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اٌقروثماظشعيبمػقمذبؿقسةمعـماألذؽالماظؿعؾريؼةماٌكؿؾػةمواحملصقرةم
بنيماظؾغةمومايرطةمؼمعؾمممرمبفامسـمتارؼخمذبؿؿعمعاميفمصقرمبلقطةموزرؼػة،م
ممممممصمقرمعـمضقؿمإغلاغقةم
صؿرتجؿمبذظؽمعشاسرهمعـمآالممومأحالم،مومٌامهلذهماظ
وثؼاصقةمو ماجؿؿاسقةمصؼدمزؾت متؿداولمسربماألزعـةمو ماألعؽـةمعـمجقؾمإديم
جقؾموعـمزعـمإديمآخر .م
ؼشؿؿؾماظرتاثماظـؼايفمشريماٌاديمسؾكم"اٌؿارداتمواظؿصقراتمومأذؽالم
اظؿعؾري مواٌعارف مواٌفارات وعا مؼرتؾط مبفا معـ مآالت موضطع مو معصـقساتم
مممام
ؿربػاماىؿاساتموماجملؿقساتمومأحقاغاماألصرادمجزءم
وأعاطـمثؼاصقةماظيتمتعم ممممم ممم مم ممممم ممم مم ممممم ممممممم مممممم
عـمتراثفؿماظـؼايف" .1م
ومؼؿفؾكمػذاماظرتاثمشريماٌاديميفماجملاالتماظؿاظقة :م
ماظؿؼاظقدمومأذؽالماظؿعؾريماظشػفل .ممصـقنماٌقدقؼكموماظرضصموماٌلرحماظؿؼؾقدؼة .مماٌؿارداتماالجؿؿاسقةموماظطؼقسموماإلحؿػاالت مماٌعارفموماٌؿارداتماٌؿعؾؼةمباظطؾقعةمواظؽقن مماٌفاراتماٌرتؾطةمباظػـقنمايرصقةماظؿؼؾقدؼة .مؼؿلع معػفقم معصطؾح ماظرتاث ماظشعيب مظقشؿؾ مإغؿاج ماىؿاسة ماظشعؾقةم
بشؼقفماٌاديمومشريماٌاديمومضدمنؿعمبقـفؿاميفمبعضماألذؽالماظؿعؾريؼةم
طاظعادات مو ماظؿؼاظقد ،مايرف ،ماٌقدقؼك مأو ماٌعؿؼدات ،ماظيت متعؿؿد مسؾكم
مممممماممً.م م
اظؼقلموماظػعؾمواآلظةمعع
مممم مممممممم مممم
ومعـمخاللماسؿـاءمػذاماٌقروثماظشعيبمبضروبموأظقانمذقؼةمعـماظؿعابريم
اإلغلاغقة ماظؿك متصقغ معراحؾ معؿؾاؼـة معـ ماظؿارؼخ ماظؾشري مّمتم مايػاز مسؾكم
 1رؾؼام ظؾؿعرؼػماظقاردميفماالتػاضقةمبشأنمصقنماظرتاثماظـؼايفمشريماٌاديماظيتماسؿؿدػاماٌؤمترماظعاممظؾققغلؽقمبؿارؼخم17م
أطؿقبر .2003م

دصاترماٌرطز،مرضؿم ،2013 ،26ص.ص.
