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 ؿؼدؿة

اٌقروثماظشعيبمػقمذبؿقسةمعـماألذؽالماظؿعؾريؼةماٌكؿؾػةمواحملصقرةم
رمبلقطةموزرؼػة،ميفمصقمرمبفامسـمتارؼخمذبؿؿعمعامم عؾمم ؼمبنيماظؾغةمومايرطةم

م هلذهماظصمصؿرتجؿمبذظؽمعشاسرهمعـمآالممومأحالم،مومٌام قرمعـمضقؿمإغلاغقةممممممم
معـمجقؾمإديم ماألعؽـة مو مزؾتمتؿداولمسربماألزعـة مصؼد ماجؿؿاسقة مو وثؼاصقة

مجقؾموعـمزعـمإديمآخر.

اٌؿارداتمواظؿصقراتمومأذؽالم"اديمسؾكماٌؿؾماظرتاثماظـؼايفمشريمؿؼش
مواٌفارات مواٌعارف معصـقساتم اظؿعؾري مو موضطع مآالت معـ مبفا مؼرتؾط وعا

ممم ؿربػاماىؿاساتموماجملؿقساتمومأحقاغاماألصرادمجزءمعةماظيتمتوأعاطـمثؼاصق مممممم ممممممم ممممم مم ممم ممممم مم ممم مممم م امم
م.1عـمتراثفؿماظـؼايف"

مومؼؿفؾكمػذاماظرتاثمشريماٌاديميفماجملاالتماظؿاظقة:

ماظؿؼاظقدمومأذؽالماظؿعؾريماظشػفل.م-

مصـقنماٌقدقؼكموماظرضصموماٌلرحماظؿؼؾقدؼة.م-

ماالجؿؿاسقةموماظطؼقسموماإلحؿػاالتمتاٌؿاردام-

مؿارداتماٌؿعؾؼةمباظطؾقعةمواظؽقناٌعارفموماٌم-

ماٌفاراتماٌرتؾطةمباظػـقنمايرصقةماظؿؼؾقدؼة.م-

ماظشعؾقةم ماىؿاسة مإغؿاج مظقشؿؾ ماظشعيب ماظرتاث معصطؾح معػفقم ؼؿلع
بشؼقفماٌاديمومشريماٌاديمومضدمنؿعمبقـفؿاميفمبعضماألذؽالماظؿعؾريؼةم

ماٌقدقؼك مايرف، ماظؿؼاظقد، مو مسؾكممطاظعادات متعؿؿد ماظيت ماٌعؿؼدات، أو
ممممممًمماظؼقلموماظػعؾمواآلظةمععام. مممم مممممممم ممممم

ضروبموأظقانمذقؼةمعـماظؿعابريمبسؿـاءمػذاماٌقروثماظشعيبماومعـمخاللم
م ماظؾشري ماظؿارؼخ معـ معؿؾاؼـة معراحؾ متصقغ ماظؿك مسؾكممم ّمتماإلغلاغقة ايػاز

                                                                                                                           

 
م17ظؾؿعرؼػماظقاردميفماالتػاضقةمبشأنمصقنماظرتاثماظـؼايفمشريماٌاديماظيتماسؿؿدػاماٌؤمترماظعاممظؾققغلؽقمبؿارؼخمرؾؼام1
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ممماظذاطرةماىؿعقةموماٌؿارداتماظققعقمةموماظظرصقةماظؿكمؼؿصػمب م مممم ممممممممم مممممممم مممممم مم ممممممممممممم ممممم عـمفامذعبممممم
ماظشعقبميفمصرتاتمععقـة.

م مو ماظعربقةمهلذا ماظؾالد مويف ماظعامل ميف ماظشعؾقة مباظـؼاصة ماالػؿؿام تعازؿ
واٌغاربقةمحقثمخطتماظدراداتماظشعؾقةمخطقاتمعؿؼدعةمومدرؼعةمومذظؽم

بلؾبموعـذمبداؼةماالػؿؿاممباظرتاثماظذيمغشأمغؿقفةمأزعاتمغػلقةمومسارػقةم
مإديماألصؾموإثؾاتماظؿغرياتماظيتمدادتماجملؿؿعاتممم مأدىمإديماظرجق  ا

ماظذاتموممتفقدماظؼقعقات.

م ماظلقاق مػذا مويف ماظدرادقني مجؾ  مؼشري ماظشعؾقة ماظـؼاصة مدصعةمأن سرصت
ومباظؿاظلمؼرجعمػؤالءماألحباثميفم،مجدؼدةمععماغؾعاثاتمايرطةماظروعاغلقة

م19اظـؼاصةماظشعؾقةموماالػؿؿاممبػروسفامومأصـاصفامإديماظربعماألولمعـماظؼرنم
صدورمأولمذبؿقسةمظؾػقظؽؾقرمسؾكمؼدماألخقؼـمتارؼخم،1812وباظضؾطمسام

GRIM"شرؼؿ"

ما مػذا مدرادةممػؿؿامإلإن متـشقط مإدي مأدى ماظشعقب مخبصائص اٌؿزاؼد
وباظـلؾةمظؾؾالدماظعربقةمماظـؼاصاتماظشعؾقةموتصـقػفاميفمذيقعمأرجاءماظعامل،

حقثممعؿأثرامباظؿقارماألوروبلجاءمػؿؿاممبفامإلاأنمم2ظقؾلمروزظنيمضرؼشمتري
عرحؾةماألحباثمو حؾةماظؿدوؼـمر عرتماظعـاؼةمباظـؼاصةماظشعؾقةممبرحؾؿني:

مظدرادات.وا

أدلقامهلذهماظدراداتميفماظـصػممباحـنيأعاماٌـطؼةماٌغاربقةمصؼدمسرصتم
ماظؼرن معـ مصقفا،م20األول ماظؾقث مذبال متفقؽة ميف معفؿ ا مدور ا موظعؾقا ،

ماٌغاربقة" م"األعـال مطؿاب  معؤظػ ماىزائر ميف مذـب مبـ مربؿد م،غذطرعـفؿ:
اظذيمأدفؿميفموضعمأدسمسؾؿماظػقظؽؾقرميفمطؿابفمم،سـؿانماظؽعاكميفمتقغس

"اظؿؼاظقدموماظعاداتماظشعؾقة"مومربؿدماظػادلميفماٌغربماظذيماسؿـكمبؿارؼخم

                                                                                                                           
2

اىزائري،مدؼقانماٌطؾقساتم،ماظؼصةماظشعؾقةماىزائرؼةمذاتماألصؾماظعربلظقؾلمروزظني،مم،ضرؼش 
 .19-18ص.ص.ماىاععقة،م
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مرؾقسف مو مألذؽاظف مػاعا معصـػا مووضعمبدوره ماٌؾققن" مممـمم3"اظشعر وشريػؿ
مػميفمػذاماجملال.تابعماٌلريةمومأّظ

ما مجاء مصؼد ماًصقص موجف مسؾك مباىزائر مؼؿعؾؼ مباظـؼاصةمإلوصقؿا ػؿؿام
دؿعؿارؼة،مثؿمتطقرتمإلاظشعؾقةمبداؼةمسؾكمؼدمبعضماٌلؿشرضنيميفماٌرحؾةما

دراداتممظؿظفربعضماظدراداتماظؼؾقؾةماظيتماوفتمسبقماٌصادرماظؾشرؼة،م
عرتاضمسؾدماٌاظؽ،مضاضلمربؿدم،دراداتمعـؾممعؿعددةميفماألعـالماظشعؾقة

ويفماألذعارماظشعؾقةمألريدمراػر،مويفمايؽاؼةماظشعؾقةمظعؾدمايؿقدمبقراؼقم
موشريػؿ.

اجملؿقسةماهلاعةمػذهذيعإنماظلؾبماظذيمعـمأجؾفمتؿففمسـاؼؿـامإدي
مخاصةم مواٌغاربل مساعة ماظعربل ماظشعيب ماظرتاث ميف مواٌؤظػني ماظداردني عـ

اظؿـؼقبموأرؾؼقاماظعـانمظؾؽؿابةمعـمأجؾمميفماظؾقثموواظذؼـمطردقامجفقدػؿم
تردقخمومحػظمػذاماإلرث،مػقمعامحيؿؾفمػذاماظرتاثمعـمضقؿمورعقزموععارفم
ماظػؽةم ميف ماٌؿؿـؾة ماظػعاظة مسـاصرػا مسؾك مو مسؾقفا محياصظ مبأن مجدؼرة ذعؾقة

ماظـاذطةميفماجملؿؿع.

ماٌصـػماظؾقؾؾققشرايفممؼعد معؿقاضعةمىؿعمػذا مسددمعـماألمساءرباوظة
اظرتاثماظالعادي،مإديمجاغبميفموماظدرادةمخاصةم اظيتماجؿفدتميفماظؾقث

مامسدد مإبان معلؿشرضني مبقد مطؿؾت مٌؼاالت مسـاوؼـ مو ماألمساء دؿعؿارمإلعـ
ماظػرغللمعأخقذةمعـمذبؾؿنيمػؿا:

1- La revue africaine )اجملؾةماألصرؼؼقة(  

2- Bulletin de la Société Géographie D’Alger.

ممػذامجيؿع ماٌصـػ م: مواظػرغلقة(مذبؿقسؿني م)اظعربقة ماألودي اجملؿقسة
ضلؿتمإديمرباورمرئقلقةمػل:ماظشعرماظشعيب،ماٌقدقؼكمواألشـقةماظشعؾقة،م
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؟ماىزائر،مدارماظـؼاصةماظشعؾقةماىزائرؼةم:ماظؿارؼخموماظؼضاؼاموماظؿفؾقاتميفبقراؼق،مسؾدمايؿقد،م 
،مالهادماظؽؿابماىزائرؼنيم–عـشقراتمرابطةماألدبماظشعيبمأداعةمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،م

2006 
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األعـالموماألظغازماظشعؾقة،ماظؾففاتممايؽاؼةماظشعؾقة،ماظعاداتموماظؿؼاظقد،
 واألدبماظشعيب،ماٌلرح.ماظشعؾقة

ماجملؿقسةماظـاغقةمصفلمسؾ مطؿؾفماٌلؿشرضقنميفمأعا ارةمسـمجردمألػ ؿمعا
مبداؼةمعـ باىزائر،م1962إدي1856اجملؾةماإلصرؼؼقةماظيتمطاغتمتصدر

ماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةـمبرطزماظؾقثميفماألغمةواٌؿقاجد CRASCمروبقظقجقا

م.نبقػران،مومطذامأرذقػماظقالؼاتمعـؾموالؼةمتؾؿلانمووالؼةموػرا

ماظرتاثمبفذهماجملؾةمغذطرمسؾكمدؾقؾماٌـال:ومعـماظذؼـمطؿؾقاميفم
- Joseph Desparmet, René Bassé, Henri Pères, Alfred Bel, Marcel 

Mercier, Augustin Berque, 

ماظـاغقة ماجملؾة مدـةم-أع ا متصدر مطاغت ماظيت صفل 1901إدي1945 و
اظيتمم"اإلصرؼؼقةاجملؾةم"عؿقاجدةمبأرذقػموالؼةماىزائرماظعاصؿةمعـؾفامعـؾم

متؾؽم ميف ماىزائري ماظشعيب مباظرتاث مخاصة معؼاالت مأسدادػا مععظؿ هؿؾ
مايؼؾةماظزعـقة.

مبقؾؾققشراصقاماجملؾؿنيمطاآلتل:مػت وظؼدمصـ 

ماٌؤظػمإ م-دؿ ماٌؼال مم-سـقان مم-اظصػقة ماجملؾة مم-سدد رضؿمم-اظلـة
ماجملؾة،موطانماظرتتقبمحلبماظلـقات.

مخصصت ماظـؼاصةممطؿا مبؼلؿ ماظدطؿقراه مو ماٌاجلؿري مظردائؾ معفؿا جزءا
حيؿقيمسؾكمم،2004إديمأطؿقبرم1987اظشعؾقةمجباععةمتؾؿلانمعـمعارس

رداظةمعاجلؿري.مم229 رداظةمدطؿقراهموم14

اظصقتقةمظألشـقةماظشعؾقةماىزائرؼةممتاٌصـػمبأػؿماظؿلفقالمـاأغفقظؼدم
 ،ماظلطاؼػل،ماظشاوي،ماظصقراوي،عـمععظؿماٌـارؼماىزائرؼة:ماظقػراغل

م.ياظعصرومايقزي،ماظشعيب

إنمػذهماظؾقؾؾققشراصقاممتـؾماظؼؾقؾمممـمهؿؾقامسـاءمطؿابةماظرتاثماظشعيبم
وايػازمسؾقفمباظدرادةموماظؿقؾقؾموماظؿدوؼـ،محقثماخؿؾػتماآلراءموتـقستم

بعدمطؿامأغفامتؾؼلمبعضماظضقءمسؾكمدورػؿماظػعالميفمإسطاءم اظدراداتمصقف،
-عـمأجؾمأنمتشؽؾمػذهماظؾققثممآخرمومإعؽاغقاتمأطربمظؾدراداتماظشعؾقة
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مأخرى محبقث ماظشعؾقةم-عع ماظدرادات متقلري مسؾك مؼعؿؾ معؿؽاعال رصقدا
ممبكؿؾػمذباالتفا.

إنمضقؿةمػذاماإلرثمتؿؿـؾميفمطقغفمؼؽشػمظؾدارسمسـماٌؼقعاتماظـؼاصقةم
ماألغرتوبقظقجمظؾؿفؿؿع مظؾدرادات مجدؼدة مآصاضا مواوؼػؿح يفممومجؿؿاسقةإلقة

مزبؿؾػمعقادؼـفا.

وغؿؿـكميفماألخريمأنمؼلاػؿمػذاماٌرجعميفمعلاسدةماظدرادنيموماٌفؿؿنيم
ظشعؾقةماٌغاربقةمؿاممبروادماظدراداتمااإلظـباظـؼاصةماظشعؾقةمإلثراءمأحباثفؿموم

مسؾكموجفماًصقص.

ماظ معراجع مأػؿ مذطر ماألخريادي ميف ماالذارة مبـا مودر اظيتممؾقؾؾققشراصقاو
م: ادؿعـامبفا

م- باىزائرماظعاصؿةم -اٌؽؿؾةماظقرـقةم -1

م-تقارتم-ةكمبػرغدريعؽؿؾةمجاكمب -2

مأرذقػموالؼةماىزائرماظعاصؿة. -3
 اظشعؾقةمجباععةمتؾؿلان.مةعؽؿؾةمضلؿماظـؼاص -4

ـؼاصقةممايفماألغـروبقظقجقمؾقثاظ عؽؿؾةمعرطزم -5  CRASCاالجؿؿاسقةموماظ

6  La Revue Africaine 

7 Bulletin de la Société Géographique D’Alger

م.غرتغتألا  -8

دـقدلمصؾققة،م)شارطةمصرضةماظؾقثم"اظرتاثماظالعادي"ممبمظؼدمّمتمػذا
(مبقعدؼينمبؾؼادؿ،معفاجلمرريقغة،مصارؿينمدعدماظدؼـ،مأريدمأعنيمدالي

م.اظيتمؼشرفمسؾقفاماألدؿاذماظؾاحثمعؾقاغلماياجمجباععةمعلؿغاٍ

م(1)دـودي صؾقحة
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