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 إهـــــــداء
أىدم عممي ىذا المتكاضع إلى مف  نكر دربي  بدعاء الكالػدّم كأخي  الذم 

 ساىـ في كتابة ىذا العمؿ

 رـــــــكـــلمة شكر وتقدي
الرحماف الرحيـ الذم  أتكجو بشكرم  أكال كقبؿ كؿ  شيء  إلى كؿ ذم المنة 

مف باب مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل كعميو أقدـ  أنار سبيمي كحاباني بالنعـ،
بالشكر الجزيؿ إلى أستاذم كالمشرؼ عمى عممي الدكتكر جعفرم مبارؾ الذم  
قبؿ اإلشراؼ عمى ىذه األطركحة فأمدني بنصائحو العممية كأرشدني بتكجياتو 

 الفنية.

بقصر العطؼ_  -لى الشيخ كرـك أحمد  القيـ دار إركاف  ككما أسكؽ شكر إ
 ، غرداية

 عمى تقديـ نصائح كاستضافتو لي في منزلو

كأشكر كؿ مف سيمكا لي الصعاب كقدمكا لي يد المساعدة كأفادكني 
بالمعمكمات في المكضكع جزاىـ  اهلل جميعا بالثكاب كاألجر األكفى اهلل ال يضيع 

 أجر مف أحسف عمبل.

 يحمد منير بف حمادم بف بمحاجالشيخ 
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 مقــــــــــــدمة

ـ،عمى يد 1229ىػ/626يعتبر سقكط مدينة سدراتو ك خراب حضارتيا سنة
ابف غانية الَميكرقي، استفاد منيا  كادم مزاب  حيث تحكلت المنطقة إلى مركز 

ـ في منطقة كادم 19ىػ/13تستقطب السكاف كالعمماء كالتجار، فتعد فترة القرف 
مزاب فترة االستقرار كازدىار التجارم، بعدما كاف بعيدا عف األنظار بسبب 

 االحتماء مف غزكات العدك.

 ومن دواعي اختيار الموضوع 

ىك إلقاء نظرة عمى الجكانب الحياة االجتماعية التي مازالت بعض جكانبيا 
كمعرفة  بعض  دم مزابغامض، منيا الجانب األسرم ك مكانة المرأة في كا

العادات كالتقاليد  التي حافظ بيا األجياؿ الصاعدة في ظؿ تحديات العصر التي 
يمركف بيا باإلضافة إلى معرفة كيفية تحكلت المنطقة فبلحية إلى منطقة تجارية 

   .متيازاب

معرفة الجانب االقتصادم لمنطقة كبعض المنتكجات التي كانت تباع في 
 االسكاؽ.

 ىمية الدراسة وأىدافيا:وتكمن أ

معرفة كيؼ كاف نمط الحياة  االجتماعية في كادم مزاب ك دكر الذم لعبتو  -
 انشاء حضارة.



4 
 

إلقاء الضكء عمى نمط العيش في األسرة في تمؾ الحقبة، كاسيامات المرأة  -
 في تنمية االقتصاد االسرة.

االجتماعي كتتجمى كحي إلى التعاكف كالتكافؿ  ابراز العادات كالتقاليد التي -
 في االعراس ك المقابر ك أنفاش .

التي تميزت بو المنطقة في الفترة القرف  ابراز االنشطة االقتصادية، -
 ـ.19ىػ/13

 معرفة كيؼ كاف نمط الفبلحة، ك معرفة بعض الصناعة كالتجارة الرائدة . -

 : اإلشكالية البحث

كر التي يدكر يجيب البحث عمى عدد مف اإلشكاليات التي تعتبر المحا 
حكليا مكضكع البحث تنطمؽ ىذه التساؤالت كيؼ كانت تسير الحياة االجتماعية 

 ـ19ق/13كاالقتصادية في كادم مزاب 

 اإلشكاالت الفرعية:

 ماىي الخصكصيات الجغرافية لمنطقة كادم مزاب؟ -
كيؼ كانت الحياة االجتماعية في كادم مزاب ؟ كما ىك دكر االسرة  -

 االجتماعية؟في الحياة 
كيؼ كانت الحياة االقتصادية في كادم مزاب ؟ كلماذا تحكلت  -

 المنطقة مف الزراعية إلى تجارية؟
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 :تقسمات البحث

كلئلجابة عمى األسئمة البحث تـ تقسيـ البحث إلى مقدمة كثبلث فصكؿ 
 كخاتمة كمبلحؽ كفيرس.

كالمكقع، ك الدراسة الجغرافية الذم يشمؿ: التسمية تناكلت في الفصؿ األكؿ 
 كلمحة تاريخية لتأسيس القصكر. تاريخية لببلد الشبكة، كتاريخ تسمياتيا، لمحة

فخصصت الفصؿ الثاني: لمحياة االجتماعية استيمتو بالحياة االسرية 
كمساىمة المرأة في المجتمع نظرا ألىمية المرأة في بناء المجتمع، ثـ أكممت 

لمقابر كأنفاش كزيارة التي حافظ عمييا األعراس ك االفصؿ بالعادات كالتقاليد في 
 األجياؿ.

خصصتو  لفبلحة كبعض جكانب الصناعية كالتجارة  :كأما الفصؿ الثالث
الرائدة في تمؾ الفترة، كفي الخاتمة ابراز الغاية التي كانت تسير عمييا الحياة 

 االجتماعية في كادم مزاب.
 المنيج المتبع

 المنيج التاريخي.اتبعت  كلئلجابة عف ىذه األسئمة

 االجتماعية كاالقتصادية. لمحياة لسرد الجكانب التاريخية

 : الدراسات السابقة
 كمف الدراسات التي تناكلتيا في البحث ىي:

الدراسة األكلى: ىي دراسة لنياؿ دبمـك الدراسات المعمقة في التاريخ 
افية بكادم ميزاب اإلسبلمي عنكانيا نظاـ العزابة دكره في الحياة االجتماعية كالثق

لباحث صالح اسماكم بف عمر التي تطرقت إلى جكانب االجتماعية ك يعد 
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صاحبيا مصدر ميـ ألف ىك مف أعضاء العزابة بحكـ أف المجتمع المزابي ال 
 يخرج عف إطارىا .

كمف خبلؿ ىذه المذكرة يتضح أف الباحث درس  الكضع العاـ في المغرب 
عني العزابة أسباب ظيكرىا كتاريخ تطكر الحمقة ىػ  م5ك 4اإلسبلمي خبلؿ القرف 

العزابة كمؤسسيا ،ك التركيب الييكمي لييئة العزابة كشركط العضكية في حمقة 
العزابة، ذكر الييئات المرتبطة بنظاـ العزابة في كادم مزاب كنظاـ التعميـ كىيئة 

يضا دكر الغاسبلت كالمياـ التي ينجزنيا مجانا لكجو اهلل .تطرؽ أ الغاسمكف ك
شرافيا عمى االعراس  العزابة في الحياة االجتماعية بالنيي عف المنكر كالبراءة كا 

كالسكؽ، كاألخير ختـ دراستو بالجانب الثقافي دكر العزابة في الحياة الثقافية 
 كاىتماـ األئمة بنشر العمـ كتحريض عمى كسب العمـ .

مزاب في الفترة  الدراسة الثانية: ىي النظـ كالقكانيف العرفية بكادم
الحديثة)فيما بيف القرنيف التاسع كالثالث عشر اليجرييف، الخامس عشر كالتاسع 

بلدييف( لنيؿ شيادة الدكتكره العمـك التاريخ الحديث كالمعاصر لباحث يالم عشر
ناصر بالحاج تناكؿ في أطركحتو الفترة الممتدة مف القرف الخامس عشر 

يرتبط  أكثر بالشماؿ، خاصة بعد استقرار الميبلدم، الذم أصبح فيو مزاب، 
األمكر بيا لمعثمانييف، كصكال إلى نياية القرف التاسع عشر بداية عيد االحتبلؿ 

 الفرنسي.
ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة أني تطرقت إلى جانب اإلجتماعي 

داية بزكغ ـ كىك ب19ـ، كمعالجة الفترة القرف 19ىػ/13مف ناحية األسرة في القرف 
 المنطقة كقطب ميـ في حركة التجارية، ىذا مالـ يكف في الدراسات السابقة.
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  وأىم المصادر و المراجع
اعتمدت عمى كتاب رسالة في بعض أعراؼ ك عادات كادم مزاب تقديـ ك  -

 تح ،يحي بف بيكف حاج محمد لمؤلؼ:
ـ، نظرا 1989ػػ  1923إبػػراىػػػيػػػـ ،  أيػػػػكب بػػف يحػػي الشػػػيػػػخ القػػػػػػرادم ، 

الىتماـ ىذا الكتاب جانب االجتماعي مف العادات التي تقاـ في األعراس أف 
 المدركسة. الشيخ القرادم مف أعضاء حمقة العزابة في قصر العطؼ كأقرب لفترة

كاعتمدت عمى كتاب مف ذاكرة األياـ آت مميشت لمؤلؼ باعمارة احمد بف  -
تبر مف أحد أىالي القصر كشاىد العادة َأْنَفاْش في قصر مميكة سميماف حيث يع

العميا.كأيضا كتب معمر يحي اإلباضية في مككب التاريخ الذم ذكر جانب 
 االسرية ك كيؼ تسير المرأة البيت.  

يعتبر كتابيف، نيضة الجزائر الحديثة كثكرة المباركة، كأعبلـ اإلصبلح في  -
ؼ، دبكز محمد عمي  تناكال الجانب األسرم ـ ،لمؤل1975 -1921الجزائر مف 

 .كالجانب االقتصادم
 الصعوبات: -

اصطدمت بصعكبة اقتناء بعض الكثائؽ كالكتب التي تظفي لي البحث ، 
فضبل عف صعكبة المرسبلت ك قصر الزمف الذم لعب دكرا في تقميص البحث 
ككما اف المراجع تكجد في نفس المكضكع دكف ذكر جديد ام تكرار نفس 

 لمعمكمات.ا
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 لفــصل األولا
 الدراســــــة اجلغرافية

 
 الموقع الجغرافي :المبحث األول
 

 : تـسمية المنطقة بوادي مزابولالمطلب األ  

 المطلب الثاني: لمحة تاريخية  لبالد الشبكة
 المطلب الثالث: لمحة تاريخــية لقصور وادي مزاب           

 المطلب الرابع: تأسيس قصور وادي مزاب      
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 المبحث األول: الموقع الجغرافي
تقع قرل كمدف كادم مزاب في جنكب الجزائر ك تبعد عف العاصمة 

كـ جنكبا كتسمي ىذه المنطقة "بشبكة كادم مزاب" 600الجزائر بمسافة قدرىا 
أكدية كىي مككنة مف ىضاب صخرية كمسية تتخمميا شعاب ضيقة تسيؿ فييا 

كثيرة تتجمع في كادم مزاب الذم يخترؽ سيكال ضيقة اتخذىا سكاف ىاتو 
المنطقة التي تمتاز بمناخ قارم شبو مدارل ك صحراكم ذم  طبيعة جافة 
حيث تغيب فيو الرطكبة المتأتية مف كثافة الماء المتبخرة الذم يحمؿ األمطار 

تغيب خبلؿ كامؿ كيعدؿ مف الفركقات في درجات الحرارة فبل تكاد الشمس 
 1السنة إال في بعض األحياف حيف تقطعيا بعض السحب الخفيفة كالعابرة

مناخ المنطقة  مساحة ببلد الشبكة حكالي ثمانية كثبلثيف ألؼ كيمك متر مربع،
جاؼ جدا، كيزده جفافا الرياح المثيرة لمرماؿ القادمة مف الجنكب الغربي خاصة 

نتائج ىذا الجفاؼ قكة إشعاع الضكء بالنيار  في نياية الشتاء كبداية الربيع كمف
تبمغ الدرجة القصكل ، كاألقصى لمحرارة في اليـك الكاحدكتباعد الحديف األدنى 

لمحرارة بببلد الشبكة خمسيف درجة بينما أدنى درجة ال تنزؿ تحت درجة كاحدة 
تي تحت الصفر كمعدؿ األمطار السنكم بيا سبعة كستكف ميميمترا. أىـ األكدية ال

تتخمؿ ببلد الشبكة ىي كادم زقرير، كادم نسا ككادم مزاب ككادم متميمي. أما 
                          

الثالثة هندسة أطروحة  ،التركً :المعمار والممارسة االجتماعٌة مٌزاب بٌن الماضً والحاضر، محمد 1

معمارٌة وتعمٌر، أشواق الؤدب ، المعهد التكنولوجً للفنون والهندسة المعمارٌة والتعمٌر ،تونس ،دورة 
 ص1989،22جوان ،
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كادم زقرير فينزؿ مف ناحية الضايات كيسقي كاحة القرارة .كأما كادم نسا فمو 
 رافداف ىاماف ىما كادم بالكح ككادم السكداف أنشئت عند ممتقاىما مدينة برياف

كادم األبيض، ككادم التكزكز، كيسقي كادم مزاب يستقبؿ مياه كادم العديرة، ك 
كاحة غرداية ككاحة مميكة، ثـ تنسكب فيو مف الغرب مياه انتيسا الذم يسقي كاحة 
بني يزجف كمف الشرؽ مياه أزكيؿ الذم يسقي بدكره جزءا مف كاحة بنكرة  ثـ يتجو 
إلى العطؼ فزلفانة كينتيي في سبخة الييشة عمى بعد ستة عشر كيمك مترا مف 

 شماؿ كرجبلف. نقكسة

إف ىذه األكدية أكدية جكفية يظير أثرىا عمى سطح األرض كتسيؿ 
مياىيا عمى عمؽ ثبلثيف مترا تقريبا بينما ال يحدث سيبلنيا عمى كجو األرض 
إال نادرا كعمى أجزاء محدكدة منيا كذلؾ عندما تتغمب غزارة األمطار عمى 

ف أكثرىا سيبلنا عمى سرعة التبخر في الجك كسرعة االمتصاص األرض ليا إ
كجو األرض كادم زقرير ك أقميا كادم مزاب فقد سجمت مصالح األرصاد 

ثمانية عشر سيبلنا لكادم زقرير بالقرارة بينما لـ  1937ك1921الجكية بيف 
يسؿ كادم مزاب في تمؾ الفترة بغرداية سكل تسع مرات أما كاد نسا فقد ساؿ 

 2اثنتي عشر مرة  بمتميمي. بحاسي الربيب خمس عشر مرة ككاد متميمي
 

                          
الحاج سعٌد: تارٌخ بنً مزاب دراسة اجتماعٌة واقتصادٌة والسٌاسٌة ،المطبعة بن بكٌر، ،ٌوسف 2

 ص.1992،09العربٌة ،نهج طالبً أحمد ،غرداٌة، الجزائر،
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 المطمب األول: تـسمية المنطقة بوادي مزاب
كتختمؼ المصادر التاريخية كاألعراؼ المسانية في نطؽ كممة "ِمَزاْب"، فقالكا 

ـ( أف أصؿ 1406ُمزاْب، ُمْصَعْب، ْنَزاْب كأرجح حسب ابف خمدكف )ت :ْمَزاْب،
كىـ الذيف سكنكا المنطقة بعد  التسمية ُمَصاْب نسبة لبني مصاب مف  بني كاسيف

 3أف اختطكىا

كسبب تحريؼ مصعب إلى مزا ب اف مف البربر مف ال يستطيع النطؽ 
.بالعيف محققة ،ك أنما ينطؽ بيا ىمزة ،كقد يسيميا إلى األلؼ كنجد ذلؾ جميا في 

نقرأ فييا أمي سعيد كأمي عيسى بدال مف عمى   يبعض المخطكطات القديمة  الت
سعيد كعمى عيسي .ثـ أف تقارب مخارج الصاد كالزام كالضاد ك تعد الميجات 
كاأللسنة مف جية أخرل ،تقادـ العيد مف جية  ثالثة  أدت إلى اختبلؼ  النطؽ 
ليذه الكممة .فقالكا مصعب كمصاب كمزاب. كمما يؤيد ىذا الرأم إبداؿ  بني 

لمصاد إلى حرؼ الزاء  في بعض الكممات العربية مع تفخيميا، مثؿ الصبلة مزاب 
كالصـك  المتيف أصبحتا  ْتَزاليت  ك َاُزكِمي . كمصعب بف باديف ، انتقؿ  بنكه إلى 
الكادم مع بني اخكاتو عبد الكاد كتجيف  كزرداؿ ،كىـ مف الطبقة الثانية مف زناتة  

أم ابف خمدكف . الذم قاؿ: )) قصكر مصاب انتقمكا إليو ألسباب سياسية حسب ر 
سكانيا  ليذا العيد شعكب بني باديف مف بني عبد الكاد كبني تكجيف كصاب ك 
ف كانت شيرتيا مختصة بمصاب((  زرداؿ فيمف انضاؼ الييـ مف شعكب زناتة كا 

                          
ي، سلطنة عمان ،وزارة الشؤون الدٌنٌة  -معجم مصطلحات اإلباضٌة ،الجزء الثانً ص 3

 ص.951م،2008،



12 
 

تتفرع زناتة إلى خمسة فركع مف بينيا كاسيف كتشمؿ كاسيف كبل مف بني مريف 
لى بني باديف ينتسب بنك مصعب .كبني راشد كبن  ي باديف كا 

تتفرغ زناتة إلى خمسة فركع مف بينيا كاسيف كتشمؿ كاسيف كبل مف بني 
لى بني باديف ينتسب بنك مصعب، ك عمى  مريف كبني راشد كبني باديف كا 
حسب الشيخ أبي إسحاؽ اطفيش: فإف ىجرة بني مصعب إلى ببلد الشبكة 