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مممفامذعبمعـم
مةموماظظرصقةماظؿكمؼؿصػمب
مممممممم مممممم ممممممممم مممم م
اظذاطرةماىؿعقةموماٌؿارداتماظققعق
ممممممممم ممممممممممممم مم
اظشعقبميفمصرتاتمععقـة .م
و مهلذا متعازؿ ماالػؿؿام مباظـؼاصة ماظشعؾقة ميف ماظعامل مويف ماظؾالد ماظعربقةم
واٌغاربقةمحقثمخطتماظدراداتماظشعؾقةمخطقاتمعؿؼدعةمومدرؼعةمومذظؽم
عـذمبداؼةماالػؿؿاممباظرتاثماظذيمغشأمغؿقفةمأزعاتمغػلقةمومسارػقةموبلؾبم
اظؿغرياتماظيتمدادتماجملؿؿعاتمممامأدىمإديماظرجق مإديماألصؾموإثؾاتم
اظذاتموممتفقدماظؼقعقات .م
ويف مػذا ماظلقاق مؼشري مجؾ ماظدرادقني مأن ماظـؼاصة ماظشعؾقة مسرصت مدصعةم
جدؼدةمععماغؾعاثاتمايرطةماظروعاغلقة،مومباظؿاظلمؼرجعمػؤالءماألحباثميفم
اظـؼاصةماظشعؾقةموماالػؿؿاممبػروسفامومأصـاصفامإديماظربعماألولمعـماظؼرنم19م
وباظضؾطمسام  ،1812تارؼخمصدورمأولمذبؿقسةمظؾػقظؽؾقرمسؾكمؼدماألخقؼـم
"شرؼؿ" GRIM
إن مػذا ماإلػؿؿام ماٌؿزاؼد مخبصائص ماظشعقب مأدى مإدي متـشقط مدرادةم
اظـؼاصاتماظشعؾقةموتصـقػفاميفمذيقعمأرجاءماظعامل ،موباظـلؾةمظؾؾالدماظعربقةم
تري مظقؾلمروزظنيمضرؼش2مأنماإلػؿؿاممبفامجاءمعؿأثرامباظؿقارماألوروبل محقثم
عرتماظعـاؼةمباظـؼاصةماظشعؾقةممبرحؾؿني :مرحؾةماظؿدوؼـ وعرحؾةماألحباثم
واظدرادات .م
أعاماٌـطؼةماٌغاربقةمصؼدمسرصتمباحـنيمأدلقامهلذهماظدراداتميفماظـصػم
األول معـ ماظؼرن  ،20موظعؾقا مدورا معفؿا ميف متفقؽة مذبال ماظؾقث مصقفا،م
غذطرعـفؿ :مربؿد مبـ مذـب ميف ماىزائر معؤظػ مطؿاب م"األعـال ماٌغاربقة"،م
سـؿانماظؽعاكميفمتقغس ،ماظذيمأدفؿميفموضعمأدسمسؾؿماظػقظؽؾقرميفمطؿابفم
"اظؿؼاظقدموماظعاداتماظشعؾقة"مومربؿدماظػادلميفماٌغربماظذيماسؿـكمبؿارؼخم

 2ضرؼش ،مظقؾلمروزظني،ماظؼصةماظشعؾقةماىزائرؼةمذاتماألصؾماظعربل،ماىزائري،مدؼقانماٌطؾقساتم
اىاععقة،مص.ص.م.19-18
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"اظشعرماٌؾققن"مووضع مبدورهمعصـػامػاعامألذؽاظفمومرؾقسف 3موشريػؿمممـم
تابعماٌلريةمومأظّػميفمػذاماجملال .م
وصقؿا مؼؿعؾؼ مباىزائر مسؾك موجف ماًصقص مصؼد مجاء ماإلػؿؿام مباظـؼاصةم
اظشعؾقةمبداؼةمسؾكمؼدمبعضماٌلؿشرضنيميفماٌرحؾةماإلدؿعؿارؼة،مثؿمتطقرتم
بعضماظدراداتماظؼؾقؾةماظيتماوفتمسبقماٌصادرماظؾشرؼة،مظؿظفرمدراداتم
