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 تسُ هللا اٌشدّٓ اٌشدُُ

(101)اٌرىتح/ لً اػٍّىا فسُشي هللا ػٍّىُ وسسىٌه واٌّإِٕىْ"و"  

،وال ذطُة اٌٍذظاخ ئال تزوشن ،ئٌهٍ ال َطُة اًٌٍُ ئال تشىشن و ال َطُة إٌهاس ئال تطاػره  

وال ذطُة اٌجٕح ئال تشؤَره... ،طُة االخشج ئال تؼفىنوال ذ   

"هللا جً جالٌه"                               

ئًٌ ٔثٍ اٌشدّح و ٔىس اٌؼآٌُّ ،ؤصخ األِح، ئًٌ ِٓ تٍغ اٌشساٌح وأدي األِأح  

 "سُذٔا ِذّذ صًٍ هللا ػٍُه وسٍُ"

أسجى ِٓ هللا  ،فرخاساسّه تىً ائًٌ ِٓ أدًّ  ، ٔرظاسااء دوْ ئًٌ ِٓ وٍٍه هللا تاٌهُثح و اٌىلاس...ئًٌ ِٓ ػٍٍّٕ اٌؼط

أهرذٌ تها  اٌرٍ ٕجىَاٌ هٍ سرثمً وٍّاذه، ػض و جً أْ َشدّه تشدّره اٌىاسؼح و َجؼً اٌجٕح ِثىان ...ئًٌ سوح أتٍ

 اٌُىَ و فٍ اٌغذ وئًٌ األتذ ...

 *أتٍ اٌؼضَض سدّح هللا ػٍُه*

ها سش ؤئًٌ ِٓ واْ دػا،ذة واٌذٕاْ و اٌرفأٍ ... ئًٌ تسّح اٌذُاج و سش اٌىجىد ئًٌ ِالوٍ فٍ اٌذُاج ...ئًٌ ِؼًٕ اٌ

 ٔجادٍ و دٕأها تٍسُ جشادٍ ئًٌ أغًٍ اٌذثاَة ...

 *أٍِ اٌذثُثح *

َشافمىٍٕٔ درً االْ ... ْئًٌ ِٓ سافمىٍٔ طٍُح ِشىاسٌ اٌذساسٍ تاٌجاِؼح خطىج تخطىج وال َضاٌى  

ٍ ... ئًٌ اٌشّىع اٌرٍ ذُٕش ظٍّح دُاذ  

ِاسَا ٌُّس* ،ساواْ  ،أوالدٌ *اسىٕذس   

،ئًٌ َٕاتُغ اٌصذق اٌصافٍ  ،و ذُّضوا تاٌىفاء واٌؼطاء ،ئًٌ ِٓ ذذٍى تاإلخاء ،ئًٌ اإلخىج و األخىاخ   

ئًٌ ِٓ وأىا ِؼٍ ػًٍ ،و تشفمرهُ فٍ دسوب اٌذُاج اٌذٍىج واٌذضَٕح سشخ  ،ئًٌ ِٓ ِؼهُ سؼذخ    

،ٓ ػشفد وُف أجذهُ و ػٍّىٍٔ أْ ال أضُؼهُئًٌ ِ ،طشَك إٌجاح و اٌخُش    

صِالئٍ و صُِالذٍ تّرىسطح وسَذج ِذاد وأخص ِٕهُ اٌسُذ اٌّذَش ِذّذ تىسّادح   
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فاْ ٌُ ذسرطغ فال ذثغضهُ" ، فاْ ٌُ ذسرطغ فأدة اٌؼٍّاء ،ذسرطغ فىٓ ِرؼٍّاٌُ "وٓ ػاٌّا...فاْ   

ٌٓ تها ػٍ ،تؼذ سدٍح تذث وجذ واجرهاد ذىٍٍد تأجاص هزا اٌثذث  ٍأدّذ هللا ػض و جً ػًٍ ٔؼّه اٌرٍ ِ

وّا ال َسؼٍٕ ئال أْ أخص تأسًّ ػثاساخ اٌشىش واٌرمذَش ،فهى اٌؼٍٍ اٌمذَش  

الدكتور عاشور سرقمة األستاذ   

ٌّا لذِه ٌٍ ِٓ جهذ ؤصخ وِؼشفح طٍُح ئٔجاص هزا اٌثذث.   

و أخص  تاٌزوش األسرار  ،تاٌشىش اٌجضًَ ٌىً ِٓ أسهُ فٍ ذمذَُ َذ اٌؼىْ إلٔجاص هزا اٌثذث أَضا أذمذَ

تجاِؼح غشداَح. ِإلد وأسرار ،شٍُٕٕ ػّش أسرار اٌٍغح اٌؼشتُح تّرىسطح وسَذج ِذاد  

ئًٌ اٌزَٓ وأىا ػىٔا ٌٍ فٍ تذثٍ هزا ؤىسا َضُئ اٌظٍّح اٌرٍ وأد ذمف أدُأا فٍ طشَمٍ 

و صُِالذٍ تّرىسطح وسَذج ِذاد...صِالئٍ   

.ئًٌ وً اساذزذٍ تجاِؼح غشداَح  

ٌه ٍِٕ وً اٌشىش  ،ئًٌ ِٓ صسع اٌرفاؤي فٍ دستٍ ولذَ ٌٍ اٌّساػذاخ واٌرسهُالخ واٌّؼٍىِاخ

 واٌرمذَش اٌذورىس ػاشىس سشلّح اٌزٌ أسهُ تشىً وثُش فٍ ذشجُؼٍ أثٕاء ئٔجاص اٌثذث.

                               



 

 

 بالعربية: ص البحثملخ

اول حبثنا هذا الوقوف عند بعض أمساء األماكن اليت ذحكرت يف عدد من قصائد الشعر الشعيب باجلنوب  ُيح

اجلزائري، وهو يهدف إىل تبيان العالقة بني األدب واجلغرافيا مرة أخرى؛ يبني العالقة بني األمكنة واألعمال 

ألماكن ومتوقفًا عند أهم مميزاهتا جغرافيًا واجتماعياً، ومتحدثًا عن صة الشعر الشعيب، محعرفًا هبذه اخااألدبية و 

بعض التقنيات اليت مت توظيفها من أجل توظيف أو استدعاء أمساء األماكن هذه، وقد اخرتنا جمموعة من 

 النصوص لشعراء شعبيني من اجلنوب اجلزائري يف موضوعات خمتلفة )الثورة ـ الرحلة ـ اهلجاء ...(.

English Abstract 

This study attempts to identify some of the names of the places mentioned in a 
number of poems of popular poetry in the south of Algeria، which aims to 

show the relationship between literature and geography again; shows the 
relationship between places and works of literature and popular poetry popular، 

knowing these places and stopped at the most important features geographically 
and socially، And talked about some of the techniques employed to employ or 

call these place names. We chose a collection of texts for popular poets from the 
Algerian south on various subjects (the revolution، the satirical journey ...). 
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احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم التامتان األكمالن على سيدنا زلمد وعلى آلو وصحبو والتابعُت ذلم 
 .بإحسان إىل يوم الدين

يعترب موضوع البحث يف أمساء األماكن من ادلوضوعات القددية احلديثة يف العامل بإسره، ولكنو لألسف ما يزال 
زائر وباجلنوب اجلزائري بصفة خاصة من ادلوضوعات اليت مل حتظ بالقدر الكايف من الدراسة واالىتمام عندنا باجل

من طرف الباحثُت وادلتخصصُت؛ ولذلك عقدنا ىذا البحث الذي ركزنا فيو جهدنا على التعريف ببعض األماكن 
ب اجلزائري، وىو موضوع مل نسبق إليو اليت مت ذكرىا يف بعض النصوص األدبية الشعرية الشعبية لشعراء من اجلنو 

حسب علمنا وحسب اطالعنا ادلتواضع على بعض الدراسات والبحوث وادلقاالت اليت عرفت بالشعر الشعيب 
 خاصة واألدب الشعيب عامة باجلنوب اجلزائري.

فيها الشاىد  وقد اخًتنا يف حبثنا ىذا رلموعة من القصائد لشعراء من سلتلف مناطق اجلنوب اجلزائري اليت جند
 اء أماكن، واقتصرنا على مخسة منهم، وبذلك كان موضوع حبثنا بعنوان:لدينا وىو ذكر أمس

 : نماذج مختارة"الجزائري " أسماء األماكن في الشعر الشعبي بالجنوب
 

 وحياول ىذا البحث اإلجابة على اإلشكالية التالية: ما ىي أىم أمساء األماكن اليت ذُكرت يف الشعر الشعيب
 باجلنوب اجلزائري من خالل ادلدونة اليت مت اختيارىا؟

 وديكن أن تتفرع ىذه اإلشكالية الكربى إىل عدة تساؤالت منها:
ــ كيف استطاع األدب الشعيب والشعر الشعيب خباصة أن يكون مساحة لتسجيل أمساء بعض األماكن باجلنوب 

 اجلزائري؟
 واخلصائص الًتكيبية ألمساء األماكن ادلذكورة؟ــ ما ىي أىم ادلعامل الطبيعية والتارخيية 

وقد كان دافعنا العلمي الختيار ىذا ادلوضوع ىو زلاولة التعريف بالشعر الشعيب باجلنوب اجلزائري وحضور أمساء 
نها رلهولة األماكن فيو؛ ومن مث التعريف ببعض األماكن باجلنوب اجلزائري، تلك األماكن اليت ما تزال الكثَت م

مثل أصل التسمية وتاريخ النشأة وأىم خصائصها العمرانية والبشرية والطبيعية وحىت  ؛يل اخلاصة هباالتفاص
 السياحية واالقتصادية؛ غَت معروفة بُت الباحثُت والدارسُت وادلثقفُت فما بالك باألناس العاديُت.

 ووطنياً وعادلياً.أما السبب الذايت فهو من باب الغَتة على وطننا وجنوبنا للتعريف بو زللياً 
ونسعى كذلك من خالل ىذا البحث إىل إضافة لبنة جديدة يف مشروع البحث اخلاص بأمساء األماكن باجلنوب 
اجلزائري الذي ىو مشروع ضمن فرقة الًتاث ادلادي والالمادي باجلنوب اجلزائري واليت ُيشرف عليها أستاذنا 

 البحث.الدكتور عاشور سرقمة الذي شجعٍت خلوض غمار ىذا 
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قدمة وهمهيد ويف األخَت خاهمة وملحقُت وفهرسُت وقائمة ىذا إىل مخسة مباحث مسبوقة دب وقد قسمت حبثي
 حبثنا ىذا. يفوخاهمة رصدنا فيها أىم النتائج ادلتوصل إليها وادلراجع؛ لمصادر ل

 "ول  اح  الو   ك  الا س   اي  " قصيدةل الثاينو  ،كريو لنب "ةادلنيع  " قصيدة يف األماكن مساءأما ادلبحث األول فخصصناه أل
 حسن بن لعلي "هور الثا " قصيدة يف األماكن مساءصص ألفخُ  الثالث، وأما احلرمة بن أمحد سيدي بن علي لسي

البودوي  ادلربوك بن زلمد لسيدي "اب  ك  ر  ل   ت  ل  م  ت  اش   ان  ك  قصيدة " يف األماكن مساءأل الرابعو  ،الربياين اليحياوي
  اذ  ى  " قصيدة يف األماكن مساءواألخَت أل اخلامسالتوايت، و 

 
 )هبينيسة(. ىيبة أمحد للشاعر "ات  و  تـ   ال  ج  ر  ل   وبُ ر   غ  نـ   هرا ادل

ونظراً لقلة ادلصادر وادلراجع اليت تناولت أمساء األماكن يف اجلزائر عمومًا ويف اجلنوب اجلزائري خباصة فقد اعتمدنا 
نية أو البوابات اإلليكًتونية التعريفية هبذه األماكن؛ وقبولنا دلا ورد فيها على ما وجدناه يف بعض ادلواقع اإلليكًتو 

على مضض لعلمنا بعدم قبوذلا بشكل كبَت يف الدراسات العلمية واألكادديية ولكننا كما يقال "ما باليد حيلة"، 
جلوانب التعريفية وقد اىتدينا بتوجيو من مشرفنا إىل بعض الكتب واألحباث اليت توقفت عند إشارات ذلذه ا

 ، وسيجدىا القاريء لبحثنا بُت ثناياه؛ ويف قائمة ادلصادر وادلراجع.باألماكن الواردة يف القصائد
 مستعينُت بادلنهج البنيوي لتفكيك أمساء بعض األماكن. ؛أما ادلنهج ادلتبع يف دراستنا ىو ادلنهج التارخيي اجلغرايف

 ؛بعض األماكنأمساء ة ادلصادر وادلراجع وأيضًا عدم استطاعتنا حتديد وقد واجهتنا رلموعة من الصعوبات منها قل
( ولكن دون جدوى؛ ورغم سؤالنا GOOGLE EARTHـ: )رغم استعانتنا بالربامج احلديثة لتحديد ادلواقع ك

 لبعض الباحثُت وادلعتمُت يف ىذا اجملال.
عدنا من قريب أو بعيد يف إخراج ىذا البحث ويف هناية ىذه ادلقدمة نتوجو مرة أخرى بالشكر اجلزيل لكل من سا

على توجيهاتو  ؛على الصورة اليت ىو عليها، وخنص بالذكر أستاذنا القدير األستاذ الدكتور عاشور سرقمة
ونصائحو ودعمو ادلتواصل لنا من أجل إكمال ىذا البحث؛ وذلك رغم ارتباطاتو وانشغاالتو اإلدارية والعلمية 

 .ءزافجزاه اهلل عنا خَت اجل
ونتمٌت يف األخَت أن يشكل ىذا البحث إضافة للتعريف بأدبنا الشعيب وببعض األماكن جبنوبنا اجلزائري الواسع 

 والكبَت.
 فتيحة نويوة                                                                      

 .9302جوان  30رداية يوم: االثنين غ                                                          
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 تمهيد: األدب والجغرافيا )حضور أسماء األماكن في النصوص األدبية(:
أصبح معروفًا يف أوساط الباحثني والدارسني والنقاد وادلشتغلني باألدب عمومًا بأن للجغرافيا ) أمساء 

وخصوصًا منها السردية كالرواية والقصة األماكن والفضاءات ادلختلفة( ذلا حضور كبري يف النصوص األدبية 
واحلكاية والسرية الشعبية وغريىا؛ فهي تعترب مبثابة احليز الذي تتحرك فيو الشخصيات؛ ودتارس فيو األدوار ادلنوطة 

 هبا.
؛ وتتبعوا تفاصيلها األدبية  توففوا عند حضور األماكن يف النصوصنيوجدير بالذكر بأن النقاد والدارس

 ءاً ال ميكن االستغناء عنو يف أي نص من النصوص األدبية، جز  اىباعتبار 
الوفوف فيو اول يُ وتُرجم أيضاً بـ: " شعرية الفضاء"،  1فهاىو غاستون باشالر يف كتابو " مجاليات ادلكان"

مكاناً مهما داخل النص/ األثر األديب سواء كان كن أن دتيز ادلكان وعجعلو عنصراً عند التمظهرات ادلختلفة اليت ميُ 
 مغلقاً أو مفتوحاً.

كما حتدثت عديد الدراسات عن فلسفة ادلكان يف النثر ويف الشعر وأيضًا عن داللتو؛ حيث أثبتت ىذه 
 .اخلاصة يف النص األديب وأبعاده الداللية الدراسات بأن للمكان فلسفتو

التشاكالت ادلختلفة اليت جيدىا وكما أن للمكان يف األعمال األدبية فلسفتو فلو أيضاً شعريتو؛ وادلتمثلة يف 
 .2بني ادلكان والشخصيات والعمل السردي عامة الرواية فاريء

يز الذي تدور فيو أحداث الرواية، يف عالفة الرواية باألمكنة ميكننا القول بأن " ادلكان/الفضاء" يشكل احلو 
 إضافة إىل أنو يعد فاعاًل يف أحداث الرواية وعناصرىا.

مصطلح ادلكان وادلكانية والزمكانية فد تطور أيضًا بتأثري علم السرد وال » ىيف بأن  ويرى عبد اهلل أبو
يف االنفتاح أو احليز يف التحديد والتضييق واالتساع والشمولية  سيما إجنازات غرمياس إىل مصطلح الفضاء

واألشياء متلبسة باألحداث احليز الزمكاين الذي تتمظهر فيو الشخصيات »وتداعياهتا النصية، والفضاء الروائي ىو 
كما يوضح منيب   ،«تبعًا لعوامل عدة تتصل بالرؤية الفلسفية وبنوعية اجلنس األديب وحبساسية الكاتب أو الروائي

 .3( «1987)بغداد « الفضاء الروائي يف الغربة: اإلطار والداللة»زلمد البورميي )ادلغرب( يف كتابو 

                                                           
 .33، ص: 1984، 2، ط / غاستون باشالر، مجاليات ادلكان، تر: غالب ىلسا، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت 1
 .17، د. ط، ص: 2017 الرواية العربية، دار ادلنته  للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، / يُنظر: كلثوم مدفن، شعرية ادلكان يف 2
، 27مج، / مجاليات ادلكان يف النقد األديب العريب ادلعاصر، رللة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية: سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية،  3
 .125 ، ص:2015، 1ع/
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ن فيو الرحالة تفاصيل دو  أدب الرحالت الذي يُعترب علماً واسعاً؛ يُ  وترتبط األمكنة أيضاً باألدب من خالل
للحسن الوزان  "وصف إفريقيا"مثل رحلة  بأسلوب فين وإبداعي؛ ويكون ذلك ضمن رحلة استكشافية هتمرحال

اع أو إىل البق م(1695) مثل رحلة "لسان ادلقال" البن محادوش اجلزائريأو علمية  م( 1489) )ليون اإلفريقي(
)السفارية( كرحلة "النفحة ادلسكية  أو دبلوماسية م(1627أليب سامل العياشي) 1"مثل رحلة "ماء ادلوائد ادلقدسة

لكننا  ؛، ىذه الرحالت اليت تكون يف الغالب نثراً وغريىا م(1534يف السفارة الرتكية" لعلي بن زلمد التمكرويت )
كما سنقف عنده يف حبثنا ىذا، كما أهنا فد ،  الشعر الشعيبأو الفصيح سواء يف  فد جندىا أحيانًا أخرى شعراً 

 تكون وافعية أو خيالية، فمثاًل ىناك الكثري من الشعراء
الذين عقدوا رحالت ولكنهم استعانوا فيها بطائر القمري مثاًل ليسافر وينقل مشاعرىم وأحاسيسهم دلن يبون 

 اليت يقول يف طالعها: ىـ( يف فصيدتو1195 مثل الشاعر سيدي زلمد بن ادلربوك البودوي التوايت )ت
 ُحْرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْة َرب  يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِب ااَلىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَليت تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ي اْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلمْ »  

  
 َمْرفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْم  اجلَْنَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْن اْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَريب  بـَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  لِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَهْم َذا النّْظَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــْد ُشـــــــــــــــــــــــــــــــوْر اتْــــــــــــــــــــــــــــــــَواتْ  َـــــــــــــــــــــــــــــــا الط ـــــــــــــــــــــــــــــــوِب اَل تـَْتِفـــــــــــــــــــــــــــــــي َواْجَب ـــــــــــــــــــــــــــــــْت َريب  ي  ُحْرَم

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب َواْف  َخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبِي بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْلْكاَلمْ  اْكَت

   
َفاَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْو َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ااَلْغيَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِت َواْحبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب يـَتـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َواخ   ااَلم 

  
َهـــــــــــــــــــــــــــــــا ِغـــــــــــــــــــــــــــــــرْي َســـــــــــــــــــــــــــــــو لْ  ـُــــــــــــــــــــــــــــــواَل بُـــــــــــــــــــــــــــــــوَده َعنـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا ِىيـــــــــــــــــــــــــــــــْت امْب  اَل َكـــــــــــــــــــــــــــــــاْن انـَْت

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْل َواْغَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب اَل تَاَكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل اْطَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن َواَزْل ِفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْو تـَنـْ  َواْب

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اتْـَقب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ُزورْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َوج  2«اْجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدوِد بَالت َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ  َواْمِديَن

 

   
 

ف الشاعر ىذا الطائر ليأخد لو سالمو إىل أىلو؛ وىو مل ينتقل جبسده فعلياً، وفد أوصاه بأن ينقل سالمو ل  فقد كَ 
"توات" و"موال بودة" أي ضريح الشيخ سيد أمحد البودوي ادلعروف بـ:  ُموْل )أي مارًا ببعض القصور مثل: 
 وغريىا من األماكن األخرى. 4ومدينة )أي مقربة( وّجي" 3وفصر "بين وازل"صاحب( ْسَبْع َحج اْت، 

                                                           
ىل أن العياشي خالل رحلتو مر بعديد ادلناطق باجلنوب اجلزائري، منها تسابيت والقليعة ووارجالن )ورفلة( وبسكرة وغريىا. أنظر: / عجدر اإلشارة إ 1

ر )كتاب فضايا وظواى عاشور سرفمة، احلياة الثقافية واالجتماعية باجلنوب اجلزائري من خالل الرحالت ادلغربية: الرحلة العياسية أمنوذجاً، الرحلة ادلغربية
 وما بعدىا. 282، ص: 2017، 1مجاعي(، دار الضح  للنشر واإلشهار، اجللفة اجلزائر، ط

 .174/ ديوان سيدي زلمد بن ادلربوك البودوي التوايت، مجع وتح: سرفمة عاشور، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىران اجلزائر، د. ط، ص:  2
 .، والية أدرار/ من فصور منطقة بودة 3
 نسبة إىل عائلة وّجي، من عائالت فصر ادلنصور ببودة، وىذه ادلقربة ىي أفدم مقربة بالبلدة. "يوجّ "/  4
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واستخدام الطائر لنقل الرسائل واألخبار وادلرور مبدن وفرى ألجل ذلك جنده أيضاً عند شعراء الغزل حيث يرى 
مستودع صدق وأمان عل  أسرارىم تنقلها بأسرع ما ميكن، فهي الرسول » عاشور سرفمة أهنم جعلوىا 

م( يستعطفها ويتوسل إليها أن حتمل رسائلو إىل احملبوبة ومرة 1737وادلبشر...فنجد الشاعر زلمد الشاليل )
 أخرى يستعطفها لتكون رسولو إىل حبيبتو، تأتيو مبا يسره، يقول يف فصيدة "يَا َزْرْق الر يْ  يَاْبيِن":

َــــــــــــــــــــــــاْبيِن َدين  لِي ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــر يْ  ي َــــــــــــــــــــــــا َزْرْق ال  ي

  
 يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَبْن احْلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َْ َواْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَعْفيِن 

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر َْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبا ْلَم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَذا َل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل َى 1«َوص 

 

   
حُتفة النظار يف  م( ادلسماة بـ"1377 - 1304) ويف السياق ذاتو يذكر بعض الباحثني بأن رحلة ابن بطوطة 

كانت يف معظمها خيالية ومل تكن حقيقية وذلك نظرًا للتضارب الكبري يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"  
األحداث والوفائع؛ وعدم حتديد مسار الرحلة بدفة؛ إضافة إىل أن معظم األسفار تبدأ من أول زلرم من كل سنة؛ 

ح يف التواريخ؛ ويدافع بعض الباحثني لتربير ىذا االضطراب إىل أن ابن بطوطة مل يكن ضإضافة إىل اخللط الوا
سامعيو مقتطفات من األحداث ادلتعلقة ببعض يرغب يف إخراج صورة تامة عن رحلتو وإمنا أراد أن يقص عل  

زلمد بن أمحد ابن اجلّزي الكليب  رىا "حر   األماكن اليت سافر إليها؛ إضافة إىل أنو ليس ىو من كتبها وإمنا 
الذي مل تكن لو دراية كافية باألحداث والوفائع واألماكن اليت زارىا ابن  م( 1294ىـ ـ  693) "الغرناطي 

 .2ما فيل أيضاً عن رحلة ماركوبولو بطوطة بدفة، وىو
أما الدراسات حول عالفة الشعر باألمكنة فهي متعددة، بـَّينت كيف أن الشعر يستطيع أن يكون فضاء 
لالحتفاء بالعديد من األماكن وفق دالالت وخلفيات وأحيانًا رمزيات سلتلفة وطرائق متعددة؛ يَهدف من خالذلا 

ض القضايا اليت ختدم توجهاهتم الفكرية واالجتماعية ادلختلفة، وىو ما الشعراء إىل استحضار واستدعاء بع
 خصصنا حبثنا ىذا لو.

ذي يدرس أمساء ويرتبط استعمال وتوظيف وإدراج الشعراء لبعض األماكن يف فصائدىم الشعرية بالعلم ال 
 أحيانًا أخرىصطلح عليو أو ما ا "أمساء األماكنبـ: "علم يسم  الذي األماكن ودالالهتا وخلفيات تسميتها، و 

( Onoma( اليت تعين ادلكان وأنوما )Toposكلمة مركبة من طوبو )  ، أو "الطبونيميا" وىي)بعلم ادلوافعية(
أو ىي ما تعرف يف رلال اجلغرافيا بدراسة  ؛الدالة عل  اسم فهي بذلك الدراسة العلمية ادلهتمة باسم ادلكان

                                                           
 .263، ص: 2017، 186ـ  185/ عاشور سرفمة، الغزل يف الشعر الشعيب باجلنوب اجلزائري )مقال(، رللة احلداثة، لبنان، ع/  1
نسيج الوافع واخليال، سلطوط رسالة مقدمة الستكمال شهادة أستاذ يف اآلداب  أنظر: شادي حكمت ناصر، ابن بطوطة وصناعة أدب الرحلة:/  2

 وما بعدىا. 22، ص: 2003)ادلاجستري(، اجلامعة األمريكية يف بريوت، لبنان، 



                        : تمهيد
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ديث النشأة أحدث من خالل تقاطع رلموعة من العلوم األخرى  ، وىي علم ح(1)رلموعة األماكن واجلهات
كاجلغرافيا والطبوغرافيا والتاريخ واللسانيات وعلم االشتقاق، وهتتم بشكل خاص وتسمية احمليط اجلغرايف وبكل ما 

 .وادلوافعية كعلم فائم بذاتو لو خصوصيتو ورلاالت حبثو،  (2)لو عالفة مباشرة يف سبب وجوده
بعلم النفس االجتماعي الذي   "األماكنية"حث الفرنسي ادلخصص يف علم ادلوافعية الباردوز ويعرف البا 

حبيث أننا من خالذلا نفهم الروح  ؛كننا من معرفة األسباب اليت جعلت ادلكان يمل أمساء معينة دتيزه عن سواهميُ 
وىي  ،ساين الذي مت بو التعبري عن اسم ادلكانالشعبية واعجاىاهتا اخليالية والوافعية، باإلضافة إىل معرفة النظام الل

لمكان ادلراد دراستو من حيث شكلو ومساحتو وارتفاعو واخنفاضو، لادلعرفة الدفيقة عل  علم يقوم بالدرجة األوىل 
من حيث مادة البحث  ؛شتقاقاالطولو أو فصره وىي بطبيعة احلال تشرتك مع علم اجلغرافيا والتبوغرافيا، وعلما 

 (Hydromineاذليدرومينية )يف اسم ادلكان لكن ختتلف عنهم من حيث منهجيتها وتعدد فروعها ك ادلتمثلة
 اليت علم الطرفات وادلسالك األغنومية( Adonisme)أو ما يسم  بعلم اجملاري ادلائية، واألدونيمية 

(Génome)  اليت ىي دراسة مهتمة بادلرتفعات واجلبال واإلجيمونيمية(Égymonisme)يسم   أو ما
 .3أمساء أشخاص من أصل األم علماليت ىي (Stéréotypé)وادلرتونيمية  ،بعلم األمساء أشخاص من أصل أب

 
 

                                                           

(1) Dictionnaire de Français 60.000 notes avec phonétique et phonologie édition p 1694.. 
 .350 ، ص:2002، 2تر: محد الطفيلي، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط ،لحات اجلغرافيةادلصطمعجم  بيار جورج، (2)
 553ـ  513م. س، ص:  الجغرافية، المصطلحات معجم جورج، بيار/  3
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 كريو لبن "المنيعة" قصيدة في األماكن أسماء:  األول المبحث

 المطلب األول: تعريف بالشاعر بن كريو:
 عبد اهلل بن كريو

عائلة عريقة  نعيمـة ينتمـي والـده إلـىىو: ىـو عبـد اهلل بـن حممـد بـن الطـاىر بـن النـوي وأمـو أم النـون بنـت أمحـد بـن 
 .1باألغواط تعرف بأوالد التخي

مدينة األغواط، وترعـرع بـن كريـو فـي بيئـة حمافظـة و قـد حفـظ القـرآن وتتلمـذ علـى شـيوخ عـدة 1871ولد سنة  
 والطاىر القسنطيٍت...مـنهم والـده حممـد بـن الطاىر وحممد بن العريب والشيخ بن الدين وسي البشَت بن احلاج 

 سـنة وترك ديواناً شعرياً يضم ما وصلتنا من قصائده.50عـن عمـر ينـاىز 1921 أكتوبر 27يوم تويف 

إليو أن الشاعر بن محادي ىجاه بقصيدة دلا مسع أن بن كريو تغزل وقد كتب ابن كريو ىذه القصيدة دلا وصل 
 يل  االستقبال احلسن الذي ملعنون(، ودلا نفي بن كريو إىل ادلنيعة بفتاة من ادلنيعة يُقال بأهنا ابنة القائد ) بن ز 

ل ىذه القصيدة ورد عليو الشاعر افق ؛لقيو يف غرداية عند نزولو هبا، نظرًا دلا شاع عنو يف ادلنيعة من تغزلو بالنساء
   بن محادي برد على ما قالو من كالم عن ادلنيعة وأىلها.

ولد أوالد احلاج ابراىيم حممد بن امحد بن احلاج ابراىيم ادلدعو ، فهو بن محادي الشاعروال بأس أن نُعرف ىنا ب
( من عمره مع أمو 11، ترىب يف كنف جّده بعد موت أبيو و ىو يف احلادية عشر ) 1913بن محادي سنة 

ر جبلب فروحات مربوكة بنت ميلود حيث كان جّده شاعرا، عاش الشيخ احممد حياة بدوية رحالة ، اشتهر الشاع
الّسكر من قابس بتونس على اجلمال حيث كانت الطري  طويلة و شاّقة ، و يف األربعينات و عند اندالع احلرب 
العادلية الثانية سادت اجملاعة يف ىذه األوطان العربية ادلغربية  ومات معظم ادلواشي جراء احلروب و القصف 

قبة نّظم الشاعر عّدة قصائد على ىذه األوااع ، لكن مل بالطائرات  ، فاجتو إىل حرفة  البناء ، و يف ىذه احل
رمصل إال على قصيدة واحدة لو ، ألن أغلب قصائده احًتقت يف منزلو أثناء الثورة  ، كما مل نستطع أن نعثر 
على شخص حيفظ أشعاره. داع صيتو يف اخلمسينات يف األعراس بتيميمون وعُت صاحل حيث كانت ىناك جنود 

يعة لالسًتزاق و قف بورقلة و مكث هبا طويال ، و للشاعر ديوان طويل حسب معظم من الزموه يف من بلدة ادلن

                                                           
 2، ص: 2009مل ، األغواط اجلزائر، ، مطيعة بن سا1البشَت بديار ، اين كريو حياتو حبو وشعره ، ط  1
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طلب منو أن ينشد  1961مدح الثورة و الثوار واجملاىدين للتحفيز و رفع اذلمم .و يف ليلة من الليايل يف عام 
لكن وقع ىذا الشريط  يف لبعض الرفقاء قصائد على اجملاىدين و سجلت البعض منها على جهاز مسجل ، و 

ألقي عليو القبض من طرف  1961ماي  02أنذاك و يف صباح يوم  DOPأيدي  ادلخابرات السرّية الفرنسية 
 ادلخابرات ادلذكورة و قتل رميا بالرصاص بتهمة التحريض و تعبئة اجملاىدين. 

واطي بن كريو الذي ىجا ادلنطقة و ىذه قصيدة من قصائده وقعت بُت أيدينا ، و ىي تعترب ردا عن الشاعر األغ
)ادلنيعة( بقصيدة ، و يقال أن الشاعر بن محادي كان خارج ادلدينة و عندما وصل و ىو ما يزال على حصانو  
حكى لو الناس عن تلك القصيدة ، فلم يًتجل عن صهوة جواده و ذىب إىل سوق ادلدينة و قال من يعرف 

  : 1قصيدة ارجتلها  يف تلك اللحظة يقول فيها الكتابة أو يستطيع احلفظ فليأيت ، و قال

 مـــــــــــــــن األغـــــــــــــــواط الـــــــــــــــزين جيتـــــــــــــــو للمنيعـــــــــــــــة

 بـــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــاحلُت أجبـــــــــــــــــــــــال و أرمـــــــــــــــــــــــال  

   
 مـــــــــــــــن األغـــــــــــــــواط الـــــــــــــــزين جيتـــــــــــــــو للمنيعـــــــــــــــة

 ال تـــــــــــــــــــــركن للشـــــــــــــــــــــر ال  مـــــــــــــــــــــ  عجـــــــــــــــــــــال  

   
 يــــــــــــا بــــــــــــن كــــــــــــّري كانــــــــــــك صــــــــــــاحب صــــــــــــنعة

 مــــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــــاش لصــــــــــــــــــنعتك ذلــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــال  

   
 حنـــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــعنب مافينـــــــــــــــــــــــــــا طمعـــــــــــــــــــــــــــة

 ري و مكاحــــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــوالأىـــــــــــــــــــــل مهــــــــــــــــــــــا  

   
 إىل إن يقـــول :

 موجـــــــــــــــــــــــو مقـــــــــــــــــــــــايل البـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــّري ســـــــــــــــــــــــاعة

 حاشــــــــــــــــــــــــــــاىم لغــــــــــــــــــــــــــــواط أرباعــــــــــــــــــــــــــــة لبطــــــــــــــــــــــــــــال  

 
 حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــعب مافينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا طمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 احبــــــــــــــــــــــــث فالتــــــــــــــــــــــــاريخ و انشــــــــــــــــــــــــد فاألجيــــــــــــــــــــــــال  

   
 حىت آخر القصيدة يقول :  

 ليســــــــــــــــــــــــــوا مالقيــــــــــــــــــــــــــُت منــــــــــــــــــــــــــا خّداعــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــــــا كادلث  الصـــــــــــــــــــــراحة و الشـــــــــــــــــــــان لين

   
 لســــــــــــــــــــــاعةمتمنــــــــــــــــــــــا األبيــــــــــــــــــــــات يف ىــــــــــــــــــــــاذ ا

 بــــــــــــــن محــــــــــــــادي حامــــــــــــــل ســــــــــــــالحو مــــــــــــــازال  

   
 وقد أورد الشاعر فيها بعض األماكن سنتوقف عندىا.

                                                           
/ سعدي ذىبية وأخريات، الشعر الشعيب يف منطقة ادلنيعة: الشاعر شبَت جلول منوذجا، خمطوط مـــذكرة مقدمة لنيل شهادة  1

ــــــــغات، قــــسم الــــلغة العربــية وآداهبا، إشراف: ليسانس يف اللغة الــعربية وآدابـــــها، ادلـــــركـــز اجلـــــامــــــعي غردايـــــــة، معهــــــد اآلداب والل
 .22، ص: 2011ـ  2010عاشور سرقمة، 
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 المطلب الثاني: أسماء األماكن في القصيدة
 مدينة األغواط:ـ 1
 الموقع : -1
ىي إحدى الواليات اجلزائرية، حيدىا مشاال والية تيارت، غربا والية البيض، جنوبا والية غرداية، وشرقا والية  -
 جللفة.ا
 كلم.  400وىي تبعد عن العاصمة مبسافة  -
وي وفالحي، كما تتواجد فيها منطقة ذات طابع صناعي حبث عتعترب والية األغواط والية سهبية، ذات طابع ر  -

 وىي حاسي الرمل فهي والية طاقوية يف ادلقام األول.
 السياحة : -2

دان أو الزاوية التجانية، باإلاافة إىل ويف والية األغواط يوجد أكرب مقر سياحي بالوالية وىو قصر كور 
وجود مناط  سياحية غاية يف الروعة واجلمال مثل منطقة الغيشة، تاوبالة، الدلاية، احلويطة، ومادنا، ىذه األخَتة 

 اليت تتميز بفوىتها الناجتة عن سقوط ينزك وتوجد ببلدية حاسي الدالعة جنوبا.
 الصناعة :  -3
ناعية ىامة وىي منطقة حاسي الرمل وهبا احتياطي اخم من الغاز الطبيعي، ذمد يف والية األغواط منطقة ص -

 فهي والية طاقوية بامتياز.
 رأس من ادلاشية. 4000.000كما تشتهر والية األغواط بًتبية ادلواشي حيث  توي أكثر منم  -
 التجارة : -4

مشال وجنوب البالد وبُت غرب توجد بوالية األغواط جتارة مزدىرة نوعا ما باعتبار الوالية مهزة وصل بُت 
 البالد وجنوهبا، فموقعها ادلمتاز أىلها لتلعب دورا كبَتا يف عملية التبادل التجاري بُت الواليات، وهبا سوق 

 .1أسبوعي للسيارات وذلك كل يوم سبت وىو ذو مسعة وطنية ويقصده الناس من كل مكان

                                                           
مًت، كانت تضم يف  750كلم، وارتفاعها عن سطح البحر 486كلم عن منطقة بوغاري، وعن اجلزائر   267/ وىي تبعد 1

 45درجات والقصوى  6دلنتجات، درجة احلرارة الدنيا وقت االستعمار سوقاً للتبادل التجاري بُت التل والصحراء بو خمتلف ا
 .درجة

 انظر تفاصيل ذلك يف: =
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 أسماء األحياء الخاصة باألولياء : -5

 صاحلُت، لكن يوجد هبا أحياء قددية ادلنشأ وىي :لياء ألغواط أحياء  مل أمساء أو ال يوجد مبدينة ا

زقاق احلجاج نسبة لكون احلجاج الذين ينوون السفر كانوا ديرون منو ليجتمعوا يف ساحتها الشهَتة، رحبة  -
 الزيتون ومسيت كذلك لكثرة أشجار الزيتون فيها.

 ذمد أحياء : حي الضلعة وحي الصفاح. -

 ء األحياء الخاصة بالمناسبات الوطنية :أسما

 الوئام نسبة دلشروع الوئام الوطٍت الذي قام بو الرئيس الساب . -
 .1962جويلية  05جويلية، مسي ىذا احلي ختليدا دلناسبة عيد االستقالل اليت تصادف  05حي  -

 أسماء أحياء ذات داللة عامة :

طيط، وادلقطع الظهراوي، الواحات الشمالية وىناك قرية كما ذمد أحياء أخرى وىي : ادلعمورة وادلقام والش -
 طبيعي للمدينة الشرقية لواد مزي. امتدادالسنوسي وىي 

 الدراسات الصوتية لبعض أسماء األماكن لمنطقة األغواط :

ة، تعترب مدينة األغواط مدينة قددية النشأة، فلها تراث فٍت سواء عل مستوى األماكن السياحية أو اآلثار ادلادي -
فعلى سبيل ادلثال : زقاق احلجاج، والذي يتواجد بو اريح يعتقد حمليا لدى سكان ادلنطقة أنو اريح سيد عبد 

 القادر اجليالين والذي تقام بو بعض الطقوس مثل التربك بالضريح.
بناؤه إىل كما ذمد برج "تيزقرارين" والذي ديثل حاليا ديوان الوطٍت للحظَتة الثقافية لألطلس الصحراوي ويعود  -

 .18571سنة 
 

                                                                                                                                                                                     

Dictionnaire des communes de l'Algérie, villes, villages, hameaux, douars, postes militaires, 
bordjs, oasis, caravansérails, mines, carrières, sources thermales et minérales,comprenant en 
outre les villes, villages, oasis du Touat, du Gourara, du Tidikelt et de la vallée de l'Oued-
Saoura. 1903. PIERRE FONTANA, IMPRIMEUR-ÉDITEUR, p: 103. 

والدديغرافيا،   / بن أمحد بن عون : سكان وآثار مدينة األغواط، مشروع حبث اجلزائر، جامعة األغواط، قسم علم االجتماع 1
2005-2006. 
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 مدينة غرداية :ـ 2
 الموقع : -1
تابعة إىل دائرة غرداية ادلوجودة يف والية غرداية اجلزائرية، حيث تقع إىل الشمال من صحراء  1مدينة غرداية -

كلم، و دىا من الناحية الشمالية كال من والية اجللفة واألغواط، ووالية   600بعد من العاصمة تاجلزائر، و 
 أما من الناحية الغربية فتحدىا والية أدرارـ ومن الشرق والية ورقلة، ومن اجلنوب والية متنراست.البيض، 

تقع يف منطقة صحراوية، دما جيعل ادلناخ الصحراوي ىو ادلناخ السائد فيها، حيث تتميز مبناخ جاف، ومبدى  -
 حراري واسع بُت الليل والنهار، فهو حار صيفا وبارد شتاءا.

 ( الذي يربط الشمال باجلنوب.1ري  الوطٍت رقم )ويعربىا الط -
 السياحة : -2
قصور وىي قصر مليكة، قصر بٍت يزقن قصر بنورة،  05تعترب مدينة غرداية مدينة سياحية بامتياز فهي  وي  -

 قصر العطف، قصر غرداية.
 اإلسالم إليها.كما يوجد بعها العديد من ادلعامل الدينية وأمهها ادلساجد القددية اليت أنشئت مع وصول  -
كما تتميز غرداية بطابعها ادلعماري الفريد، وادلرتبط ببناء مساكن تقليدية، وىي مصنفة كًتاث عادلي من طرف  -

 .1985اليونسكو منذ سنة 
كما هبا صناعة تقليدية نشيطة تتمثل يف صناعة الزرايب، صناعة التحف الفنية األثرية، صناعة اخليم التقليدية  -

 )اخليم(.
 : 2التجارة -3

مدينة غرداية مدينة جتارية بامتياز، فهي  وي الكثَت من احملالت التجارية اليت تليب كافة متطلبات السكان  -
 ر، وىذا راجع لكون سكاهنا معروفون بالتجارة منذ القدم.اوالزو 

                                                           
 / غرداية وتدعى أيضاً "غارداية" و" تغردايت" أنظر تفصيل ذلك يف: 1

 ـ خمطوط رسالة يف بعض تواريخ أىل وادي ميزاب حملمد بن يوسف اطفيش.
والنشر ـ سويلم خمتار بن موسى، ذكريات من النضال وادلقاومة للمجاىد أمحد ماىاية ) أمحد لعمى(، دار صبحي للطباعة 

 وما بعدىا. 31، ص: 2019، 1والتوزيع، متليلي اجلزائر، ط
 يف كتابو " مزاب وادلزابيون":/ يفصل الدكتور شارل أمات يف اخلصائص االقتصادية واالجتماعية لغرداية2

Amat, Charles (Dr). Le M'zab et les M'zabites, CHALLAMEL ET Cie, 
ÉDITEURS PARIS 1888.  
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 وهبا العديد من األسواق األسبوعية كسوق اجلمعة وسوق اخلميس بالضاية. -

 )التمور عينة( :المنتوجات الفالحية  -4

عد إنتاج التمور من ادلهن األساسية بادلنطقة، سواء دلالك النخيل أو للتجار، ويهتم السكان برعاية النخل منم ت -
 زراعة وسقي وأعمال زراعية يقوم هبا صاحب النخيل.

 وتعد دقلة نور من أىم متور ادلنطقة، فتجارة التمر يعترب حرفة ومهنة لكثَت من سكان ادلنطقة. -

 اإلاافة إىل جتارة احلرف التقليدية فهي مزىرة يف ادلنطقة.ب -

 : 1الصناعة -5

توجد يف مدينة غرداية منطقة صناعية كبَتة  وي العديد من ادلصانع الكبَتة كمصنع اجلزائرية لألنابيب، 
 مدينة غرداية مرجعا فيها. واليت تعدباإلاافة إىل الكثَت من ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة 

 الصناعة التقليدية ادلتمثلة يف: كما ذمد

 صناعة الزرايب بكل أنواعها. -

 صناعة التحف القيمة احمللية. -

 صناعة اخليم )الوبر(. -

 األحياء الخاصة باألولياء :بعض أسماء 
ذمد حي سيدي إبراىيم: نسب ىذا احلي للويل الصاحل أبو مهدي عيسى بن إمساعيل ادلكٌت سيدي عيسى،  -

م، ولو أتباع كثر يف وادي ميزاب وجربة يف تونس، وىو  1500عات أوالد نايل يف رمو وقد وفد من ناحية مرتف
 .2و زيارة سنوية يتم فيها تقدمي الطعام للضيوف وكسوة للفقراءلفون بقصر ادلليكة، وتقام مد
 حي سيدي اعباز -
 حي احلاج مسعود -

 أسماء أحياء خاصة بالمناسبات الوطنية :
 .1962جويلية  5ذكرى االستقالل جويلية نسبة إىل  05ذمد حي  -

                                                           

 د فيكتور يف رحلتو، أنظر:ذكرىا أدلان 1
Almand, Victor (capitaine). D'Alger à Ouargla, par V. Almand, ALGER 

ADOLPHE JOURDAN, LIBRAIRE-ÉDITE ,1890 
 داية.ر ديوان محاية واد ميزاب، غ 2
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 .1955أوت  20بسيدي أعباز نسبة إىل اذلجوم مشال القسطٍت  1955أوت  20حي  -
 أسماء ذات دالالت عامة :

 حي قدماء اجملاىدين، مسي هبذا االسم نسبة وتكرديا للمجاىدين. -

 مسارة.ام(، حي بن كما توجد أحياء كثَتة نذكر منها : حي ثنية ادلخزن، حي مرماد، حي القرطي )بلغن -

 الدراسة الصوتية لبعض أسماء األماكن لمدينة غرداية:
ذمد اسم أو كلمة ميزاب وىي عبارة عن جتمع خلمسة قصور، وتتمثل يف قصر بٍت يزقن، بنورة، العطف،  -

سجد غارداية، وىي تتميز بعمارة فنية خاصة، فهي عبارة عن مدن حمصنة، تًتك يف نفس طريقة البناء اليت  وي ادل
 وادلنازل احمليط بو وحييط هبا صور لكي حيميها من العدوان اخلارجي.

 :1المنيعةـ 3
 الموقع : -1

تقع على احلدود اليت ىي اآلن والية منتدبة، لوالية غرداية، وعاصمة لدائرة ادلنيعة  بعةىي بلدية جزائرية، تا
كلم من العاصمة، وتعترب بوابة لصحراء   870مًت، وتبعد حوايل  380الشرقية للعرف الغريب الكبَت على ارتفاع 

 الكربى.
دما يرويو األجداد عن تاريخ مدينة ادلنيعة ما ىو مرتبط بالقصر القدمي ادلعلم » ن بأن اخلويرى مربوك 

التارخيي واألثري؛ الذي يتوسط ادلدينة على ربوة، وىو أحد الشواىد احلية الدالة على عراقة ىذه ادلدينة والذي 
 2«يف القرن التاسع ادليالدي على أيدي الرببر )زناتة(... رخون أنو ُبٍتيُقرر ادلؤ 

 وىي تشتهر مبياىها اجلوفية وذات النوعية جيدة، وىو مصنف من النوعية العالية. -
 كما  توي على بلديتُت مها ادلنيعة، حاسي القارة. -
 ادلنيعة.كما أن هبا كثافة سكانية ال بأس هبا وىي قددية النشأة، وىي تضمن قصر  -

 السياحة : -2

بامتياز، فهي تضم القصر القدمي الذي يعج لعا حضاريا ومعماريا كبَتا، واس على األرجح  تعترب منطقة سياحية -
 م. 10و  9بُت القرن 

                                                           
1Dictionnaire des communes de l'Algérie; Ibid, 73.  

 .13، ص: 2014، 1دلنيعة، دار صبحي للطباعة والنشر والتوزيع، متليلي اجلزائر، ط/ مربوك اخلن، األلغاز الشعبية مبنطقة ا 2
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  توي على حبَتة طبيعية تعد حممية هبا طيور نادرة. -
  وي كنيسة أثرية تعود إىل احلقبة االستعمارية. -
 فية ذات النوعية اجليدة واليت تستعمل دلعاجلة األمراض.كما تتميز مبياىها اجلو  -
 ة كفندق البستان.نفوهبا بعض الفنادق  ادلص -
 التجارة : -3
ة صحراء اجلزائر الوسطى لكوهنا  تل منطقة وسطى فهي بوابة الصحراء الكربى دما جعلها ئتعترب مدينة ادلنيعة ر  -

 دمرا مهما للتجارة بُت الشمال واجلنوب.
 ة جتارية دمتازة تليب حاجة السكان احملليُت وكذا الزوار وادلناط  احمليطة هبا.ومتتاز حبرك -
وىي   وي العديد من األسواق األسبوعية، وتعرف تطورا يف حركة النقل باعتبارىا مهزة وصل بُت الشمال  -

  واجلنوب.
 أحياء المدينة : -
 ال توجد مبدينة ادلنيعة أحياء مرتبطة باألولياء الصاحلُت. -
 ذمد حي القصر القدمي نسبة إىل القصر القدمي ادلتواجد مبدينة ادلنيعة.بل  -

 أسماء األحياء بالمناسبات الوطنية :
 .1962جويلية  05جويلية، مسي ىذا احلي نسبة لذكرى االستقالل اليت تصادف  05ذمد حي  -

 كما نجد أسماء أحياء تحمل معاني معينة :
 مسكن. 200مسكن : نسبة دلا حيتويو منم  200حي  -

 حي تاغيت : نسبة إىل منطقة تاغغيت يف بشار دلا حييط باحلي من كثبان رملية. -
 الدراسة الصوتية لبعض أسماء األماكن :

 ديكننا أن نلحض بعض الظواىر الصوتية يف بعض التسميات نورجها كمايلي :
يطة بادلسجد وحييط هبا اسم حي القصر نسبة إىل كلمة قصر وىي عبارة عن جتمع جملموعة من ادلساكن احمل -

 صورة من كل اجلوانب حلمايتها من التدخل اخلارجي.
كما ذمد حي تاغيت نسبة إىل منطقة تاغيت ببشار دلا فيو منم تشابو كبَت بُت احلي ومدينة تاغيت من ناحية  -

 .1تواجد الكثان الرملية بكثرة
                                                           

 .2013/ حممد غريب، رئيس مجعية محاية الًتاث احمللي، ادلنيعةـ نشر مبجلة اجلامعة  1
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علي بن سيدي  لسيقصيدة "يا سالك الواحلة" األماكن في المبحث الثاني: أسماء 
 أحمد بن الحرمة

 سي علي بن سيدي أحمد بن الحرمةالمطلب األول: تعريف بالشاعر 

سي علي بن احلرمة بن أمحد بن زلمد بن سيدي السماحي بن بلقاسم بن سعيد )ينتهي نسبو إىل رسول 
 اهلل صلى اهلل عليو وسلم(.

 مولده : 
دبنطقة بريان يف بربورة )اجلامع العتيق( ترىب وترعرع فيها وىو أول من  1908ولد الشاعر سي علي خالل 

 .1954مسك حي بوداوية سنة 
سبزي شعر سي علي عن شعر أبيو بالوصف والقصص وغَتىا رغم أهنما يتشاهبان، إال أن لكلك واحد 

 طريقة يف نظمو، وأغلب مواضيع سي علي تعاجل قضايا دينية ودينوية.
 ىاما. 27( وكان عمره حايل 2جند سي علي وقت الثورة، أخذتو فرنسا يف حرهبا مع األدلات )ح،ع،

عائلة شاعرة كبَتة وىي من كبار العائالت بربيان، تنتمي إىل عرش سيدي نشأ وترعرع سي علي يف 
 مساحي، وقد عرفوا كشعراء بارزين يف بريان خالل القرن العشرين.

 تعلمو وثقافتو :
مل يتعلم سي علي على يد مشايخ ومل يدرس يف زوايا لكنو حفظ بعض اآليات القرآنية اليت كان يصلي هبا 

كنو ورث الشعر عن أبيو أعطاه حكمة اشعر، وقد بدأه سن الثالثة عشر وأول قصيدة فقط، رغم عدم تعلمو ل
 .1نظمها بعنوان "مداح قبل الصوم"

أما بالنسبة لشعره فإنو مل يدون بل نقل على لسان أمحد احلرمة رمحو اهلل وقد كانت طريقة أداء شعره عبارة 
من الشعر ٍب يقطعو ويأٌب السدادة ويرددونو عن حلقات، وىي أن يقيم جلسات حيث يقول الشاعر بيتُت 

وىكذا إىل أن تنتهي القصيدة، إضافة إىل ذلك فإن سي علي شارك يف مهرجان األغنية البدوية يف حكم ىواري 
 .2بومدين
 

                                                           

 عامل يومي. 20/20/0891رواية عن علي بن أمحد احلرمة حفيد سي علي ادلولود بتاريخ ( 1)
 رواية عن احلاجة مسعودة بنت السي علي.( 2)
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 وفاتو :
أصيب الشاعر سي علي دبرض ارتفاع ضغط الدم، فدام أربع سنوات وىو على فراش ادلرض ما أدى بو إىل 

 .1شلل نصفي
 .بربيان 1974توقف سي علي يف فًتة مرضو عن قول الشعر، وقد وافتو ادلنية يف العاشر من رمضان سنة 

دفن سي علي دبقربة الشيخ عبد القادر اجلياليل بربيان عن عمر يناىز الستة وستون سنة تاركا وراءه حبر من 
 .2الشعر

يتوسل إىل اهلل سبحانو وتعاىل أن يفك أسره أما موضوع قصيدة " يا سالك الواحلة" فهو التوسل فالشاعر 
ويسعد يف الدنيا وتزول كل مهومو، وبذلك فهو يذكر بعض الصاحلُت يتوسل جباىهم عند اهلل سبحانو وتعاىل مثل: 

ي بن ل، وفاطمة الزىراء ابنة الرسول صلى اهلل عليو وعالشيخ عبد القادر وردبا قصد بو الشيخ عبد القادر اجليالين
 ىم، ٍب طا  خبيالو وتفكَته يف رلموعة من األماكن سنوردىا فيما سيأٌب.طالب وغَت 

 المطلب الثاني: أسماء األماكن في القصيدة
 ـ منصورة:2

 ة التابعة دلتليلي.نبادلنصورة قرية فالحية رعوية يقطنها قبائل من بطون الشعا

بادلكان ادلسمى ادلنصورة القددية ويبعد عن مقر البلدية  1945أول بئر فالحية تقليدية حفرت هبا سنة 
كلم ومن   70كلم ومقر البلدية يبعد عن غارداية بـ   20بـ  01)دبنصورة اجلديدة( ادلتواجد على الطريق الوطٍت رقم 

 كلم.  670العاصمة اجلزائر ب 

 لًتتقي الدائرة بداية التسعينات وإضافة بلدية حاسي لفحل ذلا.، 1985أنشأت البلدي إداريا سنة 
 آال  سنة. 4تتكون ادلنصورة من أربعة أحياء مًتامية األطرا ، ويقطنها حوايل 

، 1945األحياء ىي : حي بالتدير بلقاسم وىو أقدم األحياء وبو حفر أول بئر وأول بستان خنيل سنة 
 كلم باذباه الشمال الغريب.  15بـ  يبعد عن مقر البلدية والطريق الوطٍت

                                                           

 رواية عن زلمد بكاير حفيد سي علي.( 1)
 رواية عن زلمد احلرمة لـ بن سي علي.( 2)
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كلم تسميتو نسبة ألول ساكنيو "زلمد الزاوي"، وحي حي   20حيده حي الزاوي يبعد عن مقر البلدية بـ 
 ادلنصورة اجلديدة على الطريق الوطٍت، وحي عُت اللسيق على الطريق الوطُت باذباه ادلنيعة.

عركة باجلنوب الكبَت وىي معركة )اجلرجَت( واستشهد أىم شيء أنو ادلنصورة منطقة ثورية وجرت ىا أكرب م
 شهيد ومعركة فران.  16هبا 

ـ األوراس3  

, و ادلناظر اخلالبة ربيعا و  تتموقع والية باتنة يف قلب األوراس , و تتميز بتضاريسها الوعرة و حبلة ثلوجها شتاءا
صيفا. ديتاز شعبها باجلود و الكرم , و يقطنها خليط من العرب و الشاوية و ىم ذو أصول أمازيغية . اما مدينة 

كلم جنوب شرق اجلزائر العاصمة و ترتفع على سطح   425باتنة عاصمة األوراس و مقر الوالية تقع على بعد 
م. 1200البحر بـ :   

سـ سوق أىرا4  

تقع مدينة سوق اىراس يف أقصى الشرق اجلزائري على احلدود التونسية , حيدىا من الشمال عنابة , الطار  و 
من الغرب قادلة, أم البواقي ومن الشرق اجلمهورية التونسية و من اجلنوب تبسة . تبعد عن العاصمة اجلزائر دبسافة 

كلم .  640  
 ـ قمار:5
 الموقع : -1

 الرقيبة والوادي يقطنها حوايل... نسمة. تقع ين
كلم عن مقر الوالية مشاال، يعتمد   14مدينة قمار بلدي تابعة لدائرة قمار بوالية الوادي اجلزائرية تبعد 

أصلها على الفالح ومن منتجاهتا الزراعية البطاطا والتبغ والفول السوداين )الكاوكاو( الزيتون حديثا والقمح 
 عما من الدولة ألهنا منطقة واعدة يف اجملال الزراعي.)ذبريبا( وتنتظر د

كما أنو سبتاز دبوروث ثقايف وعلمي، توجد هبا الزاوية التيجانية ادلعروفة بادلد التصويف الطريقة التيجانية، 
ج العلمية رائدة يف رلال العام وادلعرفة إذ يوجد هبا العديد من العلماء النوابغ الذين أثروا العديد من الكتب وادلناى

 اليت ال تزال تتبع إىل غاية يومنا ىذا.
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 نشأة قمار : -2

بنيت ادلدينة العتيقة بقمار على شكل التايل وذلك لعدة عوامل وىي خصوبة أرض قمار وكون أىل قمار 
فالحُت اىتموا هبذه األرض وتعاملوا مع الظرو  ادلناخية الصعبة اليت سبيزت هبا ادلنطقة ونظرا الستقرارىم مجل 

دلدينة تدم بالرخاء ومجل عرضة للمناوشات وقد بدئوا بناءىا على شكل حصن كبَت يبٌت عليو ما يشبو اذلضبة ا
 اليت ترتفع عن سطح األرض احمليطة بو وزبلل ىذا حلصن أبوابا فقد كانت يف ادلدينة ثالث أبواب كبَتة.

 .من الشمال : باب الظهراوي 
 .من الشرق : باب الشرقي 
 الغريب. من الغرب : باب 

من ادلدينة إضافة إىل باب صغَت جهة الشمال وىي البويبة وباب آخر سلصص جللب ادلياه من الناحية 
الشرقية وىو الفج من جهة الباب الشرقي أما من الناحية اجلنوبية فقد كان السوق، وسبيزت ىذه ادلدينة باألقواس 

 والقباب واألزقة الضيقة.

  ى موقع واي باك مشُت.عل 2016أكتوبر  20نسخة زلفوظة 
  على موقع واي باك مشُت 2017يوليو  18نسخة زلفوظة 

 ـ تقرت :6
 الموقع : -1

  620كلم وعن العاصمة بـ   160تقع تقرت يف اجلنوب الشرقي مشال والية ورقلة وتبعد عن مقر الوالية بـ 
 كلم.  220كلم وعن والية بسكرة بـ   95كلم وعن والية الوادي بـ 

درجة مئوية، وبرودة يف الشتاء قد  45بالرطوبة صيفا رغم درجة احلرارة العالية واليت قد تصل إىل  تتميز
 تصل إىل درجتُت ربت الصفر.

 نسمة. 120.000كلم مربع ويقطنها حوايل   481تًتبع تقرت على مساحة إمجالية قدرىا 
ادلؤسسات وادلعامل والورشات العامة  ديتهن سكاهنا فالحة النخيل والعمل ادلأجور نظرا لتواجد الكثَت من

 واخلاصة.
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موقعها اجلغرايف مشال الصحراء وبوابة حلقول البًتول والغاز إنتاجا وحبثا، وإنتاجا الوفَت من التمور، وكنقطة 
أخَتة يف خط السكة احلديدية باجلهة اجلنبية... كل ىذه العوامل جعلت من تقرت مركزا اقتصاديا ضخما ومعتربا 

بباقي مدن اجلنوب اجلزائري الكبَت، باإلضافة إىل الطريق اجلديد الرابط بُت مدينة تقرت ووالية اجللفة عن مقارنة 
طريق مدينة "مسعد" وذلك سعيا إىل زلاولة ربط مدن الشمال باجلنوب وفك العزلة وتنشيط احلركة االقتصادية 

 واالستثمارات.

 ينة أىم عنصر من عناصر تطورىا.تشكل وسائل النقل والسفر اليت توفر عليها ادلد
ـ وىران 7  

ادللقبة بالباىية و ىي ثاين أكرب مدن اجلزائر بعد العاصمة و احدى اىم مدن ادلغرب العريب , تقع يف مشال غرب 
كلم عن اجلزائر العاصمة .  432اجلزائر على بعد   

ـ سيدي بلعباس 8  
م وسط ىضبة ادلقرة  470ع عاصمة الوالية على ارتفاع والية تقع يف قلب القطاع الوىراين يف غرب اجلزائر , تق

 على سفح جبال التسالة مشاال و جبال الضاية جنوبا . تبعد عن اجلزائر العاصمة بـ : 
ـ تلمسان 9  

تتموقع يف مشال غرب اجلزائر , و تعد ثاين اىم مدينة يف اجلهة الغربية بعد وىران . تبعد عن العاصمة اجلزائر بـ 
كلم , و عن ساحل البحر ادلتوسط بـ :   40كلم , و عن احلدود ادلغربية بـ :   140عن وىران بـ : كلم و   520:
كلم , حيدىا مشاال شتوان واحلناية , و شرقا عُت فزة و وادي الصفصيف , و جنوبا تَتين و جبل بٍت ورنيد و   40

 غربا ادلنصورة .
 1ـ لبيض سيد الشيخ01

 الموقع : -1

 سيدي الشيخ مدينة وبلدية تابعة إقليميا إىل دائرة األبيض سيدي الشيخ والية البيض. ألبيض
                                                           

 ذكرىا ادلاريشال ديك دو دادلاٌب، أنظر: /1
 

Le Sahara algérien : études géographiques, statistiques et historiques sur la région 
au sud des établissements français en Algérie / ouvrage rédigé sur les documents 
recueillis par les soins de M. le lieutenant-colonel Daumas,.... 1845 p : 225. 
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 حيد األبيض سيدي الشيخ كل من :

 : أربوات. شماال 
 : البنود ووالية أدرار. جنوبا 
 : بريزينة. شرقا 
 : الشاللة وبومسقون. غربا 
 التاريخ : -2

أىم وأقدم مدن اجلنوب الغريب تاريخ وحضارة مدينة األبيض سيدي الشيخ، تأسست بعد وفاة األب 
الروحي ألوالد سيدي الشيخ يف بداية القرن العاشر، وىذا ال يعٍت أهنا نشأت يف ىذا العهد فقط بل كانت قبل 

التاسع، حبيث أصبح كل  ىذا تتوفر على مصلى وبئر أسسو سيدي سليمان  بن بومساحة حوايل منتصف القرن
من البئر وادلصلى مقر لقاء ذبار اجلنوب وذبار الشمال للتبادل التجاري بُت سكان أنوات وسكان مدن التل  

 .1كتيارات اليت كانت مشهورة بالفالحة

كما بدأ بعض مواطٍت توات وغَتىا من التمركز يف السهل دلمارسة الفالحة، فنشأ أول قصر )قصر أوالد 
 أوالد سيد احلاج بن الشيخ( على الضفة الغربية من السهل.بودراية و 

م حىت أصبحت القصور تشيد على شكل حصون متوزعة 1616ىـ  940وما إن مات سيدي الشيخ 
قص أوالد سيدي احلاج أمحد(  –قصر الرحامنة  –قصر أوالد سيدي احلاج حبوص  –على أربعة )قصر الغريب 

الطريقة الشيخية باألبيض سيدي الشيخ هباـ ومن مل يستقر أصبح ملزما  وسبركز أوالد وزلي ورلدويب ومريدي
 .2بالقدوم سنويا إىل األبيض سيدي الشيخ القامة ركب سيدي الشيخ

 ـ البيض :00
 الموقع :  -1

 كلم ذلا حدود مع أىم الواليات السهبية  800تقع والية البيض باجلنوب الغريب تبعد عن عاصمة اجلزائر بـ 
 منها والية سعيدة من اجلنوب الكبَت والييت أدرار وبشار وكذا األغواط وغارداية.

                                                           
 على موقع واي باك مشُت. 2017أكتوبر  03الصاحل سيدي بوخنيل نسخة زلفوظة / تاريخ عُت الصفراء : الوايل  1
 من إحصاء سكان والية البيض. 2016مارس  03نسخة زلفوظة  2
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يف إطار التنظيم اجلديد،  1984والية البيض والية جزائرية وعاصمتها مدينة البيض استحدثت الوالية سنة  -
 300حوايل  بعد أن كانت جزءا من والية سعيدة ربيط هبا اجلبال من اجلنوب والشمال الشرقي عدد سكاهنا

 دوائر. 08والية و 22ألف ساكن تضم 

 وسبتاز بربدىا الشديد يف الشتاء وحرىا يف الصيف ذبمع بُت كوهنا تظل على الصحراء وكوهنا. -

وية ئدرجات م 9تعترب من مناطق اذلضاب العليا اليت تتميز جبو بارد جدا تصل درجات الدنيا إىل أقل من  -
رعي والزراعة وتزخر ادلنطقة باألغنام لادلنطقة تظهر دبنظر خالب تعتمد على اوتساقط كميات ثلوج ذبعل من 

 ت اجلودة الرفيعة.اوادلاشية ذ

 وربدىا عدة واليات :

 : والية سعيدة، والية تيارت وسيدي بلعباس. من الشمال 
 : والية األغواط، والية أدرار ووالية غارداية. من الشرق والجنوب الشرقي 
 والية النعامة ووالية بشار. لغربي :الغرب والجنوب ا 

 من الًتاب الوطٍت. 3%كيلو مًتا مربعا بأي ما يعادل   71697مساحتها  -

ادلنشور من طر   1898سنة  Flamiandوأىم احلفريات ما اكتشفو اجليولوجي الفرنسي فالموند  -
 .12/06/1899األكادديية للبحث يف الفنون اجلميلة بباريس يف 

االكتشا  أمهية بالغة كونو مهزة وصل ما بُت احلضارة ادلغاربية القددية واحلضارة الفرعونية متمثال يف ويأخذ ىذا  -
 رمزا لو القوة "أمون".

ومن القصور اليت تشهد على البيض يف عصر ما قبل اإلسالم قصر بومسفون، والذي يعود بناؤه إىل القرن  -
الشعبية وتبقى العديد من مبانيو قائمة ما مسح بًتميمها بعد  الثالث ادليالدي حسبما تشَت إليو بعض الروايات

 انتشار اإلسالم يف ادلنطقة، أضيف للقصر مسجد وزاوية ىي الزاوية التيجانية.

ويذكر أن قصر ستينت الواقع جنوب جبل كمال أشهر جبال منطقة البيض قد بٍت يف فًتة ما قبل انتشار  -
 رن التاسع ىجري.اإلسالم أما قصر الشاللة تبٌت يف الق

 ٍب دولة الزيانيُت ٍب ادلرينيُت. 908-776بعد اإلسالم خضعت ادلنطقة إىل الدولة الرستمية  -



ة" لسي علي بن الحرمة    المبحث الثاني:      األماكن في قصيدة "يا سالك الواحل  
 

25 
 

عرفت ادلنطقة مقاومات  Geryvilleيل فيف عهد االستعمار الفرنسي كانت تسمى مدينة البيض جَتي  -
 شعبية أمهها ثورات أوالد سيدي الشيخ ال سيما ثورة الشيخ بوعمامة.

مع التقسيم اإلداري صارت البيض والية  1984االستقالل ضمت البيض إىل والية سعيدة ويف سنة  وبعد -
 .32ربمل الرقم 

 الزوايا المتواجدة بوالية البيض : -2

 السلكة : -
 .الزاوية التيجانية" ببومسغون" 
 .الزاوية الشيخية" باألبيض سيدي الشيخ" 
 .زاوية سيدي الناصر بوحركات" بالبيض" 
 وحدين الشيخية" بالرقاصة."زاوية ادل 
 1"زاوية سيدي بوزبيل" باألبيض سيدي الشيخ. 

 ـ جبل الضاية 02

 ىي رلموعة جبال توجد بالغرب اجلزائري و بالضبط جنوب والية سيدي بلعباس.  

 بشار : ـ03

 الموقع : -1

كلم جنوب غرب العاصمة اجلزائرية، ربديدا على احلدود اجلزائرية ادلغربية، ًب   1000تقع والية بشار حوايل 
م ومن أىم معادلها األثرية القصر القدمي، قصر القنادسة، مدية تاغيش 1903احتالذلا من طر  الفرنسيُت سنة 

 األثرية.

 بلدية. 21دائرة و 12تضم الوالية  -

 حار وجا  صيفا بارد شتاء. مناخها شبو صحراوي -

 سلسلة من جبال األطلس الصحراوي ادلمتدة منم ادلغرب األقصى أمهها جبل قروز عنًت. -
                                                           

 على موقع واي ياك مشُت. 2017أكتوبر  09نسخة زلفوظة  –البيض  –/ ادلوقع الرمسي للمركز اجلامعي نور البشَت 1
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مليون مًت مكعب إىل جانب اآلبار ادلنتشرة يف مجيع  360.000ادلوارد ادلائية سد جر  الًتبة سعة استيعابو  -
 بوكايس(. –ادلوغل  –مناطق الوالية على غرار )احلمر 

 .2كلم  160.000تها مساح -

 نسمة. 230.482عدد سكاهنا يفوق  -

 بلدية. 21ربتوي والية بشار على  -
 العبادلة  القنادسة  الواثة 
 بشار  بٍت خيلف  عرق فراج 
 بٍت عباس  كرزاز  إقلي 
 بٍت ونيف  بوكايس  القصايب 
 تاغيث مشرع ىواري بومدين  حلمر  موغل 
 مدجية  أوالد خضَت  تبلبالة 
 تامتزت  تيمودي  

 هبا عدة زوايا نذكر منها :

 .زاوية سيدي زلمد بن أيب زيان" بالقنادسة" 
 .زاوية القادرية البود شششية" ببشار" 
 .زاوية سيدي أمحد بن موسى" بكرزز" 
 .زاوية سيدي سليمان بن أيب مساحة" ببٍت ونيف" 

 تضم ىذه الوالية العديد من اجلامعات ومؤسسات التعليم اجلامعي منها : -

 جامعة محمد طاىري :

السكان األصليون وىم بنسبة قليلة جدا وادلرابطون وىم يف األصل  أمههميسكنها أعراق من  بلدية كرزتز
ون يف كرزاز إىل الشيخ سيدي أمحد بن بمن ساللة علي ابن أيب طالب وفاطمة الزىراء بنت الرسول اهلل، ينتس

موسى الذي جاء من ادلغرب األقصى لغرض تدريس وتعليم القرآن الكرمي وأمور الدين لسكان الصحراء وكان 
دبنطقة أدرار، تعترب كرزاز من الواحات ادلنتشرة على  استقربرفقتو زميلو الشيخ بن عومر يف نفس ادلسمة والذي 

الرابط بُت والييت بشار وأدرار وصور شريان أساسي يربط  6ا الطريق الوطٍت رقم جنبات وادي الساورة دير هب
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الواليتُت يقع قصر كرزاز "وىو األصل يف تسمية البلدية" بُت سلسلة من اجلبال الصخرية وكثبان شاىقة من 
 الكثبان الرملية وىي حدود العرق الغريب الكبَت.

 السياحة : -2

 ية أمهها :يوجد بالوالية عدة مناطق سياح

 .تاغيت 
 .القنادسة 
 .بٍت عباس 
 .تبلبالة 

 وهبا عدة فنادق منها :

 .فندق ادلدينة 
 .فندق ادلغرب العريب 
 .فندق عنًت 
 ( بتاغيت. 4فندق الساورة )جنوم 

 المصدر :

 السكان ادلقيمن يف يف الوالية حسب السن واجلنس. -

على موقع واي باك مشُت، تاريخ الزيارة  2017 سبترب 17زيارة لوالية بشار نسخة زلفوظة  -
23/02/2011. 

 سيدي خالد )والية بسكرة( :ـ 05

 الموقع : -1

سيدي خالد بلدية جزائرية بوالية بسكرة وسط اجلزائر، تقع غرب الوالية على حدود اجللفة، سبتاز بأهنا 
 تضم بساتُت غنية بنخيل التمور.
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تقع بلدية سيدي خالد جنوب غرب مقر والية بسكرة، وىي تنتمي إىل واحات الزيبان يف اجلهة الغربية، 
حيدىا من الشمال اغريب بلدية الشعبية ومن اجلنوب البسباس، ومن الشمال الشرقي أوالد جالل، حيث تًتبع 

 .2كلم  21.260البلدية على مساحة 

 التاريخ : -2

الويل خالد بن سنان بن غيث بن مريطة بن سلزوم بن مالك بن غالب بن  أخذت ادلدينة امسها نسبة إىل
 قطيعة العيسي، أين بتواجد فيها قربىن وقد نشأت أول نواة دلدينة سيدي خالد يف القرن الرابع اذلجري على ضفة

ر  اليوم الوادي "الفليسي" على مقربة من ضريح ىذا الويل، ويف القرن السابع اذلجري نزح السكان إىل ما يع
 بادلدينة القددية حبثا عن ادلناطق الصاحلة للزراعة ونقاط ادلياه.

 مساجد ومعالم المدينة : -3

ادلسجد الشرقي -مسجد عقبة بن نافع و-ىجري و 4منها : ادلسجد العتيق الذي يعود بناءه إىل القرن 
مسجد الشيخ أمحد -سجد اذلجرة و-مسجد الشيخ النعيمي و-و مسجد الثقوي-مسجد موسى ن نصَت و-و

ادلسجد العتيق –مسجد معاذ بن جبل -مسجد خالد بن الوليد و-مسجد الشيخ عبد اجمليد حبو و-بصطامي و
 واحات النخيل.–ادلدينة القددية وازقتها الضيقة –قرب حيزية –ضريح خاجل بن سنان–

 صة ادلشاع اإلبداعي.النصوص منشورة على مواقع األنًتنت برخ 

 بني عباس والية بشار :ـ 06

 الموقع : -1

بٍت عباس مدينة سياحية وإحدى أكرب بلديات والية بشار تقع يف اجلنوب الغريب للجزائر تتوسط واليتُت 
 كلم.  350جنوبا والية أدرار دبسافة  6كلم على الطريق الوطٍت رقم   250الشمال مقر والية بشار دلسافة  من

 .البيضاء ة الساورة، وأيضا بالواحةىر تعر  جبو 

 12000ويبلغ عدد سكاهنا  2كلم  10.040، تبلغ مساحتها حوايل 1956ىي مركز دائرة منذ العام 
 نسمة.



ة" لسي علي بن الحرمة    المبحث الثاني:      األماكن في قصيدة "يا سالك الواحل  
 

29 
 

حيد البلدية من الشمال الشر والغر  بنيت بٍت عباس على تلة صخرية على الضفة البَتي لوادي الساورة
 العرق الغريب الكبَت أما من اجلنوب واجلنوب الغريب فرادي الساورة.

تتمتع بٍت عباس مناخ صحراوي حار وجا  مساء صافية طيلة أيام البنية مع نذرة يف التساقط، أحيانا 
 ىطول أمطار ىجائية تتسبب يف حدوث سيول أو فياضانات بوادي الساورة.

طاء النباٌب بٍت عباس يف األساس صحراوي، أثرت ندرة سقوط األمطار على تطور االنواع النباتية يف الغ
 سلتلف أنوا األراضي : احلمادة )صحراء صخرية(، الوادي والعرق )رلموعة الكثبان الرملية(.

 الصناعة : -2

 عباس منطقتُت صناعيتُت : إىل النشاطات التجارية يف وسط ادلدينة والشارع الرئيسية توجد بٍت باإلضافة

 تقع شرق ادلدينة على طريق ادلطار وتضم احملطة القددية لتوليد الكهرباء، مصنع  الصناعية األولى : المنطقة
 ادلشروبات الغازية مصنع ادلياه ادلعدنية )مشروع(، وادلستشفى ادلدين زلمد يعقوب.

 : تقع دبدخل ادلدينة حيث توجد احملطة اجلديدة لتوليد الكهرباء اليت يغطي لنتاجها   المنطقة الصناعية الثانية
 كافة منطقة الساورة.

 الفالحة : -3

 يعاين قطاع الفالحة من نقص يف ادلياه وارتفاع رحبية العمل يف قطاعات أخرى.
 ادلنطقة. ذات ادلذاق اجلميل والشهرة عند سكان –احلمَتة  –من أىم منتجات الواحة من التمور 

 السباحة : -4

 سياحية ىي : إمكانياتالسباحة ىي أىم قطاع اقتصادي للمدينة إذ ديكننا سبييز عدة 

 : ركوب اجلمال، زيارة العرق الغريب الكبَت والعديد من رحالت التمشي. السياحة الصحراوية -

 الزيارات وباخلصوص ادلولد النبوية الشريق. السياحة الدينية : -

 الباحثون الذين بًتددون على مركز األحباث يف ادلناطق اجلافة. :السياحة العلمية  -

 التضامنية. السياحة -
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 السياحة التطوعية : الورشات التطوعية وترميم ادلعامل األثرية الذي تقوم بو اجلمعيات احمللية. -

 تضم بٍت سبعة قصور : زيارة القصور : -
 .قصر بٍت حسان 
 .قصر أوالد مهدي 
 قصر أوالد رحو 
 .قصر بٍت عباس : وىو األكرب واألىم من الناحية السياحية ومن ناحية عدد السكان 
 .زقاق واروروت 
 .قصر القصبة 
  كلم عن بٍت عباس، على اجلانب األيسر من الطريق ادلؤدي إىل   30زيارة جدار الصُت الكربوين : يبعد حوايل

 èالتواتة.

 بوسعادة : ـ07

 الموقع : -1

كلم جنوب العاصمة اجلزائرية بوعادة مدينة جزائرية عرفت بوسعادة منذ القدم كمركز   242تقع على بعد 
ذباري مهم ينتج ويسوق فيها احللي واجملوىرات الفضية والسجاد والصناعة التقليدية أخرى كاخلناجر )ادلوس 

 ة.البوسعادي( اليت محل اسم ادلدينة، إضافة لكوهنا مركزا ذباريا للرحال

 السياحة : -2

فهي موقع سياحي وطٍت خاصة يف فصل الشتاء، وتشتهر يف الصيف جبمال منظر الواد ادلسمى واد 
بوسعادة وأىم مناطق الواد ىي : طاحونة قريروا، قلتة اجلمل، جنان الروي، احلجرة الطاحية، ادلقطع ادلغازلت 

 السبعة، عُت بن سامل.

 الصناعات التقليدية والتراث: -3

ما زالت صناعة احللي ببوسعادة تتوارث أبا عن جد وىي الصناعة اليت ساعدت سكان الواحة على العيش 
والتأقلم مع ظرو  البيئة ففي القدم كان احلريف يستعمل موقدا حيفر لو يف األرض واليوم يستعمل وعاء قدره بعض 
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وملقطا وحصبة وقطعة حديدية  يف أىم ومطرقة 10سم وقوالب حجمها  10يف  30الليًتات وسندنا حجمو 
 .1ليساوي ويصقل زلتوى القالب وكذلك مربدا وأحيانا نازقا أو منفخا

                                                           
 على موقع واي باك مشُت. 2016مارس  03نسخة زلفوظة  2008 إحصاء السكان لوالية ادلسيلة، 1
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 البرياني اليحياوي حسن بن لعلي"الثورة" قصيدة في األماكن أسماء: الثالث المبحث

 :البرياني اليحياوي حسن بن عليالمطلب األول: تعريف بالشاعر 
السايح بن مبارك بن علي بن مبارك بن سيدي أزلمد بورقبة بن سعيد بن  ىو علي بن حسن بن مسعودن

سيدي حيىي بن ابراىيم، ويتصل نصبو بالفًتة النبوية الشريفة عن طريق عبد السالم بن مشيش ادلغريب، ويتصل 
ل نسب بن مشيش كما ىو مشهور باحلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو وفاطمة الزىراء بنت سيدنا رسو 

اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وقبيلتو تدعى أوالد  سيدي حيىي بربيان، وفرقتو تدعى فرقة أوالد بورقبة أو الرقاب، نسبة 
زلرم  09إىل الشيخ سيدي ازلمد بورقبة الويل الصاحل، ادلعروف بضرحيو يف منطقة احلشين بزلفانة وادلتويف يف 

 ىـ.982

سيدي مبارك، ادلعروف بضرحيو بادلنطقة ادلسماة بامسو )سيدي  الشاعر لقبو العائلي أوالد مبارك من جو
 مبارك( بوادي بالوح الفرقاين بربيان.

 مولده :

 2545م ببيان، كما تشري إليو الوثيقة رقم: 1886ولد علي بن حسن اليحياوي الربياين يف سنة 
د موسى بن ابراىيم إىل أن علي بن ة من الدفًت األصلي ادلتعلق بعرض بريان، من الفرقة اإلدارية أوالجادلستخر 

 م مخسني سنة.1936حسن أوالد مبارك، كان يبلغ من العمر سنة 

مل يكن شاعرنا وحيد واليده بل كان لو أخ امسو عبد القادر عاش مغًتبا بفرنسا، وأخ آخر امسو ادلسعود  
عة والكرم ومل يكن أجداده بدوا كان من كبار الشجعان بادلدينة، وكانت عائلتو على فقرىا معروفة بالعلم والشجا

 رحال، بل استقروا مبدينة بريان مند انتقال فرقتهم إليها من العطف.

عاما ويبدو أنو مل يكن زواجو األول، كما يبدو من  26م بربيان وىو يبلغ من العمر 1908تزوج سنة 
 خالل الروايات أن سي علي تزوج عدة مرات.

إىل الطريقة القادرية، تعرف بالعلم والشرف. درس مبادئ العربية كان الشاعر ينتمي إىل عائلة تنتسب 
والنحو على يد الشيخ محو بن موسى بن يامي ادليزايب العطفاوي أصال، كما حفظ القرآن وأخذ عقيدة األشاعرة 

 وفقو ادلالكية عن شيخو السماحي بن زلمد بن سليمان شطفور.
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لك تدويناتو وتعليقاتو على الكثري من حواشي الكتب اليت  كان الرجل يتمتع بثقافة أدبية عالية، تثبت ذ
 كان يطالعها...، لو يف النثر والشعر لغة لطيفة حيث كان أدبيا حسن األسلوب سلس الكتابة...

اشتغل سي علي بن حسن بالتدريس يف جامع سيدي السماحي العتيق وشغل منصب اإلمامة لسنوات 
م حىت هناية الثالثينات وتركها بسبب مضايقات تعرض 1933سنة  عدة، بعد أن تويف شيخو السماحي شطفور

ذلا، وبالرغم من كل ما لقيو الشيخ سي علي بن احلسن منم العنت واإلنكار يف رلتمعو فإنو ظل يتمتع بقدر واسع 
 من التبجيل واالحًتام عند سكان ادلدينة )مالكيتهم وإباضيتهم(.

بد القادر للعمل بالعاصمة ومن الشواىد الدالة على تواضع الرجل تويف وحيدا بعد أن استقر ابنو الوحيد ع
قولو يف تقدديو لقصيدة الثورة )... فقلت قوال ال يسمن وال يغين من جوع، ورمبا يطلع عليو عارف وجيد فيو خطأ، 

 .1 فال يسرع إىل اللوم أن ادلعرفة قاصرة...(

 بيتا 120وقولو يف آخ القصيدة اليت تعدت أبياهتا 

 َمتـَْعدِّي بِْليْد َما نـَْعَرْف َوالُــــو ِمْن ِضيَقْت ُروِحي تْـَفَوْىْت بـَْلْمَشاَعـــرْ 

 وفاتو :

م بربيان ودفن مبقربة عبد القادر اجليالين بربيان مع 1971فيفري  06تويف علي بن حسن بن مسعود يوم 
 .2اهلل أمجعنيشيخو سيدي أمحد بن احلرمة ورفيقو يف الدراسة سي لـ براىيم، رمحهم 

 5يوم تقالل اجلزائر سقد قاذلا الشاعر عشية افهي تدخل ضمن الشعر الثوري، و أما ما يتعلق بالقصيدة 
، حيث ألقى الشاعر ىذه القصيدة على مجوع بوالية غرداية حفل هبيج شهدتو مدينة بريانيف م 1962جويلية 

ويستحضر الشاعر فيها بعض األماكن اليت دارت فيها معارك القتال بني  .3احلاضرين بعد كلمة افتتاحية عميقة
جيوش اجملاىدين وقوات االستدمار الفرنسي؛ ويشري فيها إىل أن الثورة التحريرية ىي عبارة عن انتفاضة للعرب 

                                                           

ببلدة العطف مدة، ولو سيدي ازلمد السايح بن أمحد الشريف اجلد األعلى لقبيلة أوالد السايج، من أولياء القرن العاشر ىجري، جلس للتدريس  /1
 هبا مقام يزار يعرف بامسو، كان قادري الطريق، دفن ببلد عمر بوادي ريغ، ولو زاوية شهرية ىناك.

م( مفيت ادلاليكة وإمامهم بربيان يف زمانو، خترج من الزيتونة وشارك يف 1934-1952احلاج السماحي بن زلمد بن سليمان بن شطفور اليحياوي ) /2
 يسي جلمعية العلماء ادلسلمني اجلزائيني بالعاصمة كان مصلحا شديد الغرية على الدين، وىو أستاذ الشاعر علي بن حسن وشيخو.االجتماع التأس

دب / انظر تفاصيل ذلك يف: / بن التومي خليدة وآخرون، الشاعر علي بن حسن اليحياوي الربياين: حياتو وشعره، مذكرة الليسانس يف اللغة واأل 3
 وما بعدىا. 72، ص: 2011 – 2010راف الدكتور عاشور سرقمة، قسم اللغة واألدب العريب، جامعة غرداية، العريب، إش
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لالستعمار  مجيعًا ضد الظلم؛ واجلزائر يف ذلك ختطو خطوات بقية الدول العربية األخرى اليت حتررت من التبعية
 وافتكت استقالذلا بالقوة.

 وقد توقف الشاعر يف ذلك عديد األماكن سنتوقف عند عدد منها.

 المطلب الثاني: أسماء األماكن في القصيدة
 البرواقية : ـ1
 الموقع : -1

 (.10كلم، تقو على الطريق الوطين رقم )  071ىي بلدية تابعة لوالية ادلدية، وتبعد عن اجلزائر العاصمة بـ 

 وىي ذلا نفس ادلناخ مع عني وسارة، فلها شتاء بارد جدا وصيف حار يتميز بارتفاع الرطوبة. -

 وىي دتتاز بغطاء نبايت كثيف نظرا لوجودىا على مرتفعات كبرية. -

 السياحة : -2

 نظرا دلوقعها ادلمتاز فإهنا تتمتع جباذبية سياحية كبرية. -

 اجلبلية.فموقعها ادلمتاز أىلها إىل تكون رائدة يف السياحة  -

دتتعها بغطاء نبايت جعل منها مقصد للعائالت، لكن الشيء ادلالحظ يف ىذه ادلدينة ىي نقص ىياكل  -
 االستقبال.

 التجارة : -3

تتميز بكوهنا تقع على حافة الطريق الوطين ما جعلها مهزة وصل بني مشال البالد وجنوهبا وشلرا رئيسيا لقوافل  -
 التجارة.

 فة وىذا راجع كذلك للكثافة السكانية للمدينة.فهي تتميز حبركة جتارية كثي -

 فهي تغطي حاجيات سكاهنا وتزيد، كما أن هبا سوقان أسبوعيان يومي األحد واجلمعة. -

 الصناعة : -4

 تعترب قطب صناعي مهم وأىم مصانعها صلد :

 ( وحدة إنتاج ادلضخات والعتاد الفالحيPOVAL.) 

 SKB .شركة كهرباء الربواقية 
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 الفالحة : -5

 تعترب مدينة ذات طابع فالحي رعوي، حيث أهنا تشتهر بزراعة الكروم والكرز وإنتاج الفلني. -

 ويعترب إنتاج الكروم ادلدخول األساسي لكثري من سكاهنا فهم يعتربون من احملًتفني يف زراعة وإنتاج الكروم. -

 أحياء ذات أسماء مرتبطة باألولياء :
 صلة بأمساء أولياء الصاحلني. ال يوجد يف مدينة الربواقية أحياء ذات -

 أسماء ذات المناسبات الوطنية :
  نسبة إىل تاريخ اندالع ثورة نوفمرب. 0843نوفمرب  0حي : 

  فيفري : نسبة إىل اليوم الوطين للشهيد. 07حي 

 أحياء ذات دالالت عامة :
  مسكن وىو حي حديث النشأة. 711مسكن : حي يضم  711حي 

 : نسبة لتواجد السجن ادلشهور سجن الزمالة. حي الزمالة 

 البعد الصوتي ألسماء أحياء مدينة البرواقية :
كما الحظنا سابقا صلد نفس ادلالحظة يف أمساء مدينة الربواقية على الرغم من قدم ادلدينة فال صلد تلك   

 األمساء اليت ذلا صدى صويت كبري.
فرنسي لكون ادلدينة امتازت بتواجد كبري للمعمرين، وبعد فأغلب األحياء تنسب إىل ما تركو االستعمار ال

 االستقالل أخذت األمساء بعض ادلناسبات الوطنية أو اإلدارة ىي اليت قامت بتسمية األحياء.
لكن ىذا ال دينع من وجود بعض األحياء اليت ذلا اسم حيمل صدى صويت وإن كان ضعيف كحي القرية 

جع إىل جتمع صغري جبانب ادلدينة مث توسع ومحل اسم القرية الفالحية نسبة الفالحية سي بوبكر فهذا االسم ير 
لقلة عدد السكان وشلارسة أغلبهم دلهنة الفالحة، وأخذ اسم سي بوبكر لشخص اشتهر أنو كبري القرية ويرجع إليو 

 .1سكاهنا حلل مشاكلهم
 
 
 

                                                           
 .12/02/2008الربواقية : ناصر أمحد، حبث منشور يف رللة جامعة ادلدية بتاريخ /  1
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 : قصر البخاري ـ2
 الموقع : -1

كلم عن العاصمة وتقع على طول هنر الشلف عند تقاطع اذلضبة   041ىي بلدية تابعة لوالية ادلدية، تبعد بـ  -
 العليا وجبال األطلس.

 وىي تتوفر على الكثري من الينابيع  مثل عني القليل، عني الصفاء. -
 مناخ ادلدينة بارد شتاء وساخن نوعا ما يف الصيف. -

 (.0ادلدينة تقع على الطريق الوطين رقم ) -

 السياحة : -2

 كوهنا دتتاز مبوقع شلتاز فإهنا مدينة سياحية بامتياز. -

لكوهنا حتوي العديد من اآلثار القددية واليت تعود إىل فًتة الدولة الرستيمة، وكذا العديد من اآلثار اليت تعود  -
 للحقبة العثمانية.

 ستقبال شلا يؤدي إىل تقليص عدد السواح فيها.لكن ادلدينة تفتقر إىل ىياكل اال -

 التجارة : -3

عرفت ادلدينة منذ القدم بكوهنا منطقة عبور للقوافل التجارية، فهي مدينة جتارية بامتياز، فالنشاط التجاري 
 للمدينة يغطي احلاجات اخلاصة بالسكان ويزيد.

 الفالحة : -4

 زراع احلبوب، وأغلب السكان يركزون على زراعة احلبوب.تعترب ادلدينة فالحية ومن أشهر ادلنتوجات فيها صلد  -

 يقوم السكان باالىتمام الكبري بزراعة احلبوب دلا ذلا من تدعيم من طرف الدولة وللمدخول اجليد ادلتؤيت منها. -

 الصناعة : -5

إىل ال يعترب ادلدينة مدينة صناعية إال أهنا تضم بعض ادلطاحن الكبرية كمطاحن قصر البخاري، باإلضافة  -
 صناعة احلليب ومشتقاتو.

 كما صلد الصناعة التقليدية يف ادلدينة مثل : صناعة الزرايب. -
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 أسماء األحياء :
ال يوجد يف ادلدينة أمساء مرتبطة باألولياء الصاحلني لكن صلد بعض األحياء اليت ذلا أمساء تارخيية مرتبطة 

 نسبة لبين ميزاب. مبؤسسي ادلدينة من اإلباضية كحي ادليزابيني
 أسماء أحياء مرتبطة بالمناسبات الوطنية :

  0851جويلية  145جويلية : نسبة إىل تاريخ االستقالل  14حي. 

  0843نوفمرب  0الثورة التحريرية  الندالعحي أول نوفمرب : نسبة. 

 .حي ادلصاحلة : نسبة دلشروع وقانون ادلصاحلة الوطنية الذي قام بو الرئيس السابق 

  الوئام : نسبة دلشروع الوئام الوطين.حي 

 الصدى الصوتي ألسماء األحياء :
 نفس ادلالحظة اليت تكررت معنا يف السابق ديكن قوذلا على أحياء مدينة قصر البخاري. -

لكن صلد يف بعض أمساء األحياء كحي ادلزايب نسبة للسكان الذين قطنوا ادلدينة أوالدىم بين ميزاب الذين  -
باهبم، وىو االسم األكثر تداوال يف ىذه ادلدينة لكون بين ميزاب قد أثروا بشكل كبري يف واشتهر أسسوا ادلدينة 

 .1تاريخ ادلدينة وعاداهتا

 عين وسارة :ـ 3
 الموقع : -1

، أما جنوبا بلدية القنيين، وإىل ىي واحدة من ادلدن اجلزائرية التابعة لوالية اجللفة حيدىا مشاال بلدية بوغزول -
 الغرب منها يقع بلدية مخيس ادلويعدات، وإىل الشرق تقعد بلدية بنهار.

 كلم.  111كلم وعن اجلزائر العاصمة بـ   011وىي تبعد عن مدينة اجللفة بـ  -

 نوب.وىي تتميز بكثافة سكانية كبرية، وىي نقطة عبور ولقاء للعديد من ادلناطق وخاصة بني الشمال واجل -

 ويعترب مناخها شلاثال للمناخ السائد يف مدينة اجللفة، فهو بارد شتاء ودافئ صيفا. -

 السياحة : -2

على الرغم من موقعها ادلمتاز وكرب مساحتها إال أن اجلانب السياحي يكاد ينعدم يف ادلدينة على الرغم من 
 الفرنسية.توفرىا على العديد من األماكن األثرية القددية كادلساجد والثكنات 

                                                           
 ، رللة السياحة واألسفار، اجللفة.13/09/2018صابرين السعود / 1
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 التجارة : -3

 وموقعها االسًتاتيجي استقطبت عني وسارة ادلهاجرين من الشمال واجلنوب، شلا أنعش حركة التجارة فيها. -
 ة بوصفها وصل بني الشمال واجلنوب.ري وىي تعرف حركة جتارية كب -

 وتضم العديد من األسواق األسبوعية كسوق يوم السبت واألربعاء. -

 اللوز عينة( : المنتجات الفالحية )زراعة -4

 الفالحية اخلصبة وخاصة منطقة سرسو الفالحية. تتميز بأراضيها -

يعد إنتاج اللوز من أصلح ادلنتوجات الفالحية يف منطقة عني وسارة ويعترب مهنة أساسية لفئة كبرية من سكان  -
 ادلنطقة.

ود عليهم بفائدة كبرية سواء على ويركز منتجو اللوز على نوعية ادلنتج وىو اللوز ويستثمر فيها رأس أمواذلم، وتع -
 مستوى ادلدخول أو على مستوى األرباح.

 الصناعة : -5

 صلد يف منطقة عني وسارة العديد من الوحدات الصناعية ادلنتجة ويف صناعات متنوعة. -

 خاصة يف رلال صناعة احلليب ومشتقاتو، وكذا ادلشروبات الغازية والصناعية الزجاجية. -

 من ادلطاحن الكبرية. وتوجد هبا العديد -

 أسماء األحياء الخاصة باألولياء :

 ال يوجد يف مدينة عني وسارة أمساء أحياء ألولياء الصاحلني.

 أسماء أحياء لشخصيات وطنية :

 حي مصطفى بن بولعيد : وىو شخصية وطنية ورلاىد كبري ومن ادلفجرين األوائل للثورة التحريرية. -

وىو شخصية ثورية مشهورة وىو من أوائل الطلبة الذين تركوا مقاعد اجلامعة  حي طالب عبد الرمحان : -
 بالثورة التحريرية وكان سلتصا يف صنع ادلتفجرات. والتحقوا

 أسماء أحياء الخاصة بالمناسبات الوطنية :

  الوطين. االستقاللمناسبة  0851جويلية  14جويلية : نسبة لـ  14حي 

  أو وقف انطالق النار.حي النصر : نسبة لعيد النصر 
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 الدراسة الصوتية :

 14على الرغم من قدم ادلدينة إال أن أغلب أسامي األحياء تكاد تكون إدارية زلضة، كتسمية حي 
 جويلية، أو صلدىا مرتبطة بالشخصيات الوطنية كحي مصطفى بن بولعيد.

 .1فادلالحظة العامة ألمساء مدينة عني وسارة فنجدىا تفتقد أمساء أحياء ذات داللة صوتية

 مدينة حاسي بحبح :ـ 4
 الموقع : -1

من اجلزائر  131كلم وىي   31من أىم بلديات والية اجللفة وتبعد عنها بـ ، وتعد 0848تأسست سنة 
 العاصمة.

 (.0تقع على الطريق الوطين رقم ) -

 ادلنطقة عبارة عن ىضاب عليا. -

 حيدىا مشاال : بلدية بويرة األحداب. -

 شرقا : بلدية حاسي العش. -

 اجلنوب الشرقي : بلدية سيدي بايزيد. -

 غربا : بلدية الزعفان. -

 الشمال الغريب : بلدية القرنيين. -

 ومناخها جاف ومتوسط حني تكون باردة شتاءا وساخنة نوعا ما يف الصيف. -

 السياحة : -2

تهر ادلدينة بالسياحة كثريا، إال انو مؤخرا اكتشفت العديد من الينابيع احلارة ادلعدنية شلا يؤىلها ألن ال تش
 تكون مدينة سياحية.

 التجارة : -3

( فهي تشهد حركة جتارية ال بأس هبا، فهي تغطي احلاجيات 0كوهنا تقع على الطريق الوطين رقم )
 األساسية لسكاهنا.

                                                           
 .12/10/2007بتاريخ  105اجللفة، نشر مقال جبريدة الشعب العدد  بوعزارة شلبة، باحثة من/ 1
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من اليد العاملة على نشاط الرعي، وبالتايل فتجارة  60%دتتاز بطابع سهي رعوي، ويعتمد فيها  وىي
 ادلاشية رائجة بادلنطقة.

 الفالحة : -4

يقتصر النشاط الفالحي على زراعة احلبوب مثل القمح والشعري، ويعترب تربية ادلواشي ىي ادلهنة ادلسيطرة يف 
 ادلنطقة لكون ادلنطقة رعوية بامتياز.

 الصناعة : -5

 ال تعترب ادلدينة صناعية، لكن يوجد هبا بعض الصناعة التقليدية ادلتمثلة يف :

 صناعة الزرايب. -

 صناعة اجللود )األلبسة التقليدية(. -

 أسماء األحياء :

 ال توجد بادلدينة أحياء ذات صلة بأمساء األولياء الصاحلني. -

 صلد فيها أحياء حتمل أمساء مناسبات وطنية مثل :  -

  0851جويلية  14جويلية : نسبة إىل تاريخ االستقالل  4حي. 

  مسكن، حي ادلفتشية اإلقليمية  64مسكن نسبة لوجود  64وأحياء حتمل أمساء عامة مثل : حي
 للتجارة نسبة لوجود مفتشية التجارة.

 الصدى الصوتي ألسماء األحياء :

تعترب ادلدينة حديثة النشأة فأغلب أمساء ادلدن صلدىا أعطيت أمساء من اجلهات اإلدارية للدولة، مثل حي 
 جويلية حي ادلفتشية اإلقليمية للتجارة. 4

لكن ىذا ال دينع من وجود بعض أمساء األحياء اليت ذلا داللة صوتية وإن كانت ضعيفة مثل القندوز نسبة لعرش 
عرض الغالب يف ادلنطقة، وصلد حي اخلضراء نسبة لكثرة ادلساحات اخلضراوية من بساتني القندوز والذي ىو ال

 .1صغرية ومساحات أنشأىا السكان جبانب منازذلم

                                                           
 ، رللة السياحة واألسفار، اجللفة.17/10/2016شرين طقاطقة / 1
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 الجلفة : ـ5
 الموقع : -1

كلم عن سطح البحر ىي   0111كلم، وترتفع بـ   211تبعد عن العاصمة حبوايل  ىي عاصمة والية اجللفة،
 شبو صحراوية شتاؤىا بارد وصيفها حار جاف ويكون غالبا ألطف عن مناطق الساحل. ةبيمنطقة سه

حيدىا مشاال ادلدية، وادلسيلة شرقا، وتيارت غربا، وذلا جدود جنوبية مع بسكرة والوادي، وورقلة، ومع األغواط  -
 رداية يف اجلنوب الغريب.اوغ

 كبرية.يعترب مهزة وصل بني الشمال واجلنوب وهبا كثافة سكانية   -

 السياحة : -2

 يعترب منطقة سياحية دلا حتتويو من آثار قددية خاصة يف منطقة زكار. -

 وجود الكثري من ادلعامل السياحية يف ادلنطقة يكدار البارود، ادلتحف )الكنيسة سابقا(. -

 تعترب مدينة تفتقر دلراكز االستقبال كالفنادق.إال أهنا  -

 التجارة : -3

لكوهنا منطقة عبور بني سلتلف مناطق الوطن ولوجود شبكة ىامة من الطرقات، حني دير عليها الطريق الوطين  -
 مبا أىلها لتكون منطقة جتارية بامتياز. 13 – 17 – 10رقم : 

نشاط جتاري كبري يغطي احتياجات ادلنطقة، والواليات اجملاورة ذلا، وهبا العديد من األسواق األسبوعية  وهبا -
 وخاصة أسواق ادلواشي باعتبارىا منطقة رعوية بامتياز.

 المنتوجات الفالحية : -4

 سكاهنا.يعترب النشاط الغالب لسكاهنا ىوا لفالحة وخاصة تربية ادلواشي األغنام، فهي العمود الفقري ل -

زراعة البقول اليت   وإتباعالكالء لتغذية ادلاشية،  بإنتاجكما أهنا تتمتع بإمكانية تنمية فالحية كثيفة وحديثة  -
 عالية ويعتمد عليها الكثري من سكاهنا. إنتاجيةكانت ذلا 

 الصناعة : -5

 تعترب الصناعة التقليدية ادلورد األساسي لكثري من سكاهنا. -

 للخيول وتدليلها واالعتماد هبا، فاشتهرت بصناعة السروج وصناعة اجللود.ولكوهنم يشتهرون يكسبهم  -

 صناعة الزرايب وادلالبس التقليدية كالربنوس، القشبية. -
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 وهبا بعض ادلنشآت االقتصادية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية. -

 ادي يف ادلنطقة.ويعتمد أغلب أفرادىا على تربية األغنام )ادلاشية( فهي العمود الفقري للنشاط االقتص -

 أسماء األحياء المرتبطة باألولياء الصالحين :

 ال يوجد يف مدينة اجللفة أحياء مرتبطة أمسائها بأولياء صاحلني. -

 أسماء مرتبطة بالمناسبات الوطنية :

 الثورة التحريرية الكربى. انطالقنوفمرب  0وفمرب : نسبة إىل نصلد حي أول  -

 جويلية. 14: نسبة إىل تاريخ االستقالل  جويلية 4حي  -

 حي الوئام الوطين : نسبة دلشروع الوئام الوطين. -

 الدراسة الصوتية لبعض أسماء األماكن بمنطقة الجلفة :

على الرغم من كون ادلدينة قددية ادلنشأ، ودتيز سكاهنا يقول الشعر، إال أننا ال صلد يف أمساء أحيائها ذلك البعد  -
 الصويت.

وديكننا أن نالحظ بعض الظواىر الصوتية يف بعض التسميات كحي بن سعيد نسبة عائلة بن سعيد وىي  -
 عائلة ثورية سكنت احلي من القدمي وأصبح يعرف بامسها وذلا مسامهة كبرية يف الثورة التحريرية الكبرية.

 اقي األحياء األخرى.احلي واليت دتيزه عن ب احي احلدائق الرتباطة بكثرة ادلساحات اخلضراء يف ىذ -

كما صلد بعض األحياء اليت حتمل أمساء القطب اجلامعي وىذا نسبة لوجود اجلامعة ادلركزية وباقي ادلعاىد  -
 ادلركزية التابعة ذلا.

 ـ عين البل )عين االبل(:6

 الموقع : -1

 كلم جنوب مدينة اجللذة وىي إحدى بلديات والية اجللفة باجلزائر.  63تقع عني اإلبل  -
 حيدىا كل من : -
 شرقا : زكار. -

 غربا . تعضميت. -

 اجلنوب الغريب : دلدول -
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ألف نسمة  66أما حاليا فيبلغ عدد سكاهنا أكثر من  63463يبلغ عدد سكاهنا  8991وفقا لتعدد عام  -
يربطها بعاصمة ادلقاطعة اجللفة إىل الشمال  81و 8الطريق السريع العابر للصحراء قم  6331حسب إحصاء 

 اجلنوب الغريب من ادلدينة يوجد عدد من اجملاالت اليت ديكن للسكان زراعتها ببعض احملاصيل، كما الشرقي إىل
تتميز عني اإلبل بغناىا الثقايف خاصة اآلثار القددية كل منها القصر القدمي وعري الشرشارة وكذا رسوم ما قبل 

 .8913تقريبا وىي دائرة منذ  6لمك  4663التاريخ ادلصنفة عادليا، تبلغ مساحتها )بلدية عني االبل( 
 بلديات : 6تشمل دائرة عني اإلبل  -
 زكار. -

 تعضميت. -

 اجملبارة. -

 األغواط : ـ7
 الموقع :

ىي إحدى الواليات اجلزائرية، حيدىا مشاال والية تيارت، غربا والية البيض، جنوبا والية غارداية، وشرقا والية  -
 اجللفة.

 كلم.  433وىي تبعد عن العاصمة مبسافة  -

تعترب والية األغواط والية سهبية، ذات طابع رغوي وفالحي، كما تتواجد فيها منطقة ذات طابع صناعي حبث  -
 وىي حاسي الرمل فهي والية طاقوية يف ادلقام األول.

 السياحة : -

، باإلضافة إىل وجود ويف والية األغواط يوجد أكرب مقر سياحي بالوالية وىو قصر كوردان أو الزاوية التجانية -
مناطق سياحية غاية يف الروعة واجلمال مثل منطقة الغيشة، تاوبالة، الدلاية، احلويطة، ومادنا، ىذه األخرية اليت 

 تتميز بفوىتها الناجتة عن سقوط ينزك وتوجد ببلدية حاسي الدالعة جنوبا.
 الصناعة :  -

سي الرمل وهبا احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي، صلد يف والية األغواط منطقة صناعية ىامة وىي منطقة حا -
 فهي والية طاقوية بامتياز.

 رأس من ادلاشية. 4333.333كما تشتهر والية األغواط بًتبية ادلواشي حيث حتتوي أكثر منم  -



 المبحث الثالث: اسماء االماكن في قصيدة '' الثورة'' لعلي بن حسن اليحياوي البرياني
 

34 
 

 التجارة :

غرب البالد توجد بوالية األغواط جتارة مزدىرة نوعا ما باعتبار الوالية مهزة وصل بني مشال وجنوب البالد وبني  -
وجنوهبا، فموقعها ادلمتاز أىلها لتلعب دورا كبريا يف عملية التبادل التجاري بني الواليات، وهبا سوق أسبوعي 

 للسيارات وذلك كل يوم سبت وىو ذو مسعة وطنية ويقصده الناس من كل مكان.
 أمساء األحياء اخلاصة باألولياء : -

 والد صاحلني، لكن يوجد هبا أحياء قددية ادلنشأ وىي :ال يوجد مبدينة األغواط أحياء حتمل أمساء أ -
زقاق احلجاج نسبة لكون احلجاج الذين ينوون السفر كانوا ديرون منو ليجتمعوا يف ساحتها الشهرية، رحبة  -

 الزيتون ومسيت كذلك لكثرة أشجار الزيتون فيها.

 صلد أحياء : حي الضلعة وحي الصفاح. -

 أمساء األحياء اخلاصة بادلناسبات الوطنية : -
 الوئام نسبة دلشروع الوئام الوطين الذي قام بو الرئيس السابق. -

 .8936جويلية  30جويلية، مسي ىذا احلي ختليدا دلناسبة عيد االستقالل اليت تصادف  30حي  -

 أمساء أحياء ذات داللة عامة : -
والشطيط، وادلقطع الظهراوي، الواحات الشمالية وىناك قرية كما صلد أحياء أخرى وىي : ادلعمورة وادلقام  -

 طبيعي للمدينة الشرقية لواد مزي. امتدادالسنوسي وىي 

 الدراسات الصوتية لبعض أمساء األماكن دلنطقة األغواط : -
ادية، تعترب مدينة األغواط مدينة قددية النشأة، فلها تراث فين سواء عل مستوى األماكن السياحية أو اآلثار ادل -

فعلى سبيل ادلثال : زقاق احلجاج، والذي يتواجد بو ضريح يعتقد زلليا لدى سكان ادلنطقة أنو ضريح سيد عبد 
 القادر اجليالين والذي تقام بو بعض الطقوس مثل التربك بالضريح.

ويعود بناؤه إىل كما صلد برج "تيزقرارين" والذي ديثل حاليا ديوان الوطين للحظرية الثقافية لألطلس الصحراوي  -
 .81011سنة 

                                                           
 .2006-2005/ بن أمحد بن عون، سكان وآثار مدينة األغواط، مشروع حبث اجلزائر، جامعة األغواط، قسم علم االجتماع والدديغرافيا، س.ج،  1
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 .ركاب" لسيدي محمد بن المبروكالمبحث الرابع: أسماء األماكن في "كان اشتملت ل
 المطلب األول: تعريف بالشاعر سيدي محمد بن المبروك

 سيدي محمد بن المبروك البودوي التواتي
 نسبو :  -1

ىو زلمد لـ بن ادلربوك لـ بن سيد أمحد )مول( أبو سبع حجاتـ زلمد بن عبد اهلل زلمد دين اهلل بن علي بن 
 دريس بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب رضي اهلل عنو.راشد بن موسى بن علي بن امساعيل بن إ

 مولده :  -2
ىـ وعاش يف قصر والده وجده سيدي أمحد ادللقب أبو سبع حجات، بزاوية سيدي حيده 1080ولد سنة 

 من قصور مقاطعة بوجو، بوالية أدرار حالياـ باجلنوب الغريب من اجلزائر.
 :  تعلمو -3

يالين : كان رمحو الو عادلا ورعا زاىدا أحد احلفاظ وأخذ عن سيدي يقول عنو عبد الرمحان بن بعومر الت
زلمد الونقايل وعن الشيخ سيدي اعمر بن عبد القادر وعن الشيخ سيدي عبد الرمحان بن عمر، فصار عن علو 

 زللو يف العلم واألدب.

لب العلم وأخذه عن  كانت لو مكانة كبَتة احتلها يف أوساط العلماء يف عصره، وأيضا رغبتو الشديدة يف ط
 كبار العلماء يف عصره.

أيضا تتلمذ على يد سيدي عبد الرمحان بن عمر التنالين، وىناك عديد من العلماء الذين عاصرىم الشاعر 
 ىـ، القرن الذىيب يف احلياة العلمية التواتية. 11يف القرن الذي عاش فيو وىو القرن 

 الونقايل، والويل الصام  موالي عبد ادلالك الرقاين، ومن بُت أولئك العلماء سيدي أزلمد بن عبد اهلل
لي، عوالشيخ عبد الرمحان بن بعومر التنالين، والشيخ سيدي عمر بن عبد القادر التنالين، وسيدي زلمد إيداو 

وسيدي زلمد بن أب ادلزمري، وأيضا سيدي البكري بن عبد الكرمي التضطيطي وغَتىم، وكانوا كلهم علماء 
 اء.وفقهاء وشعر 
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  آثاره :
خلق الشيخ سيدي زلمد ابن ادلربوك عديد من الكتب يف ادلسائل الفقهية واألنساب، ضاعت كلها ومل 

 .1 يعثر على أي منها، وترك الشاعر كذلك ديوانُت شعريُت، أحدمها فصيح واآلخر شعيب )ملحون(
 وفاتو : 

ري، تويف عن عمر يناىز القرن ومخسة ىـ( اذلج12ىـ يف القرن الثاين عشر )1195تويف الشاعر حوايل 
 .2( سنة وقد دفن يف القرب الذي حفره بيديو15عشر )

أما قصيدة " كاْن اْشَتْمَلْت َلرَْكاْب" فتدخل ضمن شعر الرحلة إىل البقاع ادلقدسة ألداء فريضة احلج، 
َت إىل الكعبة ادلشرفة؛ واليت يقودىا و"اْشَتْمَلْت" أي اجتمعت و" َلرَْكاْب" مجع رَْكٍب؛ وىي القافلة اليت تنوي الس

عادة من يسمى بـ: "قائد الركب النبوي" الذي؛ يقرر تاريخ السفر؛ وجتتمع مجيع الوفود عنده مث ينطلقون باجتاه 
 البقاع ادلقدسة؛ وأثناء مرورىم ببعض ادلناطق يلتحق هبم أناس آخرون ليكونوا ضمن الركب النبوي.

ة عدة أماكن مترُّ هبا القافلة؛ فيصفها وصفاً دقيقاً أو يوجز يف ذلك؛ ويذكر وعادة ما َيذكر من يصف الرحل
 أيضاً تفاصيل الرحلة؛ وأخبار أخرى عمن ىم ضمن الركب.

 وسنورد تفاصيل بعض األماكن اليت وردت يف القصيدة.

 المطلب الثاني: أسماء األماكن في القصيدة

 :بَ ْلْد اْلُحَجاجْ 
 ىا احلجاج ألداء فريضة احلج.ىي مكة ادلكرمة اليت يقصد 

    زاوية بولنوار:
ّسس ىذه اخلزانة الشيخ زلمد بن عبد الرمحان ادللقب بأيب نعامة ادلولود عام  ،زاوية الشيخ أيب نعامةرمبا 

 .ىـ، وىو شيخ ركب احلج السوداين دلاّ يصل إىل توات1060

 
                                                           

يف منطقة توات مع قراءة يف شعر الشيخ سيدي زلمد بن ادلربوك البودوي، دار الغرب  ( سرقمة عاشور، الشعر الشعيب الديٍت1)
 .85، ص 2008للنشر والتوزيع، وىران، 

ىـ، مجع وحتقيق الدكتور : سرقمة عاشور، دار الغرب للنشر  1195( ديوان : سيدي زلمد بن ادلربوك البودوي التوايت تويف 2)
 والتوزيع.
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  :قَ ْبِليأ
موعة من القصور ىي: )ساىل ـ أركشاش ـ ادلنصور ـ زاوية ىي إحدى بلديات دائر آولف بوالية أدرار وتضم رل

 أيب نعامة(.
 مدينة عين صالح  
 الموقع : -1

  .عُت صام  مدينة تارخيية عرفت مبقاومة االستعمار الفرنسي -

تعرف باسم منطقة تدكلت وىو الكف وسط اليد تعتمد يف مصدر الرزق  1958أصبحت دائرة منذ عام  -
 األوىل مث التمور. على الغاز الطبيعي بالدرجة

حتد مدينة عُت صام  من اجلهة الغربية رلموعة كثبان رملية اليت تقسم ادلدينة إىل نصفُت وتتقدم بسرعة قدرىا  -
 حوايل مًت واحد كل مخس سنوات باجتاه ادلدينة.

ىها إىل حتتوي ادلدينة أربع قصور مبنية من الطوب األمحر كما تتواجد هبا رلموعة من اآلبار اليت متيل ميا -
 ادللوحة.

ضد االستعمار الفرنسي يف الثديكلت حيث وقعت معركة الفقيقَتة  عُت صام  ادلقاومة الشعبيةشهدت منطقة  -
رلاىدا  170كلم مشايل عُت صام  بُت أىايل ادلدينة ادلقدرين بقرابة   25حوايل  1899ديسمرب 28صباح يوم 

 700ب الفرنسي بورقلة وادلقدر عددىا مبا يزيد عن بأسلحة خفيفة وقوات النقيب الفرنسي بأن رئيس ادلكت
رلاىدا حيث مت نقلهم إىل عُت صام   64رلاىد وأسر  50جندي أفضل تسليحا، انتهت ادلعركة باستشهاد  

 لتمارس عليهم كل أنواع التعذيب.

 .قتتواجد بادلدينة العديد من القبائل والطوار  -

نو من الطبقات قادلستخرج من ثاين أوكسيد الكربون وإعادة حتشتهر مدينة عُت صام  بًتشيح الغاز الطبيعي  -
 اجلوية دلنع انتشاره يف اجلو لتلويثو.

عرفت ادلدينة يف القدم كسوق ىامة للعبيد، العاج والذىب القادمة من اجلنوب واليت تتم مقايضتها مع السلع  -
 من الشمال. األوربية القادمة
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 المناخ : -2
وتبلغ احلرارة يف عُت صام   ،ملم يف السنة 25نطقة عُت صام  مبعدل تساقط ال يزيد عن يتميز ادلناخ م

 درجات قياسية صيفا على امتدادىا ما يقارب أربعة أشهر هنارا، بينما تنخفض ليال إىل درجات مقبولة.

ربيع، هتب رياح تتميز أيام الشتاء باحلرارة كما هتب زوابع رملية قوية حاملة معها ذرات الرمل يف فصل ال
السَتوكو احلارة يف فصل الصيف شلا يدفع بدرجات احلرارة إىل مستويات قياسية تفوق اخلمسُت درجة أحيانا 

 وفاة العشرات من الرضع والشيوخ. يفوتسببت يف ادلاضي 

 النقل : -3

دن حتتوي مدينة عُت صام  على مطار داخلي يضمن رحالت منتظمة إىل اجلزائر العاصمة إضافة إىل م
داخلية أخرى كما تتوفر ادلدينة على فندق، زلطة برية للنقل متتص الرحالت إىل الشمال واجلنوب إضافة إىل 

 مطعم ونادي األنًتنت إضافة إىل احتوائها على سليمُت لإلقامة.

 االقتصاد : -4

قطاع للتشغيل  تعترب حقول الغاز والنفط ادلتواجدة بإقليم عُت صام  أىم ادلوارد االقتصادية للمدينة وأىم
خنلة إىل جانب بساتُت اخلضراوات  2.000.00غَت أن ادلدينة ذلا باع فالحي أيضا يتمثل أساسا يف قرابة 

والفواكو، تتواجد أىم ىذه احلقول على احلدود الشرقية واجلنوبية للمدينة وىي زلمية عن طريق حواجز متنع تقدم 
 .1لتوفَت مياه الري االرتوازية اآلباريف عُت صام  أساسا على زحف الرمال من الناحية الغربية، متتد الفالحة 

 : 2فَ َزانْ 

 صحراوية أراض معظمها. احلالية ليبيا من الغريب اجلنوب يف تارخيية منطقة ىي( Phasania: بالالتينية) زانف
 يف ادلنتشرة الواحات اهب تكثر كما. الشمال يف والوديان اجلافة واألهنار ادلرتفعات الصخرية، اجلبال هبا تكثر لكن

 ادلياه ىي بفزان للمياه الرئيسي ادلصدر أن إال ادلياه، مصادر يف القرى بعض عليها تعتمد اليت الكربى الصحراء
 .البًتول من احتياطي هبا يوجد كما. اجلوفية

                                                           
 .2008، من إحصاء الديوان الوطٍت لبلدية متنراست 2016 مارس 03نسخة زلفوظة  1

2  /https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86 
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 مل نتوصل إىل حتديد موقعها. ل:بَ َلْد اْلَنخْ 
 عريف(.أرض الكنانة ) مشهورة وال حتتاج إىل ت :َمَصرْ 

 ) مشهورة وال حتتاج إىل تعريف(.أم القرى  :مكة
 : اْلتَ ْنِعيمْ 
 ومائة ألف سنة يف العثماين زلمود السلطان ادلسجد بٌت .ادلكرمة مكة مساجد أحد التنعيم، مسجد
 لعمرهتا وذلك عنها اهلل رضي عائشة السيدة باسم ادلسجد أشتهر، للهجرة واحد
 وسلم عليو اهلل صلى الرسول ارسلهم الذين الستة ادلسلمُت أحد عدي بن خبيب مبقتل ادلكان أرتبط

 وقد القرآن، وقراءة األسالم أمور لتعليمهم ىذيل من رىط لطلب إجابةً  اذلجرة من الثالثة السنة يف
 إليو فنظر أسره؛ بعد خببيب قريش فخرجت غاضبة؛ تزل مل وقريش أحد معركة بعد مقتلو حادث كان
 .عليو اهلل رضوان قُتل مث ،"احدا منهم تغادر وال مددا، واقتلهم عددا، هماحص اللهم:"  قائالً 

 أىل مع الزبَت بن عبداهلل خرج للهجرة وستُت اربع سنة من رجب شهر يف وادلعراج االسراء ليلة يف
 .1ادلشرفة الكعبة بناء أمت أن بعد العمرة بقصد فأحرموا التنعيم؛ إىل مكة

 ادلسجد الكبَت مبكة ادلكرمة. :ْلَمْسَجْد اْلْكِبي  رْ ا
 كناية عن الكعبة ادلشرفة.  :اْلُحَرهْ 

 مكة ادلكرمة. :َاْم اْلُقَرى

 جبل الرمحة :ْجَبْل َعْرَفوْ 

 تقع حيث احلج مناسك فيها يؤدون إميانية رحلة يف احلجيج هبا مير اليت ادلقدسة ادلشاعر ثالث مزدلفة: اْلمَزْدَلَفة
 مجعا والعشاء ادلغرب صاليت فيها يقيمون مث عرفات من نفرهتم بعد هبا احلجاج ويبيت وعرفات مٌت مشعري بُت

 األضحى عيد يوم التايل اليوم صباح حىت احلجاج فيها وميكث مبٌت اجلمرات لرمي احلصى فيها وجيمعوا وقصرا
 .مٌت إىل ذلك بعد ليفيضوا

                                                           
1  /ar.wikipedia.org/wikiمسجد التنعيم/ 
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بَ ْر َاْشِفيْع اْلَخْلقْ   دينة ادلنورة.قرب الرسول صلى اهلل عليو وسلم بادل :ق ْ

 األماكن أقرب ومن زلمد، النيب عهد منذ ادلنورة ادلدينة ألىل الرئيسة ادلقربة ىي الغرقد قيع :اْلْبِقيعْ 
 حالياً  النبوي ادلسجد مبٌت إىل التارخيية

 رمبا يقصد هبا العودة إىل بلدتو بودة بتوات. : يلَْباَلْد َأَمانِ 
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 المبحث الخامس: أسماء األماكن في قصيدة " ىذا المرة نغربو لرجال توات" للشاعر أحمد ىيبة.

 أحمد ىيبة المطلب األول: تعريف بالشاعر

 أحمد ىيبة :
 الزاوية ( و يتصل نسبة إذل أوالد أؿ سيدي الشيخ.ىو أمحد ىيبة بن الشيخ من عرش " الزوا" ) نسبة إذل 

دبدينة "برزينة" البيض من عائلتو زلافظة عالية النسب ومعروفة ىي  1942ولد أمحد ىيبة يف سنة      
عائلة "ىيبة" وكانت عائلتو من البدو الرحل، لذلك دل سبكنو الظروؼ من االستقرار ألهنا كانت تعيش حياة احلل 

من باقي العائالت الوافدة من تراب والية  قر احلاؿ بعد ذلك لعائلتو دبتليلي الشعانبة، وكغَتىاوالًتحاؿ، واست
البيض ودخل الكتاتيب وادلدرسة القرآنية بالقصر القدمي ودرس على يد الشيخ "الشريف بكار" الشهَت بالطالب 

ع القرآف الكرمي، ودخل ادلدرسة "سي بكار" ودل سبكنو الظروؼ من إسباـ حفظ القرآف ، فكل ما حفظو كاف رب
النظامية، إال أنو دل ينل منها سوى السنة الثانية متوسط وباشتداد عوده دخل معًتؾ احلياة العملية متدرجا يف 
ادلهن واحلرؼ اذل أف امتهن مهنة السياقة وتعمق يف درجاهتا إذل أف زبصص يف قيادة الشاحنة الضخمة )الكَتوار( 

شقا ال يوصف ومن حبو وعشقو ذلا تغن هبا حيث يقوؿ يف مطلع ىذه األغنية " أريو وار واليت أحبها وعشقها ع
يا الكَتوار " وحبكم ادلهنة وظف بأـ الشركات سوناطراؾ كما مسحت لو الفرصة بالتعرؼ على ادلناطق واألماكن 

 إطار البحث والتنقيب وىو ما مكنو من اكتساب اخلربة ومهارات كدليل ومرشد دلختلف البعثات ووفود الشركة يف
يف الصحراء الشاسعة عرب شعاهبا ومسالكها، فأصبحت لو دارية واسعة بًتاهبا يصوؿ وجيوؿ بُت سلتلف حدودىا 
من الشرؽ إذل ادلغرب وجنوهبا ومشاذلا وباحتكاكو باخلرباء والوفود على الشركة وادلختصُت وبفراستو وذكائو وفطنتو 

  (1)سية، االصلليزية، األدلانية، والروسية .سبكن من تعلم أربع لغات: الفرن

 غناؤه:

لقد هنج شاعرنا طريقة الغناء، وقد كاف قبل ذلك يغٍت العديد من القصائد لعدة شعراء من ادلنطقة زلمد" 
خلضر بن قدور" ، "سي البدوي بن حبوص " أّما بالنسبة لغناء قصائده فتقريبا جعلها مسجلة يف عدة أماكن، 

 لو أغاين مسجلة يف أقراص مضغوطة خاصة يف األعراس و احلفالت.حىت أنو وجدت 

                                                           
 ..20/04/2011رويت لنا ىذه ادلعلومات من طرؼ السيد باموف نور الدين مهتم بتاريخ ادلنطقة ، يف لقاء  يـو  - 1
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 بعض الموضوعات التي تغني بها الشاعر:

كغَته من شعراء ادلنطقة، تناوؿ الشاعر معظم ادلوضوعات خاصة اليت كانت مسايرة للوقت احلارل 
 ...اخل. ومشاكلو من حروب ادلنطقة العربية، آفات اجتماعية، ادلرأة و مكانتها يف اجملتمع

فقد غٌت الشاعر عن احلرب اخلليج و غٌت أيضا عن احلج كما دل ينس شاعرنا ادلديح الديٍت معتمد يف 
  (1)ذلك إيقاع واحد، و مستعينا ببعض اآلالت ادلوسيقية مثل"القصبة"، و"البندير "

 شهرة أغانيو: -

معتمدا على آالت  (2)حيمودة"  لقد اشتهرت أغانيو كثَتا ، وىذا عندما أعاد غناءىا الفناف "بن     
موسيقية مثل العود و الكماف و ىذا ما جعل قصائد الشاعر "أمحد ىيبة" تناؿ شهرة كبَتة عرب أضلاء ادلنطقة 

 الصحراوية . 

 ومن األغاين اليت أعاد "بن حيمودة" غناءىا "زينة الكر ارس" اليت يقوؿ يف مطلعها :

 و أنا نساعفك نعطيك الرجيم    يا زينة الكر ارس ديري مهوايا 

و قد نالت منو األغنية شهرة كبَتة يف الزمن الذي صدرت فيو كما تعترب معظم بن حيمودة تقريبا »  
 .(3)« منسوبة لشاعرنا "هبينيسة" 

وقد غٌت "بن حيمودة" أيضاً قصيدة شاعرنا ىذه اليت اخًتناىا للدراسة وىي قصيدة "ىذا ادلرة نغربو لرجاؿ 
، والشاعر يروي فيها تفاصيل زيارتو إذل توات ) أدرار وىي موجودة على شبكة األنًتنيت ويف اليوتوبتوات"؛ 

وذلك برفقة صديقو الذي ؛ اليت يسميها "الزرقة" لعل ذلك ىو لوهنا حالياً( ومروره بعدة أماكن وىو ديتطي سيارتو
وانتهت انت انطالقتو يف رحلتو من حاسي مسعود وقد كدل يذكر امسو، وإمنا أشار إليو أحيانًا بقولو: "رفيقي" ، 

 .إذل بلدتو متليلي، وقد ذكر عدة أماكن سنحاوؿ الوقوؼ عند بعضها ىاىنا

 
                                                           

1  - :  .05/05/2011رويت لنا ىذه ادلعلومات من طرؼ السيد العبد بوقوفالة مهتم بًتاث ادلنطقة يـو
  .بن محودة ، فناف الشعيب من ادلنيعة  -2

 نور الدين باموف ، مهتم بتاريخ ادلنطقة . رويت من طرؼ السيد: -  3
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 أسماء األماكن في القصيدة:المطلب الثاني: 

 ـ توات:1

ػ توات  "توات" ىو االسم القدمي الذي كاف يطلق على والية أدرار حاليًا وكانت تضم أربعة أقاليم ىي: ) قورارة
 .األوسط ػ تنزروفت ػ تيديكلت(

ولعل من أقدـ مراكز االستقرار يف البالد التواتية كانت حاضرة سبنطيط... حيث عرفت انتعاشًا اقتصاديًا وعلمياً  
 1كبَتين.

جفاؼ )هنر جَت( يف غضوف القرف الرابع للهجرة وىي أرض  تاريخ عمارهتا بععد» ويذكر الشيخ باي بلعادل بأف 
اشتق امسها من  518ذات سباخ كثَتة الرماؿ والرياح، ال ربيط هبا جباؿ وال أشجار مسيت تواتًا خالؿ سنة 

، وقيل من الفواكو واخلضر؛ اليت ُدفعت يف مقابل األتوات للملوؾ ادلوحدين، وقد كانت يف  األتوات وىي ادلغاـر
 ، وردبا اشتق امسها "توات" من أهنا توايت للعبادة.2«ر األوذل حبراً العصو 

 ـ حاسي مسعود :2

حاسي مسعود مدينة تتبع والية ورقلة وىي من أىم ادلناطق يف اجلزائر من حيث الثروات الطبيعية اليت سبتاز 
 هبا ادلنطقة وادلتمثلة يف البًتوؿ والغاز وتعترب ىي رأس ماؿ اجلزائر.

مسيت نسبة إذل مسعود روابح أحد العرب الرحل من قبيلة الشعابنة والذي حفر هبا بئر ماء أو "احلاسي" 
( وكانت بطوف بٍت ىالؿ تقيم هبا ومن بينها عرض أوالد زيد واليت 1917يف بدايات القرف العشرين )حوارل سنة 

 .1956ف اكتشفت البًتوؿ عامة شكلت بوجود ادلاء ذبمع بدوي دل يلبث أف ربوؿ إذل قطب صناعي بعد أ

تارخييا حاسي مسعود وكما ىو عليو احلاؿ يف حوض ورقلة وكما دلت عليو ادلكتشفات األثرية يسكن منذ 
فجر التاريخ والدليل على ذلك األدوات احلجرية ادلكتشفة يف وادي اجملَتة وحاسي الديب وغَتىا من ادلواقع 

                                                           
/ أنظر يف تفصيل ذلك: الشيخ زلمد بن عمر بن احلبيب البوداوي، دراسة وتح: موالي عبد اهلل مساعيلي، دار الكلمة للنشر  1

 وما بعدىا. 9، ص: 2015، 1والتزيع، اجلزائر، ط
 .1977تح: فرج زلمود فرج، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، د. ط، وانظر أيضاً: ابن بابا حيدا، القوؿ البسيط يف أخبار سبنطيط، 

 .63، د. ط، ص: 2005، مطبعة دار ىومة، اجلزائر، 1/ زلمد باي بلعادل، الرحلة العلية إذل منطقة توات، ج 2
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اليت تلت العصر اجلليدي أضحت احلياة يف ادلنطقة قاسية ودل تسكن احمليطة حباسي مسعود وبعد موجة اجلفاؼ 
 إال بعد قدـو عرب بٍت ىالؿ والذين ازبذوىا مراعي إلبلهم ولتقارب مناخها مع مناخ اجلزيرة العربية.

ربوي مدينة حاسي مسعود عدة مواقع سياحية أمهها احلصن الفرنسي ادلسمى "فورالماف" وكذا البئر 
مسيت ادلدينة بامسو باإلضافة إذل الفلكلور احمللي الذي يشتهر بو سكانو احملليوف من الشعابنة  التارخيي الذي

 وغَتىم.

 ـ مدينة ورقلة:3

 الموقع: -1

ورقلة ىي أحد أىم الواليات اجلزائرية المتدادىا التارخيي وىي أوؿ دولة إسالمية يف ادلغرب العريب وكانت 
لكن نطقها بالرببرية اآلف بػ "وارجالف" أي دبعٌت الرجل ادلرقد دبا حيث مجع  ادلدينة وقتها تسمى "واركالف" دلتغَت

سكاهنا الذين عمروا مدينة واركالف أحد قصورىا الصحراوية ثروة كبَتة من خالؿ اخلط التجاري الذي نشطوه مع 
الواحات إباف االستقالؿ  إفريقيا العميقة، أيضا ألهنا مصدر الثروة البًتولية للجزائر، ومسيت مدينة ورقلة بوالية

وضمت مجيع مدف اجلنوب الشرقي من األغواط مشاال إذل سبنراست جنوبا لتكتفي بعد التقسيم اإلداري لعاـ 
ثالث مدف كربى ىي ورقلة عاصمة الوالية وحاسي مسعود القطب الصناعي وتقرت اليت تعترب قطبا ىاما  1984

 من أقطاب الصناعة.

 كلم.  820بػ تبعد عن العاصمة اجلزائر  -

( يف ادلتوسط، وتنخفض 041مناخها صحراوي جاؼ، ودرجات احلرارة هبا مرتفعة صيفا حيث تتجاوز ) -
 شتاءا.

 : المساحة -2

لعل احلضارات واألحداث اليت تعاقبت على منطقة ورقلة قد أكسبتها ميزة سياحية فاصلة دبا ظل من 
الشواىد واآلثار وادلعادل واليت منها قصر ورقلة )القصبة القددية( وقصر سباسُت وسدراتو وكذلك اللة كردية وبرج 

من ادلعادل السياحية والتارخيية كادلتاحف ماللة وقصر سيدي خويلد وقصر تقرت، قرب ادللوؾ وبرج ديفيك وغَتىا 
والبحَتات واحلمامات الينابيع الطبيعية االستشفائية كما تزخر ورقلة بادلرافق السياحية والًتفيهية ادلتاحف وادلطاعم 
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وادلخيمات السياحية والوكاالت السياحية العمومية واخلاصة إال أهنا ما زالت بعيدة عن التطور السياسي الذي 
 ها رائدة يف ىذا اجملاؿ.جيعل

ال زالت آثارىا القددية والتارخيية راسخة يف سكاهنا حيث تلمس الصبغة ادلتأصلة لًتاثها دبجرد زيارة القصر 
 العتيق الذي يتوسط ادلدينة وادلصنف ضمن الًتاث العادلي، ومن خالؿ زيارة قصورىا الستة.

 ـ النومرات:4

 وغرداية، وتضم اآلف ادلنطقة العلمية وادلنطقة الصناعية.ىي ادلنطقة الواقعة بُت متليلي 

 وكلمة نومَتات ىي كلمة عامية تطلق على األراضي ادلقسمة وادلعدة للبناء.

 ـ عين اللصيق:5

كلم، بو أوؿ بئر ارتوازي منذ االستعمار   4يقع على الطريق الوطٍت باذباه ادلنيعة، ويبتعد عن مقر ا لبلدية بػ 
 بساتُت الثورة الزراعية.الفرنسي وبعده 

كلم، أوذلا برج ادلراقبة أنشأه االستعمار   110بلدية عُت اللصيق تابعة لدائرة ادلنصورة تبعد عن غارداية بػ  -
 الفرنسي.

 ىي منطقة فاحلية بامتياز ألهنا ربتوي على احتياطي مارل ضخم. -

 ـ حاسي لفحل :6

كلم بلدية فالحية   155كلم وعن ادلنيعة بػ   112بػ  كلم وعن مقر الوالية  45تبعد عن دائرة ادلنصورة بػ 
 كلم.  712وتبعد عن العاصمة بػ  01رعوية تقع على جانب الطريق الوطٍت رقم 

كانت تسمى قدديا قارة الشعانبة نسبة إذل القارة اليت قتل فيها رلموعة من إحدى قبيلة الشعانبة مث مسيت 
ليو فحل اإلبل وكاف ىذا الفحل يبقى جبانب البئر ويضايق كل من حاسي لفحل نسبة إذل البئر الذي كاف يًتدد ع

 يقًتب من البئر وحيث ىذا الفحل سامهوا بو يف حفر ىذا البئر أي رفع الًتاب والصخور أثناء حفر البئر.

 حيد حاسيي لفحل مشاال ادلنصورة وبرزينة، وجنوبا ادلنيعة وشرقا الرويسات.
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بَت بن العواـ ومسجد الزاوية ومسجد علي بن أيب طالب، أيضا هبا ثانوية يوجد بادلنطقة ثالثة مساجد، الزو 
 عبد احلميد ابن باديس ومتوسطة وثالثة مدارس ابتدائية.

تشتهر بزراعة القمح والشعَت والذرة وأعالؼ احليوانات، كما تتميز بًتبية ادلواشي اإلبل، األغناـ، وادلاعز، 
 والدواجن.

لزاوية، حي قيالؿ، حي األمَت عبد القادر، حي الشيخ بوعمامة، حي أحياء حاسي لفحل ىي : حي ا
 فيفري. 18

 دل صلد ربديداً دلوقعها وال تعريفاً هبا. :ـ دويرة موسى7

 ىو أحد النزؿ دبدينة ورقلة يقع يف الطريق ادلؤدية إذل مدينة الرويسات.: ـ نزل البستان8

 األوؿ. لقد مت التعريف هبا يف البمحث ـ المنيعة:9

كلم جنوب مدينة ادلنيعة، وىي منطقة تضم عدة مستصلحات   40ىي منطقة تقع حوارل : ـ مروقات11
 فالحية.

 دل صلد ربديداً دلوقعها وال تعريفاً هبا.: ـ عين المشري11

عن عُت من ادلاء تشرب  دل صلد ربديداً دلوقعها وال تعريفاً هبا، والظاىر أهنا كانت عبارة عبارة :ـ عين الحجاج12
 منها قوافل احلجيج.

 دل صلد ربديداً دلوقعها وال تعريفاً هبا. :ـ نبع الفقارات13

 مدينة عين صالحـ 14

 الموقع : -1

  .عُت صاحل مدينة تارخيية عرفت دبقاومة االستعمار الفرنسي -

وىو الكف وسط اليد تعتمد يف مصدر الرزؽ  تعرؼ باسم منطقة تدكلت 1958أصبحت دائرة منذ عاـ  -
 على الغاز الطبيعي بالدرجة األوذل مث التمور.
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ربد مدينة عُت صاحل من اجلهة الغربية رلموعة كثباف رملية اليت تقسم ادلدينة إذل نصفُت وتتقدـ بسرعة قدرىا  -
 حوارل مًت واحد كل مخس سنوات باذباه ادلدينة.

قصور مبنية من الطوب األمحر كما تتواجد هبا رلموعة من اآلبار اليت سبيل مياىها إذل  ةأربععلى ربتوي ادلدينة  -
 ادللوحة.

ديكلت حيث وقعت معركة تيضد االستعمار الفرنسي يف ال عُت صاحل ادلقاومة الشعبيةشهدت منطقة  -
 170دلقدرين بقرابة كلم مشارل عُت صاحل بُت أىارل ادلدينة ا  25حوارل  1899ديسمرب 28الفقيقَتة صباح يـو 

 رلاىدا بأسلحة خفيفة وقوات النقيب الفرنسي بأف رئيس ادلكتب الفرنسي بورقلة.

» أو الرببر الذين يرى التومي احلاج سعيداف بأهنم  ؽوار تالالعربية إضافة إذل  تتواجد بادلدينة العديد من القبائل -
برفقة أىارل توات الوافدين معهم، أصلهم قد يعود إذل السكاف األوائل يف ادلنطقة، وأهنم كانوا ينطقوف الرببرية و 

 1«أسطورة بداية وصوؿ تُت ىناف اليت جاءت من تفيالؿ أو تيفياللو قبل انتشار الدين اإلسالمي

نو من الطبقات قتشتهر مدينة عُت صاحل بًتشيح الغاز الطبيعي ادلستخرج من ثاين أوكسيد الكربوف وإعادة ح -
 اجلو لتلويثو. اجلوية دلنع انتشاره يف

عرفت ادلدينة يف القدـ كسوؽ ىامة للعبيد، العاج والذىب القادمة من اجلنوب واليت تتم مقايضتها مع السلع  -
 من الشماؿ. األوربية القادمة

 المناخ : -2

وتبلغ احلرارة يف عُت صاحل  ،ملم يف السنة 25نطقة عُت صاحل دبعدؿ تساقط ال يزيد عن يتميز ادلناخ م
 درجات قياسية صيفا على امتدادىا ما يقارب أربعة أشهر هنارا، بينما تنخفض ليال إذل درجات مقبولة.

تتميز أياـ الشتاء باحلرارة كما هتب زوابع رملية قوية حاملة معها ذرات الرمل يف فصل الربيع، هتب رياح 
بدرجات احلرارة إذل مستوايات قياسية تفوؽ اخلمسُت درجة أحيانا السَتوكو احلارة يف فصل الصيف شلا يدفع 

 وتسببت يف ادلاضي إذل وفاة العشرات من الرضع والشيوخ.

 النقل : -3

                                                           
، د. ط، 2012/ التومي احلاج سعيداف، سكاف تديكلت القدماء واالتكاؿ على النفس، العادلية للطباعة واخلدمات، اجلزائر،  1

 .25ص: 
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ربتوي مدينة عُت صاحل على مطار داخلي يضمن رحالت منتظمة إذل اجلزائر العاصمة إضافة إذل مدف 
ة للنقل سبتص الرحالت إذل الشماؿ واجلنوب إضافة إذل داخلية أخرى كما تتوفر ادلدينة على فندؽ، زلطة بري

 مطعم ونادي األنًتنت إضافة إذل احتوائها على سليمُت لإلقامة.

اليت ىي كلمة بربرية تعٍت راحة اليد، وىي نقطة تقاطع والييت  وتعترب عُت صاحل عاصمة منطقة "تديكلت"
رار وجانت يف حالة اخلطر، وذلذا جاء ادلعٌت الرببري ذلا سبنراست وأدرار...وإليها كاف يلجأ توارؽ ذلقار وأىل أد

"كف اليد" داللة على ما كانت تتسم بو من امتيازات جغرافية ىيئتها أف تكوف مقر أمن وأماف للقبائل ومعرباً 
 1للحجيج...

عادة حوؿ الواحات وتتوسط تلك ادلباين القصبة ذات الشكل ادلربع أو  وجيتمع الناس يف القصور بتيدكلت
 ادلستطيل. 

 دل صلد ربديداً دلوقعها وال تعريفاً هبا. ـ عين البركات:15

 دل صلد ربديداً دلوقعو وال تعريفاً بو. ـ عرق المهري:16

بربرية تعٍت بالعربية الشعبة أو ادلكاف وىي دائرة من دوائر والية أدرار حالياً، وكلمة " إينغر" كلمة  ـ إينغر:17
 ادلنخفض.

وىي إحدى بلديات دائرة آولف بوالية أدرار، وكلمة "تِيْط" كلمة بربرية تعٍت بالعربية "العُت" وذُبمع  ـ تيط:18
 "تِيطَّاِويْن" 

 دل صلد ربديداً دلوقعو وال تعريفاً بو. ـ عناد:19

  .بعمت التعريف هبا يف ادلبحث الرا ـ أقبلي:21

 دل صلد ربديداً دلوقعها وال تعريفاً هبا.: ـ سبخة مغرانا21

 مدينة أولف والية أدرارـ 22

                                                           
، ص: 2017، 1، ط ، دار الراية للنشر والتوزيع، عماف1/ زلمد السعيد بن سعد، مكنونات ىقار وتديكلت الثقافية، ج 1

59. 
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ديشي رل أولف"  يقاؿ يف اخلطاب الشعيب الشهَت " أال ارل احيب ايوالف» يقوؿ التومي احلاج سعيداف  
وىي مشتقة من كلمة ولف أي األلفة فكل من دخلها ال خيرج منها اال دبحبة البلد وأىلو يوالف دبعٌت يؤلف 

 1«ويتألف، وىناؾ من يقوؿ االسم بربري " وىيد تيلفت" ومعناىا اإلشارة من بعيد

 الموقع : -1

ادلنطقة السالفة الذكر، أما من الناحية  ديلكت، فهي من الناحية اجلغرافية تنتمي إذليتقع أولف يف منطقة ت
 اإلدارية، تنتمي دلنطقة توات والية أدرار.

 26274نسمة منهم  4910إذل حوارل  2008وصل تعداد سكاهنا اإلمجارل حسب إحصائيات سنة  -
 .2كلم  32000إناث مساحتها 

 تقع شرؽ والية أدرار التابعة ذلا إداريا وغرب والية سبنراست. -

 لي، تيط.ب، أقنعة بلديات وىي : أولف، تيمقطربتوي على أرب -

 مناخها بارد يف الشتاء وحار يف الصيف. -

ويعود تارخيها إذل الفًتة التيولتيكية حسب الضابط الفرنسي مينات ساف مارتاف، الذي قاـ جبمع بعض  -
، بنفس على مواقع للحضارة العاترية 1953، كما عثر هبا الباحث ىيقو سنة 1912األدوات احلجرية سنة 

ادلنطقة اليت حصل هبا الضابط مينات على األدوات اذلجرية وىي ادلكاف يسمى واد اسرويل، الذي يقع شرؽ 
 مكار أولف ببلدي تيمقطن.

 السياحة: -2

ت وكهوؼ مطريوف وعُت اأولف منطقة سياحية، دبا ربتوي عليو من قصور قددية كقصر الشارؼ، ومغار 
 الشرفة( وادلشهورة يف ادلنطقة باسم الكدية.بلباؿ، وىضبة أولف الكبَت )أولف 

اقَت اليت تتكوف من آلبار على قتوجد على حجارهتا كتابات قيل أهنا كتابات تيفيناغ، كما تزخر ادلنطقة بالف
كلم، زبرج من البساتُت على وجو االرض، مكونة ما يسمى بالسداقية اليت يتم   20امتداد قد يصل إذل أكثر من 

                                                           
 .38/ التومي احلاج سعيداف، سكاف تديكلت القدماء واالتكاؿ على النفس، ـ. س، ص:  1
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ا للبساتُت دبا يسمى بالقسرية، مشكلة لوحة فنية، تشد الزائر إليها من مكاف آخر، كما ربتوي توزيع ادلاء منه
 .1ادلنطقة على صناعات تقليدية من الطُت، وأخرى من اجللود

 منطقة رقان:ـ 23

 الموقع : -1

يعود أصل تسميتها إذل اللغة األمازيغية وىي دبعٌت رلوز اإلبل أو مراح اإلبل، أو كما جاء يف بعض 
الروايات رقاف مثٌت لكلمة رؽ وىو اخلالء أي دبعٌت رؽ تنزروفت ورؽ تيديكلت وىي دائرة من دوائر والية أدرار، 

 .06كلم على الطريق الوطٍت رقم   150تبعد عن مقر الوالية بػ 

أنزقلوؼ. أيت ادلسعود. النفيس . تاعرابت. القصر اجلديد. تنالؼ تيمادنُت. تاورير.   بلدية رقاف : قصور
 زاوية الرقاين. تينوالؼ القددية رقاف سابقا. 2انتهنت. زرافيل. أغَت ػ

 يوجد بادلنطقة عدة أضرحة نذكر منها :

 سيد بوقرة بػ تيمادنُت  اللة الشريفة بػ انزقلوؼ  موالي عبد اهلل الرقاين زاوية الرقاين 
 تعرابت  موالي الشريق  موالي عبد ادلالك الرقاين 
 الرديعي تادريت  سيد ادلخفي لػ زرافيل  

 أحياء ادلدينة : تضم ادلدينة أكثر من عشرة أحياء :

، حي الشهيد، حي الرياض، حي النجاة، حي األمل،  حي ، حي النصر، حي الرسـو السعادة، حي النجـو
 فيفري، حي ادلستقبل. 13حي 

منطقة توات ألنو من ادلعروؼ بأف  ادلوجود بادلنطقة؛ كناية عن خط النخيل  ىذه التسميةردبا  :دـ خط الجري24
خط من النخيل؛ اليت ىي عبارة عن احلقوؿ الزراعية، وتقع القصور اليت يسكنها أىل ادلنطقة عادة  يتوسطها

 دبحاذاة ىذه احلقوؿ، ويسلك طريق السيارات وادلركبات الرابط بُت ىذه القصور أيضاً بالقرب منها.

 
                                                           

 .1437ربيع الثاين  21ادلوافق لػ  2016جانفي  31بتاريخ األحد  13جريدة جنوب نيوز الشهرية رقم  /1
 .15، ـ. س، ص: 1/ زلمد باي بلعادل، الرحلة العلية إذل منطقة توات، ج 2
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 ـ مدينة أدرار : 25

 الموقع :  -1
 01كلم من اجلزائر العاصمة ىي الوالية رقم   1500بعد تقع والية أدرار يف اجلنوب الغريب للجزائر على 

 يف تصنيف الواليات حسب التنظيم اإلداري اجلزائري، ذلا حدود مع كل من مارل وموريتانيا والصحراء الغربية.

 حيد والية أدرار :

 : والية بشار، البيض، غارداية. شماال 
  : غرداية، سبنغاست.شرقا 
  : يتانيا.تندوؼ، بشار ودولة مور غربا 
  : سبنراست ودولة مارل.جنوبا 

يتعدد ادلناخ بوالية أدرار وذلك ناجم عن شساعة مساحتها، فبالرغم من أف ادلناخ صحراوي جاؼ سائد 
 إال أنو ديكن سبييز ثالث مناطق ىي :

ؿ يسود ادلناطق الشمالية للوالية أي مشاؿ منطقة قورارة ويتميز بصف حار وشتاء معتد مناخ شبو صحراوي : -
 قليل الربودة، ألمطار نادرة وفجائية.

 يسود غالب مناطق الوالية وسبيزه ضيق شديد احلرارة وشتاء معتدؿ. مناخ صحراوي : -

 صيف حار ورطب وشتاء جاؼ، األمطار مومسية تتهاطل يف فصل الصيف. مناخ شبو مداري : -

 تتمتع أدرار بتنوع تضاريسي كبَت فنجد هبا :

الساورة مسعود، واد مقيدف )ينبع من ادلنيعة(، وادي قارتو )أحد وافد وادي مسعود أمهها : واد  األودية : -
 وينبع من الشماؿ الشريف دلنطقة تيديكلت(.

 جزء من العرؽ الغريب الكبَت والعرؽ الشرقي الكبَت دبنطقة قورارة )تيميموف( وعق شاش. العرق : -

 أمهها ىضبة تادمايت. الهضاب : -

 )السهوؿ الصحراوية القاحلة( أمهها محادة تانزروفت. الحمائد : -
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مناطق منخفضة يف رلاري األودية وىي عبارة عن بقايا رسوبية وكلسية وعادة ما تكوف ذات تربة  السبخات : -
 ماحلة، أمهها سبخة سبنطيط.

غ، برج باجي سلتار أىم مدهنا أدرار، تيميموف، رقاف، تسابيت، زاوية كنتة، سبنطيط، أولف فنوغيل وزاوية الدبا  -
 على احلدود مع مارل وتيميموف.

يتواجد بالوالية غطاء نبايت بري خاصة ادلراعي احلمودية دبنطقة برج باجي سلتار وتيمياوين، ونذكر البعض من  -
 األنواع النباتية، الرقم، األكاسي سالفا أريستيدا وغَتىا...

احليوانية نذكر : الفنك، الغزاؿ، اجلربوع، قنفذ الصحراء، ينتشر بَتاري ومراعي والية أدرار الكثَت من األنواع  -
 اجلماؿ، الضرباف وسلتلف أنواع الزواحف كاألفاعي ذات القروف، العقارب، مسك الرمل.

أغلب بلديات وقصور الوالية مزودة بادلاء الصاحل للشرب ويقود ذلك إذل ادلياه اجلوفية اليت قدر حجمها  -
 .3بأربعُت ألف مليار ـ

بادلنطقة نقوش حجرية يف الصحراء اجلزائرية، أيضا يوجد آثار ألدوات حجرية اليت مهدت لبناء حضارة توجد  -
ما قبل التاريخ بالصحراء )اذلقار، الطاسيلي، توات، قورارة، الساورة، إذل غاية األطلس الصحراوي ومنطقة 

 القصور، النعامة والبيض(.

 يوجد تاريخ اليهود بأدرار. -
  .فًتة االستعمار الفرنسي عديد ادلعارؾ شهدت ادلنطقة يف

ما بعد مركزا لتجارهبا النووية يأسست فرنسا العديد من ادلنشآت العسكرية وأعطت ادلنطقة عناية خاصة لتكوف ف
 برقاف  محوديةاألوذل دبنطقة 

 يتشكل اجملتمع األدراري احلارل من  :السكان : 

 سامهوا يف نشر الدين اإلسالمي إذل إقليم توات وغرب إفريقيا من خالؿ القوافل التجارية. العرب : -

دخلوا ادلنطقة قبل دخوؿ اإلسالـ بكثَت واستقروا هبا ودليل ذلك تسميات القصور بتوات  الزناتة أو البربر : -
 اليت جاءت معظمها بالزناتة.

 اية )برج باجي سلتار، تيمياوين(.ىم يف األصل سكاف مدف أقصى جنوب الوال الطوارق : -
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تعرؼ الوالية دبشاخيها وزواياىا ومدارسها القرآنية ادلتعددة حيث تشتهر ادلنطقة حبفظ القرآف الكرمي الزوايا : 
 وتلقُت تعاليم الفقو ادلالكي والعقيدة األشعرية ومبادئ التصوؼ السليم 

خزانة من قورارة مشاال  50سلطوط موزعة على حوارل ألف  12يوجد بوالية أدرار ما ال يقل عن المخطوطات : 
 حىت تيلكت جنوبا.

تتناوؿ ىذه ادلخطوطات موضوعات متنوعة كالفقو واحلديث وتفسَت القرآف باإلضافة إذل الفلسفة وعلم 
 الفلك والزراعة.

لليل ىي أشهرىا واليت يتنوع الفلكلور بوالية أدرار من الشماؿ إذل اجلنوب بشكل كبَت وصلد فرقة أىل االفلكلور : 
 مت تصنيفها مؤخرا من قبل منظمة اليونيسكو ضمن الًتاث العادلي.

احلضرة ويشو وصارة وتويزة والطبل وقرقابو أو لعبيد أو داراين توجد طبوع فلكلورية أخرى بالوالية أمهها : 
 1والدبيدبة أو تسكيحت والركبية والبارود وغَتىا

تقاـ ىذه الرقصات الفلكلورية يف ادلناسبات كاألعراس والزيارات وادلولد النبوي الشريف وغَتىا من 
 ادلناسبات السعيدة واألفراح.

أيضا ال يزاؿ ادلطبخ األدراري حيافظ على األطباؽ التقليدية واليت كانت فيما مضى أطباؽ رئيسية لتتخوؿ 
عياد وادلناسبات اخلاصة اليت جيتمع فيها أفراد العائلة وتذكر من بُت يف اآلونة األخَتة إذل وجبات ربضر يف األ

الوجبات : خبز القلة، العيش أو الطعاـ )أوشو(، ادلردود )حبكوكس( التكبوس أو السفوؼ )لفاريقن(، البطنة 
حجارة  )تبطانت( الكنود )خبز أنور(، وكسرة الطفة تشبو التقلة عند التوارؽ مصنوع من دقيق القمح توضع فوؽ

 (.الزناتيةمسطحة وتغلف بالرماد )األمساء اليت بُت قوسُت ىي ترمجة الكلمة بػ 

 السياحة : -2

تعد والية أدرار زلطة جذب سياحي ىامة باجلزائر وذلك لتوفرىا على مجيع مقومات السياحة الصحراوية 
 : طبيعة وقصور، وفنادؽ وسليمات... 2من

 : توجد عدة معادل أثرية رائعة كقصور تيميموف، سبنطيط وزاوية كنتة وأمهها قصر محاد األثري. القصور 
                                                           

/ عاشور سرقمة، الرقصات واألغاين الشعبية دبنطقة توات: مدخل للذىنية الشعبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وىراف اجلزائر،  1
 وما بعدىا. 25، ص: 2004

 علىموقع واي باؾ مشُت. 2010أعغسطس  19مديرية السياحة لوالية أدرار )البيئة( نسخة زلفوظة  2
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 : تتجلى يف الواحات ادلمتدة من أقصى قورارة مشاؿ الوالية حىت حدود إقليم تيديكلت باإلضافة إذل  الطبيعة
 .1مغارة قصل كما سخت واألشجار ادلتحجرة وكهوؼ الشارؼ دبنطقة أولف

  ىناؾ فندقُت شهَتين بوالية أدرار مها فندؽ توات بأدرار وفندؽ قورارة بتيميموف  والمخيمات :الفنادق
، نزؿ أقرينج وفندؽ اجلامعة اإلفريقية، كما توجد عدة 2باالضافة إذل عدة فنادؽ صغَتة أخرى كفندؽ تيمي

 .3سليمات ىي سليم مراقن بأدرارػ، سليم النخيل وسليم وردة الرماؿ بتيميموف
 ادلقصود بو الزقاؽ ) وىو الشارع الضيق(. :ڨاڨفالزـ 26
 كلم يف طريق تسابيت.  10وىو أحد القصور التابعة لبلدية أدرار، يقع مشاال حوارل : ـ مراكن27
 كلم مشاؿ مقر الوالية أدرار.  35قصر من قصور دائرة تسابيت حوارل : ـ الهبلة28
 كلم جنوب أوقروت. جُيهل تارخيو.  50حوارل  وىو قصر من قصور دائرة أوقروت: ـ كابرتن29

 كلم جنوباً.  60وىي من قصور دائرة أوقروت، تبعد عنها حوارل : ـ المطارفة31

 كلم مشاؿ الوالية.  70ىي حالياً دائرة من دوائر والية أدرار، تبعد حوارل : ـ شروين31

 ـ مدينة تيميمون:32

 الموقع : -1

كلم منم عاصمة البالد، تزيد مساحتها عن ألف كيلو مًت مربع، ال يتجاوز   1400على بعد  تقع تيميموف
ذبمع سكاين مبٍت بالطوب األمر، تشتهر ادلنطقة  40آالؼ نسمة متوزعُت على أكثر من  4عدد سكاهنا 

 قليدية.بواحات النخيل وبقصورىا ادلًتامية بُت كثباف الرماؿ، ويعتمد أغلب سكاهنا على الزراعة الت

 تتواجد عدة قصور أمهها قصر ماسُت، بٍت مهالؿ، بدرياف، تًتكوؾ.

ميالدي أمهها قصر اغالء الذي استفاد  12كما تتواجد العديد من القصور اليت يرجع تاريخ بنائها إذل القرف 
 مؤخرا من مشروع ترميم منم األمم ادلتحدة.

                                                           
 على موقع واي باؾ مشُت. 2012يناير  03موقع مديرية السياحة لوالية أدرار نسخة زلفوظة  1
أكتوبر  02فوظة نسخة زل 17/05/2011 -837الًتاث الشعيب دبنطقة توات عاشور سرقمة احلوار ادلتمدف العدد :  2

 على موقع واي باؾ مشُت. 2018
 موقع الدكتور بن زغيبة خزائن ادلخطوطات اخلاصة بوالية أدرار اجلزائرية بُت تشدد ادلالكُت ورغبة الباحثُت. 3
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 40ات النخيل اجلميلة يبلغ عدد قصور تيميموف أيضا تتواجد بُت الكثباف الرملية الرائعة قصور وواح
قصرا، ونقصد هبا التجمعات السكنية ألىارل ادلنطقة، واليت تتميز بطابعها العمراين اإلسالمي، حيث بنيت على 

 قمم جبلية وأسفلها مغازلت.

 السياحة : -2

اذلدوء والسكينة، السياحة يف تيميموف ال مثيل ذلا يف ادلوسم الشتوي حيث تعترب ملجئا دلن يبحث عن 
فهذه ادلدينة اجلزائرية تلقب بعروسة الصحراء لكوهنا تتميز بطابع معماري وعمراين فريد من نوعو، أراضيها واسعة 

، يطلق عليها اسم الواحة 1وخصبة وغنية دبنابع ادلياه اجلوفية، ربيط ذلا من كل اجلهات ىضاب وتالؿ صغَتة
ػ وتعد قبلة سياحية بامتياز دلن يريد اكتشاؼ الصحراء اجلزائرية نظرا للمناظر احلمراء نسبة إذل بوهتا ملونة باألمحر

 .2اخلالبة اليت تتمتع هبا

ال ديكنك اهناء زيارتك دلدينة تيميموف إال بزيارة زاوية دباغ اليت تعترب من أىم ادلواقع األثرية والتارخيية يف 
مار، وىي مبنية بطريقة القصور القددية وربولت يف ادلنطقة حيث كانت  عبارة عن ثكنة عسكرية أياـ االستع

 .3السنوات األخَتة إذل زاوية دينية

وعرؼ  1920من أبرز ادلعادل السياحية يف وسط مدينة تيميموف فندؽ الواحة احلمراء، الذي شيد سنة 
ن الشخصيات ادلهمة إقامة ملكة لوكسمبورغ لدى حلوذلا يف ادلدينة أياـ تنظيم رارل سيًتاوف، كما زار العديد  م

 .4لعلى أمهها األمُت األميمي بريس دي كويالر يف األربعينات من القرف ادلاضي

باب السوداف من أبرز عالمات السياحة يف تيميموف حيث يعترب مدخل ادلدينة القدمي بوابة لعبور القوافل 
 .ؽالتجارية إذل إفريقيا قادمة من ادلشر 

                                                           
 03نسخة زلفوظة  1473ص  365-84رقم  1984ديسمرب  19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية  1

 .2016س مار 
 ذبمعات سكنية وطبيعية عمرانية إسالمية... قصور تيميموف. 2
 سليم العمورة.. الوجهة األوذل لسياح تيميموف. 3
 زاوية دباغ... ثكنة عسكرية مبنية على طريقة القصور القددية. 4
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وتشتهر ىذه ادلنطقة باحتفالية "السبوع" أو أسبوع ادلولد النبوي الشريف؛ الذي تقاـ مراسيم االحتفاؿ بو يف زاوية 
 كلم.  10احلاج بلقاسم اليت تبعد عن عاصمة ادلنطقة تيميموف حبوارل 

 عة وغرداية.يقصد بو الشاعر ادلطار، وىو الواقع يف سلرج مدينة تيميموف باذباه ادلني ـ محط الطيارات:33
 ـ قورارة:34
 الموقع: -1

ىي منطقة تقع يف اجلنوب الغرب دين البلد مكونة من عدة واحات وقصور حييط هبا العرؽ الغريب الكبَت 
يف اجلنوب والشر تابعة إداريا لوالية أدرار، معروفة بقصورىا  مشاال منطقة توات والساورة يف الغرب فسهل تادمايت

 وواحاهتا اخلالبة ونظاـ السقي فيها الفقارة الفريد من نوعو.

 كلم.  200 تبعد عن مقر الوالية بػ

تعرؼ ادلنطقة بطابع فلكلوري وىو أىل الليل وىو طابع ذي إيقاع موسيقي )وكلمة أىل الليل تعٍت بالزناتية 
ة قورارة( قياـ الليل ويقصد بو ادلديح الديٍت وشعر الغزؿ، أما الطبوع األخرى كالبارود، احلضرة، قرقابو، ذلجة منطق

 والتويزة فهي ال زبتلف عن ادلناطق األخرى من الوالية.

تعرؼ ادلنطقة بصناعة السالؿ والليف والنسيج والفضة واحلدادة وتشتهر بصناعة النسيج وخاصة زربية 
 دت شهرهتا احلدود اجلزائرية.فاتيس اليت تع

 من مدف قورارة : تيميموف، أجدير، أوقروت، أوالد سعيد.

 : 1ـ متليلي35
 الموقع: -1

                                                           
ادي ليلي" فسميت بػ: " مثل / ومن الروايات حوؿ سبب تسميتها هبذا االسم ىو أهنا نسبت إذل واٍد ضواحي ليبيا يسمى " و  1

 ليلي".
، ـ. س، ص: سويلم سلتار بن موسى، ذكريات من النضاؿ وادلقاومة للمجاىد أمحد ماىاية ) أمحد لعمى(أنظر تفصيل ذلك يف: 

 .28ػ  27
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ة من البلديات العريقة من حيث ادلنشأ، كانت تابعة لعدد من اجلهات قبل أف بمتليلي أو متليلي الشعان
كلم وعن مقر والية   650، تبعد عن العاصمة بػ 2كلم  7300تصبح أحد بلديات غرداية، تًتبع على مساحة 

 كلم.  45غارداية بػ 

دييزىا مناخ صحراوي جاؼ وحار صيفا قلي األمطار وبارد شتاء وعلى ىذا األساس مت االعتماد على ادلياه 
اجلوفية، ويبقى طبع ادلنطقة فالحية يليو الرعي الذي كن يف ادلقاـ األوؿ خالؿ حقبة خلت تأيت بعدىا بعض 

لصناعات التقليدية والوحدات اإلنتاجية اليت تساىم بقسط متواضح يف اقتصاديات ادلنطقة ويبقى اجلانب ا
 السياحي األوفر خطا باعتبار أف البلدية تزخر دبعادل أثرية وتارخيية.

 الصناعة: -2

تشك الصناعة التقليدية إحدى مكونات األساسية الشخصية الصحراوية اإلبداعية، فهي الوسيط ين 
دلاضي واحلاضر، يستقبلها العادل يف صورة منتوج صغَت لتبلغ عن رسالة أصلية معطرة برائحة احلضارات السالفة ا

والًتاث اإلنساين الثقايف الذي صهرتو عرب سَتورة التاريخ للخالفة اإلبداعية لإلنساف ادلتليلي بصفة عامة وللصانع 
يع صناعات وفنوف شىت ومتنوعة تعد النشاط الرئيسي التقليدي خصوصا، وحيتضن قصر متليلي كما يعلم اجلم

لفئة عريضة من السكاف وتشكل مورد عيش أغلبيتهم والصناعة التقليدية صورة ذلذا اجملتمع يف كل مراحل تطوره 
ذلذا جاءت منتجاهتا متنوعة، وغنية بالدالالت االجتماعية والتارخيية، وىذا التنوع داؿ على ادلستوى احلضاري 

 للمجتمع يف القصر القدمي. ادلتميز

وتوجد بادلنطقة عدة صناعات نذكر منها: صناعة الزرايب، صناعة النحاس والفضة، اخلياطة، النحت على 
 الكوناؼ صناعة السروج التقشَت على اجللد، صناعة اجللود.

 السياحة :  -3

يوجد بادلنطقة أقدـ متحف على الطبيعة ما زاؿ شاىدا على براعة اإلنساف األوؿ الذي استوطن اجلهة يف 
ة بكلم فقط وفيها يستقر قصر متليلي الشعان  45تنظيم أموره، وىي البلدة اليت ال تبعد عن عاصمة الوالية إال بػ 
ة رحاذلم بادلنطقة، وال خيفى عن بحط فيها الشعان القدمي الذي يعود إذل عشرة قروف خلت أف يعود إذل القًتة اليت

األعُت ذلك ادلاضي العريق ألىل ادلنطقة من أصالة، ونظرا لكوف ىذا ادلعلم من الًتاث الذي ما زاؿ شاىدا على 
العبقرية يف التصميم واذلندسة ادلعمارية، حظي القصر بدراسة دولية مكنة من أف يكوف ضمن الًتاث ادلصنف من 
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وترميمات أعيد لو على إثرىا االعتبار  1995يف حُت حظي بدراسة أخرى عاـ  1982طرؼ اليونسكو عاـ 
تقليدي بنمط معماري إسالمي  400ىكتارات وحيتوي على  6بشكل كبَت، وإف كاف القصر القدمي يًتبع على 

تتوسطو، فإف برنارلا خاصا باألمم زلال ذباريا تقليديا وكذا ادلسجد العتيق الذي يعلو الربوة اليت  70إذل جانب 
ادلتحدة أدرجو ضمن القصور النموذجية يف العمارة والبناء... ووسط ىذا ادلعلم التارخيي صلد السوؽ القدمي للقصر 
الذي دخل التاريخ من أبوابو الواسعة أين مت فيو تصوير مسلسل جحا ادلشهور باجلزائر وإف كاف ىذا شأف قصر 

قصر "أذي الذيب" غَت البعيد عن ادلنطقة دل يدرج إذل اآلف ضمن آثار ىذه اجلهة رغم ما متليلي الشعابنة فإف 
يؤكده علماء اآلثار من أف قصر "أذي الذيب" يعود تارخيو إذل عصور ما قبل التاريخ وانو يضم آثارا لإلنساف 

الذي حدث يف حقبة تواجد األوؿ الذي استوطن ىذه ادلنطقة كما أف بالقرب منو آثار شاىدة حىت على الطوفاف 
نوح، تتميز ادلنطقة بطابع فلكلوري ىاـ جدا يدخل ضمن الًتاث األمادي مثل: القرقابو، الدندوف، التمارين، 

 الشعر ادللحوف، القصبة وغَتىا...

ربتفل أىارل ادلنقطة سنويا إلحياء ىذا اإلرث التارخيي ذلك يف فصل الربيع ما يسمى "بعيد ادلهري" حيث 
سلتلف الثقافات، ويتضمن ىذا الفل سباقات للخيل واجلماؿ ومعارض للصناعات التقليدية وحفالت ذبتمع 

  فلكلورية.

 ـ منطقة زلفانة:36

 الموقع :  -1

كلم شرقا عن طريق الوحدة اإلفريقية   40و كلمم من مقر الوالية غارداية  65تقع بلدية زلفانة على بعد 
 الرابط بُت بلدييت غرداية وورقلة. 49على الطريق الوطٍت رقم 

 حيد منطقة زلفانة:

 :بلدية القرارة. من الشمال 
 :بلدية متليلي الشعابنة. من الجنوب 
 :والية ورقلة. من الشرق 
 :بلدية العطف. من الغرب 
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 كلم.  43ات الدورل )مفيد زكريا( إال بػ ال تبعد منطقة زلفانة عن مطار النومَت  -

 هبا أربعة أحياء كربى وىي : زلفانة وسط، القويفلة، زلفانة واد، حاسي نور. -

 يعترب مناخ منطقة زلفانة صحراويا جافا صيفا وبارد يف الشتاء. -

كانت منطقة زلفانة قبل عمراهنا نقطة لقاء وعبور باعتبارىا ادلسلك الوحيد وادلالئم الرابط ما بُت اجلنوب  -
الشرقي واجلنوب الغريب والوسط فقد كانت ملتقى مجيع القوافل ذات االذباىات ادلختلفة عرفت منطقة زلفانة بعد 

هبا السكاف من مدف اجملاورة متليلي، غارداية ـ حركة عمرانية كثيفة حيث استقر 1947تفجَت أوؿ بئر خالؿ 
 ورقلة خاصة منهم الفالحُت وادلوالُت دلمارسة أنشطتهما اليت أمهها فالحة النخيل.

اشتهرت منطقة زلفانة أكثر دبياىها ادلعدنية ذات أغراض لعالجية العالية، وأصبحت بلدية من التقسيم اإلداري  -
 ـ.1991، مث دائرة يف سنة 1985لسنة 

 لسياحة :ا -2

ربوي منطقة زلفانة موارد ىامة من ادلياه ادلعدنية ذات اخلصائص الفالحية ادلعتربة والعالجية اذلامة يتم 
 استغالؿ ىذه ادلوارد حاليا عرب النشاط الفالحي ادلزدىر واحلمامات ادلعدنية ذات ادلرافق احلديثة.

رجة وىي غنية بادلعادف خاصة منها الكلور د 45تتدفق ادلياه بقوة عالية دبنطقة زلفانة وبدرجة حرارة 
 والصوديـو وتتميز خبصائص عالجية فعالة دلداومة مرضى الروماتيـز وبعض أمراض اجللد واألعصاب والتنتفس.

تتوفر زلفانة على شبكة شلتازة من ادلرافق السياحية الستقباؿ الزوار، كاحلمامات ادلعدنية والنزؿ وادلسابح 
 سائح. 5000تحاـ وىي تستقبل سنوايا وأماكن الراحة واالس

 الصناعة صلد يف منطقة زلفانة صناعة تقليدية منها : صناعة الزرايب، صناعة اخليم التقليدية )الوبر(.

 ـ الشويخات.37

وهبا حاليًا مسجد ومقربة، وىي مزار العديد من  منطقة الشوخيات ىي ادلنطقة ادلتامخة دلطار غرداية مفدي زكرياء
 العائالت يف هناية األسبوع ويف ادلناسبات ادلختلفة.
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 حنمد اهلل سبحانه وتعاىل أن وفقنا إلجناز وإدتام هذا البحث الذي توصلنا من خالله إىل مجله من النتائج أمهها:
) من خالل األعمال األدبية: الرواية ـ القصة ـ  ـ يرتبط األدب وعلم اجلغرافيا ) األماكن والفضاءات( ارتباطًا وثيقاً 

 (.الشعيبوأيضاً الشعر  ...لرحلةأدب ا
 .فأوردوها يف خمتلف قصائدهم ـ احتفى شعراء الشعر الشعيب باجلنوب اجلزائري بأمساء األماكن احتفاء كبرياً 

فنجد الشعر الثوري وشعر الرحلة والشعر الديين والغزل  ؛كرت فيها أمساء األماكنـ تنوعت أغراض القصائد اليت ذ  
 وغريها.

 من أمساء األماكن باجلنوب اجلزائري ما تزال جمهولة ال نكاد جند عنها أدىن املعلومات التعريفية هبا.ـ هناك الكثري 
نظرًا لالحتفاء هبا من طرف وجدنا غزارة يف املعلومات حوهلا األخرى هناك بعض األماكن وعلى العكس ـ 

 .املؤرخني والباحثني
 ـ تنوعت أمساء األماكن الواردة يف القصائد بني أمساء مدن وقرى وسهول ومناطق زراعية وغريها.

 ـ تنوعت أيضاً أمساء األماكن حسب أصوهلا إىل أمساء عربية وأخرى أمازيغية )بربرية( وأخرى أجنبية.
 التوصيات:

يزال شفويًا غري مدون وهو ما جيعله عرضة ـ ضرورة تدوين تاريخ األماكن باجلنوب اجلزائري، ألن هذا التاريخ ما 
 للضياع والنسيان.

 إدراجها فيها.و طباعتها ونشرها وحتديث الربامج العاملية ـ التعريف أكثر بأمساء األماكن و 
 ـ إعادة االعتبار إىل األماكن املندثرة وختليدها بلوحات تبني تارخيها.
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 : والوثائق المخطوطاتـ 6

 12/10/2007بتاريخ  105ـ بوعزارة شلبة، باحثة من اجللفة، نشر مقال جبريدة الشعب العدد 
 .1437ربيع الثاين  21ادلوافق لـ  2016جانفي  31بتاريخ األحد  13ـ جريدة جنوب نيوز الشهرية رقم 

نسخة  1473ص  365-84رقم  1984ديسمرب  19ـ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 .2016مارس  03حمفوظة 

 م.2009/2010دليل اجلمهورية لبلدية حاسي القارة ـ 
 لفة.، جملة السياحة واألسفار، اجل13/09/2018صابرين السعود ـ 
 ، جملة السياحة واألسفار، اجللفة.17/10/2016شرين طقاطقة  .
 .12/02/2008ناصر أمحد، حبث منشور يف جملة جامعة ادلدية بتاريخ ـ 
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 الروايات واللقاءات:ـ 7
 عامل يومي. 02/01/1986رواية عن علي بن أمحد احلرمة حفيد سي علي ادلولود بتاريخ ـ 
 علي. رواية عن احلاجة مسعودة بنت السيـ 
 رواية عن حممد بكاير حفيد سي علي.ـ 
 رواية عن حممد احلرمة لـ بن سي علي.ـ 
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رويت لنا ىذه ادلعلومات من طرف السيد بامون نور الدين مهتم بتاريخ ادلنطقة ، يف لقاء  يوم ـ 
20/04/2011.. 

 .05/05/2011رويت لنا ىذه ادلعلومات من طرف السيد العيد بوغوفالة مهتم برتاث ادلنطقة يوم:ـ 
  بن محودة ، فنان الشعيب من ادلنيعة ، و عامل يف شركة سونطراكـ 

 رويت من طرف السيد: نور الدين بامون ، مهتم بتاريخ ادلنطقة .ـ 
 المواقع اإلليكترونية:ـ 8
على موقع واي ياك  2017أكتوبر  09نسخة حمفوظة  –البيض  –ادلوقع الرمسي للمركز اجلامعي نور البشري ـ 
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 مشني.
 من إحصاء سكان والية البيض. 2016مارس  03نسخة حمفوظة ـ 

 على موقع واي باك مشني. 2016مارس  03نسخة حمفوظة  2008إحصاء السكان لوالية ادلسيلة، ـ 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86ـ  

ar.wikipedia.org/wikiمسجد التنعيم/ 
 علىموقع واي باك مشني. 2010أعغسطس  19مديرية السياحة لوالية أدرار )البيئة( نسخة حمفوظة ـ 

 على موقع واي باك مشني. 2012يناير  03احة لوالية أدرار نسخة حمفوظة موقع مديرية السيـ 
 02نسخة حمفوظة  17/05/2011 -837الرتاث الشعيب مبنطقة توات عاشور سرقمة احلوار ادلتمدن العدد : ـ 

 على موقع واي باك مشني. 2018أكتوبر 

 جلزائرية بني تشدد ادلالكني ورغبة الباحثني.موقع الدكتور بن زغيبة خزائن ادلخطوطات اخلاصة بوالية أدرار اـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86ـ
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 القصيدة األولى:
 1و"ي  ر ك    ن  ب  ة ل  يع  ن  م  "ال   ة  يد  ص  ق  

ِنْلْ ىْ  َْ اِنْْجْ بِتْسْ ن ْْنْ عْ ْشْ ت ْفْ ي ْ اْوْ ينْ فِْل ْتْ اْمْ جْ ْاسْ رْ َْ ْ ك  ْالْ وْ                                         ْ

َ ْ اْل ْنْ ام ْ سْ َ ْْمْ ل ْكْ ْاْْ ِفْْكْ تْ ي ْ دْ ب ْْالْ قْ  ْالْ  قْ الْ فْ ْقْ ادْ صْ ْونْ يْكْ شِْْدْ حْ ْ

ْ ذْ فْ ْن ْ ِنْتْ ظْ وْ ىْ ْكْ اْْ وْ َْ ْاْبْ نْ يْمْ ْشِْاِنْمْ ْاطْ وْ غْ ْ ْْنْ اْمْ ن ْأْ  ْلْ ل ْ               عْ وْل 

ْْاطْ وْ غْ اْالْ نْ ت ْ ف  ْر ْعْ ْمْ ِفْْيْ اطِْوْ طْاغْ ا ْوْ غْ ا ل
 
ْالْ                 سْ كْ ْْاطْ وْ غْ الْ وْ ْومْ لْ عْ ال

َْ يْنْ اْلْ اْوْ ينْ قِْرْ شْ ْهْ يزْ مِْْابْ يْجْ اْلِْْاطْ وْ غْ ا ل ْلْ لْ دْ وْ ْةْ               ي ْ ْوْ شْ ايْ عْ ْوْ ا

َْ خْ ر ْْيفْ اْنْ ْواْعْ وَْ ى ْ اْوْ ن ْرْ اشْ يْعْ ل ِْْْْلْ اْذْ واْبِْضْ رْ اْن ْ مْ  ِْْْا ْالْ                             مْ لْ ة

ْالْ      طْ ب ْا ْْاسْ ةْنْ اعْ جْ اْشْ اْبِْنْ ي ْ واْْْ دْ هْ اْشْ ن ْعْ اي ْ وْ شْ ْنْ دْ ْالْ ِفْْشْ اكْ فْ اْت ْ مْ 

ْلْ لْ ذْ ْلْ وْ ْلْ                    يِذْرْ ْاْلْ ينْ ىْفِْقْ لْ اَْ ْ اْمْ نْ ف  ْر ْعْ اَْ ْ اىْ رْ ْاسْ اْنْ ْاعْ يْقْ سِْقْ َْ 

ٍ ْ نْ ت ْ بْ سْ ن ْْمْ اىْ رْ ْاشْ ر ْعْ ْ ْْنْ ةْمْ طْ ي ْعْ  ْالْ وْ                                             اْل ْ ن ْمْ ْمْ ىْ دْ لْ وْ واْْْ ارْ تْ اْ

ْالْ   يْم ْ دِْلْ ب ْْقْ ر ْفْ يْن ْ ارِْْضْ ِنْلْ اْوْ ن ْلْ ىْ ْنْ ةْمْ ف ْوْ شْ ْاقْ تْ شْ يْنْ ارِْْدْ اِنْمْ 

ْالْ            ْمْ ٍنْطْ وْ ْنْ ةْمْ سْ ايْ َْ ْرْ اي ْ ْدْ ِنْلْ ْوْ ِنْيْن ْ ِرْب ْْنْ مْ ْوحْ رْ ْلْ اَْ ْقْ ِنْلْ 

ْالْ وْ                                 ىْ الْ وْ ْاتْ اقْ فْ اْن ْ ةْوْ ارْ اْقْ ْرْ اْب ْ نْ دْ ةْعْ عْ ن ْ مْ ْاْْ ِفْْاطْ وْ غْ اْْْ انْ م ْر ْاْ 

ْالْ           غْ دْ الْ ْدْ افْ اْرْ نْ ضْ غْ ب ْ يْي ْ لِْاْْ ْرْ ي ْ اْغْ نْ مْ قْ ْمْ يهْ افِْمْ ْوشْ رْ عْ ْسْ اْخ ْ يهْ فِْ

ْ اْ  ْالْ                      اْقْ مْ ْمْ هْ فْ اَْ ْ مْ ْيكْ فِْْثْ دْ ٌ ْ يْاْ لْ اْْ اْوْ نْ سْ لْ اْْ وْ ْعْ ايْ بْ طْ اْْ اْفْ نْ طْ لْ ت 

ْ(الْ   حْ ْرْ اىْ ظْ ْمْ يهْ لِْعْ ْاللْ ْبْ ضْ اْغْ مْ أْ ْوْ ن ْعْ مْ ْوْ اْْْ نْ ف  ْرْ اْعْ )مْ ْشْ اْطْ ْبْ ضْ اْغْ يْ 

ْالْ         واْبْ دْ اْرْ مْ ْمْ هْ يلْ ِزْنْ اْْْ هْ ب  ْرْ عْ ةْوْ ينْ ِبْغْ ا ْْتْ فْ ةْشْ يْ اْْ ةْال ْ رْ شْ دْ يْاْْ ْذِِْفْ
                                                           

ح:ْبشريْبديار،ْم.ْس،1ْْ  .54/ْديوانْعبدْاللْبنْكريو،ْمجعَْو



 القصائد المدروسة في البحث                                                     1الملحق 
 

   08 
 

 ْ ْالْ            هْ اْالْ ذْ ىْ ْعْ مْ ْانْ ت ْ ب  ْرْ غْ ْتْ اعْ ةْضْ نْ ت ْ فْ ىْاْْ لْ عْ ْشْ ت ْفْ اَْ ْ َْ اْدِْهْ عْ اي ْ مج 

ْالْ ازْ        ةْمْ رْ طْ ْفْ ِفْْولْ قْ َ ْ ْاسْ اْاْنْ ذْ ةْىْ نْ اْسْ ةْوْ يعْ رِْاْشْ ِبْْلْ مْ عْ ي ْ ْنْ مْ ْلْ وْ 

ْكْ انْ بْ الْ ْطْ َْ وْ ْونْ فْ دْ مْ ْوْ يْىْ لْ اْْ  َْ ر ْوْ ْةْ ارْ هْ ظْ ا ْْوْ ي ْعْ رْ ة ْالْ                   ْمْ ِبْرْ غْ ْوْ ا

ْالْ        بْ ىْاْْ لْ عْ ْلْ زْ ن ْ اْي ْ هْ مْ لْ كْ ةْبْ وطْ سْ بْ اْمْ نْ ب ْ جْ عْ َ ْ ْعْ ايْ اْمج ْ يهْ اْفِْن ْفْ اْشْ مْ 

َْ نْ  ْالْ   ىْي ْ رْ حْ اْصْ ْعْ واْمْ انْ كْ ْْمْ اىْ نْ مْ اْْْ نْ َ  ْرْ شْ عْ ْتْ طْ لْ خْ ْواْبْ ضْ رْ ي ْ ْاْلْ ا

ْالْ     ب ْىْ ا ْْاعْ تْ ن ْ ا ْْثْ يدِْحْ ْاْ ِبْلْ ْق ْ ِنْثْ دْ ٌ ْ اْاْ ن ْىْ ْرْ ْاْب ْ ِْفِْتْب ْرْ غْ ْرْ كْ فْ ت ْ يْن ْ كِْ

ْب ْ ن ْ ْوْ اْْْ نْ ت ْ اق ْ ف ْر ْوْ ْنْ طْ وْ ل ِْْْْرْ ف  ْرْ ْف ْ ِبْلْ ق ْ  ْالْ                                      وعْ ْ ْْعْ مْ ْريْ طٍْةْانْ يلْ حِْر 

َْ رْ مْ ل ِِْْْْنْي ْعْ ب ْ ْتْ ل ْ  ْالْ     حْ كْ ا ْْمْ يْ اْغْ ْيوْ لِْْعْ ِنْطْ ْوْ ِفْْقْ نْ دْ نْ اْاْ نْ َ ْ دْ عْ ب ْ ْمْ ا

ْالْ                                   حْ اْرْ هْ ن ْ مْ ْبْ رْ اْعْ ةْوْ ب ْغْ مْ ْضْ رْ اْاْ نْ ي  ْْ ْْرْ اطْ ال ْ ْبْ عْ َ ْ ْيدْ امِْهْ مْ 

ْالْ         سْ انْ وْ ْرْ اطْ الْ ْشْ ت ْفْ اْان ْ نْ يْاْ يلِْلِْحْ اْاْ نْ دْ اىْ واْعْ ت ْنْ خْ ْابْ بْ اْل ْ ي ْْاللْ 

ْالْ دْ يْبْ             ِْانْمْ ِنْْظْ يِْفْلِْاْاْْ ن ْا ْْريْ اْغِْنْ ولْ مْ ْوْ يبْ سِْاْحْ ن ْعْ ْلْ فْ غْ ي ْ ْنْ مْ 

ْ ْبْ لْ قْ ت ْ َ ْ  َْ ِنْهْ اْي ْ مْ ْكْ دْ ب ْعْ ْكْ لْ فْ ال  ْالْ   كنْ ْْْ ةِْفْاعْ َْ ةْوْ احْ ْرْ ةِْفْاعْ ْ

ْالْ                                                   يجْ مِْىْاْْ جْ رْ ةْن ْ ادْ اْصْ اىْ اْرْ ذْ اْاِْينْ ِْْْلْ اوْ دْ َ ْْامْ يْ واْْْ نْ ت ْ سْ نْ 

ْالْ رْ                 ينِْجِْْمْ يهْ لِْاْعْ يْ ن ْ َْ ْرْ هْ شْ ا ْْعْ بْ اْرْ ينْ ً ِْا ْْقْ رْ شْ ْنْ مِْْيحْ رِْسْ َ ْْلْ ْاللْ 

ْلْ الْ وْ ْدْ     مْ م ْ ْاهْ ب ْ ْبْ اْرْ اْيْ ن ْىْ ا ْْرْ ب ْ ْاْْ ِْفِْتْيبِْرْ يَْ ْ ِلْب ْتْ كْ َ ْْلْ 

ْالْ               ال ْ ْودْ رْ ب ْ ْوهْ وكْ اهْ ن ْ ْاطْ وشْ بْ اْاْْ ينْ ِنْهْ َ ْ ْكْ رْ ذْ ْيحْ رِْسْ تْ اْْ ْتْ فْ يْشْ كِْ

ْكِْطْ وشْ بْ اْْ ْتْ عْ ن ْ ْيكْ طِْعْ ن ْ  ْالْ   ق ْزْ ىْىْ رْ حْ صْ اْْ ْعْ ا،ْمْ جْ ْبْ رْ جْ ا ْْريْ عِْبْ اْاْ ينْ َ ِْا ْْيفْ ة

َْ انْ ي ْر ْعْ اْْ ْوجْ جْ اْفْ ْيكْ واْذِْقْ شْ نْ  ْالْ      مْ كْ ا ْْيلْ لِْاْْ وْ ْمْ ىْ ادْ دْ عْ ا ْْامْ ي ْأ ْْعْ بْ ةْ

ْالْ                                              ال ْ ْانْ ي ْز ْوْ ْنْ طْ اْوْ ْيحْ اْرِْينْ ش ِْاْنْ ٌ ْ اْرْ يهْ فِْْيْ ومِْةْيْ ايْ د ْرْ غْ 
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َْ اِنْنْ اْىْ نْ َ ْ ارْ شْ بْ ب ْ ْوْ طْ فْ ي  ْزْ ن ْ ْولْ َْ ر ْمْ ْلْ  ْالْ                        صْ ْخْ يِتْيسِْت ِْاْْ ْكْ لْ ْ

ْالْ اْزْ    ةْمْ نْ ةْاْظْ ادْ يْشْ ل ِْْْْابْ بْ حْ اْالْ ينْ واْفِْقْ لْ ت ْ ي ْ ْاطْ وْ غْ الْ ْنْ واْمْ جْ ر ْخْ 

 :لثانيةالقصيدة ا
 "ةـــــــــــــــــــــــــــــور  ث  ال  " ة  يـــــــــــــــــــــــــــــــد  ص  ق  
 1عليْبنْحسنْاْيحياويْاْربيانْ 

ْو ان اْ ْق اْ                                                                                 وْْم  ت                                                                        ارْ اغ ش ىَْس  ِعيْذ اْال ب  ر  ْق وْ ت  ْم ن  ْظ ِنيت وْم  ذ وف 

ِْْل                ي اْو ار ج ع  ْا ح  ْر اِشيْم اذ اْ                                                                     وْْ                                                                  د ارْ ق اْ وِلْم ي ت  ِني   َ ْ ْك ان  ْأ ن  ْب  ع د 

ْاْ غ                                                           د ارْ ْد ا ر  ت ِحيل ِْفْاْ د ى  اْ                                                                            وْْاْ ِشيْم س  م  ْب ك  ْم ي ت  ٌ  ي او ش  ر وْم اْ ْع م 

ْاْ ع ق ل ِْفْ د م ت  ْاْ ِليْخ  و اْ                                                                                       ْْْذ اْاْ ت  ف ك                                                ارْ م ن  ح  ر ةَْ  ر د واْلْ  ْاْ ق د  ْ وْ ِقيت 

ْو ب  ق ىِْفيو ْاع ص                    ت  و ىِْفْاْل ح د   َ ل وْو ان  اْ                                                                              وْْ                                           ارْ ا ْو اى  ب اب  ْو ن س او ه ْل ح 

ْاْ ك ف                                               ِْجيش  ْم ن  ي ان  اْ                                                                                         ْْ                            ارْ ق  ت  ل وه ْاْ ع د  ْع ل ىْح ر ي واْو ق د  ت  و او  ْ  وو اح 

غ                                                                                            ارْ َْ  ب  ق اوْ  ْي  ب ك واْو ي ص اْ                                                                                وْْاي  ت ام ْب  ع د وْق اع ْص  ْاْ ق وت  ْم  ت اِجي 

ْنْ  م ن  ْع ل ىْاو ل د وْي اْح ض                                                                ارْ لْ  ْم اْ                                                                                وْْاف  ْلل ْم ن  ْم ع ر وف  ْو اع ط اى م 

ْك ل ْ ِْف ْر ِحيل ه م  َ اب  ْ ْأ ن  َْ  ع اْ                                                                                         وْْاق ط                                                          ارْ ب  ع د  ْن اد ىْاْ م ن اِديْع ِليه م 

ْو ل و ْْ ِْفْاْ ع م ر  ْر ب  ب                                                                                      ارْ ط و ل  َْ  و اْ                                                                                   وْْك  ى م ْج او  يد  َِ ْع ر ف وْق اَ ل ْ

ْ ْل  م س  ْو د او  اْ                                                                                وْْان ص                                                                      ارْ ش د وِْفْر ب  ِْميج  ْو اْ ق اَ ل ْق  ب ض وه ْو و ق ف 

ب                   ْك ل ْاخ  ك يْع ِلي  ْو ح  ْم اْخ ل ىْو اْ                                                                       وْْ                                                  ارْ ج اْف ار س  ْو ع اْ غ ر ب  ْع اْ ش ر ق 

                                                           
تورْ/ْبنْاْتوميْخليدةْوآخرون،ْاْشاعرْعليْبنْحسنْاْيحياويْاْربيان:ْحياَوْوشعره،ْمذكرةْاْليسانسْفْاْلغةْواألدبْاْعرب،ْإشرافْاْدك1ْ

 .121،ْص:2011ْْ–2010ْعاشورَْرقمة،ْقسمْاْلغةْواألدبْاْعرب،ْجامعةْغرداية،ْ
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                                            َ ْق  ب  ر وْ ي اْاْ ث  ع اْ ِبْم ن  ْا ح  و اْ                                                                                     ْْ                                ارْ ق ال   َ ْ ْب  ع د  ْ وب  ع ث وه ْاأل و ل د ْم ن 

ت                                                        َ ْ ْش ر ِقيْل ح  ل وْرِيح  اْ                                                                                     وْْ                                      ارْ ْت  ر ك  ْو َ  ع د  ْاْو ط ن  ْع اد ْم ن  ْب  ع ت  ر 

ْد اي  رْ  ْم ع ْاْب ح ر  ْاِْيم  ْو ي ص ف اْ                                                         وَْْ  ي                                                                                      ارْ ْى اج  ْاْ س ح اب  ِْفْخ ط  ْي ض ر ب 

ْام                          و اد   َ ْو ا ْد م ْاْ ع ر ب  ْع ان                                                                وْْ                                                           ر ارْ ت  وض  ْأ ن  ْه  و ةْص اد ق ةْب  ع د  ر ت  ْظ ه 

ْاْ ق ه                                       يع ه اْبِاذ ن  ْمجِ  ب اع وْو اغ و اْ                                                                                       ْْ                                   ارْ ز ع ز ع ْل ر ض   َ ْ   وو َ  ب  ر د وِْفيه اْا

ق                                                 ِيم ةِْْد وح ةِْْل ص  ْال  ْر اس  ْمج  ل و ْي  ت  غ اْ                                                                                       ْْ                             ارْ م ن  ِْْن ج د  ْ        وِْل رِي اض 

ْج                                                  رِين  ِْْل ب ح  ْع م ان  ق ط  ْم س  ْاف ض اْ                                                                       وْْ                         و ارْ م ن  ِبي  ْم نْ  ِْجيل ْف رِيد  ْاظ ه ر 

ْص ال ْ  ْاْ م وص ل ِْعي  ْك ر ب ل ء ْم اْ                                                                                       ِْْْل ن ج                                                                             ارْ ِْمن  ْ                   وْ ل ز و ر اِْْش و ار 

ْاْ ف رْ  ْن  ه ر  ع                                                                                      ارْ م ن  ْر ف د وه ْب ش  َْ  و اْ                                                                           وْْات  ِْفْاْ ع ن ق  ْاْ م ط ل وب  ْق ض او 

َِْ ْل  ْاْ ع ل ق  ْو اد  ْاْ م                                                                                      ز ارْ م ن  و اْ                                                                                        ْْو ان  ْاى  ِين ات  ر هَْت  ْاْ ق اى  ْ   وم ص ر 

ْ ْاِي                                                                        ز ارْ ن  و ض ه م ْمج  ال  ْف ح ل  ْو اب ط اْ                                                                                           ْْل ى ول  ْ      وج ز اه ْالل ِْخري ْى و 

ْبِال ه                                                                                                  ارْ ق اْل ه م ْْت  ي اْاْ دْ  ْي اِتْب اف ض اْ                                                                               وْْز اي  ر  ْالل ْو اْ و ق ت  ْبِاذ ن 

ِْذي ْغ ب                                                                           ارْ َ  ه ز ت  ْاْ ص ح ارِيْم ن  اْ                                                                                وْْك  ْق اع ْر ج  َ ل ح ت  ْو اد ْال  ل ف اْ

ِْْل م ن صْ  ْاْ ِميم ون  ْو اد  ْق  ب اْ                                                                              وْْ                                                                                  ور ةْد ارْ م ن  ْم ط رو ح  ْش ور  ي ط ب  ْو  ْْب  ر 

ب وْش ا ْع ل ىْاْ س ل وم ْع ق  يْب اث  ق اْ                                                              وْْو ن  ه                                                                   ارْ ْج از  ن وَِ ْاْ س  ْو د خ ل ِْفْو ط ن 

ر ه ِْْل ز ع                                   ْغ ز اْ ةِْْك ف  ِْعي  و اْ                                                                    وْْ                                                              ارْ م ن  ب اع ْأ وْن  ه  ِْجيل ْاْ س  ْع ن  ْط اْ ع 

م اد هْو اْ ع م                                      اْ                                                                           وْْ                                               ارْ ِجيل ْاْ س ود اْو الِ  ْْت  ت وْج  يِديْع م ر  َِ َْث  و ْ ْم ن 

ر اق و ْو ال  ض                                               ْو اْ م  َ م  اْ                                                                                        ْْ                                         ارْ ِبري ْاْ م ر   َ َْث  و ْ ْ       وط ر ى ون و ْو ط ر اب  ل س 
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ْع ل ىْل ق ط                                     ْاْ ِنيل ْف اض  ْو اد  ٌ  ل ْ                                                                                        ْْ                                          ارْ َِري  اْ ِْْل م  ِْفْز غ و ان  ْ         ود ى م 

ِيمْ  َْت  ْم ن  ز ل  ْاْ ن                                                                          ارْ ْم ن  ْش ع ب  و اْ                                                                                وْْق اص د  ِدين و ْو ب  ه وْ وْو اى  ْو د خ ل ْْ م 

ِْكيْ ْد ز اي  ر  ْش ور  ْل ق ص ىْو ْ غ اْ                                                                                 وْْاْ غ ب                                                                          ارْ ج اْع اق ب  َ ل ق اه ْاْ غ ر ب  ْو 

ْو ط ن واْث        ْم ن  ْاْ ع ر ب  اْ                                                                                        ْْ                                                                  ارْ اِيص اِلْى ز  ْ       وِطري ْن وم ْاْ ِليْر ف ود ْو ب  ق د 

ْاْش ج اع ةْم ع اه ْو ج اْغ                   ب اْ                                                                               وْْ                                                           و ارْ ج ات  ْو ج  ز اي  ر  ْاْ د  ِْفْح وز  ْن  ز ْ ت 

ْل و ر اسْ  ْن  ه                                                                   ارْ ْم ن  ْن  ع ت  ْط اْ ع  ب اْ                                                                                        ِْْْب د ر  ْو اش  ْى و  ْاْ ِصيد  ْ        وَت  و ْب ان 

ْي اْل ح                                                                               ر ارْ ن اد ىْا م ن اِديْعْ  ْق اْ                                                                                         ِْْليه م  ْق اْل  م  ْاْ م ط ل وب  ْ             وْ ب او 

ارْ خ ي وْع اْ فْ  ْو ق                                                                                        د  ان   َ ْف  ر  ِْْل ر وم َْ  ع اْ                                                                        وْْل ح  ْاْ م وت  يف  َِ ل وْ  َْ

ْم ي تْ  ْك ان  ي او ه  ْح  اْ                                                                             وْْي اْح ض                                                                    ارْ ْف  ر ض  ْد ون وْح  ْم ن  ْط و ال  ْو م و اِدين 

ْو ْ ق ىْ اْاْ و ط ن  ْى ذ  ْق  ت اْ                                                                                وْْبِال  ه                                                          ارْ ح ر ِبْم ن  ْي  ع ر ف  ْص ن ِديد  ْك ل ْآخ ر 

ي                          ًْزوع ام اْو اخ  ْا غ ت اْ                                                                           وْْ                                                     ارْ ي د وْبِيو ْاْ ر ج ال  رمي ِْفْال  ر ب  ْو ك  ْف  ر ح ات 

ْاْ ك                                         ِْكيْاْ ِصيد  غ اْ                                                                      وْْ                                ر ارْ و اْ ي زِيِديْب ط ل  ْبا ش  ْي  ق ط ع  ر وس  ْك  ْو ب وم ن ح ل 

ِْفْش د ه ْص ب                                                                ارْ  يْد خ ل ت  َِ اْ                                                                                ووْ ِْْخيْ  َ ب  ر وْ ْم ع اه ِْفْخ  ن اِديد  ْص 

ْم ع ْل ح                                                                  ر ارْ  ي اف  ْْْم اَْ  ن س اِشيْب وض  ْى و  بِيط اط  ْو  اْ                                                                                            وح ِسي  ْو ر ج 

ق                                                                      ارْ  ْاْل  و اْن اض وِْْص  ْم اْذ اْ  ْْخ اى اْط ر ش ون  ٍ  اف ش  ْخ د ةْ ْب ن  َ ف  ْ                                                                     وي و

ْْ ع د ون اْد م                                                                          ارْ  ْح ص ان  ْف وق  ع ىْْ                                 ْْف ار س  ِين وَْ س  َ ىِْفَْ  ي ةْم و ْ                                               وح 

ِْغري ْاْ ِليْت  ت                                                                  ارْ  ع ان  ك ر ى م ْش ج  ْو د ار وْب اق  و اْ                                                        ْْع س  ْ                        وش د وِْفْاْ م وَل 

ْاْ ن                                                                                ارْ  م وْ وْع ب د  ْق د  ْم س ل ح  ِْعيس ىًْْْجن د  ي اج  ْف اص اْ                                                                           وو اْ ق ىْْ وْى 
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ْو د ارْ  ْاى                                                                     ر اس  َ وق  ْ ْم اى م ْش ق  ْق  ب اْ                ْْن  ب ع  ْو اْ ش ر ق  ِيت  ْو اد ْاْ ك رب  ْ                                                             وم ن 

ْى ب ط وْْ ق م                                                            ارْ  ْاْ ع ر ب  ْل و ز اْ                                               ِْْكيْو ص ل وْو اد  ْح َت  ْال  ط ر  َْ  ق ر ت  ْ                                    وم ن 

ارْ  ْم ق                                                                               د  ِْعي  ل ةِْْل م ِقيس  ْاْ ق ب   ْي  ع ل ْ                                                          ْْم ن  يِديْع ك ا شْط اْ ع  َِ ْ                وِفْ

ْج ر ج                                                                ارْ  ْي س ك ن  ْاْ ب ح ر  ِْفْت  ل ْ                                                               وِْْعر اِقيْب ط ن  ْاْ ب  ر ق  ِْفْاْ س ر ع ةْن  ع ت 

ْاْ ِليْت  ض                                                                      ارْ ْح از وْى ِذيكْ  اْ                                                                                        ْْال  ب ال   َ ْل  ر ج ره ْع ن  ه اْ ْ           وِِْلب  ي ان 

ْاْ س اح ل ْطْ  اْ                                                              وْْب  ق وه ْم ع ْز ك                                                                                      ارْ ذ اك  ْم ش ر ش ل ْح  ر  ن ام ْاْ ك ف  ْو ِفْل ص 

ْاْ ب  ر اط      ل ْ                                                                        وْْ                                                                                       ورْ ق ص د وْم از ون و ْو ذ اك  ْخ  ْر اب وْع ل ىِْعي  ر ن  ْو ى  ْم ن 

ي            ْا خ  س ان  َ  ل م  ْو  يِديْب  ل ع ب اس  َْح  ل و ْو ار م اْ                                                                                  وْْ                                                               ارْ َِ ْاْ غ ر ب  ْى ز وْذ اك 

ْال  ل ف ا ِدين ت  ْْ م  ْع ن ت  ر  اْ                                                            وْْغ                                                                                   و ارْ ْم ن  ْو ر ج  و ال  ْل ى  يِديْاْ ِشيخ  َِ ْز ار وْ

ِْفيو ْ ْاْ ِبيض  ْم از اْ                                                                               وْْق س                                                                          و ارْ ْانْ اْشْ دْ قْ ح و ز  ْر اى م  ِْفْاْ ق ع د ةْل ب ط ال 

َْ وص ل ِْفْب ش       ب ل ْاْ ض اي ةْا ن  ْج  اْ                                                                                         ْْ                                                     ارْ م ن  س  ْو ك  ْى و  ْل غ و اط  ْ      وو ْت  ر ك 

ْم ع ْل ح                              ب وك  ْي  ع ج  اْ                                                                                وْْ                                                      ر ارْ ب ِنْع ام ر  َْ  ع د  ْر وح  ْاْ ش ر ق  و ار  ْش  ْد و ر 

ْج ا اْ د  يِديْخ  ْاْ ق ب ةْن  ع                                                                            ارْ َِْ اْ                                                                                       ْْم ن  َْ  ش وْع م  ت ار  ْاْ م خ  ْ  وو او ل د 

ِبل ْ ْال  ْن اس  ْم ن  ي                                                               ارْ ح َت  ْا خ  ان   َ ل ْ                                                                                        ْْف  ر  ب  ت  ه  ب ل ْا وح ود ُْث ْ  ْج  ْ   وو َل 

ت     ِْْل م خ  ْى اش م  يِديْب وزٍيد  َِ ْو اب ط اْ                                                                                             ْْ                                                                     ارْ ِفْ ْى و  ي  َِ ْي ا ْ          وَ  ق ع د 

تْ  ْاْ م خ  ْم ن  ر اف  ان وْاش  ْك  ث اْ                                                                                       ْْ                                                            ارْ ِفْال  ل ف ة ْو م  رِيف  ْاْ ش  ه م ْو ْ د  ْ   ور اي س 

ْو ص                          ْك ان  ع اد ة  َ ِْفْب و ِْك  ر ه ْق اْ                                                                                  وْْ                                                       ارْ ك ذ  ِبري ْع اْ ك ف  ْك  ْح از وْن ص ر 

ْع ن  ه م ْل حْ  ل ل  ت                                                                              ارْ ْج لًّل ه م ْج  ت اْ ت                                                                             وَْْ  ْي ك  د ر  ْع اِتَْت  ْي  ه  ْك م ْم ن 
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ْن  ع ط وِْفيو ْن  ه             اْ                                                                                        وْْ                                                                                    ارْ ن  و ْ وِْْل ش ر ق  َ وْو ر ج  ن ا ْو  ْى و  ش ون ش  ْْ م 

ْبِال       َ م  ْاْ ش اِوي ةْو ي ار ا ْق اْ                                                                                         ْْ                                                                                                  ارْ ب  ر  اي  ن  ه م  ْ        وب ِنْي  ع ل ىِْفْم د 

َ  ف خ                                                                                        ارْ ز و او ةْن ص ر وْ ْب لْ  ْا ط و اْ                                                                              وْْاْ ِدين  ْل  ب ال  ْا وط ان  ْم اَْ  ر ك وش 

ْ ْب ِنْع ب اس  ِْكيْل ط ي                                                                           ارْ ق ول  اْ                                                                       وَْْح  ل و  ْع ر ِبِْفْح  ْاْ غ ر ب  ْم ن  ه م ْع اد 

يب وِْفْم ش        َِ ر اْ ْف  ع ل وْم اْذ اْ                                                                                     ْْ                                                                          و ارْ ى ب ط وِْْل ص ح  ْ        وو َ  ف ر ق واْع اْ ب  ر 

ع ن بْ  ْش  ل ةْث                                                                                  ارْ ْب ن  ِْْل ق ب   ان  ه م  ْي  ع ل ْ                                                                                     وْْد خ  ْط اى ر  ْغ ر ِبْو اد ْم ز اب 

ْاْ غْ  ْع ز  رِيْغ                                                                      و ارْ ش ع ب  ْب ك  ْم ن  ْز اد ْف ض اْ                                                                      وْْر ب  ِْخري ْم ن  ْي  ن ك ر  م ن  ْلْ 

ِْْل ع د وْي  ع ِطيْ ْر ب  ق                                                                  ارْ ن ط ل ب  َْ  ر ِخيْق ل ْ                                                                                        ْْل ح  رِير  ْاْ ت ح  ْوو ر ج ال 

ْب اْ ن ِبي ْع اِلْاْ م ق         َ ل ْْ و  ارْ ن  ت  و  ْو ان  ف اْ                                                                             وْْ                                                                       د  ْي  ث  ر ب اْاْ ط اى ر  ْص اح ب 

ه                       ْاج  ي ان  ن اْو َ  ر وح  ْع د  ز ح  اْ ت وِْفْغ ر ب اْ                                                                                  وْْ                                                                   ارْ ن  ز ح  ْب  ن خ  ْك ل ْآخ ر 

ْل ح                          ْم ن  ن  ر ج ع  ْق  ل ِبْو  ْالل ْن اْ                                                                                      ْْ                                                         ر ارْ ي  ت  ه ن  ن  ز ه ْب  ن ود ِْحز ب  ْ         ون  ت  

ِليْ  ْاْ و اح  َ ل ك  ْاْ ق ه                                                                                   ارْ ْي اْ ْْ ع ي اْ                                                                             وْْا ن ت  ْي  ر ج ع  ْاْ ِليْم  ب وس  ِْغيث 

ْر ان اْد خ ل ن اْي ا ت                                                                                    ارْ ِْفْح ر م ك  َْ  ن ح ل ْاق  ف اْ                                                                                  وَْْ  ْاْ م غ ل وق  ْو اْ ب اب 

ْلْ  ْ ل ْم ن  د  ْاْ م  اك  ْى ذ  ْب  ل ةْْ ع ز وْو اد ل ْ                                                                                       ْْغ                                                                               و ارْ َ ر ح  ْب ن  ْ              وأ َح  د 

ْو ي  ع ود ِْفيد وْ يق                                                                                           ارْ ي س ر ح  ِين وْو ش  اْ                                                                                  وْْم وَِ  َْ ْص ح اب وْع ن  ِْبي 

ْر وِحيَْ  ف و ى تْ  ْص ي  ق ت  ْْم ن  ع                                                      ار  ْو اْ                                                                                          ْْب األ ش  ْم اْن  ع ر ف  ْ وم ت  ع ِديْب ِليد 

اْ ِقيْن ا ِْلْي اْخ  ْي  ب ِكيْب ان  اْ                                                                       وْْو ال  ض                                                                                ارْ ْاغ ف ر  ِكي  َ  غ ف ل ْم س  ْلْ 

ْا مِ                ِْْل و اِِْدين  ْر وح ك  ل ْ                                                                  وْْ                                                        يْل و ز ارْ م ن  ْط و ْو ج  ْح وض  ِقيه م ْم ن   َ ْو ا
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ت                                     ْع ل ىْاْ م خ  ْق  و ِلْبِاْ ص ل ت  و اْ                                                                         وْْ                          ارْ و  ت م  ْمج  ل ةْو اخ  ْو ل ص ح اب  ْو ال ل 

ن اْل ن ص                                                             ارْ  ت   ب  ه  ْج  ت ط اْ                                                                                         ْْو اْ ِرض ىْل ص ح اب   َ ْ  واْ ِليْف  ر ص وْد م ْق وم ِْا

َ                                                                           و ارْ  ْا  ْالل َْ  ع ي اْاْ ر اي ةْف وق  اْي  ت ل ْ                                                                                       وو ىْ ْْبِاذ ن  ِْفيه  ْو ن  م ات  ْل ل 

 :لثالثةالقصيدة اْ
ـــال   ل ة س لَّك  ل و ح   ي ا س ال ك  ال و اح 

1ْْلسيْعليْبنَْيديْأَحدْبنْالرمة

َْ يْ  َْ لْ احْ وْ اْْ ْكْ لْ اْ ْا                                                                                           ايْ عْ دْ ْلْ ب ْقْ َ ْ ْاسْ نْ اْْ ْيكْ لِْاْمْ يْ ْالْ                                                                       حْ و ْْ ْْكْ لْ ةْ

ْا                                                                                ايْ كْ ْبْ ِنْي ْعْ ْاحْ بْ صْ اْوْ سْ مْ ا ْْلْ كْ ْالْ                                                            هْ ال ِْْمْ كْ حْ ْنْ مْ ْينْ زِْحْ ْاهْ ْرْ ِبْلْ ق ْ 

ْا                                                                                       ايْ ن ْعْ ْمْ ِفْْرْ ب ْ خْ ْيً ِْْومْ ي ْْلْ كْ ْْالْ                                                   قْ ْتْ وْْ يْقْ ذِْىْ ْدْ يِزْوْ ْشْ حْ وْ اْْ ْمْ ىْ 

ْا                                                                                                    يْ ولْ يْمْ ىِْلْ اْإِْْيْ ِنْعْ ْجْ ر ْف ْ ْالْ                                                                        ب ْىْ ْيوْ وْبِْوْْ قْ ي ْ ْزِْأ ن رِيِفيْتْ فْ خْ 

ْا                                                                                                        ايْ ن ْغْ اْب ْ َْ دِْْولْ َْ رْ اْْ ْاحْ دْ مْ ْالْ                                      عْ ف ْ أ ْْيْ سِْحْ وْ ْكْ عْ اي ْ طْ ْمْ لْ سْ مْ ْكْ دْ ب ْعْ 

ٍ ْ ِلْوْ  ْا                                                                                         يْ لْ وِْاْْ ْيخْ شِْاْاْْ ذْ ْرْ ادْ ْ قْ ا ْْدْ ب ْعْ ْالْ                                                                  ةْقْ نْ َْ ْيْ عِْب ْرْ ْيكْ فِْْمْ دْ ْ

ْا                                                                               ايْ رْ شْ يْوْ غِْبْ ي ْ ْحْ لْ صْ اْْ ْانْ طْ لْ َْ ْالْ                                                                    جْ نْ وْْْ اْم ْ نْ يخْ شِْْرْ ادْ قْ اْْ ْدْ ب ْعْ 

ْا                                                                                  ايْ دْ عْ ْارْ فْ كْ ْمْيْ دِْخْ ْيتْ ِْْيْوْ كِْْالْ                                                                    ْب ْ ْاتْ ايْ غْ ةْاْْ ايْ ْغْ اِنْسْ ن ْْهْ ارْ 

ْا                                                                 ايْ كْ حْ أ ْْلْ ْكْ ِفْْورْ كْ ذْ مْ ْبْ اْْ طْ ْنْ بْ ْلْ لْ                                                         يْعْ َِْْودْ جْ ةْوْ ر ْىْ ز ْل ِْْْْبْ سْ نْ ي ْ 

ْكْ ابْ حْ صْ اْْ وْ  ْة                                                                                 ايْ رْ اْْ ْينْ يْزِْاش ِْاْل ْ ْنْ يدِْْوْرْ صْ نْ ْالْ                                                                          طْ ب ْْ ْْةْ لْ ةْمج ْ افْ ة

ْا                                                                                             ايْ مْ غْ اْْْ ينْ لِْيْعْ جِْفْ َْ ْ ب ْاْرْ يْ ْالْ                                                                  بْ ْاْْ ِفْْيكْ ِْْْمْ اىْ ل ْ ْتْ لْ َْ وْ َ ْ 
                                                           

(،ْمذكرةْاْليسانس،ْإشرافْاْدكتور1094ْْ-1001دْبنْالرمة:ْحياَوْوشعرهْ)َيْعليْبنَْيديْأَح/ْاْعيوراتْأمريةْوأخريات،ْاْشاعر1ْْ
 .53،ْص:2011ْ 2019ْْعاشورَْرقمة،ْقسمْاْلغةْواألدبْاْعرب،ْجامعةْغرداية،ْ
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ْكْ يمْ كِْْْعْ جْ رْ َ ْ  ْا                                                                          ايْ فْ شْ ْدْ عْ ب ْ ْنْ مْ ْلْ يفْ َِْْكْ وْْ مْ تْ ن ْ ْلْ لْ دْ ةْوْ                                                         ْي ْ ِفْْتْ نْ ا

ْكِْْْ ارْ ْصْ ِلْاْوْ ن ْأْ ْالْ                                                               هْ َْ ِْنْ ةْعْ بْ اعْ صْ ْتْ انْ ْكْ ِلْوْ  ْا                                                                                                        ايْ اْنْ يمْ و

ْكْ ي ْْلْ بْ ق ْ أْ  ْا                                                                              ايْ يْ ن ْ أ ْْريْ غِْْنْ مْ ْكْ فْ ي ْ ْكْ لْ َْ ْلْ ْالْ وْ                                                                                    قْ اْْ ْاءْ عْ دْ ْميْ رِْا

ْا                                                                                          ايْ غْ ْه ْوْ ىْ ْزْ ِفْْمْ لْ سْ ْْْ ِلْوْ ن  ْوْ ْالْ وْ                                                        يْْل ْ ادِْن ْعْ ْيْ ْال ِِْفْْتْ فْ هْ َ ْ أ ْوْ 

ِْْْدْ مْ ال ْ ْولْ قْ ي  ْوْ ْلْ لْ                                                                    عْ ْ ْْنْ اْمْ رْ ب ْ ي ْ ْيرْ رِْضْ ْانْ ْكْ ِلْ ْا                                                                         ايْ ن ْ ْتْ بْ صْ ْوْ لْ و

ْا                                                                                                     ايْ ر ْوْ ْوْ يلْ ْو ِِْبْرْ غْ اْْ ْدْ لْ بْ ْالْ                               ال ْ ْانْ ي ْزْ ي ْ ْوْ لْ اْاْْ شْ ْنْ ِإْْتْ ق ْوْ اْْ ْاكْ ذْ 

ْا                                                                    ايْ رْ هْ مْ ْلْ وْ ْيلْ ال ِْْبْ رْ يْضْ اىِْمْ ْالْ                                                     هْ مْ تْ اْْ ب ْْلْ ب ْقْ َْ ْ ِْلِْْفِْنْحْ صْ ن ْاْ 

َ ْ ِنْفْ شْ ْالْ                بْ ال ْ ْطْ َْ وْ ْمْ اىْ فْ اْاْْ ي ْْلْ خْ بْ َ ْ ْنْ أ ْْيْ حِْ ْا                                                                ايْ رْ اْْ ْيْعْ شًَِْتْ ْيْ ومِْدْ ْ

َْ نْ وْوْ لْ ىْ ا ْْوهْ قْ لْ ت ْ ي ْ ْالْ                                                    جْ اْعْ ي ْغْ ب ْ ْمْ ىْ دْ لْ ب ْْ ْْرْ آخْ ْلْ كْ  ْا                                                                                      ايْ مْ وْْْ ا
ْا                                                                             ايْ طْ مْ ْ ْْقْ بْ سْ َ ْْادْ عْ ب  ْْ ْْتْ ابْ رْ ق ْ ْز الْ                                                                                 ن ْل ِِْْْْنْي ْرْ اَْ ْ يهْ ةْفِْينْ دِْمْ ْْ 

ْا                                                             ايْ وْ طْ اْْ ْرْ صْ قْ ْيدْ ِزْوْ ْمْ كْ اْال ْ ذْ إِْوْ ْالْ اْزْ                                                                                اْمْ هْ ي ْ دْ ةْنْ يْ اقِْو ْرْ ب ْ اْْ وْ 

َْ ي ْْحْ بْ ْب ْ ةْوْ ارْ َْ وْ ِْجيه تْ  ْا                                                                           ايْ وْ ىْ ْاكْ ذْ ىْ ْانْ شْ ةْنِْفْ لْ ال ْ وْ ْالْ وْ                                                    اْ

ْا                                                                                     ي ْلْ كْ ْْلْ ايْ ن ْْدْ ولْ ا ْْيوْ ِبْْهْ دْ نْ َ ْ ْالْ                                                     بْ شْ ا ْْتْ ي ْرِْذْ ْعْ بْ َْ ْيوْ ِتْيْ ن ْ دْ ْدْ ْ ْوْ 

ْا                                                                 يْ ف ْ أ ْْلْ كْ ْْنْ مْ ْاسْ نْ اْْ ْيوْ فِْْمْ ىْ دْ َْ ْالْ                       ن ْْكْ ارْ ب ْمْ اْْ ْنْ يْبْ لِْْعْ ِنْاْبْ يهْ ىْفِْقْ لْ ن ْ 

ْ عْ  ْا                                                                   ايْ رْ ال ْ ْبْ نْ جْ ْوفْ لْ َ ْ ْدْ يْ سْ اْْ وْ ْالْ وْ                                                   قْ ْ ْْمْ اىْ اْفْ ي ْْاقْ نْ ق ْ ْلْ بْ اْْ ْي 

 ْا ْْوعْ ن ْ رْ ي ْ ْاطْ وْ قْ ىْْْ قْ ب ْ َ ْ 
ْا                                                                           يْ لْ صْ ْمْ يهْ فِْْيْ ِنْي ْزْ ْعْ امْ وْ اجْ وْ ْالْ                                                                          ل

ْا                                                                     يْ لْ غْ اْْ ْيكْ ذِْْاسْ ْرْ ِفْْبْ ك ْر ْت ْ مْ ْالْ دْ                                      قْ ْيخْ ْشِِْنْي ْعْ ْاجْ ال ْ ب ْْوْ لْ اْْ ْعْ فْ ن ْ 

ْا                                                                                            ايْ ن ْغْ يْوْ ْب ِْرْ ْينْ زِْاْْ ْانْ ي ْزْ ي ْ ْالْ وْ                                         طْ ْاتْ رْ حْ اْصْ ن ْدْ لْ ب ْْ ْْنْ طْ وْ ْنْ مْ 
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ْا                                                           ايْ َس ْ ا ْْيكْ ِرْوْ ن ْ ْولْ قْ اْاْْ ذْ ْمْ اىْ اْفْ يْ ْالْ                              ْ م قْ اْاذْ ْدْ َح ْ أ ْْنْ ب ْْيْ لِْعْ ْانْ سْ ْ ْْنْ مْ 

َْ وْذِْدْ جْ وْ ْالْ                سْ َ ْْتْ بْ جْ ْنْ اْمْ ي ْْلْ صْ ألْ ْاْ يِْفْاوِْيْ ٌ ْ  ْا                                                         ايْ ن ْعْ ةْوْ م ْرْ كْ ْْاتْ ادْ يْ

ْا                                                                     ايْ اْدْ ي ْْرْ ظْ ْت ْ ْيْ ْال ِْوِْفْانْ ىْ رْ ب ْ ْالْ                                               بْ ق ْ ْيخْ ْشِْاِلْوْ ةْاْْ حْ وَس ْ ب ْْمْ هْ ن ْ مْ 

ْا                                                                             يْ ن ْ دْ اْْ ب ْْرْ اي ْ دْ ْانْ وفْ طْ اْْ ْاهْ يْ امْ وْ ْالْ                                                  حْ َْ ِاْْدْ اْقْ ينْ بِْىْنْ لْ عْ ْةْ لْ صْ اْْ وْ 

ْا                                                                                                   ي ِْلَْ ْْرْ قْ ب  ْوْ ْيمْ لِْغْ وْ ْالْ بْ ي  ْوْ ْالْ                                                           مْ اْْ ةْوْ نْ ال ْ وْ ْيلْ و ِْةْوْ مْ عْ ن ْ اْْ وْ 

ْا                                                                                يْ َس ْ ا ْْلْ كْ ْْنْ عْ ْادْ رْ مْ وْاْْ رْ اي ْ طْ ْالْ                                        ي ْ ْضْ رْ ْْْ ىِْفْشْ ْمْ ِلْْانْ وْ ي ْ ال ْ وْ 

ْا                                                                                                     يْ ن بِْاألْ ْيدْ ِزْْكْ لْ مْ اْ ةْوْ ابْ حْ صْ ْالْ وْ                                                                           ْحْ اِنْوحْ رْ ةْوْ لْ مْ سْ بْ اْْ ْلْ ىْ ا ْوْ 

ْا                                                                                                 اْ ع ل يْ ْكْ لْ امْ وْ ْاتْ وْ َس ْ ْعْ بْ َْ وْ ْالْ                                                                         وْشْ ق ْرْ ب ْ ْدْ عْ ر ْوْ ْاحْ ي ْر ْْ ْوْ ْورْ نْ اْْ وْ 

ْْ وْ ْفْ ْ ْأْ ْالْ زْ                                                                             نْ اْْ ْتْ يْ مْ ْ ْْيخْ ارِْتْ اْْ ْدْ عْ ب ْ ْنْ مْ  ْا                                                                                     ايْ نْ َْ ْيْ تَِْْ اْوْ يْ مِْْثْ ت 

 :لرابعةلقصيدة ااْ

 "اب  ك  ر  ل   ت  ل  م  ت  اش   ان  ك  "
1ْاْبودويْاْتواِتْْسيديْممدْبنْالربوك 

ْال ر ك                                                                                                     ر ت  ت م  ْاش  ب                                                                                                          ْ         ابْ ك ان   َ ْم اْاب  ق اِْلْا ْ                 اب 

انِ                                                                                      ْ                              يو ر و اح واِْْل م د 

ْا ر ك                                                                       بْ  ْى و  ْك ان  ِْيل ْاْ ر ك ب  ْد  ْم ن وْان  ب                                                             اْم ز ي ن  ْف وق  ْم أ د ب  ْع ل ىْأ ن س 

ْاْ ن ج                                                        بْ  ي ار  ْخ  ْم ن  ر اع وْم ت خ ش ب  و اح ل ْأ ر بِ                                        يْب د  ِْفْاْ س  غ وْم ت  ع ص ب   َ ْأ ور 

ْي  ر ع ىْْ ع ش                             ْك ان  ْم ق ر ب  ز م ن  ْم ق ل ةْش اب                                                                      وْْ                                          بْ اْ  ْم ت  ع ص ب  ْْب  س ر  ْم ن 
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ْف اْط ر ق انِ                                                                            و يف ْ                                             ير ز 

ْاَ  ه ي اْأ وغ                                               ابْ  ْك ان  ْال  ج اج  ْب  ل د  ٍْْ  ط ر  و ىْش ور  نا نِ                                                                                                                 ي  ه  ْ  ياْ ع د 

ْاأل ر ب                                                       ابْ  ل م ْر ب   َ ِْْإِل ت ار  ْاخ  َ ول  ْْ وْر  ْان  ف ر ن اْاْ ب                                                                ابْ ْان ش اْالل ْي ص اب 

ْام ق ام ْل  ِببي                                                         بْ  ْم ن  اْاْ غ ي اب  ه  ِْْل س                       ْم اْاد ر ك  ْق  ر ب  ْم ن  ْم اْي  ر غ اب  ْ                                 ر ابْ اَ  ه ي 

ْو اْ ن ِجي                                         بْ  َ ر ح ت  ْ ْا ص ح اب  ْق د  ْا ر ق                                                          ابْ ْب اْع وِين  ْم اْا ي  غ ز  ب اب  ْال ح  ْر ب  ع و ْم ن 

ْ ن د يت  ِنْا ق رِي                                                                      بْ و الْ  ْأ بِ  ِْي                                         لْ ْا ج وْ ب  ه م  ْأ د  ار   َ ْ ْم ن  ٌْ  م ود ْأ ب ِشيْو ض ع ان 

ْا ي  ع ود ْا ي وف  ْب س  ز اب  ْال ح  يْا ي ض ور  ْا ًِ  ِني  ن                                                               ابْ ْْ          ز انْ ا م  ْو ال  ام ْال ف ق  ب  ه ةْاْ ق د  ْج  ْم ن 

ْأ وز امْ  ْا ن ض                                             ر ب  ْك ان  ق ام  ْاْ ق م  ْح س  ر ام ِْْيو ْاْ ْي  ع د ب  م                                                                                  واِإحِيط واِْبو ْا ك  َْ  ق د 

ع                                                               امْ  ْاْ ن   ْح س  ْا ن ض ام ْج اب  ْش وق  ه                     ِْإَل  ل م ْاْ ِذيْا ي  ف  ْك ل ْا ك  ْْْْْْْأ ن س  ْ                                                           م 

ْْ ع ل م ْم اْا ب  ق اِلْم ق                                                                               امْ  ر ف  ر ف  ْا ن  ز اَح                    ِْإيلْ  ْى ِذيْْ وى ام ْن وع د  ْ                                                    وَ  ع د 

انِ                                                                                                     ْ                  يا ن ِسري ْب ِسري واْى 

َ  و ْ ْش ا ب ال  ْا ج  ْش ق  ع                                                            ابْ ِفْر ك ب  انِ                                                                                                  ْو ْ ش  ْا م ع ِْويد  ْ                        يو ا ب ط اح 

حْ  ْر اه ْب اْ م  ْال  وْب اْ ف                                                 ر احْ ْب و ْط ي                                                                                  ابْ و اِميو ْاْ م ل ح  اْاْ م ال  ْف اح  ْاْ م  ْع ذ ب 

ْش ر ب واْ ْم ن  ْع س ل ْج ب اح  ل ىْم ن  اب                                واْا ر و احْ ْا ي رِي                                            حْ ا ح  ْج  ْط ي ب  ب اح  ْك ل ْا ص  ْا ن ش م واْ

رِي                                           حْ  اْص  ن د  ْع ود ْى  ْف اح  ْاْ ِطيب  ِبي  ْج  ْي اْال ر و احْ ْم ن  ْو اْ                                                                    ر ز احْ ْا ر و اح  ْب  ع د ك م 

رِي                                                                   حْ  ْاْ ض  ْر اه ْش ور  ْْ ر ي اح  ر د ت  ن انِ                 ِْويلْ  ْاْ ع د  ْاْ ن ِبي  ْ                                                                                                                  يق  ب  ر 

ي  ن س اِنْ ْلْ  ْم ل ك  ْاأل ر ب اب  ْر ب  ِثيل ْع ن د  ْع ج ل ْب ال                          ْاْ ِليْم اِْْيو ْا م  ب ار  ْال خ  خ د ت  ْ                               و ابْ ِويلْ 

ْْ وى                                                                                ادْ  ْْ ب ل د ْق اي ِسي  ل واْم ن  اد ْم اْا و  اف وْاع                                                  ْان  ر ح  ه ْو اْ ع د  اب اْ غ د  ْ                                  د 
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ْاي  ف ر ح واْب اْ ك                                                                          ر ادْ  ش واْْ ول د  د ى  ْبِاِلب ل ِْْويلْ  ْز اد  ِجين اى م  هْ ِويلْ  ْز اف                                                                                   د 

ِْفِْْل ح                                                           ادْ  ك ن   َ ْم اْع اد ْْ وْا  ْبِاْ ف اي                ْو اْ ِليْم ن  ْم اْر اد ْر اد  اْر ب  هْ ى ذ  ْ                                                                         د 

ف ان                                                                                                     ْْ ك  ْ                           ِيز اْ ِليْع م ت 

ابْ  ْب اي  ن وْف انِ                                                                                                      ِْفْط اع ة ْر ِبْم اْاَ   ر اْا ع ظ ام واْا ع                                                         ذ  ْ        ي                       ي  ع ر ف 

ْم اْا ح                                          د ابْ  ْش د اد ْو اْ ظ ه ر  ْع م ر  ْع اش  انِ                                                                                                      ْْ و  ْ         ي                          و ر و اح واِْْل م د 

ْق  ب  ر وْع                                                              ل هْ  ْالل ْش و ر  رِي                                                      وْ ْى  ش واِْفِْحف ظ  ْال ك  اْن  ر ج اه ِْفْا ن  ه ار  ْع م  ْن  ق ع د 

ْاْ ِليْن  ب اه ْْ ن اْا ر ض                                                                   اهْ أ وْح ق  ْص ب   ْع ِلي                                                                                   ْك ان  ا ر ض اْم ول ه ْر اه ْز اي د  ْ وْ و لْ 

ِْفْ اْ ك   َ ْبِيو ْا وج اه ْ ن  و ر  ِْْي                                            وْ ْْا ض                                                                           ر اهْ ن  ت   ار   َ ْ ْم ن  َ ع د  َْ  ع م ل ْب ام ر وْو ان  ه اه ْ

د وْر انِ                                                ْ                                                                                             ير اِنِْفْع ه 

ت                                                                       ابْ  ْف اْ ك  ت ب  ه اْم ول ه ْبِاْ ق ل م  ْا ك  انِ                                                                                                                    أ ي  ر اه ْم اْْك ان  ْ                 يي  ن س 

ن  ق ل ِنِْْل ح ج اجْ ي
ت                                                           ر ابْ 1ْ ْا وج و ْد اْاْ  ارْ ْم ن  ْْ وْع رِين                                                           اْاْ د  ب ار  ْا ك  ْن د ر ك وْن اس 

ي و ْق اى                                                                                          ْز او  يِديْب وْ ن  و ار  َِ ْل  ي                                                                                                         ْ               ر هْ أ  ْ                      ارْ م ول ى اْم ن 

ْا ق ِليل ْاْ ع                                                      رِيف  ْا ش  ْ                               ر هْ ق ص ع ت وْف اخ                                                                                                               ْ       ارْ أ ي  ع ر ف وى اْال ف ج ار 

ْم اْاِيِليه م ْا ن ض                                     ر ار  م واْال خ                                      ر هْ ْ                                    ارْ و اق  ب ِليِْفيو ْا ح  ٍ د  ِْإ ت ار  ْاْ م خ  ل ْاْ ر ك ب  ْأ ى 

ْا ع ر انِ                                                                                                يْ عْ  ْك ان  ْ                                                          يْص ال  

اْو اْ ق                                                                           ل بْ  ْو اْ ك د  ام واِْغري ْاْ ِبيد  ْا ي  ق وْ واْق د  ب ال  انِ                                                                                                        يْو اج  ْى 

ِْإيف ر غ واْو ال ع                                                                        ل بْ  ت ل و  ْا م  انِْْو ي  ن اض ر  ْ                                                                                                                         يو ر و اح واِْْل م د 

                                                           

ْكذا،ْواألصحْ:ْالجاز.ْْ(1)



 القصائد المدروسة في البحث                                                     1الملحق 
 

   88 
 

ْل                                                               ز انْ  ْم اْا ب  ق ات  ْا وص ل ن اْف  ز ان  ِْْل ع وِي                                                    نْ ْا ن  و ج دْ ْك ان  ْاْتي م ر  ْم ن  َْت ْاْ و ان 

ْك                                                                  انْ  ق ام  ِْفيو ْْ م  ْاْ س ل ط ان  ْب  ل د  ْو ل  م َْس ِْْم ر ز ق  ْخ ب  ز  ن اْض ي  ف ان  ْي                                                          نْ ٍإي  ب  ي ت  

ِْخري ْم اِْبو ْى                                                                                    ً ازِيو ْاْ ر َح  ان  ِني               ْانْ ِإ ْي  ر بِيه م ْا ح  ِديو ْع ل ىْاْ ر ع ي ان  ْ                                  نْ ي  ه 

ْو اْ ِليْد انِ                                                                                                      ْ                                                        يْ ب ِعيد 

لْ  ْالل ْف وق انِ                                                                                                   ْا ن  ز و د وى اْل  ج                                                                          ابْ ا ع ِلين اْبِاْ ر ح  ْ       يو ا ح ج اب 

 َْ ْاْ ب ا ْا ع                                                                ر ابْ ا ن ش ق وْف وق  انِ                                                                                                      ْط اْا م ر اَ ع  ْ                     يو ر و اح واِْْل م د 

ْز اد ِْفْد اْاْ ز م                                انْ  ْأ وْنِع م ْاْ س ل ط ان  ن                                         وْ َْ ل ط ان  ْا م ه د  ْا ص ب ح ت  ان  اْاْ ب  ل د  ْط وع ْى ذ 

ِْفْ ْْ و  ْك ن  ن ان  ْع د  ل واْبِاْل  ن                                                                             اْْ ع                                                        و انْ ا د رِيِسيِْمن  ْا ي  ع م  ن ان  ْي اْح  ْي اْر ب 

س                          ْب ال ح  ت  ه ر  ْاش  ب ان  ْخ ل ق واْر ب  ن                                                                                    ْ                                                   انْ ِإَ  ل ق ىْاْ ر ك  ْ    او اْ ر َح  و ْو ال م ان 

ْ                                                                                           يج ع ل واْص ال  ْر ب انِ                                            

ل ْاْ ِنق                                                                             ابْ  ْق اع ْو اى  اب وه ْاْ ع ر ب ان  ْك لْ ْإ ي  ه  َ ود انِ                                                                                                            ْأ و و د ْ  َ ْ  يا 

ْل  ب                                                                                          انِ                                                                                                     ْ                     ابْ ِإي  و اد ع ن اْلل ْف ار ِقي  ْ                         يو ار و اح واِْْل م د 

اف                                    ْج  ْْ ق ص ر  م ن  ِْفْاْ ر ِحي                      لْ ْ                                  لْ اِلِبل َْ  ر ع ىْْ ف لْ  ب ش  ع ل ىْاْ د  ن اْغ ف لْ  ْم اَْ اخ ذ 

ْخ                                                                    لْ  ا ن  وْْل  اْم ن  لْ  ْاْ ن خ  و ىْب  ل د  ْاْ ِمري ْم وه ْا ق ِلي                                                         لْ ى ل ه اْم وى م َْب  لْ َْ 

ل                                                                                    ن اْع اج  ب   ل و ْا ر ك  ْْ وْ        وْ ا ه  ط واِْفْو ج  ا ن  ر ك ب  ِْي                                                                      لْ ْو اْ ِليْم ن اْن  لْ  ْد 

ْاْ ط ر ق انِ                                                                                                   ْش ور  ْ                                  يي  ع ر ف 

اْو اْ ق                                                             ل بْ و اْ ِليْ د  ِْبري ْو اْ ك  ْا م ر انِ                                                                                                   ِْفيه اْم ن  ْص ب  ْ                  يو م غ اد ر 

ْكْ  ْا ق                                                                                     ر ابْ ِويل  ْر اه ْم ص ر  انِ                                                                                                      ْم ل ْر ب  ْ                       ي          و ر و اح واِْْل م د 
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ْاْ غ                                                                ر بْ  ْج اْم ن  ْك ان  ْاْ ر ك ب  ْل  ِبي                                                                        بْ َْت  ْن  ل ق او  ْك ب وْز ا ِيرين  َ ود اِن ْو ِإلْ 

ْاْ                                                                 د ر بْ  ْز ج ن  ْك ان  ْاْ ر ك ب  ْبِيت  بِي                                            بْ ْا ه  ج  ْا د  اْا ي د ب  ْأ وْى ذ  اْر اه ْر اك ب  ْى ذ 

ْا ن ش م كْ  يب  ا نِ  ي              بْ ِْفْاْ ق                                                                      ر بْ ْا ن  و ر د ُْث ْ  ْم اْا ٍِ  ب  ر  ْا ص  ْم ن  ْم ن  ه اْر اغ ب  ر ب  ْا ش  ْم ن 

انِ                                                                         ك  ْْ م  ْ                                                                   يو ه  ر م واْم ن 

ِيل ْال  ج                                                                                     ا ِْجين اْل  ْ        يب انِ                                                                                                                        ْب اِنْي اْم ك وْ ْبْ و ن  ق وْ واِْإَل 

ْف الل ْا َ                                                                          و ا ْط ام ِعي  ق ام ك  انِ                                                                                                      ْبْ ِجين اْْ م  ْ                               يو ر و اح واِْْل م د 

ن                                                                    اْو اْ ر زِي                                                                                         نْ ْب اْ ل و اْيْ مِْزْ ْت ْ ْمْ كْ ْْ ِجين اْ ن اْف  ر ح  ع د   َ ْ زِين  ْم اِْفين اْق اع ْا ح 

ْ ْج او  ْاْ م ص رِِيي  ِلي                                                                   نْ و اْ ر ك ب  ام  ْح  ن                                                                  اْْْْْ ك  ل م   َ ْخ  س ةْا  ْم  م ل ْم ول ة ْاْ زِين 

ْزِي            ْب  ل ب اس  ْج او  ْاْ ش اِمِيي  ن                                                                            اْ                                                             نْ أ وْح َت  ل واْى  ْك م  ْق اع  َ ِلي  ْاْ م ر  ْْ ِسيد 

ْكْ ً ْ وْ  انِ                                           ْْلْ اىْ و ْ                                                                                             ياْ ب  ل د 

ْ ب                                                                   اب  ِليل ْالل ْم اَْ  ب  ق ىْا ش  ْا خ  ْْد ع و ت  ج ا و ب  ْ   يو اْ ِشيب انِ                                                                                                                ِالْ 

م ْو ال ص                                             ل بْ  ِْفْال ر ح ام ْأ وْ ع د  انِ   ْو اْ غ اي ب  ْ      ي                                                                                                                             و ر و اح واِْْل م د 

ر م ْم ر ةْا خ                                                                                ر ه ْا ح  ِبي                                                      رْ ْ            ر ىا ه  ر م ْبِاْ ع م  ْاْ ك  ر ىِْْل م س ج د  ْا ح  ْاْ ت  ن ِعيم  ِْإِل 

ْا م ْاْ ق ر ىْم ش ط ب و ْبِال رِي                                                            رْ ْم ت  غ ب                                                                                                ر هْ ْا ن ط وف وْبِال  ر ه ْا ع ر وسْ  َ ط  ِْفْو 

اْ د ر ه ْزِين  ه اْمْ  ْك  اْاْ ِسي                                                         رْ ْاْا َ                                                                                                   ر ىَ  ت  ل و ن  ِْْيه  اْاْ ك ب  ر ىْإ ٌ  ق  ق وى  ْإع ش 

ْ                                                                                                                     يَ س ِبْع ق ل ْاْ ر ب انِ               

ْم اْا ن  او ز وْال ك                                                           ر بْ  ْ                ياْ ب  ر انِ                                                                                                                  ل  ب ل ْع ر ف و ْْأ ن  ف ع ل واِْفع ل ْال  ج 

ْْ ر ك                                                                       ا يع  انِ                                                                                                      ْبْ و ن وق  ف واِْذيْط و ىْم ع ْمجِ  ْ                              يو ر و اح واِْْل م د 
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ِْلْ ْك م ن  ال   َ ةْْ ر  ْب  ل د  ْال غ ِلي                                لْ ْا ن س                                                                                     الْ ِىي  ِْفيو ْا ن ش ف  ْع ن ِديْم ول ة ْال  ال 

ب الْ  اْب اَ  ق  ْزِين  ه  ْْ ر ج                                                                الْ ْْم ن  ْز اَح  ت  ْا ق ِبي                                                    لْ ْك ان  ر ع ْم ن  ْد اْش  ْو ن ِشري ْْ وْبا ق  ب ال 

ن اْب اْ ك م                       ْح ج  ْك ل ْا ع م ال  ْج اْاْ ِلي                                                           لْ ْ                                                         الْ ا ن  ت م  ب اْل  اِْإَل  ْو ن وق  ف واِْخيل ْا ج 

و انِ                                                          ْ                                                                              يو ن  ه ب ط واْي اْال خ 

ْاْْ  ْ ف ةَْت  ِْفيه اْأ وج                                                                                                   مِإَل  اَْ انِ                                                                                                                ْو اْ ن  ز ْ واْ   ابْ ز د  ْ                   يم ن  ه 

ْاْ ِليْط                                                                                      ْو ار م ىْل  ص                                                                                                      ْ                                   افْ ِإك م ل ْح ج  ْ            ابْ ا وز ار 

ْل  س                                ل واِْْل م ق ص ود ْغ اي ِضي  اْ                                        ودْ أ ن  ر ح  ْا ب                                                                د  ف اف  ْا ك  ْال  ود ْم ن  ِْإِلْم ع ظ م 

ن ودْ  ْا ج  ِْشيْم                                                               د ود ْو ار د ْأ وْو ر د هْ ْم اْي  ل ِهيه م ْا ح                                                                 د ودْ ْم ع ْْ ر ك اب  ْم ن  ت  ر  ْا ك 

ن               َ و ا ْك ام لْ  ل ْى ن ود  اد ْو اى  ْو ال  ود ِْفْاْ ط رِي                                                                                         ْ                                                                  ودْ ب  غ د  ْ         قْ و اْ ِعر اق 

انِ                         ْ                                                                                                              يي د وْش ام ْو اْ ي م 

ْو اْ س ود انِ                        يْ           وْ ِفي                                                                                                                          ْاْ م ص رِيْو اْ ِلي ْو اْ غ ر ب  ْا ص ح اب  ل واْم ن  ِْإي د خ 

 ْْْ ِْفيو ْد وك  ْي وم َْ  ر او  ب                                                                          ابْ م ع ظ م  انِ                                                                                                      ْق  ْ                                يو ر و اح واِْْل م د 

ْع اي  ن وْ ق                                                                                      ر بْ ْ و  ْا م  ت  ي              بْ ِْطيب و ْأ وع د  ْا هِ  َْ  ن ح ب  ْأ وِْديك  اْاْ ص ر ب  َْ  ب ِكيْى ذ 

ِْىيب و ْأ وْص َو  ه اْ رِي                                  بْ ْغ اي  ب                                                وْ أ وِْديْا َ ص و ت  ْْ ق  ْاْ ر ق  ب و ِْإِلْاْ ل س ان  ْم ن  ْم اَْ ص ع د 

ب                                                                  ْم ت ج  ى واْف اْ ط ل ب و ْأ وِْديك  ْم ل ق ىْال  ِبي                                                               بْ ْ                وْ ا ن د  ِْإَِلِْْيو ْا م  ِنيو ْع ن د 

ي  ر انِ                                                                                                     ْ                                                          ين  ر ىْق  ب  ر وْو 

يْبِاْ ص                                          و ابْ  و ا ًِ ل ِميْا ن ك م ل ْا ح   َ ْْن  غ د ِْا ْر ب  ْ  يو ر انِ                                                                                                                      أ وْه  م د 

س                                                    ابْ  ْاِلح  ِْفْا ن  ه ار  ْال  ل ق  ِفيع  ْا ش  انِْْق  ب  ر  ْ   ي                                                                                                                             و ر و اح واِْْل م د 
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ِْخري ْال ع ب                                                    ادْ  ْك ل ْا ب ل د ْج ار  ِْْيه اْو ر ادْ ْا ف ض ل ْم ن  اْا م س  ْال                                                                                     د  ْر اي ِدين 

ِْإي ص ر وه ْال ب  ع                                                                                    ق اد  ْْ    ادْ ن  و ر وِْفيه اْو  او اْ ِليْق  ر ب  ْا ب                                                                  د  ْي  ز د اد ْم اْي  ن  ق ط ع 

ادْ  ب اه ْل                                                                     د  ْبِو ْاْ ص م اد ِْفْا ج  ت ص  ْأ وْوْ ْاخ  اْأ وْم ع ت اد ْو اْ د  هْ أ وْم ع ت د  ْاْ                                                                د 

ْن ور انِ                                                                                                    ر ج  ْا خ  ت ان  ْ    ي                                                           ح 

ْر اه ْم ن وْط ي                                                                         ابْ  ْاْ م س ك  يت  ْشِ  ِْفِْْإَل  ي  ر  ْ                  يِْل و انِ                                                                                                                    َ  ت خ 

ْذ ب                                                                     ْالل ْم اْا َ  س  ْن ور  د وْم ن  انِ                                                                                                      ْابْ ج س  ْ                                 يو ر و اح واِْْل م د 

ب وْو اْ ر ِفي                                                 ْص اح  ْا وص اْ وْال                                               قْ ْ                                    قْ ا ن زِيد واِْْل ص ِديق  ْم ن  ْاْ ف ار وق  ْأ ب اْح ف ص 

ْاْ ن ِطي                                                                  قْ  ْبِاْ ل س ان  ْا ي ِليق  ِْكيف  ب                                          قْ ْا ن س ل م   َ ِْلْا  ْك ان  ِفيق  ْش  ِني  ْح  ْأ وْص وت 

ْال ع ِتي                                                                                ت ْاْ ِبيت  ِْإَل  ْاْ عْ ْقْ م ز ي  ن  ه اْط رِيق  ْو اد  ث  ل ه اْم اْخْ قِْش ق ت  ْا م  ْت  ل                                                         قْ يق 

ف انِ                                                                                                       ْ                    ي                                                                 و َ  ب  ل غ ِنْو ك 

س                                                  ابْ  ْي وم ْال ح  اْاْ ن اس  ْاْ ِليْى ذ  انِ                                                                                                               ْر و احو اْاْ ض رِيح  ْ                            يو اْ و ْ د 

ْاْ ر ك                                                             ْاْ ر ك اب  ْاْ ب ِقيع  انِ                                                                                                     ْ                        ابْ و اص ح اب  ْ                                 يو ار و اح واِْْل م د 

ْ ي ار  ْي اْا خ  ْص ل ة ْاْ ر ب  ْرِي                          بْ ْاْ ع                                                                      ر بْ ا ع ِليك  ْماْا ب  ق اِْفيك  ل م ْاْ ض ب  ْا ك  ِفيك  ْي ك 

ْد امْ  ِْفْي د  ْا م ع ذ ب  ْك ان  ا مج  ل 
ْو ا َ                                                                           أ د بْ ْا ر غ                                                            بْ 1ْ ت ك ىْْ ك  ْا ش  ْك ذ ب  ْم ا

ْا ن ِصي                                                ْم ل ك  ْ                                                                                    بْ أ وْص اب 

ْك                                                                      ذ بْ  ت ك ىْم ا ْا ش  ْق  ر ب  ش اف ك  و ار ب وِْالْ  ْا ش  ق  ب  ق ب  ْو  َ ك ل م 
ْم اْي ِهي                                                             بْ 2ْ

انِ                                                                                                 ْب اْ ل س  ْْ ك  ْ                                يو ان ط ل ق 

                                                           

ْيعنْ:ْآدميْ(1)
ْاشواربوْ:ْشفتيوْ(2)
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ْم اْبِو ْا رْ  ب                                                                ابْ ا ض ع ف  ْبِاْ ذ  ْش ر ف  ج وع ْال  ز ي انِ                                                                                                     ْم اح  ْ                      يِالْ 

ب د وا ه م ْو اْ ش                                                                             ر ابْ ِْإج  انِ                                                                                                     ِْبو ْاْ م اْْ م ل ك  ْ      ي                و ار و اح واِْْل م د 

ِني                                                                    نْ  ْاْ س  م ن  ْك ام لْ  ْو اْ س ب ِعي  ع  ن                                                           اْاْ ت س  ْْ وْاك م ل ْع ام  ْاْ ك وِني  يد  َِ ِْلْ

ْ ع اِبي  ْا ش  ه ر  اْش  ن اْو اق ِفي                                                                             نْ ى ذ  ن                                                              اْر اح  ي ام  ْا ص  ه ر  ْش  ْاْ زِين  ْع ل ىْر م ض ان 

ِْْيه اْا ث ِني         ْزِيد  ِعي  ي اْو اْ ت س  ْب اي نِ                                            وْ ْ                                                                             نْ اْ م  ر  ِْفْاْ د ى  ْم ق ر وِني  ْع ل ىْاأل ْ ف 

ْا ق  ر انِ                                              ْأ وْا م ض او  ْ                                                         يا م ِضيت 

رِيْا ق                                               ر ابْ  ْا ب  ق ىْأ وْع م  انِ                                                                                                                    ق  رب ِيْر اه ْْا ق ِليل ْاْ ِليْم ن  ه م  ْ            يي  ر ج 

ْاْ ت                                                                        ر ا ْا د ف ن  ْم ن  ي  ه ات  ْي اْى  ب د  انِ                                                                                                     ْبْ لْ  ْ                             يو ار و اح واِْْل م د 

ْْ غ م                                                   ل م ْم اْن  ه ال   َ و ا ْا ص لْ  ز ان وْاْ م                                         اْ               امْ أ ْ ِفي  ْا م  ْع ل ىْال ع ل م ْم ن  ْو ي ِصب 

ْاْ ت م ام ْو اع ِليو ْا ب                                                                                      ر  اى اْي اْب د  ب ل ْم ِنْال ن ض                                                  امْ ْ          د  اَْ  ق  م  َ ىِْْل س  ْأ  ْم ن 

لِ                                                                               يْر اه ْو اد وْ  ا غ ل ب ِنْا م ق ام ْع ق  ام ْْامْ لْ  ْاْ ق د  ت د ت  ْف اط م                                                           وْ ْوبْبورْ شْ م اْام 

ْ                                  ين وص ل ْْ ب ل د ْأ م انِ                                                                                                    

ب                    ابْ  ْاْ ش  ْب  ع د  ْم ات  ْأ يا م ِْىَب  ب  ر وك  ْاْ م  ْر اه َْس  انِ                                                                                                      ْب وي اْى و  ْ                           يب اَس  ك 

ٍِي َْ اِر ت ب  ت                                             ابْ ْو اك  ْْ وِْفْاْ ك  انِ                                                                                                      ْي وم ْز د ت  ْ                             يو ر و اح واِْْل م د 
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 :لخامسةالقصيدة ا
1ْلشاعرْأَحدْىيبةْ)هبينيسة( "ات  و  تـ   ال  ج  ر  و ل  ب  ر   غ  نـ   هرَّ هذا الم  "قصيدة 

 

 

ْادْاْمرةْنغربوْْرجالَْوات                                                                                                                                                                 ى
ْْ

ْانة                                                                                                                                                                                                                                برْاْقفارواْحمادةْعري
ْْْ

ْانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ياضامنْفيْبلدىمْكنْمع
ْْْ

ْاْنعرفْداْاْطريقْماْنعرفْْنعات                                                                                                                              م
ْْ

ْاداْبعدْاْلهوبْطوْوْعيانا                                                                                                                                                                                                               ى
ْْْ

ْواْنزلتْوارق                                                                                                                                                        منوضْاْنصْْلت
ْْ

ْيْْيلةْرصينا                                                                                                                                                                                                           حاَيْمسعودْف
ْْْ

ْةْوخلفتْاْبكرات                                                                                                                                                        داىمناْورقل
ْْ

ْاْسلمةْضيفنا                                                                                                                                                                                                           َيديْبلخيرْب
ْْْ

ْنْورقلةْيبانوْْكْشوفات                                                                                                                                             َطلعْم
ْْ

ْارةْلْدراعْواشْيعطلنا                                                                                                                                                                                                                      لق
ْْْ

ْيقابلوكْاْنوموراتاْليل                                                                                                                                                               ةْومنْ
ْْ

ْاْمعْاْطريقْوغربنا                                                                                                                                                                                                                    وَفيسرن
ْْْ

ْنْاْلصيقْواْفحلْىادوْقهوات                                                                                                                                          عي
ْْ

ْرةْْموَىْاْعاْياْجاتْىوانا                                                                                                                                                                                           دوي
ْْْ

ْطراتْصراوات                                                                                                                      خطراتْيجيكْاْعرقْخ
ْْ

ْرةَْلقاْالْْوطاْفيْصحرَنا                                                                                                                                                                                              خط
ْْْ

ْات                                                                                                                                 حاذرْروحكْنبهكْعسْاْموج
ْْ

ْدْراكبْاْمنيعةَْلقانا                                                                                                                                                                                                                  ياقاص
ْْْ

ْبستانْىوْخيارْاْنوطيلت                                                                                                                                               نزلْاْ
ْْ

ْدومْجديدْفاَحاَوْدوْتنا                                                                                                                                                                                                            مخ
ْْْ

ْمبرةْاْليَْحتْاْشجرات                                                                                                                 وكريتْاْش
ْْ

ْليفونْكيَْحبَْكلمنا                                                                                                                                                                                                                 باْتي
ْْْ

ْدورْفيوْعجبونيْشوفات                                                                                                                        كيْجيتْن
ْْ

ْحانْاْلوْماْيخلقْمولنا                                                                                                                                                                                                                    َب
ْْْ

ْيْمسيتْمنهمْفيْىانا                                                                                                                                                                                              َلبوْقلبْريْماْشفيتْفيْزينْاْشهبات                                                                                                                 فيْعم
                                                           

 .15/َْطوطْبوْقصائدْمنوعةْْشعراءَْتلفيْْبوزةْاْسيدْْعمشْبوعمامة،ْمتليليْغرداية،ْورقة1ْْ
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ْْْْْ
ْرونيْفيْاْليْفات                                                                                                                                       بعدْاْنسيانْفك

ْْ
ْويكْياْاْكبدْاْحنانة                                                                                                                                                                                                           لزمْنك

ْْْ
َْباتنْبغيتْ                                                                                                                                             ارضْاْلوْواَعةْوي

ْْ
ْدوْياْخوْاْمكتوبْعلينا                                                                                                                                                                                                              ونع
ْْْ

ْروقات                                                                                                                                                      ومنْْمنيعةْندىموْفيْم
ْْ

ْينْاْمشريَْسيلْمنهاْوردنا                                                                                                                                                                                                   ع
ْْْ

ْرقْوينَْلقات                                                                                                                                            ويبانْاْعرقْواْط
ْْ

ْنْاْستينْفيوْواناْقبلنا                                                                                                                                                                                                                                 وم
ْْْ

ْاْةْاْقعدةَْسوات                                                                                                                                             منْاْشبابةْكح
ْْ

ْلبْعناْاْطقسْشهلوْعينينا                                                                                                                                                                                                       نق
ْْْ

ْلوحْحوزات                                                                                                                                  َخزرْداكْاْسرابْيت
ْْ

ْحْشهيليْيسوطْصهدوْكوانا                                                                                                                                                                                          ري
ْْْ

ْافْماْطمعشْفيْاْحياة                                                                  خْفيق                                                                يور
ْْ

ْرةْويقوْيْشحالْبقاْْينا                                                                                                                                                                                                                        م
ْْْ

ْلنات                                                                                                                                                       ونحلْاْمحفظةْونفتحْْب
ْْ

ْولْلْيعودَْوضرنا                                                                                                                                                                                                              نقنطْونق
ْْْ

ْربْفيْاْشوفات                                                                                                                                        واْزرقةَْابقةَْق
ْْ

ْربْيعودْفيْاْحينْحدانا                                                                                                                                                                                واْليَْ
ْْْ

ْنْاْميةْفيْاْفيراجات                                                                                                                            ماْنطيحشيْم
ْْ

ْاداَْقطعْبرورْمركةَْنطانة                                                                                                                                                                                                        م
ْْْ

ْمْصليناْْوقات                                                                                                                                                             عينْاْحجاجَْ
ْْ

ْاَْسركبْفيْاْعلْومنَْمْوطينا                                                                                                                                                                            م
ْْْ

ْداتْمنْبينْاْقارات                                                                                                                                               واْجرايةْخ
ْْ

ْاسْواشْدينينا                                                                                                                                                                                                       كيَْهبطْْلوط
ْْْ

ْوفْنبعْاْفقارات                                                                                                                                                 منَْمَْبداَْش
ْْ

ْرامْواْفضلْواْديانا                                                                                                                                                                                                           واىلْاْك
ْْْ

ْابْاْسادات                                                                                                                                              ومسلمْْلشيوخْْقط
ْْ

ْرضيْعلىْاْليْيشفعْفينا                                                                                                                                                                                             واْلوْي
ْْْ

ْاْاَايات                                                                                                                                               عينْصاْحْفيْاْبلدْدرن
ْْ

ْاَحةْْناسْاْجبانا                                                                                                                                                                                                                            وطلبناْف
ْْْ

ْروسْاقطارات                                                                                                                                  َخزرْداكْاْنخيلْمغ
ْْ

ْيْنايحْملوانا                                                                                                                                                                                                              فيْذاْلوْنابتةْف
ْْْ
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ْيوْاْزرقات                                                                                                                                                      بماءْمقيومْيخدموْف
ْْ

ْلْوقتْباردْوَخانة                                                                                                                                                                         يخسفْفيْك
ْْْ

ْاْبركاتينْ                                                                                                                                         وخرجناْدودنةْعلىْع
ْْ

ْينةْقابلنا                                                                                                                                                                                                 عرقْاْمهريْعلىْاْيم
ْْْ

ْادْوقريات                                                                                                                                                                اينغرْوَيطْفيْوعن
ْْ

ْيوَْبخةْمغرانا                                                                                                                                                                                                                      منْاقبليْْه
ْْْ

ْْ
ْون                                 زورْقب                                 ابْآْو                                 فْي                                 رحمْاألب                                 ات

ْْ
ْن                                                     اسْاْربى                                                     انْص                                                     اىدينْالبن                                                     اء

ْْْ
ْزروْفَْ                                                       بعْاْبي                                                       اتْانڨروحْْ                                                       ر

ْْ
ُْثْاألش                                                      رافْج                                                      دىمْب                                                      نَْين                                                      ة

ْْْ
ْك                       ذاْم                       نْقص                       باتْب                       ضڨوا ْخ                       طْالري                       د
ْْ

ْووش                                                                           وْألدرارْناَ                                                                           وْيبغون                                                                           ا
ْْْ

ْبن                             تْالل                             وكْي                             اْال                             وَْث                             اْع                             ادات
ْْ

ْموص                                                         وفةْباْبه                                                         اْوي                                                         ةْورزان                                                         ة
ْْْ

ْنلق                                        ىْمروش                                        اتْڨاڨنتمش                                        ىْف                                        اْز
ْْ

ْحض                                          رواْي                                          اْغرق                                          تْ ْب                                          ريْالع                                          ن
ْْْ

ْي                                              الميْلَْل                                              ومنْدي                                              رْبلن                                              ات
ْْ

ْك                                       انْترجن                                       ا ْواخ                                       زرْع                                       رضْاْطري                                       ق
ْْْ

ْيق                                              راْفا ي                                               اتوال                                              اجْب                                              اْكبريْ
ْْ

ْوطري                                         قْاْعل                                         مْداخ                                         لْب                                         ابْالن                                         ة
ْْْ

ْواْقط                               بْاْل                               ىْمعم                               رْب                               لدْاْف                               الت
ْْ

ْك                                    انَْ                                    ل ْين                                    اڨٌك                                    يْْي                                    اْعلي                                    و
ْْْ

ْْلبع                                دَْب                                انَْسعت                                وْف                                وقْاْس                                معات
ْْ

ْراَ                                                 هاْأب                                                 يضْمث                                                 لْاْفين                                                 اْدودهڨم
ْْْ

ٌْكيل                                          كْع                                          الوتْوش                                          روطْالي                                          اة
ْْ

ْمه                                                      وشَْبي                                                      لْيرش                                                      دْالْباْزين                                                      ا
ْْْ

ْخلف                                        تْم                                        راكنْوخلف                                        تْحس                                        ابات
ْْ

ْوأى                                                    لْاْلبل                                                    وْض                                                    يافْربْغيثون                                                    ا
ْْْ

ْج                                  اتْبل                                  ةڨك                                  ابَرنْوالطارف                                  ةْْ                                  ل
ْْ

ْادح                                                      مْش                                                      روينْف                                                      اْلواْراهًْين                                                      اا
ْْْ

يميم                                                ونْزر                                                 اْع                                                دةْم                                                رات َْو
ْْ

ْماَبلون                                                          اْرجاْل                                                          اْفرح                                                          وْبين                                                          ا
ْْْ



 القصائد المدروسة في البحث                                                     1الملحق 
 

   888 
 

ْك                                ولْمولن                                اْخ                                ريات ْكل                                شْموج                                ود
ْْ

ين                                                        اْلْاْل                                                        يَْرض                                                        يْبين                                                        ا ْدارْو
ْْْ

وادعن                                                                اْفْم                                                                طْاْطي                                                                ارات َْو
ْْ

ْاألرضْمنه                                                                      اْفرين                                                                      اْورارةڨم                                                                      نْ
ْْْ

ْوم                                  نْاْغ                                  ربْب                                  لدْمتليل                                  يْن                                  ادات
ْْ

ْب                                            رْاْغرب                                            ةْخ                                            لصْمن                                            وْبركان                                            ا
ْْْ

ي                                       دات ْم                                       زالْانْش                                       اءْاللْنش                                       وفوْاْْو
ْْ

ْونْو                                                         وْفَْ                                                         رابْقري                                                         ةْْزفان                                                         ة
ْْْ

ات ْونك                                         روْطاكس                                         يْن                                         زوروْاْش                                         ٍو
ْْ

ْي                                                       ديناْ َْحاي                                                       دْاْن                                                       اسْاْزين                                                       ة
ْْْ

ْاللٌْف                                       ظْاْرج                                       الْوبن                                       اتْاليم                                       ات
ْْ

ْك                                                      لْم                                                      دةْْوى                                                      ادوكْاْش                                                      يوخْ 
ْْْ

ْب                    نْىيب                    ةْي                    اْأم                    لحْن                    اظمْى                    ادْاألبي                     ات
ْْ

ْوي                                         اْنبين                                         اْانْش                                         اءْاللَْش                                         فعْفين                                         ا
ْْْ

ْاْله                        مْص                        ليْعل                        ىْاْن                        بَْ                        يدْاْس                        دات
ْْ

ْواللْيرض                                                ىْعل                                                ىْاص                                                حابْالدين                                                ة
ْْْ

ْواغف                                   رْْين                                   اْيااْ                                   وْم                                   ولْالعج                                   زات
ْ

ْلْترمن                                                        اْْبرمت                                                        كْح                                                        نْعلين                                                        ا
ْْْ

ْواغف                                             رْْلواْ                                             دينْزي                                             دْاْواْ                                              دات
ْ

ْوج                                          راوْعلين                                          ابك                                          ريْكن                                          اْص                                          غارْ
ْْْ
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 /https://menia52.weebly.comالمصدر موقع: 

 

 

 

 

https://menia52.weebly.com/
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 http://www.ainsalah.comالمصدر: موقع 

 

 
 المصدر: موقع وزارة األشغال العمومية والنقل

http://www.mtp.gov.dz/arabic/permalink/3243.html 

 

 

http://www.ainsalah.com/
http://www.mtp.gov.dz/arabic/permalink/3243.html
http://www.mtp.gov.dz/arabic/permalink/3243.html
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Google Earth 
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