تعتبر تسمية ببلد الشبكة تسمية جغرافية  ،4ةتمت في القرف الثاني مف اليجر 
 .5أما االسـ المشيكر بيا فيك كادم مزاب

 
 المطمب الثاني: لمحة تاريخية  لبالد الشبكة

إف ببلد الشبكة كانت عامرة منذ أقدـ العصكر مف العصر الحجرم األكؿ. 
التاريخ المنعقد قبؿ  فقد ألقى الدكتكر بييرركفك في الدكرة الحادية عشر لمؤتمر ما

ـ محاضرة بيف فييا حصيمة بحكثو الميدانية في الببلد الشبكة 1934عاـ  بفرنسا
ذكر فييا بالتفصيؿ إحدل عشر محطة مف العصر الحجرم األكؿ كصؼ فييا ما 

أداة. باإلضافة إلى ذلؾ فإف 2959جمعو مف أدكات ذلؾ العصر التي بمغ عددىا 
تثبت أف إنساف ما قبؿ التاريخ استقر حينا المنطقة غنية بالرسـك عمى الصخكر 

 ،مف الدىر بيذه الببلد قبؿ أف تؤكؿ إلى صحراء قاحمة يـك أف كانت جنة خضراء

                          
الحاج سعٌد: تارٌخ بنً مزاب دراسة اجتماعٌة واقتصادٌة والسٌاسٌة ،المطبعة بن بكٌر، ٌوسف، 4

 ص.1992،14عربٌة ،نهج طالبً أحمد ،غرداٌة، الجزائر،ال

رسالة  نظام العزابة ودوره فً الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة  بوادي مٌزاب، عمر:اسماوي  بن صالح ، 5

لنٌل دبلوم الدراسات المعمقة فً التارٌخ االسالمً، المشرف موسى لقبال، جامعة الجزائر ،معهد التارٌخ 
 ص.1986-1987،4،
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ىذه الصخكر التي ال تعد، نقشت عمييا رمكز كحركؼ أمازيغية كأعداد، كلعميا 
ر كانت بمثابة عقكد بيف البدك المتعامميف تسجؿ معامبلتيـ اليامة كتكجد رسـك أكث

قدما لمحيكانات عمى بعض الصخكر التي كمستيا المياه الممحة يـك كانت أكدية 
كلقد  سكف المنطقة قبائؿ مف بنك مصعب البربرية، فإف البربر ا، الشبكة بحر 

ينقسمكف إلى قسميف البرانس كالبتر كؿ فرع يتشعب إلى قبائؿ كثيرة ال تحصى 
شعكب البتر، كاف مكطنيا في  .فشعب زناتة الذم ينتمي إليو بنك مصعب ىك أحد

جنكب طرابمس بجكار جبؿ  نفكسة كفي جباؿ أكراس كمف مميانة إلى كدام ممكية 
 كفي الصحراء كرجمو ككادم مزاب كاألغكاط.

))سكاف مزاب األصميكف مف قبيمة بني مصعب  ييقكؿ الشيخ عبد الرحماف باكم
 6.البربرية  فرع زناتة العظيمة (

 تاريخــية لقصور وادي مزابلمحة  :المطمب الثالث
ابتداء عمرانو كتمدنو كازدىار بالنشاط العممي كالفكرم مند القرف الثاني 
اليجرم حيث أصبح ميجرا ك مبلذا لئلباضية في نمك كازدياد كمما ناليـ حيؼ 
أك اضطياد في قطر آخر ككانت تجاكر كادم مزاب ألقطار حافمة باألىميف 

قكل عمرانا  كاكفر خيرات كاكبر عددا غير ككادم أريغ ك كراجبلف كىما أ
انيما لـ يقكيا عمي صد الغارات التي كانت المتكالية عمى األقطار المجاكرة 
ليما كالقبائؿ المحيطة  بيما .المياجركف إلى مزاب  يجدكف فيو شيئا مف 
األمف كالمنعة فاتخذكه مقرا، مف النازحيف اليو مف  تييرت  كما يتبعيا مف 

قد نص عمى ما ذكره الشيخ ابك اسحاؽ ابراىيـ اطفيش رحمة اهلل البمداف ك 

                          
اجتماعٌة واقتصادٌة الحاج سعٌد: تارٌخ بنً مزاب دراسة بن بكٌر ٌوسف، السابق،المرجع  6

 ص.10،والسٌاسٌة
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.كما ىاجر إليو مف سمجماسة  157عميو في مجمتو القاىرية المنياج صفحة 
بعد انقراض دكلة بني مدرار مف األقطار األخرل مف المغرب االقصى كمف 

 .7جربة كجبؿ نفكسة كجميـ قبائؿ بربرية كفييـ الكثير االقحاح
 

 :الرابع: تأسيس قصور وادى مزابالمطمب 
خبلؿ العيد الحديث تككف كادم مزاب مف خمس قصكر متقاربة جغرافيا 
حيث تأسس أكؿ قصر في منطقة ىك قصر العطؼ ثـ بنكرة ثـ بني يسقف ثـ 

 .8مميكة  ثـ غرداية كاثنتاف خارج منطقة ىما القرارة كبرياف
 :قصر العطـــــــف

األكلى التي سكنيا اإلباضية سنة إف مدينة العطؼ تعد المدينة 
ـ، لقد رسـ ىذه المدينة الشيخ  خميفة آبغكر، كالجدير بالتنكيو أف 1012ىػ/402

إحدل القبائؿ البربرية  الزناتية التي كانت عمى مذىب المعتزلة قد سكنت  ىذه 
المنطقة .لقد أنشأت فييا  القرل كىي : نتمزضميت، أغـر نكال كاؿ. إال أف ىذه 

كاليزاؿ تكجد مقبرة المعتزلة في العطؼ محصنة .أما بالنسبة إلى التسمية  اندرست
 فيناؾ عدة آراء منيا:

                          
 ،ج1962م/1505حمو،محمد عٌسى النوري :نبذة من حٌاة المزابٌٌن الدٌنٌة والسٌاسٌة والعلمٌة من  7

 .ص57،دار البعث قسنطٌنة،بدط،بدس،1

رسالة دكتورة،فاطمة  النظم والقوانٌن العرفٌة بوادي مزاب فً فترة  الحدٌثة،لنٌل :، بالحاجناصر8

 2013/2014، 2قشً،قسم التارٌخ كلٌة العلوم اإلنسانٌة و العلوم االجتماعٌة، جامعة قسنطٌنةالزهراء 
 ص.17،
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العطؼ ىي نسبة إلى بعض العائبلت البربرية الزناتية التي سكنت ىذه 
 المدينة كاليزاؿ ىذا االسـ تمقب بو بعض العائبلت في مزاب بمقب العطفاكم .

كىى كممة بربرية يقصد بيا إناء الشرب  قيؿ إف االسـ الصحيح ىك "تقنينت" 
الذم يصنع محميا بسعؼ النخؿ عمى شكؿ دائرم ألف المدنية مرسكمة عمى ىذا 

بحيث يطمئف إلييا االنساف كىي أقرب إلى  الشكؿ كلعؿ ىذه التسمية صحيحة.
 المعقكؿ .

مف يرل أف التسمية جاءت مف منعطؼ الكادم ألف المدنية تظير فجأة بعد 
كما جاء في الرسالة الشافية لشيخ امحمد بف الحاج يكسؼ  .9كادممنعطؼ ال
كاىؿ العطؼ بقرية سميت النعطافيا جانب الكادم اليراىا مف »..... اطفيش:

يسير في الكادم إلى جية القبمة مف بعيد حتى يصؿ مكضحا مخصكصا 
، كما أيضا  ذكرنا سمفا أف سكاف يبحثكف عف مناطؽ 10«مائبل يميؿ يراىا

 كبعيدة عف االنظار فمذلؾ كانت أكؿ نقطة لتعمير كادم مزاب.آمنة 
 قصــــر بـــــنورة:

ـ كأكؿ مف سكنيا أكالد ابي 1046ىػ/ 437لقد نشئت مدينة بنكرة سنة 
اسماعيؿ كقيؿ إف جماعة بني مطير التي ىاجرت مف سدراتو ىي التي أسستيا، 

عمرت عمى  -يكةقصر مم -تقع بقرب »..... كيقكؿ امحمد اطفيش بف يكسؼ 

                          
وادي مزاب فً ظل الحضارة اإلسالمٌة  دٌنٌا ،تارٌخٌا، اجتماعٌا، المطبعة  :بكٌر،أعوشت بن سعٌد 9

 ص. 1991،67الجزائر، -طالبً أحمد ،غرداٌة العربٌة نهج
الرسالة  الشافٌة فً بعض توارٌخ أهل وادي مزاب ، النسخة المخطوطة  :اطفٌش بن ٌوسف،ا محمد  10

 ص.23ر،طبعة حجرٌة ،  864،أ381، رقم س،
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أما بالنسبة  إلى التسمية األصمية فيي آت بكنكر كىي نسبة « جبيؿ منقطع كحده.
 إلى القبيمة الزناتية التي التزاؿ تكجد في كادم مزاب.

 قصر غـــــــــرداية:
ـ ، بعد العطؼ كبنكرة . ك أكؿ مف 1053ىػ/447إف غرداية قد أنشئت سنة 

يحي كالشيخ أبك عيسي بف عمكاف ،كالشيخ بابا  سكنيا الشيخ بابا كالجمة محمد بف
كلقد انضـ إلييـ كثير مف اإلباضييف الذيف جاءكا مف كارجبلف كادم ريغ  السعد،

التسمية األصمية فيي تغردايت معناىا حديقة  يكليبيا كجربة. أما بالنسبة الت
صغيرة تسقى بكاسطة قناة اصطناعية ،كمنيا تامغردايت، كىي نكع مف النخيؿ 
الذم اليزاؿ مكجكدا في غرداية .كقيؿ تاغردايظ كىي عبارة عف جبؿ صغير يشبو 

كاألصح ىك تغردايت  كىي تصغير لكممة أغردام  كتؼ اإلنساف في عرضو.
أضؼ إلى ىذا فإف ىناؾ قرل في المغرب كتكنس ك ليبيا  ،الذم ىك جبؿ صغير

لتسمية األصمية تحمؿ ىذا االسـ، كىكذا نبلحظ أف مدينة .غرداية أخذت ىذه ا
 تغردايت ألنيا بنيت فكؽ جبؿ صغير كقد يككف ىذا التعميؿ صحيحا في نظرنا.

 قــصر بني يسجن:
ـ ، حيث 1347إف بني يسجف أسست في نياية القرف الثامف اليجرم 

مكركي،  ،اندمجت خمس قرل قديمة عمى مقربة مف المدنية الحالية كىي :بككياك
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بنيت عمي جبؿ »...ؼ بف بكير الحاج سعيد:يكس ترشيف، أجنكيال، تافيبلت.
 .11«تشرؼ عمى بكنكرة غربيا يفصؿ بينيا كادم مزاب 

أما االسـ األصمي فيك بربرم مف آت إسجف كقيؿ نسبة إلى أحدل العائبلت 
التي عمرت ىذه المدنية بحيث نجد عدة عائبلت تحمؿ ىذا المقب إلى يكمنا ىذا 

 ذا التعميؿ أقرب إلى المعقكؿ.،في مزاب كتمقب ب اسجني .كقد يككف ى

عف البكرم بأف بني يسقف مكجكدكف في »....محمد:  ينقؿ األستاذ ذبكز
كىراف في ذلؾ الزماف كىـ عمى مذىب اإلباضية ثـ ىاجركا إلى مزاب فمقبت 

 «المدينة  باسميـ.

كقيؿ إف القرل التي أكجدت بني يسجف قديما كانت تمثؿ نصؼ عدد سكاف 
مزاب، اعتماد عمى الداللة المغكية المزابية، أزجف.منو نقكؿ تسمية اإلباضية في 

 قصر بني يزجف نسبة إلى قبيمة التي عمرتيا .

 :قصر ممـــــــيكة
 لقد أنشئت مميكة تاريخيا عمى مرحمتيف :

  المرحمة األكلى التي بنيت فييا في مكاف يسمى آغـر ُأكدم كذلؾ سنة
 ـ.1123قد انقرضت سنة ـ، إال أف ىذه المدنية 1018ىػ/08

                          
الحاج سعٌد: تارٌخ بنً مزاب دراسة اجتماعٌة واقتصادٌة والسٌاسٌة ،المطبعة بن بكٌر، ٌوسف، 11

 ص.1992،17،18العربٌة ،نهج طالبً أحمد ،غرداٌة، الجزائر،
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المرحمة الثانية بعد ىذا التاريخ قد بنيت مميكة الحالية بيد الجماعة  
ـ 1350ىػ/750النفكسية اإلباضية التي جاءت مياجرة مف ليبيا، كذلؾ سنة 

،كعمى رأس ىذه الجماعة أبك دحماف  كيرك بف سميماف، أما مميكة فاسميا 
 12د زعماء بني زناتةاألصمي ىك أتمميشت، نسبة إلى مميكش أح
 :رارةــــقصر الق

ـ مف قبؿ أكالد باخو الذيف ىاجركا مف مميكة 1631ىػ/1040تأسست القرارة 
مع اإلشارة إلى أنو كاف ىناؾ قريتاف عامرتاف قبؿ 13كبني يسجف كبنكرة كغرداية .

إنشاء القرارة الحالية .فاألكلى كانت لمبرتخ، أكغـر أكدام، أما الثانية فتسمى 
 األقصر األحمر.

إف القرارة كفد إلييا عدة جماعات مف غرداية كبنكرة كمميكة كالعطؼ كبني 
يسجف بعد أف أصبحت تمؾ المدف يزداد عدد أفرادىا  الذيف يريدكف اليجرة منيا، 
بحيث ال يمكنيـ  السكف قديما خارج أسكار مدنيـ، كأما تسمية القرارة ذاتيا لفظة 

ا تقرار كىي جباؿ ليا شكؿ بيضكية تآكمت بسب بربرية  أصميا قارة كجمعي
 العكامؿ الجغرافية كىذه الجباؿ تكجد فعبل في القرارة .

                          
ٌد أعوشت:وادي مزاب فً ظل الحضارة اإلسالمٌة دٌنٌا، تارٌخٌا، اجتماعٌا ،المطعبة بن سع ر،بكٌ 12

 ص.1991،60الجزائر،-غرداٌة-العربٌة نهج طالبً أحمد
13MOTYLINSKI:GUERARA DUPUIS SA FONDATION,ADOLPH 
JOURDAN,LIBRAIRE-EDITEUR,ALGER,1885,page02.13 
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ىناؾ مف يرل أف التسمية ليا طابع جغرافي كذلؾ ألف الماء يستقر في 
جنكب ك شرؽ المدينة حينما يسيؿ كادم زقرير كليذا أطمؽ عمى ىذا المكاف القرارة 

 .فأصبح عمما ليا

 يـــــان:قصـر بر 
إف مدنية برياف قد أنشئت في أكائؿ القرف الحادم عشر اليجرم 

ـ مف طرؼ عشيرة العفافرة التي ىاجرت مف غرداية كلـ تمض 1690ىػ/1060
في برياف  عدة سنكات حتى خرجت عدة جماعات مف قرل مزاب فاستقرت كذلؾ

يناؾ مف يرل أما سبب تسمية مدينة برياف بيذا االسـ، ف ،بسب النمك الديمغرافي
أف برياف نسبة إلى إبرقاف ك إبرقاف لفظة بربرية كىي خيمة مصنكعة مف الكبر 
كشعر الماعز، كقيؿ إف أىؿ برياف األكائؿ كانت ليـ خبرة في  نسيج ىذا النكع 

كىناؾ مف يعمؿ التسمية تعميبل  الرفيع مف الخيـ كبتالي امتينكا صناعتيا كتجارتيا.
المدينة كاف يسمي قديما برياف مف طرؼ رعاة غرداية جغرافيا إذ يرم أف مكقع 

 14الذيف يقصدكنو لكثرة مياىو  المكجكدة في أكديتو

 

 

 

                          
14 CHARLES Amat: LE M’ZAB er LES M’ZABITES،Source 

gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France،13p. 
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 م31 /ه31الفصل الثاني احلياة االجتماعية يف وادي مزاب القرن 
 نمط الحياة االجتماعية المبحث األول:

 األول: الحيــــــاة األسرية في وادي مزابطلب الم

 م91الثاني: مساىمة المرأة المزابية في القرنالمطلب 

 المطلب الثالث: ال إلو إال اهلل ودوره في الحياة االجتماعية 

 المطلب الرابع: نموذج من المرأة المزابية

 المبحث الثاني العادات والتقاليد في مزاب

 المطلب األول األعراس

 الخِّطبة "أقاول" - أ
 قيمة الصَّداق في الخطبة - ب

 مراسيم العرس - ت
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 مراسيم العقد - ث
 مراسيم العرس - ج

إف اّلّطبيعة الجغرافية القاسية  لكادم مزاب، مع أعباء الحياة  فيو مف نقص في 
المياه كالتربة الصالحة لمزراعة لـ تؤثر عمى نفسية الرجؿ المزابي اتجاه المرأة بؿ 

 نظر إلييا كعنصر رئيسي في الحياة االسرة.

 وادي مزاب المطمب األول: الحيـــاة األسرية في 
كانت األسر في مزاب فذلؾ العيد بفضؿ التعاكف الذم يقع بيف األفراد 
كالتقشؼ في العيش كحسف العشرة بيف الناس، ككاف اإلخكة العديدكف يسكنكف في 

التجارة، كيتعاكف نساؤىـ عمى النسيج   دار كاحدة فيتعاكنكف ىـ في الفبلحة أك
أشغاؿ البيت فكجكده في البيت يقرب فالنسيج يعد مف أىـ  ،15كالعمؿ في الدار

فتربية األسرة، كاإلشراؼ  ، العمؿ لممرأة كيقمؿ مف المشاكؿ كيشتغؿ أىؿ البيت بو
عمييا ،عند افتقار منزلة األب المغترب في ذلؾ مكضكع ىاـ في الحقيقة غير أف 
بني مصعب، كىـ يركف أف االغتراب ضركرة اقتصادية تحتميا مصمحة الكطف 

الفرد كاتخذكا عددا مف الترتيبات ك التنظيمات التي تخفؼ إلى أقصى كالمجتمع ك 
كقد ال يككف لمرجؿ إخكة فيبقي معو  ،16حد مساكئ اغتراب  رب األسرة عف األسرة

أبناؤه الرجاؿ في الدار كقد يككف لو بنات ،فيككف في الدار الكحدة نساء كثيرات، 
                          

،عالم المعرفة للنشر 1م،ج1975-1921من  رأعالم  اإلصالح فً الجزائ: دبوز ،علً محمد  15

 .ص124والتوزٌع ،
م 2008والتوزٌع،عمان،، مكتبة الضامري للنشر 3علً، ٌحً معمر: اإلباضٌة فً موكب التارٌخ ،ط16
 .ص939،



22 
 

األكالد، إذا كانت كحيدة في ىكما يساعد عمى نسج الصكؼ كحسف القياـ بالدار ك 
الدار قامت إلى شؤكف بيتيا .ثـ تجمس إلى الياكف الحجرم المثبت في ركف فتدؽ 
مف نكل التمر النقكع مف الميؿ ما يكفي ناضحيـ الذم يعمؿ في البستاف كالعنكز 

 .17العديدة التي تربييا كؿ دار مزابية  لمحميب

ي يسمى  " َأْنعاْر" أك فمثبل في المجتمع النسكم يجد العمؿ الجماع
بالمزبية  يعني تعاكف عمى فتؿ السميد.حيث لما تقترب مناسبة ما كالعرس  "َأْجراك"

مثبل أك إذخار مؤكنة لعدة شيكر أك أرادت ربة المنزؿ فتؿ السميد بغية اف ال 
يتعرض لمتعفف أك التمؼ ، تقـك بفتمو كذلؾ بدعكة بعضا مف نساء متمكنات في 

، كفي صباح يـك باكر يحضرف كيجتمعف حكلو  ئمة أك مف الجيرافالمجاؿ مف العا
ليفتمف الكسكس ككميف ىمة كنشاط كفرح كسعادة ال تكصؼ، كيككف بترديد بعض 

 األىازيج المحمية كذكر كتسبيح.

ذا جاعت األسرة الضحى   إف عمميا عبادة كفخر تقـك بو باعتزاز كسركر، كا 
لتمر فيشبعكف، كتجمس إلى مثمو كقت جمست كميا صغارىا ككبارىا إلى طبؽ ا

الغذاء في الظير .ال يعرفكف  الطبخ إال في العشاء، فتيب المرأة إلى منسجيا بعد 
أف تقتضي شؤكف دارىا الضركرية كشؤكف أكالدىا الصغار فتستمر فيو إلى 
األصيؿ ال تتركو إال صبلة الظير كالعصر في أكقاتيا ثـ تدخؿ المطبخ تييئ 

                          
 ،1ج م ،1975 -1921المرجع السابق ،محمد علً ، دبوز:أعالم  اإلصالح فً الجزائر من  17
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بشؤكف الدار األخرل إلى أف يرجع زكجيا كأبنائيا مف المسجد بعد العشاء كتقـك 
18صبلة العشاء فيتعشكف جميعا. 

 

 م31المطمب الثاني: مساىمة المرأة المزابية في القرن 
إف كادم مزاب ينظر إلى المرأة بنظرة الدِّيف اإلسبلمي،  فيضعيا في المنزلة 

حقكقيا المشركعة التي جاء بيا الرفيعة التي أحميا فييا اإلسبلـ، كيعطييا كؿ 
الديف. المجتمع المزابي ال يرل المرأة أداة لمنسؿ كالتمتع فحسب كعبدا مسخرا 

كىذا ما يجعميا تبادر في  ،19المجتمع ميضـك الحقكؽ أك ال شخصية لو في
مجتمع النسكم مما سخر اهلل ليا مف قدرات التي يمكف بيا أ ف تساعد  بيا نساء 

أنيا كانت تقيـ مع زكجيا شراكة حقيقية مبنية عمى أساس مجتمع، معنى ذلؾ 
التعاكف ك التضامف المشترؾ مف أجؿ بناء األسرة، فالمرأة المزابية تعيش حياة 
بسيطة، كلكف بما تكحي إلييا ثقافة مجتمعيا كاف ليا دكر كبير في إحياء مزاب 

معالـ حياتيا بفضؿ إيمانيا  برسالة مجتمعيا التي تنتظرىا  استطاعت أف تحدد 
جسميا،   الذم يستر كذلؾ يمكف مبلحظة رداء المرأة،20األسرية كتنظيـ شؤكنيا

إف جميع النساء بزييِّف المكحد، يسمى أحكلي بالمزابية أم الحايؾ بالعامية 
الجزائرية، كىك عبارة عف كتاف أبيض خاص مصنكع بالصكؼ خفيؼ الصنع 

اه ىك أف المرأة تترؾ فقط عينان تمؼ بو المرأة نفسيا. كلكف ما يثير االنتب

                          
، 1ج م ،1975 -1921أعالم  اإلصالح فً الجزائر من : ، محمد علً ، دبوز  السابق المرجع 18
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كاحدة ظاىرة مف جميع أنحاء جسدىا، لرؤية الطريؽ أماميا. أما ما يميِّز 
 21المرأة المتزكجة عف غير المتزكجة، ىك أف العازبة تترؾ كؿ كجييا ظاىرا.

المرأة المزابية فخصصت ليا ىيئة دينية نسائية تشرؼ  لـ تيمؿ حمقة العزابة 
الديف كىذه النساء ىي أزكاج العزابة أك بناتيـ كبدكرىف يعمِّمف  عمييا الفقييات في

فتسمى تيمسيرديف بالمغة المزابية ىذه الييئة النسائية،  النساء كفتيات  القصر
تعتبر مكممة لحمقة العزابة في شطر النساء،  كىي الرباط المتيف لحفظ األسر 

كاالخبلقي  ة الدينيةكصيانتيا منكؿ ما يخؿ بنظاميا في جميع  جكانب الحيا
 .22كالعائمية كاالقتصادية كالعبلقات الزكجية

كُتجرم حمقة تيمسيريف تدريبات لممصميِّات الجديدات داخؿ كؿ قصر 
فترات مف السنة. تتعمـ خبلليا الفتيات طريقة الصبلة  3أياـ، عمى  10خبلؿ 

المكتى  كحفظ القرآف الكريـ ككؿ ما لو عبلقة بالديف.كمف ميماتيا أيضان غسؿ
مف النساء، كتنظيـ حفبلت الزفاؼ في القاعة المخصصة لمنساء، كعقد 

 .23اجتماعات "ال إلو إال اهلل"

                          
 ،الجزائر.2015.11.07، بنو مزاب: حضارة عمرها أكثر من ألف سنةمقال  :رٌم، حٌاة شاٌف21

ث دور المزابٌن فً تارٌخ الجزائر قدٌما وحدٌثا، المجلد األول ، دار البع: النوري حمو محمد عٌسً،22
 ص.175 قسنطٌنة ،د،س،

 بنك مزاب: حضارة عمرىا أكثر مف ألؼ سنةمقاؿ  :شايؼ ريـ، حياة 23
 .2016.02.27،الجزائر،آخرتحديث :2015.11.07،

https://raseef22.com/life/2015/11/07/beni-mzab-a-civilisation-over-a-thousand-years-of-age/
https://raseef22.com/life/2015/11/07/beni-mzab-a-civilisation-over-a-thousand-years-of-age/
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 عنصر عمى ركزكايصعب تحديد تاريخ نشأت الييئة النسائية ألف المزابييف 
 كينظـ يكجو بيا خاص تنظيـ ليا أقيـ ليذا  المرأة ليـ كفرتو الذم االستقرار،
 ىذا بداية تاريخ نعرؼ كال المزابي، المجتمع في لممرأة يةاالجتماع العبلقات
 الحمقة تاريخ في شاركف نساء مجمكعة المؤرخكف لنا كيركم بالضبط، المجمس
 أبي حمقة خدمف البلتي النساء كبعض النفكسي* زرقكف بف سميماف كزكجة عمكما
 تأسيس بعد ـ15 / ىػ9 القركف في إال كمجمس يبرز كلـ بكر بف محمد اهلل عبد
 في أخبلقية اضطرابات مف ميزاب شيد لما يعكد تأسيسو كسبب ميزاب، مدف

 الطرح نبلحظ لميزاب العامة المجالس استقراء خبلؿ فمف معينة، زمنية مرحمة
 مف األكؿ النصؼ خبلؿ الزانية كمراقبة المطمقة كالمرأة الزكاج لمشاكؿ المتكرر
 ىػ/811 سنة مرة ألكؿ فييا رديف()تمس العزابيات مجمس ُذكر كقد ىػ. 9 القرف

 أف خاصة المشاكؿ ىذه مثؿ لحؿ المرحمة ىذه أثناء أنشئ كربما ـ، 1409
 ،كىذه24الميزابيات النساء عمى التأثير بقكة تاريخيف مراحؿ كؿ في عرفف العزابيات

 . الحالي كقتنا في بيا معمكؿ الييئة

 جتماعيةالمطمب الثالث: ال إلو إال اهلل ودوره في الحياة اال
ىك عبارة عف لقاء سنكم لمنساء اإلباضيات في القرل كادم مزاب تحت ادارة 
كاشراؼ ىيئة الغاسبلت معيناتيف بصحبة المرشدات الصالحات البلتي ليف 

                          
نظام سوسٌولوجٌة رؤٌة الهٌئة إلى الحلقة نم مقال  :مزاب بوادي العزابة نظام :عبد العزٌز،خواجة24

 عبد بٌد 03/01/2017 فى نشرت العزابة بوادي مزاب: من الحلقة إلى الهٌئة رؤٌة سوسٌولوجٌة
 – 3 العدد الجزائر: –  الجزائرٌٌن المؤرخٌن اتحاد – المؤرخ حولٌة فً: نشر مقال —خواجة العزٌز

4- 2005،  22/08/2017. 

http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7/
http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/author/khouadja/
http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/author/khouadja/
http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/author/khouadja/
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، كليف لقاء سنكم لتناكؿ مستجدات في مجاؿ 25نصيبيف مف الثقافة كالمعرفة
بتناكب غالبا في النصؼ يعقد مؤتمر في فصؿ الربيع مف كؿ سنة ، االرشاد

االخير مف شير مام في المدف الخمس غرداية كمميكة كبنكرة كبف يسجف 
 26كالعطؼ كاما القرارة كبرياف تقيمانو عمى انفراد لبعد المسافة.

 التسمية ىذه تعكد كربمالـ تذكر المصادر بضبط لماذا اختر ىذا االسـ، 
 عبد الشيخ إلى أمو فالتجأت كالديول السكء يردد كاف مكلكدا بأف القائمة لؤلسطكرة
 فأمرىا ذلؾ عف تستفسر ركضتو( في المؤتمر ُيقاـ )الذم الكرثي الرحماف

 بغض بالجنة، لكالديو كدعا الكلد سكت فعمت كحيف مرة، ألؼ سبعيف ”بالتأليو“
 .27بو كينتيي الجمسة ىذه بترديد يفتتح فالمؤتمر األسطكرة، ىذه حقيقة عف النظر

ـك المؤتمر النسكم في المسجد كمكاف انعقاده في مصمي الشيخ كبعد إعبلف ي
عبد الرحمف الكرثي كىك أحد المشايخ المصمحيف كضريحو مكجكد في  قصر 
مميكة العميا الذم منيف يفتحف بو مؤتمر النسكم، فتتخذ اإلجراءات البلزمة 

                          
بوادي مٌزاب، رسالة بن عمر سماوي: نظام العزابة ودوره فً الحٌاة اإلجتماعٌة والثقافٌة   صالح،25

لنٌل دبلوم الدراسات المعمقة فً التارٌخ االسالمً، المشرف موسى لقبال، معهدالتارٌخ جامعة الجزائر 
 ص.1986-1987،149،

دور المزابٌن فً تارٌخ الجزائر قدٌما وحدٌثا، المجلد األول ، دار البعث  النوري: حمو محمد عٌسً،26
 .ص176  قسنطٌنة ،د،س،

 
م ،من نفوسة تابدٌوت  بلٌبٌا أحد العارفٌن والعلماء 912/916زرقون النفوسً ،ولد سنة  * سلٌمان بن

البارزٌن المكنه بأبو الربٌع روى عن ابن سالم فً ذلك ٌقول :روٌت هذا الحدٌث من والٌة أبً حاتم من 
 أوله إلى آخره عن سلٌمان بن زرقون . ترك دٌوانا ٌسمى بدٌوان أبً الربٌع.

 
نظام  سوسٌولوجٌة رؤٌة الهٌئة إلى الحلقة من مزاب بوادي العزابة نظام مقال  :ز،خواجةعبد العز27ٌ

 حولٌة فً: نشر مقال —خواجة العزٌز عبد بٌد 03/01/2017 فى نشرت،ب العزابة بوادي مزا
 .22/08/2017  ،2005 -4 – 3 العدد الجزائر: –  الجزائرٌٌن المؤرخٌن اتحاد – المؤرخ

http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7/
http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/author/khouadja/
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أك  لجمسات قصكر كادم مزاب، كيفتحف فيو مجاؿ البحث فيما استجد مف المسائؿ
رف أياـ الجمسات  طرأ مف المشاكؿ في نطاؽ الديف كاألخبلؽ كالسمكؾ عمكما، كيقرِّ

. كىك 28في قصكر كادم مزاب لتستعد كؿ مدينة الستقباؿ الكافدات في نظاـ بديع 
 مثابة تييأت لمناقشة أعماؿ الجدكؿ لبقية األياـ في القرل األخرل.

 االثنيفأسبكع مف ىذا االجتماع التمييدم، تبدأ الممتقيات في أياـ  بعد
كالخميس ابتداء مف مدينة غرداية كاختتاما بالعطؼ كيفتتحف الممتقيات بتبلكة سكرة 

كترديد "ال الو اال اهلل" ألؼ مرة فيسبحكف  األذكارمف القرآف الكريـ، فسمسمة مف 
ا يتعمؽ عف االعراس كالمآتـ ثـ يمقيف أحكاـ الشريعة كمستجدات حكؿ م29.

كتكعيتيـ عف مصاعب الحياة كتذكير بدكر المرأة في األسرة كالمجتمع. كيحضر 
 ىذا المؤتمر الفتيات البالغات السف الرشد  كالنساء أيضا .

كيتجمى دكره في تكعية النساء مف جانب الّديف كأحكاـ الشرع التي تستفيد 
 طة.اايش معيا بكؿ بسمنيا النساء لتفادم أخطار العصرنة تع

 المطمب الرابع: نموذج من المرأة المزابية
نتشرت المدارس كدكر العمـ كالمساجد، فعمت الثقافة جميع المستكيات ا

كالشرائح االجتماعية كنبغ عدد كبير مف العمماء أمثاؿ الشيخ عبد العزيز الثميني 
مر. رحمة كقطب الحاج امحمد بف يكسؼ اطفيش ك الشيخ ابراىيـ بيكض بف ع

                          
، الجزائر قدٌما وحدٌثا دور المزابٌن فً تارٌخ : النوري المرجع السابق ، حمو محمد عٌسً،28

 .ص176
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اهلل عمييـ. إف اىماؿ المؤرخيف األسبلؼ لتاريخ المرأة كعدـ اىتماميـ بدكرىا في 
تاريخ األمـ كالشعكب جعؿ الخمؼ يجد صعكبة كبيرة عند دراسة الجانب التاريخي 

 كمف المكاتي برزف في ميداف منيا: 30لممرأة في المجتمع،

 َبابَّاز: ابف إبراىيـ مامة بنت سميماف

 ـ(1931فيفرم  12ىػ / 1349رمضاف  29ت: -ـ1863/ ىػ1280)ك:

 .زعيمة كعالمة مف عشيرة أكالد يكنس بغرداية

كلدت مامة في مدينة غرداية، كفييا نشأت ك ترعرعت تحت رعاية أبكيف 
مسمميف صالحيف، دخمت في سف مكبرة إحدل البيكت العممية النسكية كفييا 

ير مف األحاديث النبكية الشريفة، حفظت جزءا كافر مف القرآف الكريـ كعددا كب
أخذت مبادئ الفقو كالمغة عند الحاج بحماني المميكي، كعند بكىكف أك مكسى، 
َـّ أكممت دراستيا عمى يد زكجيا األكَّؿ  كحفظت نصؼ القرآف الكريـ حفظا جيِّدان، ث
يعقكب عرنكث، ككانت تعتمد عمى مؤلَّفات القطب امحمَّد ابف يكسؼ اطفيش في 

  .ءاإلفتا
ـ، كترأَّست 1905تكلَّت رئاسة عزابيات غرداية بعد مامة بنت بمحاج سنة      

كىك مؤتمر دعكمٌّ لنساء بميزاب يعقد «. ال إلو إالَّ اهلل»مؤتمران كبيران مف مؤتمرات 
سنكيا.قادت مكاجية اقتصادية ضدَّ المستعمر الفرنسي في المنطقة، فحرَّمت عمى 

                          
 ،2005نهج طالبً أحمد،غرداٌة،  11الفتاة فً مٌزاب، المطبعة نهج العربٌة :بشٌر، مرموري 30
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كحرَّمت حتَّى الحديث بمغتو، ككانت قراراتيا تأخذ صفة النساء اقتناء بضائعو، 
ة القرارات التي تصدرىا في  القانكف، كتطبَّؽ في جميع قرل كادم ميزاب، خاصَّ

  المؤتمر.
كمف نشاطاتيا العممية تنظيميا لدركس أسبكعية، كأحيانان تنظِّـ درسا إلى ثبلثة في 

كليا  آف الكريـ بالمغة الميزابية لمنساء،األسبكع، تفسِّر فييا أحكاـ الديف كمعاني القر 
يقكؿ عنيا الشيخ أبك اليقضاف في كتابو  مراسبلت عديدة مع الشيكخ العمماء،

))فذات اإلباضيات (( ))إنيا قمر منير تدكر حكؿ فمكو نجـك ثكاقب في سماء 
غرداية ، مصدر العمـ كالمعرفة ...قمعة األمر كالنيي رىيبة ترتعد منيا فرائس 

 .31ساؽ ((كالف

كمف أمثاليا عائشة بنت الناصر محرزم مف قصر برياف كبنكح بية بنت 
مف قصر القرارة أـ الشيخ بيكض نانة بنت كاسي  1970-1890بكير بف بنكح 

ـ . كغيرىا مف نساء كادم مزاب، إف ىذا يدؿ عمى مدل مستكم 1910تكفيت 
 الكعي لممرأة المزابية في عيدىا.

سكيا بالديف كتطيع زكجيا كتحافظ عمى مالو كتقتصد فيو إف المرأة المزابية تم 
، ال يمذىا إال العمؿ كمؤازرة 32أف إثراء الرجؿ يككف بحسف التدبير المرأةكتعتقد 

الزكج  في الحياة صناع اليد في نسج الصكؼ ككاف أكثر لباس تمؾ العيكد 
                          

جمعٌة التراث لجنة البحث  معجم أعالم اإلباضٌة، مند القرن األول الهجري إلى العصر الحاضر،31
العلمً ،المجلد الرابع ،من الحرف الفاء إلى الٌاء ،نشر جمعٌة التراث ،القرارة ،غرداٌة ، 

 .ص1999،742لجزائر،ا
،عالم المعرفة للنشر والتوزٌع 1نهضة  الجزائر الحدٌثة وثورتها المباركة ،ج :محمد علً،  دبوز32

 .ص2012،299،الجزائر،
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األثكاب الصكفية القنادير كالقشاشب كالبرانس كلحاؼ الصكؼ ، فتنسج المرأة مف 
الرأس لمرجؿ ك جبب النساء كخمرىف كمبلحفيف ما يكفي لباس أسرتيا ، ككذلؾ 
الحنابؿ لمفراش كاألغطية الصكفية لمنـك كمناديؿ الطعاـ بفف جميؿ كصبغة رائعة 
 مف صبغيا ىي، تييئ مف كؿ عاـ عددا كثيرا يبيعو زكجيا فيدر عميو ماال

إف المرأة المزابية عامة تعمؿ في بيتيا، تربي أطفاليا كتخدـ زكجيا كبيتيا33كثيرا.  

كتنسج الزرابي فبل تعرؼ  الخركج منو إال لزيارة أبكييا أك أحد أقربائيا، فإذا 
كانت الحياة النسكية في منطقة مزاب في أدؽ خصاليا ذلؾ أف الييئة الدينية 

تعد مساىمة المرأة 34المجتمع أركانو. يستقرحتى كاالجتماعية أحاطت بكافة شؤكنيا 
في مجاؿ االجتماعي ك االقتصادم لـ يترؾ نقص  مف جانب العائمي بؿ عكس 

 ذلؾ كانت حريصة عمى تنشئت األبناء كفؽ المنيج األخبلقي .

 المبحث الثاني: العادات والتقاليد في وادي مزاب

عرؼ مجتمع كادم مزاب، تغيرات كبيرة عمى مستكل نظمو االجتماعية 
كالسياسية، فبعد ظيكر "حمقة العزابة " كييئة دينية تربكية في مطمع القرف الخامس 
اليجرم، الحادم عشر ميبلدم أخذت ىذه الييئة تدريجيا في المشاركة في تسيير 

التشريعية العميا بكادم شؤكف المنطقة ، أصبحت ليا مكانة أساسية في الييئة 

                          
، عالم المعرفة للنشر 1م ،ج1975 -1921الم اإلصالح فً الجزائر من أع: محمد علً، دبوز33

 ص.123الجزائر،  والتوزٌع،
-2005،148نهج طالبً أحمد،غرداٌة،  11الفتاة فً مٌزاب، المطبعة نهج العربٌة :بشٌر، مرموري 34

 .ص149
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فاستطاع  ،35مزاب، ككذلؾ في أعمى ىيئة عمى مستكل كؿ مدينة مف قرل المنطقة
ىذا النظاـ المحكـ أف يستقطب كؿ التنظيمات االجتماعية كيطبعيا بالطابع الديني 
الصحيح كيغرس في نفكس األفراد الكالء هلل كرسكلو في ما شرعو الديف الحنيؼ 

كالتكافؿ االجتماعي كالتعاكف عمى البر كالتقكل، كتعد العادات مف اآلداب الجكار 
كالتقاليد مف سمات المجتمع التي تكارثيا األجياؿ مف سمفيـ األكؿ كىي عبارة عف 

ضى التنظيـ االجتماعي  ليذه القرل، أف يككف قتف أفعاؿ ال يمكف تخمي عنيا.
السياسية  كأف تككف لو ىيئات تشرؼ عمى تسيير شؤكنو مجتمعا كاحدا،

،االجتماعية، االقتصادية ،خاصة الدينية بذلؾ بتعاليـ اإلسبلـ كمبادئو كأخبلقو 
إف العادات كالتقاليد بببلد مزاب تختمؼ عف  السامية في ظؿ تكافؿ اجتماعي

في ببلد مزاب مطبكعة بطابع الديف  غيرىا مف الببلد فمكؿ صبغة ككجية كىدؼ،
مقيت أك تزمت عائؽ عف السعادة الخالص بحيث ال يتسرب إلييا تصرؼ 

فمف التقاليد كالعادات التي جبؿ عمييا ىذا الكادم أكثرىا ديني محض 36النفسية،"
كحفبلت كاألعياد كالمكلد النبكم كاألعراس كاألفراح الفردية كالجماعية تقاـ غالبا 
تحت إشراؼ المساجد تسطر برامج األعراس منسقة في ركعة الفف كطيارة البيئة 

الديف، تعني بتكجيو الشعب إلى ما فيو سعادة الداريف دينا كخمقا ك ماديا  ك ركح

                          
رة العلوم فً التارٌخ النظم والقوانٌن العرفٌة بوادي مزاب فً فترةالحدٌثة ،رسالة دكتو: ناصر، بالحاج35

 2الحدٌث والمعاصر، المشرف فاطمة الزهراء قشً، القسم التارٌخ كلٌة العلوم االنسانٌة،قسنطٌنة
 .ص24، 2013/2014،

دور المزابٌن فً تارٌخ الجزائر قدٌما وحدٌثا، المجلد األول ، دار البعث : حمو محمد عٌسً،النوري36
 ص.184قسنطٌنة ،د،س،
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كتكجيو الشباب بكجو خاص بما ينتظرىـ مف مسؤكليات كتكاليؼ كتكجيو إلى ماىك 
 فيو السعادة كصفاء الجك الزكجي كالعائمي.

إف تمسؾ بديف كسير أجداد ك مجتمع فنتيجة ىي االبتعاد عف الحراـ، 
 .كؾ كانسجاـ األسرةاستقامة في سم

 المطمب األول: األعراس
فيبدأ مسار الحياة األسرية مف اختيار الزكج بشريكة حياتو ك يعتبر الزكاج 
مرحمة ىامة مف مراحؿ حياة اإلنساف بؿ ضركرية خاصة بالنسبة لمرجؿ حرصت 
النظـ المحمية عمى إحيائيا كالحفاظ عمييا كاإلشراؼ عمييا كتسييرىا عمى ضكء 

 الشرع اإلسبلمي ك األعراؼ المحمية.أحكاـ 

 "الّخطبة "َأَقــاول -أ
يضع الشاب الثقة في كالديو إذا عجز في اختيار في حيف إذا اختار الشاب 
البنت  يستشير كالديو  فيرشدانو إذا كجكد شركط تمؾ العائمة غير مناسبة لو ،تقـك  

و كشركط األخبلؽ األـ باختيار زكجة مناسبة البنيا مع تكافؽ بيف الشاب كأم
كالديف  ككذلؾ بنسبة إلى عائمة البنت تستشار كيأخذ برأييا ،تجرل طرؽ اختيار 

 37الزكجيف لبعضيما في حدكد الشرع االسبلمي دكف مصاحبة أحدىما لآلخر

                          
العزابة ودوره فً الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة بوادي مٌزاب، رسالة  نظام:رصالح، اسماوي بن عم37

لنٌل دبلوم الدراسات المعمقة فً التارٌخ االسالمً ، المشرف موسى لقبال، معهد 
 .ص140م،جامعة الجزائر،1986/1987التارٌخ،
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بعد أف يختاركا الكالديف  لكلدىـ بنتا قد يختارىا ىك بنفسو مف بيف بنات البمد، 
فيراىا في الشارع أك في إحدل المناسبات مف أعراس كقد تقترحيا لو كالدتو 

أقربائيا أك في عيد مف األعياد، بعد أف يتفؽ الكالديف مع ابنيـ تبعث عائمة الشاب 
إحدل األميات العاقبلت ،فتتقدـ لمخطبة كليس مف العادة أف ترد كالدة البنت 

كالد البنت ك الخبر في حينو بؿ تطمب ميمة لبلستشارة كالد كالبنت. فإذا اتفؽ 
يستشيرانيا في ذلؾ أجابكا الطمب أك رفضكه كحيف يككف الجكاب بالقبكؿ يضرب 
مكعد لتقديـ ىدية الخطبة كىي عبارة عف لبسة كاممة لمبنت كىذه المبسة محددة 
مف المسجد فيي كاحدة لكؿ بنات البمدة ال فرؽ في ذلؾ بيف الغني كالفقير كال مف 

ة الخاطب كيـك تقديـ الخطبة تذىب بعض قريبات مف ناحي ناحية المخطكبة كال
الشاب إلى دار البنت فيجدف في استقباليف قريبات البنت كيقدـ ليف التمر كالحميب 
كتعرض تمؾ البدلة عمى النساء الحاضرات كذلؾ ليتأكد الجميع أنيا متماشية مع 
ف أكامر العزابة كفي بعض القرل يقرر أف تحضر إحدل الغاسبلت أم امرأة م

الييئة الدينية لمنساء كىذا كمو محافظة منيـ عمى سد باب المغاالة حتى ال 
يتضرر الضعفاء كغير القادريف كيستمر نكع مف التيادم بيف العائمتيف سيما في 
األعياد كال يزاد لمبنت المخطكبة شيء مف المباس أك الذىب أك غير ذلؾ حتى يـك 

 ك الكاككاك مع بعض الشمكع في المكلدالعرس كأما اليدايا الخفيفة مثؿ الحمكل 
النبكم الشريؼ أك شيئا مف حمكيات رمضاف في إحدل الميالي الممتازة فيذا 

 38مسمكح بو.

                          
م: رسالة فً 1989ــ  1923ادي الشـــٌـــخ القــــــر بــن ٌحــً ، الحـــاج أٌــــوب إبــراهـــٌـــم ،38
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داق في الخطبة: -ب  قيمة الصَّ
إف معاناة مف الغمك مجتمعات في الصداؽ  كمشاكؿ المالية  التي مست كؿ 

الحمقة العزابة كعنصر  شاب المقبؿ عمى الزكاج فإف مجتمع المزابي مند ظيكر
أساسي في حياة الفرد فكرت في تحديد قيمة الصداؽ كتيسر الزكاج كىك ميـ لحياة 
االنساف الذم يسد بو أبكاب الحراـ، كمف حيف إلى يقع تعديؿ في قيمة الصداؽ 

 الضركرة .  تفتضيوبزيادة   أك النقصاف إذا لـز األمر. بما 

: فؤلجؿ ما تقدـ كمو اتفؽ 1910ة كذكر التسمية في اتفاؽ جماعة غرداي
أكلكا األمر كالصبلح عمى أف بعض الصداؽ الذم يقدمكنو أقاكؿ أم ىك كؿ ما 
يقدمو العريس لعركسو مف مبمغ مالي كجياز كامكر اخرل، الحد مف الزيادة في 
قيمة الصداؽ فإف االتفاقات تعتبر احسف مصدر لدراسة مكضكع الزكاج كما تعمؽ 

ؽ كالزكاج كالطبلؽ كعند دراسة في االتفاقات فإف  أكؿ ما بو مف شؤكف الصد
يطرحو المنفقكف في المكضكع ىك ضركرة الحد مف الزيادة في قيمة الصداؽ كذلؾ 
باالتفاؽ عمى قيمة محددة لو مف خبلؿ النصكص يظير جميا اف اليدؼ االساسي 

ع مف قيمتو مف كراء تحديد قيمة الصداؽ بالنسبة لمدف كادم مزاب  ىك خشية الرف
الضعفاء  اكمنع التفاخر بيف الناس مما قد يعقد أمر الزكاج في المجتمع السيم

                                                                                
،نشر 2009بعض أعراف و عادات وادي مزابتقدٌم و تح ،ٌحً بن بهون حاج محمد،الطبعة األُولى،

 Mondial Print)جمعٌة النهضة العــطـف ، غرداٌة، الجزائر، طــبــاعة  العالمٌة للطباعة والخدمات)
Service،80 .ص 
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. فقد اىتمت العزابة الشؤكف المجتمع المزابي مند زماف حيث نظرت إلى 39الحاؿ
ما يصمح كؿ شرائح الفقيرة كالغنية كىذا استخبلصو مف الشريعة اإلسبلمية 

مكانع العامة: ىذا ما اجتمع عميو عزابة  ، كجاء في اتفاقيات مف كتابكتعاليمو
خمسة قصكر في ركضة الشيخ ميدم عيسى بف اسماعيؿ في زماف الشيخ محمد 

ـ عمى 1568ىػ/975بف زكريا النفكسي الباركني يـك الجمعة أكاخر صفر سنة 
 حكؿ الزكاج ك المير : عدة مسائؿ

 الحمد اهلل كحده كصمى اهلل عمى سيدنا محمد. 

راؼ في التزكيج في ميكر النساء اجتمع أىؿ غرداية طمبة لما كقع اإلس
كعكاما كاتفقكا عمى امكر منيا اف الكلي إذا أف يعطي كليتو ال يطمب أجرة عمييا 

 حراما منصكصا .

ذا اختمفا في رجميف ارادت كاحد ككلييا اراد االخر يمحقيا ليكاىا إال بضركرة  كا 
 بو .ـ شيد 1863ىػ/1279" ما ذكر ألكاخر جمادم 

ـ  كبو عبد الرحمف   1939ىػ/جكيمية1358جمادل األكؿ 09يـك  االربعاء 
 عمر بف الحاج يكسؼ مف الحاج محمد بف يكسؼ .

كجاء  في اتفاؽ آخر لجماعة بني يسجف أنو لما انتشر "االسراؼ كالتبذير 
في النكاح مف اليدايا كالمداراة فإف أىؿ زماننا قد أضر بعضيـ بعضا في ذلؾ 

                          
العرفٌة بوادي مزاب فً فترة الحدٌثة ،رسالة دكتورة العلوم فً ناصر، بالحاج، النظم والقوانٌن 39

م التارٌخ كلٌة العلوم التارٌخ الحدٌث والمعاصر، المشرف فاطمة الزهراء قشً، القس
 ص.24، 2013/2014 ،2،قسنطٌنةاالنسانٌة



36 
 

عظيما حتى صار الضعيؼ المسكيف حائرا جدا ال قدرة  لو عمى النكاح  إضرارا
كمف لو شئ مف األصكؿ خرجيا لذلؾ كرىنكا أنفسيـ في ببلد الغربة كالعزبة كليذا 
الغرض قاـ أكلكا األمر كالصبلح فقصدكا أف يحذركا في تمؾ األمكر حدكدا تميؽ 

حسب ما قد كقع مثؿ ذلؾ  بأىؿ الزماف كيترككا ما ليس البد كما فيو االسراؼ
 الثميني عمى يد العمماء كالمشايخ المتقدميف مف البمدة كغيرىا كالشيخ عبد العزيز

 40صاحب النيؿ  رحمة اهلل

يجدر بنا أف ننبو عمى الصداؽ في كافة قرل مزاب، فيك مقرر كؿ سنة مف 
كىذا طرؼ العزابة كىذا المسجد سكاء أكاف دراىـ أك ذىبا أك فضة أك لباسا، 

التشريع قد حفظ سكاف مزاب مف شركر المغاالة التي يتخبط فييا كثير مف 
المجتمعات اإلسبلمية في الكقت الحاضر السيما في الجزائر كقد يتساءؿ  متسائؿ 
كما ىي العقكبة عمى مف خالؼ؟ كالجكاب بسيط ىك دعكة في المحراب ليمة 

العرس مف طرؼ العزابة كىك  الجمعة كالناس يؤمنكف أك إعبلف البراءة أك مقاطعة
يستتبع حتما مقاطعة الناس ليذا العرس كىذا ما يخافو كؿ الناس كلك ذىبنا نعدد 
المكاقؼ الرائعة التي كقفيا العزابة في مجاؿ تنفيذ أحكاـ المسجد أماـ العتاة 

 .41كالجبابرة

                          
ٌفٌة رقم الحاج موسً بشٌر، االتفاقٌات من كتاب موانع العامة  ملك ،الحاج موسً بشٌر، الوثٌقة أرش40

 م.1862هـ/1279،اتفاق أهل غرداٌة ، فً أواخر جمادي الثانً 86
 م.1862هـ/1279انظر إلى المالحق الجدول قٌمة الصداق بمدٌنة غرداٌة سنة

والثقافٌة  بوادي مٌزاب رسالة  االجتماعٌةنظام العزابة ودوره فً الحٌاة  :اسماوى بن عمر ،صالح 41
معهد التارٌخ، جامعة الجزائر ، التارٌخ االسالمً، موسى لقبال فًلنٌل دبلوم الدراسات المعمقة 

 .ص100، 1986-1987،
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تعد مرحمة تجييز العريس مرحمة ميمة لعريس حيث يشعر الفرد أنو تخطى 
العزكبة كدخكلو مرحمة تحمؿ  المسؤكلية كجد كتككيف األسرة .فتجييز ىك مرحمة 

عبارة عف شراء مستمزمات  مف المباس كأمكر متعمقة بأثناء التتكيج فيي :قبعة 
 عباء ،سركاؿ التقميدم ،عطكر، قميص ....

أما في كقتنا الحالي تعقد الدكرات التككينية لممقبميف عمى الزكاج نظرا ألف 
عمؽ بمصير حياة اإلنساف ك لكي يعيش الفرد حياة أسرية ىنيئة كتقمؿ مف األمر مت

 الطبلؽ كسكء الفيـ ما معني الزكاج، كؿ ىذه األمكر تسبؽ مرحمة العقد الزكاج .

 مراسيم العقد الزواج – ث
يقاـ عقد الزكاج في مسجد قبؿ مراسيـ العرس بثبلثة أياـ بحضكر األىؿ 

أعضاء العزابة يفتح الشيخ المسجد "شيخ المسجد الزكجة كالزكج كأقارب ك بعض 
فيذا معمكؿ بو  فيتمك الفاتحة كخطبة الزكاج كيبارؾ جميع الحاضريف ذلؾ الزكاج،

في القرل السبع إلى يـك الناس ىذا كىذه الشركط ىي أف ال يسرؽ، كال يزني، كال 
ا، كال يغيب يشرب الخمر، كال يترؾ الصبلة، كأف ال يتزكج كال يتسرل إال بعد إذني

عنيا أكثر مف سنتيف ككانت في القديـ ثبلث سنكات ككاف ىناؾ شرط آخر ىك أف 
ال يخرجيا مف بمدىا الذم تزكجت فيو، كىذه العبارة قد ألغيت بعد أف أصبحت 
الطرؽ آمنة كالحمد هلل أما المزابيكف  الذيف يتزكجكف في خارج مزاب فيكتبكف كأف 

لشركط بعبارة:" فإذا أخؿ بشرط مف ىذه الشركط يسكنيا حيث سكف كيذيمكف ىذه ا
ف شاءت طمقت نفسيا كال يضرىا  كاف أمرىا بيدىا إف شاءت قعدت كا 
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ىذا عقد يككف في المسجد األكؿ ثـ ينقمكف 43،كيختـ دعاء عقد الزكاج.42االنتظار
 .السجؿ إلى المحكمة لعقد المدني 

 مــــــراســيــم الـــــــعرس : -ج
كادم مزاب مف العشائر كىي عبارة عف قبائؿ ذات نفكذ ككثافة تتككف القرل 

كذات أصؿ كاحد، العشيرة يمكف تعريفيا بككنيا عبارة عف مجمكعة مف األسر 
تربط بينيما أكصر القرابة كعبلقة الرحـ أك ىي في األصؿ تتألؼ مف مجمكعة 

كب مف أفراد ينتمكف إلى جد أعمى ليـ تتركب مف بيكتات كالبيت ك البيت يتر 
.فستتكمؼ كؿ عشيرة 44عائبلت فيي بمجمكعيا تعتبر ككحدة عائمة كتمقب ب "آت"

بأبنائيا المقبميف عمى الزكاج كمنو تقـك بتجييز لكاـز أكاني ، تييئة المكاف مراسيـ 
 كالكليمة العرس.

يبدأ مف أراد أف يقيـ عرسا في كثير مف األحياف ببعض إصبلحات بداره أك 
ذا اقترب المكعد دعا أعياف عشيرتو كىك عبارة عف أفراد بيتو عمى األقؿ، كا  

العشيرة إلى فطكر أك عشاء فيخبرىـ بعزمو فيعمنكف مكعدا لجمسة عامة لكافة 
عشيرتو فيعرض عمى المجمس العاـ مقررات األعياف كيقسمكف األعماؿ كيعينكف 

معزابة الشباب الذيف يعدكف الكليمة كبعد كضع كؿ الترتيبات ككتابة الدعكات ل
                          

 
م، رسالة فً بعض 1989ــ 1923: بــن ٌحــً الشـــٌـــخ  القــــــرادي أٌــــوب ، إبــراهـــٌـــم 43

،نشر جمعٌة 2009الطبعة األُولى، تقدٌم و تح ،ٌحً بن بهون حاج محمد، أعراف و عادات وادي مزاب
 .ص82إلً  81النهضة العــطـف ، غرداٌة، الجزائر، طــبــاعة  العالمٌة للطباعة 

رسالة  والثقافٌة  بوادي مٌزاب، االجتماعٌةنظام العزابة ودوره فً الحٌاة  :اسماوى بن عمر،، صالح  44
-بال ،معهد التارٌخ ،جامعة الجزائر لنٌل دبلوم الدراسات المعمقة فً التارٌخ االسالمً ،موسى لق

 ص .100، 1986/1987
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ذا كاف صاحب العرس فقيرا يسألو  كالعشائر األخرل يشرع في المراسيـ، كا 
األعياف في جمسة الخاصة إذا احتاج إلى إعانة أك سمؼ إذا كاف كلي يتيـ كقد 
تككف تمؾ الجمسة مناسبة لعرض مصاريفو كحساباتو عمييـ، كقد تتحمؿ العشيرة 

ات، كىذا التحمؿ قد يككف مف كيس كؿ نفقات العرس سكاء بالنسبة لمبنيف أك لمبن
العشيرة بعد تقريرىـ كقد يتحممو أحد أقاربو بطمب منو، كقد يستدعكف أغنى 

 أقربائو فيطمبكف منو فيجيب، ككؿ ىذه الصكر مكجكدة كمعمكؿ بيا.

 

إف كؿ ىذا يقع سرا فبل يشعر بو الشاب المتزكج إطبلقا إذا كاف أبكه حيا، 
رسو أف العشيرة قد تحممت كؿ المصاريؼ كلك كاف كأما اليتيـ فقد يخبر بعد ع

المتحمؿ فردا، حتى ال يككف لو عقدة كىذا كمو مف فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء كاهلل 
ذك الفضؿ العظيـ كال حاجة إلى التنبيو مرة أخرل أف ىذه األعماؿ الخيرية ىي 

يف عمى عمى حد سكاء في جميع القرل بؿ قد تختمؼ قكة كضعفا تبعا لمناس القائم
 .45أمكر العشائر

كبعد التحضيرات يأتي كقت تشيير بالعرس بكتابة الدعكات لييئة العزبة 
كاألقارب ككؿ أصحاب كاألحباب يـك  الكليمة كالتتكيج " يفتتح العرس عادة 
بإشراؼ العزابة بعد تحديد مكعد كيتكج بحفؿ بييج يستفتحو شيخ العزابة أك مف 

األنعاـ فيمبسكف العريس لباسا خاصا أنيقا يرمز إلى يحضره منيـ بالدعاء ثـ تبلكة 
                          

م، رسالة فً 1989ــ 1923: بــن ٌحــً الشٌخ القرادي إبــراهـــٌـــم ، أٌــــوب المرجع السابق، 45
 ص.92بعض أعراف و عادات وادي مزاب،
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معاف كثيرة بنكعو كشكمو ككذا كيفية لبسة فيعقب ذلؾ دعاء الختـ كتميو كممة 
 كائد لتناكؿ كجبة الطعاـ .مترحيبية كتكجييية  ثـ نتصب ال

كفي صبيحة اليـك الثاني  ينشطكف الشباب في  الحجبة  يحتفكف بإخكىـ 
ت فنية مختمفة أناشيد كنكت... كقد يشارؾ أحد الضيكؼ العريس يقدمكف كصبل

في كممة يقدميا لمعريس كنصائح كتكجييات فيما يستقبميـ.  كيكزع الشام عمى 
 الحضريف كتقدـ فييا التياني.

كفي اليـك الثالث في الصباح بعد الفطكر ألىؿ ككزراء فمف العادات 
مقبرة فيقؼ عمى قبر كالديو كاألعراؼ كىي أف يخرج العريس كجميع كزرائو إلى 

 إذا كانا ميتيف أك أجداده ك يدعك اهلل يقـك أحد الكزراء بتكزيع الخبز.ما يمفت النظر
مما تنتظـ بو مزاب األعراس في مزاب ىك اختتامو بزيارة العرساف كرفقائيـ المقابر 
ر كقراءة القرآف الكريـ أثناءىا كتفريؽ الصدقات المتمثمة في الخبز يييأ في دا

العريس كالتضرع إلى اهلل باألدعية اف التأكيد عمى ىذه الظاىرة تشعر العرساف في 
أكج فرحيـ كراء ذلؾ كمو عمى عمما آخر ليتذكركا كيعتبركا حتى ال ينساقكا كراء 

 46الدنيا فينسكا اآلخرة كليذكركا أف حقيقة الزكاج كسره ىك احياء السنف االسبلمية

مرحمة كىي أِكبي سيخؼ ىك عبارة عف تقديـ ىدايا ك يعكد إلى منزؿ ليمر بأخر 
مف مبالغ رمزية مف قبؿ النساء العائمة الجدة كالخاالت كالعمات ... ،حكالي إلى 

لتناكؿ الغداء الذم يأتي مف  كقت الظييرة ، كبعد الصبلة الظير يتكجو إلى المنزؿ
                          

والثقافٌة   االجتماعٌةالعزابة ودوره فً الحٌاة  نظام: صالح ،اسماوى ، بن عمر ،المرجع السابق46
 .ص141بوادي مٌزاب ،
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لتقديـ  كفي العصر يقاـ حفؿ منزؿ الزكجة ىك عبارة عف أكمة  تسمى أرفيس،
 .التياني كبعد  صبلة العشاء يقدـ كليمة لكزراء فقط مع األىؿ العريس لتكريميـ

 المطمب الثاني: موســــــم المقابر "التنوبة"بالمزابية
مف أجداد التنكبة أم األكقاؼ المقابر يعني ما  كمف العادات كالتقاليد المتكارثة

األمبلؾ كؿ سنة ،"بدأ الناس  تركو المكتى مف أكقاؼ ينفدىا مف تنتقؿ إليو تمؾ
يقفكف جزءا مف أمكاليـ في خدمة عمار المسجد بتكفير التمر كالماء العذب  
كالطعاـ في مختمؼ المناسبات ،خاصة الطمبة الفقراء كالمساكيف  كيقكؿ األستاذ 

عضك حمقة العزابة، كأستاذ قسـ القرآف بمدرسة الحياة )كرشكش سميماف بف أحمد
كقاؼ .(إنو فتش في األرشيؼ الكبير المكجكد في مقر العزابة  ،كخير بشؤكف األ

فالكقؼ نكع مف أنكاع تزكية  لتحديد تاريخ بداية األكقاؼ فمـ يجد تاريخا محددا.
الماؿ كطمب مرضاة اهلل الرزاؽ الحفيظ  فالفبلح  يزكي بستانو بكقؼ مجمكعة مف 

لتنكبة" ىي صدقة كمالؾ الدار يزكي مسكنو بكضع "ا عراجيف التمر لممسجد،
كما يمزميا مف سمف كلحـ كترسؿ إلى  جارية  كتتمثؿ في تحضير كمية مف الطعاـ

المسجد مرة كؿ سنة كفي مناسبة مف المناسبات، حتى إنو لـ يبؽ مف يسكف 
بداخؿ سكر البمدة إال كيضع صدقة جارية لممسجد سكاء كاف إباضيا أـ مالكيا 

حكاـ النسيج االجتماعي كيساعد عمى تكثيؽ الركابط االجتماع ية ك الركحية ، كا 
أدخؿ العزابة تنظيمات كتغيرات إلى نظاـ المقابر كعمى 47بركابط دينية أخكية

                          
دورٌة فكرٌة ٌصدرها  معهد مقال"  األوقاف الخٌرٌة لمسجد القرارة "، مجلة الحٌاة "محمد بن صالح: 47

العدد الثالث. نشر جمعٌة التراث ، القرارة ،غرداٌة، رمضان  -الجزائر -بالقرارة –الحٌاة 
 ص.120م،2000هـ/جانفى 1420
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األكقاؼ كطريقة تكزيعيا   "المقابر" أك حسب ما ركل عف مشايخ مزاب أف كاضع
ىك المرحـك الشيخ محمد بف الحاج  المعركؼ بالشيخ بالحاج دفف في بني 

اختيرت فترة  شيرم ديسمبر ك جانفي  الشتداد حاجة الفقير فييا .قديما 48يسجف
إلى الطعاـ لشدة البرد ،فيزكد بمؤكنة غذائية لبعض أياـ األسبكع ،يستعيف بيا عمى 
فاقتو كطعاـ الكقؼ مصنكع بكيفية يمكف حفظ ألياـ حيث يحضر عمى بخار الماء 

.اختيار  49تاـ التحضير مرة كاحدة كيحتاج إلى إعادة التفكير في المنزؿ ليصبح
فصميف الشتاء ك الخريؼ ألف معظميا كأطكليما ىي مقابر الشتاء في كثير القرل 
كادم مزاب شيريف متتابعيف فعددىا في كؿ مف قصر غرداية ك العطؼ ثبلثة 
عشرة كأما مميكة كبنكرة سبعة كفي بني يسجف ثمانية كفي القرارة كبرياف 

تعقد فيو القابر مراعاة جيكد الفبلح الذم ينشغؿ  جمعتيف،أما في  فصؿ الربيع فبل
بفبلحة ،أما الصيؼ فاف معظـ الناس ينتقمكف الي بساتيف كيبقكف فييا إلى أكاخر 

 50الخريؼ بعد جني التمر.

في صباح كؿ  يـك الجمعة عمى الساعة الثامنة إلى غاية الثانية عشر ترل 
مساجد  بمباس مكحد عباء جمكع مف الفتياف كالشباب كالشيكخ يتجيكف نحك ال

بيضاء ك قطعة قماش بيضاء تكضع عمى رأس ال يسمح بدخكؿ إلى مسجد بعباء 

                          
رسالة  نظام العزابة ودوره فً الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة  بوادي مٌزاب،اسماوى ، صالح بن عمر: 48

موسى لقبال، معهد التارٌخ، جامعة الجزائر مشرف  لنٌل دبلوم الدراسات المعمقة فً التارٌخ االسالمً، 
 .ص157، 1986-1987،

طبعة العربٌة  ٌوسف، بن بكٌر، الحاج سعٌد :الوجه الحً لمقابر مزاب مقابر بنً ٌزقن نموذجا،49
 .ص31، 2010 غرداٌة، الجزائر، نهج أحمد،11

نظام العزابة ودوره فً الحٌاة االجتماعٌة والثقافٌة  : اسماوى  بن عمر،صالح  المرجع السابق ، 50
 ص.158بوادي مٌزاب، 
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ممكنة، حيث يجدكف فييا العزابة كحافظيف القرآف في حمقات تمسى بمجمس فيتجو 
الفتياف إلى مجالس َيس حيث يستفتح التبلكة مف إركاف كبير المستظيريف كمجمس 

خاتميف كغيرىـ أما مجمس األنعاـ لمعزابة كالمستظيريف مريـ يتجو إليو الشباب ال
 أما المجمس البقرة كبار العزابة  ككبار إركاف تجدىـ في صدر بجانب محراب .

أثناء تبلكة القرآف الكريـ،" تكزع الصدقات كتكزع عمى الحاضريف مف الطمبة 
رأ عمى اختبلؼ مستكياتيـ كعمى كؿ مف شيد كحضر إلى مكاف. كأثناء ذلؾ يق

القرآف مف أكلو إلى آخره. كيحتفظ ككيؿ المسجد بسجؿ خاص تسجؿ فيو ىذه 
الصدقات: اسـ الكاقؼ الدار التي كقؼ ليا، ككميتيا ككقت أدائيا. كيحاكؿ الككيؿ 
تكزيعيا، كأما كميتيا فتختمؼ حسب طاقة الكاقؼ كسخائو فأقميا ثبلثة أمداد كثبلث 

ف أف يككف غنميا لجكدتو كرفعتو لكف لحمات كربع نقاصة سمنا كيشترط في السم
مع تغير الظركؼ المعيشية تسامح مجمس العزابة في استعماؿ السمف البقرم 
كمشتقاتو أك ما يقـك مقامو. كأكثر التنكبة تككف تجمي كقد يتجاكز ىذا المقدار 
كتصؿ إلى عشريف مدا كأكثر. غير أف ىذا التجاكز قد أضر كثيرا الكرثة الفقراء 

ترم دارا بيا تنكبة كبيرة لما تغيرت الظركؼ كتضاعفت األسعار. كتجمع أك مف يش
 .51ىذه الصدقة كتكزع

 

 
                          

 ص.120"، مقال"  األوقاف الخٌرٌة لمسجد القرارة "، مجلة الحٌاة: المرجع السابق، محمد بن صالح51
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 الترتيب في مكسـ المقابر لقصر بني يزقف:

الجمعتاف األكلياف بمقبرة الشيخ بامحمد ككانتا خاصتيف بالمعاريؼ )جمع  -
 "معركؼ" كىي الصدقات التطكعية(

 الجمعة الثالثة بمقبرة الشيخ باسو -
 لجمعة الرابعة بمقبرة الشيخ حمك أكيكسؼ ككانت خاصة بالمعاريؼ ا -
 الجمعتاف الخامسة كالسادسة بمقبرة الشيخ بامحمد  لتنفيذ األكقاؼ  -
 الجمعة السابعة بمقبرة الشيخ حمك أكيكسؼ لتنفيذ األكقاؼ  -

 52الجمعة الثامنة كاألخيرة بمقبرة الشيخ بالحاج كتسمى لختمت أم الختمة.

 الثالث: أنفـــــــــــــــاش صدقة جماعية في قصر آتمميشتالمطمب 
تعكد ظاىرة "أنفاش" إلى الشيخ أبي ميدم عيسي بف إسماعيؿ*حيف "حمت 
مجاعة بالقرية ذات سنة فقاـ بنحر ناقتو كتصدؽ بيا عمى الناس فأخذت العممية 

صغار باكرا يستيقظ ال»....يقكؿ باعمارة سميماف بف أحمد  اسمو انتسابا ال تبركا"
عمى أمؿ مشاىدة الحفؿ السنكم كقد أعفتيـ المدرسة الفرنسية عف الدراسة يكميا 
بعد أف بعث العمدة بمف يخبر مديرىا كيذكره بأف اليـك مف أعياد القرية كقد سقط 

                          
الوجه الحً لمقابر مزاب مقابر بنً ٌزقن نموذجا ،  :المرجع السابق ، ٌوسف بن بكٌر، الحاج سعٌد52

 ص.32
 

م( علم من أعالم بلدة ملٌكة 1564هـ /971*عٌسً بن اسماعٌل بن موسى أبو مهدي )ت :ذو القعدة 
المذهب اإلباضٌة  بمٌزاب أصله من عرش أوالد ناٌل بالجزائر ،نشأ على المذهب  المالكً ثم تحول إلى

فصار من أعالمه أخذ العلم على ٌد الشٌخ عمً سعٌد الجربً له مؤلفات منها :الرد على بعض الطاعنٌن 
 فً المذهب اإلباضٌة ، و مقامه موجود فً قصر ملٌكة العلٌا وٌعد من أهم مصلٌات وادي مزاب. 

 



45 
 

مف رزنمة التعميـ حسب اتفاؽ البمدة مع إدارة المدرسة عند نشأتيا في تشريف 
 53«ـ1885األكؿ سنة 

عادة حافظ عمييا سكاف المنطقة مف القديـ  فيي فرصة لمتسامح  أنفاش ىي
كالفرحة بيف سكاف القصر يتجمع الشباب كالكيكؿ ألجؿ التحضير لمكليمة الكبيرة 
تسمى إكزاف لسكاف القصر كتككف  ىذه المناسبة في فصؿ الخريؼ بعد رجكع 

القصر ،ككممة  السكاف مف البساتيف ألف ىدفو ىك لـ الشمؿ كالترابط بيف السكاف
 أنفاش عند المزابييف أفتش أم فؾ النزاع كالضغينة كالتسامح.

 الزيارة في قصر آت مميشت مميكة العميا-أ

كنياية تقاـ زيارة مصميات في يـك الجمعة يشارؾ فييا كؿ مف العزابة ك 
إركاف كالشباب بالتكبير كالتسبح  "بسـ اهلل يا اهلل يا رحماف يا رحيـ يا الميـ  

منا" عند كصكؿ إلى مصمى الشيخ يتكقفكف فييا يدعكف اهلل برحمة الشيخ ارح
كاألمة ثـ يكاصمكف إلى آخر المصميات، تقاـ مناسبة الزيارة السنكية عند ختاـ 
المقابر تحت نفحات الربيع فتستعد القرية عندىا ليكميا المعمـك إذ تبدأ مف ضريح 

ؿ في الصباح الباكر في كفد الكلي الصالح الشيخ أبي ميدم عيسي بف إسماعي
بييج لبس البياض كاستعد ليذا الحدث مند أياـ فينطمؽ الجمع مارا بعدة محطات 

 54تاريخية 

                          
األولى ،قسم األعالم لمحضرة  منارة سلٌمان ، باعمارة بن احمد :من ذاكرة األٌام آت ملٌشت، الحلقة 53

 . ص41، 2017اإلٌمان، ملٌكة ،غرداٌة، الجزائر،
 ص.46نفس المرجع ،من ذاكرة األٌام آت ملٌشت ،  54
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كبعد صبلة العصر يتجمع الناس في مصمى الشيخ أبي ميدم يتمى فيو جزء مف 
القرآف الكريـ كتجمع الصدقات كتكزع عمى الحاضريف كدعاء مف كبير العزابة عميو 

األمة اإلسبلمية  كؿ في بيجة كسركر، ثـ يتكجيكف  إلى مسجد لصبلة الشيخ ك 
 المغرب ،راجيف رحمة اهلل.
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   :الفصل الثالث

 احلياة االقتصادية
 يف 

 م19ـ /ه13 القرن مزاب وادي 
الفالحة :ولالمبحث األ  

الري و الفالحة :ولالمطلب األ  

تقسيم المياه :المطلب الثاني  

الصناعة :المبحث الثاني  

صناعة المغزل والنسج :ولالمطلب األ  

التجارة :المبحث الثالث  
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 المبحث األول: الفالحة
 المطمب األول: الري و الفالحة

إف منطقة  كادم مزاب تنتمي  إلى نطاؽ المناخ الصحراكم الجاؼ حيث 
درجة  0صيفا )شيرم جكيمية كأكت( كتنخفض إلى 50تصؿ درجة الحرارة إلى 

تاء )شير جانفي( أما التساقط فيك ضعيؼ كغير منتظـ حيث كحد أقصى ش
ممـ كمعدؿ األياـ الممطرة في السنة حكالي 30ك20يتراكح المتكسط السنكم ما بيف 

%بيف 24% بيف شيرم أكتكبر ك أفريؿ ك42يكما كبالنسبة لمرطكبة، فتبمغ 12
يقدر عدد شيرم مام كسبتمبر. كعدـ انتظاـ سيبلف األكدية ككذا ُفجائيتيا حيث 

مرات سيبلنيا سنكيا بمرة أك مرتيف في حيف قد تمر عدة سنكات بدكف سقكط 
األمطار أك سقكطيا بشكؿ ضعيؼ ال يؤدم إلى سيبلف أم كاد .فجائية الكدياف 
كعدـ انتظاميا جعمت إنساف يقيـ عمرانو فكؽ سفكح الجباؿ كالمرتفعات مما يحقؽ 

 55األعداء . لو األمف مف سيبلف الماء ككذا مف ىجكمات

يعتمد عمى ما تكفِّره لو بيئتو تمؾ لتسيير يكمو مما جعؿ  الرجؿ  المزابي 
كتمبية حاجاتو الحيكية. فستعمؿ ذكاءه العقمي كجيده العضمي، كما يتكارثو مف 
خبرات كتجارب مف سبقو في تمؾ األرض، ليتحدَّل بيا متاعب الحياة في تمؾ 

 .البيئة القاسية الشحيحة

                          
رسالة دكتورة العلوم فً  ناصر،بالحاج،النظم والقوانٌن العرفٌة بوادي مزاب فً فترة الحدٌثة،51

 2قسٌنطنة كلٌة العلوم االنسانٌة ،جامعة خالتارٌ قسم التارٌخ الحدٌث والمعاصر، فاطمة الزهراء قشً،
 ص.199، 2013/2014،
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مزاب عمى الفبلحة ككاصمكا في ىذه الفترة مف تاريخيـ تذليؿ اعتمد بنك 
الصعاب كتسخير إمكانياتيـ المحدكدة جدا لتكسيع البقع الخضراء التي أصبحت 
بذلؾ كاحات فقد كانكا ينيجكف نظاـ التقشؼ فى حياتيـ اليكمية كيطبقكف مبدأ 

اصرىا يتخذكف االكتفاء الذاتي كظمت النخمة محكر اقتصادىـ منيا يتقكتكف كبعن
سقكؼ بيكتيـ كيصنعكف أثاثيـ ك أكانييـ كفى ظبلليا يستريحكف مف تعب الكد 
كحرارة الطقس صيفا كتحتيا يزرعكف بعض البقكؿ كالفكاكو إال أف ذلؾ لـ يكف 
باألمر الييف فاألراضي الصالحة لمزراعة كانت ضيقة كالرياح المكسمية لـ تكف 

 56. لتسيؿ الفبلح

قامكا بحفر ما  استغبلؿ المياه الجكفية  كسيبلف الكدياف الفجائية ،ففكركا في 
مترا، كزيادة عمى ذلؾ أقامكا سدكدا   40بئر يزيد عمؽ الكاحد منيا  300يزيد عف

،  فتعتبر مياه الكدياف بتسربيا إلى باطف 57عمى كادم مزاب كركافده لحجز المياه
مترا  50ك20كح عمقيا ما بيف األرض، مصدر طبقة المياه الجكفية ، كالتي يترا

 كيتجاكزىا أحيانا ك التي كاف االعتماد عمييا كميا مف طرؼ السكاف.

ندرة الماء عممتيـ اقتصاده كاقتسامو بتساكم حتي لك كاف كفيرا فكضعكا لو 
ندرة الماء فرضت عمى بني مزاب مند القديـ كضع نظـ نظاما لتقسيـ المياه. ف

يف الجميع، فعف مدينة غرداية كمف المعركؼ محميا أف دقيقة الستغبلليا كتكزيعيا ب

                          
تارٌخ بنً مزاب دراسة اجتماعٌة و اقتصادٌة والسٌاسٌة ،المطبعة  بن بكٌر ،الحاج سعٌد: ٌوسف56

 .ص40، 1999 العربٌة ،نهج طالبً أحمد ،غرداٌة، الجزائر،
م ، دار صبحً للطباعة والنشر، 19هـ/13خالل القرن بٌشً : ٌـهــود منطقـــة وادي مزاب  ،رحٌمة 57

 .ص2014،29،30،31 جزائر،–غرداٌة  -متلٌلً
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الشيخ حمك كالحاج ىك منشئ نظاـ تقاسيـ المياه بجناف المدنية ككانت الكاحات 
 النخيؿ بعيدة عف القصكر السبعة كبما أف المنتكج األساسي ىي التمكر.

 نبذة عن تقسيم المياه  :المطمب الثاني 

اف القصب: الذم ىك عابرة عف قصبة قيؿ أف السيؿ في سيره يسمكنو بميز 
أمتار تكضع عمى األرض بيف حجرتيف صغيرتيف 10مستقيمة طكليا يبمغ احيانا 

تسمى كؿ كاحدة  َتَماُدكْنْت' في اتجاه مياه الغدير كتحفر في إحدل جيتييا ساقية 
صغيرة عمى امتداد القصبة كيصب فييا الماء ابتداء مف كسطيا بالنسبة  لمقصبة 

لمياه نحك طرفييا حتى تككف الحجرتيف متساكيتيف مع اتزاف الماء ال كتتجو ا
تنخفضاف عنو كال تبرزاف، ثـ تثبيت  الحجرة التي مف ناحية  اتجاه الغدير كتنزع 
األخرل كتقدـ إلى األماـ دائما في اتجاه المياه ،كىكذا يعاد الميزاف مرة ثانية فثالثة 

ؿ الجبؿ إلى ككات البساتيف كالغابات كىي فرابعة .. حتى يصمكا بالساقية مع أسف
كىذه الَفَتحات أك األبكاب تستعمؿ لتكزيع المياه كتغمؽ بعد أخذ ، 58في اتزاف كاحد

القاعدة عندىـ: عرض السيؿ يقسـ عمى أجزائو ميما كانت كؿ حي نصيبو ، ك 
سنتمتر 104قميمة أك كثيرة مثاؿ ذلؾ : لك كاف عرض السيؿ يقسـ عمى أجزائو 

ذا كاف عرضو  104و أم عدد ككاتوكأسيم فيصير لكؿ ككة منيا سنتيما كاحدا كا 
ذا كاف في آخر السيؿ بقايا مف الككات، مثبل 208 يككف لكؿ ككة سنتيميف، كا 

                          
،تفصٌل الجواب عن تقاسٌم مٌاهه 09/10مجلة الهندسٌة الجزائرٌٌن،عدد :  الحاج بومرٌقه سلٌمان،58

 ص.1983،16السٌول بوادي مٌزاب،
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ذا كاف 20سنتيما ،يككف لكؿ ككة100نحك: خمسة كعرض السيؿ فيو سنتيما كا 
 59سنتيما.20عرض السيؿ 

بعض االراضي  ارجعىذا التقسيـ لممياه أعطى دافعا لبلىتماـ بالفبلحة حيث 
ككانت الكاحات النخيؿ بعيدة عف القصكر السبعة كبما أف ُبكر إلى كاحات َغناء، 

نكع(، فقد بمغ عدد أشجار 24المنتكج األساسي ىي التمكر بكؿ أنكاعيا )حكالي
نخمة أما تسكيؽ ىذا اإلنتاج ألؼ 180النخيؿ في بساتيف كادم ميزاب أكثر مف 

األساسي  فكاف نحك الشماؿ ك كاف لمنخيؿ تأثير كبير في الحياة باعتبارىا المصدر
 لمتمكيف التمكر فيي أيضا مصدر لؤلخشاب كالصناعات التقميدية. 

أما نسبة إنتاج التمكر فإنيا متغيرة مف سنة إلى أخرل كذلؾ تأثرا بالحالة 
ة إضافة إلى طبيعة األرض فقد كانت نسبة اإلنتاج المناخية التي تسكد المنطق

 . 60ألؼ قنطار 25تصؿ إلى 
عرؼ المزابيف أف ال سبيؿ لعيش في أرض قاسية إال بتحدم الصعاب 

 الطبيعة كقمة مياىيا إال أف حب العمؿ كرفع التحدم أكسبيـ خبرة تكيؼ معيا .

ؿ يزرع المزابيف القمح اعتزاز المزابيف بالفبلحة كاحتراميـ ليا  كمع غراسة النخي
كالشعير كالفكؿ ك كما كاف لبعض المزركعات ركاج في منطقة كادم ميزاب مثؿ 

ذنجاف ك البطيخ بنكعو األصفر ك األحمر باإلضافة اطماطـ ، الجزر الكرـك ،الب

                          
 ص.16،17الجزائرٌٌن،مجلة الهندسٌة :مرجع نفسه، سلٌمان، الحاج بومرٌقه59
م ، دار صبحً للطباعة والنشر، 19هـ/13بٌشً رحٌمة ، ٌـهــود منطقـــة وادي مزاب خالل القرن 60

 ص.2014،37جزائر،–غرداٌة  -متلٌلً
 كوة :انظر إلى مالحق
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إلى أشجار التفاح ك الرماف كالتيف كالعنب غيرىا مف المزركعات الشتكية كالصيفية 
ز الثابت  كاألصالة ألف فييا كؿ ما يحتاجو مف عراجينيا التمر فتعد النخمة رم، 61

يقتاتكف منيا  كمف جدعيا يصنعكف أعمدتا لبيكتيـ كمف أكراقيا يصنع منيا  
مستمزمات البيت مف  ػ تقنينت لشرب الماء ،كحصائر لجمكس عمييا  "كِتَمْمَدْت " 

 ك" تيْسِنْت" قفة ليحمؿ فييا أشياء، مركحة يد .....

زابيف يحترمكف الفبلحة كيعتزكف بيا فبعد رجكع التاجر منيـ مف تجارتو الم
في الشماؿ في شيكر عطمتو يعكؼ عمى الفبلحة في بستانو ال يتسكع في 
االسكاؽ ككذلؾ إذا تقاعد ككفاه شركائو الذيف كانكا أنجراءه أمر التجارة فإنو يعكؼ 

 .عمى الفبلحة بستانو كاليركف إلى الكسؿ كالممذات

كؿ أسرة في مزاب ليا بستاف خارج المدينة كالبستاف المزابي يغرس بذكؽ ك 
كيراعي فيو الجماؿ انو لمنزىة كسكني العائمة الصيؼ أيضا فترل النخيؿ صفكفا 

 62كبينيا ضركب األشجار المثمرة.
 
 

                          
، عالم المعرفة للنشر 1محمد علً، دبوز، نهضة الجزائر الحدٌثة وثورتها المباركة ، الجزء االول ،ط61

 ص.180، 2013وزٌع، الجزائر،والت
 ص.180مرجع نفسه ، محمد علً، دبوز، نهضة الجزائر الحدٌثة وثورتها المباركة ، 62

 robin :Le m’zab et son annexion aاحصاء بعد االلحاؽ لنخيؿ كاالبار  كادل مزاب مف كتاب: 
la  France.1884. ،16انظر في المبلحؽ ،ص. 
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 اعتــــــــالمبحث الثاني: الصن

 المطمب األول: بعض جوانب الصناعة في وادي مزاب
تتصدر الصناعة النسيجية بقية الصناعات التقميدية كالحمي كالفخار كالنجارة 
كالجمكد كما شابو مف ذلؾ فصناعة النسيج عريقة بالمنطقة كىي متعددة األشكاؿ 
تتمثؿ بالخصكص في صناعة الزرابي كالمبلبس الصكفية فالزربية المزابية تتمتع 

تعبيرية خاصة بيا كىي مستكحاة  بعناصر كرمكز زخرفية متميزة ذات قيمة رمزية
مف الصناعات مف الحياة الثقافية كاالجتماعية كالتاريخية لمجتمع كادم مزاب، 

السائدة بمزاب صناعة مكاد البناء مف جير كجبس كانت تصنع ليا أفراف مبنية مف 
حجارة كطيف أحمر مستديرة الشكؿ كصناعة تسكية أخشاب النخيؿ لمتسقيؼ 

لصنع بكرات النزح كحامبلتيا كأدكات النسج كأكاني كخشب بعض األشجار 
 المطبخ.