عؿعددةميفماألعـالماظشعؾقة معـؾمدراداتمضاضلمربؿدم،عرتاضمسؾدماٌاظؽ،م
ويفماألذعارماظشعؾقةمألريدمراػر،مويفمايؽاؼةماظشعؾقةمظعؾدمايؿقدمبقراؼقم
وشريػؿ .م
إنماظلؾبماظذيمعـمأجؾفمتؿففمسـاؼؿـامإدي ذيع ػذه اجملؿقسةماهلاعةم
عـ ماظداردني مواٌؤظػني ميف ماظرتاث ماظشعيب ماظعربل مساعة مواٌغاربل مخاصةم
واظذؼـمطردقامجفقدػؿميفماظؾقثموماظؿـؼقبموأرؾؼقاماظعـانمظؾؽؿابةمعـمأجؾم
تردقخمومحػظمػذاماإلرث،مػقمعامحيؿؾفمػذاماظرتاثمعـمضقؿمورعقزموععارفم
ذعؾقة مجدؼرة مبأن محياصظ مسؾقفا مو مسؾك مسـاصرػا ماظػعاظة ماٌؿؿـؾة ميف ماظػؽةم
اظـاذطةميفماجملؿؿع .م
ؼعد مػذاماٌصـػماظؾقؾؾققشرايفمرباوظةمعؿقاضعةمىؿعمسددمعـماألمساءم
اظيتماجؿفدتميفماظؾقث وماظدرادةمخاصةميفماظرتاثماظالعادي،مإديمجاغبم
سدد معـ ماألمساء مو مسـاوؼـ مٌؼاالت مطؿؾت مبقد معلؿشرضني مإبان ماإلدؿعؿارم
اظػرغللمعأخقذةمعـمذبؾؿنيمػؿا :م
(اجملؾةماألصرؼؼقة) 1- La revue africaine
2- Bulletin de la Société Géographie D’Alger.

جيؿع مػذا ماٌصـػ مذبؿقسؿني م :ماجملؿقسة ماألودي م(اظعربقة مواظػرغلقة)م
ضلؿتمإديمرباورمرئقلقةمػل:ماظشعرماظشعيب،ماٌقدقؼكمواألشـقةماظشعؾقة،م
 3بقراؼق،مسؾدمايؿقد،ميف م اظـؼاصةماظشعؾقةماىزائرؼةم:ماظؿارؼخموماظؼضاؼاموماظؿفؾقات؟ماىزائر،مدارم
أداعةمظؾطؾاسةموماظـشرموماظؿقزؼع،معـشقراتمرابطةماألدبماظشعيبم– مالهادماظؽؿابماىزائرؼني،م
2006
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ايؽاؼةماظشعؾقة،ماظعاداتموماظؿؼاظقد،ماألعـالموماألظغازماظشعؾقة،ماظؾففاتم
اظشعؾقةمواألدبماظشعيب،ماٌلرح.
أعاماجملؿقسةماظـاغقةمصفلمسؾارةمسـمجردمألػؿمعامطؿؾفماٌلؿشرضقنميفم
اجملؾةماإلصرؼؼقةماظيتمطاغتمتصدرمبداؼةمعـ  1856إدي  1962باىزائر،م
واٌؿقاجدة ممبرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة مCRASC
بقػران،مومطذامأرذقػماظقالؼاتمعـؾموالؼةمتؾؿلانمووالؼةموػران .م
ومعـماظذؼـمطؿؾقاميفماظرتاثمبفذهماجملؾةمغذطرمسؾكمدؾقؾماٌـال :م
- Joseph Desparmet, René Bassé, Henri Pères, Alfred Bel, Marcel
Mercier, Augustin Berque,

أعا ماجملؾة ماظـاغقة -مو ماظيت مطاغت متصدر مدـة  1945إدي  1901صفل
عؿقاجدةمبأرذقػموالؼةماىزائرماظعاصؿةمعـؾفامعـؾم"اجملؾةماإلصرؼؼقة"ماظيتم
هؿؾ مععظؿ مأسدادػا معؼاالت مخاصة مباظرتاث ماظشعيب ماىزائري ميف متؾؽم
