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املَرط :

The present paper highlights the
phenomenon of piling precious
stones, that religious space which
carries those rituals and beliefs
associated to a sort of sacred spaces
restricted within a given space. It is
the “Gorgoor”, which means “the
religious sacred space”, made up
from different stone piles which are
in fact stones extracted from fields
to facilitate its plowing and then
its gathering in piles. It sometimes
does not exceed some signs and if
two individuals want to confirm to
each other their passage to a given
place they just have to put a small
“Gargoor” …to show his passage
there

ملسمة:
ثويح املواكؽ واملـامل الثصًة اًـاملَة اًلسمية اىل أن غاًحُهتا ؾحارة ؾن فضاءات دًًِة
جمسسة يف ثكل املـاتس والرضحة أو اًحياءات كسس َة مض َسة ؿىل كدور ًضرعَات اكهت
ابرزة يف فضاهئا الاحامتؾي اهعالكا من الُصامات اًيت ثؼم أحساد املَوك واًسالظني
مصورا ابملـاتس اًعًَِة والوروتَة...ووظول اىل الارضحة الاسالمِة.
يف حني ػِصت اًحياءات اًرضاحئَة يف اجملمتