشاؼر مإظب ماالنشاؼر مودطؼـلب معـموػق مغلؾةماالنشاؼرؼة متقزػ موال ال،

مم.2اظؼلـطقينمؼبمضلـطقـة مغلؾةوؼؾدو م"ذػاب"ممأن مبعد مإال مععـاػا متأخذ اظرتطلممل
األتراكموزوالمحؽؿفؿمصؿشؾثماألصرادمباغؿؿائفؿمحقثمازدادماظؿعاعؾمبفامغلؾقامدـةم

عؼارغةمبـفاؼةماظؼرنماظـاعـمسشر.مموظؽـمػذهماٌالحظةمعؾـقةمسؾكمترددمغلؾةمم1840
متؽقنمغؿقفةماظصدصةمالمشري...م"اظرتطل"موضد

االغؿلابمغادرةمأعامعـمحقثماظعددمصؽاغتماظعائالتماظرتطقةماألصؾمأوماظؽرشؾقةم
اظؽـاصة.موغػسماٌالحظةمتـطؾؼمسؾكماظعائالتماظؼلـطقـقةم"اظؾؾدؼة"ماظعرؼؼةمموضعقػة

مؼبماٌدؼـةموغذطرمعـماألوظب:

                                                           
م1856وسؼقدمم1840 وسؼقدمNasb1وأمساءماألزواجممNasb2ػذهماألرضاممعـمبنيمذبؿقعمامساءماظزوجاتمم-م 1

 وسؾقفمصاظـلؾةمهؿؾػ...مم233ومم107ومم1485وم898وػلمسؾكماظؿقاظل:م
 وردتمعرةمطـلؾة.م-م 2
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 جدول رؼم: 

م1795ــ  1208/1787 ــ 1202سائالتمترطقةماظـلبمصقؿامبنيم

ماظـلاء ماظرجال ماظـلبماظعائؾل ماظرتتقب

مطاظغالن 02 00 1.  

ماظعؾج 02 00 2.  

ماظرتطل 02 01 3.  

م)ابـ(معـؿاغل 02 00 4.  

م)ابـ(ماظؼج 04 04 5.  

م

أعاماألمساءماٌشؿؼةمعـمبعضماظقزائػماظرتطقةماألصؾمأوماٌرطؾةمسؾقفامصالزاظتمضؾقؾةماظؿداولم

سقـةمعبعتمأطـرمعـمسشرةمآالف.موضدمماظلفالتمؼبؼبممضعقػةماظؽـاصةموملمتربزأوم
م متقضػمادؿعؿاهلا مأن مبعد مطأغلابمجاء متعؿقؿفا معـؾؼؽقن "باشمتارزي"مممطقزقػة

مو"باشمخزغاجل"مو"بلطانل"م...م

ماظؼرنم مؼبمدفؾماظزواجممبطؾع ماظقاردة ماألمساء مبنيمترطقؾة معؼارغة مسؼدغا معا وإذا
م1256ر(موتؾؽماٌلفؾةمؼبمدصرتماظقصقاتمدـةماظـاظثمسشرمظؾففرةم)غفاؼةماظـاعـمسش

م مػذهم(1841-1840)مبـؿصػف مؼب مؼظفر مطؿا ماظــائل ماالدؿ مسبق متقجفا مالحظـا ،
األعـؾةم:م"بؾؼادؿمبـمايػصلماظدباغ"مأوم"ربؿدمبـمخؾقؾمايقطل"مأوم"ربؿدمبـم

اًطابل"
1

م" مطؾمأبـاء ماألبمأعام مملمؼفؿؾمادؿ مإذ متعؾريا مأطـر ماألخرية م؛مواياظة
.مورمبامطانماالدؿماظـاغلمػقممماًطابلم"مؼبمأطـرمعـمأربعنيمعرةمؼبمعطؾعماظؼرن

تأطقدماالدؿماظعائؾلماظذيمؼردمعؾاذرةمبعدماالدؿماظشكصل.موهؿاجمػذهماٌالحظةمإظبم
متأثريممعـ مإظب ماظعائؾل ماالدؿ مسؾك ماالخؿصار مػذا مؼرجع موضد م مأخرى. موثائؼ خالل

م ماإلدارة ماظػماالدؿعؿارؼةضقاغني مواظيت ماظــائل مباظؿعرؼػ مواٌشفقرة بدتمرغلقة
مم.ظالحؿاللسؾكماظؿلفقؾمعـذماظلـقاتماألوظبمماغعؽاداتفا

 

                                                           
 .1266 ثؿم379.مثؿم214:مرضؿم(Artisan)صفرسمايرصقنيممــم 1
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 أفل احلضر  - 5 -4 

عـمػلماظعائؾةمايضرؼةممعـففقة:علأظةممضلـطقـةمصادؿقضػؿـامدرادةمحضرأردغام
خؾدونمماظؼلـطقـقة؟معامػلمممقزاتفا؟موطقػماظؿعرفمسؾقفا؟ماػؿؿماظؾاحـقنمبعدمابـ

باظؾدوموايضرموراحمطؾمواحدمؼعددماٌقاصػاتماظؽػقؾةمظؾؿؿققزمبنيمدؽانماجملاظني.م
أنممصؿـماظلفؾوذغؾتماظؼضقةماػؿؿامماظؾاحـنيمؼبمطؾمعؽان.مأعامؼبماظلاحةماٌغاربقةم

ماظعائؾةمايضرؼةمأوماظؾؾدؼةمػلماظيتمم( J.   e97)ناريمجاكمبريكم وغؼقلمأغفا
(J ، ee97be  :1974)مواظؿاجرموصاحبماظعؾؿمؼبأبـائفامايروؿعمبنيم

وسؾقفمصببمم
اظؾقثممسؾكممأصقابمايرفمواظقزائػمواظؼائؿنيمسؾكماظؿفارة.مملمؼلعػـامايظم

م مصقفؿ ماظـشاراتوملمندمعـمتؿقصر موالموجقدممػذه ماظزواج. اظـالثةمعـمخاللمسؼقد
مالجؿؿاعمايرفماإلغؿاجقةموحرفم"اظعؾؿ"مؼبمسائؾةمواحدة.

عـمأنماظؾؾديمم-وإنمطانمربؾمجدلموغؼاش-خذمباظرأيماظلائدمؼبمتقغسموضدمغأ
أرضمماٌدؼـةموضطعةمؼبمعؼربةظؾعائؾةمموعؽاغامزبصصادارامداخؾماألدقارممعـمميؿؾؽػقم

(seCeo7eC : 1986  ،209  ،6)مؼبماظػقصمإنمأعؽـ
صاىقابمظقسمباألعرماهلنيمم

مباظؿقؼقؼ.مص مظؾؼقام مؼبمصرتةمربددة متقضػـا معا ماظدورمإذا مأعا مدؾؼ. مطؿا اظقثائؼمعؾعـرة
مطاغتمتـلبمظصاحؾفا مإذا موإثؾاتمعؾؽقؿفا ماظؿعرفمسؾقفا م1صقلفؾ مأثؾؿتمضدمو.
مزراسقةمؼبمعلاحاتماظدراداتمأنمجؾماألراضلماحملقطةمباٌدؼـةمعـمجـاؼـموأراضل

 : lasddp- saslp   ،  )م(seCeo7eC :1995  ،6)أودعمػلمعؾؽمألػؾماٌدؼـة

1985)
صضالمسـموجقدماظرتبةماظعائؾقةممداخؾماظدارمعـؾؿامطانماظشأنمؼبممسقاغفامبؾمألمم

دارمذقخماظؾؾدموأعريمرطبمايجماظشقخماظػؽقن.موضدمبدأماظدصـمصقفامؼبمغفاؼةماظؼرنم
1954اظلادسمسشرموتقضػمدـةم

.موظعائؾةمابـمبادؼسمعؼربةمعلؿؼؾةمذباورةمٌؼربةمم2
مإ مغدريمعا موال مساتل، مطدؼة موراء مأغفاماٌدؼـة مأم ماٌاضقة مظؾعفقد مطاغتمادؿؿرارا ذا

تردكتمبعدماالحؿالل.موظؽـمػذهماٌؼاؼقسمدؿػرزمظـاماألسقانمواألثرؼاءمصؼط.مموػؾم
تؾؼكمصػةمايضريمحؽرامسؾكمأصقابماٌالماظذؼـماعؿؾؽقاممدارامأوموارةمأومتؼؾدوام

ضرؼةماظيتمعـصؾامؼبماظؿعؾقؿمأوماظؼضاءمخؾدػؿمؼبماظلفالت؟مموعامػلماظقزائػماي
مأنم مؼبمحقعؿفموؼبمبؾده؟مأم مواٌدغقةتردخمصاحؾفا مباالغؿؿاءممايضارة موذعقر اغؿؿاء

                                                           
 دـؿطرقمهلذاماٌقضقعمظؾػصؾماٌكصصمٌعاملماٌدؼـةمواسالعفا.ــ   1
مبؾقثمعقداغلمبادؿفقابمأصرادماظعائؾةموتصقؼرماٌؼربةماٌعروصةمهتمشلؿم"اٌشاؼخ"مظضؿفامأضرحةممــ  2 ضؿـا

ماظؾ معشقكة ماظذؼـمتؼؾدوا موصقرممشلقةمدـةذققخماظعائؾة ممتماظؿصقؼرمذرؼطمصقدؼق ماظقثقؼةمؼبم1990 ؾد. موتػقد .

دبؾقدماظػـماٌعؿاريمواظؿاثرياتماظلائدةمؼبمبـاءماالضرحة.ممتتماظعؿؾقةممبعقةمزعقالتمعـمبقـفـمصؿققةمذرضلم

مصاظشؽرما ًاظصمودعادمبـمجابماهللمعـماىاععةموعرطزماًدعاتماظلؿعقةماظؾصرؼةمظؾفاععةموأسقانماظؾؾدؼة.

   ظؽؾمعـمداػؿمؼبمػذاماظعؿؾمألنماظدارمواٌؼربةمطاغتمتفددمباظلؼقطمصؿـعماظرتددمسؾقفا.
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م معـؾؿا ماظلؾقكمواٌقاضػماظعاعة مؼب مؼبتظفر معـممتطػق مواٌؾؾسموشريػا ساداتماألطؾ
مبنيم ماظػاصؾة ماظعـاصر مصبد مطقػمظؾؾاحثمأن ماظققعقة. مذقدوااٌعاعالت أدسممعـ

موضعـا»مبنيمعـمدخؾقػامعـمأبقابفامطؿامؼؼقلماٌـؾماحملؾل:ماٌدؼـةموبـقامدسائؿفا،مو
مػذهم مععطقاتموـب معـ مظدؼـا ممبا محاوظـا م مبقؾاغفا". مدخؾـاشمسؾك معا دقلاغفا

سؾكمماٌؤذراتماٌلاسدةاظصعقباتماٌقضقسقةمواظذاتقةمباسؿؾارمعدةماإلضاعةمباٌدؼـةمعـم
ـمبنيمدؽانماٌدؼـةمورمباماظػرز.مصؾقــامسؾكمذبؿقسةمصغريةمعـماظعائالتمطاغتمع

ماظؼرغنيماظلادسم مؼب مأسقاغفا مواظلابععـ مومتـقؾفاممسشر مضقاسمطـاصؿفا موأردغا سشر
مبنيماظرؼػم معؿقـة ماظروابط ماظدراداتمادؿؿرار مبقـتمجؾ مضد ماالجؿؿاسقة. وسالضاتفا

ـمحقثمع .(ltas9s11sC : 1988   ،9)مواٌدؼـةمعـمخاللماٌؾؽقةماظعاضارؼةمخاصة
مرجـاماىدولماظؿاظل:اظعددمادؿك

م

 جدول رؼم : 

 عائالت احلضر يف ؼاعدة "دجل" ؾؾزواج واؾطالق

1202-1208/1787-1795 

 اؾرتتقب اؾـسب اؾعائؾي اؾرجال اؾـساء اجملؿوع

مابـمغعؿقن 07 00 07 1.  

مابـمجؾقل 04 00 04 2.  

مابـماظعطار 04 00 04 3.  

مابـمزطري 03 01 04 4.  

مابـماظػؽقن 02 01 03 5.  

مابـماٌلؾح 02 01 03 6.  

مابـمربفقبة 01 01 02 7.  

مابـمبادؼس 01 00 01 8.  

مسؾدماٌؤعـ 00 00 00 9.  

مؼبمذبالماٌصاػرات.م مبعددػا موال ماظعائالتمؼبماظقاجفةممبعاعالتفا مػذه المتربز
م ماظؾقثمإظب مودعـا ماظقزائػوإذا ماألوضافممذبال معؤدلة موغشاط مواظعؾؿقة اٌكزغقة

حضقراموأطـرمإدفاعامؼبمحقاةماٌدؼـةمرشؿماظـغراتممواٌؾادالتماظعؼارؼةموجدغاػامأطـر
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مسددم مضؾة مرشؿ ماألغشطة مذبال مؼب ماٌفقؿـة معؽاغؿفا مؼؾني موػذا ماظقثائؼ، مؼب اظؽؾرية
أصرادػا.موسؾقفمضصدغامأالمغرطزمسؾكمػذهماظشرضبةمإالمعـمزواؼامتػرضفامأدؽؾةماظؾقثم

اهمواٌالمعؽاغةمععؿربةمسؾؿامأنماظدراداتماظلابؼةمحقلماٌدؼـةمعـقتمذويماظعؾؿمواى
مـمظقسمإػؿاالموإمنامتعدؼالمظؾؿقزانموتػادؼام معـمجاغؾـا ؼبماظؽؿاباتماظؿارطبقة.مآثرغا

منـحماظصدارةمظألطـرمسددامألغفامتلؿحمباظؿقضػمسـدماٌؿارداتماىؿاسقةممظؾؿؽرارـمأن
نمخاصةمؼبماٌصاػراتمواظؿطرقمظشرائحمملمؼلؾؼمأنمتقضػمسـدػاماظؾاحـقنمؼبماظؼرو

ماٌاضقة.

مظؼؾةمم مسرؼؼة محضرؼة مسائالت موجقد متـلقـا متؽاد ماظؼؾؾقة ماألغلاب مطـاصة إن
زفقرػامؼبماظعقـة:موضدمؼعينمػذامأغفامؼبماسبصارمعـمحقثماظعددموعـمحقثماظدورم

أطدمظـامغؿقفةمملمغؽـمظـعـرمسؾقفامظقممواظؿقؼقؼماإلحصائل:مماالجؿؿاسقةأوماٌؽاغةم
ماخرتغاماياالتمبأغػلـا.مم

ػلمدرادةمحقلمعدؼـةمظققنماظػرغلقةمؼبماظؼرنماظـاعـمسشرمؼؼقلماظؾاحثمأنمعـمص
م معـمػذه مضؾة،موعـمماٌدؼـةمألنصبقبمسؾكماظلؤالمبؼقظفمأغا مػؿ أبلموأعلمعـمػـا

مألغينم مدؿفقب ماألشؾؾقة موظؽـ مبؽـري، مأضؾ ماٌدؼـة معـ موجدتك مجدي مألن صبقب
م(.r،  set l   :1975  ،117)مأسقشموأسؿؾمؼبمػذهماٌدؼـة

ماظؼارـقنم مطان ماظؼرنماظـاعـمسشر مظـفاؼة مظققنحلبماظؿؼدؼراتماظلؽاغقة معدؼـة
(I ol)مأضؾمعـماظقاصدؼـمإظقفا.موؼؾدومظـامعـماألغلابممم)عـمحقثماٌقرـمم والدًة

األصؾلمأوماإلغؿلابماظؼؾؾل(مأنمضلـطقـةمؼبمغػسماظقضع.مظؽـمالمغعرفمطـاصةمػذهم
م ماظزعـ. مسرب ماظقاصدؼـماهلفراتموتقزؼعفا معـ مطؾريا مسددا مألن مواردا ماظؿقػظ وؼؾؼك

مبفام مؼؿزوجقن موضد ماألصؾقة، معقارـفؿ مإظب مؼرجعقن ماٌلؿؼرؼـ مشري مأو اٌقمسقني
مطاغتماهلفرةماٌقمسقةمدائدةمععماظؿداولمبنيم وؼرجعقنمععماظزوجةمأومدوغفا.مطؿا

ظعائؾةمأومظضؿانمسـمامباالغؼطاعأصرادماظعائؾةمظضؿانمعصاحلماظعائؾةمدونماظلؿاحمظؾػردم
صادصـامعـمهلؿمادرتاتقفقةمماألرجحمأغـاسقدتف.موػذهماظػؽةمضؾقالمعامغصادصفا.مظؽـم

مصقفا.ممواالغدعاجباٌدؼـةمماالدؿؼرارعغاؼرةموػدصفؿم

 أؾؼاب اؾتؿققز أو اؾتؽرقم  - 5ممم

مواظعؾدم ماألعري موصقف مواٌؿؾقك ماٌاظؽ مصقف مواٌلقد، ماظلقد مصقف مرؾؼل مذبؿؿع ؼب
اظصيبمواظعاملمواٌؿعؾؿ،مطقػمؼعاعؾماظعدولمعقارـقفؿموزبائـفؿمواٌرتددؼـمواظشقخمو

ماظعالضةم مألن مذقؼ مدؤال مضضاؼاػؿ؟ موصصؾ مسؼقدػؿ مظؿقثقؼ ماظعدظقة معؽاتؾفؿ سؾك
رمسقة،مالمؼعرصقنمبعضفؿماظؾعضمأومسؾكماألضؾمالمتربطفؿمسالضةمتؾعقةموالمدقادةم
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اظيتمترسكمعصاحلماٌؤعـنيماظؿابعنيممعـمأيمغقعمطاغت.مإغفامإدارةماحملؽؿةماٌاظؽقة
مٌذػؾفامورمبامظدائرتفاماإلدارؼة.

ماٌؿداوظةتؿؾكصمأظؼابمم م"اظلقد"مماظؿؽرؼؿ مؼب ماظؼلـطقـقة مدفالتماحملؽؿة ؼب
م م"اياج" مأعا مو"اٌعظؿ". مو"اٌؽرم" مادؿعؿالو"دل" م خاصمصؾف ظؼقامممداممطبضععا

اٌؼدرةمدالم،ممإالمأغفمتشرتطمصقفماٌرءمبػرؼضةمايج.ممموايجمػقمخاعسمرطـمؼبماإل
ؼعينمدقىمعـمادؿطاعمإظبمذظؽمدؾقال.موسؾقفمصفقمعؼقاسماضؿصاديمواجؿؿاسلممصال

م مواظـقة مواظصقة ماٌال متقصر مصبب مبػرؼضةودؼين. مػذهممظؾؼقام مظـا متلؿح م م ايج.
مبإظؼاء مأعاماٌعؾقعات ماجؿؿاسقا. مودورػا ماظدؼـقة مباظشعائر ماظؿؿلؽ معدى مسؾك ماظضقء

خ"مصؾفمأطـرمعـمععـكموادؿعؿال،ممصفقمؼعربمسؾكمطربماظلـمواظقضارمطؿامؼعربم"اظشق
ماظعقـة.موملم مؼبمػذه مظؽـفمتداوظفمادؿــائقا سؾكموزقػةمععقـةمسؾكمرأسمذبؿقسةمعا

معـماألمساءماٌؿداوظةمومبامؼبمذظؽمظؼبم"اياج".ممم10األظؼابمدقىمممتسمػذه

م ماألظؼابمعرة موضدمذطرتمػذه مغػسممعرةموأػؿؾتػذا ؼدلمماالدؿممماأخرىمأعام
مسؾكمضعػمعدظقهلامورعزؼؿفاموسدمماظؿشؾثمبفامبصػةمرمسقة.مم

متلؿحم مال ماظيت مػل ماظعقـة مأن مأم مرؾؼقا؟ مؼؽـ ممل ماجملؿؿع مأن مػذا مؼعين ػؾ
طؿابةماظعؼقدمعؼــةمؼبماظلفالتموغادرامعاحادتمسـفا.مماالواهمألنباظؾقثمؼبمػذام

مأومترطفا؟ماالحؿؿالمواردموإنمملموػؾمظؾؽاتبماظذيمغلخماالمساءمدو رمؼبمتلفقؾفا
مالحظـامغػسصقؿامغدر.مموضدممظؾعؼقدمإالغرطزسؾكمتلفقؾمػذهماٌالحظاتمسـدمغؼؾـام

ؼبمسؼقدماألحؾاسمواٌؾقعاتمسؾكمحدمدقاء،ممإالمتؾؽماًاصةممؼبماألظؼاباظؿؼشػم
م مإمنا مهلا. مؼروج موعـ مذباهلا مصاألظؼابمهلا موسؾقف مواألعراء. موعؼارغةمباظعؾؿاء سؿقعا

ممؼب صدرت اظيت واظعؼقد باظـصقص ماىزائر معـؾ مأخرى، مؼبأعاطـ غػسمماظعاصؿة
م) اظػرتة ماهللم: مدعد ماظؼادؿ، (1983أبق

متلقدمم1 مال م معـال، ماٌشرق مبعضمبؾدان أو
اظؿػرضةماظطؾؼقةماٌعاعالتماظعدظقةمؼبمضلـطقـــةموإنمادؿؿرمتعرؼـػماإلعـاءمبـلؾؿفـم

م(.40-23،  1988ــــموظقمبعدمسؿؼفـ)سائشة،مشطاس:إظبمأدقـادػـماظلابؼقـ

موؼؽؿـم ماظؿقؾقس. مسؼقد مؼب مبؽـرة مسؾقفا مسـرغا مصؼد مواظؿؾفقؾ ماظؿؽرؼؿ مصقغ أعا
موػلمأرقلمحقثممااظؿػلريمػـ مأطـر ماظؿقؾقسمذكصقة مسؼقد مأن ماألول ؼبمساعؾني،

مهؿقيمسؾكمععؾقعاتمأوصرموسددماحملؾلنيمبفامضؾقؾموسؿؾقةماظؿقؾقسمالمتأتلمإال

                                                           

مأغظرمسؼقدماظزواجماظيتمأوردػامابـمغبادوشمؼبمرحؾؿفمواًاصةمبفمذكصقا:م-م 1

لبمأبقماظؼادؿ،مدعدماهلل.ممرحؾةمابـمغبادوشماىزائريماٌلؿاة:م"ظلانماٌؼالمؼبماظـؾإمسـماظـلبموايم-مم

ماظقرـقة،م ماٌؽؿؾة مإصدارات ماٌطؾعقة، مظؾػـقن ماظقرـقة ماٌؤدلة ماىزائر، موتعؾقؼ(، موهؼقؼ م)تؼدؼؿ وايال"،

1983. 
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عـمعاظؽ،مصفقمباظؿاظلمأسرفموأذفرمعـمشريهموالمرباظةماذفرمعـمعبفقرماٌؿزوجنيم
أنماظعؼدمزبؿصرمؼبمصقغؿفماظؾلقطةمواٌؼــة،ممـصضالمساظذؼـمؼؼؾؾقنمسؾكماحملؽؿة،م

واٌؼارغةمإذنمتؽقنمبنيموثقؼةماظعؼدماظػرديمواظعؼدماظقاردمؼبماظلفؾماىؿاسل.موػذام
ماظػرق. مبؿػلري مطػقؾ ماظؿقؾقسمماظعاعؾ مسؿؾقة مأن مؼب مؼؿؿـؾ ماظـاغل ماظعاعؾ إمنا

مظصقاشةم ماظعدل معـ ماظؿؼرب متؿطؾب مإرادؼة مصردؼة مسؿؾقة مذاػدؼـ مأعام وتلفقؾفا
اظشروطموطؿابةماظردؿ.ومطاغتماألواعرماظلؾطاغقةماظيتمميـمبفاماظؾاؼاتمسؾكماٌؼربنيم

معؿطؾاتم معـ مباإلسػاء مػلعـفؿ مواماٌكزن ماظؿؾفقؾ معـ مشاؼة مٌـماألخرىمؼب ظؿؽرؼؿ
مضبظكمبفذاماإلسػاء.

مؼبماٌعاعالتمداخؾماجملؿؿع.مدؾؿمرؾؼلتعؿؿماٌالحظاتمواظلؾقكموجقدم

م مسرض متضرب ماٌؿاردات مػذه مطاغت مباظؿعاظقؿوإن مػذاممايائط مؼب اإلدالعقة
 وحددتمظؽؾمعرتؾؿف.مماالدؿؼؾالاظشأن،مصإنماجملؿؿعاتماإلدالعقةمضــتمظؿشرؼػاتم

م مػذه متردكت مموأخذتماٌعاعالتضد موععاغل معؼــة مؼؾؿزمأذؽاال بفاممربددة
اظضقػمواٌضقػ.موضدماػؿؿماظداردقنمبفذاماظؿطقرمعـماٌرتؾةماظرعزؼةمإظبمضطعةماألثاثم
ممممممممممممم)عـمطردلموشريه(ماظيتمولدػامؼبماجملؾس،مواغؿشارمادؿعؿاالتفامؼبمطؾماألوداط

(9، Jo  iC69-50،  1973:مم)م.ممم

"اظلقد"مأوماظصقغةماحملؾقةماٌكؿصرةمدفؾـا:اظقاردةمواٌؿؽررةمعـماظؼابماظؿػضقؾم
م مو"اٌؽرم"»هلا م"اظػاضؾ"ممدل" معـؾ ماظـادرة ماظصقغ مغرصد ممل موظؽـ ظؿؽرارػا،

مو"األجؾ"مأوم"األجبؾ"ممو"األعـع"ماظيتمخصمبفاماألعراءمواظػؼفاء.

ماالػؿؿم مإظب مسؿدغا ماٌلفؾني ماألصراد مطؾ مأعام مترد متؽـ ممل م"اظلقد" مبفاموألن ام
ظؾؿقؼؼمأوالمعامإذامطانمادؿعؿاهلامدضقؼاموعؼــا،موإنمطانماألعرمطذظؽمعاػلمعقاصػاتم

محاعؾلمػذهماألظؼاب؟

مظؾفؿقع،م مضرورؼا مصبعؾمتعؿقؿفا مألنماغؿشارػا اظلقد:مملمتلؿعؿؾمطـريا،مرمبا
مضؾقؾمصؼطمحظلم مسدد مبادؿؿرار. مؼبماظعؼد وضدمأسرضمطاتبماحملؽؿةمسـمتلفقؾفا

م.وضدمدفؾـامؼبمصرتاتمعؿؼطعةماألرضاممواظـلبماظؿاظقة:بفذاماظؿشرؼػ

م13ؼبمعطؾعماظؼرنم مؼعينمأغـامملمغلفؾفمطؾؿاممعراتم3:م(1208-1202)ػـ وػذا
وردمحؿكمغدرجماظزوجمبامسفمصقؽقنماظؿصـقػمحلبمايرفماألولمعـماالدؿ.موظؽـم

مأغب م" م ماظـاغلمعـؾ:م مأيمؼبماالدؿ مؼبمجقؾماآلباء مذققسا مطانمأطـر مبـم"اظلقد" د
ماألبمؼبألنماٌؿزوجمذابمأومصغريماظلـمغلؾقاموؼؽقنممربفقبة"،اظلقدمربؿدمبـم

معؽاغةماظؿؽرؼؿ.موضدموضعمأنمطانم"اظلقد...مبـماظلقد"موػلمغادرة.
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مضٍؾمم موضد مممقزة، ماظؾداؼة معـذ ماسؿربغاػا مألغـا مأدق مبصػة م"اٌؽرم" محػظـا وضد
ذكصامعؼدعنيمسؾكماظزواج.مواظـلؾةمم68 تداوهلاماآلن.موػذامعامؼػلرمأغفاموزػتمأعام

أيمبعدمػبلنيمدـة،موتـزلمم1256دـةمم101عـمم34ػـامضعقػة،ممظؽـفامترتػعمإظبم
م ممم13،16إظب مبنيم1853/ػـ1270دـة معـ مبـالثنيمعرة مأنمم228م مصققح سؼدا.

مألغـامملمغعدمغفؿؾمعـؾمػذهم مأدقمؼبماظلـقاتماٌؿأخرة طـاصةماظعقـةمدبؿؾػموظؽـفا
م ماظؿققالتماٌالحظات. متػلر موضد مبنيماظعدول. ماظؿؾفقؾ مػذا مادؿعؿال ماغؿشر وسؾقف

معـم متؽقن موضد ماظلؾقك، مبفذا ماٌدؼين ماظؼلـطقين ماجملؿؿع ممتس ماظيت اظعؿقؼة
اغعؽاداتفامػفرةمبعضمأػؾماٌدؼـةمووصقدمأسدادمطؾريةمعـماظلؽانمبعدمربعمضرنمعـم

ماظػرغلقنيمهلا.ماحؿالل

عـؾمدخقلمدؾؽماظعدظقةمذؾابمالمؼعرصقنممضدمتؽقنمػـاكمسقاعؾمسرضقةمأؼضا
اظقدط،،مواتلاعمرضعةماٌدؼـةممأومدائرةمغػقذػامممامصبعؾماظؿعاعؾمؼبمحدودمرمسقةم

سؼدامؼبمدـةمم12وحقادؼةمأطـر.مباظػعؾمصؼدمدفؾتمسؼقدمطـريةمظلؽانماظضقاحل:م
ادمعلؽـمأصقابفامإظبماياعةمواثـنيمإظبماظؼؿاصموأخرىمإظبماٌـقةمومومممغلب1253

ايدموػلمطؾفامأحقاءمخارجماألدقارموخارجمحدودماٌدؼـةممبػفقعفاماظقادعمإظبمحدم
ماآلن.م

م"اياج"مضؿـمصقغماظؿؾفقؾمواظؿؽرؼؿمألغفمظؼبمؼؽؿلبمسـدمادؿقؼاقم أدرجـا
عـماألظؼابماظيتمتؿؾعماظلـمأومموسؾقفمصفقوالمؼؿؿماظشرطمإالمحبجمبقتماهللمايرام.م

مأذ مبشؿك ماظقجاػة مأو مػذاماظقزقػة موظؿداول معقروثة. موظقلت معؽؿلؾة مصفل ؽاهلا،
مؼبمماظؾؼبمأطـر متؿؿـؾ ماآلن مإظب معازاظتمرادكة مسادة مؼؽشػمسؾك مصفق مععـك: عـ

االسؿزازمبؾقتماهللمايرام،موسؾقفمصاظؿربكمباياجمواظؿؾفقؾمبفموتؼدؼرهمبعدمسقدتفم
م مبؿذطريه مباٌؽانؼؽقن ممدائؿا مذروط مادؿقصك مضد مؼؽقن مواياج مزاره. اظؼدرةماظذي

اىلدؼةمصقةموسؼال،مواظؼدرةماٌاظقةمظضؿانمتؽاظقػماظلػرمدونماػؿالمعـمػؿمهتم
موالؼةمغظرهمؼبمبؾده،موادؿقصكماظشروطماظدؼـقةممبقاجفةموجفمربفمراظؾاماظعػقمواٌغػرة.م

اٌؿعددةمصاياجمؼـريماإلسفابمظرجقسفمعـمبالدمبعقدةمررؼؼفاممػذهماألوجفوعـم
موثقاب مضادل مورؼلفا مبالدمذاق متعرفمسؾك ماياج مألن مواإلسفابمأؼضا مسظقؿ. فا

مػـام موعـ موطػاءتف، مؼبمخربتف موتزؼد متـريمععارصف موشرؼؾة وثؼاصاتموساداتمجدؼدة
م ماٌعارف مهلذه ماظؿؼدؼر مأؼضا ماظصاحل.ممموالجؿقازهؼأتل مظؾعؿؾ موادؿعداده احملـ

كموؼؽشػمظـامبصػةمأوضحمسـمعدىممتلؽمأػؾمضلـطقـةممبـادؽمايجموحرصفؿمسؾ
مأداءمصرائضفموضدرتفؿماٌادؼةمواٌعـقؼةمسؾكمهؿؾفا.مم
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مواألوضاعماظصققةم مأذفرا مؼدوم مؼبمزروفمطانماظؿـؼؾمصقفا مسؾكمدػر إنماإلضدام
ظقلتمعضؿقغةمواٌكاررماألخرىمطـريةم،مؼؿطؾبمغبادامدؼـقامطؾرياموحبمادؿطالعم

طانمايجمعشرورامواصر.موعـمطانمؼلؿطقعمعاظقاموعادؼامالمسذرمظفمؼبماظرتاخل.موإنم
م مؼب مواظصقام ماظصالة معـؾ ماسؿؾاره مميؽـ موال مذومماالعؿـالباالدؿطاسة مصإغف باظؿعاظقؿ،

مممام مأطـر ماجملؿؿع مؼب ماظدؼـ مدور مؼربز موضد مدائؿا. ماجؿؿاسل مدؼين معزدوج: رابع
مؼؽشػمسـمسالضةماإلغلانماظػردمبربفموسـمزػده...

مزاد،مظم مضد موطأنمتداولمظؼبماٌؽرم ؽـمزاػرةماياجمؼبمتـاضصموععماظقضتمبدا
باٌؽةمؼبمم8.58دفؾـاممو"اظلقد"ماذحقثمتؾدوماظـلبمععؽقدةمعؼارغةمععم"اٌؽرم"م

م مإظب ماظـلؾة موتضاءظت ماظؼرن، مم 2عطؾع م1256ؼب مم1840/ػـ ؼبمم 3.51و
مم.1270/1853

إنمماظعقاعؾمماٌؤثرةمسؾكمايجمتؿظاصرمؼبمعـؾمػذهماياالت،موسؾقفمغؼرتحمسدةممم
مصرضقات:

مـمأوالمأنماألرضاممطؿامضؾـامظقلتمذاعؾة.

مصرتات مثالث مؼب ماٌالحظة ممتت ممـ مثالثم1853م-م1840-م1787/1795: م م
ماظصعقدم مسؾك ماظـليب مباالدؿؼرار مأوالػا ماتلؿت مزبؿؾػة موضعقات مبـالث ربطات
موابراػقؿم مبنيمصاحلمباي مايؽؿ ماغؿؼال ماظذيمراصؼ ماظدعقي ماظصراع مرشؿ اإلجؿؿاسل

ممممواظذيمملمؼدم...م1992م/ػـ1207يمؼبمربرممبقصؾعمثؿمحلـمبا

مم معـذم1840ـ موضلـطقـة مدـقات مسشر معـذ ماالحؿالل مهت ماىزائر م:طاغت م
ثالثة،مساشمخالهلاماظرؼػماظؼلـطقينمواظؾالدمذرضاموشربامؼبمعؼاوعةمعلؿؿرةموعؿـؼؾةم

موتركماألػؾممؼباظلػرممأصؾحضدماحملؿؾ.م ماظظروفمعـماالضطراباتمصعؾا زؾمػذه
مباإلضاصةمعلؤو اغعؽاداتماضؿصادؼةمضادقةمسؾكمعلؿقىماٌعقشةمبلؾبممإظبظقة،مػذا

مايربمواألوبؽةمواجملاساتماظيتمودمعرتعامؼبمػذهماظظروف.م

سؾكممدارياإلذرافماإلعـمحقثمماالدؿعؿارؼةممبداؼةماالدؿؼرارمظؾلؾطاتم1853ـم
ربلقسمصفلمم.موموإنمطاغتمغلؾةمايفاجمؼبمارتػاعاىزائرؼنيموتلفقؾفاتـؼالتم

اظلـقات،مماظـلؾةمععممبؽـري.ممومتـكػضمػذهم18الزاظتمدونمعلؿقىمغفاؼةماظؼرنم
ممػـ.13ؼبمعطؾعماظؼرنم

معرحؾؿنيم مإظب متصـقػفا مذظؽمعـ ماألوظبمحلبماظلـقاتمأعؽــا ماظػرتة محؾؾـا وإن
م معـ ماألوظب ماٌرحؾة مم1202واضقيتماٌعامل: متراوحتممبـلبم1205إظب بنيمدـقؼة

م.مم1204دـةمم 9.43ؼبماظؾداؼةممواألدغكم10.99ماألسؾك
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 6،مم 6.82:ممباالشبػاضمواظؿداسلمبم1208إظبمم1206 واٌرحؾةماظـاغقةمعـ

.موإنمطانمسددماظعؼقدمضدمتغريمعـمدـةمألخرى،مصاظـلؾةمتؽشػمسـمػذامم5.24و 
ماإلواه.مصؿامػلماألدؾابماظيتمضدمتػلرمػذهماظظاػرة؟

دمتطقرمودائؾماظـؼؾمواإلذرافمسؾكمضقاصؾمايجمسؾكمطؾمحالمالمميؽـمأنمغعؿؿ
مظؾظرصقةم مػؾمميؽـ مؼؾدو. مسؾكمعا ماظعقاعؾمأثرتمسؽلا مػذه طؿؼقاسمتشفقعلمألن

ماظعقاعؾمماالضؿصادؼة مأن مأم ماٌؿاردة مػذه مؼب ماظؼطعل ماظعاعؾ متؽقن مأن واظلقادقة
متشابؽتمؼبمادباذمعـؾمػذاماظؼرار.

مدف ماظذي ماإلعباظل مايفاج مسدد مبؾغ موضد مػذا مسـدغا مأنمم473ؾ مدون حاجا
ماظرطـمعـمحقثم مبفذا مأطـر ماٌعـقة ماظذيمميـؾمؼبماظقاضعماظػؽة سبلبمجقؾماآلباء

ماظلـ.م

المغفؿؾمبأنماظعددمايؼقؼلمؼػققمضطعامػذهماظؿؼدؼراتمألنماظعقـةمعلتماظذؼـمم
تزوجقامؼبمػذهماظػرتة.مموعفؿامطانماظؿلاػؾمؼبمإسادةماظزواجمبعدموصاةماظزوجةمأومبعدم
رالقمأومؼبمتؽرارهمبإياقمزوجةمأخرىمإظبماظؾقتمبعدمسؿرمرقؼؾ،موعفؿامضدرغامعـم
أنمايجمطانمؼؿؿمؼبمدـمعؾؽرةمغلؾقامٌامؼػرتضةمعـمضقةمسؾكمهؿؾماظلػر،مواحؿؿالم
مدقؿةم مؼؾؼك مايج مصإن م مواظؿفارة، ماظعؾؿ مرحالت معع مايج مبػرؼضة ماظشؾاب ضقام

أومماحملاطؿمظزواجةمملمتعدمترتددمسؾكماظؽفقلمواظشققخ،موسؾقفمغػرتضمغلؾةمععؿرب
مرالقمظؽربماظلـمأوموضار...م

 عتـقــق وعتقؼــة أؿام اؾؼاضي - 6

"مايؿدمهللمثؾتمتدبريماٌؽرمماياجمربؿدمبـماظصاحلماظقدريمٌؿؾقطؿفمأعةماهللم
موصاتفم مهلـموسؾقفـمبعد ماٌلؾؿنيمصقؿا مبـتمسؾدماهللماظؿـؾؽيتمتؾقؼمحبراؼر دعادة

مؼعؿؼماهللاظقالءمضصدمبذظؽمثقابماظدارماآلخرةمورجاءمأنمماظلـةمعـؽؿؿفمسدىمعامأح
م17 بؽؾمجزءمعـفامجزءامعـفمطؿامذظؽمثابتمؼبماألحادؼثماظـؾقبةمراؼعامظؾؿارؼخ"مؼب

م.(251،مصم1ػـ.م)دفؾمرضؿ:1205عـمضعدةمايرامم

مرمسلمؼبمذبؿؿعاتـا.موطاغتمسؼقدماظؿدبريمواظعؾقدؼةمحضقرملمؼعدمظظاػرةماظرقم
م مآخر مػذه ماظيتواظعؿؼ مباظزواجممصقره مثؿ مأوال مباظعؿؼ ماظؿدرصبل ماالغدعاج متـؾتمؼب

مثاغقة ماألحرار معع 1واظؿزاوج
مأعامم. ماظعؾقدؼة، محاظة معـ ماٌؾاذر ماظؿقرؼر مػق صاظعؿؼ

                                                           
ماظشقخماظؼاضلمؼبمم-م 1 ماعام ماظؿؾللمورـا ماٌؽرممربلـمبـمضصريماٌـزظلمغلؾا ماًاعسمعـفمحضر مؼبماظققم "

وذفقدؼفممواسرتفمراؼعامأغفمطانمضدممدٍبرمعبقعمممؾقطؿفماظؿارؼخمأبلمايلـماظعالعةماظلقدمػ...ؼمسؾكماظقغقللم

اٌلؿاتمساؼشةماظعفؿقةماظربغقؼةمغبراغقةماظؾقنمرقؼؾةماظؼاعةمخبدػامتشؾقطماظعفؿمتدبريامتاعامععؿربامذرساموػقم
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م م ماٌؤجؾمعـؾماظقصقة. ماظؿقرؼر اظؼرصـةمتغذيمبادؿؿرارممطاغتمغبالتاظؿدبريمصفق
لءمظؿققهلامسبقماظؼارةماىدؼدة.مظؼدمبؾغتموارةمصرتتمبعضماظشمأدقاقماظرضقؼماظيت

ؼبمم2.868.000سؾدمعؼابؾمم7.433.000ممبؿففريم18 اظعاملمذروتفامؼبماظؼرنماظرضقؼمؼب
مو17اظؼرن ،مضؾؾمأنمم(zs71، A. Io: ao  : 1983) م19ؼبماظؼرنمم5.442.000مم
مبعضماظدولماألوروبقةمإظبمهرؼؿموارةماظرضقؼم.ممتلعكم

م مماألدعار،أعا مواإلصرؼؼقة، ماظعربقة ماألدقاق مؼب مصاضت محؿكصؼد بداؼاتمموذظؽ
م.مماالدؿعؿار

اظلعرممععمتغرياظذطقر:معـؼاظنيمذػبممأدعارطاغتمأدعارماإلغاثمتعادلمضعػم
اظؼاػرةمأربعةمأضعافمأومأطـرمماظؾقضاءمتلاويمؼبحلبمدرجةماظؾقن.موسؾقفمطاغتم

تػلرماظعالضةممسقاعؾمثالثمعـمدعرماظلقداء.مطؿامأنمػـاكماخؿالفمحلبماىـس.
مسؾكم ماظؼدرة معـفا: مطؾ مأػؿقة مبؿقدؼد ماظؾاحـقن ماػؿؿ موضد مواىـس، ماظلعر بني
اإلغؿاج،ماظقاضقةمباظـلؾةمظؾؿفؿؿعاتماظعؾقدؼة،مموػلماظؼدرةمسؾكماظؿؽاثرمباظـلؾةم

عامأموتلفقؾفمسـمررؼؼماًدعاتماٌـزظقة.ماالغدعاجاٌـزظقة،مثؿمدفقظةممظالضؿصادؼات
م( eole79plse(ظـاغلمصقؿؿـؾمؼبموزقػةماىارؼةماٌـظؿةمظؾعالضاتماظزوجقةاظعاعؾما

عامأاٌؿعددةمواٌعرتفمبفامؼبماجملؿؿعاتماإلدالعقة.موػذامعامجعؾماظـلاءمأشؾكمػـا،م
األصارضةممتػضقؾماظعؾقدعالحظةممطـدامععاظرجالمصفؿمأشؾكمؼبماألدقاقماألعرؼؽقةمومؼبم

غؾػتماظـظرمػـامأنماظعؾقدمؼعاعؾقنمطؾضاسةمتؾاعمؼبمسؾكماهلـقد.ممم-ذطقراموإغاثامم-
"إغلاغاممجعؾماظعؾداظلققمحلبماظعرضمواظطؾب،موػلمسؿؾقةمداظؾةمظإلغلاغقة،مإذم

مذقؽا"مصايامظؾؿؾادلمباٌعـكماظقادع.م-

مالم ماظزواج،مطؿا ماٌعؿقضنيمواغدعاجفؿمؼبماجملؿؿعمبعد ماظعؾقد معقضقع مػـا وؼفؿـا
ماظـلاء الزظـمؼشرترـم"أعةمصايةمظؾكدعة"مؼبمصداضفـمؼبممغـلكمأنمبعضمحراؼر

مغػسماظػرتة.م

ععمممؿؾؽاتمعادؼةمأخرى،مماإلدالعلمتشؽؾطاغتماإلعاء،مؼبمإصرؼؼقامواظعاملممطؿا
م متشؽؾ مطؿا مأدقادػؿ، مإظب ماظؿابعقن مؼلؾؿفا ماظيت مواٌؽقس ماإلتاوات مإحدىذبؿقع

ؾارزؼـمعـماألجاغب.موميؽـماهلداؼاماظيتمميـمبفاماألدقادمسؾكمأتؾاسفؿمأومضققصفؿماظ
أنمؼقضعماظعؾدمواألعةمرػقـةمظضؿانمدؼـمعـؾؿامطانمواردامؼبماظربازؼؾمواظؽـدا.موبصػةم

                                                                                                                                        

مذيم مذفر مبؿارؼخمأواخر معؿضؿـةمعبقعمذظؽمعؤرخة مأحضرتموثقـؼة مأغفا مععرصةمطؿا حبالمصقةمورقعموتؼرر

م مم1210ايفة ماٌلؾح مبؾؼادؿ ماظلقد مأعام موحلنيماظػؽقن" مبـمربفقبة مأغبد مبـ مربؿد م ػـ."ممم1213بشفادة

 ػـ.(م1213ذقالمساذرمذفقرمم.م3)دفؾمرضؿ:م
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عؿؿقزةمصؼدمطاغتماألعةممتـؾمجزءامعـماظصداقموعـماهلداؼامبنيماظزوجني،موػلمػـام
متؼقممعؼامماًادعةمؼبماٌـزلموتؾعبمدورامؼبماإلنابمأؼضا.

:مماألوظبمطفزءمعـماظصداقمإذمشاظؾامعامؼشرتطمأنملـطقـةاظصقغؿانمبؼوضدموجدتم
مأعاماظيتتؽقنم"عـموخشماظرضقؼماظصاحلمظؾكدعة"،موؼؼصدمبفاماظزنقةماإلصرؼؼقة،م

مسؿؼمتـؾتم"مأغفمأوظدمأعؿف...".ممصقردتمسؼقدأنؾتمععمدقدػام

المغعرفمعصريمػذهماإلعاءمؼبمدورػـمطكادعات.مموالميؽـمتؼدؼرمعدىمعلاػؿؿفـمم
مغلؾةممؼب مسـ مغؿلاءل مضد مبفا. ماظيتمسشـ ماظؾققت مواٌؾؾسمؼب ماٌأطؾ مسادات إثراء

اظؿزواجممععماإلعاءموعدىماغدعاجفـ.موطقػماغدعجماٌعؿقضنيمساعةمععمعرورماظزعـ؟م
مسددػؿمؼبمضلـطقـةمسشقةماظؼرنماظؿادعمسشر؟ممميؽـمععرصةوؼبماظؾداؼةمػؾم

م مسؾك مأضدعقا ماظذؼـ مسؾك ماحملؽؿة مدفالت مؼب ماٌعؿقضنيمسـرغا معـ اظزواج
ماظعدؼدمعـمسؼقدماظعؿؼمظصاحلماظعؾقد.مدـؿـاولماٌقضقعمعـم مصادصـا واظعؿقؼات،مطؿا

ؼبمضلـطقـة،موسؾقفمغدردفؿمطػؽةمعؿؿقزةمماظعؿقؼاتمواٌعؿقضنيزاوؼؿنيماثـؿني:مزواجم
ثالثةمتعرؼػا.مواظقاضعمأنماظزواجماٌلفؾمخصماٌعؿقضنيمواٌعؿقضات،موذذمسـماظؼاسدةم

موػؿمؼبمتؾعقةمأدقادػؿ.مثؿمعـمزاوؼةماظـلبمواظـلؾةمحقثمادؿؿرممقطنيممؾ تزوجقا
غعؿفؿمباظعؿقؼمواظعؿقؼةمومغلؾؿفؿمممإظبماظلقدماظلابؼ.ممموضدمممؼعربمػذاماالغؿلابم

خدعةماظلقدموؼبمبقؿف.مأعامسـماإلعاءمصالمميؽـمايدؼثمسـفـموطأنممسـمبؼائفؿمؼب
هظكمبصداق.مصاظقضعقةمثـائقةمومعزدوجة،مماألعةمعـمتؾعاتماظصداقمواظعؿقؼةمممـ

مؼبموجفموهؿؾمبقادرماظؿققلمؼبماظقجفماظـاغل:ممبقجفنيمضامتةإغفامطاظعؿؾةم

مضدمندمؼبمسؼدؼـمعؿؿاظقني،مواحدمتشرتطمصقفمأعةموآخر"متؾبدٍبر"مصقفمأيمممتؾبعؿؼ
ةمضؾؾمزواجفا.مإغفامصقرمعـمعػارضاتماجملؿؿع...موعـماظقاضعماٌؾؿقسمحضقرماظعؿقؼ

م اظعؿقؼات،مؼبمسقـؿـا،مأطربمعـمسددماٌعؿقضنيمموطانمسددواظعؿقؼمؼبمدفؾماظزواج.
سؼدا.موضدمم5518 جردمدؿنيمسؿقؼةموأربعنيمسؿقؼامعـمبنيمحقثممتصفقمميـؾماظـؾـنيم

ظؾلقق.مموضدمؼرجعمأحدماظعقاعؾمإظبمموػقمطبضعؼؽقنمسددماٌعؿقضنيمأطـرمأومأضؾم
م موررؼؼة ماظؼرصـة ماظغـاأدرى مبنيتقزؼع ماظلؾطانممئؿ مدار مؼب ماىزائر موعقـاء اٌقاغلء

مبعدماظعؿؼمأوماظؿدبريـ،ممؼبم بصػةمخاصة.مطؿامضبؿؿؾمتقصرمصرصمأودعمظؾؿعؿققمــ
مسؾكم مباإلضدام ماظلابؼموساتؼف، مدقده ماظؿـؼؾمواالدؿؼاللمسـمدائرة حرصةماظرحقؾمأو

ماظلابؼ.مممماالغؿلابضبررهمعـمموسؿؾ

مضدمؼؽقنمسددماظعؿقؼاتماإل مطؿا ماسؿربغا معا تؼدعـممأنمعـعباظلمأسؾكمبؽـريمإذا
موسقاغسموثقؾاتمؼبماًدعةم مصؾاؼا مبنيم معـمذبؿقسفـ م مصؼط مغلؾة مميـؾـ م ظؾزواج
مأطـر:مػبلقنمأعةم ماظغرضمطانماظطؾبمسؾكماإلعاء اٌـزظقةمؼبمأشؾبماألحقان.مهلذا
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داق.معـقتمػدؼةمؼبمصداقماظـلاء.موظؽـمشاظؾامعامطانماظؿـػقذمؼؤجؾمععمعؤخرماظص
موالمغعرفمسددماإلعاءماظالئلمملمؼؿؿمسؿؼفـمبعد.

موضدمم معؿؿادؽة. موتؾدو م ماٌالعح، معؿؿقزة ماظعؿقؼاتمواٌعؿقضنيمصؽة متـؾمذبؿقسة
تزوجممجؾماٌعؿقضنيممعـمسؿقؼاتمؼبمحنيمطاغتمظؾعؿقؼاتمصرصمأودعمععماألحرارم

معـماظرجال مأطـر مصاظـلاء معـمحقثماظعدد مأعا مظععدػـموظقضعقؿفـ. معـمغظرا موأعا ،
محقثماظقضعقةمصاألعرمؼرجعمإظبمذروطماظؽػاءةماظيتمتطؾؼمسؾكماٌرأةمدونماظرجؾ.مم

أعامماٌقظدونمصالمدؾقؾمظؾؿعرفمسؾقفؿمعـمخاللموثائؼماحملؽؿةممبادؿــاءمحاالتم
مغادرةمإذاماسؿربغامعامدؾبفؾمعـمسؼقدمبفذاماظشأن.مم

سؾكمسؼقدهماٌقثؼةممغؿعرفمعـمبابماظزواجماظذيمميـؾمعدخؾـاماظرئقللمإلسؿؿادغام
سؾكمعؽاغةماظعؿقؼاتمواٌعؿقضنيموعدىماغدعاجفؿمؼبماجملؿؿعمعـمحقثماٌصاػرةموعـم
حقثمعلؿقىماٌفرمواظشروطماٌؾقؼةمبعؼدماظزواجمأوماظطالق.مالمزالمممػؤالءماٌعؿقضنيم
موطانم مواٌاظؽ. ماظعاتؼ مػقؼة مغؿعرفمسؾك مثؿ موعـ مأدقادػؿ مإظب مسؿؼفؿ مبعد ؼـلؾقن

ماٌعؿقضنيم"اظؾ معـمحقثمسدد موصاحلمبـمعصطػكمسؾكمرأسماظؼائؿة ماظؿارؼخ" ايمؼب
مواٌعؿقضاتماظؿابعنيمظف.ممم

مممؼبممضلـطقـةم،موظؽـم18غادرامعامدفؾـامسؿؾقةمبقعمأومذراءمععمغفاؼةماظؼرنمم
م معع مو ماإلعاء. متفؿ ماظؼؾقؾ مػذا مصظاػرةزؾتمبعضماٌؾادالتمعـ مطاغتممذظؽ اظعؿؼ

مأودعموأسؿ.مم

ـؼعمؼبماظؿصقراتماظشائعةمواٌغؾقرةمواظيتمتلؽتمسـماٌلؽقتمسـفمواسؿؾارمطـامد
متؼاربم مإظب ماٌؼارغة موأنمشبؾصمبعد ماظعقـة، مأصراد مبؼقة معـؾ ماٌعؿقضنيممتاعا عصري
م-اٌؿارداتمععمشريماٌعؿقضني،مظؽـمدرادةماظؾاحثماالغـروبقظقجلمػارؼسمعقؿقؾم

حماٌشؽؾمصراحةموتـاولمعؽاغةماظعؾقدمحقلماظرقمأزاحتماظلؿارمبأنمررم(ëodF)مصقت
مؼعاغقنمطـريامأغفؿمالسـفؿمعـمماظصقرةماظشائعةاظذؼـمؼؼقعقنمباًدعةماٌـزظقةموحؾؾم

م ماٌعاعؾة مضدعـمدقء مػـاممعاداعقا ماظؿػرضة ماظؾاحثمبأن مصققضح ماظعائؾة. مودط أدذبقا
تؽادمالمماظؿؾعقةمتؽادمالمترى،مموباظؿاظلمأنموضعقةعـماظالذلء"مأيممضرؼؾة»تصؾحم

أنمضلاوةماظعؾقدؼةمؼبمأعاطـموزروفمأخرىموعؾماظرقممثؿمؼؾنيهلبمعـماظرق،م
مؼرىممثؿ،بؽؾمصقرهمممؼقتا.موعـم ضباولماإلغلانمأنمؼؼارنموطبػػمماظؾاحث،طؿا

مصعالموإنمبؼقتمؼبمحدودم ماٌؿارداتماظشائعة مسؾكمػذه ماٌقضػمباظرتطقز عـمبشاسة
مظقسمباألعرماهلني.دؾبمايرؼةماظؼاغقغقة،موػذاماٌقضػم

م ماٌؼابؾ ماألثرؼاءؼب ممند مسؾقدػؿ معـ ماظعدؼد محرروا معـاظذؼـ "وجفاءمموػؿ
مصاذؿفروام مسؾكممتفقدػؿ: ماظلقادقة ماظـاحقة معـ ماٌال مسؿؾ مطؿا ماظعؾقد اظؼقم".سؿؾ
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ماظشفرةم ماألثرؼاء: مػؤالء مؼفؿ مواحد م"ذلء ماجملد، مطلؾقا موبعؿؼفؿ ماظعؾقد، باضؿـاء
وظعؿؾقاتماظعؿؼمعؼاصدمطـريةموعؿـقسة:مضدمؼؿؿمممم( r a 1-ëodF،  seep) واجملد"

هرؼرماظرضقؼمبؼرارمعـماظلقدممظقؿـمسؾكمسؾدهمحبؼققماإلغلانمألغفمأػؾمهلا،موتؽقنمم
ماظلؼقطم معـ ماظعؾد موبإخراج مسؾده ماظؿؼربمإظبماهللمبؿقرؼر مأراد ممبعـكمأغف معـف تقبة

ؿدبري"مؼبمرؾؾفامرضكماهلل،مواظذلمواٌفاغة.موػذامعامتؾحمسؾقفمطؾمغصقصماظعؿؼمو"اظ
ماظـقرةم مدونمأعاممسدولمضلـطقـة.موعـمغاحقةمأخرىمحاولماظعؾقدمأغػلفؿ معا وعـفا

م مػذا موسؾكسؾك مماظقضع ماالدؿعؾادطؾ ماٌلؿؾدممباالحؿفاجمأغقاع ماجملؿؿع سؾك
م مؼب مماخرتاعوباٌلاػؿة ماخؿؾػت مضد مو مدقد. مدون مجدؼد مبنيذبؿؿع اظؿؿردمماظصقر

معـال.مباالغؿقارعامضدماظلقدموأعالطفموإعامضدماظـػسماظلؾؿلمأوماظعـقػ،مإ

اظؿػرؼؼمبنيمإظغاءماظعؾقدؼةمضاغقغا،موػقماألعرممػذهمصببوؼبمتؼدؼرغامٌقجةماظعؿؼم
م،موبنيماظؿشفقعمسؾكمهرؼرماظعؾقدماظقاردمؼبماظؼرآنمواظلـة.م19اظذيممتمؼبماظؼرنم

صقغةم"مضصدمبفامثقابموؼذطرمبفذاماٌؾدأمومػذاماهلدفمؼبمطؾمسؼد،محقثمؼردمؼبم
مؼؤطدم ماإلغلان مربؼة معـ ماظعؿؼ مظؽـ ماهللماظؽرؼؿ". موجف مبفا م"ضصد مأو ماآلخرة" اظدار

ماظرادكةمؼبمأداظقبماظؿقثقؼمبشأنم "أعةمماظـلاءموػلاظعؾقدؼةمإظبماهللمتعاظبمباظعؾارة
ماهللمصالغةمبـتمصالن..".

1ؼسـطقـة يف ؿـظار اؾشقخ بؾؼادم احلداد اؾرمحوـي  - 7
  

مزفرتظؼمم ممد مسشر ماظؿادع ماظؼرن معطؾع مم(1802)ؼب ماظشعر معـ اٌؾققنمضصقدة
عـفؿماظقاصدؼـمسؾقفا،مؼبمهلفةمتأصػممعـمسبءعدؼـةمضلـطقـةموػلمتعاغلممتصػ
مأصؾقتمموادؿـؽار مظؼد معاضقفا. مسؾك موحصرة ماٌدؼـة مسؾك مضلـطقـةوشرية مأوضاع

ل،مععروفمعاضقامصعؾةموعؿعؾة،موضدمتلؾبمصقفاماظـازحقنمإظقفا.موػقمعقضػمعؿعا
م مواظؼرى. ماٌدن مصغار معـ مايقاضر مطؿقضػ ماظؼصقدةوحاضرا مإحلاسموتؤطد مسؾك

ماظشاسرمبطغقانماظعـصرم"اظرباغل"معـمحقثماظعددمواظعادات.

اظقثائؼمؼرتبمدؽانماٌدؼـةمحلبمدؾؿممغقعمعـذقؼةمظدرادةممتؽٍقنمعادةصفلمم
مققعقةمدونمحرج.مممضقؿلمشريمعصرحمبفمرمسقامظؽـمؼعربمسـفمؼبماٌعاعالتماظ

والمغدرسمػذهماظؼصقدةمظؿؽرؼسماظــائقةماظعدائقةمبنيماظؾؾديمواظرباغل،موععؾقممم
ضراءةمجدؼدةمعـمموإمنامغرؼدأنماالغؿؿاءمإظبماٌدؼـةمؼؽؿلبمععماظزعـمبؾعضماظشروط.م

م ماظصقر محقلحقث مواٌؿداوظة مػذهمماظشائعة متشفد موطقػ مواٌدؼـة ماظرؼػ ثـائقة
مسؾكمحققؼةمضلـطقـةمودعةمادؿؼطابفا.مماألوصافمباٌؼابؾ

                                                           

 أغظرمغصماظؼصقدةمطاعالمؼبماٌؾقؼمأومؼبماجملؾةماإلصرؼؼقةمطؿامؼؿضحمؼبماهلاعشماٌقاظل.مــم 1
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موغؾدأمباٌؤظػمصاحبماظؼصقدة.معـمػقموعـمأيمعقضعمؼؿقدث؟م

مبأطـربدتمسائؾةماظرغبقغلم عـمثالثنيماعرأةمورجالممتمحصرػؿمؼبممطـقػةمغلؾقا
مأطـرسددا.مملمغعـرمسؾكم"بؾؼادؿماظرغبقغل"م ما،ذكصقدفؾماظزواج.موطاغتماظـلاء

وسؾقفمالمغعرفمسـفماظشلءماظؽـري.مػؾماظرغبقغلمضلـطقينماٌـؾتمواٌـشأ؟مبادؿمعـم
مؼؿؽؾؿ؟م

ماظـلؾةماىغراصقةماظيتمتؿؾادرمإظبماظذػـم ماسؿربغا ؼبماظدائرةمماظرغبقغقة"»تؼعمإذا
مظؾؿدؼـة،مسؾكمبعدم مم30اظؼرؼؾة مجـقبماٌدؼـة ماًروبموسبقممؼبمبعدطقؾقعرتا بؾدة

تماظرغبقغقةمعقرـفماألصؾلمأممغلبمإظقفامظلؾبمآخر؟معامصؾؿفمسنيمعؾقؾة.مػؾمطاغ
مباٌدؼـة؟موعاذامسـمغلؾؿفمايرصقةم"ايداد"؟

مبرتبقؿفممم موضام متؾـاه محداد معـ مأعف متزوجت ماألب، مؼؿقؿ مايداد مبؾؼادؿ طان
وتعؾقؿفمايدادة.مطانماظصيبمعـؽؿشامسؾكمغػلف،مسؾقداموالمطباظطمدقىمزوجمأعفم

إثرمعرضمصؼدماظؾصر.مموحدهموسؾكقمايقاةمأؼضا.مصؾؼلماظصيبماظذيمدرسانمعامصار
م مسؾكمعؼراتمايشاؼشقة مؼرتدد موأصؾح مايدادة مسؿؾ مؼلؿعصؿقضػمسـ ظؾرواةممأؼـ

موذػاػةمعـماحلـمماظدارجموتعؾؿماظـظؿواٌغـنيماظشعؾقني.متعؾؼمباظشعرم ذعراءممسعا
ضقؼماٌالحظةمالمؼػقتم.موطانمالذعماظـؼدمؼفابفماىؿقعمظؼلاوةمذعرهموصطـؿف،مدسصره

م(.E، ho7e : 1919  ،224- 240) صغريةموالمطؾريةمأومػؽذامطانمؼعرف

معـؾؿفمم مورمبا ماألوظب معفـؿف مإظب مؼـؿلب م"اظرغبقغل" مبؾؼادؿ ماظشقخ م مطان إذن
ماظؾدوم مأػؾ مصفاجؿ م ماظدخالء معـ مواظؾؾدؼة م م"اظؾؾد" مسـ مظؾدصاع معؤػال وؼعؿربغػلف

مواظرؼػ.

ماظشعماظؼصقدة: ماظرتاث معـ مدـة مإظب مترجع ماظعاعل ماظشعر معـ -ػـ1217يبمأو
م(. E. ho7e  :1919)م.مترعبفامإظبماظػرغلقةموسؾؼمسؾقفامأ.مطقرم1802

المؼفؿـامؼبمػذاماظلقاقمطقػمساىفاموعاممػلماظـؼاطماظيتمرطزمسؾقفامؼبمذرحفم
مظـاسـم متؽشػف موعا ماظؼصقدة مظروح ماظعرؼضة مباًطقط مجفؿـا معـ موغؽؿػل وهؾقؾف.

مظـازحنيمإظبماٌدؼـة.ترطقؾةما

مظؾؿعرؼػمباظؼصقدةمم مصؾذلمذبفقدا ماظشعرمغؽفةمخاصة،م الحظماٌرتجؿمأنمهلذا
،موظؽـفمملمؼؿقضػمسـدػامألنمػدصفمظقسمدرادةماظشعرماظقاردةمبفامواظرتاطقبماظؾغقؼة

باظؾغةماظدارجةمؼبمضلـطقـةموامناماالػؿؿاممجبقاغؾفاماظؿارطبقة،ممصؽؿب:مم"دـؽؿػلم
مبؾعضماٌالحظ معـمجاغؾـا مظـمغؼقم م م بدرادةماتمحقلماظؿارؼخماحملؾلمظؼلـطقـة".

اٌدؼـةمعـممسؾكمترطقؾةاالخؿصاص،ممبؾمغرطزممواألدبمظعدمعـمحقثماظؾغةمماظؼصقدة
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ضراءةمذاعؾةمظؾؼصقدةمعـمحقثمأغفامغظرةممعقضقعمتلاؤظـاموسباولحقثماظلؽانمألغفم
تؽشػمسـماػؿؿاعاتماظشاسرممحقلماٌدؼـةمورؤؼةمحقلماظعاملمبأسنيمضلـطقـقة.موػل

ماظقاضعماظذيمصقرهمؼبمضاظبمحاظؽموعؿشائؿ.مممممممامتعربسـواغشغاالتفمأطـرم

تؿؽقنمضصقدةماظشقخماظرغبقغلمعـممثانمودؿنيمبقؿا،موظؽؾمصؼرةموزغفاماًاص،م
مواظؽؾمباظؾلانماظدراجمربؾقا.

عدمضراءتفا؟مطقػموصػتمظـاماٌدؼـة؟موعامػلماظصقرةماظلائدةماظيتمتعؾؼمباظذػـمبم
األخالقممبلؾؾفؿموصلادهدثتمسـمتزاؼدماظلؽانماظـازحنيموتدػقرمأوضاعماجملؿؿعم

اهلؿؿموضؾةماحملاصقؾماظيتمغؿجمسـفامشالءماٌعقشة.مأعاماٌدؼـةمطػضاءمسؿراغلمموضقاع
صالمذطرمهلا.مملمؼردمادؿمحقعةمأومذارعموالمأيمععؾؿمععؿاري.مالموجقدمظؾؿدؼـةموالم

ماظقاصدؼـموذفبمدؾقطاتفؿ.معـصبمسؾكايدؼثمألػؾماٌدؼـة،مص

ماظؼصقدة:وػذامعامجاءمؼبمعطؾعممم

مباظؽلادموشالتماظـعؿاتمساممعؽربهمػايمدقديممممم

مباظػلادمؼبمطؿانمحقعـــامطقػمشبربمػايمدقديممممم

مؼبمبؾدمضلـطقـةماظدػؿـــامباحمطؾمذلمبالمطؿؿامممممم

مواشمتـظرمػايمدقديممممممممم

مرطابمممممممممممممممم

مراػلمصلــــــــدؽبتمواشمتـظروامصقفامػؾؽتممممم

معامبؼتمتؿلٍؿــكمبـــؾـــدةمممممممممممممممممممممممممم

مرشؿامسؿــــــــرتمعـمطـريماظعؾدماغدخؾتمممممم

مطؾمجـسمجــــــاءػامؼؿفدامممممممممممممممممممممم

موضقىماظغــــــــقاتمتعؿرتمطـريمبؽؾمخؾثممممم

مدبؾطتمورجعتمطقػماظدامممممممممممممممممممممم

مواظؾدومهلاماحـــــــدثممواػؾفاماغفزعتمواغدعرتممم

مواظؼضاةمسؾقفــــامؼؿعـــــداممممممممممممممممممممممممم

ماسبشتمبارػقطماغعـــــدتمصقفامدؽــــتممممممممم

مػذامصبــــلموػذاكمؼغــدامممممممممممممممممممممممم

م......مممممممممم



 ػاطؿة اؾزفراء ؼشي

 48 

سدؼدةمعـمخاللمضقاظبمؼبماظؽؿابةماظشعرؼةمواظربطمبنيمماضقعسرمعقظؼدمتـاولماظشا
متػاسؾفامأؼامماألزعة.مماظطؾقعقةمؼبماالجؿؿاسقةمواظظقاػرعظاػرمايقاةم

 ػساد اجملتؿع  - 2 - 7

رادخ،معؿعارفمسؾقفممأؼضامعقضقعأعامسـمصلادماجملؿؿعمعؼارغةمباٌاضلمصفذامم
دؾابمعـفامأنماظػرتةماظذػؾقةمؼبمتارطبـامؼؽادمؼؿؽررمععمطؾمجقؾ.موػقمؼرجعمظعدةمأ

ماظذػيبم مواظعصر معضت مووظبضد مأنممم.(A،Iseo7p : 1976  ،15 ) راح مميؽـ طؿا
ماٌاضل مسؾكماغؿؼاد معـف،موالمنرأ مألغـا مسؾكماياضر مايؽؿ مإظبمضلاوة مE)مغرجعف

، o7luo7e)
ماظلؾػمم محاضر مألغف ماظؾعقد ماٌاضل موال ماآلباء، معلؤوظقة اظؼرؼبمألغف

ماظذيماظ مأدؾقبماٌدح معـ ماآلراء مػذه مسؾك متعؾريا مأدل موال ماألسؾك. معـؾـا صاحلموػق
مخؾػم مأحلـ م" مإغفا مصقؼال ماظلؾػ، مإظب مبؿؾعقؿفا ماجملؿؿع مسـاصر مأحلـ ؼرتب

م مصضالمسـ م ماٌاضلممأدؾقبألحلـمدؾػ". مإظبممتفقد مباظؾفقء ماياضر وػقماغؿؼاد
مبؿفاوز موذمؼلؿح ماير ماظؿعؾري مسؾك ماٌػروضة مايدود موراءممباالخؿػاءظؽ واظؿكػل

اٌرجعقةماظلؾػقة.مطؿامأنماًقفمعـماٌلؿؼؾؾماجملفقلمععمإرادةماظؿقؽؿمصقفمصبعؾم
م(.E ، o7luo7e)ماٌرءمؼؿشؾثمباٌاضلموميفدهمسـموسلمأوسـمشريموسل

مغالحظمأنم ماظؼقلمسؾكمعقضػمايضرمعـمعدؼـؿفؿموغظرتفؿمإظقفا مػذا مرؾؼـا وإذا
مضاظف معا مبني مضؽقؾ مدؽانمماظػرق مؼؿداوظف موعا معضت، مضرغني معـذ مايداد اظشقخ

م1ضلـطقـةمؼبمأؼاعـامػذه.موعامؼصحمسـمضلـطقـةمؼصحمسـمعدؼـةمأخرىمعـؾماىزائر

مأومتقغسمأومشريػامعـمايقاضر.ممم

متعدم مومل موصلد مذلء مطؾ مػؾؽ مظؼد ماألخالق: مبػلاد ماجملؿؿع مصلاد مإظب ظـرجع
خماظرغبقغل.مإغفامصقرةماٌاضلماجملقدماظؾؾدةمحلبماظشقمضلـطقـةمتشؾفماٌدؼـةمأو

زفرتمسـدماظشقخمايدادمماظيت.موإذامأخذغاماظصقرماظؾالشقةمءاياضرماظرديؼبمعقازاةم
اظرغبقغلمندمأنماآلصاتمعرتؾطةمباظزعانمأطـرمممامترتؾطمباٌؽانمألنمسالعاتماظلاسةم

اظؽرؼؿممضدمضربت.موظؽـمػذاماظزعـماظذيمعضكموذبدهماظرغبقغلمطانمضدمذفؾفمسؾد
اظػؽقنمموغقهممبـمساصروامجدهم،مإالمأنمسؿرماظقزان،ماٌعاصرمىده،مضدماغؿؼدمسصرهم

ممومبشدةمالضطرابماألحقال.

ماظقضتم مبػلاد م مزعاغف"، م"آؼة ماظشفري، ماظؼلـطقين ماظػؼقف ماظقزان، مسؿر تعؾؾ
واغؼالبماٌقازؼـمظقعؿذرمظؾؾاذامسـمضؾقلمخطةماظؼضاءمؼبمضلـطقـة،مؼبمعـؿصػماظؼرنم

ظلادسمسشر.موضدمطؿبمظؾؾاذامحلـمآشامرداظةمذفريةمػلممنقذجممؼبمغقسفا.مموبعدما

                                                           
مم 1 مظـاــ مظعؾدماجملقدمعلؽقد،)معطربمععاصر مداععنيمغاسممضصقدة مظلمؼا ماظعاصؿةم(:م"ضقظق ؼعقشمباىزائر

 اظؾففـــــةموؼـمم؟م"موشريهمطـري...
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معـم مبدا مصؾؿمصبد مأػؾمزعاغف ماظػؽقنمؼـؿؼد ماظؽرؼؿ مسؾد مجاء ذطرمضرنمعـماظؿارؼخ،م
سؿرماظقزانممميفدمسصررجؾمصاضؾموساملمجؾقؾمطعربةمٌـمؼعؿربمصقجدمغػلفممدرية

ماظذيمساصرمجدهمػق.مم

مألم ماٌاضل ممتفقد مواظـؼدمؼعد ماألرالل مسؾك ماظؾؽاء مؼب مأو ماظقسظ مأدب مؼب زعة؟
ماظلقادلمواالجؿؿاسل.م

 آخر اؾزؿن  عالؿات - 3 - 7

معـمحضرمظؿقاخرماظزعـانمممممممممممممم"مذظؽمحالماظدػرماًقانمم

موالمؼطقـــــؼمؼغقــــرهم"مممؼشقفماٌـؽرمباسقــــانمممممممممممم

مأطـرمم معـذ ماظـاظثمسشر ماظؼرن مبدأ متؽـرمموضد مضرن مغفاؼة مطؾ موؼب مسشرؼة. عـ
معـماظؿققالتم مرقالماظؼرن.مودبقصا ماٌقضقع،مبؾموتلؿؿرمأحقاغا األضاوؼؾمحقلمػذا

ماٌػاجؽةماظيتمأصؾقتموذقؽةمؼبمػذاماظؼرن،موؼبمطؾمضرن.مممممم

تـؾـؼمسالعاتماظلاسةموإذاراتمآخرماظزعـمعـمروحماظؼصقدةموغصفا،ممصربزتمؼبم
مطلمرؼؿف ماظلاسة مذروط معام" مأو مأجؾماظلاسة مأو مضربماظلاسة مترددتمصؽرة مظؼد ."

ؼؼصدمبـفاؼةماظعامل.مواٌعروفمأنماخؿاللماظؿقازنمواًقفمسؾكماٌلؿؼؾؾمؼصقرمأغفم
عـماظعالعاتماإلالػقةماٌـؾؽةمبـفاؼةماألجؾ.مؼقجدمأجؾماإلغلاغقةمبأدرػامعصقرمؼبم

مس.ربقطفاماٌعروفمواٌعؾقممواظذيمملمؼعدمطبضعمظـػسماظـقاعق

موؼؿؼلممم ماظرغبقغل ماظشقخ مضباطل ماظزعـ، مضرغنيمعـ موبعد مورار، ماظطاػر وطأن
ماظـاسمحؿكمدبرم معـ مواظـؼقؾ ماهلائؾ مظؾؽؿ مورضقخفا ماٌدؼـة مظقصػماطؿظاز خطاه

اًقاغةموضقاعماهلؿؿمواالسبطاطمماظصكرةموتلؼطمهتموزرماظعؾادموذغقبفؿ.ممتـؾم؟
م؟.مؼبماظلؾقكماظذيمطبؾطماٌقازؼـمصؿػـكماظدغقا
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 بؾد دون بؾدقة  - 4 - 7م

م ماظرؼػمسؾكمظلان مسؾكمأػؾ ماالدؿعالء مالمماظراويمدونؼظفر مألػؾماٌدؼـة. ذطر
تقجدمعؼارغةموالمعقاجفةمؼبماظصقر:مبؼدرمحضقرماظقاصدؼـمبؼدرمشقابمايضر.موالم
مأػؾماظؾؾدمععـقؼام مطأنماظـازحنيمأبعدوا غعرفمسـمغشارفؿموالمسـماػؿؿاعاتفؿمذقؽا

محقػؿمعـمأعاطـفؿمصعؾقا.ممطؿامالمؼصػماٌدؼـةمإالموػلمأرالالمععـقؼة.ممعـؾؿامزحز

معـمخاللماظؼصقدة.م مؼبمتؾؽماظػرتة مسـمضلـطقـة مواحدة مإصبابقة المتقجدمصقرة
وإذامأردغامأنمغؼرأمغػسماظصقرمبعؽسمعامأرادهماظرغبقغلمؼصؾحماظؿقاصدماظؽـقػمدالظةم

مواد مضلـطقـة ماظيتمتعرصفا ماظـشطة معـمطؾمغقاحلمسؾكمايقاة ماظعاعؾة مظؾقد ؿؼطابفا
اظؾالد،موسددماظـازحنيمبرػانمسؾكمراضةمادؿقعابفا،موتقاجدػؿمؼبمزبؿؾػمايرفم

مذفادةمسؾكماغػؿاحفا...م

عـمروحفاماظعـصرؼةمواٌعادؼةمظؽؾمعـمػؿمعـمماظقاردةمذبردةإذاماخذغاماٌعؾقعاتم
محرط موتدبمصقفا مطاغتمغشطة، مضلـطقـة مأن مالحظـا مايضر، مؼأتلمشري مطؾرية. ة

إظقفاماظعؿالمواظلؽانمعـم"اظغرابة"مو"اظشراضة"،معـمواديمدقفموواديمعقزاب،معـم
"اظؼؾاؼؾ"مو"اظشاوؼة"،موعـماظؾدومبصػةمساعة.مؼظفرماظقفقدمؼبمدورمممقزمؼبماظـشاطم
ممتقزتم ماٌؾادالتمواٌعاعالت. موربقر م مساعر مطؿرطز مضلـطقـة متؾدو مطؿا االضؿصادي.

وحرطةمبشرؼةمضقؼة:م"ػذامصبلموػذاكمؼغدا"م..."بينمعزابممريبـشاطموااٌدؼـةم
اضقاتمبلؾعات"،م..."عغاربةموذراضةمحػالت،مجاؼنيمظقفامباظؽـرات،مصازسنيمظقفام

ماظؽؾمباثؾاتم..."

معدىممم مسـ مؼربػـ مصفق مضلـطقـة مإظب مواظراؼح مباظغادي مؼشفراظرغبقغل سـدعا
ـماىـقبماظؾعقدمعـمشرداؼةماظشرقمبأطؿؾف،معمإغفامضطبغشارفاموعدىمحرطقؿفا،م

متأتلمدؾعمبينمعقزابمعرورامبقاديمدقفمإظبماىؾالماحملقطةمباٌدؼـة.م

موبنيمايؽؿم ماالجؿؿاسقة موؿعمبنيماٌالحظة مػفاء مو مغؼد مغظرة هؿؾماظؼصقدة
اىزاؼب،موؼـصبمايؼدمسؾكم"بينمعزاب"مبلؾبمعذػؾفؿماإلباضل،مصاظشاسرمؼضعفؿم

ػفرتفؿماٌقمسقةمسبقمموبلؾب»ماًقعسمسراتماالعاتمؼبمأدغكمعرتؾةمبنيماألعؿم"
موؼرتطقنم مصقفؿؾقنمبققتفؿ مسـمدؼارػؿ ماظيتمتؾعدػؿ اٌدنماظشؿاظقةمعـمأجؾماظؿفارة

م. 1"غلاػؿموبـات"مدونموازعموالمرضقب

                                                           
 ".1802 "ضلـطقـةمدـةم2عؾقؼمد  أغظرمغصماظؼصقدةممــم 1
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مم معقارـ ماظؼصقدة مؼب ممماوردت موعصادرػا ماظرؼػل"مماهلفرة م"اظـزوح مأن ؼـؾت
وظقدماظؼرنماظعشرؼـموإنمطانماظػرقمؼؽؿـمؼبممطؿصطؾح(موزاػرة،مظقسمطؿػفقمم)وظقس

محفؿماظقاصدؼـمغلؾقا.

ايضر؟موعامػلمغلؾةممؼصؾمسددعاػقمسددماظلؽان؟مػؾمأنمسددماظـازحنيمضدم
  Da، 9sep : 1974  ،32- 40)ماٌؤضؿنيمواٌقمسقنيمعـماٌؼقؿنيماظذؼـمادؿقرـقاماٌدؼـة

 ( ؟ 89 -63،  1979و 

حقثماٌقرـماألصؾلمدعةماظدائرةماظيتمتؿغذىممـةمعـبؼلـطقتؾنيمدرادةماظؼارـنيم
عـفاماٌدؼـةمبشرؼا،موػلمدائرةموادعةماظؼطرمطـقػةماظـقاةمسبقماىؾالماظشؿاظقةمومتؿدم

م1شرباموتشؿؾماظلفقلماظعؾقاموزعقرةمواٌلقؾةإظبمسـابةمذرضاموجباؼةم م وبفذهماظـؿائجمم.
مـ موباألرضام م مأرضماظقاضع مؼب مـ مدفالتماظزواج م متؤطد م مبـؼؾمم احلاسماظرغبقغل

ماٌدؼـةممتلؽقاساظقةمجدامعـمدؽانممباظػعؾمغلؾةاظقاصدؼـمموشؾؾؿفؿمسؾكممايضر.م
ماغؿلؾقامإظبمعقرـفؿماألصؾل.مممبـلؾفؿماظؼؾؾلمأو

اظلؽاغقةمٌدؼـةمضلـطقـةموظقمؼبمخطقرفاماظعرؼضةمسـممسؾكماظرتطقؾةبعدعامتعرصـام
ػبلنيممتطقرػامبعدوربددة،مأردغامدرادةمررؼؼماظدرادةماٌلققةموؼبمصرتةمربدودةم

مإظب ماٌرة مػذه مؼب موسؿدغا معطؾعممسؾكماجملؿقساتاظؾقثممساعا. مؼب مبفا اظيتماظؿؼقـا
مغصػم مؼبماٌدؼـةمبعد موعدىمحضقرػا مظؾففرة عدىممضرنمظدرادةاظؼرنماظـاظثمسشر

مادؿؼرارماظعائالتمبفاموعدىموددماٌؼقؿني.م

ماظعقـاتماالسؿؾ ماظعػقؼةمالمتلؿحمإالمبؼقاسماظؿقاراتمغشريمأوالمبأنمػذه ارقةمأو
م مغؿائجمضطعقة. ماظؿقجفاتمدونمإسطاء موردؿ ماٌلفؾةمدـةممتؾنيمضقائؿاظعاعة األمساء

اظقاردةمؼبمعطؾعماظؼرن.موإنممتقزؼعماألغلابماالدؿؿرارؼةمؼبممبعضم1840/ػـم1256
م موػق مضؾقؾة، ماظعقـة ممشطاغت ممؾدرب موسؼد مسؼد موردم(101)عائة مغمصؼط لبممصقف