ايؼؾةماظزعـقة .م
وظؼدمصـػتمبقؾؾققشراصقاماجملؾؿنيمطاآلتل :م
إدؿ ماٌؤظػ م-سـقان ماٌؼال م -ماظصػقة م -مسدد ماجملؾة م -ماظلـة م -مرضؿم
اجملؾة،موطانماظرتتقبمحلبماظلـقات .م
طؿا مخصصت م جزءا معفؿا مظردائؾ ماٌاجلؿري مو ماظدطؿقراه مبؼلؿ ماظـؼاصةم
اظشعؾقةمجباععةمتؾؿلانمعـمعارس  1987إديمأطؿقبرم ،2004محيؿقيمسؾكم
14مرداظةمدطؿقراهمو 229مرداظةمعاجلؿري.م
ظؼدمأغفقـا ماٌصـػمبأػؿماظؿلفقالت ماظصقتقةمظألشـقةماظشعؾقةماىزائرؼةم
عـمععظؿماٌـارؼماىزائرؼة:ماظقػراغل،ماظلطاؼػل،ماظشاوي،ماظصقراوي،
ايقزي،ماظشعيبمواظعصري .م
إنمػذهماظؾقؾؾققشراصقاممتـؾماظؼؾقؾمممـمهؿؾقامسـاءمطؿابةماظرتاثماظشعيبم
وايػازمسؾقفمباظدرادةموماظؿقؾقؾموماظؿدوؼـ،محقثماخؿؾػتماآلراءموتـقستم
اظدراداتمصقف ،طؿامأغفامتؾؼلمبعضماظضقءمسؾكمدورػؿماظػعالميفمإسطاءمبعدم
آخرمومإعؽاغقاتمأطربمظؾدراداتماظشعؾقةمعـمأجؾمأنمتشؽؾمػذهماظؾققثم-
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عع محبقث مأخرى-رصقدا معؿؽاعال مؼعؿؾ مسؾك متقلري ماظدرادات ماظشعؾقةم
مبكؿؾػمذباالتفا .م
إنمضقؿةمػذاماإلرثمتؿؿـؾميفمطقغفمؼؽشػمظؾدارسمسـماٌؼقعاتماظـؼاصقةم
ظؾؿفؿؿع موؼػؿح مآصاضا مجدؼدة مظؾدرادات ماألغرتوبقظقجقة مواإلجؿؿاسقة مو ميفم
زبؿؾػمعقادؼـفا .م
وغؿؿـكميفماألخريمأنمؼلاػؿمػذاماٌرجعميفمعلاسدةماظدرادنيموماٌفؿؿنيم
باظـؼاصةماظشعؾقةمإلثراءمأحباثفؿموماإلظـؿاممبروادماظدراداتماظشعؾقةماٌغاربقةم
سؾكموجفماًصقص .م
و مودر مبـا ماالذارة ميف ماألخريادي مذطر مأػؿ معراجع ماظؾقؾؾققشراصقا ماظيتم
ادؿعـامبفا  :م
 -1اٌؽؿؾةماظقرـقةم -مباىزائرماظعاصؿة  -م
 -2عؽؿؾةمجاكمبريكمبػرغدة-متقارت -م
 -3أرذقػموالؼةماىزائرماظعاصؿة .م
 -4عؽؿؾةمضلؿماظـؼاصةماظشعؾقةمجباععةمتؾؿلان.
 -5معؽؿؾةمعرطز اظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمCRASC
La Revue Africaine
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 -8األغرتغت .م

ظؼدمّمتمػذا ممبشارطةمصرضةماظؾقثم"اظرتاثماظالعادي"م(دـقدلمصؾققة،م
بقعدؼينمبؾؼادؿ،معفاجلمرريقغة،مصارؿينمدعدماظدؼـ،مأريدمأعنيمدالي)م
اظيتمؼشرفمسؾقفاماألدؿاذماظؾاحثمعؾقاغلماياجمجباععةمعلؿغاٍ .م
صؾقحة دـودي) (1م
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