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َموكجةخ، رصظةؼ ػىٍةب  ثىُٕٔخقجل االٍزؼمبه، ثجىٕخ مٌىٕخ مب  ،رمٕي المغزمغ المغوثٓ

المةةُد، الاةةُاهس  ،رغةةبي امىمةةبد الزبهٔقٕةةخ: كةةبلموع َالزظةةُهادثؼةةغ المُاقةة  

مزجبٔىةخ، ٔغفةت ػفٍٕةب  الطجٕؼٕخ، َالغيَ امعىجٓ. اممو الةنْ ففة  هكَك لؼةل ٍَةفُكبد

وشةةطبه الغةةوة ايٍةة مٓ، اَ ،الطةةبثغ االػزدةةبكْ، فبطةةخ ثؼةةل ٍةةدُؽ اللَلةةخ المُؽلٔةةخ

َريأل المؼزدلاد الشؼجٕخ، كبلَؾو َالشؼُمح َالزظةُ،، الزةٓ رؽةود مغمةل الزمُعةبد 

 النٌىٕخ َرشابلٍب لٓ ٌنا المغبل.

رٍب الازبثةخ الزبهٔقٕةخ ََٔزمل ٌنا المُػُع رٌمٕزً المؼولٕخ مه الزؾُالد الزةٓ شةٍل

لٓ الدون الؼشؤه مغ ملهٍخ الؾُلٕبد، ال ٍٕمب مغ مىؼط  "عٕةل" رةبهٔـ الؼدفٕةبد رَ 

الزمةةةض د َالزظةةةُهاد  َعٍةةةُا الجؾةةةش َالازبثةةةخ وؾةةةُ المُاقةةة ، إم"الزةةةبهٔـ الغلٔةةةل"  

 ايوَبوٕخ الزٓ هطلرٍب الُصبئق الزبهٔقٕخ ثمصٍُمٍب الشبمل، مزغبَىح ثنلك الىظوح الؼٕدخ

لفُصٕدخ المازُثخ، ثصؼةل اقزؾةبأ رَهاُ المؼزدةلاد الشةؼجٕخ َالؼدفٕةبد الغمبػٕةخ، لزغةبَى 

 .الزبهٔـ "الىقجُْ" الزدفٕلْ

َلوطةةل رفةةك الزمُعةةبد النٌىٕةةخ الزةةٓ مٕةةيد رةةبهٔـ المغةةوة لةةٓ لزةةواد امىمةةبد 

الَٕبٍةةٕخ َالطجٕؼٕةةخ، َعةةً الجةةبؽضُن اٌزمةةبمٍر وؾةةُ مظةةبكه ػلٔةةلح مزىُػةةخ، رغةةبَىد 

المظبكه الزبهٔقٕخ، لزىٍل مه ملَوبد ثلٔفخ، كبلىُاىل الصدٍٕخ َكزت الؾَجخ، صةر اممضةبل 

 الشؼجٕخ َالزدبلٕل َالؼبكاد...

لدل ػو، ربهٔـ المغةوة، مىةن اوزشةبه ايٍة أ، رٕمةبد مٌىٕةخ علٔةلح رٍةٍمذ ثشةال 

ل كجٕو لٓ رأصٕش المُاق  َالزظُهاد رغبي مظبٌو الطجٕؼةخ. ٍَةٕظٍو ٌةنا الُػةغ ثشةا

عفٓ لٓ مواؽل كَن رفوِ، وظةوا  لةجؼغ الةثزأصٕواد المؾفٕةخ َامعىجٕةخ، فظُطةب  ثؼةل 

 أ.1212اوشطبه إهس "ايمجواؽُهٔخ" المُؽلٔخ، ثؼل مؼوكخ الؼدبة ٍىخ 



 

  

 

قجل االٍزؼمبه""مب  رمٕي المغزمغ المغوثٓ،
1

 َالزظةُهاد، ثجىٕخ مٌىٕخ موكجخ رصظؼ ػىٍب ثؼغ المُاقة  

المةةةُد، الاةةةُاهس الطجٕؼٕةةةخ َالغةةةيَ امعىجةةةٓ، ممةةةب ففةةة  هكَك لؼةةةل  ،رغةةةبي امىمةةةبد الزبهٔقٕةةةخ: كةةةبلموع

َاوشةةطبه الغةةوة  ،ٍَةةفُكٕبد مزجبٔىةةخ ٔغفةةت ػفٍٕةةب الطةةبثغ االػزدةةبكْ، فبطةةخ ثؼةةل ٍةةدُؽ اللَلةةخ المُؽلٔةةخ

 ايٍ مٓ، َريأل المؼزدلاد الشؼجٕخ.

مةغ  20لزؾةُالد الزةٓ شةٍلرٍب الازبثةخ الزبهٔقٕةخ، لةٓ الدةون ََٔزمل ٌةنا المُػةُع رٌمٕزةً المؼولٕةخ مةه ا

َعٍةُا الجؾةش َالازبثةخ  ؽةٕهملهٍخ الؾُلٕبد، ال ٍٕمب مغ مىؼط  عٕل ربهٔـ الؼدفٕةبد رَ "الزةبهٔـ الغلٔةل"، 

الزمةض د ايوَةبوٕخ الزةٓ هطةلرٍب الُصةبئق الزبهٔقٕةخ ثمصٍُمٍةب الشةبمل، ثصؼةل اقزؾةةبأ رَهاُ َوؾةُ المُاقة ، 

لاد الشةةؼجٕخ َالؼدفٕةةبد الغمبػٕةةخ، لزغةةبَى الزةةبهٔـ "الىقجةةُْ" الزدفٕةةلْ، "موىةةب وؼةةو، مَةةجدب رن الؼدفٕةةخ المؼزدةة

الغمبػٕخ، مب ٌٓ إال وزٕغخ رواكمبد مؼولٕخ َصدبلٕخ، وبرغخ ػه رغبهة طدفذ ػدفٕخ ملك المغزمغ َصدبلزً ػجةو 

ؽدةةت ؽُٔفةةخ"
2

ل الجؾةةش لٕمةةب ٌةةُ اعزمةةبػٓ: رمضفةةٓ، ، إم رزمؾةةُه إشةةابلٕخ رةةبهٔـ الؼدفٕةةبد رَ الةةنٌىٕبد ؽةةُ

َرظُهْ ث مُاقصٓ.
3
 

لٓ ٌنا الظلك، ظٍود ثؼغ المؾبَالد المغوثٕخ ػفّ شال مدبالد َلظُل مزىةبصوح، ؽبَلةذ رشةقٕض َ

الؼ قخ الجىُٕٔخ ثٕه الَفُك َرومبؽ الزصإو، كمغبل ربهٔقٓ ثاو َفظت، ٔؾزبط إلّ رؼبلو عٍُك كل الجبؽضٕه 

رمبشٕب  مةغ رؼدةل الجىٕةخ النٌىٕةخ الزبهٔقٕةخ المغوثٕةخ الزةٓ رَةزمل رتفةت للٕبرٍةب الزظةُهٔخ،  لٓ الؼفُأ االعزمبػٕخ،

َممبهٍبرٍب الَفُكٕخ، مه المؼزدل المدلً.
4
  

  

                                                           
1
المُهَس ػه الملهٍخ الصووَٕخ، َملك ثئػبكح الزصإو لٓ ثؼةغ المَةفمبد الزبهٔقٕةخ، لزدةلٔر قةواءح علٔةلح  عبء مصٍُأ "مب قجل االٍزؼمبه" كجلٔل لفزؾدٕت -

 ؽُل ربهٔـ المغوة. اوظو:

Mohamed Houbaida, "Le précolonial: perception de temps et repériodisation", in A. sebti et A. Benhadda (dir.), 

D’inaouen à istanbul, Mélanges offerts à Abderrahmane Elmoudden, publications de la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de Rabat, 2012, pp. 19-   

2
 85، ص 2008(، ماىبً، مطجؼخ ٍغفمبٍخ، 19-17لضبيب في الزبريخ االجزمبعي وااللزصبدي واألركيىلىجي للمغزة الحديش )ق إكهٌٔ رثُ إكهٌٔ،  -

3
  165ث  117 ص ، ص2004، كفٕةخ اٖكاة َالؼفةُأ ايوَةبوٕخ ث الدىٕطةوح، رزجمنبد متزنبرح، منه ججنت رنبريخ الن بليلفمئل مه الزصبطٕل: مؾمل ؽجٕلح،  -

 313ث 277 ص ، ص2007، روعمخ مؾمل الطبٌو المىظُهْ، ثٕوَد، المىظمخ الؼوثٕخ لفزوعمخ، الطجؼخ امَلّ الزبريخ الجديدعبك لُتُ، )إشوا،( 

4
، رىَٕق مؾمل عبكَه، شةؼٕت ؽفصةٓ، الذاكزح والهىيخ"، ػمه: 18ث 17مؾمل الازبوٓ، "إوزبط المدلً ثبلمغوة مه ف ل كزبثبد رَهَثٕخ مب ثٕه الدووٕه  -

 245ث 233 ص ، ص2013هشٕل القؼوْ، كفٕخ اٖكاة َالؼفُأ ايوَبوٕخ ث ثىمَٕك، الطجؼخ امَلّ 



 

  

 

رؼل إشابلٕخ الزوكٕت مه رٌر الدؼبٔب الزٓ رطوػ وصٍَب ثئلؾبػ ػفّ المؤهؿ َالجبؽش لٓ الزبهٔـ المغوثةٓ، 

