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:الحمد و شكر هلل على نجاحي ىذا و اىديو إلى         

الغالي الذي يخاف عليا من نسمات الهواء و مرشدي في ىذه الحياة انو الكتف و الظهر و الصدر        
الحنون انو أبي األغلى من روحي و صندوق أسراري و مصحح أخطائي لك مني كل  الحب و االحترام يا 

. سندي

أمي التي عانت و تحملت عني كثير و كانت ولزالت خير صديقة و رفيقو في ىذه الحياة و كان لها           
 دور كبير في إتمام ىذا العمل فألف شكر و قدير لك حبيبتي يا أمي الغالية

 . و مساعدتو و أقدم  شكري قرة عيني  زين على تشجيعو الدائم

. اشكر أختي إكرام الحبيبة و الحنونة التي ساندتني و كانت لي خير مشجعو و مساعده في ىذه الحياة

.  الكرام و العائلة الطيبة محمد توفيق ، عبد اإللو ، محمد صديق ، روان أخواتيو إلى جميع 

 عمي عبد الرحيم على مساىمتو في مشروعي ىذا

 .و إلى الدكتور لحسن فالح على مساعدتو الدائمة

  حفظكم اهلل لي جميعا و بارك اهلل. صديقة دربي رفقة انسيو ال 
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      تعددت مراحؿ تطور االنساف  مف البربرية الى الوحشية ثـ المدينة و ىكذا تطورت السمطة مع مراحؿ 
تطور االنساف و اصبحت مياميا اقوى واكبر و لرجؿ السمطة مواصفات عديدة كالكاريزما والحضور 

والشجاعة والكممة المسموعة في الخطاب فحضي ىؤالء الناس بالتقدير واالحتراـ والتبجيؿ فتقدست اعماليـ 
احياء و اموات فالجزائر عمى غرار دوؿ المغرب العربي تزخر بالعديد مف االولياء الصالحيف وكما قيؿ  اذا 
كانت ارض المشرؽ العربي ارض االنبياء فاف ارض المغرب العربي ارض االولياء  فيذا االخير لو مكانة 

كبيرة و مقدسة في ببلد المغرب العربي و الجزائر جزء ال يتجزا مف ببلد المغرب العربي فميا اولياؤىا  
الصالحيف في كؿ القطر الجزائري و مف بيف ىؤالء االولياء اولياء رجاؿ مبلح في منطقة وادي ريغ بالجنوب 
الشرقي الجزائري فقد عرفو بالصبلح و الورع و التقوى و الكرامات فكانت ميمتيـ اصبلح ذات البيف و حؿ 

وكاف رجاؿ مبلح  يجولوف في كؿ مناطؽ . النزاعات و الخصومات وىذا الضماف وحدة المجتمع و تماسكو
بداية مف اوالد جبلؿ شماال الى تقديديف جنوبا و لمترحيب بيـ . وادي ريغ مرتيف في العاـ  منطقة منطقة

وعرفانا بالجميؿ وكرامات االولياء اقامو ليـ تضاىرة كبيرة تعرؼ بالركب تقاـ مرتيف في السنة في حياتيـ 
و في موسـ   تماسيفة وبعد مماتيـ في موسـ الخريؼ و تحديدا عند نضوج التمر في المنطقة المسما

 ببناء االضرحة فوؽ قبورىـ وزينوىا وشيدوىا االصيؼ تحديدا عند نضج الخضار في منطقة المقاريف فقامو
تقديسا ليـ و منيـ مف فتح ليـ زوايا كوقؼ كامؿ بعد مماتيـ و ىذا ىو محور مذكرتي و تحديدا ظاىرة 

 :و أقساـ الفصوؿ كالتالي الركب في منطقة المقاريف 

الفصؿ االوؿ بعنواف االجراءات المنيجية لمدراسة تناولت فيو االشكالية و سؤاؿ : اقساـ الفصوؿ كالتالي
االشكالي و اىمية الدراسة و اىداؼ الدراسة واسباب الدراسة و منيج و ادوات البحث المتبعة و الدراسات 

.السابقة و المجاالت   

اما الفصؿ الثاني قد خصصت لو عنواف التالي الطقوس و الممارسات لظواىر االجتماعية بالمجتمع و ماىية 
الركب و تناولت العتصر االوؿ ماىية الطقوس والممارسات لمظواىر المجتمع الى انواع الطقوس بالمجتمع و 

خصائصو و وظائفو اما في العنصر الثاني فتناولت ماىية الركب بدات بتعريؼ الرحمة و نبذة عف رجاؿ 
الحشاف و رجاؿ المبلح و خصائص و اىداؼ و اىمية الركب ثـ تطرقت الى الجانب الميداني قد   ىذه 

. االخيرة بثبلثة فصوؿ كاممة 

 فصؿ الثالث حمؿ عنواف طقوس و ممارسات في ظاىرة الركب و كاف ترتيب عناصر ىذا البحث كالتالي 
تحميؿ البيانات الشخصية و انواع و خصائصيا الطقوسية لظاىرة الركب و الممارسات السيسيوثقافية و اخيرا 

. و ليس اخر التبراح كممارسة ثقافية االعبلف عف موعد  ظاىرة الركب 
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 اما الفصؿ الرابع لبلنشطة و الوظائؼ التي تقاـ خبلؿ الربط و بالنسبة لمفصؿ الخامس تحدث عف الدالالت 
الرمزية و التحميؿ السيميائي لمممارسات الثقافية في ظاىرة الركب بمنطقة الميقاريف و اخيرا نتائج الدراسة اذا 

. قمت باالجابة عمى التساؤالت لمبموغ االجابة عمى السؤاؿ الرئيسي 
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:  اإلشكالية  -1

 يعيش بمفرده لذلؾ فيو ينتمي الى جماعة معينة أف       اإلنساف اجتماعي بطبعو فيو ال يستطيع 
يشتركوف في جممة مف العادات و التقاليد و الممارسات و الطقوس و المعتقدات و الظواىر التي تعبر عف 

  .موروث توارثو األحفاد عف األجداد وىذا ما يسمى بالتراث

فمنيا التراث الطبيعي و . عبر أزمنة تاريخية مختمفة.       إف المجتمع الجزائري يزجر بكؿ أنواع التراث
لذا فاف تاريخ . التراث يجسد القيـ الحضارية لممجتمع و يعزز فيـ الماضي و االعتزاز بو. التراث الثقافي 

. امتنا و ذاكرتنا المرسخة في قموبنا و يعبر عف ىويتنا و شخصيتنا

فالتراث المادي .       فالتراث الشعبي ىو كؿ الممارسات المادية و المعنوية مرتبطة ارتباط عضويا بالشعب
أما التراث الغير ممموس ، نقصد بو الجانب الممموس كالمأكوالت و المشروبات و الصناعات التقميدية 
. فنقصد بو الغناء و الرقص و المديح الديني و جممة االعتقادات و الطقوس

      يعد المجتمع الصحراوي وحدة اجتماعية ليا نسقيا الثقافي الذي يعبر عف خصوصياتيا االجتماعية و 
نمطيا في الحياة التي تميزه جممة مف العادات و التقاليد ذات طابع زراعي فبلحي في منطقة الواحات التي 

 األخرى ضمف بقعة جغرافية معينة ومنطقة وادي ريغ ىي منطقة مف بيت المناطؽ الصحراوية األفرادتقطنيا 
. الموجودة في تراب الوطف 

كمـ 160يعتبر وادي ريغ الواقع في شماؿ الشرقي مف الصحراء الجزائر في منخفض مستطيؿ الشكؿ       
 كمـ يمتد مف العيف الصفراء شماال قرب بمدية اـ الطبوؿ و ينتيي جنوبا بقرية قوؽ 40و30و يتراوح عرضو  

. نشأتو ريغ و ىو االسـ الذي يعؼ بو منذ أراضيوسماىو ابف خمدوف 

 وقد فرضت طبيعة  المناخ لقاسية الباردة في فصؿ الشتاء و الحارة في فصؿ الصيؼ وكثرة الرياح و 
الزوابع الر ممي في الخريؼ و الربيع عمى افراد المنطقة تكيؼ مع بيئتو الطبيعية و االجماعية و الثقافية و 

يسمح ليذا الفضاء باف يكوف منطقة ثقافية تمارس فييا العديد مف الطقوس و الممارسات التي تختمؼ  ىذا ما
ىذه   عناصرىا الثقافية كمما ابتعدت مف مركز الثقافي و نظرا لمطبيعة التي حتمت عمى افراد

 

المنطقة التماسؾ و التعاوف والتضامف التي تجمت في العديد مف العادات و التقاليد الدرازي الحضارة البندراؽ 
. سيدي عمار بوسنة  الركب
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عرفت ظاىرة الركب في منطقة وادي ريغ باكمميا اال انيا  شيدت تميز في كؿ منطقة و الركب ىو عبارة 
عف سوؽ  كاف يقاـ مرتيف في السنة في فصؿ الصيؼ و الخريؼ و يبدا ااالعبلف عميو بما يسمى بالتبراح 
اذ كاف ارتباطيا ارتباطا وثقا برجاؿ الحشاف ىـ اىؿ النخيؿ و رجاؿ المبلح ىـ رجاؿ حسف الخمؽ و كذلؾ 

التقوى واىؿ اهلل   حافظيف لكتابو و بذلؾ تكوف الظاىرة تمعب عدة ادوار مختمفة منيا مساعدة الفقراء اصبلح 
ذات البيف و بيع ماتـ جنيو مف محاصيؿ الموسمية لكف  مع دخوؿ االستعمار الفرنسي الجزائر صبغ ىذه 

الظاىرة   بصبغة اخرى كـ انو اضاؼ و ازاؿ العديد مف الطقوس و المماسات و حضرة سيدي عمار بوسنة 
مف بيف ىذه المخمفات و تنتمي ىذه الحضرة بطابعيا الفمكموري التي تقاـ فيو مجموعة مف الرقصات التي 

يصؿ بعض اعضائيا الى مرحمة التيواؿ و فئة اخرى مف الفرقة يذىبوف الى اكؿ المشط و سكاكيف و ضرب 
 كغرفة الكشافة األخرى الميرجانية االحتفالية األنشطةبطونيـ بالسيوؼ و تتخمميا ظاىرة الركب مجموعة مف 

.  و الخيالة مدائح دينية  و الحضارة و كؿ ىذا يتـ بمرافقة المعروؼ مف بداية الظاىرة حتى نيايتيا 

:  ومف ىنا اطرح السؤاؿ التالي 

 قاريف و الوظائؼ التي تؤدييا ؟ يـاؿما ىي الطقوس و الممارسات السوسيوثقافية لظاىرة الركب ب -
 

 بالميقاريف  ؟ ما ىي  الطقوس و الممارسات الثقافية ظاىرة الركب 
 ما ىي الطقوس و الممارسات  االجتماعية لظاىرة الركب بالميقاريف ؟ 
 ما ىي الوظائؼ التي تؤدييا ظاىرة الركب بالميقاريف ؟ 
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:   الدراسةأىمية  -2

 تقـو بدراسة وصيفية تحميمية ليذه الظاىرة ، فالجزائر أنيا     تكمف أىمية الدراسة التي قمت بيا ، في 
بأكمميا تعاني مف إىماؿ مف الجانب الدراسات الشعبية مف طقوس و معتقدات و ممارسات و نشاطات في 

. تسميط الضوء عمى مجتمع صغير وىو المجتمع المقاريني بصفة خاصة  حاولت. جميع مجبلت الحياة 

:   أىداف الدراسة  -3
 .محاولة تسميط الضوء عمى ظاىرة الركب بالمجتمع المقاريني  -
 .  قاريفميباؿ معرفة الطقوس و الممارسات الثقافية لظاىرة الركب -
 .قاريفيمعرفة الطقوس و الممارسات  االجتماعية لظاىرة الركب بالـ -
 .قاريفيإيجاد الوظائؼ التي تؤدييا ظاىرة الركب بالـ -

 

:   اختيار الموضوع أسباب  -4

:  أسباب شخصية 

 .خاطريب دراستو لئلجابة عمى بعض األسئمة التي كانت تجوؿ إلىأثار فضولي ما دفعني  -
  .ما يسيؿ عميا عممية التنقؿ و االحتكاؾـريني اإنني اعد ابنة المجتمع المؽ -

:  أسباب موضوعية  

 عممية عف طبيعة ىذه الظواىر الموجودة تقريبا في المجتمع إجابات تفسيرات و إيجادمحاولة  -
 .الجزائري ككؿ

 . الموروثات الشعبية التي تتميز بيا منطقة المقاريف إبراز -
: مفاىيم الدراسة  -5

 :تعريؼ الركب  لغة  1.5
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كَربَر :          معجـ عربي عربي  ْكًبا ، فيو راِكب ، والمفعوؿ مَرْركوب  ركَكبَك فعؿ  :رَر : الركب .  يَررُكب ، رَر
، جمع أركب وركوب ، الجماعة مف الناس عشرة فما فوقيـ يسيروف  ركبفتح الراء وسكوف الكاؼ ، مف 

 2. أرُكٌب ، وُركوب : والجمع . الراكبوف ، العشرة فما فوؽ  : الرَّرْكبُ :  في معجـ الوسيط أما 1. بإمرة أحدىـ 

وسمي كذلؾ برجاؿ الحشاف  ألنيـ عندما كانوا يقصدوف ،    الركب في المغة  يعني القافمة :اصطالحا     
منطقة المقاريف يأتوف راكبيف  الحمير و األحصنة ويأتوف عمى شكؿ  قوافؿ مف  الشماؿ و  الجنوب 

حيث .ليجتمعوا في المكاف المعروؼ ببابا عمي بالقرب مف ضريح الولي الصالح سيدي عمي بالكانوف 
يقوموف ببيع منتجاتيـ ألفبلحيو عمى غرار البصؿ و الزعفراف واليقظيف و بيع سمع أخرى كالمبلبس و األواني 

   3.وىذا السوسيوثقافية كانت  يحدث مرتيف سنويا . الفخارية  وغيرىا 

.  كمـ07التي تبعد عف المقاريف ب.  يحدث في موسـ جني التمور ويقاـ في دائرة تبسبست:   ركب الخريف
 . 4و تسمى أيضا برجاؿ لمبلح 

حيث  يتـ في ىذا الموسـ عرض المحاصيؿ  .يحدث في موسـ جني المحاصيؿ الزراعية :  ركب الصيف
      أما اآلف أصبح يقاـ مرة وحدة في السنة  5.في منطقة المقارينالزراعية  مف اجؿ البيع أو الشراء ويقاـ 

 . (ركب الصيؼ  )

ىو عبارة عف مجموعة مف الممارسات الثقافية التي تمارس بطريقة منظمة  :تعريؼ االجرائي لركب :اجرائي  
لتحقيؽ جممو مف الوظائؼ المعينو خبلؿ ثبلثة أياـ مف نياية االسبوع االربعاء و الخميس و الجمعو تحت 
إشراؼ العديد مف المسؤوليف ضمف جو مف تعاوف و تضامف فيما بينيـ، اذ تحضر ىذه الظاىره تحضرىـ 

 .جميع فئات المجتمع

 :لغة :تعريؼ الممارسات  2.5

 تمرس بالشيء األعماؿ و األمورعالجو و زاولو ،و يقاؿ مارس :      مارس الشيء مراسا و ممارسة 
و نستطيع القوؿ باف المنظور السيسيوثقافي ىو الذي يبحث في ىذه .  احتؾ بو و تدرب عميو 

                                                             
-https://www.almaany.com/ar/dict/ar    ، المعانً لكل رسم معنى ،فً معجم المعانً الجامع طقس تعرٌف و معنى  1

ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/  صباحا 05:22  على الساعة 27/11/19:   ، تارٌخ الزٌارة . 

  المرجع السابق  2

 
  2008 . 1ط. دار قانة . بحوث و دراسات فً وادي رٌغ .  رضوان شافو  3
  . 61ص .  مرجع سابق 4
  .62ص .   مرجع السابق 5

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/
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الممارسات التي  تمثؿ في مجموعة مف المعتقدات و التصورات او التعميمات و القيـ التي تتضمف 
 معنى ىاـ و إلى إضافةتصورا مف حولو المعرفة و حوؿ العبلقات بيف الفرد و المجتمع في الممارسات ،

 6.  تكمف في كونو يحدد الفضاء الممكف لجماعة بشرية كما يحدد ممارستيا االجتماعية و الثقافية أىمية

 : لغة : تعريؼ الطقوس  3.5

 حالة الجو مف برودة  : الطقس اسـ ، جمع طقوس  ، الّطْقُس :     معنى الطقس في المعجـ عربي عربي 
في المسيحية  ، نظاـ  :  الطَّرْقُس .و حرارة و اعتداؿ المناخ مف مكاف إلى أخر حسب الزماف و المكاف 

 7. العبادات الدينية وأشكاليا ، شعائرىا و احتفاالتيا  

فالطقس بأنو النظاـ و الترتيب ، و عند النصارى فيقصدوف بالطقس بانو النظاـ : أما في معجـ المغة العربية 
 8.الّطْقُس  ىو حالة الجو و المناخ . مف الخدمة الدينية او شعائرىا احتفالية 

طريقة العبادات واالحتفاالت الدينية عند  : طقس. طريقة   : طقس:و في معجـ الرائد فالطقس ىو 
 9. حالة الجو في مكاف معيف وزماف معيف : طقس. المسيحييف 

:   اصطبلحا 

يعرؼ الطقس مجوعة مف عمماء االنثروبولوجيا االجتماعية ىي مجموعة حركات سموكية يتفؽ عمييا      
أبناء المجتمع و تكوف في أشكاؿ مختمفة تتناسب و الغاية التي دفعت الفاعؿ االجتماعي او الجماعة لقياـ 

 10.بيا 

باف الطقوس تحؿ محؿ الديف في معظـ النظريات و الكتابات  ): دوكبلس . و يعرؼ أبروفسور اـ      
االنثروبولوجيا طالما أف المقصود بيا ىو التصرفات الرمزية المتعمقة باألشياء و الكائنات المقدسة لشعوب 

 11.(البدائية 
                                                             

بحوث فً االحٌاء و الفٌزٌاء و الطب . اكبر مكتبة البحوث المدرسٌة الجاهزة فً شتا المجاالت  . 204 فبراٌر 28 تعرٌف مفهوم الممارسة ، جمعه   6

   http // bohoutmadrassia.blogspot.com     09/06/2021و االدٌان و االدب و الثقافة       
-https://www.almaany.com/ar/dict/ar    ، المعانً لكل رسم معنى ،فً معجم المعانً الجامع طقس تعرٌف و معنى 7

ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/  صباحا 05:00  على الساعة 27/11/19:   ، تارٌخ الزٌارة . 

 . نفس المرجع السابق 8
 .نفس المرجع السابق  9
 

 .موقع رنتروبوس الموقع العربً االول فً االنثروبولوجٌا . الطقس .  مبروك بوطقوقة  10
http://www.aranthropos.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%82%d9%88%d8%b3-

rituals/#more-1114 

  صباحا 04:25:  م    على الساعة27/11/2019: تارٌخ الزٌارة 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/
http://www.aranthropos.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%82%d9%88%d8%b3-rituals/#more-1114
http://www.aranthropos.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%82%d9%88%d8%b3-rituals/#more-1114
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اما . (ىي حدث رمزي يعبر عف قيـ اجتماعية ميمة  ): و يعرؼ راد كميؼ براوف  الطقوس بأنيا        
فانو يعتقد باف الطقوس الدينية ىي أشياء تعبر  ):  ث  يالعالـ االنثروبووجي االسكتمندي وليـ روبرتسف سـ

 12 . (عف أراء يمكف تمريرىا مف شخص إلى أخر ومف عصر ألخر دوف إحداث أي تغيير فييا 

عف طريؽ دراسة العبلقة بيف الواسطة و غاية الفعؿ  )و يقوؿ العالـ كودي بتحميؿ الطقوس       
 السموؾ االجتماعي لو صفة رمزية أنواعباف الطقس ىو نوع مف :يعتقد العالـ لينش   13.(االجتماعي 

 . تماعية  يصبر عنيا في سياؽ العادات و التقاليد االجأحياناتنعكس في الشعائر و الممارسات الدينية و 

 مختمفة حركية و شفوية مميئة بالرموز أشكاال تأخذ مكررة و مشفرة األفعاؿيعني الطقس كذلؾ مجموعة مف  و
ومف خبلؿ ىذه الطقوس يحاوؿ الفرد و الجماعة . ،ومؤسسة عمى اعتقادات بوجود قوى مقدسة مؤثرة 

 و المشاعر األفكار تعبير رمز عف بأنو":تعريؼ نفسي :"فقد عرفو اريؾ فرـو   .14التواصؿ مع ىذه القرى
 في لئلنساف لـ االنثروبولوجيا ىو دراسة     اآلف التعريؼ النفسي لطقس ميـ أفوىذا يعني ". بواسطة الفعؿ 

 و مشاعره و سموكو في الممارسات الطقوسية في ظاىرة الركب التي تظير أحاسيسوجميع المجاالت تتجمى 
. في العديد مف الطقوس 

فعؿ جماعي يسمح و يشارؾ في قوة الرباط ":تعريؼ سيسيولوجي " الطقس األخرىو :وقد عرفو دوركايـ 
االجتماعي ،يعني اف االفراد يتقاسموف و يشتركوف في اداء الطقوس بحيث تجعميـ وحد اجتماعية واحدة 

 15تقوي بينيـ الرباط االجتماعي  

 :لغة :  تعريؼ الوظائؼ  4.5

                                                                                                                                                                                                    
 .  نفس المرجع السابؽ  11
 .  نفس المرجع السابؽ 12
 .  نفس المرجع السابؽ 13

جامعة عبد الحميد بف –  بف حاج جموؿ لزرؽ ،الممارسة الطقوسية مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجيستير في االنثروبولوجيا   14
   2010مستغانـ /كمية العمـو االجتماعية قسـ عمـ االجتماعي –باديس 

 اكتوبر 14العدد– لغرس سوىيمو االبعاد االجتماعية و النفسية لمطقوس الطقوس الدينية نموذجا ،مجمة الفكر و مجتمع  15
 .  23الجزائر ص  –2012
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وظفا ،وظؼ الدابة قصر قيدىا وظؼ يوظؼ توظيفا فيو موظؼ و " يعمفو "    وظؼ بمعنى فعؿ ،وظؼ 
 وظيفة اسـ جمع وظائؼ  الوظيفة ما.  وظيفة او عمبل معينا إليو اسند أي أخاهالمفعوؿ موظؼ ، وظؼ 
 16 رزؽ و غير ذلؾ في زمف معيف أويقدر مف عمؿ او طعاـ 

 و يوجد بكؿ منشاة ألدائياىي مجموعة مف الواجبات و المسؤوليات التي تتطمب تعيف فردا :اصطبلحا 
و قد عرفتيا  عمى أنيا جؿ المياـ التي تقاـ في  17.عددمف الوظائؼ ينفؽ مع عدد الموظفيف و العماؿ بيا 

.  ىذه الظاىرة طيمة أياـ

 :  و أدوات البحث المتبعة منيج الدراسة -6
نظرا لطبيعة الموضوع التي تتطمب منو وصؼ ظاىرة الركب  ، و ذكر  ممارسات   :منيج الدراسة  1.6

الدراسة الوصفية : " و ىذه األخير تعرؼ عمى أنيا, و طقوس و وظائؼ انتيجت منيج االثنوغرافي 
ألسموب الحياة و مجموعة التقاليد و العادات و القيـ و األدوات و الفنوف ، و المأثورات لدي جماعة 

الوصؼ الدقيؽ : " و تعرؼ أيضا بأنيا  . 18"أو مجتمع معيف ، خبلؿ فترة ومنية محددة , معينة 
 19" .المترابط لثقافات الجماعات إنسانية

 

: المتبعة  أدوات الدراسة   2.6

     أدوات جمع المعمومات خبلؿ جمعي لممعمومات استعممت ادات  المبلحظة بالمشاركة ، والمقابمة و 
. اإلخبارييف ألنيا تعتبر مف األدوات األساسية التي عمى الباحث االنثروبولوجي االستعانة بيا 

  : Observation  Participante  المالحظة بالمشاركة . أ

طريقة يشارؾ فييا الباحث في الحياة اليومية لممجموعة االجتماعية )  George la Passade     يعرفيا 

موضوع البحث بيدؼ مضاعفة المعارؼ و ىذه الطريقة تمقى المسافة الفاصمة بيف الباحث و موضوع 

                                                             
16  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81/   
  http//hrdiscussin.com المنتدى العربً الدارة موارد البشرٌة            17
. موقع ارنتروبوس. خطوات المنهج االثنوغرافً.  مبروك بوطقطوقة  18

http://www.aranthropos.com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A/    

 .  صباحا 11:50 م على الساعة 03/06/2019:ٌوم الزٌارة 
  المرجع السابق  19

http://www.aranthropos.com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A/
http://www.aranthropos.com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A/
http://www.aranthropos.com/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A/
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و كاف استخدامي المبلحظة . 20 (البحث و تحوؿ الباحث مف ثـ الى فاعؿ المجرد متفرج أو غير محايد 

بالمشاركة أنني ارتدت المحاؼ و حاولت اف امشي بو في الشارع و اف مرتديتو  في  البداية أحسست بشعور 

. غريب جدا ألنني ألوؿ أقـو بالمشي بو ، و ارتديو اربع مرات في احد شوارع منطقة المقاريف  

  :l’entrevue/ l’entretien  المقابمة . ب

   ىي تقنية  تقنيات  لجمع المعطيات ميدانيا اي يخضعيا العديد مف الباحثيف اذ تعتبر موقؼ مواجية بيف 

 و يظير بوضوح الستخدامي ألداة المقابمة في جممة األسئمة التي 21.شخصيف او اكثر لتحقبؽ ىدؼ معيف 

. قمت بيا عمى المبحوثيف

وكاف استخدامي لدليؿ المقابمة في البداية حددت نوع المقابمة ، مقابمة مفتوحة ، ومف ثـ وضعت  جممت مف 

األسئمة ، حاولت اف تكوف المقابمة مفتوحة اي انني حفظؾ مسبقا األسئمة و قـو بسائميـ لـ يكف ذلؾ بشكؿ 

.  مرتب ، و في بعض األحياف كانت تطرأ في دماغي أسئمة لـ أدونيا قبؿ في دفتر مبلحظاتي

  :اإلخباريين    . ت

و كباحثة . لجمع بياناتو مف الميداف أداة     اإلخبارييف ىـ أشخاص أبناء المنطقة، يستخدىـ الباحث 

 فيناؾ مف سمحو ي بتدويف اسماىـ في بحثى و العديد منيـ رفضو بالرغـ مف إخبارييفاتصمت بعدة 

 فمف اآلخريف يحتـر وجية نظر أف في ىويتيـ في اماف ، لكف عى الباحث أنيـ إلقناعيـمحاوالت العديدة 

. الممكف انو يقبموف المرة القادمة

 

 

                                                             
ٌوم الزٌارة   .  http www. Aranthropos.com. موقع انتربوس .  تقنٌة فً البحث االثنوغرافً –المالحظة بالمشاركة .  علً هاشم  20

 . مساءا16:19 م على الساعة 13/06/2019
  . 215ص . الجزائر  . 2016 دٌسمبر 27العدد . مجلة االثر . المقابلة رؤٌة منهجٌة فً بحوث تعلٌم اللغة العربٌة .  امٌرة منصور  21
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 :الصور الفيتوغرفية  . ث

   ىي كؿ أداة يستخدميا الباحث لتسييؿ و تحسيف عممية البحث ، إذ يكوف باستطاعتو أف يطمع عف ما 

.  كباحثة انثروبولوجيا استعممت أداة التصوير و التسجيؿ الصوتيأناو   22. شاء في أي وقت شاء

: الدراسة االستطالعية -7

عمى الباحث االنثروبولوجي أف يقـو بالدراسة االستطبلعية ، مف اجؿ ضبط التساؤالت ، و اختيار       

قمت بالدراسة الميدانية ، و  ( 2019 جواف 24 )في تاريخ   .المنيج الدراسة ، و ضبط أسئمة المقابمة 

و الدراسة . اتصمت باإلخبارييف عمى أف يوافقوا في إجراء المقاببلت ، فكانت إجابتيـ تقريبا في الموافقة 

 ىذا ىو ظرؼ كورونا لـ تقـ ىذه الظاىرة و حؿ ألني المذكرة إتماـاالستطبلعية ىي التي ساعدتني في 

. المعمومات و أسئمت ألمقابمو و قمت بيا قبؿ 

: مجال الدراسة  -8
تعتبر دائرة المقاريف منطقة ريفية فبلحية ، تقع في الجنوب الشرقي لمجزائر في :  مجاؿ مكاني  1.8

 و   تقع المقاريف بيف دائرتي الزاوية العابدية. منطقة الواحات و التابعة إداريا لموالية المنتدبة تقرت 
 . كـ670 كـ  و تبعد عف العاصمة ب174و تبعد عف مقر والية ورقمة ب. بمدة سيدي سميماف 

  .  منطقة وادي ريغ إلىالمنتمية 
منطقو واقعو في الجنوب الشرقي لمجزائر في منطقو  وادي ريغ يحدىا مف الشماؿ سيدي سميماف   ىي      

 كاف تواجد الغمرةبديو ومف الشرؽ  دائره الطيبات  ومف الغرب بمديو عا اؿالزاويةومقر  ومف الجنوب بمديو 
السكاف مف قبؿ يقتصر عمى حي القديمو والتي تقع فييا تحديدا في منطقو برخيس ثـ توسعت تشمؿ العديد 

 في حي جديدة أحياء إلى الزبده باالضافو ، بابا عمي ،القبمو،  الظيره ، في حي عميشاألحياءمف 
 اثنيف  ذات طابع فبلحي بامتياز حيث تتواجد في الواحات المميئو بغابات أفاؽاالجتماعي حي الزقيمي حي 

 دقمة نور و المنقر و الغرس كما تحتوي عمى اشتيارىا التمور مف أنواعالنخيؿ التي تحتوي عمى العديد مف 
لؾ الحيوانات االليفة كالقطط و ذ ؾ ، الفضة و الحجة و الشيحاألعشابالثـو و البصؿ و البندراؽ عض 

                                                             
  . 1ص . جامعة بسكرة . مجلة العلوم اإلنسانة و االجتماعٌة. استخدامات وسائل السمعٌة و البصرٌة فً العملٌة التعلٌمٌة .  نجٌب بخوش 22
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المعز والكباش و الجماؿ و كذلؾ الحيوانات التي تعيش في الصحراء كالقنفد و الفنؾ و الكبلب و الحمير و 
 و الوزع و كذلؾ الطيور كالحماـ والعصافير والدجاج كما يتميز منطقو األفاعيكذلؾ لزواحؼ كالعقارب و 

 .بالبروده الشديده والحراره المرتفعو صيفا  وكثره والزواحؼ الرمميو
 عف خميط عبارة البيئو االجتماعيو لمجتمع المقاريف اما اصؿ التركيب البشريو لسكاف المقاريف ما ىي      

مف السكاف او ال سيدي نايؿ السوافو والعديد مف العائبلت او ليا عائمو الطرابخو الذيف يعتبروف اوؿ مف 
سكف ىذه المنطقو باالضافو الى عائمو بف موسى كربوسو كنوز عيشاوي المقدـ وغيرىا مف العائبلت 

 .المشيوره في المنطقو
تتكوف المنطقو مف احياء وبمديات وقرى ومداشر تكوف وحده جغرافيو واقتصاديو  : النظام االجتماعي     

 في ما بعضيا عبر النسب الحي القديمو الذي متداخمة و كميا  األعراؼواجتماعيو تحكـ والعادات والتقاليد و
 حي سكاف المجاريف والذي تقع في منطقو برخيص تحديدا ثـ توسعت بعد ذلؾ لتشمؿ حي الظير أوؿيعتبر 

القبمو بابا عمي الزبده واحياء جديده اخرى كحي االجتماعي وحي افاؽ اثنيف وفي حكمو النظاـ السائؿ وكؿ 
 السكانيو كما يراس منطقو الميكانيؾ رئيس الدائره ويساعده كما يخضع  األراضيليا امبلكيا مف النخيؿ و

اىؿ  اىؿ المنطقو مف سمطو الشيخ يساعده في ذلؾ االعياف وممثميف المجتمع المدني  ومف مياـ فض 
 23.النزاعات الخصومات بطريقو وديو دوف تدخؿ القوات حكوميو وكذلؾ بحضور المناسبات الرسميو

تعتبر الميجو  التي يتحدث بيا افراد المنطقو في الماضي ىي   : اما عف البيئو الثقافيو لممجتمع المقاريني 
الريغيو االمازيغيو لكف في وقتنا الحاضر فاف الميجو السائده في المنطقو المقاريف ىي الميجو العربيو العامية  

. حيث توجد فئو مف كبار السف الذيف ال يزالوف يتكمموف الميجو الريغية 
كما تشتير منطقو  المقاريف  بالعديد مف اطباؽ الطعاـ التقميديو عدد التمثؿ في االكمو التقميديو الفاكيو 

وتحضر بطريقتيف اما بالبندراؽ او  البتراؼ السمؽ المطاوي الخميره الفطائر  دشيشة القمح الشعير لرشومة 
البميج وىذه االطباؽ تابى االندثار حيث اف المجتمع المقاريف ال يزاؿ متمسكا بيذه االطباؽ كالبندراؽ 

  والمناسبات واألفراح االحتفاالت ىذه صدارة في المأكوالتالشخشوخة المراسة والبركوكش حيث تاتي ىذه 
تزخر االلبسة التقميدية بمنطقة المقاريف بالعديد مف االلبسة التقميدية و بما اف القشابية و   : ةالتقميدي األلبسة

البرنوس والبخنوؽ لتقييـ مف برودة الشتاء وكذلؾ قامو بحياكة الجبة و السرواؿ العربي و القندورة و الممحفة 
مف القماش ليتبلئـ مع حرارة الصيؼ المرتفعة و مازلت حياكة الصوؼ منتشرة الى يومنا ىاذا و الف المراة 
المقارينية معروفة بالسترة و الحشمة فقد لجات الى لباس يسمى الحايؾ و المحاؼ لسترة نفسيا عف اي رجؿ 
غريب في الوسط الخارجي لممنزؿ كما عرفت في الوقت الحالي و يوجد ايضا الحجاب و البرقع والجمباب 

                                                             
 دار . وادي رٌغ تارٌخ و امجاد جزائرٌة . عبد الحمٌد ابراهٌم قادر  23
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ومف كرة تمسؾ المجتمع المقاريني باعاداتو و تقايده فقد ارتدى السكاف المقاريني الرداء الزي التقميدي في 
المناسبات التقميدية كاالعياد و كذلؾ االعراس و في مراسيـ الزفاؼ حيث تمبس العروس المقارينية الممحفة 

التي تستر جسدىا و البخمار الذي يستر وجييا و ىو عبارة عف فبلر احمر مزيف بحمي مف الذىب و كذلؾ 
يمبس الرجاؿ القندورة لمعبادة او ممارسة الشعائر الدينية وكدلؾ البرنوس ايضا ويضعو عمى راسو و ىي 

 24.تندرج في اطار المحافة عمى العادات و التقاليد التي تابى االندثار 
 

 :            اصل تسمية المقارين 

اف .  ويقاؿ اف اصؿ تسمية بمدية المقاريف التي جاءت عمى لساف المرحـو المجاىد محمد الصالح زوزو    

مف اجؿ النشاط االجتماعي اي  اصؿ التسمية يعود إلى زمف غابر حيث كاف مجموعة مف أىالي البمدة يجتمعوف

حؿ الخصومات و اصبلح ذات البيف و عند انتياء مف ىذا االجتماع يبدء النشاط االقتصادي الذي يكوف مرتيف 

يحدث في موسـ جني التمور ويقاـ في :  الخريف*  و يسمى بالركبفي السنة ، االولى في فصؿ الخريؼ ،

 و تسمى ايضا برجاؿ لمبلح ،  و الثانية في فصؿ الصيؼ.  كمـ07دائرة تبسبست، التي تبعد عف المقاريف ب

حيث  يتـ في ىذا الموسـ عرض .يحدث في موسـ جني المحاصيؿ الزراعية : و يسمى  بالركب الصيف

، و مف اجؿ حؿ بعض في منطقة المقارينالمحاصيؿ  الزراعية  مف اجؿ التبادؿ أو البيع أو الشراء ويقاـ 

 « ومنيا الصمح بيف المتخاصميف و مساعدة الفقراء و المساكيف وعمى ىذا سميت البمدة ذات , مشاكؿ السكاف 

 25.، ومع مرور االياـ تطور ىذا االسـ الى اسـ المقاريف   » المقريف

 :مجال زمني  2.8

 ـ اذ قمت باختيار المشرفة التي ستقـو باإلشراؼ 30/09/2019      بدأت بالتجييزات لموضوع ىذا يـو 
وقمت أيضا بجمع المعمومات النظرية مف كتب و مقاالت و دراسات سابقة و نظرا . عميا في ىذا الموضوع 

نشاط الركب بمنطقة المقاريف ال يقاـ الى مرة واحدة في فصؿ الصيؼ في شير جواف )إلى اف ىذا النشاط 
                                                             

 مرجع سابق .  عبد الحمٌد ابراهٌم قادر  24

 
25

 .  60ص   .2008 . 1ط. دار قانة . بحوث و دراسات فً وادي رٌغ . رضوان شافو   
وسمً كذلك الن رجال الحشان عند ما ٌقصدون منطقة المقارٌن ٌركبون الحمٌر وٌأتون على شكل  قوافل .     الركب فً اللغة  ٌعنً القافلة :الركب *

حٌث ٌقومون ببٌع وتبادل .من  الشمال إلى  الجنوب لٌجتمعوا فً المكان المعروف ببابا علً بالقرب من ضرٌح الولً الصالح سٌدي علً بالكانون 
 وهذا النشاط االقتصادي ٌحد ث مرتٌن سنوٌا.وغٌرها ...............منتجاتهم ألفالحٌه على غرار البصل و الزعفران والٌقظٌن
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 بالبدء بدراسة سابقا حتى يتسف لي أف أقـو بوصؼ كؿ تمؾ الطقوس و الممارسات و أقـواضطررت اف 
. الوظائؼ و تحميميا تحميبل دقيقا 

 ضبط العنواف مف طرؼ بعض االساتذة، و النظرة األخيرة كانت مف طرؼ 27/10/2019     و تاريخ 
و أخذت منو اإلذف بالبدء العمؿ  انطبلقا مف صياغة  (سميـ درنوني . د )مسؤوؿ الشعبة االنثروبولوجيا 

مخصصة لمعمؿ في الجانب النظري  (  5/12/2019 ( )4/11/2019 )و كانت الفترة ما بيف . اإلشكالية 
.  مف  اإلشكالية و  تحديد منيج الدراسة و ما إلى غير ذلؾ 

 مف اجؿ القياـ بزيارات عديدة   المبدئيةبدأت بوضع أسئمة المقابمة ( 3/01/2020 )     وفي تاريخ 
حتى أكوف عمى دراية أكثر  .لممبحوثيف القائميف عمى الركب كالحضارة و نساء المواتي يقمف بطبخ المعروؼ

. مما سيحدث خبلؿ أياـ الركب، و أقـو بزيارتيـ بعد انتياء ظاىرة الركب إلجراء مقاببلت مف جديدة 

قمت لنزوؿ الى الميداف مجددا مف اجراء الحضور في نشاط  ( 2019  جواف 24.25.26 )     وفي اياـ 
. الركب بمنطقة المقاريف ، مف اجؿ القياـ بادراسة الوصفية و اجراء بعض المقاببلت 

 

 : المجال البشري  3.8

 تتطمب أف تكوف  .الممارسات و الطقوس و الوظائؼ"بمنطقة المقاريف "الدراسة الركب    أف طبيعة موضوع 
العينو قصديو مف أالفراد الذيف يقطنوف ىذه المنطقة و تبايف في المستويات  مف حيث المستوي الثقافي و 

 .االقتصادي و المعيشي و التعميمي

 : السابقةالدراسات   -9
 

بالعودة الى الدراسات السابقة التي تناولت  الموضوع ظاىرة الركب  لـ اجد عنواف او دراسة تحمؿ نفس 
الموضوع بؿ الدراسات تناولت جوانب مختمفة او جزيئات صغيرة منو كانت قراءات فقط في جريعات مف 

: بعض الدراسات 
ة المقدس لصاحبيا الدكتور نور الديف طواليب بتناوؿ الباحث  يتحت عنواف في اشكاؿ  :األولىالدراسة 

ظاىرة الممارسات الطقوسية و السحرية لممجتمع مف زاوية بسيكولوجية فقد سعى الباحث اليجاد تفسير عممي 
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ليذه الواقعة في ظؿ حياة جديدة لممجتمع الجزائري المستقبؿ حديثا حيث اضحت ىذه الفئات االجتماعييف 
بيف فكي الرؤية الى المستقبؿ المحفوؼ بمعالـ الحضارة والتطور الثقافي و التكنولوجي و بيف االرتباط 

بالماضي القريب و المتمثؿ في عاداتيـ وتقاليدىـ مف ناحية اخرى قامت ىذه المقاربة السيكيولوجية االستدراج 
العائبلت استعمؿ معيـ اسموب المقابمة حرة فتوصؿ الباحث الى تاثير المعالـ الحياة الحديثة عمى افرادىا 
بالنظر الى مشاركة القوية في احتفاالت الشعبية كالزردة و الوعدة بحثا عف راحة النفسية و التخمص مف 

. عناء التمدف و لقد اعتمد عمى بعض مف مذكرات التخرج و ادراجيا كدراسات سياسية 
مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في االنثروبولوجيا الموسومة بالممارسات الطقوسية في  :الدراسة الثانية 

الطعـ سيد احمد بف عودة بغيميزاف مقاربة انثروبولوجيا مف اعداد لطالب بف حاج جموؿ لزرؽ ؾ 
تتطور ىذه الدراسة الى طقوس الممارسات خبلؿ ظاىرة طعـ سيد احمد المتواجدة بناحية قميمة بمنطقة 

غيميزاف و تبرر اىمية ىذه الدراسةكوف مجتمعنا في الوقت الحاضر قد غمرتو مظاىر الحداثة سواء عمى 
مستوى الذىبي او في حياتو اليومية العادية حيث تجمت ىذه المظاىر في طريقة المباس و الماكؿ و طريقة 

. الكبلـ و حتى في المناسبات االحتفالية 
تزخر منطقة قميتو بالعديد مف اضرحة االولياء الصالحيف مف اىؿ فضاءاتيا اف تكوف مسرحا لبلحتفاالت 

الموسمية فما ينفؾ طعـ عمى االنتياء حتى يبدا اخر خبلؿ نياية الموسـ الحصاد و قد يتفؽ االنساف 
الحاضر اماـ ذلؾ الحشد مف االفراد المنفعؿ و ىو يحمؿ عمى اكتافو تمؾ الخيمة سيدي احمد التي تجاوزت 

متر تقريبا لتنصب في المكاف المقدس عندىـ و ىو مكاف الذي كاف 300متر مربع و ييروؿ بيا مسافة 400
. االستاذ سدي احمد يدرس فيو طمبتو 

وفي ظؿ التغيرات االجتماعية و التقاليد و السياسة يعيشيا مجتمعنا و موجو العولمة  و التبادؿ الثقافيبيف 
الزالت ىذه الظاىرة "الطعـ"الشعوب و ظيور اشكاؿ اخرى مف التديف لمواجية التديف الشعبي المتبنى لظاىرة 

. بطقوسيا و رموزىا قائمة الى يومنا ىذا

 

   في العمـو االجتماعية عمى الباحثيف في بحوثيـ أف يقوموا بخيارة عينة:عينة الدراسة  -10
 .الدراسة ، االنثروبولوجيا مف العمـو االجتماعية عمى الباحثيف قياـ بختيار عينة الدراسة

و العينة التي اخترتيا ىي عينو قصدية بد اشخاص المسنيف و لكبار في السف و المسؤوليف عمى تنشيط و 
. اتماـ كؿ الوظائؼ و ممارسات الظاىرة 
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 :  صعوبات الدراسة –المطمب الخامس  -11
 . أي ليست ىناؾ بحوث في ىذا النوع مف الدراسات قمة المراجع  -
 .تزامف ىذا البحث مع وقت انتشار كورونا كاف سبب في تراجع البحث  -
 .و اسرارىـ عمى عدـ البوح بالمعمومات عدـ تجاوب المبحوثيف  -
 .اي اف ىذه الظاىرة تاتي مره واحده في السنة و ىذا كاف بالنسبة لي كطالبو عائؽ: ضيؽ الوقت  -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الفصؿ الثاني  
الطقوس و الممارسات لظواىر 

 .االجتماعية بالمجتمع و ماىية الركب
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 :ماىية الطقوس و الممارسات لمظواىر المجتمع  -1

: أنواع الطقوس   1.1

  و ىناؾ العديد مف الطقوس الخاصة بالوالدة منيا ما يخص االـ و منيا ما يخص المولود :طقوس الوالدة 

تعد الذبيحة اىـ طقس متعارؼ عميو في المنطقة وىو مستقر مف الشريعة االسبلمية و السنة و : الذبيحة 
. تكوف ذلؾ بذبح كبش 

اوؿ ما يجب تحضيره لو و التفكير فيو مسبقا بعد الوالدة ىو العقيقة و ىي الذبيحة التي تذبح لممولود :العقيقة 
 .

بعد مرور الطفؿ بطقوس الوالدة االولى في حياتو اف لو لبلف اف ينتقؿ الى مرحمة جديدة و :طقوس الختاف
تجرى مختمفة في حياتو ترافقو طقوس خاصة و المتمثمة في طقوس الختاف حيث وبعد ارتباطو الوثيؽ بوالدتو 

تيميش  .سيدخؿ رفقة والده الى تجربة جديدة في الحياة و ىي الختاف 

 حيث يرى 1909 وضعو االنثروبولوجي فاف جنيب سنة rites de passageمصطمح :طقوس العبور  
اف الفرد يمر بعدة مراحؿ في حياتو تواكب ىذه التحوالت طقوس مختمفة و فقا لكؿ مجتمع و تنقسـ الطفولة 
اؿ عدة مراحؿ تعد الوالدة المناسبة االولى لطقوس العبور ،و العبور الى سف النضوج ىو الذي يتوافؽ مع 

طقوس المصارة التي ىي بالمعنى العاـ العبور الى معرفة ال يمكف التوصؿ الييا اال في نياية مسيرتو طويمة 
و ىي كذلؾ الطريقة التي يعبر فييا االوالد قدمت .الخ ... و التمكف مف تقنيةما او الدخوؿ الى خفايا عمـ ما 

. مجموعات الى اكتساب االجتماعية لمراشديف  

و يشكؿ الزواج ايضا جزءا مف ىذه الطقوس عندما يتـ اعبلف المراة كاـ مسف قبيمة بدخوليا مرحمة الحمؿ ثـ 
و مثمما لبلـ طقوس خاصة بيا لبلب كذلؾ ، االانيا تقؿ نوعا ما عف الطقوس .اما بالفعؿ في لحظة الوالدة 

و اخر طقوس العبور ىي تمؾ الخاصة بالموت لكمييما عبلقات مستقبمية مع االحياء و تولي .الخاصة لبلـ 
 26.منصب معيف يدخؿ طقوس العبور 
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 وىي طقوس خاصة بالتفكير االستغمار توحي باحساس القمؽ و  piaculum بالبلتينية :طقوس التكفيرية 
ينتمي ليؿ النوع مف الطقوس الحداد و ىي موسومة بالصمت و االنتخابات و الجراح الجسدية التي تبدا مف 

حمؽ الشعر الى الدىف بالتراب و ضرب الذات و تعريفيا و حرقيا و في الغالب ليس ىناؾ عبلقة بيف 
االحاسيس المكابدة و االشارات الطقوسية الناجمة عف ىذا االلتزاـ اذ يقـو السكاف االصميوف باستراليا مثبل 
في حالة الجفاؼ الكبير بغرض التعذيب الجسماني عمى انفسيـ و ىذه المراسيـ حتى لو كانت ليا انطبلقو 
حزينة فيي تنتيي بتجديد الثقة في الحياة اذ ينظر الى العبادات المؤلمة كطريقة لمشفاء مف المرض و عمى 

. العكس مف ذلؾ فاف لي تقصير طفيؼ يعد كتيديد لمجماعة 

 ىي تصرفات محددة بقوالب شبو تكرارية تتضمف افعاال و رموزا تدخؿ فييا عادة  بعض :طقوس الدينية 
االشياء و كؿ ما ترحد  احيانا مف ماض سحيؽ اذ يمكف تقسيميا الى وسائؿ دفاع و التزاـ وطقوس رقابية 

تتضمف المحضورات و الوصفات التي قد تكوف سحرية بشكؿ او باخر و الى الطقوس التذكارية او احتفاالت 
تستند الى االساطير التي تعيد احيائيا و تكرر تمثيميا وىي ترسخ مف خبلؿ التكرار و تمكننا مف استعادة 
الزمف و ىكذا تكوف بمثابة نظاـ موحد لمعبلقات بيف البشر في اطار المقدسات متمثمة في االساطير و 

معاشة في الطقوس و لكف يجب اف ينظر الى الطقوس بكونيا متكررة و مشحادة مثؿ مرور الفصوؿ ومراحؿ 
الوجود بحسب التجارب التي تمر بيا طائفو ما او س  معيف ، حيث يمكف لمجميع  تمؾ العناصر اف تمتقي 

 27.معا 

 : خصائص الطقوس   2.1

 اي اف الطقس يستمر ممارستو لفترة زمنية اذ ينتقؿ مف جميؿ الى اخر لكف ىذا الثبات نسبي :الثبات النسبي
. اي كؿ يحدث ثقيؿ في الطقس لكف ليس بضرورة اف يبلحظو ىذا المجتمع 

الطقس جاء ليساعد االفراد في حياىـ اليومية في المجتمع اي اف لكؿ طقس وظيفة و ىدؼ و :التغيير 
المجتمع و يستعيف بيذه الطقوس خبلؿ حاجتيـ كطقس االستمطار الذي عرفتو العديد مف المجتمعات 

باسماء  مختمفة و ممارسات مختمفة لكف كانت النية واحدة اما االف ىذا الطقس شيد زواؿ تاـ في بعض 
المجتمعات او في مجتمعات اخرى عرؼ تغير في الممارسات الطقوسية فاصبح افراد المجتمع االسبلمي 

".  اهلل " يصموف صبلة االستسقاء لطمب المطر مف
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 اف كؿ ينشا  في مركز ثقافي محدد او عدة مراكز ثقافية محددة لكنو يعرؼ انتشار في مناطؽ :االنتشار
الحروب او اليجرة بنوعيا داخمية او خارجية او التجارة او مواقع التواصؿ :عديدة بسبب عدة عوامؿ منيا 

. االجتماعي

 28.و مف خصائص الطقس انو ينساب مع المجتمع الذي افراده تمارسو 

 

:  وظائف الطقوس  3.1

عف الحديث في شاف الوظيفة ظاىرة اجتماعية ما تمييز ضروري يجب اقامتو بيف معنييف عمى االقؿ لمحظة 
: في تمييز بيف معنى " روبارميرتوف"الوظيفية وضمف ىذا التوبة كاف السبؽ ؿ

ترتبط بالغاية المستيدفة و الماثمة في وعي الفاعميف الذيف يتركونيا عندما ينخرطوف في :الوظيفة الظاىرة 
. نشاط االجتماع ، و يسعوف الى تحقيقيا عند انخراطيـ في ممارستيا 

 تحقؽ مف فعميـ دونيا اي قصد منيـ و تكوف عادة غر مندرجة ضمف اىتماماتيـ ووعييـ :الوظيفة الكامنة 
مسبقا و ما ييمنا ىنا كثيرا في ظاىرة الطقوسية  ىي وظائفيا الكامنة اي تمؾ التي تتحقؽ في حياة ممارستيـ 

 29. و ستعرؼ لذلؾ مف زاوية نظر سيسيوانثروبولوجيا اساسا.دوف سابؽ وعي منيـ 

  ماىية الركب بالمقارين    -2

:     تعريف برحمة الركب  1.2

ىو عبارة عف ظاىرة سسيوثقافية تميزت بيا منطقة وادي ريغ بأكمميا ، اذ وجدت ىذه الظاىره مف قبؿ وجود 
االستعماؿ الفرنسي اذ وجدت ىذه الظاىرة مف قبؿ وجود االستعمار الفرنسي اذ كاف تعني باصبلح ذات البيف 

اذ تقاـ فييا . تتميز بطابعيا الفمكموري و ىذا ما خمقو اخر استعمار . و مساعدة الفقراء و المساكيف 
مجموعو مف الطقوس و الممارسات الجماعية بنوع مف القدوسية التي يستمد مف ضريح سيدي عمى بالكانوف 

.  الذي يقاـ الركب بجوارىا و خصوصية موسـ الحصاد و جنى المحاصيؿ الزراعية .

                                                             
28  
29   https://journals.openedition.org/insaniyat/4331#ftn19  
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يصادؼ يـو بداية الركب يـو بداية الركب يـو االربعاء لتجمع و االلتقاء في سيدي غيبلني مف بعد صبلة 
المغرب حتى منتصؼ الميؿ  

و بعدىا يمتقى الوافدوف مف مغير و جامعو و العريانو و سيدي خالد و اورالؿ يـو الجمعو ليبل في منطقة 
. الميقاريف و يبيتوف  في سيدي كانوف 

اما الركب منطقة قوؽ و بمدة عمر و تماسيف فيبتوف في بيت المقدـ اي بيت رجاؿ الحشاف في تبسبست عند 
رجؿ يدعى اليادي ولد طالب حشاني عرعار و مف بيتو تكوف االنطبلقو لسيدي عمر مف ثاثو حيث تتبلقى 

الوفود القادمو مف جية الشماؿ و القادمو مف جية الجنوب ثـ تننطمؽ الفعاليات صباح يـو السبت في 
منتصؼ النيار وقت الغذاء حيث تتوزع الوفود الى مجموعاتكؿ واحد يتكفؿ بمجموعو الى اف االغمبية 

الساحقو تكوف في بيت الطالب حشاني عرعار مقدـ الحضره و بعد منتصؼ النيار يكرر جميع الحضور 
فعميات في المساء بحضور الفرقة العمرية بالساحو العمومية بمسجد  سيدي عمر حتى بعد العصر حتى 

ينتقؿ الوفود الى زيارة  ضريح االلو مميحو بساحة رجاؿ لمبلح و بعض االماكف الخاصة باىؿ الركب و بعد 
صبلة العشاء يمتقى يمتني الحضارة اماـ بيت المقدـ و تبقى السيرة حتى ساعة متاخرة مف الميؿ و في صباح 
يعد ليـ المقدـ فطور الصباح و العادة يحضر ليـ مختومو و ينطمؽ الركب في اتجاه سيدي غيبلني ثـ شيخ 

 : 30الركب نتاع بنى اسود تكوف الرحمة كالتالي

 .بنى اسود يـو األحد  -
 .سيدي بوعزيز مساء يـو االحد في رحبو عميوه  -
 .نزلة سيدي محمد بف يحيا يـو االثنيف  -
 .سيدي زرزور  يـو الثبلثاء  -
 .سيدي بف ىاروف يـو األربعاء  -
 .تقرت سيدي عبد السبلـ يـو الخميس  -
 .سيدي حاد سعيد يـو الجمعو  -
 .العرقوب يـو السبت  -
 .الزاوية العابديو يـو االحد  -
 .تماسيف يـو االثنيف  -

                                                             
ٌوم دراسً تحت عنوان المقصد المبان من حضرة رجال الحشان ، جمعٌة اعٌان بلدٌة تبسبست تقرت ، بالتنسٌق مع    30

  . م 2015 اكتوبر 10جمعٌة دٌوان رجال الحشان تبسبست ، تحت اشراف المجلس البلدي للثقافة تبسبست ، ٌوم 
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 .سيدي عامر يـو الثبلثاء  -
 .تمبلست يـو االربعاء  -
 .بحور يـو الخميس و الجمعو  -
 .اللو لبنات يـو السبت  -
 .سيدي محمد اسايح يـو االحد  -
 .سيدي بوحنية يـو االثنيف  -

و بعد االستراحو لمدة ثبلثو اياـ تسانؼ الرحمة مف جديد و ىذه المره باتجاه الشماؿ لمدة سبعة عشر يوما 
: تبدا مف يـو الجمعو و تكوف الرحمة كما يمي 

 .المجمعو تمرنو القديمو  -
 .الثبلثاء براـ  -
 .االربعاء سيدي راشد  -
 .الخميس برى نوي  -
 .الجمعو تمرنو القديمو  -
 31.االحد سيدي عمراف  -
 .االثنيف جامعو  -
 .الثبلثاء و غبلنو و سيدي عمى المحجوب  -
 .االبعاء تقديف اللو عيف الزرقاء  -
 .الخميس سيدي خميؿ  -
 .الجمعو دندوفو -
 .السبت الميديو  -
 .االحد انسيفو  -
 .   شعا مروانو  -

. ىكذا تكوف رحمة الركب رجاؿ المبلح 
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 :  نبذة عن رجال الحشان  2.2

، فيـ عبارة عف مجموعو الرجاؿ " ارياز تيزدايت "          ىـ مف اىؿ النخيؿ و المغة المحمية يسموف 
نظرا الرتباطيـ بالنخمة عمى مستوى الثقافي و عمى المستوى . يتعيود بغرس النخيؿ و العناية بو عناية تامو 

البيئي اقامو العديد مف الطقوس  و الممارسات االحتفالية ماييمنا منيا حضرة رجاؿ الحشاف و حضرة 
. بورخيص 

و ىي عممية تقاـ كؿ سنو مع بداية جنى نوع مف التمور يعرؼ بالتنسيف التي تنضج : حضرة رجاؿ الحشاف 
. مبكرا

و ىي عممية تقاـ عند اتماـ عممية النخيؿ و تكوف فرصة االلتقاء األىالي و تبادؿ جبار : حضرة بورخيص 
.  النخيؿ و فرصة البيع  مف راس الوادي الى سيدي بوحنية في ضواحي مقاريف

بمعنى زيارة النخمة و ىي عبارة عف مناسبة يتـ فييا تخفيؼ ثقؿ العرجوف و ينقص مف الثمر : انزرويدايت 
و عند اكتماؿ العممية ينتقؿ االىالي الى واحات النخيؿ حيث يعدوف االكمة الشعبية المشيورة عندنا بالمختومو 

مع  

. المقمي الحمو و يبقوف في الواحات حتى الغروب الشمس وقت قريب 

كانت ىذه العاده موجوده و لكف بتطور العصر اختفت نيائيا و اف كانت بعض االماكف الزلت الى يومنا 
انزوتزدايت  " نيائيا و اف كانت بعض االماكف الزالت الى يومنا ىذا تحتؼ بيذا اليـو الذي يسمى

 : نبذه عن رجال لمالح   3.2

      اذ كاف رجاؿ الحشاف ىـ اىؿ النخيؿ ، فاف رجاؿ لمبلح مفرده رجؿ المميح وىو رجؿ حسف الخمؽ و 
الخمقي و الحقيقي ىـ رجاؿ التقوى و اىؿ اهلل و حفظو كتاب اهلل ، ىدفيـ إصبلح ذات البيف و الحكـ بالعدؿ 

اذ يشكموف مجمس ألىالي وادي ريغ يرتبط ىذا المجمس بالمناسبات التي يحتفي بيا رجاؿ . مع أفراد المجتمع 
الحشاف و منيا ما يرتبط بالنخيؿ كحضرة رجاؿ الحشاف و حضرة رجاؿ الكدى و حضرة بورخيس و حضرة 
رجاؿ العريانو و غيرىا مف المناسبات و كاف ىذا المجمس يجتمع في ىذه المناسبات و لو ساحات خاصو 
يجمع فييا في ىذه المناسبات و لو ساحات خاصو يجتمع فييا المجمس و يتدارس امور الناس قضياىـ و 

.  بيت فييا 
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       يتشكؿ المجمس مف حفظة القراف الكريـ و اصؿ التقوى الكريـ اىؿ التقوى و الورع كاف لكؿ قصر 
ممثمو الخاص مف قصور وادي ريغ و تتوفر لو شروط السابقو الذكر وا ولى حمقاتو ىذا المجمس تعقد في 

موسـ رجاؿ الحشاف حيث يجتمع االىالي في ىذه الساحات منيا الساحة المعروفو عندنا بساحة رجاؿ لمبلح 
، وعند اكتماؿ حمقات المجمس بكؿ اعضائو ينادي منادييـ و يردد قصيدة  (مدرسة حي الصوماـ حاليا )

: مشيورة تقوؿ في مضمونيا 

 .   اولياء اهلل الصالحيف غير اولياء اهلل  

 .     اي انو مجتمعوف مف اجؿ ظاىرة الركب ورجاؿ الحشاف مجمولو 

.  متقرقيف في قصور وادي ريغ المختمفو   اوالدكـ ىمبلء  

  32.يتولى رئاسة المجمس و ادارة شؤونو   و الى فيو خير يتولى  

 

 : خصائص الركب بمنطقة المقارين   4.2

 .انو يقاـ مره واحده في عاـ ، بالتحديد في موسـ الحصاد  -
 .انو يسمى كذلؾ حضرة بورخيص اي الف االثماف و المبالغ الخضروات و الفواكو رخيسو جدا  -
انو يعبر عف تضامف الي بيف افراد مجتمع الدراسو  التي يتمثؿ في استقباؿ الوافديف احسف استقباؿ  -

 .و اكراميـ و نشاط المعروؼ 
 .يتميز بالنشاط السوؽ السنوي الي يتميؼ افراد المجتمع عمى قدومو  -

 

 :  أىداف ظاىرة الركب بمنطقة الركب  5.2

 .ييدؼ الى الحفاظ عمى تراث األجداد  -
 .زرع البسمو الخاصو في وجود األطفاؿ لما يحتويو مف العاب لتسمية  -
 .ترسيخ العادات و التقاليد  -
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 .مف خبلؿ بعض الطقوس و الممارسات ييدؼ الى نشر الجيؿ بطريقو غير مباشرة  -
 .تعزيز فكرة قوة الحضارة و قدراتيـ الخارقة  -
 .ييدؼ الى تنفيس و ترفيو -
 .يسعى الى بيع منتوجات الفبلحية و جميع المنتوجات األخرى  -
 .ييدؼ الى خمؽ فضاء عاـ الفراد المجتمع  -
 غرس فكرة التضامف بيف افراد المجتـ -
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  : تحميل بيانات الشخصية  -1

       بالنسبة العمار المبحوثيف الذيف ينتموف في ىذه التظاىرة الركب مف شباب و كيوؿ و قمتيـ شيوخ 
استندت عميو لمعرفة تاريخ الركب و الممارسات الطقوسية في ىذه الدراسة بيف الماضي و الحاضر باعتبارىـ 
ىـ التراث الثقافي بعينو و ليس فقط حامميو كما قاؿ مالينوفيسكي عندما اجرى دراسة في احدى القبائؿ عند 
موت شسخ او رئيس القبيمة فانو يموت معو التراث الكامؿ و منو خير دليؿ عمى مكانة التي يتمركزىا الشيخ 

. 

اما الشباب فيـ حامميف لمشعؿ و ناقميف التراث فيـ الذيف يقوموف باعماؿ التي تتطمب الجيد و االبداع كفرقة 
.الخيالة و الكشافة و ىذا النوع مف االنشطة يتطمب فئة الشباب   

فيذا النوع مف االنشطة يحتاج "  و 50"اما نشاط الحضرة فيي تتطمب فئة الكيوؿ فحسب اعمارىـ ما بيف 
.الى الرزانة و الرجاحة و وسع الخاطر   

  في ما يتطمب الجنس فاغمبيـ رجاؿ فيذا عائدالى الوظائؼ التي يؤدييا كؿ جنس فيذا دليؿ ايضا  عمى اف 
.المجتمع محافظ و مف الصعب تواجد النساء في الفضاء الرجالي لذلؾ   

اما بالنسبة الى المسؤولية التي يتحممونيا في ظاىرة الركب فكؿ حسب وظيفتو و طبيعة النشاط و مركزه في 
و في ما يخص .المجتمع اي ىناؾ مسؤووؿ ديواف و مجموعة مف الشباب المنظموف و ىناؾ الفرؽ و منشط 

المستوى االجتماعي فاغمبيـ لـ يمحؽ بمقاعد الدراسة الجامعية فتقريبا الفئة المنظمة الى ىذه النشاطات ىـ 
.االشخاص الذيف لـ يوفقوا في حياتيـ الدراسية   

اما بالنسبة لعبلقاتيـ بموضوع الدراسة فقد كاف ىناؾ تبايف ممحوظ فيما يخص المكانة التي يحتمونيا     
 نسبة 15 نسبة مئوية اما مسبة الخداـ ب 30نسبة مئوية اما العبيد تقدر النسبتيـ ب 5فتقدر نسبة المقاديـ 

المكانة ىي الوضع االجتماعي لشخص ما بالنسبة لآلخريف في أي  :مياـ العبد و الخادـ و المقدـ . مئوية 
مجتمع مف المجتمعات و ترتبط المكانة مف خبلليا الدور الذي يقـو بو الشخص بالسف و الثروه و جاي 

ميمة .ىو خدمة الضريح و اإلشراؼ عميو و فتح و فتح باب الزوار و مف قمبيا خدمة الجيش : ميمة العبد .
تتمثؿ ميمة في استقباؿ الزوار و الضيوؼ في بيوتا و خاصة أوالئؾ الذيف يأتوف  مف مناطؽ بعيدة : الخداـ 

المقدـ ىو بمثابة رئيس عرش ، يمثمو لدى : ميمة المقاديـ . حيث يقدـ ليـ الطعاـ و الشراب و اإلقامة 
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مجمس القبيمة المتكوف مف رؤساء العروش و يشترط فيو سداد الرأي و الحكمة و الصرامة و الخبرة في 
  .المواقؼ

   : الطقوس     أنواع  و خصائص -2

: أنواع طقوس ظاىرة الركب    1.2         

     نظرا لعدـ توفر مراجع التي توافؽ الطرح االشكالي الذي اردت دراستو لذلؾ اعتمدت عمى أدوات البحث 
الميداني لجمع البيانات المبلحظة ، مقابمة ، صور ، فيديوىات و ألقيت نظره عمى بعض البحوث المشابية 
لو في بعض الطقوس و أوؿ بحث لفت انتباىي ىو بحث الممارسات الطقوسية في طعـ سيدي احمد بف 

الطقوس الدينية العادية ، : عوده  بغيمزاف كاف الطمب الباحث قد قسـ أنواع الطقوس الطقوس كالتالي 
.  الطقوس السحرية ، الطقوس الدورية 

       مف خبلؿ اجتياداتي و نزولي لمميداف و المقاببلت و المبلحظات التي قمت بيا وجدت اف ىذا 
.  التقسيـ ىو األنسب و األصمح الذي يشمؿ جميع انواع الطقوس و الممارسات في ظاىرة الركب 

:  الطقوس االحتفالية – أوال 

و اقصد بيا الطقوس التي تكوف ذا طابع احتفالي عصري ييدؼ الى عرض أنشطتيـ و تعريؼ بيا      
لرسـ الفرحة و البسمو عمى وجود الحاضريف و اىـ ىذه الطقوس في ىذا الجزء ، فرقة الكشافة ، فرقة الخيالة 

و البرود   

تعرؼ عمى انيا حركة تربوية لمفتية و الشباب ذات طابع تطوعي غير سياسي و ىي : فرؽ الكشافو  -
مفتوحة لمجميع دوف تفرقة في الجنس او سف او الموف او العقيدة و برامجيا تتماشى وفؽ اليدؼ و 

 33.المبادئ و الطريقة التي وضعيا المؤسسو 
و ىناؾ مف عرفيا عمى انيا تنظيـ يجمع بيف مجموعو مف الناس تطوعو و اختيار لمقياـ بعدت 

 34. خدمات في عدت مجاالت مف اجؿ خدمة المجتمع و البيئة عمى مستوى القومي و االنساني 

                                                             
33  https://sites.google.com/a/sallama.tzafonet.org.il/kashaf/home/awrakamal    

 
 40ص  . 2016. منشورات مزوار  . 1ط . وادي رٌغ فً مشبك االحداث ببالد المغرب .  عبد القادر نوحه  34

https://sites.google.com/a/sallama.tzafonet.org.il/kashaf/home/awrakamal
https://sites.google.com/a/sallama.tzafonet.org.il/kashaf/home/awrakamal
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أما الحركات االستعراضية الكشافو ، و ىي عبارة عف حركات يقـو بيا الكشافة بشكؿ منظـ و موحد 
و منسؽ مف اجؿ التعريؼ بالحركة الكشفية و كيؼ انيا موحده ال تتجرا ىدفيا االسمى ىو تعاوف 

 35.مف اجؿ خدمة الوطف 
( 07 ( )12( )28)الممحق رقم كما ىو موضح في . ىي فرقة استعراضية : فرؽ الخياليو و البرود -

(17( )26( )27.) 

:   الطقس بين القدوسية و المدنس   2.2  

         ازدواجة بعض الطقوس في ظاىرة ركب بورخيس بيف المقدس و المدنس نظرا لمممارسات الطقوسية 
التي تمارس فحضرة سيدي عمار بوسنة خير مثاؿ عمى ما اقولو ىذا الطقس جمع بيف اقواؿ و ذكر اهلل و 

 و ابتبلع أدوات  ،(32)و  (35) رقم  كما ىو موضح في المحمؽ الصبلة عمى نبي و بيف ضرب أجسادىـ
. حادة 

اعتبر مف اىـ احداث الفرف السادس عشر ميبلدي في الجزائر حيث اتسعت الطوائؼ  :طقس سيدي عمار 
الصوفية وكيؼ استطاعت اف تبرز في الميداف االجتماعي والديف و كاف ليا تاثير كبير في نشر الثقافة 

العيساوية ,التجانية ,وجعمت مف السكاف وحدة متكاممة ومف اشيرىا الطريقة القاديرية .االسبلمية عند االمازيغ 
وكؿ طريقة تنسب الى مؤسسيا وقد كانت ليذه الطرؽ مواقؼ مشرفة في الدفاع عف االسبلـ .و كذا العمارية 
الذي ولد في زماف بني مراد * عمار بوسنة *وسنتطرؽ الى الطريقة العمارية و مؤسسيا . ضد االستعمار 

و قد انتشرت ىذه الطريقة في  . وتوفي ودفف في نواحي عنابة 1712 و المواقؼ لسنة 1123حوالي سنة 
وبالنزلة تحديدا حيث تنشط الفرقة العمارية في جميع المناسبات , كامؿ  ربوع وادي ريغ في العيد العثماني 

الميرجانات الثقافية و في المناسبات الخاصة كحضرة رجاؿ الحشاف و حضرة ,االعياد الوطنية , كالزفاؼ 
عند الخميفة االولى ثـ تنطمؽ نحو المكاف المقصود في موكب يعموه * النوبة *تتجمع الفرقة .رجاؿ المبلح 

وىي قطعو *النوبة*و عند وصوليا لدار العريس تعرؼ الفرقة .اعبلـ و بنغـ الموسيقى الخاص و المميز 
وتنقؿ الفرقة العمارية حمقتيا عمى شكؿ مستطيؿ ,وبعد تناوؿ وجبة العشاء,موسيقية ذات وزف و رتـ خاص 

مفتوح مف الجية الخمفية وفي الجية االمامية يجمس اعضاء الفرقة مف العازفيف عمى القشوط او القصبة 
و الضاربيف عمى الدفوؼ يسمونيـ البنادرية و في الجية المقابمة ليـ تغرس االعبلـ ,ويسمونيـ القصاصية 

و في الجية اليمنى .منيـ العمـ الوطني و اعبلـ اخرى مختمفة االلواف ،وىي رمز مف رموز الفرقة العمارية 
                                                             

 37ص .  م2008. علم اجتماع . التربٌة الكشفٌة و التنشئة االجتماعٌة للطفل مذكرة بن شهادة ماجستٌر .   ملكٌة كرٌكره  35
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و خمفيـ يجمس عامة الناس اما الجية .يجمس كبار الفرقة مف خمفاوات و كبار الضيوؼ المقربيف لمفرقة 
وىذه التشكيمة تحدد مساحة . اليسؤى يجمس الراقصوف و المنخرطوف في الفرقة ،و في خمفيـ يجمس النساء 

. الرقص حيث يمنع المشي فييا او قطعيا الى اي انساف خارج الفرقة 

تبدا الفرقة نشاطيا باغاني مف * الشاوش*       وينشط الحفمة رجؿ خاص مف اعضاء الفرقة و يسمى 
الترث المحمي القديـ لممنطقة تتضمف قصة الحد االولياء او مدح الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ او نصائح 

وارشادات اجتماعية و الدينية ،وفيما بعد تصبح الحمقة عبارة عف استعراض  وتنافس لمراقصيف فييا ،فمنيـ 
 36.مف يخرج الجاوي مف الجدراف ، واالخر ياكؿ الجمر و الزجاج ومنيـ مف يمحس بمسانو منجبل او سكينا 

:  الطقس الموسمي    3.2  

الطقس الموسمي ىو مجموعة طقوس التي تمارس في مواسـ فبلحية في فصميف الخريؼ و الصيؼ كجني 
المحاصيؿ الزراعية و المعروؼ و بيع المنتوجات و ىذا ما  

 .طقس رجاؿ الحشاف  -
 .طقس رجاؿ لمبلح  -

 :الطقس التضامني  4.2    

   ىو الذي يعبر عف تضامف أفراد المجتمع فيما بينيـ مف اجؿ مصمحة الفرد أو مصمحة الجماعة معينو و 
الممحق كما ىو في ىذا نوع مف الطقوس المسمى بالمعروؼ الذي يسعى فيو األفراد الى تعاوف و تضامف 

 ( .37)رقم 

:  الخصائص الطقوسية لظاىرة ركب  2.3

فظاىرة الركب ليست وليدة اليـو بؿ ىي موجوده قبؿ وجود االستعمار كحد ادنى :   االستمرار و الثبات 
.  حسب تقدير العمماء حتى وقتنا الحالي فاسمراره دليؿ عمى انو يؤدي جممة مف الوظائؼ الظاىرة و الكامنو 

التغير ليس مف معقوؿ استمرار ىذه الوظائؼ طمية ىذه السنوات و التتغير فييا بعض الممارسات الطقوسية 
:  و مف بيف االمور التي تغيرت ىي 

                                                             
  58ص  .   (الوادي )الجزائر .   تارٌخ النزله صفحات تارٌخٌة خالده .   حسٌن احمد  36
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في الماضي كانت تجمع مف اجؿ أداء وظيفة الصمح و تقديـ التياني و : تغير اليدؼ الوظيفي االساسي 
.  االحتفاؿ باىؿ الذكر و العمـ ، أما اآلف لـ تصبح ىذه الوظيفو موجودة 

لـ يتوصؿ احد إلى تاريخ ظيور ظاىرة الركب لكف األمر المعروؼ و المؤكد أف ىذا النشاط : االنتشار
.  منتشر عمى طوؿ الوادي صحراوي وادي ريغ  

:  الممارسات  السسيوثقافية في ظاىرة الركب  -3

:  جتماعية في ظاىرة الركب  الممارسات اال 1.3

جتمع الميقاريني تربط بينو عدة روابط ،كرابطة الدمو رابطة النسب و ىذا ما يجعمو عبارة عف ـ         اف اؿ
فمجا الى مجموعة مف الممارسات االجتماعية .لمة واحدة ليتصدى الى العوامؿ البيئية في ىذه المنطقة الحارة 

التي ال تتـ اال بتعاوف المجتمع و تضامنو في كؿ المواسـ كاالعراس ، وموسـ الحصاد و جني التمور ،و 
موسـ الركب كذلؾ و سنتطرؽ مف ىنا الى ممارسة التويزة التي تعتبر ابرز العادت الممارسة في ىذه المنطقة 
و التي تعرؼ ىذه االخيرة عمى انيا ككؿ االعماؿ التطوعيىة الجماعية التي يقـو بيا الجماعة لصالح عضو 

و ىذه ,في الجماعة و لصالح الكؿ ،وتبرز في المناطؽ الريفية و القرى و ىذا ينطبؽ عمى منطقة المقاريف 
الممارسة متصمة و متعمقة في ىذا المجتمع ،و تظير في ظاىرة الركب ،حيث تتـ التويزة عف طريؽ جمع 

االطعمة و ذلؾ بتطوع المنطقة رجاال ونساء و بتظافر جيودىـ ،فالرجاؿ تكمف ميمتيـ في جمع االطعمة و 
المحاصيؿ مف البيوت و احضارىا لمنساء البلتي يتعاوف فيما بينيف في تحضير و اعداد ىذه االطعة التي 

تقدـ الى االغنياء و الفقراء و مف الضيوؼ و الزوار في مشيد تبلحمي تضامني يتساوى فيو الغني و الفقير 
و حتى الحكاـ و المحكوميف ، كما تتـ عممية التويزة في موسـ الحرث و الحصاد حيث يستدعي صاحب 

اقرابو و جيرانو مف اجؿ اعداد الطعاـ الذي يقدـ في اخر العمؿ لممتطوعيف في عممية التويزة * الغابة*انساف 
تمييدا لظاىرة كبيرة تقاـ في المنطقة و تعـ فائدتيا .و ىذه اليد العاممة تساىـ في اختصار الوقت و الجيد 

في كؿ المناطؽ المجاورة اال وىي ظاىرة الركب حيث يتـ جمع المحصوؿ و اعداده مف اجؿ بيعو او تبادلو 
كما يعتبر الحصاد المورد االساسي لعممية التويزة ،حيث يتـ تقسيـ ىذه المحاصيؿ .في ىذه الظاىرة *سابقا *

جزء لبلستعماؿ اليومي لمعائمة ،اما الجزء الثاني يباع في احتفالية الركب و طبعا ىذه المحاصيؿ المخصصة 
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و حضرة سيدي عمار و *رجاؿ الحشاف *لبلستعماؿ اليومي يتـ جمع جزء منيا مف اجؿ تحضيره لمضيوؼ 
 37.عامة الناس في جو احتفالي مييب 

 

: الممارسات الثقافية في ظاىرة الركب   2.3

يأتي مجموعة مف الرجاؿ يردتوف جبو بيضاء فضفاضة  :الممارسة الثقافية حضرة رجاؿ الحشاف-   اوال
و  كما ىو  رجاؿ و ثبلثة منيـ يقرعوف في طبوؿ8بقميس يضعوف شاش عمى رأسيـ ىذه الفرقو تتكوف مف 

بعض مف رجاؿ يرقصوف بحركات القفر و باىزاز اجسادىـ و تحريؾ جبتيـ و ىـ ينضروف الى اسفؿ و ىذه 
و ىذا الجو   ( 36 ) الممحق رقم   موضح فيالممارسة تتخميا امراه تقـو بنفس الرقصو لكف بسرعو اقؿ

  فييا يقولوف يا قصديف اهلل يا  (08 )الممحق رقم   موضح في ترتفع فيو اصوات الذكر و المدائح الدينية
قصديف ربانية قاصديف اهلل عند محمد يا رجاؿ اهلل يا حباب اهلل و صبلة عمى محمد و بعد ذلؾ يرددوف 

يا رب عمر ىاذي لببلد يا رب ارحـ شيداء يارب اقتمنا شيداء و عمى قوؿ ال الو اال اهلل  :الدعاء التالي
محمد رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ يا رب اصمح مخوانا ثـ بعد ذلؾ ترفع اصوات قرع الطبوؿ مرة اخرى و 

 يرقص رجؿ عمى البندير ثـ يرفع و ىو يرقص، و بعد ذلؾ يرفع اكثر مف رجؿ عمى البندير دوف تمزؽ

  سيدي عمار بوسنو : 

بحضرة اذ  ىي فرقو او خميفة يدعى احمد الشاوي يقدموف ما يسمى :تعريف بفرقو سيدي عمار بوسنو     
يستعرضوف مجموعو مف القطوس المتمثمو في رقصات الفمكورية تسمى بالتيواؿ او الجدية و يذىب بيـ لفعؿ 
افعاؿ و سموكات ال يتحمميا الجسـ البيولوجي العادي اذ يصبح الفرد قادرا عمى إذاء نفسو دوف شعور بااللـ 

 38. و ال يمكف الي فرد اف يقـو بيذه االفعاؿ الى بطقوس معينو

                                                             

 . غرداية . خلفية الثقافية لظاىرة التويزة . تعريف التويزة .  بلخضر مزوار و اخرون   37
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  أف يكوف الشخص مواضبا عمى حضور الحمقات مرتيف في األسبوع وأف يواظب عمى األذكار  :طقوس    
مع توخي الطيارة قبؿ الشروع في العرض، ويؤكد أيضا أف ما تقـو بو فرقتو ال عبلقة لو بالشعوذة، حيث قاؿ 

ردا عمى سؤالنا ىي كرامات مف األولياء الصالحيف، أما إفشاء البخور فمتعطير المكاف ليس إال، وأما عف 
الحكمة مف وضع الرداء عند نزع األداة مف الجسـ، فذلؾ ىو سر المينة بحسب قولو، فيما يؤكد أيضا أف 
نجاح الغرض يقتضي أف يكوف المكاف ىادئا وخاليا مف رائحة التبغ أو األحذية، وأف ال يدخؿ أي غريب 

وسط الفرقة أثناء العرض، أما إذا رغب أي كاف في االنضماـ إلى الفرقة أثناء العرض، فعميو أف يقبؿ كتؼ 
الخميفة إذا كاف معتادا عمى ذلؾ أو يتوسط إلى الخميفة بعنصر مف الفرقة يسمى الشاوش أثناء العرض، 
بحيث يسمـ لو رداء إيذانا بالترخيص لو أو منعو عند الشؾ في نيتو، كبلـ شيخ الفرقة أرجعنا إلى عالـ 

الواقع، ألف سر المينة ىو ما يحدث عبر القروف، فقد تحدث القرآف الكريـ عف سحر قـو موسى ووصفو في 
.. آية شريفة بالسحر العظيـ، ولكنو أشار في آية أخرى أنو ضرب مف الخياؿ عندما يقوؿ وخّيؿ ليـ 

وال يفمح الساحر، حيث أتى رغـ أف الجماعة التي .. فالحكاية ىي دائما سر المينة والقاعدة القرآنية تقوؿ 
إف اهلل ال .. “نزلنا عندىا ال تمارس السحر المحّرـ لدى كؿ الفقياء، حيث يعتبر شرؾ باهلل واهلل تعالى يقوؿ 

، وفي آية أخرى يقوؿ ”يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلؾ لمف يشاء ومف يشرؾ باهلل فقد افترى إثما عظيما
انطمؽ “.إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلؾ لمف يشاء ومف يشرؾ باهلل فقد ضؿ ضبلال بعيدا.. “

بدأت الفرقة عرضيا بعزؼ عمى آلة القصبة . العرض آخذا منحى تصاعديا في اإليقاع إلى حد التيويؿ
يقاعات البندير لمحظات ثـ وقؼ الشيخ ومعو آخراف يرددوف صيحات عالية مع القبض عمى صدورىـ  وا 

نوبة نوبة ىذي نوبة ألىؿ ” سنة ليردد82بأكفيـ بشكؿ مسترسؿ قبؿ أف يأتي دور كبير الفرقة أحمد بمياني 
 39. في األثناء يقـو آخروف بارتداء رداءات مختمفة األلواف يغمب عمييا الموناف األحمر واألخضر” النوبة

 يأف يحضر رئيس الفرقة أو الخميفة صندوقا الحضرة ىذه تبدأ :الممارسو الطقوسيو لحضرة سيدي عماري
حديديا وفتحو، ثـ يقـو بإخراج وسائؿ عمؿ الفرقة، وىي مشط ومنجؿ وسيؼ وخنجر وأداة طرؽ خشبية 

وقضباف حديدية مدببة وصحف وقماش أخضر وعمى حيف غرة راح أحد األفراد يرفع صيحات أقرب إلى مواؿ 
عمى خمفية إيقاعات خفيفة سرعاف ما زادت وتيرتيا تسارعا، بينما يمرر آخر المشط عمى الحضور ليتأكدوا 
مف أسنانو الحديدية، وفي الجية األخرى آخر يشعؿ البخور ويجوب بيا أرجاء المكاف حتى صارت الرؤية 

شبو معدومة في تمؾ األثناء كاف أحدىـ منيمكا في إدخاؿ قضيب حديدي في لسانو بشكؿ عمودي، قبؿ أف 
أو ميراسا خشبيا وراح يطرؽ عمى ظير المغزؿ ” رزامة”يفعؿ الشيء ذاتو في أذنو أما الخميفة فأحضر
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إلدخاؿ أسنانو في بطف عنصر آخر في الفرقة، قبؿ أف يحيف دور شاب آخر ينتظر بموغ درجة إحماء منجؿ 
 كما ىو 40، حد االحمرار، ليطفئ جذوتو بمسانو أو كما فعميا آخر مع صفيحة حديدية شديدة االحمرار

  .(32( )33)ممحق  رقم موضح 

: التبراح كممارسة ثقافية لإلعالن عن موعد ظاىرة الركب  -4

:  تحديد موعد ظاىرة الركب  1.4

يتـ تحديد موعد ركب حسب المقابمة التي قمت بيا مع اإلخباري تجاني كانوف بف عبد المالؾ  

مربوطو ىذه المرحمة بنضوج الخضروات الممتدة مف أواخر شير ماي حتى شير : المرحمة األولى :  بمرحمتيف 
عند نضوج الكابو، الفقوس و طماطـ كعبلمة أولية ، يتـ اتصاؿ احد لمقاديـ ببقية لمقاديـ : المرحمة الثانية   .جواف 
.  األخرى

: اإلعالن عن موعد و التبراح عميو   2.4

لوف عنو ىـ أعضاء مف منطقة المغير او المس ,وادي ريغ      النشاط االقتصادي الركب ىو نشاط يخص منطقة 
حيث يبعثوف بأشخاص إلى بمدة المقاريف ليبمغوا أعضاء البمدة  المكمفيف بيذا النشاط لئلعبلف عف موسـ الركب بعد 

إف المسؤوؿ  عف ىذه التظاىره في منطقة بابا عمي  وىو عبد المالؾ كانوف , النشاط الفبلحي مف زراعة و حصاد 
نسبة الى  (عمي البراح)يعيف خمسة أعضاء ونذكر مف بينيـ عمي يعقوب والمدعو  (عبد المالؾ الشعاؿ)والمدعو

وعمي توتو ورابح قموده وحواس بابانو  ليتكفموا باإلعبلف عف ىذه التظاىرة  مرفقيف باألعضاء القادميف مف ,عممو
.                                                                   مدينة المغير

الحضرة تعرؼ بحضرة ,  (الركب)الحضرة التي تقاـ في النشاط االقتصادي , و نخص ىنا بالذكر حضرة المقاريف 
. آللو مميحة أو حضرة رجاؿ لمبلح ويتبع ىذه الحضرة مدائح دينية مع ضرب الدؼ و رقص بعض الحاضريف 

إذ احتضنيا المتصوفيف و صبوا فييا كؿ تصوراتيـ و , في البداية كانت الحضرة مرتبطة بالطريقة الصوفية 
إلى أف الحضرة مع الوجود الفرنسي في النصؼ , أحاسيسيـ و تجمياتيـ و أفكارىـ عف الكوف و الحياة و الموت 

فأصبحت .انحرفت عف طبيعتيا و مقصدىا الروحي فصارت ممجأ لممشعوذيف و الفساد , األوؿ مف القرف العشريف 
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فأصبحت تقاـ في موسـ الركب حضرة ال لو . وفيما بعد استعادت ألحضره مكانتيا 41.تسمى بحضرة سيدي عمار 
. وحضرة سيدي عمار ,ممحيو 

حيث يجبوف كؿ .       يجوب  األعضاء بمدة المقاريف   معمنيف عف قدـو موسـ الركب يتقدميـ عمي البراح 
منشديف مدائح في حضرة النبي عميو الصبلة والسبلـ قائميف  .  (كريولة )شوارع المقاريف راكبيف عمى عربة تدعى 

فيفرح بيـ  اىؿ المقاريف ويقوموف "  .اشفع بينا  و بدرا رينا, يا شفاعة يا محمد " أثناء سيرىـ عمى سبيؿ المثاؿ 
.                                                                                                بضيافتيـ 

فكؿ بيت يمروف بجانبو ياخدوف منو . وىذا تكريما ليـ وتقديرا لمكانتيـ .وذلؾ بتقديـ الشاي والكعؾ وحتى النقوذ) 
ويتـ جمع ىذه المحاصيؿ والكسكس  (كسكس)الخضر التي تـ جنييا مف المحاصيؿ الزراعية  أو الدقيؽ أو الطعاـ 

  .(38)و  ( 03)كما ىو موضح في الممحق رقم  42  ،تحضيرا لمتويزه

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 62-61ص .  م 2013 . 2ط. بحوث و دراسات فً تارٌخ وادي رٌغ .  رضوان شافو  41
تبدأ تحضٌر . حٌث لهذا النشاط له طرٌقة فً التجمع  . غزل الصوفحٌث ٌقام نشاط .  فً منطقة سٌدي بوزٌد فً تونس  42

لهذا النشاط بإخبار جمٌع النساء من األقارب و الجٌران بالموعد المحدد لها حٌث تذهب امرأة من العائلة إلى كل البٌوت الدوار 
. الزازٌة قوقً : هذا الكالم منقول من ....... فٌقمن هؤالء بتحضٌر لوازمهن . و تخبرهن واحد تلو األخرى بٌوم هذا النشاط 

السنة  . 17العدد . مجلة الثقافة الشعبٌة . بمنطقة سٌدي بوزٌد . بمنطقة سٌدي بوزٌد " التوٌزة"جدلٌة الفن و العمل فً ظاهرة 

  .97ص  . 2012ربٌع . الخامسة 

 .فهذا النشاط تقرٌبا ٌتشابه مع نشاط االقتصادي الركب فً طرٌقة التجمع و األخبار 
 .....بابا علً  هً  منطقة *

هِع بَبراحاًا . "[ب ر ا]- \بَبرااٌح  :  )معنى البراح في معجم الغني**  ضوعِع وْو ثَب فً مَب دَّد حَب ةًا " : تَب راحَب لَبناًا، صَب فْورَب بَبراحاًا . "عَب " : باءَب الكُك

لَبناًا  رُك بَبراحاًا . "عَب حاًا " : جاءَب األمْو اضِع اًا وَب ٌّي لِع  ٌوم الغن20ً%معجم/8/براا/https://www.maajim.com/dictionary (.. جَب

 . صباحا07:36م على الساعة 18/03/2019الزٌارة 

https://www.maajim.com/dictionary/����/8/����%20�����
https://www.maajim.com/dictionary/����/8/����%20�����
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: الفصؿ الرابع 
 و الوظائؼ التي تقاـ بظاىرة األنشطة

  . بمنطقة الميقاريفالركب
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  :  لظاىرة الركب األنشطة التي تقام في أيام األسبوع-1

 

 :فتتاحية  و استعراضات الفرق ال ا  الطقوس و الممارسات1.1

يـو االفتتاح او التعريؼ بفرؽ الديواف يقاـ ىذا النشاط يـو االربعاء في حي باباعمي  تحديدا في          
السوؽ القديـ بالقرب مف ضريح الولي صالح سيدي عمي بف كانوف الصورة رقـ   و مقابؿ لضريح سيدي 

الساكر و بجوار ساحة اوؿ نوفمبر و ىي الساحة التي يقاـ بيا سوؽ الركب و ىو عبارة عف مبنى مستطيؿ 
الشكؿ تحيط بيا المحبلت مف جيتيف وليا بابيف باب مف ناحية الشمالية و االخرى مف الناحية الشرقية حيث 
تصطؼ كؿ فرؽ الديواف مقابؿ الساحة سوؽ بابا عمي و مجاور لضريح الوالي صالح سيدي الساكر يجمس 

الحاضروف الرجاؿ مف الجية اليمنى لمباب الشمالية و يؤمف الجية اليسرى مف نفس الباب لجموس النسوة كما 
ىو مبيف في الصورة رقـ    

تبدا االنشطة بعد صبلة العصر و مع بداية غروب الشمس و ليذا سببيف ميميف  : موعد انطبلؽ االنشطة 
 .

حتى يتسنى لمجميع الحضور السمطات المدنية و العسكرية و سكاف المنطقة : موعد نياية العمؿ و الدراسة 
. صغيرا و كبيرا 
. تتميز المنطقة خبلؿ فصؿ الصيؼ بمناخ حار : طبيعة المناخ 

تبدا الفتتاحية بالبسممة و الصبلة و السبلـ عمى رسوؿ اهلل ثـ تمييا تحية الحاضريف عمى راسيـ رئيس بمدية 
و رئيس مدير االعياف و رئيس مديرية السياحة و الشرطة و الحماية المدنية كما ىو موضح في الصورة رقـ     

و الكشافة االسبلمية المشاركة بدورىا المساىة في تنظيـ االنشطة و بعد ذلؾ تتمى عمى مسامع الحضور 
ايات بينات مف القراف الكريـ مف  اواخر سورة البقرة بصوت المقريء فوزي بابانو ، يمييا االستماع  الى 

عبد المالؾ "النشيد الوطني مع استعداد جميع الحاضريف صورة رقـ    كما يتـ الترحـ عمى روح كؿ مف 
و الحواس زوج حميمة الموتش " بعمي البراح " و عمي يعقوب المعروؼ " عبد المالؾ الشعاؿ "كانوف المدعو 

وىـ يعتبروف خداـ الولييف الصالحيف سيدي عمي بمكانوف و سيدي الساكر و قراءة فاتحة الكاتب عمى 
ارواحيـ و بعد ذلؾ تقديـ تحية شكر و عرفاف لمجمعيات الثقافية و المحمية المساىمة في التحضيرات و 

التجاني كانوف ابف عبد المالؾ كانوف الذي واصؿ المسيرة بعد موت والده كما تـ شكر كؿ الفرؽ المشاركة 
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محمية كانت او قادمة مف كؿ ربوع منطقة وادي ريغ كما تـ االشارة الى سبب حدوث تظاىر الركب في ىذا 
. التاريخ تحديدا 

اف سبب حدوث التظاىر في التاريخ ناتج عف حموؿ موسـ نضج المحاصيؿ الزراعية " حيث قاؿ منشطوا 
البطيخ ، الطماطـ نالبندراؽ و غيرىا المحاصيؿ الزراعية االخرى المعروفة في * زعفراف *المحمية كالزعفور 

المنطقة باالضافة الى المغزى االجتماعي الذي اقيص مف اجمو التظاىر وىو اصبلح ذات البيف و فض 
الخصومات و النزاعات فيما بيف سكاف المنطقة التي تشارؾ فييا جميع دواويف رجاؿ الحشاف بوادي ريغ دوف 

استثناء و بعد ذلؾ بدا التعريؼ بالفرؽ المشاركة في االنشطة تباعا كما ىو موضح في الصورة رقـ      
و اوؿ فرقة وىي فرقة الوفاء الثقافية لمقصيد و االناشيد الدينية المحمية ذات التاريخ و الباع الطويؿ في 

المنطقة التي كانت تعرؼ فيما مضى بفرقة القصيد لمكبار بقيادة الطالب عبد الرزاؽ و ىي فرقة تتكوف مف 
بيضاء او صفراء و يضعوف " عباءة " اعضاء يتوسطيـ رئيس الفرقة يرتدوف الزي التقميدي المحمي قندورة 09

و ينشدوف قصيدة بدات بالصبلة و السبلـ عمى " الدؼ"فوؽ رؤوسيـ شاش ابيض يضربوف عمى البندير 
: رسوؿ اهلل و الو الكراـ يقولوف في مطمع القصيدة 

 
و الو الكراـ يا محمد ********* الميـ صؿ عمى رسوؿ اهلل  

قد جاء بالبشرى ************* و الو الكراـ يا محمد 
و افضؿ السبلـ ***************عميو صبلة اهلل 

والو الكراـ ************* عمى رسوؿ اهلل 
 

محمد والو الكراـ المصحوب بزغاريد النسوة الحاضريف كما ىو موضح في الصورة رقـ   يا       
تمييا فرقة رجاؿ الحشاف قوؽ يتقدـ الفرقة رجؿ يحمؿ راية بالموف االزرؽ القاتـ و الوردي الفاتح كتب عمييا 

 رجاؿ يمتموف اعضاء الفرقة 05فرقة رجاؿ الحشاف بمدية قوؽ بالموف االحمر ،يتبع الرجؿ الحامؿ لمعمـ كما 
يرتدوف قندورة بيضاء و يضع اثناف منيـ شاشية بيضاء و الثبلثة االخريف شاش ابيض يدخموف الساحة تحت 

:  تصفيفات الجميور و اقاع البندير يقولوف في مطمع القصيدة 
كثر السبلـ عمى الرسوؿ اهلل  *******بسـ اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل 

. كما ىو موضح في الصورة رقـ  لتخرج الفرقة مف الساحة تحت تصفيفات الجميور و تشكرات المنشط 
تمييا مباشرة فرقة ديواف رجاؿ الحشاف تبسبست بقديميـ رجؿ يحمؿ راية الموف االحمر الغامؽ و االخضر 

 عضوا يرتدوف قندورة صفراء و 15الفاتح تتوسطو نجمة وىبلؿ بالموف االخضر الفاتح تتكوف الفرقة مف 



  بمنطقة الميقارين و الوظائف التي تقام بظاىرة الركب   األنشطة:            الفصل الرابع 

52 
 

 لممحقاكما ىو موضح في  .شاشية صفراء  او بيضاء دخمو الساحة عمى ايقاع البندير يمدحوف رسوؿ اهلل 
   .(18) رقم

بعدىا تدخؿ الى الساحة فرقة ديواف رجاؿ المبلح المغير يتقدميـ رجؿ يرتدي قندورة رمادية يحمؿ عمما 
 اشخاص دخموا عمى انغاـ 10بالموف االخضر و االحمر القاتـ في اعبله نجمة و ىبلؿ تتكوف الفرقة مف 

 اشخاص يتقدميـ 07  بعدىا حاف دور فرقة رجاؿ الحشاف تماسيف تتكوف الفرقة مف ؿالبندير و يمدحوف رسو
  يدخموف الساحة ( 04) رقملممحقارجؿ يحمؿ العمـ الجزائري مؤطر بالموف االخضر كما ىو موضح في 

. تحت ايقاع البندير  يمدحوف بدورىـ رسوؿ اهلل 
فرقة ديواف الحشاف الزاوية العابدية يحمؿ الراية شيخ كبير في السف بالموف االحمر و االخضر القاتـ تتكوف 

. بالموف االبيض و يضعوف شاش عمى رؤوسيـ بالموف "قنادر" اشخاص يرتدوف عباءات 05الفرقة مف 
 شخصا يرتدوف قنادر صفراء الموف و يصنعوف شاش 15فرقة سد عمار بو سنة النزلة تتكوف الفرقة مف 

 08اصفر عمى رؤوسيـ تحت ايقاع البندير و المزمار و اصطفاء بعض اعضاء الفرقة في صفيف االوؿ 
و عضوييف اثنف يبداف الرقص بيز الراس و بعدىا تدخؿ امراءة ترتدي . اشخاص 08اشخاص و الثاني في 

خمارا اصفر و جبو بالموف االحمر فييا نقط سوداء و بدات بالرقص مع الفرقة و يقوؿ القائد في مطمع 
: القصيدة 

ناديتني  بالعزيز ******ناديني بشكوف 
ناديتي موؿ القبة *****ناديني بشكوف 

ناديتي موؿ القبة القبمية *****ناديني بشكوف 
ناديني رجاؿ الحشاف *****ناديني بشكوف 

اهلل اهلل االجر عمى اهلل *****الكاينيف في كؿ مكاف 
يا رجاؿ الحشاف **********ناس الديواف 

بعدىا جمعية الفرقة العمارية سيدي عمار بو سنة الزاوية العابدية توقرت يحمؿ الراية بالموف االخضر و 
 عضوا يرتدوف قنادر فضفاضة بالموف يضعوف عمى رؤوسيـ                                 11االحمر و االبيض تتكوف الفرقة مف 

:  استيؿ القائد عمة مطمع القصيدة 
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السبلـ عميكـ بالمحبة و السبلـ عميكـ 
تغمى العيف الي تناديكـ ******************جماعة السبلـ عميكـ  يا
تعمى العيف الي تناديكـ    ****************جماعة السبلـ عميكـ  يا

شيوخي انا ربي يحفظيـ *************ياربي سيدنا في العالي 
ربي يحفظ ىاد الببلد *************يا ربي سيدنا العالي 

ىو الي رافع موالنا ************يا شيخنا يحفظ موالنا 
راني مسمـ لمصبلح ****************اهلل اهلل راني مسمـ 
الرحمة مف الدنيا ************* نشتو الرحمة 

و بامر مف القائد دخؿ شخصيف مف الفرقة بدا بالرقص  و ذلؾ بيز قنادرىـ و تحريؾ ارجميـ مع القفز 
باسـ اهلل السبلـ عميكـ :"ثـ ادى قائد الفرقة كممة استيميا .الخفيؼ في حركة مستمرة و متناغمة فيما بينيـ 

باسمي و باسـ ىذه الفرقة الجممية الرائعة الي راىي شادة في اهلل و المتوكمة عميو و الراضييف عمييـ والدييـ 
اتوجو اليكـ بالسبلـ عميكـ سدي رئيس البمدية سيدي شاؼ الدايرة و الرجاؿ واقفوف و الرجاؿ الدرؾ الواقفوف 
ندعوليـ سرا و عمنية ربي يحفظيـ و يحفظ الببلد و ينصر جمع الشباب و يرحـ والدينا و ىممنا الميـ اصمح 
الحاؿ و افتح عمى اوالدنا الباكالوريا و جماعة االىمية الميـ افتح عمييـ اىؿ القراف و نشكر رئيس البمدية الى 

. ثـ غادرت الفرقة تحت تصفيقات الجميور   "بعث االستدعاء 
و بعد ذلؾ دور فرقة مصطفى بف بولعيد المقاريف لمخيالة المحمية يتقدميـ فارس يمبس عباءة بيضاء و شاش 

يحمؿ بندقية و البارود كما تسمى عند اىؿ " بالقنور" ابيض و المعروؼ في المنطقة و المعروؼ في المنطقة
المنطقة بالفوشي يمتطي حصانا ابيض لو مرج مزيف و دخؿ الى الساحة قبمو رجميف يرتدياف جبو بيضاء 

احدىـ يضؤب عمى الدؼ و يصمياف عمى النبي العربي ، و بعده  مباشرة اعضاء فرقة الخيالة الستة 
 يرتدي قميص ابيض و سرواؿ عربي بالموف االزرؽ الفاتح اما ىـ يرتدوف قميص  يتوسطيـ طفؿ صغير

و يرتدوف فوؽ رؤووسيـ شاش اصفر الموف " بجيمي"بدوف اكماـ بالموف االزرؽ القاتـ كذلؾ المعروؼ محميا 
مرحبا لي جاو وزاروا و حضرو لينا كثروا بالصبلة عمى  : "عمى شكؿ عمامة يقوؿ احدىـ في مطمع القصيدة 

سيدنا محمد صؿ اهلل عميو وسمـ   مرحبا مرحبا  ،الي جاو وزاروا زاروا الصحراء الي ما يعرفياش وف فييا  
. الفرساف     مف كؿ عراش ىيو 
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و بعدىا  بدا الفرساف باطبلؽ البارود تحت زغاريد النسوة و تصفيقات الحاضريف  كما ىو موضح ففي 
 خيالة يمتطوف الخيوؿ يرتدوف 04الصورة رقـ    و بعدىا تمييا جمعية النور الساطع بالمقاريف تتكوف مف 

 05عباءات بيضاء و برانيس مختمفة االلواف يضعوف فوؽ رؤوسيـ شيشاف بالموف االبيض و يتتبعيـ 
اشخاص مف نفس الفرقة يرتدوف قميص ققصير دوف اكماـ بالموف االزرؽ الداكف يقوؿ احدىـ في مطمع 

ىاه بديت بالكريـ ربي و الصبلة عمى نبينا محمد صموا يا حضارىا ااه و زيد الصبلة عمى سيدنا : قصيدتو 
كما ىو موضح في الشكؿ رقـ  و بعدىا تمييا  الكممة الترحيبية لمسيد رئيس البمدية " ىااااا صموا يا حضار  

بسـ اهلل و الصبلة و السبلـ عمى اشرؼ المرسميف ، ارحب بجميع الضيوؼ بمدية المقاريف الذيف :حيث قاؿ 
شرفونا و نقوؿ ليـ حممتـ اىؿ و نزلتـ سيبل و اقامة طيبة بيننا ىاىي المقاريف مجددا كانت وال تزاؿ ممتقى 

الوفود التي جاءت مف اقصى وادي ريغ حتى ورقمة اجدد ترحابي بيـ و ال ننسى ىذه التظاىرة كما ىي ثقافية  
ىي تجارية اقتصادية خاصة اجتماعية و ىذا شرؼ لنا اف المقاريف كانت في سالؼ االزماف مكاف لحؿ 

الخبلفات و اذابة الجميد الذي كاف مف قبؿ في ىذه المنطقة و منطقة وادي ريغ و كاف ياتييا الكؿ مف مف 
جميع المدف ليتدارسوا خمفاتيـ و يتدارسوا امورىـ باالضافة الى المنتوجات الفبلحية التي تعرض ىذه االياـ 
احتفاال و شكرا هلل عمى ما     ىذه المنطقة منطقة وادي ريغ الزراعية و الفبلحية نجدد حمدنا هلل سبحانو و 

تعالى و نشجع الفبلحييف الى اف يتنافسوا و لعمى البدعة الحسنة التي اضيفت ىذه السنة مسابقة احسف 
منتوج فبلحي ليذه السنة و ستكوف سنة حميدة لسنوات المقبمة الذي يخمؽ جو التنافس مف اجؿ اف نطور 

بضاعتنا و لعمنا لما ناكؿ مما ننتج فيكذا نضمف امننا الغذائي و بالتالي نضمف امننا و استقبللنا السياسي 
.        اجدد الشكر لجميع مف زارنا و اتمنى النجاح و التوفيؽ و السبلـ عميكـ 

:   أنشطة التي تقام بمنطقة بورخيس  2.1

         في صباح يـو الخميس وقبؿ وقبؿ اإلنطبلؽ إلى منطقة بورخيس ترسؿ ما تعرؼ بالسباقة وىي 
التي تسبقيـ إلى المكاف المتجو إليو فتجد سكاف األحياء القاطنيف عمى ىذا الخط يترقبونيا وعندما يرونيا 

وىناؾ تتـ عممية  .يعرفوف بأف رجاؿ الحشاف قادموف فيتجيوف ىـ بدورىـ إلى المكاف المسمى بورخيس
وفي المساء  . ثـ تقدـ وجبة الغداء في ىذا اليـو كذالؾ.التبادؿ التجارية وعرض المنتوجات الفبلحية المحمية 

تحوؿ الفرؽ أي ىذه الدواويف إلى حي القديمة تقـو ىذه الفرؽ بالتجواؿ داخؿ المقاريف القديمة ويقوموف 
طعاميـ وفي يسيروف عمى بعض الطقوس المعروفة عنيـ   . بإكراميـ وا 
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 : السوق السنوي و صالة الجمعو 3.1

      في صباح يـو الجمعة يعودوف إلى منطقة عمي بف كانوف تقاـ سوؽ تباع فيو األلعاب لؤلطفاؿ وتقاـ 
 الحضرة بساحة بابا عمي وفرؽ سيدي عمار حتى مقربة صبلة الجمعة يتـ 

، يتميز أتباع الطريقة بألعاب البيموانية واستخداـ خوارؽ (عمار بوسنة)نسبة إلى صاحبيا : الطريقة العمارية 
العادات كأكؿ النار والطعف بالسكاكيف في حاالت الجذب والشطحات والصراخ عمى نغمات الناي والتبذير 

ويميؿ أصحابيا إلى الدروشة والشعوذة وأكثر إتباعيا في المنطقة أميوف ال يقرءوف وال يكتبوف ويصدؽ عمييـ 
وصؼ الفولكمور وقاؿ أف سيدي العابد دفيف الزاوية ىو الذي أجازه شيخيا بشرىا أياـ كانت في ثوابيا 
التنظيؼ وكؿ ىذه الطرؽ في الحقيقة كانت تبارؾ الحضرة وتؤيد الدروشة وتؤمف بأصحاب الكرامات 

،والحقيقة التي ال تغيب أف ىذه الطرؽ أسسيا أصحابيا عمى تقوى مف اهلل وتقربا ااهلل والدعوة إلى الزىد في 
الدنيا والفناء في حب ااهلل ورسوؿ ااهلل صمى ااهلل عميو وسمـ بالقمب و المساف والجوارح بالذكر والتسبيح لكف 

 . سية بتعاقب األزماف وبعد المكاف انحراؼ بعض اإلتباع عف المنيج و ابتعدوا عف القواعد األسا

يقع سوؽ الركب في ساحة تسمى ساحة اوؿ نوفمبر عمى اليضبة ذات الشكؿ مستطيؿ غير مستوى       
 االحياء في بمدية الميقاريف أقدـبر احد ع في وسط حي باباعمي الذي ي38 رقمممحق الشكؿ الموضح في 

يحده مف الشرؽ السوؽ القديـ لبابا عمي و مف الغرب الزبدة و مف الشماؿ المسجد العتيؽ و بعض المنازؿ 
االىمة بالسكاف و مف الجنوب غابات النخيؿ كما يقع في السوؽ ضريحييف لمولييف الصالحيف سيدي عمي بف 

و  ضريح سيدي الساكر الذي يوجد في اسفؿ  26 رقم ممحق كانوف  في اعمى اليضبة كما ىو موضح في 
 يعد يـو الجمعة  بمثابة 29رقم ممحق اليضبة بجانب الطريؽ     الميقاريف القديمة و الميقاريف الجديدة  

يقصد كؿ اىالي المنطقة و . عرس ثقافي لبمدية الميقاريف فكؿ سكاف الميقاريف يفرحوف و يسروف بيدا اليـو 
المناطؽ المجاورة لمفرحة و لمبيع و الشراء كاف لتنقبل في الماضي صعب عف طريؽ االحصنة و و الحمير و 

الجماؿ اما االف فاصبح االمر سيبل و سمسا عف طريؽ السيارات و الشاحنات و حتى الدراجات النارية 
المتواجدة في ساحة السوؽ القديـ و كذلؾ قرب الضريح الولي الصالح سيدي الساكر وكما موضح في 

 السوؽ مكتظا بالوافديف مف الداخؿ  فأصبح 27الصورة رقم 
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 و حتى االطفاؿ ليـ نصيبيـ 06-26 ممحق مف الداخؿ المنطقة و المناطؽ المجاورة كما ىو موضح في 
 و كذلؾ مف اجؿ 31-14-10-05 رقم الممحقمف القرية و اقتناء االلعاب و الدمى كما ىو موضح في 

صورة رقم  و الفوشار (28) رقم ممحق و حموة النوقى (19 ) رقمممحقاقتناء الحمويات كحموة غزؿ البنات 
 و كذلؾ 18 و كذلؾ العصير البارد المحبب بشدة عند اىالي المنطقة في فصؿ الصيؼ صورة رقـ 11

االواني الفخارية و ال سيما الدربوكة التي تحبيا البنات الصغار و غالبا ما يشترينيا في كؿ موسـ مف مواسـ 
 كما تباع الخضر و (20) رقم ممحق الركب لمترفيو عف انفسيف في فصؿ الصيؼ بعد انتياؤ موسـ الدراسة 

و حتى الحماية المدنية حاضرة الي تحسبا طارئ   مع  ( 23) رقم ممحقالفواكو الموسمية كما موضح في 
و توازيا مع السوؽ تقاـ حصرة سيدي عمار بالقرب ( 24صورة رقم )ممحق فصؿ الصيؼ و درجة الحرارة

بحموؿ وقت صبلة الظير تنتيي تظاىرة .مف منزؿ سعد مختارة تحديدا و لقد مطرقنا الييا في ما مضى 
 .   الركب و ينتيي العرس الثقافي الذي داـ ثبلث اياـ لتجمد الفرحة العاـ المقبؿ في نفس المكاف و الزماف 

:   وظائف ظاىرة الركب في منطقة المقارين  -2

 :  الوظيفة الثقافية 1.2

 الثقافية لركب رجاؿ المبلح في كؿ الجوانب الغير المادية التي تتشكؿ في العادات و الوظيفةتتمثؿ       
بالوعي " و عراقة المنطقة و كما تعرؼ الثقافة أصالةالتقاليد التي تزخر بيا منطقة الميقاريف و التي تعبر عف 

 و العادات و التقاليد و األفكارو تشمؿ كافة الجوانب المادية و المتمثمة بالعقيدة و القيـ و " اإلدراؾو 
 و مف ىنا فاف منطقة 43 و المغة و المشاعر التي يختص بيا المجتمع األدوات واألمزجة و األعراؼ

ليس مف اجؿ الشراء و البيع فقط بؿ مف اجؿ عرض  الميقاريف في تظاىر الركب تقيـ الجانب االقتصادي
 .و كذلؾ لغرض عرضيا عمى الزوار المنتجات مف اجؿ تسويقيا

 آنذاؾ التي كانت تستعمؿ في السابؽ لمحياة اليومية و الحرؼ المستعممة األلبسة أىـلمتعريؼ بالمنطقة و    
 قطعة قماش تفصؿ حسب الطمب عمى فستاف او عباءة رجالية آلةكحرفة غزؿ الصوؼ و حياكتو و تحويؿ 

 لتعرضو عمى الزوار كتحفة فنية رائجة و كذلؾ حرفة ضفر السعؼ أليا أو يدويا أماليتـ الطرز عميو 
 لبلستعماؿ اليومي كالطابؽ الذي يوضع فيو الخبز و الكسرة كذلؾ أدوات إلىالمستخرج مف النخيؿ و تحويمو 

الساجد الذي يستعمؿ لمصبلة و القفة التي تستعمؿ لمتسوؽ و المظمة التي تحمي مف حرارة الشمس كميا 
                                                             

  . 2 ص14 رقم اإلصدار الجديد اإلعالم مجموعة إصدار سنة ألف أراءالثقافة مفاهيموا و مدلوالتوا و    43

 
 



  بمنطقة الميقارين و الوظائف التي تقام بظاىرة الركب   األنشطة:            الفصل الرابع 

57 
 

 تعرؼ بما أصبحت اآلف صديقة لمبيئة و ىي نظيفة و صديقة لمبيئة عرفتيا المنطقة في الماضي و أدوات
 التي يرتدييا كؿ األلبسة التكنولوجيا في وقتنا الحاضر كما نبلحظ إليو التدوير و ىذا ما تسعى بإعادةيسمى 

الفرقة و كيفية ارتدائيا و تزييتيا فيي نابعة مف عمؽ عادات و التقاليد و الثقافة لممنطقة فيو بيذا يعرفوف 
 المنطقة عناء و تعب مصارعة إنساف التي تنسي األنشطة و كذلؾ أىميابالمنطقة و المباس المستعمؿ عند 
 في الرقص الفمكموري الشعبي الذي األنشطةجييا طيمة العاـ و تتمثؿ ىذه  الحياة و الظروؼ الصعبة التي وا

تتميز بو المنطقة و تتمثؿ في الرقصة الحضارة و كذلؾ استعراضات الكشافة و المدائح الدينية الخيؿ و 
 الفرؽ كما يتـ عرض لباس القشابية أعضاء التي يرتيدىا كاأللبسة أخرى أنواع إلى باإلضافةكذلؾ البارود 

التي ال يمكف االستغناء عنيا في فصؿ الشتاء التي يرتدييا الكبير و الصغير و كانت مف قبؿ ينسج قماشيا 
 اء االستغففيمؾ  المنطقة و الأعراس بالنسبة الى البرنوس و البخمار فيرتدياف في أماعند النسوة في البيوت 

 المنطقة بالبخمار أىؿ ما يعرؼ عند أو الميقارينية فالبرنوس يرتديو العريس و الممحفة األعراسعنيما في 
 المقارينية المرأة نصؼ شفاؼ فضفاض كانت ترتديو أوفترتديو العروس و ىو عبارة عف قماش شفاؼ 

 ذىبية كاف في ما مضى يزيف مف أو فضية بإكسسوارات فترتديو العروس و تزينو اآلف أمابغرض السترة 
 و بعد التطور الحاصؿ في اآلف أما" احمر اصفر و ابيض  "ألواف بشريط يحمؿ ثبلثة األعمى و األسفؿ

 البعد الجمالي عمى إطفاء العادات والتقاليد و إلحياءو ىذا .روني المخصص لمخياطة تجميع المياديف االلؾ
الموروث الثقافي و مواكبة التكنولوجيا و الحداثة و العصرنة و بيذا ال يعرؼ المباس االضمحبلؿ و االندثار 

احة طيبة و زكية تجده نؼ ذو رائحة خطيرة بو عينييا و البخور وىو مادة المرأةو يعرض الكحؿ الذي تزيف 
 المقارينية نفسيا و بيتيا خصوصا يـو الجمعة و في المرأةتبخر بو . المنطقة تقريبا أىؿفي كؿ بيت مف 

 مادة تقريبا كالعطر السائؿ و الورد المسؾ 11 يتكوف البخور مف األعراس الدينية كما يبخر بو في األعياد
 المحكوؾ التي يقاـ بيا المعروؼ تتكوف مف أكمةالطيب و بوزة الطيب و غيرىا مف المواد و ,ة ؿالمشؾ

 و الفمفؿ الحار وطماطـ الحب و األخضر و األبيض الخشيف المفور و الذي يسقى بالبصؿ الكسكسى
ومف عرؼ ىاؿ منطقة المقاريف حضرة سيدي عمار و . و تقدـ لمحاضريف الكسكسىالمصبر و تخمط مع 

 و الميتافيزيقية حضرة سيدي عمار تدخؿ في الجانب أفحضرة رجاؿ المبلح و غيرىا مف الفرؽ فبرغـ مف 
فاف الكثير .  بالنار أنفسيـ إحراؽ الزجاج و المشي فوقو و كأكؿالبلماورائيات عبر ممارسات التي يقـو بيا 

مف شباب المنطقة صاروا يعتبرونيا خرافات و غير متماشية مع التكتولوجيا و التطور الحاصؿ في وقتنا 
يستطيعوف التكيؼ معيا و لكف بموجب الحفاظ عمى العرؼ و ىو ما يجتمع عميو الصفوة و  الحالي و ال

"  مف تظاىرة الركب إبعادىا أويمكف االستغناء عنيا   الببلد فيي حاضرة في كؿ المواسـ الركب و الأعياف
 مثؿ األمور الصفوة و كؿ ما ىو وثيؽ الصمة بمثؿ ىذه أو ما ىو مثالي او يجمع القـو إلىفكؿ ما يشير 
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 الراقية و الخمؽ الكريـ و تشمؿ عممية األزياءالرسـ و النحت و الموسيقى الكبلسيكية في الطبع المتميز و 
 و الممارسات األعماؿتنمية النواحي الفكرية و الروحية و الجمالية طريقة معيشة شعب مف شعوب جميع 

 .44الخاصة بالنشاط الفكري و النفي بصفة خاصة

: الوظيفة االجتماعية    2.2

تتمثؿ الوظيفة االجتماعية لتظاىر الركب في اجتماع رجاؿ المبلح مرتيف في السنة حيث يزوروف         
 كؿ ذي حؽ حقو إرجاع ذات البيف و إصبلحكؿ منطقة وادي ريغ قرية قرية لحؿ النزاعات و الخصومات و 

 و تسمط عميو فاف سمطة رجاؿ المبلح و أخيو احد حؽ أياذ يعتبروف سمطة الضبط في كؿ قرية و اذ اخذ 
. كممتيـ تعتبر الفاصمة و ىذا لمحفاظ عمى وحدة المجتمع و تماسكو 

في وقت االستعمار الفرنسي حاوؿ المستدمر الفرنسي القضاء عمى وحدة منطقة وادي ريغ و كؿ          
التراب الوطني حيث حاولوا زعزعة روح المجتمع الجزائري و ذلؾ عف طريؽ الطبقية و تقسـ المجتمع الى 

فتمسؾ ، عروش و قبائؿ و الحد مف صبلحية و سمطة لوالة العروش و القبائؿ لكف كؿ ىذا دوف جدوى 
بعد مماتيـ   و بقيت سمطة رجاؿ المبلح حتىاآلف مد إلى بقي و استمر و الزاؿ أسيادهالمجتمع بقاداتو و 

فكؿ قرية اتخذت لنفسيا وليا تعظمو و تترؾ بو و تقيـ لو تظاىره الكبير مرتبط المكاف و رمزية  

 الثقافية و االقتصادية و االجتماعية و في مناسبات الزواج تكوف األنشطةالضريح فيقيموف الوعدات ،يقيموف 
 حتى ولـ يكف في نفس القرية التي يقطف فييا إليو ولي المنتسب أو حتمية فكؿ يزور جده األضرحةزيادة 

 و زيارة ضريحو و صبلة ركعتيف األقارب و األىؿ مع زوجتو و زيارتو و حتى إليوفانو يتحمؿ عناء السفر 
فالولي يقـو بتمحيـ تمؾ الروابط و . داخمو و اخذ بركتو لتتـ مباركة ىذا الزواج مف طرؼ الولي الصالح 

 إفعنصر التماسؾ االجتماعي فسمطة الولي الروحية حاضرة حتى في حؿ النزاعات و الخصومات و يكفي 
اهلل فاييؼ " مطاع و كممة ال تكوف اثنيف حيث يقوؿ أمرهيحمؼ الولي الصالح في حؿ المشكمة الفبلحية فاف 

 قداسة المكاف و قداسة صاحب المكاف و االعتقاد بكرامتو و خوفا مف تتدبرال يخرج فيا سيدي فبلف ،و ىنا 
 وقتنا الحاضر و مازاؿ ىناؾ مف يؤمف باالعتقاد في مكانو و قداسة الولي الصبلح اما في إلىانتقامو و 

وقتنا الحالي فاف رمزية الضريح الزالت راسخة و الزالت ليا مكانتيا و كؿ منو الصبلح و في ىذه التظاىرة 

                                                             
  .4 ص .مرجع سبق ذكره  44
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 و كؿ ىذه آنذاؾيتـ التذكير بسمطة و دور رجاؿ المبلح في منطقة وادي ريغ و عف تماسؾ المجتمع 
    .  تزيد مف تماسؾ المجتمع األنشطة

مما ال شؾ أف المحور األساسي لظاىرة الركب ىو محور الديني الذي يعتبر :    الوظيفة الدينية  3.2
الوعاء الطبيعي لممارسات الطقوسية و الذي يفتح المجاؿ لجوانب أخرى لمبروز كالجانب االقتصادي و 
الجانب السياسي  و الثقافي و الجانب الديني لظاىرة الركب في منطقة الميقاريف مثبل يتجمى في حضرة 

رجاؿ المبلح التي تفتح بالفاتحة و الصبلة عمى النبي واقفيف في مجموعات كؿ مجموعة تتكوف مف ثبلثة 
 أدعية دينية في مدح الرسوؿ و أناشيد يمشوف وراء بعضيـ البعض في حركة دائرية يقوموف بتقديـ أشخاص
 مف تظاىر بالركب و األىـاليـو    يـو الجمعة ىوأف الصالحيف و بالصبلح لمببلد و العباد و بما لؤلولياء
 متوجييف نحو المسجد الذي الحاضروف عند المسمميف و بعد اختتاـ التظاىر يجمع األسبوع أياـ أعظـيعتبر 

 بخطبة الجمعة التي تتمحور حوؿ ظاىرة اإلماـ صبلة الجمعة التي يستيميا ألداءيتوسط ساحة السوؽ 
ذات البيف و مساعدة الناس المحتاجيف و فض إصبلح  الصالحيف فضؿ في لؤلولياءالركب و كيؼ كاف 

 45. البمدة أىاليالنزاعات والخبلفات التي بيف 

 الصالحيف و نبذ كؿ مف يسىء لمديف و األولياءو الخمفاء الراشديف و " ص"و يحث الشباب حوؿ سيرة النبي 
 في التكافؤ و التكافؿ األمثاؿالشد عمى كؿ ما ىو صالح و يخدـ لديف كما يعضيـ و يضرب بيـ 

ؼ لذي يقاـ بغرض مساعدة الفقراء و معرو المجتمع و الذي يتجسد في اؿأراداالجتماعي و التضامف بيف 
 المجتمع و كذلؾ أفراد االجتماعية بيف أو الفروؽ الطبقية إلىالمحتاجيف و القضاء عمى الفرقة دوف المراعاة 

 لوحدة بنية المجتمع المقاريف بصفة خاصة و المجتمع الجزائري بصفة يسيءلرفع اليمـ والتصدي لكؿ ما 
 46.عامة

 

 يولد االنساف بفطرتو يسعى التباع حاجاتو الفطرية و لكف مع نمو و تطور :الوظيفة التربوية    4.2
مدركاتو فاف حاجياتو و مكتسباتو تزداد و تتغير و ذلؾ عف طريؽ التربية و التعمـ ،فالتربية عممية تيدؼ الى 

                                                             
  . 70. مرجع سٌق ذكره .  بن الحاج جلول الرزق  45

 
 

اطروحة مكملة لنٌل شهادة دكتوراه . مطوري اسماء مؤسسات التنشئة االجماعٌة و دورها فً تنشئة قٌم التربٌة التنشئة      46

   .26ص  . 2016/ 2015. جامعه محمد خٌضر بسكره . 
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تكييؼ الفرد وفؽ العادات و التقاليد مع المجتمع الذي ينتمي اليو و يتفاعؿ معو و ىي عممية تحفظ التراث و 
وبما اف ىذا الفرد ىو فردمف ىذا . تنقؿ المعارؼ و الميارات مف جيؿ الكبار الى جيؿ الى جيؿ الصغار 

المجتمع فانو ؤثر و يتاثر بالنشئة االجتماعية بدءا مف مف األسرة فالمدرسة ،فالمحيط او المجتمع الذي 
فظاىرة الركب تقـو عمى تربية النشا تربية صحيحة يستطيع مف خبلليا لفرد التكيؼ مع المجتمع .ينتمي اليو 

واكتساب العديد مف الميارات و المعارؼ و كيؼ لمتنشئة االجتماعية الصحيحة دور كبير في في تربية الفرد 
و تاىيمو ليكوف عنصرا قياديا في المجتمع مبادىء صحيحة و راسخة في مف تنشئتو عما يتعمـ الفرد قيمة 
–العمؿ و يعرؼ مدى المعاناة التي عناىا اجداده مف اجؿ الحصوؿ عمى كؿ ما يمزميـ مف متطمبات الحياة 

و كيؼ يطور مواىبو و قدراتو مف اجؿ اف يعتمد عمى نفسو في مواجية الحياة و - اكؿ ،شرب و المباس
كذلؾ ليتسنى لو البدء بالتخطيط و الترتيب و التفكير في مستقبمو و كيؼ يحافظ عمى القيـ  العادات و 

التقاليد السائدة في ذلؾ المجتمع و استغبلؿ الذكاء اإلنساني و ذلؾ عبر اكتشاؼ أدوات المعرفة و اكتساب 
و ىذا ما يتدخؿ اقؿ مع مفيـو التكيؼ السميـ لممجتمع و مف ىنا فاف التنشئة االجتماعية عممية . الخبرة 

اجتماعية فمتساىـ في الحفاظ عمى التكافؿ المجتمع و استمراره مف جية كما تساىـ في بناء شخصية 
اإلنسانية ، و نييو الفرد لمحياة االجتماعية ومف خبلؿ ينتقؿ التراث الثقافي و االجتماعي عبر األجياؿ و مف 

 .  47خبلليا تنتمي استعداداتو الفطرية عف طريؽ التعمـ 

:   الوظيفة النفسية   5.2

الترويح ىو نشاط تمقائي او مقصود تقـو بو جماعة او فرد في اوقات محددة تشعر مف خبللو         
الجماعة براحة تفسية او جسدية ،الوظيفة الترويحية عدة اشكاؿ و اىداؼ فقد تكوف اجتماعية او دينية او 

ثقافية او رياضية او فنية و يكوف الترويح حرفة يمتينيا البعض بقصد تجاري كااللعاب البيموانية و 
 .المداحيف

و العنصر التشويقي لظاىرة الركب ىو الجانب الترويحي و تتمثؿ في ممارسة انشطة تنسي االنساف عناء 
تعب مصارعة الحياة و الظروؼ الصعبة التي يواجييا طوؿ العاـ و تتمثؿ ىذه االنشطة في الرقص 

الفمكموري الشعبي الذي تتميز بو  المنطقة و المتمثؿ في رقصة حضرة رجاؿ المبلح و حضرة سيدي عمار و 
كذلؾ فرقة القصارة التي تقدـ مدائح دينية تمدح الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ و كذلؾ استعرضت فرقة  

 شيء ىو استعراض فرقة الخيالة فترسـ البيجة و السرور في قموب الحاضريف فيغير  أجمؿالكشافة و
                                                             

قسم الجغرافٌا . كلٌة التربٌة علوم اإلنسانٌة . وظائفها . دالالتها . مفهومها : محاضرة فً التربٌة .  محمد الهاشمً الٌاسر  47

 .30ص  .2015. 
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مزاجيـ و يحمميـ عمى تجديد يد طاقتيـ و االستعداد لمعاـ المقبؿ بشحنة ايجابية و ىذا بالنسبة الى الفضاء 
الرجاؿ اما الجانب الترويحي لمفضاء النسوي فيمكف مبلحظتو في طقوس التويزة و قت اعداد الطعاـ و 

تحضير كؿ ما يمـز مف اجؿ اعداد لتوزيع المعروؼ و موعد تناولو حيث يتبادؿ النسوة اطراؼ الحديث و 
التي تشدؾ بمباسيا المتميز و بعبؽ .الغناء و التمازج فيما بينيف في جو مفعـ بالفرح و الحيوية و النشاط 

. ة الصنع يرائحة البارود الصاعدة مف البنادؽ التقميد

: الوظيفة االقتصادية -  6.2

 أساستمتاز منطقة وادي ريغ و المقاريف خصوصا ذكرنا سابقا بطابع صحراوي فبل يحث ،و تعتمد          
عمى الزراعة الموسمية و السنوية فامتينوا حرفة الزراعة و ابدعوا فييا فكاف السوؽ يقاـ موسميف في السنة 

في الخريؼ موسـ جني التمور و في الصيؼ وىو موسـ جني المحاصيؿ الزراعية و لـ يمارس اىؿ المنطقة 
 . أساسيةالشجارة كحرفة 

منطقة المقاريف عمى غرارىا مف مناطؽ وادي ؤيغ بطابع صحراوي فبلجي كما ذكرنا :تعريؼ السوؽ         
 كما ىو موضح سابقا اعتمد سكانيا عمى حرفة الزراعة الموسمية و السنوية لتاميف قوة يوميـ فكاف السوؽ

 يقاـ مرتيف في السنة موسـ الخريؼ حيث يتـ جني التمور و موسـ الصيؼ و  (29)الممحق رقم في 
ىولجني المحاصيؿ الزراعية و لـ يمارس اىؿ المنطقة التجارة كحرفة اساسية و حتى التجارة االستيبلكية 
المواد الغذائية ،المستورد الى السوؽ تاتي مف الشماؿ الى الجنوب و ليذا فاف سوؽ الركب يعتبر الوعاء  
الرئيسي الذي يجتمع حوؿ التجارة المحمييف و الوافديف حيث تتـ التجارة عف طريؽ عممية البيع المبادلة او 

الشراء فقط و تبادؿ المحاصيؿ الزراعية بؿ تعد الى تبادؿ االخبار السياسية و االجتماعية و الثقافية القادمة 
مف كؿ انحاء الداخمية و الخارجية اما في الوقت الحاضر فاصبح الجانب االقتصادي ىو الجانب المسيطر 
عمى لس    وؽ حيث يتـ الترويج فيو لممواد لممواد االستيبلكية المحمية كالخضر ة الفواكو و كذلؾ الحموى 

التي يحبيا االطفاؿ و يقبموف عمييا بكثرة و كذلؾ لوجبات السريعة و العصائر التي ىي مبلذ الشباب و 
كذلؾ اماكف مخصصة لشرب الشاي و القيوة كذلؾ يتـ بيع المبلبس االتقميدية و االفرشة  و بعض 

االكسسوارات لمزينة التي تمقى اقباال كبيرا مف النساء و كذلؾ اشايء اخرى لبلستعماالت اليومية و االواني 
المنزلية كماا ادخمت عمييا سمع اخرى تواكب العصرنة و التكنولوجيا كمعب االطفاؿ الذي يتمثؿ في الدراجات 
و لدمى و الشاحنات و السيارات التي يسيؿ تشغيميا بشكؿ تمقائي او بواسطة الة تحكـ و غيرىا مف االشياء 

. االخرى المعروفة في لمنطقة و يبقى السوؽ مف اىـ الركائز التي تقـو عمييا ظاىرة الركب 
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: سيمائية الممارسات الثقافية في ظاىرة الركب  -1
  : سيميائية ألوان المستجدة في فرق الحضارة 1.1

 :  سيميائية الموف األخضر  1.1.1
نجد في الفنوف الرسـ القديمة : رمزية الموف األخضر في بعض الحضارات و تمثبلت الثقافية  -

الحوريات لباسيف اخضر و األخضر ىنا يرمز إلى الماء ، و ىذا رمز عمى أف الماء يحي كؿ شيء و 
 .يجعمو اخضر أي فيو حياة و روح 

كاف لباس االطباء في القروف الوسطى بالموف األخضر ألنيـ كانوا يستعمموف النبات كعبلج ، و الموف 
اما فيكانيمي ىي الية ىندية كما يعتقدوف الو مولودة مف الحميب . األخضر ىو لوف العطارييف و الصيادلة 

 .ذات جسد اخضر ، اما في صيف فقد ارتبط الموف األخضر تشف بصواعؽ الذي يعني االرتجاج و االىتزاز

الموف االخضر بيف االزرؽ و االصفر و لكف : ازدواجية الموف األخضر و األحمر و تمثبلتو الثقافية  -
يجب اف نستشير الى ازدواجية الموف االخضر و االحمر و . يدخؿ الموف االحمر في لعبة التناوب الرمزي 

بعض المجتمعات اف الحياة تبدا بالشروؽ بالموف االحمر و يغيب اذ تعتبر بعض . عبلقتيـ مع بعضيـ
الحضارات القديمة ، الموف االخضر لوف ثانوي ينتج عف   االحمر ، في الفكر الصيني الياف ىو االحمر ىو 

 . و يانغ ىو االخضر المؤنث تأممي استنباطي جانذ و توازنيما ىو توازف األرض و الطبيعو . مذكر معرض
األخضر في اإلسبلـ ىو لوف المعرفة ، األولياء في الجنة : رمزية الموف األخضر في اإلسبلـ  -

 .  يبمسوف األخضر
لقد ربط بعض المتصوفيف األلماف ، الموف األخضر بالموف األبيض في وصفيـ  لعيد  و الفضائؿ المسيحية 

 . الف العدالة األخضر لوف الغضب 
كما يرمز األخضر إلى الفكر الديني لمخير و اإليماف وىو شائع  وىو شائع في قباب المساجد و اثار الكعبة 

 . و عمائـ األشراؼ 
مف خبلؿ المبلحظات التي قمت بيا و مقاببلتي مع :  سيميائية الموف األخضر في ظاىرة الركب - 

 االخبارييف لـ يكف اختيار الموف األخضر اختيار عشاوي ، فالموف ىو جممو مف األحاسيس و المشاعر 
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التي تستمد طاقتيا مف داخؿ األفراد المجتمع و مف  المحيط العالـ الخارجي لتشكؿ لنا ما يسمى بالطقس 
خبلؿ الممارسة صورة رقم  الفبلني الذي يندرج ضمف ثقافة معينو ، فالموف األخضر كما ىو موضح في  

  صورة رقم  و حضرة رجاؿ سيدي عمار و في صورة رقم طقس حضرة رجاؿ الحشاف كما ىو في 
 .فيو يرمز إلى اإليماف والخمود في الجنة 

 
 :  سيميائية المون األحمر – 2.1.1

   : في األحمر داللة المون 

  التراث الشعبي : 

تحدد دالالت الموف االحمر في التراث الشعبي حيث تباينت مفاىيمو بصورة تجعمو لونا مميزا وقد جاء     
ىذا التبايف نتيجة لتراثو باشياء طبيعية بعضيا يثير البيجة و االنشراح و بعضيا يثير االلـ و االنقباض فمف 
ارتباطو بموف الدـ استعمؿ لمتعبير عف االلـ و اشتعاؿ الحروب ومف ارتباطو بموف النار مف مادة الشيطاف و 

ارتبط بموف الذىب والياقوت والورد وا ستعمؿ رمزا لمجماؿ اما عف الموف االحمر القرموزي فيو رمز لقوة 
   48. باألرضياتاالرادة والشخصية القوية و االحمر الصارخ ىو لوف العنؼ العدوانية والتعمؽ 

  التراث الديني    :

يرمز الموف االحمر في الديانات الفردية الى االستشياد في سبيؿ المبدا والديف و ىو رمز لجينـ حيث اف     
 مف الموف االحمر وورد معضميا في 20ىذا االخير يوصؼ بانييا حمراء وقد ورد في الكتاب المقدس تحوي 

معناه الحقيقي وصفا لمخمر او لمحبيب او لمسماء اما اثر القراف الكريـ فمـ يرد الى مرة واحد في معناىا 
الحقيقي في وصؼ الطرؽ الجدلية لقولو تعالى ومف الجباؿ جدد بيض وحمر مختمؼ الوانيا  

ذكر ىذا الموف في صورة مجازية في المعرص الحديث عف اليـو القيامة ورد في الحديث النبوي عمىيو افضؿ  
 49.الصبلة و السبلـ نيى عف ارتداء الباس االحمر 

 
                                                             

تخصص . كمية العمـو االجتماعية . جامعة محمد خيضر .  الممارسات االجتماعية و الثقافية .    عبيدة صبطي 48
 . 2019/2020: السنة الجامعية . االنثروبولوجيا 

  مرجع نفسه  49
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 النفسية من ناحية  :

الموف االحمر يرمز الى الرومانسية وىو لوف النشاط و الحيوية ويستخدـ في تنشيط الدورة الدموية      
لمتخمص مف الضغط المنخفض و الخموؿ والكسؿ النو يزيد الجسـ طاقة وحرارة وىو لوف ال نستطيع اف 

نستخدمو في غرفة النـو فالشخص الذي يناـ في الغرفة التي جدارىا بالموف االحمر سوؼ يعاني مف 
  50.  المزعجة األحبلـالكوابيس و

 ظاىرة الركب بالمقارين :

اذ يرمز الموف االحمر في ىذه الممارسات السيسو ثقافية الى رمز الدـ بذلؾ يعتقدوف انيـ يرضوف االرواح و 
القوة الميتافيزيقية كانيـ يطمبوف االذف باختراقيـ لممجاؿ وىذا الوف ايضايمعب دور في الجانب النفسي 

 .لمناشطيف بتنشيط الدورة الدموية لمجسـ

 :سيميائية الرقص و التيوال في ظاىرة الركب   2.1

أما بالنسبة لرقص و التيواؿ في حضرة رجاؿ الحشاف او حضرة سيدي عمار ليا دالالت سيميائية و         
في  : "   coppolimi معاني الباطنية فيدىا االوؿ ىو التنفيس و عبلج الممسوسيف او المسكونيف، اذ يقوؿ

  ىذا السياؽ الحضرة الموجو نحو ىدؼ عبلجي لبلشخاص الذيف يعتبروف في محيطيـ الثقافي في حالة مس
" .51 

فيرى في ظاىرة الحضرة كاعتراؼ عمومي لممرض يتـ خبلؿ جمع عاـ و تؤدي وظيفة  lapllantime اما
تطييرية اساس تتيح لممريض اف يشرح في تفريغ جزء مف قمقو و يشير اف عممية الترميـ قد بدأت و في 

، الرعدة ظاىرة أف عرفيا روجث فاألوؿ و التيواؿ بالرعدةالممارسة طقوس الحضرة تعرفنا الى ما يسمى 
عبارة عف ىياج يصحبو دائما صرح مع صراخ، ارتعاش و فقداف لموعي و سقوط مصحوب بنسياف و حتى 

   : تبمغ الحضره ىدفيا و تأدي وظيفتيا لبدى ليا أف تمر بمراحؿ

 يتـ فيو تشخيص الحالة بإصابتيا بالمس وفقا لمتصور إذ األوليةاو كما سميتيا المرحمة : المرحمة التشخصية
 52  .التفسيري لممرض الى الممارسات العبلجية التقميدية الممثمة في الحضرة

                                                             
50

  .   مرجع السابق 
  .185م، ص  2002حديبي، ترجمة عبد القادر بوزيد، مطبعة زرياب، الجزائر،   51
 105، ص 2010الزاهي ، المقدس و المجتمع، المغرب،    52
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و في ىذه المرحمة يجب اف تتوفر شروط معينو في جو طقوسي إذ البد اف تتوفر   : المرحمة التحضيرية
   .  تذبح أضحية لممريضأفإشعاؿ الشموع و البخور و 

 

 فالمظاىر التنفسية المرتبطة بالحضرة و الحالة الفرح و السرور الجماعي و الجو :المرحمة التنفيسية
المتبلحـ تشير الى ابعاد اجتماعية سوية حسب كؿ مف ماتركس و ريبيرو و بستيد ىذا االخير الذي كتب 
يقوؿ ال تمثؿ الحضرة و المس السياؽ التقميدي و باء، بؿ العكس ىي مظاىر فعالة لمحفاظ عمى توازف 

النفسي و االجتماعي لمجماعة، فالطقوس العبلجية تقدـ قراءة اجتماعية  

و رمزية مخصصة لمساعد المريض، و مساندتو و تطيير المريض بصفة خاصة ليبمغ التنفيس كافة 
يقـو الرجاؿ بالتبلوة و الذكر و ضرب البندير، فالذكر مقرونا بالدؼ ينتج الداللة الحرفية . الحاضريف

لمحضرة، و ىي داللة الحضور الرمزي لمولي مؤسس الزاوية، و سيد الجف و كذلؾ االرواح التي يتحكـ فييا، 
دخوؿ في حالة  .فسموؾ و أفعاؿ و كبلـ البعض استجابة اليقاعات معينو ىي التي تضمف نجاح الحضرة

بينما تستمر لبنادر في تأثير عمى االذاف تظير الحالة سمسمة مف تغيرات الحسية الحركية التي تبدأ : الرعدة
بوتيرة متسارعة بتسارع اإليقاعات، يسمى ىذا الوقت بزمف القطيعة اي القطيعة مع الحالة الداخمية و التي 

في ىذا الزمف الذي يتـ فيو االنتقاؿ مف اليقظة و النـو و تبدأ : تفرض اختبلال، يصؼ تارت ىذا الزمف بقولو
عادة ما تنتيي الحضرة بطعاـ جماعي، فيي حسب باستيد ىي : نياية الحضرة .العبلقة بالعالـ في التغير

   53.محاولة السترجاع بعض القيـ و العادات و التقاليد المرتبطة بالتضحية

:   سيميائية الضريح كمعمم ثقافي في ظاىره الركب  3.1
 

      عرفت  شماؿ إفريقيا واعتقاداتيـ بقوة و كرامات األولياء لذلؾ يقاؿ اذا كانت ببلد المشرؽ ببلد األنبياء 
فاف المغرب ببلد األولياء ألنيـ ادو جممة مف الوظائؼ ومازاؿ يؤدوف وظائؼ اخرى ناتجة عف احتياجات 

سوسيو ثقافية وضريح سيدي بالكانوف في ىذه الظاىرة لو دور و دالالت سيميائية  

                                                             
جامعة محمد . كمية العمـو االنسانية و االجتماعية .ممارسات عبلجية تقميدية بالمجتمع الجزائري: اومميمي حميد، الحضرة  53

  .2018 صيؼ 58سطيؼ العدد . لميف دباغيف
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بعبارة اخرى بيف ايدينا ىو في األصؿ واشتعاؿ العبلمات اي  ):   يقوؿ سعيد بف كراد الباحث في السيميائية 
الرموز تعبر عف ىذه الثقافة والبكاء والفرح والمباس وطريقة استقباؿ الضيوؼ واالشارات المرور والطقوس 

االجتماعية واالشياء التي تداوليا في ما بيننا وكذلؾ النصوص االدبيو واالعماؿ الفنيو كميا عبلمات نستند 
وىذا يعني اف السيمياء ىي التي تعمؿ عمى تحميؿ كؿ ما تقدمو لنا الثقافو 54 (الييا في التواصؿ مع محيطنا 

والبحث في معانييا ورموزىا والكشؼ عف ىويتيا وىو عباره عف ىويو ثقافيو لممجتمعات المغاربيو النيا تعبر 
عف معتقدات االسبلؼ التي تترجـ لنا افعاليـ بجممو مف الممارسات التقاسيو مف قبؿ االحفاد في بعض 

االحياف دوف معرفو المعاني لمحركات والرقصات واالقواؿ التي يقوموف بيا لذلؾ في السيمياء مفكؾ الشفرات 
 ليذه العبلمات 

وانطبلقا مف ىذا القوؿ نرى اف 55 .(ليست سوى خزانات لمقداسو السماويو  ):يقوؿ در منغاييـ االضرحو 
السيميائيو بصفو عامو وضريح سيدي بنور بصفو خاصو ابتداءا مف شكؿ الضريح بنائو مكعب يرمز لمعالـ 

بيف المقدس لضريح الولي الذي يرمز الى الرفعو 56االرضي الف اساسو في االرض اما القبو ترمز الى القبو 
والسمـو والطياره والدنيا الذي يرمز الى االعتقاد االفراد المجمع بو وتبرؾ بو وطمب  منو فئو اخرى كما 

الحظت ايضا القماش االخضر المخطط بو مكاف الضريح وكما ذكرنا سمفا اف الموف االخضر دالالت عده 
في المخياؿ الشعبي االرتباطو بالمعتقد فيو يمثؿ الخير والخمود في الجنو وحسبو تمثبلتيـ واعتقاداتيـ انو 

لوف المفضؿ عند رسوؿ اهلل ورمزيو االسبلـ ويرمز الى الخصوبو و يرمز إلى العمـ ويرمز الى اإلخبلص في 
العقيده فمف خبلؿ المبلحظات والمقاببلت التي قمت بيا وجدت اف ضريح بالكانوف ال يرمز الى رمز واحد 

 . بؿ لو دالالت رمزيو عديده لتشمؿ جميع حاجات الدعاه الوافديف اليو وىذا ما ميزه واعتبره معمـ ثقافي 
 :اما عف سيميائية الضريح كمعمـ ثقافي في ظاىره الركب خصصتيا في ثبلثة أبعاد سيميائية

 
  العادات والتقاليد والطقوس  اي يرمز الى ثقافو المجتمع الميكاريـ مف خبلؿ: البعد السيميائي الثقافي

. و الممارسة في ظاىره اركب فيذه األخيرة ىي امتداد لروح الولي 
 فيو يرمز الى الراحو النفسيو وترويح الحزف و النفسيو مف خبلؿ جممو :   البعد السيميائي النفسي

جممو الرقصات التي تتـ بجانب الضريح مف قبؿ الفراؽ او مف قبؿ المشاىدة الزائريف تمثبلت 
. باختبلؼ المستويات اف الضريح ال زاؿ ذا فاعمية  مؤثره في ىذا النطاؽ

                                                             
ص  .2003. دار البيضاء . مطبعة النجاح الجديدة . منشورات الزمف . سيميائية مفاىيميا و تطبيقاتيا .  سعيد بف كراد  54
18  

 
55     EMILE Demenghein . le cute des saints .op. cit p 34 

56
 . 2010جانفً  . 44العدد . السنة الرابعه . مجلة العلوم اإلنسانٌة . رؤٌة فً التواصل و التعبٌر باالشارات .   احمد سلٌمان سعٌد بشارات   

  56ص . فلسطٌن 
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 مف خبلؿ البيع  والشراء في فضاء السوؽ الذي :  البعد السيميائي االقتصادي
. يصادؼ يـو الجمعو الركب 

 
:  سيميائية الطعام في ظاىرة الركب بالميقارين  – 4.1  

  كما الحظت اف اغمب المأكوالت المقدمة خبلؿ أياـ  ظاىرة الركب كميا مأكوالت نباتية كالبندراؽ كما ىو 
و مكمونات ىذه الطبخو كميا منتوجات التي تمى جنييا مف المحاصيؿ ( 05)الممحق رقم موضح في 

المحمق رقم الزراعية كالبطاطا و جزر و فوؿ و بندراؽ و بصؿ ،  المحكوؾ كما موضح  الموضح في  
 .  و ىذا الصنؼ مف األكؿ يوزع عمى ناس في اليد و ىذا يدؿ عمى البساطو و نية  (08)

اما ما يفسر لنا عامو أف مجتمع الدراسة مف الطبقة المتوسطة ال يعتمد عمى تربية المواشي فيذا األخير 
نبلحظو عند فئة قميمو مف المجتمع ، أما المحـ فيقدـ إلى الطبقو المرموقة مف المجتمع و ىذا دليؿ عمى 

 .فرعتيـ و سموىـ و االحتراـ الذي كنوليـ 

: رمزية الماء و األرض و المكان في ظاىرة الركب  – 2  

:   رمزية الماء  2.4
  الماء  مصدر الحياة و رمز الخصوبة :

إف المطر الذي يسقط مف ,  و حتى لمخصب  لمخصوبةو ىذه األخيرة ترمز,     الممكة النباتية مرتبطة بالماء  
السماء ال يعود إلييا بدوف إرواء األرض و بدوف تخصيبيا و بعد بذرىا إلعطاء الخبر  ألنو كما ينزؿ مف 
فالماء , السماء و ال يرجع إلى ىناؾ بؿ يروى األرض و يجعميا تنشئ و تنبت لتؤتي الزرع و األكؿ  و الطعاـ  

 ألنو بمثابة تمقيح األرض النو بدوف الماء لف  لقاحيو الماء أيضا لو مدلوؿ, ىو رمز الخصوبة و الخصب 
 57.تنمو األرض 
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  الماء رمز الطيارة في بعض المجتمعات: 

ففي كافة الثقافات تقريبا يستخدـ لتطييرات .  ألنو يطير فيذا األمر معروؼ عالميا      الماء رمز الطيارة
. الطقوسية 

. و في مصر في عيد متأخر .      في اليند و االنسوليند  يجرى احتفاؿ لغسؿ تماثيؿ عند كؿ عاـ جديد 
. مطيريف أجسادىـ و المعبد و مشعميف البخور . كاف الكينة يغتسموف في بحيرة مقدسة قبؿ الفجر 

كاف الكاىف لكي يطير المذنب مف أخطائو يغسمو بالماء .     و في ميزوبوثاميا  وفي أسيا الغربية القديمة 
و الماء ىو مطير كؿ القذرات , و لذلؾ كانوا أيضا يعتقدوف أف األمراض ىي كنتيجة لذنب .  ليطيره بو

. و يقيموف لمماء أعياد , وليذا كانوا يمجدوف الماء 

وجاء .رمز الطيارةفيو .    وكاف العرب قبؿ مجيء سيدنا محمد عميو أفضؿ الصبلة و السبلـ يمجدوف الماء
اإلسبلـ ليؤكد عمى ذلؾ مف خبلؿ  الغساالت الشعائرية التي يجب عمى المؤمنيف إجراءىا قبؿ كؿ الصبلة 

و أيضا كؿ الغساالت . ما اقصده ىو الوضوء الذي يرمز إلى الطيارة .مف الصموات الخمس اليومية 
 58. الشعائرية التي تصاحب كؿ الطاىرات االسبلميو   

     و االف نخص رمز الماء في منطقة المقاريف فيو رمز لطيارة عمى غرار الغسوالت الشعائرية الدينية 
حيث يقـو عبد المالؾ كانوف المدعو بعد . بؿ اخص رمز الطيارة لظاىرة الركب  (....الوضوء إلى الصبلة )

. المالؾ شعاؿ

  الماء رمز الحياة  :

فالييود عندما تاىوا في الصحراء و .        الماء الحي صورة غالبا ما تتكرر في العيديف القديـ و الجديد 
فضرب صخرة في جبؿ حوريب  بعصاه بأمر مف .  فاحتجوا ضد موسى عميو السبلـ . خافوا مف الموت عطشا

بيذا نقوؿ أف الماء ىو رمز الحياة ألنو أحيا قـو موسى أو باألحرى . اهلل سبحانو و تعالى فخرج نبع الماء 
. شربوا الماء حتى ال يموت عطشا

إحدى المنحوتات األكثر شيرة في اليند توضح حكاية أسطورية تروى أف جبره .      في اليند في القرف السابع 
فتوسؿ الناس إلى شيفا الذي قبؿ توسميـ وذلؾ . افترس جزء مف األرض الذي يوجد فيو نبع الغانج ففقدتو اليند
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فاف االه الماء .بإسالة النير مف جديد لكنو مف اجؿ أف يعدؿ ىذه الكتمة مف الماء التي سوؼ تسقط بقوة ىائمة 
 مف قبؿ شيفا رمز الطاقة الموزعةسوؼ يتمقى ىذه القوة مف الماء بقمنسوتو مف الكوبرا و بيذا  فاف الماء ىو 

 59.عمى كؿ الخبلئؽ حسب األسطورة اليندية 

:  رمز األرض المقارينية      2.2

إف الجنيف . ويعتقد البدائيوف الذيف يجيموف دور األب في الحمؿ .    تعطي األرض الوالدة لكؿ العالـ النباتي 
في ىذه النقطة ال تييمف . اي يوجد بشكؿ سحري في أحشاء المرأة.البشري يولد في األرض و الصخور و الماء 

فاألرض ىي المرأة و المطر ىو المني المخصب , فكرة االعتقاد بؿ يييمف الرمز الذي ترمز إليو األرض 
   60. رمزية النسوية لألرضففي كؿ مكاف لؤلرض رمزية نسوية و أيضا تؤكد النصوص اليندية عمى . لؤلرض 

 :التي تقام في الظاىرة رمزية المكان    3.2

يقع مكاف التجمع لنشاط ظاىرة الركب في وسط منطقة المقاريف في حي باب عمي حسب ما سمعتو مف        
االخبارييف حيث افترضو اتو كاف باب لمدخؿ المقاريف و يتوفر في مدخميا سوؽ و مسجد اوال يدعنا نستنج اف 
الفتوحات االسبلمية جاءت بعد استوطاف افراد ىذه المنطقة و ىذا ما يفسر لنا وجوده في المدخؿ ، وثانيا ايضا 
يدعنا نستنتج  اف ىذه المنطقة محافظة ال تسمح لمغرباء بدخوؿ إلى وسط المدينة اما اآلف اصبحت منطقة باب 

 )فقد اختار رجاؿ الحشاف و رجاؿ لمبلح ىذا المكاف إلقامة اجتماعاتيـ   .عمي منطقة تتوسط المقاريف بأكمميا 
في المسجد و بيع التمر و المحاصيؿ الزراعية في سوؽ و قربيـ مف العيف  (في فصؿ الخريؼ و الصيؼ 

سميت محمد بف يحي االدريسي لسقي المحاصيؿ الزراعية و النخيؿ اي ترمز الى رمز الخصوبة و العيف ايضا 
مف اجؿ الوضوء و الداء الصموات اي رمز الطيارة ، و ايضا يرمز الماء الى رمز الحياة فبالماء كؿ شيء حي 

، و تبدا حضرة رجاؿ لمبلح في المسجد بقراءة سورة الفاتحة و االذكار و الدعاء و الصبلة عمى النبي و 
اصبلح ذات البيف و ارجاع الحقوؽ و الى اصحابيا و ىنا نستنتج انو كاف ليـ دور في الضبط االجتماعي اف 
سمطة العادات و التقاليد تضرب بجذورىا في عمؽ المجتمع الريفي حيث  كانت سمطة الشيوخ تمعب دورا كبيرا 

و ىذه السمطة ليست اعتباطية بؿ خولتو ليـ سمطة العرؼ و سمطة العادات و . في مسالة الضبط االجتماعي 
 .التقاليد 
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سيدي .سيدي عمي عبد الكانوف . سيدي راشد :   ىو مجمس مكوف مف أعياف قرى و مدائر وادي ريغ أمثاؿ 
الذيف كاف دورىـ إصبلح ذات البيف و سعي الى االعماؿ الخيرية و . عمراف و غيرىـ مف الرجاؿ الصالحيف 

الدو المصطفى مف تقاؿ " و حسب مخطوط  . 61الدعوة الى المشاريع ذات المنفعة و المصمحة المشتركة  
 ـ يقوؿ حوؿ 20احد شيوخ زاوية سيدي سالـ العزوزية بوادي سوؼ خبلؿ القرف " ييد الشيخ سالمي مصطفى

اف سكاف وادي ريغ يجتمعوف مرتيف في السنة ): و سمطة رجاؿ المبلح في منطقة  .الحضرة بورخيص 
مرة في الصيؼ و . بقوؽ " سيدي ابي حنيفو" جميع سكاف يعقدوف الرحمة مف شماليا الى زنوبيا لزيارة 
وىذا اليـو نجعمو لرد المظالـ و جمب المصالح و . تسمى بورخيص و مرة في الخريؼ و تسمى رجاؿ لمبلح 

فيفتح اكبر . نشر الفضيمة و كانت كممتيـ مسموعة في جمعيع الواحة و أكثرىـ مف أىؿ الزوايا و الصالحيف 
فيقوؿ احد الحاضريف ظممني فبلف و اخذ . القـو الفاتحة ثـ ينادي المنادي مف كانت لو مظمة فاؿ يشكوا 

واف أبى يدعوا عميو أصحاب المجمس فيخاؼ فيرد ما اخذ . فيأمروف برد ذلؾ . داري او جناني او غير ذلؾ 
 و بعد مرور سنيف توفي أصحاب ىذا المجمس فانشا أبناء ىذه 62  .(ثـ بعد ذلؾ تقـ األفراح و يأكؿ الطعاـ 

المناطؽ أضرحة و بذلؾ اكتسب ىذا المكاف المقاريني القدوسية مف ثبلثة أضرحة ضريح سيدي مربح و 
 .  ضريح سيدي بالكانوف و ضريح سيدي ساكر مف اجؿ التبرؾ بيـ 

:  نبذه عن ضريح سيدي ساكر  -

ىو سيدي الساكر بف سيدي الزاوي بف سيدي الحاج عمي التجاني ، ولد بالمقاريف خبلؿ  :      نسبو ومولده
وبقي  (داّيخ)عندما وضعتو أّمو ولد وىو فاقد لموعي  : أصؿ تسميتو بالساكر . أبوه الزاوي وأمو فاطمة1843

لمدة معينة وىو عمى ىذا الحاؿ ، حتى ظّف الجميع بأّنو فارؽ الحياة ، إاّل أف قدرة اهلل تعالى أعادت لو 
الوعي ، فذىب البعض مف األقارب ليبشروا والده سيدي الزاوي بأف المولود قد فطف ، فبماذا تسميو ؟ فقاؿ 

  .ليـ سموه الساكر

نشأ وترعرع في حضف والده سيدي الزاوي، وتمقى عمى يديو مبادئ األخبلؽ والشريعة اإلسبلمية  : نشػأتػو
وحفظو القرءاف وعممو التسبيح وآذف لو بو ، إلى أف إشّتد عوده ، فسافر والده قاصدا ارضي الحجاز بنّية أداء 
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فريضة الحج ،واالستقرار ىناؾ، إال انو في طريقو بتونس التقى بسيدي الطاىر بف عبد الصادؽ يدعى 
إذا ضمنت لي العيش «: بسيدي الطاىر الطيار الذي حاوؿ منعو مف السفر، فرّد عميو سيدي الزاوي قائبل 

وخبلؿ فترة غياب والد  .، عندىا سمح لو سيدي الطاىر بإكماؿ سفره»في العاـ القادـ سأرجع مف حيث أتيت 
سيدي الساكر تكفؿ بو عّمو سيدي محمد العيد التجاني خميفة سيدي الحاج عمي بالزاوية التجانية 

ومف خبلؿ ىذا التكفؿ يتّضح لنا أف سيدي الساكر انتقؿ إلى تماسيف لمعيش ىناؾ مما ترؾ فراغا .بتماسيف
روحيا بمنطقة المقاريف ، وىذا ما دفع بأىالي المقاريف الطمب مف الشيخ سيدي محمد العيد التجاني السماح 
لسيدي الساكر بالعودة إلى المقاريف ألخذ مكاف والده وأجداده الذيف اشتيروا بأنيـ رجاؿ صبلح وتقوى وورع 

صبلح ذات البيف، وأىؿ لممشورة في جميع القضايا االجتماعية  .وذكر ، وتعميـ لمقراف وا 

: بعد عودتو إلى المقاريف تكفؿ بو األىالي فزّوجوه بتركية كنوز المعروفة باسـ توّكة ، والتي انجب منيا 
سيدي حميدة التجاني ، وآللة حدة التجاني ، وبنوا لو منزال وجعموه خميفة عمى المسجد الذي كاف فيو والده 

سيدي الزاوي ، ومنيا نيج سيدي الساكر نيج أبيو وجده سيدي الحاج عمي التجاني في نشر كؿ ما لو خير 
بقي عمى ىذا النيج إلى أف وافتو المنية خبلؿ  : وفػاتػو .لصبلح الببلد والعباد، وكاف خير خمؼ لخير سمؼ

  . (27)موضح في الممحق رقم  وضريحو كما ىو 63 . بػالمقاريف1905
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           يعرؼ الركب عمى انو مجموعو مف الممارسات الثقافية التي تمارس بطريقة منظمة لتحقيؽ جممة 
مف الوظائؼ معينة خبلؿ ثبلثة اياـ مف نياية كؿ أسبوع األربعاء و الخميس و الجمعة تحت إشراؼ العديد 
مف المسؤوليف ضمف جو مف التعاوف و تضامف فيما بينيـ اذ يحضر ىذه الظاىرة جميع فئات المجتمع ، و 
.رجاؿ الحشاف ىـ مف أىؿ النخيؿ و المغة المحمية يسموف ارياز تيزدايت فيو عبارة عف مجموعة مف الرجاؿ  

اذ ىناؾ مجموعة مف الطقوس المادات مف قبؿ ظاىرة الركب و ىي اإلعبلف عميو بالتبراح اذ يحدد احد 
المسؤوليف شخص و يرسمو الى بقية رؤساف القرى عند نضو الخضر الفصؿ الذي يحدد تاريخ ىذه الظاىرة 

في ثبلثة اياـ مف اخوار شير او منتصؼ شير ماي إلى أواخر شير جواف كما قمنا سمفا ليس ىناؾ معيار ، 
بالنضوج ىو الذي يحدد بتاريخ ىذه الظاىرة ما يصادؼ اياـ االربعاء و الخميس و الجمع ىاذ تبدا ىذه 

.العممية بالتبراح عمييا مف قبؿ شخص و يسمى البراح   

يتعيدوف بغرس النخيؿ و العناية بيا عناية تامة اما رجاؿ المبلح فيـ رجاؿ الخمؽ والخمؽ الحقيقي و تعرؼ 
فوقة سيدي عمار عمى انيا فرقة يقوموف بما يسمى بالحضرة انيـ يستعرضوف مجموعة مف الطقوس المتمثمة 

في الرقصات الفمكمورية تسمى بالتيواؿ او الجدية يذىب بيـ لفعؿ افعاؿ و سموكيات ال يحتمميا الجسـ 
السيسيولوجي اذ يصبح الفرد قادر عمى ايذاء نفسو دوف الشعور بااللـ و  ال يمكف الي فرد اف يقـو بافعاؿ 

الى بطقوس معنية اذ يعتبر تاريخ ظيور االستعمار الفرنسي ضمف طقوس و ممارسات معينة اذ يسمى 
قائدىا بالخميفة خبلؿ ممارستيـ لطقس الحضرة يقوموف بالعديد مف الحركات كاليروب و الذىاب و االياب و 
الرقص بالرعد ما يسمى الرعدة و يقوموف بتزويد العديد مف المدائح و الصبلة عمى التي يحمموف معيـ عمـ 
بالموف االحمر و االخضر الذي يرمز االوؿ لمدـ  مف اجؿ ارضاء ارواح الميقاقيز نقية و التيواؿ يرمز الى 

نفس االمر فسيميائية عبلج لمممسوسيف و المسكونيف لمحضرة تؤدي وظيفة العبلج ما اعنيو ىنا حضرة 
سيدي عمار او رجاؿ الجشاف ممارساتيـ لمطقوسية مختمفة لكف اذ ىناؾ ممارسات طقوسية كانت موجودة 

في الماضي و تغيرت اوؿ تغير ىو اليدؼ مف الركب  اذا كاف يقاـ مف اجؿ اصبلح ذات البيف و االحتفاؿ 
باىؿ العمـ و العمماء اما االف لـ يعد الركب مربوط باالصبلح  بؿ اصبح تظاىرة الحياء تراث االجداد و ىذا 

كمو ضمف التويزة و المعروؼ و ىذا يدؿ و ياكد عمى تضامف و تعاوف ابناء المجتمع في ما بينيـ و ىذه 
الظاىرة نؤدي مجموعة مف الوظائؼ فالوظيفة الثقافية اي الحفاظ عمى العادات و التقاليد و نقؿ التراث مف 

و تتمثؿ الوظيفة االجتماعية في اف ىذه الظاىرة تمارس في المجتمع و في اصبلح ,االجداد الى االحفاد 
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اما الوظيفة الدينية تتمثؿ في صبلة الجمعة و الوظيفة التربوية فيي عف طريؽ مختمؼ ,المشاكؿ الفبلحية 
المؤسسات التنشئة االجتماعية و الوظيفة النفسية و الوظيفة االقتصادية كالسوؽ و البيع و الشراء  
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و في االخير نستنتج اف الممارسات الطقوسية في المجتمع ماىي اال تعبير عف عاداتيـ و تقاليدىـ        
التي تواراثوىا عف اجدادىـ تتغير بتغير الزماف و المكاف وىذا عائد الى عوامؿ عده في المجتمع و ما نشيده 

  . و قدراتيـاولياء اهلل الصالحيفكرمات  الطقوس مرتبطو بمعظـفي مجتمعاتنا المغاربية اف 

مجموعة مف األفراد عمى الزرع و  فيو فبلحي زراعي يشارؾ ثقافي ف النشاط في الريؼ  ىو عبارة عف نشاط ا
 التكافؿ و التضامف أفراد المجتمع فيما بينيـ عمى ، عمى مبدأ التعاوف ي كاف مبفو.الحصد الغمة أو المنتوج 

.  عمؿ واحد و ىذا ما يفسر وجود التويزة  و الحضرة كمظير مف مظاىر التضامف إلى كما خبرنا دوركايـ 

       و مع مجموعة مف العوامؿ المؤثرة عمى تغير في ىذا النشاط ظيرت سموكات و ممارسات أخرى في ىذا 
زاؿ متضامنا الي ما استنتجتو ىو أف ىذا المجتمع  تحديداالنشاط لتواكب العصرنة لكف في منطقة المقاريف

و بالتحديد التويزة مازالت موجودة بكؿ ما  سيسيوثقافي متعاونا ليس بالتأكيد في كؿ األمور لكف في ىذا النشاط 
. تحممو الكممة مف معنى 

أصبح يباع فيو أيضا األلبسة و األلعاب ,       بعدما كاف الركب يباع فيو المحصوؿ الزراعي  الموسمي فقط 
الكشافة ؾكشكؿ مف أشكاؿ التغير و التطور لدخوؿ التكنولوجيا و العصرنة و أصبحت أيضا تقاـ فييا عروض 

 و فرقة الخيالة ،حضرة رجاؿ الحشاف ، حضرة رجاؿ المبلح ،حضرة سيدي عمار دوف نسياف الحضرة  
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 قائمة المصادر و المراجع

  سورة الكيؼ " : القران الكريم ." 
  القواميس و المعاجم : 

 في معجـ المعاني الجامع، المعاني لكؿ رسـ معنى ، طقس تعريؼ و معنى -
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/ ،  

 . صباحا 05:22  عمى الساعة 27/11/19: تاريخ الزيارة  
  كتب: 

 . ـ 2002حديبي، ترجمة عبد القادر بوزيد، مطبعة زرياب، الجزائر،  -
 .(الوادي )الجزائر .   تاريخ النزلو صفحات تاريخية خالده . حسيف احمد  -
 . 2008 . 1ط. دار قانة . بحوث و دراسات في وادي ريغ . رضواف شافو  -

دار . مطبعة النجاح الجديدة . منشورات الزمف . سيميائية مفاىيميا و تطبيقاتيا . سعيد بف كراد  -
  .2003. البيضاء 

 دار. وادي ريغ تاريخ و امجاد جزائرية . عبد الحميد ابراىيـ قادر -
 2016. منشورات مزوار  . 1ط . وادي ريغ في مشبؾ االحداث بببلد المغرب . عبد القادر نوحو  -

. 
دار دمشؽ لمنشر و . عبد اليادي عباس : ت . الحياة – االدياف – الرمز في الفف . فيميب سيرنج  -

 . ـ1992 . (دمشؽ)سورية  . 1ط. التوزيع 
 

 محاضرات: 
. مجمة العمـو اإلنسانية . رؤية في التواصؿ و التعبير باالشارات . احمد سميماف سعيد بشارات  -

 .فمسطيف  . 2010جانفي  . 44العدد . السنة الرابعو 
كمية العمـو  .ممارسات عبلجية تقميدية بالمجتمع الجزائري: اومميمي حميد، الحضرة -

 .2018 صيؼ 58سطيؼ العدد . جامعة محمد لميف دباغيف. االنسانية و االجتماعية
كمية العمـو . جامعة محمد خيضر .  الممارسات االجتماعية و الثقافية . عبيدة صبطي  -

  .2019/2020: السنة الجامعية . تخصص االنثروبولوجيا . االجتماعية 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B7%D9%82%D8%B3/
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كمية . وظائفيا . دالالتيا . مفيوميا : محاضرة في التربية . محمد الياشمي الياسر  -
  .2015. قسـ الجغرافيا . التربية عمـو انسانية 

 مجاالت: 
. مجمة العمـو اإلنسانية . رؤية في التواصؿ و التعبير باالشارات .   احمد سميماف سعيد بشارات  -

. فمسطيف  . 2010جانفي  . 44العدد . السنة الرابعو 

 االجتماعية و النفسية لمطقوس الطقوس الدينية نموذجا ،مجمة الفكر و مجتمع األبعادلغرس سوىيمو  -
 .الجزائر –2012 اكتوبر 14العدد–
 

 مذكرات : 
–بف حاج جموؿ لزرؽ ،الممارسة الطقوسية مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجيستير في االنثروبولوجيا  -

   2010مستغانـ /كمية العمـو االجتماعية قسـ عمـ االجتماعي –جامعة عبد الحميد بف باديس 

الطقوس االحتفالية و الرباط االجتماعي دراسة ميدانية الحتفاالت بمدنة تمميمي .فطيمو حاج عمر  -
– جامعو ابي بكر بمقايد .  الدكتوراه شيادة مقدمو لنيؿ أطروحة. الزواج نموذجا وطقوس الخطبو 

 .قسـ عمـ االجتماعي - . تممساف 
عمـ اجتماع . التربية الكشفية و التنشئة االجتماعية لمطفؿ مذكرة بف شيادة ماجستير . ممكية كريكره  -

 . ـ2008. 
 

  مقاالت : 

يـو دراسي تحت عنواف المقصد المباف مف حضرة رجاؿ الحشاف ، جمعية اعياف بمدية تبسبست  -
تقرت ، بالتنسيؽ مع جمعية ديواف رجاؿ الحشاف تبسبست ، تحت اشراؼ المجمس البمدي لمثقافة 

.  ـ 2015 اكتوبر 10تبسبست ، يـو 
. غرداية . خمفية الثقافية لظاىرة التويزة . تعريؼ التويزة . بمخضر مزوار و اخروف   -
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  مواقع الكترونية: 

 / 12/03تاريخ النشر.شروؽ اونبليف . قطع المساف و بقر البطف و تحويؿ التراب الى بخور  -
 15:23:    عمى ساعو 03/03/2021 ـ تاريخ الزيارة 2012

 .موقع رنتروبوس الموقع العربي االوؿ في االنثروبولوجيا . الطقس . مبروؾ بوطقوقة  -
http://www.aranthropos.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%82%d9%88

%d8%b3-rituals/#more-1114 
 

https://touggourt.ahlamontada.com  / 
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http://www.aranthropos.com/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%82%d9%88%d8%b3-rituals/#more-1114
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 .المبلحؽ
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 .      جامعة محمد خيضر بسكرة

.    كلية العلوم إالنسانية و العلوم االجتماعية

.   قسم العلوم االجتماعية 

.  االنثروبولوجيا : شعبة    

  دراسة ميدانية في منطقة المقارين 02: ملحقو رقم 

 

 

 

 

 

 

  .كربوسو بثينو: من إعداد الطالبة 

 .جيماوي نتيجة :تحت اشراف االستاذه
 
                                                               

 .2020/2021  :السنة الجامعية

 لعنوان الدراسة : دلٌل المقابلة 

 "بمنطقة المقارٌن "الركب 

 .الممارسات و الطقوس و الوظائف

 (دراسة انثروبولوجٌة )
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دليل املقابلو 
 .بيانات الشخصية : المحور األول 

 أنثى ذكر   :  اجلنس
:............................................................................... السن  -
 :املستوى التعليمي  -

 ابتدائي          متوسط            ثانوي            جامعي  

 
 : ...............................................................املهنو او العمل اليومي  -

 
 : .......................................................................احلالو العائليو  -
 اعزب          متزوج            مطلق           ارمل   -
 : .......................................................................مكان االقامو  -
 : الوظيفو او املهمو املوكلو لو يف نشاط الركب  -

     الرباح       جامع املعروف      عضو يف فرقة احلضاره       عضو يف فرقة سيدي عمار       زائر 
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 :الطقوس و املمارسات الثقافية لظاىرة الركب باملقارين  :  المحور الثاني

 ما ىو تعريف الركب ؟  -
  رحلة الركب ؟تبدأمىت  -
 من ىم رجال احلشان ؟ -
 من ىو رجال احلشان ؟ -
 من سيدي عمار بوسنو ؟ -
كيف تتم رحلة الركب ؟  -
  قبل ظاىره الركب ؟ اتما ىي الطقوس املاد -
 من ىو املسؤول عن حتديد موعد انطالق لظاىرة الركب ؟  -
 ىو تاريخ انطالق ظاىرة الركب ؟  ما -
  ظاىرة الركب ؟أيامما ىي معايري اليت من خالهلا يتم حتديد  -
  عن الظاىرة ؟اإلعالنكيف يتم  -
  عن الظاىرة ؟لإلعالن املصاحبةما ىي الطقوس  -
 ؟ اإلعالن  اليت يتم فيها األيامما ىي عدد  -
 ؟   فيها عن ظاىرة الركباإلعالنما ىي املناطق اليت يتم  -
 ؟  ما ىو مفهوم مصطلح الترباح -
 ؟  من ىو الرباح -
  املسؤلون عن تنظيم ىذه الظاىره ؟األشخاصمن ىم  -
 كم عدد االيام اليت تتم فيها ظاىرة الركب ؟  -
   *؟ىذه النشاطات و كل يوم مسؤول عن مناسبة او نشاط معني ما ىو  -
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  ؟ سيدي عمر تعريف بالغرفة -
 ا تتكون فرقو سيدي عمار ؟مم -
 ما ىو تاريخ حضرة سيدي عمار ؟ -
 من ىو قائد فرقة سيدي عمار ؟ -
 ما ىي حركات و الطقوس اليت تقام ؟ و ما ىي معانيها ؟  -
  ؟أخرى تقام يف مظاىر و نشاطات أمو ىل احلضرة اليت تقام يف موسم الركب  -
 ىو دور الرقص و الغناء ؟ ما -
 ىي الوظائف اليت تؤديها حضرة سيدي عمار ؟ ما -
 ؟وألواهنا األعالمما ىي دالالت ىذه    ؟أخرى أشياء او أعالمىل حتملون معكم  -
 ما ىي خصائص رمزية للممارسة  الطقوسيو الثقافية حلضرة رجال احلشان ؟  -
 ما ىو تعريف احلضارة ؟  -
 بفرقة احلضارة ؟ األفرادكم عدد  -
 ما ىو تاريخ احلضرة يف منطقة امليقارين ؟  -
 ظهرت ؟   أين مرة ؟و أول ظهرت مىت  -
 من ىو قائد فرقة احلضارة ؟  -
ىي احلركات و الطقوس اليت تقام ؟ و ما معانيها ؟   ما -
 و ىل ىذه احلضرة تقام يف موسم الركب ام تقام يف مظاىر و نشاطات اخرى ؟  -
 ما ىي االىازيج اليت يقولوهنا ؟و ماىي دالالهتا؟   -
ما ىي رمزية العلم ؟ و ماىي رمزية االلوان املوجودة فيو ؟  -
 ما ىي رمزية التهوال و داللتها بالنسبة للحضارة و للمجتمع امليقاريين ؟ -
 ما ىو تعريف احلضارة ؟ -
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 كم عدد االفراد بفرقة احلضارة ؟  -
من ىو قائد فرقة احلضارة ؟  -
ىي احلركات و الطقوس اليت تقام ؟ و ما معانيها ؟   ما -
و ىل ىذه احلضرة تقام يف موسم الركب ام تقام يف مظاىر و نشاطات اخرى ؟  -
 ما ىي االىازيج اليت يقولوهنا ؟و ماىي دالالهتا؟   -
ما ىي رمزية العلم ؟ و ماىي رمزية االلوان املوجودة فيو ؟  -
ما ىي رمزية التهوال و داللتها بالنسبة للحضارة و للمجتمع امليقاريين ؟  -
 ؟ وسيدي ساكر من ىو سيدي عبد الكانون  -
 ماىو تاريخ مولده و مكان نشاتو ؟  -
 ما ىو نسبو ؟  -
 اين درس ؟  -
 ما ىي كراماتو املادية و املعنويو ؟  -
 ما ىي اعمالو ؟  -
 اين يقع ضرحيو ؟  -
 وماىي دالالتو الرمزية ؟  -
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 :الطقوس و الممارسات االجتماعية لظاىرة الركب بالمقارين : المحور الثالث 

 ماىي الطقوس و املمارسات االجتماعية اليت كانت موجوده يف املاضي و تغريت او استمرت ؟  -
 ما ىي الطقوس و املمارسات االجتماعية اىل توضح التعاون و تضامن افراد اجملتمع يف ظاىرة الركب ؟ -
 ما ىو مفهوم التويزه يف ىذه املنطقة ؟ -
 اىل ماذا ترمز ؟ -
 زه يف ظاىرة الركب و مىت تنتهي ؟ي التوتبدأمىت  -
  كيف تساىم التويزة يف التضامن االجتماعي ؟ -
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 :الوظائف التي تؤديها ظاىرة الركب بالمقارين : المحور الرابع  

 أين تظهر الوظائف االجتماعية ؟- 
كيف يتجسد التضامن  االجتماعي؟ - 
ما ىي رمزية الظاىرة هلذا اجملتمع ؟ - 
كيف تعمل ىذه الظاىرة على ترسيخ القيم االجتماعية ؟ - 
  اجملتمع امليقاريين لظاىرة الركب ؟أفراديف ما تتمثل مظاىر التعاون بني - 
   يف ما تتمثل الوظائف االقتصادية ؟- 

كيف يلعب املعروف دور يف العملية االقتصادية؟  - 

ما ىي املنتجات الفالحية اليت تباع يف سوق الركب ؟ - 
ما ىي املنتجات االخرى اليت تباع يف سوق الركب ؟ -

ىي عالقة النشاط االقتصادي بظاىرة الركب ؟  ما- 
ما ىي متثالت جمتمع الدراسة ملكان متركز السوق ؟ - 

 ثقافية ؟الوظائف ال ما ىي -   
 كيف تعمل الوظائف الثقافية على احلفاظ على العادات و التقاليد ؟  -
 ما ىو دور الثقايف  الذي يلعبو ضريح سيدي عبد الكانون ؟  -
 ما ىي الوظيفو الثقافية اليت تقوم هبا التويزه ؟ -
 ما ىي الوظائف الثقافية حلضرة لرجال احلشان و حضرة رجال ملالح ؟ -
 ما ىو الدور الثقايف الذي يرمز إليو سيدي عمار بوسنو ؟ -
  وظائف سياسية تؤديها ظاىرة الركب ؟ماىي   - 
ما ىو دور رجال احلشان يف منطقة امليقارين ؟  - 

ماىو دور رجال لكبار يف ىذه التظاىره اي ظاىرة الركب ؟ يف ما تتمثل سلطتهم ؟  -  

؟ أين يظهر اجلانب الًتفيهي يف ظاىرة الركب- 
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   (01 ) رقـ ممحؽ
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 (2)ممحؽ رقـ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 (03)ممحؽ رقـ 

 
(04)ممحؽ رقـ 
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   (05 ) رقـ ممحؽ

 

 (06)صورة رقـ 
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 ( 07)ممحؽ رقـ 

 

 ( 08)ممحؽ رقـ 
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   (09 ) رقـ ممحؽ

 

 

 ( 10 ) رقـ ممحؽ
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   (11 ) رقـ ممحؽ

 

 

  ( 12 ) رقـ ممحؽ



 

98 
 

 

   (13 ) رقـ ممحؽ 

 

 

 

  ( 14 ) رقـ ممحؽ
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   (15 ): رقـممحؽ

 

 

  ( 16 ) رقـ ممحؽ
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  (17 ) رقـ ممحؽ
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 ( 18 ) رقـ ممحؽ

 

   (19 ) رقـ ممحؽ
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    (20) رقـممحؽ

 

 

(21)ممحؽ رقـ 
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 ( 22 ) رقـ ممحؽ

 

  (23 ) رقـ ممحؽ
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  ( 24 ) رقـ ممحؽ

 

  (25 ) رقـ ممحؽ
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  ( 26 ) رقـ ممحؽ

 

   (27 ) رقـ ممحؽ
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  ( 28 ) رقـ ممحؽ

 

  (29 ) رقـ ممحؽ
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  ( 30 ) رقـ ممحؽ

 

  (31 ) رقـ ممحؽ
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  ( 32 ) رقـ ممحؽ

 

   (33 ) رقـ ممحؽ
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   (34 ) رقـ ممحؽ

 

 

  (35 ) رقـ ممحؽ
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  ( 36 ) رقـ ممحؽ

 

  (37 ) رقـ ممحؽ
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 (38) رقـ ممحؽ



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ممخص الدراسة
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  بالمغة العربية : 

        تتمحور دراستي حوؿ ظاىرة الركب بمنطقة المقاريف أي اف ىذه الظاىرة تقاـ ضمف جو مف 
الجماعة معينو النيـ يشتركوف في جممة مف العادات و التقاليد و الممارسات التي توارثو االحفاد عف 

 . فالتراث الشعبي ىو كؿ الممارسات المادية و المعنوية المرتبطو ارتباط عضوي بالشعب . االجداد 

اذ يعد المجتمع الصحراوي وحده اجتماعية ليا نسقيا الثقافي الذي يعبر عف خصوصيتيا االجتماعية و 
نمطيا في الحياة و يعتبر وادي ريغ وحده جغرافية صحراوية في منخفض مستطيؿ لشكؿ مف عيف 

 الصفراء شماال قرب بمدبة اـ طبوؿ و ينتيي جنوبا الى قرية قوؽ 

و ىذا راجع الى ىذ النوع مف طقوس و الممارسات الى الطبيعة القاسية التي تتميز بشدة البرودة في 
الشتاء و شدة الحرارة في فصؿ الصيؼ و كثرة الرياح و الزوابع الرممية ، لذلؾ عرفت المنطقة وادي ريغ 

باكمميا لذي يعبر نشاط فيو العديد مف الطقوس كالحضرة و التويزه ز المعروؼ و نشاطات الفرؽ و 
ما : سوؽ و صبلة الجمعو لكني اختصصت بدراسة منطقة المقاريف ، منطمقة مف سؤاؿ االشكالي التالي 
ىي الطقوس و الممارسات السسيوثقافية لظاىرة الركب بالمقاريف و الوظائؼ التي يؤدييا ؟ و تكمف 

اىمية الدراسة التي قمت بيا في انيا تقـو بدراسة وصفية تحميمية ليذه الظاىرة فمجزائر باكمميا تعاني مف 
اىماؿ مف الجانب الدراسات الشعبية مف طقوس و معتقدات و ممارسات و نشاطات في جميع مجاالت 

الحياة لذلؾ حاولت تسميط الضوء عمى مجتمع صغير وىو المجتمع المقاريني بصفة خاصة ، و أىـ 
األدوات التي اعتمدت عمييا في دراستي ىذه ىي المبلحظة و المبلحظة بالمشاركة و المقابمة و أىـ 

اف الممارسات و الطقوس الثقافية في ظاىرة الركب بمنطقة :النتائج التي توصمت ليا في دراستي ىي 
المقاريف تتمثؿ في حضرة رجاؿ الحشاف و سيدي عمار و و االنشطة الثقافية و ىذا ما يوضح لنا اف 

واف . ىذه المنطقة تتيز بتراث مادي و البلمعنوي و ىذا يعني اف التراث يتناقؿ مف األجداد الى األحفاد 
الطقوس و الممارسات االجتماعية لظاىرة الركب بالمقاريف و ىذا ما يوضح لنا التضامف و تعاوف أفراد 

و ظاىرة تؤدي مجموعة مف الوظائؼ لتحقيؽ غايات معينة في فمنيا الثقافي و . المجتمع فيما بينيـ 
 .االجتماعي و النفسي و الديني و التربوي 
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  بالمغة األجنبية : 

       My study is going to be about  the cultural event “Rakab” in the region of 
“Megarine”. This is a popular event among many people whose wherited 
traditions and customs are common.  Heritage is all what people practice in 
their society. 

    Th  saharians society is different and distinguished from others. She 
has a special culture way and life style, Moreover, “Ouadi Righ” is a disert 
geographical unit rectangular in from. 
My is located between “Ain Safra” from the north and village “Quq” in the 
south. 
         These customs are due to the hard nature (very cold winter and 
very hot, windy and stormy summer ) this area knew many tradition frome 
the early  past as “El-Hadhra” “Ettouiza””The Souk” and “Salat El 
Gjoumoua” and “The Friday Prayer”. 
But y wanted to spotlight on the region of “Megarine” and “Exactly” on the 
“Rakab” event. 
So what does it refer to ? 
        My aim is to describe and analize this cultural event, because all 
over Algeria, the south is forgotten concerning customs , traditions, beliefs 
and many other social racturties  Therefore, y wanted to focus on them and 
exactly in the “Megarine” inhabitants. To do this y wirtuessed and 
participated in all the steps of the event and for many times. 
The event lasts 3 days each year Wednesday, Thursday and Friday. The 
opening is to be on Wednesday with some other activities. On Thursday, 
they visit “Boureghis” region and repeat the same activities in shorter time. 
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Them on Friday, they start the market “souk” and the “Salat El 
DJoumua”. 
The major results of may studs are that the most important 
cultural activities are the “Haghra” of the “Hachanis” and “Sidi 
Ammar” besides other cultural activities whid  means that the 
area is very rich culturally and also that its  Inhabitants are well 
aware of their culture  and civilization  
i m addition to this, they collaborate and help each other to 
preserve their heritage which participates in their social social, 
literary educational and even religions life style. 
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