يتخذ المزابيف مف جذكع نخيميـ عكارض لمتسقيؼ كأخشابا لصنع األبكاب 
كمكاييؿ لمتجارة كمياريس لطحف الحبكب كأكاني مختمفة كيتخذكف مف جريدىا 

الء ستائر كسقكفا. كيصنع مف أكراقيا كأليافيا حصائر كحباؿ كأقفاؼ كأطباؽ  كد
 كمظبلت كمراكح.

كمف أىـ الصناعات دباغة الجمكد لصناعة الدالء بالمزابية "ْتَجاكْت" كصناعة 
الفخار لصناعة األككاب كاألباريؽ كالقمؿ ك"ْتَخاِبْت" لتخزيف التمكر كالزيت. يصنع 
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كؿ ذلؾ مف طيف خاص ثـ يكضع في أفراف خاصة بو،كىذه األفراف كجدت بكؿ 
63ككانت تنتج فخارا .مف  قصر مميكة كقرارة 

  

اشتير بنك مزاب بصناعة الباركد . ككاف لكؿ قرية عدد معتبر مف المياريس 
الصخرية الكبيرة لصنع الباركد كبيعو لمقكافؿ. حيث ذكر األغكاطي في رحمتو 

في  كادم ستة بمداف كقرل أكبرىا غرداية كيضـ ىذه البمدة ألفيف كأربعمائة »... 
.كال يستخرج الماء االمف اآلبار. ك غرداية ليا سكر  مسكف ،بما فذلؾ المساجد

كليا سكؽ كبير ، منارتاف كبكابتاف في السكر . كىي ليست تحت نفكذ أم سمطاف 
،كيذكر طريقة صنع الباركد يقكؿ أف جميع »... ،«. كيتكمـ السكاف فييا البربرية 

يجمع  سكاف الصحارم يعرفكف فف صناعة الباركد . كطريقتيـ فيو ىي ىذه :
التراب مف األرض أك مف المبلط في القرل الميدمة . كىذا التراب الذم كاف في 
األصؿ مف المادة مالحة يكضع في ماعكف كيصب عميو الماء ، بنفس الطريقة  
التى يعالج عند الصابكف . ثـ يغمي الماء إلى أف يصبح خاثرا ثـ يؤخذ رطؿ منو 

ة أرطاؿ مف الفحـ المستخرج مف شجر كيخمط مع أربعة أرطاؿ مف الكبريت كأربع
الدفمى. كىذه العناصر المختمفة تخمط جميعا في غضكف أربع ساعات فيصير 

 64«.باركدا

                          
تارٌخ بنً مزاب دراسة اجتماعٌة و اقتصادٌة والسٌاسٌة ،المطبعة ٌوسف ،الحاج سعٌدبن بكٌر ، 63

 ص.46،  1992،45العربٌة ،نهج طالبً أحمد ،غرداٌة، الجزائر،

 انظر فً المالحق صناعة أدوات منزلٌة
 . ص91، 2011مجموع رحالت ، المعرفة الدولٌة للنشر والتوزٌع ،الجزائر، سعد هللا، أبو القاسم:64
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كانكا يستكردكف لذلؾ الكبريت مف تكنس كليبيا كممح الباركد مف الجنكب  
 .65الغربي. أما الفحـ فكانكا يحصمكف عميو بكاسطة شجر األثؿ المكجكد بالمنطقة 

 صناعت المغزل والنسيج :الثاني المطلب
 حكمة تقكؿ "أغبلف ُيِميْد َجاْر َسَنػْت ِتْرَساْؿ" ِتْرَسمْػْت َف ْتَجِمػػي ترسمت ُنَغرـْ 

 يعني أف كادم مزاب بنى بحفر اآلبار كالنسيج .

عند قدـك أم زائر ألكؿ مرة إلى منطقة كادم مزاب يرل لباس القصكر مكحد 
 العباء بيضاء كسراكيؿ ك قبعات بيضاء. خاصة في المناسبات الدينية

بدأت صناعة الصكؼ في كادم مزاب مند استقرارىـ في قصكر ، فكاف لباس 
المنسكج يمبس مباشرة مف غير صباغة أم عمى شكؿ طبيعي ،حيث تعتمد عمى 
الصكؼ التي تستخرج مف جز األغناـ حية أك استغبلؿ صكفيا بعد ذبحيا، 

ألغناـ كاإلبؿ لذلؾ يعتمد لباس عمى مادتيف الكبر فمنطقة كادم مزاب مشيكرة با
 كالصكؼ.

ال يخمك البيت المزابي مف كجكد المغزؿ لنسج الزرابي كالفرش كالقشاشيب 
كغيرىا حيث يخصص مكانا لنصب المنسج "أزط " بالمزابية فتقـك العائمة بتكفير 
الدخؿ مع زكجيا كالمساىمة في مصركؼ البيت كذلؾ بالعمؿ في إنتاج 

لمنسكجات المحمية سكاء لبيعيا أك استعماليا مف أحد أبناء األسرة كيعتبر المغزؿ ا

                          
سعٌدبن بكٌر ، تارٌخ بنً مزاب دراسة اجتماعٌة و اقتصادٌة والسٌاسٌة ،المطبعة ٌوسف ،الحاج 65

 ص.46، 1992العربٌة ،نهج طالبً أحمد ،غرداٌة، الجزائر،
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تقـك بالعمؿ في المغزؿ لما تجد   كسيمة لشغؿ الكقت بالنسبة لممرأة المزابية حيث
 .66كقتا فارغا كربما خصصت كقتا معينا لمعمؿ فيو كغالبا ما يككف في المساء

خذ الصكؼ إلى المنزؿ حيث تقـك بعد أف يقـك الرجؿ مف جز األغناـ يأ
المرأة بغسمو بتصفيتو  يدكيا مما يكفر ليا الصكؼ،عف طريؽ آلة تسمى )آمشد( 
لتفكيؾ كعزؿ الصكؼ القصير عف الطكيؿ الستخراج قطع مف الصكؼ تسمى 

سـ ثـ تستخرج قطع طكيمة يبمغ طكليا حكالي 20"َأْنَزغْف" التي تبمغ طكليا حكالي 
 ."تَاْنزسْت " ـ  لنسيج تسمى 6-20

ثـ تككف منو خيكطا مف خبلؿ آلة )آزدم( كبعدىا يتككف لدييا خيكطا 
ذا احتاجت إلى تمكينيا تقـك بشراء صبغ األلكاف التي تحتاجيا  صكفية بيضاء كا 
فتقـك بغمي الماء ك تضع فيو لكف معيف مع الصكؼ الذم تريد تمكينو فيتككف 

مف زرابي 67.. فتنسج منيا ما تشاء.لدييا خيكطا صفراء أك خضراء أك بنية أك.
 .لبيع كلتزيف المنزؿ

يكجد بعض الحرؼ التي كانت تصنع في كادم مزاب بجانب النسيج فييا 
 مايمي عناصر الحمي الذم كانت تتزيف بو المزابية فمف الذىب :

                          
إبراهــٌم ، حرٌزي بن موسى: الحضارة العمرانٌة فً وادي مٌزاب  ، العالمٌة للطباعة و الخدمات 66

 ص.39، 2016الجزائر، -قلٌعة تٌبازة -،البلٌدة

 مستمزمات النسيج أنظر في المبلحؽ

 

 ص.39نفس المرجع ، إبراهــٌم ، حرٌزي بن موسى ،الحضارة العمرانٌة فً وادي مٌزاب  ،67
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 تسغناس: جمع تسغنست لمسؾ أطراؼ الممحفة عمى الكتفيف. 

: قبلدة تمسؾ كؿ طرؼ مف طرفييا  الصارمية  -أصرا أم العقد  -الخاتـ
تصغدريف أك لمسايس   -البزيـ: لتزييف الشعر  -تمشرفيف أم األقراط  -تسغنست

 أم األساكر.

 أما حمي الفضة فيشتمؿ عمى:

 تممغيت كىي نكع مف العقد تمسؾ كؿ طرؼ مف طرفييا تسغنست.

 تجبلؿ تعمؽ في نياية شعر العركس عمى ظيرىا. -أزالف أم الخمخاؿ  -

 68الخاتـ. -تصغدريف أم األساكر -تسغناس لمسؾ الممحفة -

كؿ سنة مع بداية بغرداية فخصص عيد لمزربية كيتزامف ميرجاف عيد الزربية
فصؿ الربيع حيث يتـ خبلؿ حفؿ االفتتاح تنظيـ استعراض مككف مف عربات 
مزينة بمختمؼ الزرابي كالمنتجات الفنية التقميدية مف مختمؼ دكائر كبمديات 

 . غرداية كالية

 
 

 

                          
بن بكٌر ، تارٌخ بنً مزاب دراسة اجتماعٌة و اقتصادٌة والسٌاسٌة ،المطبعة  ٌوسف ،الحاج سعٌد68

 ص.48، 1992العربٌة ،نهج طالبً أحمد ،غرداٌة، الجزائر،
 انظر الى مالحق مستلزمات تزٌن عروسة
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 المبحث الثاني التجــــــــارة

 م31المطمب األول  التجارة في وادي مزاب القرن 

ـ( 19ىػ/13امتازت الحياة االقتصادية في منطقة كادم ميزاب خبلؿ القرف)
بالتنكع، فكاف أىـ نشاط اقتصادم ىك الفبلحة كالرعي ، ثـ يمييا التجارة أما 

فنشطت حركة التجارة في منطقة كادم .الحرؼالصناعة فكانت تعتمد عمى 
مزاب)ببلد الشبكة( بعد تحكيؿ طريؽ القكافؿ إلييا، كذلؾ بعد خراب منطقة سدراتو 

ـ( كخراب مدينة  تمنطيط  بتكات نتيجة إجبلء الييكد عنيا 1229ىػ/626سنة)
 69ـ(1492ىػ/898سنة)

مجاكرة إف لـ تعرؼ منطقة كادم مزاب نشاط التجارة إال بعد ىبلؾ أسكاؽ 
ممارسة التجارة جاءت بعد استقرار كضماف العيش مف مأكؿ كالشرب ثـ تحكؿ 

 تدريجيا إلى تاجرا محترؼ.                   
كلـ يكف استعماؿ العممة ضركريا إذ أف التبادؿ كاف أكثر ركاجا في  

المعامبلت البسيطة   كىكذا كاف المزابي المدني يتنازؿ لمبدكم عِف)ربعي( مف 
قشر الرماف لصباغة األصكاؼ كالجمكد مقابؿ كبش, أك عف برنكص جيد النسج 

 70مقابؿ خمس جزات صكؼ ,أكعف ربعي مف الفمفؿ مقابؿ تيس كىكذا.  
نظرا لمكقع الذم حظى بو كادم مزاب أعطى إضافة لرجؿ المزابي في تنكع 

نما أيضا الجانب التجارم.  مداخيؿ كال يعتمد فقط عمى جانب الفبلحة كا 
                          

م ، دار صبحً للطباعة والنشر، 19هـ/13ٌـهــود منطقـــة وادي مزاب خالل القرن  :بٌشً رحٌمة ، 69
 ص.2014،34جزائر،–غرداٌة  -متلٌلً

70 Claude،pavard  ، Lumières du m’Zab،edition113، rue de paris-92100      
       Boulogne-Billancourt- France، Ghardaïa Dat 28july1974. 
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سرعاف ما أدرؾ أنو يجب عميو أف يتحكؿ إلى تاجر الستثمار غابات نخيمو 
الضائعة التى ال تستطيع أف تحيا تمقائيا، كفي أمد قريب ،أصبحت غرداية المركز 
الرئيسي لمتبادؿ التجارم في شماؿ الصحراء الكبرل فكاف الناس يتبادلكف فييا 

مكبة مف السكادف بالمكاد الغذائية مسحكؽ الذىب كريش النعاـ كالعبيد كالسمع المج
 71المجمكبة مف التؿ.

ـ( بيف منطقة كادم مزاب 19ىػ/13فيعتبر التبادؿ التجارم في القرف )
كالمناطؽ الصحراكية مف أىـ األنشطة االقتصادية خاصة مع منطقة تكات مف أىـ 

المرتبة البضائع بيض كريش النعاـ التي كاف يحتكرىا الييكد، كاحتمت تجارة العبيد 
األكلى فقد كانكا يجمبكنيـ مف عيف صالح كيتـ بيعيـ في سكؽ بف يزجف كسكؽ 

 فرانؾ حسب الجنس كالسف. 400ك250غرداية  ككاف ثمف العبيد يتراكح ما بيف 

مف بيف السمع المجمكبة الزيت مف بكسعادة ،ككذلؾ القمح كالشعير المذاف 
 يجمباف مف التؿ، أما الزبدة 

زكد بيا مف عند الرحؿ)العرب(، إضافة إلى البيارات كالفخار فقد كاف يتـ الت
 كاألقمشة القطنية مف تكنس.

كاف التجار التكاتيكف يحضركف إلى منطقة كادم مزاب قراضة الذىب التي 
يتـ منيا صياغة األقراط كاألسكرة كبالنسبة  لمشب فيجمبكنو مف تمنطيط  كقد كاف 

سنت لمنصؼ 50ذلؾ الحناء التي بمغ ثمنيا فرانؾ كك30إلى20سعره يتراكح ما بيف 
 72كيمك غراـ 

                          
.Claude،pavard  ، Lumières du m’Zab :نفس المرجع 71 
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فيذا  التبادؿ بيف المناطؽ الجنكب كالشماؿ أسيـ في بزكغ منطقة كادم 
 مزاب كقطب تجارم في جنكب .

في كؿ قصر مف قصكر مزاب يكجد سكؽ شعبي داخؿ السكر يمتقي فيو 
ء خاصة كىذا تجار مف داخؿ كخارج المدينة لتعرض فيو السمع يكميا في السما

السكؽ غالبا ما يككف داخؿ المدينة قريبا مف المسجد ليشرؼ عميو أعضاء مف 
حمقة العزابة لمراقبة حركة البيع كالشراء حتى تككف تحت إطار الشريعة اإلسبلمية 
كفي السكؽ تعرض السمع المحمية مثؿ الزرابي ك القشاشيب كالفرش بمختمؼ 

لمنتكجات المحمية كما تعرض بعض أنكاعيا كالتمكر ،إلى غير ذلؾ مف ا
المحاصيؿ التي يحصدىا الفبلح مف غابتو يكميا ككذلؾ تعرض فيو السمع التي ال 
تتكفر في البمدة مثؿ السمف كالشام كالقيكة كالسكر كالعسؿ كالصكؼ التي يجمبيا 
التجار مف خارج البمدة أك حتي مف خارج الببلد حيث كانت القكافؿ التجارية تحط 

في أسكاؽ مزاب كتتـ عممية بيع بعض السمع المحمية ذات الجكدة العالية  رحاليا
مثؿ الزرابي كالفرش كالقشاشيب عف الطريؽ عممية المزايدة  أك ما تسمى ب 
)الداللة( فيعرض الدالؿ )أدؿ( السمعة كيدكر بيا في السكؽ طالبا الزيادة فييا إلي 

 . 73حد يقتنع بو البائع 

الزائر كجكد مكاتب ك حجرات تكضع فييا السمع أك  عند دخكؿ السكؽ يبلحظ
الستقباؿ الضيكؼ ، ككانت بعض المحبلت أك " الحجرات" خاصة بالعشائر " إما 
ما لممراقبة كما تكجد دار تككف تحت تصرؼ جماعة المدينة  لؤلعماؿ التجارية كا 

ا يككف كتعرؼ بدار "النزالة " اإليكاء الضيكؼ مف البدك أصحاب القكافؿ كغالبا م

                          
لعالمٌة للطباعة و الحضارة العمرانٌة فً وادي مٌزاب ، دار النشر ا :إبراهــٌم ، حرٌزي بن موسى73

 ص. 46، 2016الجزائر -قلٌعة تٌبازة -الخدمات ،البلٌدة
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ليذه الدار إسطبؿ لربط الدكاب قد يككف مجاكرا ليا كقد يككف خارجا عنيا فعمى 
الجماعة ضيافتيـ كعمؼ دكابيـ ككاجب ال تفريط فيو  كقد أحصى الطبيب 
الفرنسي ىككي أسماء القبائؿ البدكية التي كانت قكافميا ترتاد أسكاؽ كادل مزاب 

المكتب العربي بغرداية فيما بيف  مف خبلؿ أفرادىا الذيف تمت معالجتيـ في
ىػ( كاآلتي : االرباع ، 1314/1315ـ)1898جانفي 01ك1897جانفي 01

المخادمة، سعيد عتبة، بعض أكالد نايؿ ،كآخركف مف بدك األغكاط كالجمفة 
الخدمات المكجكدة في السكؽ تجمب التجار مف أماكف مف الجنكب كالشماؿ كأيضا 

مى المنطقة أرباحا، ك لضبط المعامبلت كضعكا األمف كتعامؿ الجيد م يضفي ع
العزابة قانكف السكؽ بالنسبة لممعامبلت الخارجية ،فإف لكؿ سكؽ مف أسكاؽ مدف 
مزاب قانكف خاص بالتعامؿ مع تمؾ القكافؿ  حيث جاء في نص اتفاؽ جماعة 

 غرداية  لكؿ ما يدخؿ سكؽ الببلد:

ثؿ الزرع كالصكؼ مف يتسكؽ إلى العربي الذم يأتي بأمكر السكؽ م (1
كالغنـ كالسمف إذا كاحد مف ببلدنا قعد يبيع إلى أعربي فبلبد يعطي لاير إلي 

 الجماعة كيقعد يتسكؽ إلى صاحبو 
كيشترط عمى العربي إجازة فبل لو عادة في الببلد إال عمى رضاء رب  (2
 .الرزؽ
فالبدكم ال يسمح لو بالبيع مباشرة في السكؽ بؿ يتفؽ مع شخص مف  (3

ينة ليبيع لو سمعتو ذلؾ أنو يككف عمى عمـ باألسعار كبتقاليد البيع دخؿ المد
كالشراء كال يقع التبلعب باألسعار أك الشطط في المطالبة أك الغش في السمع كىك 

 ما يعنيو الحديث مف البيع الحاضر لمبدم كتمقي الركباف
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يدفع البدك غرامة قدرىا القانكف بلاير كاحد لكف عمى ىذا الشخص  (4
ف لـ يفعؿ الذم  يبيع لمبدك أف يجبر األعرابي الذم يبيع لو كيعمف ذلؾ لمجماعة كا 

فإنو إلعادة لو في الببلد ام ال سبيؿ لو في بيع أك الشراء إال باتفاؽ بيف صاحب 
السمعة كالذم يبيع لو ثـ إف البائع شخص معركؼ لدل أىؿ المدينة كمعمف اسمو 

 .لدل جماعتو

حث البدك عمى ارتاد األسكاؽ التي تجد فييا ىذه الضمانات مف شأنيا أف ت
ك مخالفة قانكف يجر التاجر المنطقة إلى البراءة أم  74ضمانات أكبر لمربح "،

مقاطعة البيع معو اك الشراء أـ التاجر االجانب تفرض عميو المزمة كطرده مف 
 . السكؽ

 
 
 
 
 
 
 
 

                          
رسالة دكتورة العلوم فً التارٌخ  الحدٌثة بالحاج ،النظم والقوانٌن العرفٌة بوادي مزاب فً فترة ناصر،74

 العلوم االنسانٌة جامعة  قسم التارٌخ كلٌة الحدٌث والمعاصر، فاطمة الزهراء قشً،
 ص.227 ،2،2013/2014قسنطٌنة

 صور ألسواق انظر فً مالحق 



63 
 

 لخــــــــــــــــــــــــاتمة :ا

 بمجمكعة مف النتائج ىي:كفي األخير خرجنا 

أف تسمية ببلد الشبكة ىي كصؼ لطبيعة الجغرافية ، فتسمية مزاب ُأخذت  -
مف القبائؿ بني مصعب الذيف سكنكا المنطقة قبؿ زكاؿ سدراتو فأخذت تسمية منيـ 

 كليس عكس أف ىـ أخذكا التسمية .

أف حياة االجتماعية في كادم مزاب غاية كىدؼ منيا ىك التكافؿ  -
لى : "كتعاكنكا عمى البر كالتقكل "، اجتماعي كتمسؾ بالشريعة االسبلمية قاؿ تعاال

كتتجمى مظاىر الجماعة في الحياة االجتماعية بما تقرره ىيئة العزابة ،كالمجمس 
عمي سعيد كالمشرؼ عمى األمكر الدينية كالتربكية كاالجتماعية ،كمجمس باعبد 

تصادية ،فمراسيـ االعراس مثبل كمقدار الرحمف الكرثي المشرؼ عمى االمكر االق
 المير كنفقات ك الئـ العرس كغيرىا .

ما يميز في المرأة المزابية مشاركة الرجؿ في حمؿ مسؤكلية االسرة كتكفير  -
 حاجياتيا االقتصادية ك التربكية .

ظمت المنطقة كادم مزاب  قركنا مرحمة التبادؿ بيف التؿ كالسكداف كما   -
 التبادؿ التجارم بيف قكراره كتكات غربا كمنطقة كارجبلف شرقا. كانت مرحمة في

التجارة ليست سبب إنشاء مدف كادل مزاب لكنيا ساىمت في تنميتيا 
اقتصاديا كاجتماعيا ،يبدك أف تزايد السكاف كضعؼ مردكد الفبلحة أجبر بني مزاب 

 عمى التفكير في مكارد أخرل لمعيش.
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ستقرار ،فإف اليدؼ األكؿ مف ذلؾ كاف سبب اختيار منطقة كادل مزاب لبل
الحفاظ عمى مذىبيـ كعقيدتيـ خكفا عمييا مف الضياع كالذكباف إذ كجدكا في ىذه 
المنطقة الناشئة كالبعيدة عف طريؽ القكافؿ كمكاطف العمراف ،بؿ التي لـ تتكفر فييا 

اف حتى مرافؽ الحياة العادية التي يمكف أف تجمب إلييا األنظار ، اختيار مك
لبلحتماء بو حيث يمكف ليـ تطبيؽ مبادئيـ كتنظيـ حياتيـ االجتماعية دكف أم 

 تدخؿ  سمطة مركزية أك إقميمية.
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 :قائمة المصادر والمرجع

 المــــصادر
ـ، رسالة في 1989ػػ  1923 ، بػػف يحػػي الشػػػيػػػخ القػػػػػػرادم ، إبػػراىػػػيػػػـ  أيػػػػكب

 تقديـ ك تح ،يحي بف بيكف حاج محمد، بعض أعراؼ ك عادات كادم مزاب
نشر جمعية النيضة العػػطػؼ ، غرداية، الجزائر، طػػبػػاعة   ،2009الطبعة اأُلكلى،

 .Mondial Print Service)العالمية لمطباعة كالخدمات)

بعض تكاريخ أىؿ كادم مزاب ، اطفيش ا محمد بف يكسؼ، الرسالة  الشافية في 
 ر،طبعة حجرية.864،أ381النسخة المخطكطة ، رقـ س،،

باعمارة احمد بف سميماف ،مف ذاكرة األياـ آت مميشت، الحمقة األكلى ،قسـ 
 .2017األعبلـ لمحضرة  منارة اإليماف، مميكة ،غرداية، الجزائر،

كالسياسية كالعممية مف حمك محمد عيسى النكرم ، نبذة مف حياة المزابيف الدينية 
 ،الجزءاألكؿ،بدط، بد س.1962ـ/1505

الحاج مكسي بشير، االتفاقيات مف كتاب مكانع العامة  ممؾ ،الحاج مكسي بشير، 
،اتفاؽ أىؿ غرداية ، في أكاخر جمادم الثاني 86الكثيقة أرشيفية رقـ 

 ـ.1862ىػ/1279

الضامرم لمنشر ، مكتبة 3عمي يحي ، اإلباضية في مككب التاريخ ،ط معمر
 ـ.2008كالتكزيع،عماف،
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 المــــــــراجع

أعكشت بكير بف سعيد ،كادم مزاب في ظؿ الحضارة اإلسبلمية  دينيا  -
 .1991الجزائر، -،تاريخيا، اجتماعيا، المطبعة العربية نيج طالبي أحمد ،غرداية

تكزيع أبك القاسـ سعد اهلل، تح ،مجمكع رحبلت ، المعرفة الدكلية لمنشر كال -
 .2011،الجزائر،

ـ ، دار صبحي 19ىػ/13بيشي رحيمة ، يػيػػكد منطقػػػة كادم مزاب خبلؿ القرف  -
 .2014جزائر،–غرداية  -لمطباعة كالنشر، متميمي

،عالـ 1دبكز محمد عمي ،نيضة الجزائر الحديثة كثكرة المباركة،ج -
 .2012المعرفة،الجزائر،

،  1ـ ،ج1975 -1921الجزائر مف  دبكز محمد عمي  ،أعبلـ  اإلصبلح في -
 عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.

حريزم إبراىػػيـ بف مكسى  ، الحضارة العمرانية في كادم ميزاب  ، العالمية  -
 .2016الجزائر، -قميعة تيبازة -لمطباعة ك الخدمات ،البميدة

يزجف  الحاج سعيد يكسؼ بف بكير، الكجو الحي لمقابر مزاب مقابر بني -
 .2010نيج أحمد،الجزائر،غرداية،11نمكذجا، طبعة العربية 

الحاج سعيد يكسؼ بف بكير ، تاريخ بني مزاب دراسة اجتماعية كاقتصادية  -
 .1992كالسياسية ،المطبعة العربية ،نيج طالبي أحمد ،غرداية، الجزائر،

طالبي،أحمد ، نيج   11مرمكرم بشير، الفتاة في ميزاب، المطبعة نيج العربية  -
.2005غرداية ،  
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 الجامعيةرسائــــــــل 

اسماكم  صالح بف عمر، رسالة لنيؿ دبمـك الدراسات المعمقة في التاريخ  -
االسبلمي، نظاـ العزابة كدكره في الحياة االجتماعية كالثقافية  بكادم ميزاب، 

 .1987-1986جامعة الجزائر ،معيد التاريخ ،

تكرة العمـك في التاريخ الحديث ك المعاصر ،النظـ بالحاج ناصر ، رسالة دك -
 .2،جامعة قسنطينة2013/2014كالقكانيف العرفية بكادم مزاب في فترة  الحديثة،

التركي محمد ، أطركحة المرحمة الثالثة ، المعمار كالممارسة االجتماعية ميزاب  -
ية كالتعمير بيف الماضي كالحاضر، المعيد التكنكلكجي لمفنكف كاليندسة المعمار 

 .1989،تكنس ،جكاف ،

 :مقـــــــــــــــــاالت 
،تفصيؿ 09/10،عدد  مقال ،مجمة اليندسية الجزائريين، سميماف  بكمريقو -

 .1983الجكاب عف تقاسيـ مياىو السيكؿ بكادم ميزاب،

 رؤية الييئة إلى الحمقة مف مزاب: بكادم العزابة نظاـخكاجة عبد العزيز،  -
 نظاـ العزابة بكادم مزاب: مف الحمقة إلى الييئة رؤية سكسيكلكجية سكسيكلكجية

 حولية في: نشر مقال —خكاجة العزيز عبد بيد 03/01/2017 في نشرت
  ،2005 -4 – 3 العدد الجزائر: –  الجزائريين المؤرخين اتحاد – المؤرخ

22/08/2017. 

 بنو مزاب: حضارة عمرىا أكثر من ألف سنةمقال ،  ريـ حياة شايؼ -
 .2016.02.27،الجزائر ،آخر تحديث :2015.11.07،

http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7/
http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/author/khouadja/
http://fac.univ-ghardaia.dz/khouadja/author/khouadja/
https://raseef22.com/life/2015/11/07/beni-mzab-a-civilisation-over-a-thousand-years-of-age/
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"دكرية  مقال األوقاف الخيرية لمسجد القرارة "، مجمة الحياةمحمد بف صالح،  -
العدد الثالث. نشر جمعية  -الجزائر -بالقرارة –فكرية يصدرىا  معيد الحياة 

 ـ.2000جانفي  ىػ/1420التراث ، القرارة ،غرداية، رمضاف 
 :معاجــــــــــــم والقواميس

معجـ أعبلـ اإلباضية، مند القرف األكؿ اليجرم إلى العصر الحاضر،جمعية  -
المجمد الرابع ،مف الحرؼ الفاء إلى الياء ،نشر جمعية التراث لجنة البحث العممي ،

 .1999التراث ،القرارة ،غرداية ، الجزائر،
م، سمطنة عماف ،كزارة  -معجـ مصطمحات اإلباضية ،الجزء الثاني ص -

 ـ.2008الشؤكف الدينية ،
 المرجع باألجنبية:

 Claude،pavard  ، Lumières du m’Zab،edition113، rue de 
paris-92100 Boulogne - billancourt- France، Ghardaïa Dat 
28july1974. 

 CHARLES Amat، LE M’ZAB er LES M’ZABITES. 
 MOTYLINSKI,GUERARA DUPUIS SA fondation, ADOLPH   

JOURDAN,LIBRAIRE-EDITEUR,ALGER,1885. 
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 هـ402م/1012العطف *تاجنٌت *قصر 

 

 

 

 هـ457م/1065بنورة *آت بونور*

 

 هـ477م/1085غرداٌة *تغردٌت*
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 هـ720م/1321بنً ٌزجن *آت تزجن*

 

 

 هـ756م/1355ملٌكة* آت تملٌشت* 

 

 داخل القصر' ساحة سوق جانب مسجد
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 هـ1040م/1631قصر القرارة 

 هـ1060م/1690رٌان ب

 

 

 opvmالمصدر:
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 م9687هـ /9721الجدول االول ::قٌمة الصداق بمدٌنة غرداٌة  سنة 

 

 

 قيمت الصداق

 )المبلغ المالي(

 

 )المنافع(

 

 

لاير 5.1لاير للبكر و 51

 للثيب

 
 النوع

 
 العدد

    
 الفضة 

 صارمٌة واحدة األرجح أنها من الفضة
 

 اسالمك تكون فً الرأس

 
 الملحفة

 اثنتٌن )الخضراء وملحفة الحرٌر
 البٌضاء(

 واحدة  كسوة  

 واحد عبروق 

 اثنتٌن) حمراء و خضراء( محرمة 

 نصف شاة اللحم

 حتٌة القمح

 

 المصدر:

 مذكرة الحاج ناصر
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 مستلزمات لصناعة النسٌج

 أقرداش

 

 تصوٌـــــــــر شخصً

 آلة تصفٌة الصوف :آمشظ   
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 آلة نسٌج إلنتـــــاج زربٌة                           خٌوط صوفٌة بعد التصفٌة وصباغة

 

 منتوج زربٌة
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 بعض صناعات ::تصوٌر شخصً 

زٌمٌن :لتزٌن العروسةبت                                تمشرفٌن: األقراط لتزٌن العروسة  

 

 الخالخل 
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 مكٌال القمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صناعة الفخار:قلة لتخزٌن
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 تصوٌرشخصً

كوة البستان ىي مدخل لماء السيل قياس العلو مع الفتحات األخرى أما عرض 
الفتحة قياسها حسب عدد النخيل الموجودة داخل البستان  والقياس بعلف التمر من 

.نوع اكربوش ال يتغير حجمو  
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اتمادونت هي حجرة مستطيلة تكون على عرض الطريق السيل محادية 

لفتحت الكوة المياه وتنقص من جريان السيل لتسمح له بالدخول إلى 

سنتيم 5الكوة واتمدونت مرتفعة على مستوى الطريق بي حوالي   
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 ٌوسف بكٌر الحاج سعٌد : أنوع التمور منتوجة

 

 

 

 

 

لون التمرة  الصنف 
 الناضجة 

 موعد نضجها جودتها شكلها صالبتها

 أكتوبرــ نوفمبر جٌدة جدا متطاول نصف رطبة أصفر دقلة نور

 أكتوبر متوسطة متطاول ٌابسة أسمر تدالت

 أكتوبرــ نوفمبر جٌدة متطاول نصف رطبة أسمر تازرزاٌت

 سبتمبرـ أكتوبر  جٌدة متطاول رطبة أسمر إغس أوتشٌضن

 أكتوبرــ نوفمبر متوسطة متطاول رطبة أسود تمجوهرت

 أكتوبر جٌدة متطاول رطبة أسمر أوتقباله

 نوفمبر أكتوبرــ جٌدة متطاول نصف رطبة أصفر تفتٌزوٌن

 أكتوبرــ نوفمبر متوسطة مستدٌر نصف رطبة أصفر أكسبه

تمزوارت 
 نتالت

 أكتوبرــ نوفمبر متوسطة متطاول نصف رطبة أسمر

 سبتمبرــ نوفمبر متوسطة متطاول نصف رطبة أسود تزقعت

 سبتمبرــ نوفمبر متوسطة متطاول رطبة أصفر تاورغت

 نوفمبر أكتوبرــ جٌدة متطاول ٌابسة أحمر أوعروس

 أكتوبرــ نوفمبر متوسطة مستدٌر نصف رطبة أسمر تكربوشت

 أكتوبرــ نوفمبر متوسطة متطاول رطبة أسمر تزٌزاوت

 أكتوبرــ نوفمبر متوسطة متطاول نصف رطبة أحمر تواجت

 أكتوبرــ نوفمبر متوسطة متطاول نصف رطبة أسمر لٌتٌم

 نوفمبرأكتوبرــ  متوسطة متطاول رطبة أسمر أوعوشت
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 أسواق وادي مزاب:

 المصدر أنترنت :أسواق مزاب

 

  

 سوق بلدة بنً ٌسجن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوق بلدة غرداٌة
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 ملخص البحث:

إن الموقع الجغرافً لمنطقة وادي مزاب أعطى حصانة طبٌعٌة من هجومات العدو لسكان الذٌن سبقوا 

العٌش فٌه مما ساعد الذٌن لجؤ إلٌه ، وأضفوا حضارتا إلى حضارة التً سبقت واسسوا قصور وفق 

 مبادئ إسالمٌة وتعاٌش مع ظروف الطبٌعٌة القاسٌة.

وتمٌزت الحٌاة االجتماعٌة  بتكافل االجتماعً والتعاون مما جعل السكان ٌقاومون الصعاب الطبٌعٌة  

سدٌة فً االستمرار ، فلعب الموقع الجغرافً فً إنعاش االقتصاد وتسخٌر امكانٌاتهم  العقلٌة والج

المنطقة بتوسطها الوالٌات الجزائر بتبادل التجاري بٌن الشمال والجنوب بعد زوال األسواق المجاورة 

 من توتات وسدراته.

 

 ترجمة باإلنجلٌزٌة:

The geographical location of the Wadi Mazab area gave natural immunity from 
enemy attacks to the inhabitants of those who had already lived there, which 
helped those who sought refuge there. They added civilization to a civilization 
that preceded and established palaces according to Islamic principles and 
coexisted with harsh natural conditions. 

  Social life was characterized by social solidarity and cooperation, which 
caused the population to resist natural difficulties and to harness their mental 
and physical potential to continue. The geographical position played a role in 
revitalizing the region's economy, mediated by the states of Algeria in North-
South trade after the disappearance of neighboring markets 