ثصؼل رُاعل ىفر مُوُتوالٓ مجؼضةو، ٔصةوع ػفةّ المةؤهؿ عمةغ الشةظبٔب
5

ؽةُل رةبهٔـ روكٕجٕةخ ، َردةلٔر لاةوح 

ن "اٍةزمواه ظةُاٌو اعزمبػٕةخ َمُاقة  المغوة، المزمٕي ثبالٍزمواهٔخ، َػلأ الدطٕؼخ مغ الجىٕبد الزدفٕلٔةخ، م

مٌىٕخ... َاوزشبهٌب ػفّ ملِ َاٍغ ف ل الدوَن ال ؽدخ، ٔؤكلان رؼمٕق، رَ ػفةّ امقةل، اٍةزمواهٔخ امٍةجبة 

وصٍَب الزٓ ركد إلّ ظٍُهٌب".
6
  

مةةه ٌةةنا المىطفةةق، رةةأرٓ ٌةةني المؾبَلةةخ، لؼفٍةةب ردةةلأ قةةواءح رَلٕةةخ لةةٓ الىَةةق الةةنٌىٓ ل وَةةبن المغوثةةٓ قجةةل 

االٍزؼمبه، َالنْ رٍٍجذ لٓ َطصً اموضوثُلُعٕخ الاُلُوٕبلٕخ ثىُع مه الغواثخ َال مىطةق، وظةوا  الػزجةبهاد 

ػلٔلح مىٍب: رصشٓ ظبٌوح امَلٕبء، ردلٌٔ اممةبكه، َرصَةٕو كةل الظةُاٌو الطجٕؼٕةخ َلةق الزؼفٕةل الةلٔىٓ. اممةو 

لكح، رىٍةةل مةه المةةىٍظ ايشةابلٓ، َرَةةزصٕل مةةه الةنْ ٔصةةوع ػفةّ رةةبهٔـ الؼدفٕةبد "االوصزةةبػ ػفةّ مدبهثةةبد مزؼة

ركَاد المةىٍظ المدةبهن، لؼة  ػةةه رُظٕة  مصةبٌٕر الزؾفٕةل الىصَةةٓ َالَةفُكٓ، َالمدبهوةخ اموضوثُلُعٕةخ، إلةةّ 

عبوت اػزمبك قُاػل ردىٕخ مَزؼبهح مه ػفُأ مَةبػلح، كؼفمةٓ الةلٔمُتوالٕب َايؽظةبء الامةٓ"
7

، لةٓ ٍةٕبم مةب 

20َ 19َبوٕخ ف ل الدووٕه ػو، ثزلافل الؼفُأ ايو
8

، لٓ شال رابمل إثَزمُلُعٓ رؽٕبوب ، َالدطٕؼخ المؼولٕخ 

 المىٍغٕخ رؽٕبوب رفوِ.

لوطل رفك الزمُعةبد النٌىٕةخ الزةٓ مٕةيد رةبهٔـ المغةوة لةٓ لزةواد امىمةبد الَٕبٍةٕخ َالطجٕؼٕةخ، َعةً 

اٌزمةةبمٍر وؾةةُ مظةةبكه ػلٔةةلح َمزىُػةةخ، رغةةبَىد المظةةبكه الزبهٔقٕةةخ لزىٍةةل مةةه مةةلَوبد ثلٔفةةخ، الجةةبؽضُن 

كبلىُاىل الصدٍٕخ َكزت الؾَةجخ، صةر اممضةبل الشةؼجٕخ َالزدبلٕةل َالؼةبكاد...، "من وةلهح المظةبكه المجبشةوح ركجةو 

مغةوة..."ػضوح رُاعً طٕبتخ مزُاىوخ لنٌىٕبد َرومبؽ الَفُك، الزٓ ػجو ػىٍةب إوَةبن ال
9
لاةه الزةبهٔـ الغلٔةل  

                                                           
5
- Brigitte Mazon، «Lucien Febvre: combats et destin » in LUCIEN FEBVRE, vivre l’histoire, édition établie par 

Brigitte Mazon , Paris éditions Robert Laffont, 2009, pp. 11-   

6
 41، ص 1996ثبلوثبؽ، الطجؼخ امَلّ، مىشُهاد كفٕخ اٖكاة َالؼفُأ ايوَبوٕخ مغبرثخ في الجزرغبل خالل المزن الظبدص عشز، رؽمل ثُشوة،  -

7
ثٕةوَد، كاه الطفٕؼةخ م(،  13ـ  12انـ/ 7ـ ق  6ال ىارس الطجيعينخ وجصزانب فني طنلىن وااىينبد ا وظنبن فني المغنزة واألوندلض )ق  ػجل الٍبكْ الجٕبع، -

 2008لفطجبػخ َالىشو، الطجؼخ امَلّ، 

8
 13، ص وفض المزجعمؾمل ؽجٕلح،  -

9
 10، ص وفض المزجعع، ػجل الٍبكْ الجٕب -



 

  

 

ٍَةةغ ثؼةةغ للةةبم الُصٕدةةخ الزبهٔقٕةةخ... مىٍةةب المازُثةةخ ثغمٕةةغ رعىبٍةةٍب، إلةةّ عبوةةت الُصةةبئق الزظةةُٔؤخ، َوزةةبئظ 

الجؾُس امصؤخ، َالوَأخ الشصُٔخ، َتٕوٌب مه الُصبئق...
10

، مه ف ل اوصزةبػ الزةبهٔـ ػفةّ الؼفةُأ االعزمبػٕةخ 

ثَةةزمُلُعٕخ لةةٓ المةةىٍظ َالمُػةةُع، ؽٕةةش اوصةةزؼ الزةةبهٔـ ػفةةّ رقظظةةبد امفةوِ، َرغةةبَى "الظةةوامخ" اي

رفةةوِ رىٍةةل مةةه الغغوالٕةةب، ػفةةر االعزمةةبع، االقزظةةبك، الةةلٔمُتوالٕب َاموضوثُلُعٕةةب...، لزؾةةُل الزةةبهٔـ إلةةّ 

روضوثُلُعٕخ ربهٔقٕخ مغ المؤهؿ الصووَٓ عبك لُتُ،.
11
 

مفخ مه المَفمبد، َففقفزٍب ثُصةبئق علٔةلح رصظةؼ ػىٍةب َرامه قٕمخ ربهٔـ الؼدفٕبد لٓ إػبكح الزصإو لٓ ع

ثؼغ الغُاوت الزبهٔقٕخ الزٓ "رولغ" ػىٍب المزه الزدفٕلْ، َلر ٔؼؼٍب لٓ رظُهارً رصىبء ممبهٍخ لؼةل الجؾةش 

َالازبثخ. َمةه رٌةر رفةك الدؼةبٔب "ال مصاةو" لٍٕةب: إشةابلٕخ الزؾدٕةت الزةٓ ظفةذ لُقةذ ؽُٔةل ثؼٕةلح ػةه اٌزمةبأ 

َالمٍزمٕه ثبلؼفُأ االعزمبػٕخ، لظٍود لٓ الؼدُك امفٕوح مؾبَالد رؾدٕجٕخ علٔلح، ثٍل، رغبَى المزقظظٕه 

الزؾدٕةةت امَهَثةةٓ، َرؾدٕةةق اٍةةزد لٕخ رٍةةطُتوالٕخ رَةةٍر، ثشةةال مةةب، لةةٓ هٍةةر م مةةؼ الملهٍةةخ الزبهٔقٕةةخ 

 المغوثٕخ.

مٌىٕخ علٔلح ٍبٌمذ ثشةال كجٕةو لةٓ رأصٕةش المُاقة   لدل ػو، ربهٔـ المغوة، مىن اوزشبه ايٍ أ، رٕمبد

َالزظةةُهاد، ٍَةةٕظٍو ٌةةنا الُػةةغ ثشةةال عفةةٓ لةةٓ مواؽةةل كَن رفةةوِ، وظةةوا  لةةجؼغ الةةثزأصٕواد المؾفٕةةخ 

أ، الزةٓ شةافذ 1212َامعىجٕخ، فظُطب  ثؼل اوشطبه إهس ايمجواؽُهٔخ المُؽلٔخ، ثؼةل مؼوكةخ الؼدةبة ٍةىخ 

ٕخ، رمضل ودطخ الجلأخ لٍنا الزواعغ الشبمل الةنْ ؽةبل كةل المٕةبكٔه  إم ثؼةلٌب "ٌئمخ اقزظبكٔخ َاعزمبػٕخ َوصَ

الُؽةةلح الزةةٓ ؽددٍةةب المُؽةةلَن لةةٓ ثةة ك الغةةوة ايٍةة مٓ. اوصوؽةةذ
12
َٔشةةال الؼظةةو المؤىةةٓ ثىٕةةخ ربهٔقٕةةخ  

زٍب، مىن مصظفٕخ لٓ مَبه الزبهٔـ المغوثٓ، ؽٕش ٔمضل امزلاكا  لزؾُالد ػمٕدخ مَذ ث ك الغوة ايٍ مٓ ثوم

  أ، إن لر ودل روً ٔمضل المىؼط  امكجو النْ روك رصوي الُاػةؼ ػفةّ رطةُهاد الؽدةخ11ٌثث /5مىزظ  الدون 

إم ف ل ٌني الموؽفخ، ٍززشال اػزدبكاد َرظُهاد كٔىٕخ، رىٍل ثشال كجٕو مه الصاو الظُلٓ َالمؼزدل الَىٓ. 

مه طى  الاُاهس الطجٕؼٕخ رَ الغةيَ امعىجةٓ رَ  َٔظٍو ملك ثشال كجٕو، مغ امىمبد الزبهٔقٕخ، ٍُاء كبوذ

 رميم الج ك.

                                                           
10
 11، ص وفض المزجع  ػجل الٍبكْ الجٕبع، 82-81 ص ، صوفض المزجععبك لُتُ،،  -

11
 7، ص 2012، اللاه الجٕؼبء، كاه رُثدبل لفىشو، ال زبثخ الزبريتيخفبلل ؽؾطؼ،  -

12
فنني دراطننخ اوع بطننبد الحننزة علنن  الجىيننبد  م(، اطننهبم1465-1212اننـ /869-609) لحننزة والمجزمننع ثننبلمغزة خننالل العصننز المزيىننياؽمٕةةل رٕزةةبَ،  -

  17، ص 2010اللاه الجٕؼبء، مؤٍَخ المفك ػجل الؼئي لل ٍؼُك،  ،االلزصبديخ واالجزمبعيخ والذاىيخ



 

  

 

ٍَٕشٍل الىمؾ النٌىٓ المغوثٓ ممبهٍبد اعزمبػٕخ، ارقند مظٍو "المغبمٔةت َالجٍبلٕةل" رؽٕبوةب، َالةلػبح 

المظفؾٕه رؽٕبوب رفوِ. "ٌانا رطجؼ ٌؤالء المغبمٔت َالجٍبلٕل ٔزافمُن ثبلمغٕجبد، َٔةوِ الؼبمةخ لةٓ رلؼةبلٍر 

الٍر الاوامبد، موٍر كبوُا لٓ رمٌ الؾبعخ إلٍٕب كمزىصٌ َؽٕةل لفقةوَط مةه ا الأ امىمةخ، كبعزمةبع الؼبمةخ َرقُ

ػفّ ثؼغ امَلٕةبء امؽٕةبء مةىٍر َاممةُاد، كةأوٍر ٔجؾضةُن ػةه مفغةأ ل ؽزمةبء.
13
ٍَةٕيكاك اممةو رؼدٕةلا  مةغ  

والٕةخ ٍَةفُكٕبد ٍةؾؤخ رىغٕمٕةخ، رؽٕبٌةب رُالٓ الاُاهس الطجٕؼٕخ، ثؾٕش ٍززمٕي رومبؽ الزصإةو، "ثةنٌىٕبد ف

ايوَةةبن َاهرةةجؾ ثٍةةب رشةةل االهرجةةبؽ، إثةةبن المىؼطصةةبد المىبفٕةةخ الؾوعةةخ لةةٓ ؽٕبرةةً، لٕؼفةةق ػفٍٕةةب ػغةةيي، ا مبلةةً 

َلالمً.
14
  

قبثفخ لفوطل، مه ف ل مصبٌٕر كفؾظخ ربهٔقٕخ  13َ 12إما كبن امٍزبم ػجل الٍبكْ الجٕبع ٔدبهة الدووٕه 

َمىبٌظ ربهٔـ الؼدفٕبد، مدلمب طصبد مٍمخ مٕيد الؼدفٕخ المغوثٕةخ  لةئن اممةو ٍٕشةٍل اٍةزمواها  مفؾُظةب  ثؼةل 

 16ٌني الصزوح الزبهٔقٕخ، ؽٕش رصود امىمبد الَٕبٍٕخ َالاُاهس الطجٕؼٕخ الزٓ ػولٍب المغوة فة ل الدةووٕه 

، َالممبهٍخ الَبئلح كافل المغزمغ ثال لئبرً َرلواكي.ػفّ ػدفٕخ َرشابل الزصإو 17َ
15
 

، مةه 17َتٕو ثؼٕل ػه ٌني الؾدجخ، قلأ لطصٓ ػَّٕ َطصب  َرؾفةٕ   مٍمةب لفنٌىٕةخ المغبهثٕةخ فة ل الدةون 

ف ل روكٕيي ػفّ ثؼغ الىمبمط مه الازبثبد الزبهٔقٕخ لٓ ٌني الموؽفةخ، إٔمبوةب  مىةً رن الةىض المازةُة ٔؾمةل 

صدبلخ مغزمؼً، ثل لٓ ثؼغ امؽٕبن ردةلأ مةُاؽه الزمصظةل ثةٕه الممبهٍةبد االعزمبػٕةخ َالزظةُهاد  لٓ صىبٔبي

النٌىٕخ.
16
"المؾبػةواد"، َمةه ػجةل الاةؤر الصفاةُن لةٓ "مىشةُه الٍلأةخ"، صةر َلنلك اوطفةق مةه الٍُٕةٓ لةٓ  

ثووبى لٓ "الشٍت المؾزوقخ"
17

صةبد، َالزةٓ رامةه لةٓ عةوك ، وظوا  لفدٕمةخ الزبهٔقٕةخ َالٍَُةُٕلُعٕخ لٍةني المؤل

، ثغةوع رؾةنٔو المَةفمٕه 17مَزصٕغ مومبؽ الَفُك االعزمبػٕخ المىجُمح لٓ المغزمغ المغبهثٓ ف ل الدةون 

مىٍب، َرىجٍٍٕر مه فطُهرٍب ػفّ ٍ مخ رلٔىٍر.
18
 

                                                           
13
 97، ص وفض المزجعإكهٌٔ رثُ إكهٌٔ،  -

14
 130، ص وفض المزجعػجل الٍبكْ الجٕبع،  -

15
 85، ص وفض المزجعإكهٌٔ رثُ إكهٌٔ،  -

16
  22، ص 2009، اللاه الجٕؼبء، كاه رُثدبل لفىشو، ثيه الشطبط ولبطع الطزيك: جمه الطزق في مغزة مب لجت االطزعمبرػجل امؽل الَجزٓ،  -

17
 23ث22 ص ، ص1994رُوٌ، مدخت لدراطخ الذاىيخ المغبرثيخ خالل المزن الظبثع عشز، طزاص للىشز،  ػَّٕ،لطصٓ  -

18
 33ص  وفظه، -



 

  

 

ٍَبقذ ٌني المظبكه الؼلٔل مه الشٍبكاد ؽُل اٍزشواء ظبٌوح اللػبح، َالمزظُلخ َالمٍلَٔخ، مةه فة ل 

(1630 ( َ"مؾمةةل الزةةبٌورٓ" )د1613رغوثةخ "رؽمةةل ثةةه رثةٓ مؾفةةٓ" )د 
19

، ظٍةةو هعةةل 1715. َلةٓ ٍةةىخ 

ثَةةًُ ٔةةلاػٓ الاوامةةبد َالمغٕجةةبد، َٔدةةُل روةةً المٍةةلْ المىزظةةو
20

، ٌَةةٓ رٕمةةخ لبػفةةخ لةةٓ اٍةةزمواهٔخ الىَةةق 

المُؽلٔخ، ػفةّ ٔةل المٍةلْ ثةه "الٍُٕطٓ"، المزمضل لٓ الصزوح الممزلح ثٕه ػؼ  اللَلخ المواثطٕخ َقٕبأ اللَلخ 

رُمود، ثطؤدخ رجٕه لٍمً الؼمٕق لمب كبن ٔوَط لٓ َقزً مةه رلاةبه رزظةل ثبلمٍلَٔةخ، لبرقةنٌب كأٍةبً لبػةل 

لٓ مشوَػً الَٕبٍٓ.
21
، ؽٕةش "ال ٔماةه لٍةر ٌةنا الزُعةً الةنْ ػبٔىةبي 16َ 15ثبيػبلخ كنلك ؽدجخ الدةووٕه  

لمؼولٓ َالضدبلٓ، النْ ػدت رىمةخ اموظمةخ الَٕبٍةٕخ مىةن وٍبٔةخ الدةون ( إال ػىل هثطً ثبالوٍٕبه ا17)لٓ الدون 

15."
22
 

ػو، الغوة ايٍ مٓ روَبقب  مٌىٕخ ػفةّ شةال ظةُاٌو اعزمبػٕةخ، رَةزمل رتفةت رٕمبرٍةب مةه الصاةو الةلٔىٓ 

مةل ػلٔةلح  رجةُرد لٍٕةب امىمةبد الَٕبٍةٕخ ثغمٕغ ر َٔىً ث فبطخ ثؼل اوزشةبه ايٍة أ لةٓ المغةوة ث ثصؼةل ػُا

َالاُاهس الطجٕؼٕخ مابوخ موكئخ، ؽٕه رؽلصذ "رُروا  وصَٕب للِ الؼبمخ، َملك لؼلأ اٍزطبػزٍب مُاعٍخ الُاقةغ 

المةةبكْ المزةةأىأ، َروكةةيد اػزدةةبكاد ػةةه لفةةو الةةيمه، َوٍبٔةةخ الَةةبػخ، َاوزظةةبه طةةبؽت الُقةةذ، َتٕةةبة 

.الجوكخ"
23
بَلذ رن ردلأ قواءح "ٍمبَٔخ" مىصظفخ ػه الُاقغ، ثَجت اوؾطبؽ مَزُِ الؼفر إوٍب وصَٕخ مٍيَىح ؽ 

 َالزؼفر ثظصخ ػبمخ، َظٍُه كػبح ٍبٌمُا ثشال كجٕو لٓ روٍٕـ مٌىٕخ الزؼفٕل القوالٓ.

َرمٕي المغزمغ المغوثٓ، لٓ لزواد امىمبد الزبهٔقٕخ، ثؼدفٕخ عمبػٕخ رؤمه ثبلقوالخ َالزشجش ثبلاوامةبد 

المٍلَٔخ، ثل امكضو مه ملك، كبن ٔىظو إلّ الاُاهس الطجٕؼٕخ َامىمبد الَٕبٍٕخ ثىظوح "ػدبثٕخ"، َالشؼُمح َ

كزصَةةٕو لفىُائةةت ثبلقطٕئةةخ الغمبػٕةةخ
24

، الوؾوالٍةةب ػةةه الطؤةةق المَةةزدٕر َرشةةجضٍب "ثبلجةةلع"، َرؽٕبوةةب رفةةوِ 

بهٔقٕخ الزٓ كبن ٔزقجؾ لٍٕب ايوَبن ثمؾبَلخ إػبكح الىمُمط الىجُْ، ثبػزجبهي ف ص رثلْ لألىمبد الىصَٕخ َالز

                                                           
19
  47َ 46 ص ، صوفظه -

20
 92- 91 ص ، صوفض المزجعإكهٌٔ رثُ إكهٌٔ،  -

21
، كفٕةخ اٖكاة َالؼفةُأ ايوَةبوٕخ ث ػةٕه م(15ـ  12انـ/ 9الن   6جثحبس فني رنبريخ الغنزة ا طنالمي )منه المنزن ، الىىاسل الفمهيخ والمجزمعمؾمل لزؾخ،  -

 152َ 153، ص 1999الشق، اللاه الجٕؼبء، 

22
 61، ص وفض المزجعلطصٓ ػَّٕ،  -

23
 86، ص وفض المزجعإكهٌٔ رثُ إكهٌٔ،  -

24
، ص 2010، روعمخ ػجل الوؽٕر ؽةيل، كاه اممةبن، الطجؼةخ الضبوٕةخ، 17و 16المجبعبد واألوثئخ في مغزة المزويه ثووبه هَىوجوعٓ َؽمٕل الزؤآ،  -

227 



 

  

 

المغوثٓ". ٌَانا، لئن اٍزؼبكح اليمبن الىمُمعٓ، َارجبع رطؾبثً َرظولبرٍر ثؼل شؾىٍب همئب، ٍٕىزظت ركاح 

مةه وبؽٕزةً ػفةّ رغبٌةل  ،Imaginaire socialلزغبَى إكواٌبد الؾبػةو، ثٕىمةب ٍةٕؼمل المزقٕةل االعزمةبػٓ 

َاقغ امىمخ المَزلٔر النْ ٍزؼولً ٌني الوقؼخ الغغوالٕخ )المغوة( ؽةُال الجىٕةخ الزبهٔقٕةخ الزةٓ ٍةزمو ثٍةب".
25
 

، مٍلكٔه لٓ رهَاؽٍر ثصؼل الغبهح امٔجٕؤخ َ"ؽوكبد" المقين، ممب ٍبٌر 16َرػؾّ المغبهثخ، ف ل الدون 

لزشةبمأ َاوزظةبه قٕةبأ الَةبػخ  لشةٍل الؼةمٕو المغوثةٓ رىمةخ ؽةبكح، لٓ رصشٓ ظُاٌو وصَٕخ مه قجٕل القةُ، َا

ٔماىىب هطلٌب مه ف ل الزصَٕو النْ قلمً لمشبكل ػظوي، َثؼغ المُاق  َالزظُهاد الزٓ ففصٍب لٓ فؼر 

 مُاعٍخ امىمبد الطجٕؼٕخ َالَٕبٍٕخ.

لةٓ افزىةبم ػمٕةق، ٔشةٕغ ، إما ػوة الةج ك ٔغةوم المغبهثةخ، ثصؼةل قَةُرً 17َكبن الطبػُن ف ل الدون 

عُا  قٕبمٕب  ال رقص  مه َؽأرً املصةخ الدَةؤخ الزةٓ طةبهد لفىةبً ثةً.
26
ٍَزشةٍل ٌةني الممبهٍةبد االعزمبػٕةخ  

، ثؾٕةش ٍةٕؼمل المغبهثةخ ػفةّ االؽزصةبظ ثبلزؼفٕةل 20َ 19َالزظُهاد النٌىٕةخ اٍةزمواهٔخ إلةّ ؽةلَك الدةووٕه 

ٕةةخ، َرفةةوِ اعزمبػٕةةخ رَ وصَةةٕخ، َرؽٕبوةةب رفةةوِ ثبلمدبهثةةخ "الَةةمبَْ" َالقوالةةٓ لظةةُاٌو ماد ؽجٕؼةةخ ثُٕلُع

الؼفمٕخ. ممب ففق َػؼٕخ "شٕيَلؤىٕب"، اٍزمود إلّ ؽلَك مب ثؼل االٍزد ل. َكمضبل ػه ملك، صدبلةخ المةوع 

ػىل المغبهثخ َؽوم الؼ ط
27

، َالزٓ اؽزصظذ ثبلزمض د "الٍُٕطٕخ" لٓ ٍَبئفٍب الؼ عٕخ َالُقبئٕخ، ثبػزمبكٌب 

َطةصبد ماد ؽجٕؼةخ هَؽبوٕةخ ث كٔىٕةخ، وظةوا  لزصَةٕوٌب َرؼفٕفٍةب المٕزةبلٕئدٓ لفظةُاٌو الجُٕلُعٕةخ، رؼةيى ػفّ 

ثبوزشبه اليَأب ٍَٕبكح الصاو الطوائدٓ.
28
  

َارقند الؼدفٕخ المغوثٕةخ مةه الزمةبئر َىٔةبهح امػةوؽخ َالزةلاَْ ثبمػشةبة، ٍَةٕفخ لؼبلةخ لممبهٍةخ ؽةت 

اوط قةةب  مةةه رقةةُال مةةأصُهح رؾامةةذ لةةٓ الؾٕةةبح الُٕمٕةةخ لفمغبهثةةخ ثشةةزّ شةةؼجٓ تةةبهم لةةٓ مقفصةةبد المبػةةٓ، 

رصبطةةٕفٍب، مةةه قجٕةةل: "ٍةةبل المغةةوة ال رَةةبل الطجٕةةت"  إوةةً اػزةةوا، ػةةمىٓ ثؼةةلأ رٌمٕةةخ الطةةت، رمةةبأ رُاعةةل 

َطصبد شؼجٕخ "مبػُٔخ"، رَزمل شوَؽ طؾزٍب مةه رغوثةخ اٖفةو، لةٓ شةال رمضةل ٔدةلً رغوثةخ الَةف  لةٓ 

 كَن ردٕمٍب رَ ودلٌب.شزّ المٕبكٔه، 

رجدّ النٌىٕخ المغوثٕخ، رؽل المُاػٕغ الزبهٔقٕخ الُاػلح، َالزٓ رىزظو رؼةبلو عٍةُك عةل الجةبؽضٕه مةه كةل 

الزقظظةةبد، لَةةجو رتُاهٌةةب، َاكزشةةب، ممٕيارٍةةب، الزةةٓ ٍزَةةبٌر ثشةةال لؼةةبل لةةٓ رغلٔةةل الازبثةةخ الزبهٔقٕةةخ، 

                                                           
25
 31، ص وفض المزجعلطصٓ ػَّٕ،  -

26
 226، ص وفض المزجعثووبه هَىوجوعٓ َؽمٕل الزؤآ،  -

27
 104ث 73 ص ، ص2013، الوثبؽ وٕذ، 1945-1912الطت ال ىلىويبلي الفزوظي ثبلمغزة ثُعمؼخ هَٔبن،  -

28
، كفٕةخ اٖكاة َالؼفةُأ المجبعنبد واألوثئنخ فني رنبريخ المغنزةالؾَٕه الصوقبن، "مصٍُأ الُثبء ػىل ايفجبهٕٔه المغبهثخ لٓ الدون الزبٍغ ػشةو"، ػةمه:  -

  307، ص 2002، 4َفخ ولَاد َمىبظواد، هقر ايوَبوٕخ ثبلغلٔلح، ٍف



 

  

 

ثبلؾلس "الىمُمعٓ"، ؽٕش اوصظمذ الىقت ػه َاقؼٍب، "َلر َرؾؤوٌب مه رطىبأ الُصٕدخ الزبهٔقٕخ، َااللزياأ 

رلهك لظبػخ الزغبَىاد الؾبطفخ ػفّ الؼصخ المدبثفخ  لبلزؾظٕه ثبليمبن المضةبلٓ  رْ ىمةه الىجةُح لةٓ اوزظةبه 

الق ص امثلْ، قل رلغّ كل رُاطل إٔغبثٓ مغ الؾبػو".
29
 

رَ قطٕؼةخ "ثواكٔغمٕةخ" مةغ الىَةق الزدفٕةلْ، ثةل  َلر رؼو، الؼدفٕخ المغوثٕخ، لٓ ٌني الموؽفخ، قصةيح وُػٕةخ

شافذ اٍزمواها لظُاٌو َممبهٍبد اعزمبػٕخ، رؼُك لفصزواد امَلّ مه الؼظةُه الٍُةطّ. ٌةنا اممةو ٔصظةؼ 

ػه مغزمغ المجبٍل ثةبليمه، مزشةجش ثجىٕةخ ػدفٕةخ َممبهٍةبد اعزمبػٕةخ رىٍةل مةه المبػةٓ "المدةلً" َالزصَةٕو 

عزمبػٓ شجًٕ ثبلمىبؿ الصاوْ امَهَثٓ ف ل الؾدجةخ الصُٕكالٕةخ.المٕزبلٕئدٓ، لَبك مىبؿ ا
30
ممةب ٔؤكةل طةؼُثخ  

 الصظل ثٕه الؼظو "الٍُٕؾ" َالؼظو "الؾلٔش".

                                                           
29
 32- 31 ص ، صوفض المزجعلطصٓ ػَّٕ،  -

30
روعمخ مؾمل الطبٌو المىظُهْ، ثٕةوَد، المىظمةخ الؼوثٕةخ لفزوعمةخ، الطجؼةخ امَلةّ، الزبريخ المفزذ مه الحىليبد ال  الزبريخ الجديد، لووَُا كًَ،  -

 143ث 140 ص ص
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