م"اٌفـاوي"مم م مأعا ماظـلاء، مبني معرتني مو م ماظرجال مبني معرات مثالث م "اظعؿري"
موطذظؽم"اظطؾقل"م مواحدة معرة م"اظعؿراغل" مزفر مضد مو مصؿرتنيماثـؿني، م و"اظعفؿل"

م مغلؾة مميـؾقن ماظعؿري معـؾ موػؿ مو"اظقدري"... مو"األعقي" عـمم% 3و"اًـػري"
ؾقفمعـمضؾؾ.مممصاظـلؾةمععربةمإذنمعؽاغةمعقازؼةمٌامطاغتمسماألغلابماٌذطقرةموػل

نمغصػمػذهماألمساءمطاغتمؼبمصدارةماظؼائؿةمأرشؿمصغرمحفؿماظعقـة.مطؿامغشريمإظبم
مطـاصةموتقاترامضؾؾمػبلنيمساعا.م

أعامسـماظـلؾةمواالغؿؿاءممتـؾماٌدؼـةماظؾقتؼةماظيتمتـصرمصقفاماظػقارقمبعدمعراحؾمم
م مبقدائؾ مضقاظؾفا مؼب مأصرادػا موتدعج ماالجؿؿاسلماظؿأضؾؿ مواظـشاط مايرصة معـفا عؿـقسة

                                                           
 ػذاماظػصؾ.ممماٌرصؼةمغػساغظرمأساله،مخرؼطةماظؽـاصةماظلؽاغقةمعـمحقثماٌقرـماىغراؼبم ــم 1
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واظلقادلمواظعالضاتماألدرؼة...مم"ؼبمطؾمايرفموطؾماألوداط،مطبؿػلمسـدماىقؾم
أومدؾػمأصؾفمعـماظرؼػمأوماظؾادؼة.مسؾكمأنماظرؼػمواظؼرؼةمماظـاظثمجداظـاغلمأوم

متؿعـر مطاغتماهلفرة موإذا مسؾكماٌدؼـة. ماألدادلمظؾقاصدؼـماىدد ماٌصدر ؼبممميـالن
أوضاتموتؼؾمؼبمأخرىمصإغفامملمتؿقضػمسربماظؼرون.مالمميـؾماظرؼػمعـؾعامؼضؿـمشذاءم
ممبـؿقجاتفم مؼغذؼفا مصفق مأؼضا. مباظرجال مؼغذؼفا مإغف مصقلب، مومتقؼـفا اٌدؼـة

م موؼطعؿفا مبؾ مواظرسقؼة، مرجاظف"مأؼضااظػالحقة معـ مضقؼة (r،  set l)مبلقاسد
م

سشرممموسؾكمجؾماٌدنمبصػةمساعةموإنممصقرةمتـطؾؼمسؾكمضلـطقـةمؼبماظؼرنماظـاعـ
ماظػرغلقةمؼبماظؼرنماظـاعـمسشر.مم(I ol)طؿؾتمحقلمعدؼـةمظققنم

ماظدميقشراصقةمم مؼب مٌؼاربة معـطؾؼا ماظؾقث مػذا معـ منعؾ مأن ماظؾداؼة مؼب حاوظـا
مػذام مؼب ماظلفالت مػذه مظؿقزقػ ماٌـففقة ماإلعؽاغقات مطؾ مسـ مصؾقــا اظؿارطبقة

موعـ مرباوالت موبعد ماظؾاب، مسدؼدة مععاضشات مواالخؿصاصمموعؿـقسة ماظذطر أػؾ
أرجؽتماظعؿؾقةمظؾدميقشراصقني.مواظلؾبماألدادلمؼؽؿـمؼبمأنماٌؼاربةمتؽقنمعـففقةم
أوالمباضرتاحمصرضقاتموردؿمبـاءمٌامصببمأنمؼؿقصرمعـمععطقاتمظرتطقبمسددماظلؽانم

م...ممممممواٌرآةماظعائؾةمأوماظلـمسـدماظزواجمباظـلؾةمظؾرجؾمأصرادأومٌعرصةمعؿقدطم

وعامضؿـامبفمؼػقدمؼبمطشػماظـؼابمسؾكمممارداتمػاعةمظؽـفامربدودةمزعـقاموالم
ميؽـمتعؿقؿفامإالمبؼقاداتموعؼارغاتمعـففقةمالعؿقانماألدواتماٌقزػةمعـمجفة،م

صرتاتمعؿؿاظقةمأومعؿؼطعةمظؾؿؼارغةموردؿماظؿقاراتماظعاعةممأخرىمؼبوبدراداتمعقداغقةم
صقة.موسؾقفمميؽــامتؼدؼؿمعؼاربةمظعددماظلؽانمتؽقنمعؾـقةمسؾكمسددمواالغؽلارتماظظر

اٌؿزوجنيمواسؿؾارمظؽؾمزوجمرػؾنيمأومثالثةمؼبماٌعدلمؼبمزرفمسشرؼةموظؽؾمزوجنيم
م ماظؿػؽري موبفذا م مأخت، مأو موأخ موأم مأب معـ ماظعائؾة مإظببعضمأصراد أضصكمماٌؾلط

اظـالثنيماظػمغلؿةمإذاممربضلـطقـةمؼؼاايدودمغالحظمأنمأدغكمسددمظلؽانمعدؼـةم
معاماسؿربغامعـمتؼدعقامظؾؿقؽؿةمدونمشريػؿ.

مععم معشرتك مسؿؾ مؼب محنيمععاىؿفا مإظب ماظـؼطة مػذه مترك متقاضع مبؽؾ وصضؾـا
اظدميقشراصقنيمألغفامتؿطؾبمإسادةماظـظرمؼبماظؿؼدؼراتماظلابؼةموؼبماٌـاػجماظيتموزػتم

ما مبفذا مصاري ماظؾاحثمجقالظل مضام مظؼد ماظغرض. ماظلؽانمهلذا متعداد مذأن مؼب ظعؿؾ
اإلعباظلمظؾفزائرموؼقضحمذظؽماغطالضامعـموضعقةمغفاؼةماظؼرنماظؿادعمسشرمواسؿؿادام

واجملاسةماظيتمتؾؿفاموطؾماإلحصائقاتمم1867سؾكمطؾماألرضامماٌؼرتحةمحقلمأزعةم
مبفا مطؾم(.Da ، 9sep : 1982)اٌؿعؾؼة معـممتـاول ماٌكؿؾػة مأبعادػا مؼب اٌعطقات
موؼبماظقالداتم م ماظعؿر، ماألرػالموعؿقدط موعؿقدطمسدد واظقصقاتمإظبمدرجةماًصقبة

األعدؼـماظؼصريمواٌؿقدط،موبرػـمأنمسددمدؽانماىزائرمطانمأسؾكمدـةماالحؿاللمعـم
بشرؼامٌامطانماىزائرؼقنمظقؼاوعـقاممذظؽماظعددطؾماظؿؼدؼراتماظلابؼةمودظقؾـفمأغفمظقالم
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ممبفذه مأعام موؼصؿدوا ماظؼرنممكماظػؿاطةاٌعاراظطرؼؼة، مغفاؼة مإظب واجملاساتمواألوبؽة
موؼؽؿـممحقثمبدأتاظؿادعمسشرم م... متؿقلـ. اٌعطقاتمماًؾؾمؼبودائؾماإلحصاء

اظعددؼةماظيتمبؾبــقتمسؾقفاماظػرضقاتموؼبماٌـففقةماظيتموزػفاماظدميقشراصققنمظؼقاسم
ماظؾاحـقنمصقؿ ماظؾعضمواظيتماسؿؿدػا مبؾعضفا موعؼارغؿفا مبعدزبؿؾػماظعـاصر  ،E)ما

io7 eCp)م.م

محٍقظـا مايرصقنيمموسؾقف مذؾؽة مؼب مواظؾقث ماألصراد مبني ماظعالضات مسبق االػؿؿام
م معـمماٌصاػراتماظيتوذؾؽة مهؿؾف ممبا ماظقاجفة مإظب ماظػـردؼة مواظرتاجؿ ماظلري تعقد

متػاصقؾمؼبمايقاةماظعاعةمواًاصةمطػقؾةمبؾـاءمعلاراتمضدمتؽقنممنقذجقة.ممم

مدرم مإظب مدـعؿد مدفالتموظذا مبف متػقد مبنيمعا مجدظقة مبؼراءة ماٌدؼـة مترطقؾة ادة
مايرفم محقل مادؿؼقــاه معا موبقــ مسشر ماظؿادع ماظؼرن مععطقاتمسشقة معـ احملؽؿة
ماظػصؾم معقضقع موػذا مساعا. مخبؿلني ماظػرتة مػذه مبعد ماٌدؼـة مودؽان وايرصقني

مظؾؿعرفمسؾكماجملالم موأسالعفا ماٌدؼـة مععامل مغؿقضػمسـد موضؾؾف ايضريماظلادس.
 واظـلقجماظعؿراغلماظذيمؼعقشمصقفمأػؾمضلـطقــة.مم

 :ببؾقوغراػقا

أبقماظؼادؿ،مدعدماهلل.ممرحؾةمابـمغبادوشماىزائريماٌلؿاة:م"ظلانماٌؼالمؼبمم-
ماٌؤدلةم ماىزائر، موتعؾقؼ(، موهؼقؼ م)تؼدؼؿ ماظـلبموايلبموايال"، مسـ اظـؾإ

م.1983قرـقة،ماظقرـقةمظؾػـقنماٌطؾعقة،مإصداراتماٌؽؿؾةماظ

ماظلؾػقة،مم- ماظػؽقنمرائد ماظؽرؼؿ مسؾد ماظغربممبريوت:أبقاظؼادؿ،مدعدماهلل. دار
م.1987 اإلدالعل،

مم- ماىزائر معدؼـة مذبؿؿع مؼب م"اظصداق مشطاس، م،مم1854-م1672سائشة، م"
إغلاغقاتماجملؾةماىزائرؼةملمؼبماالغرتوبقظقجقةمواظعؾقمماالجؿؿاسقةم،موػران،معؽرزم

م.مم40-23م،.مصمص4.مسـددم1998بقظقجقةماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة،ماظؾققثماألغرتو

موايضارةمم- ماظؿارؼخ مدرادة مؼب ماظرتطقة ماٌصطؾقات مأػؿقة م." مغباش خؾقػة،
مخؾقؾماظلاحؾلمأوشؾق،معـشقراتمعؤدلةم مظألدؿاذ موتؼدؼر اإلدالعقة"،مؼبم:مهقة

م.م1997اظؿؿقؿلمظؾؾقثماظعؾؿلمواٌعؾقعات،ممزشقان،م

مٌام،م- ممرذاد مغبقدة مؼبدقادة ممباذا م1814-1782تقغس عـشقراتممتقغس:.
م.1976.ماىاععةماظؿقغلقة
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م-م مباخؾار ماظزعان مأػؾ ماهاف ماظضقاف. مابل مابـ متقغسأغبد، وسفدممعؾقك
م مظؾـشر، ماظؿقغلقة ماظدار م، متقغس ممشام، مربؿد ماظشقخ مهؼقؼ م1990األعان، م7.

مأجزاء.

غقفا،مبريوت،ماٌؤدلةماظعربقةمسؾقدمأغبد،ماًزرجل.مأمساءغا:مأدرارػاموععام-
م1990 ظؾدراداتمواظـشر،

،مم2معصطػك،مرالسمومغدؼؿم،سديم:مععفؿماألمساءماظعربقة.ممرالددار،مطم-
م1990

ربؿد،مبـماظزبري،)إذراف(م:مدفؾمأمساءماظعرب،معقدقسةماظلؾطانمضابقسمم-
مذبؾدات.م4.مم1991ألمساءماظعرب،مسؿان،مجاععةماظلطانمضابقس،م

اظزبري،)إذراف(م:مععفؿمأمساءماظعرب،معقدقسةماظلؾطانمضابقسمربؿد،مبـمم-
م.مذبؾدان.1991ألمساءماظعرب،مسؿان،مجاععةماظلطانمضابقس،م
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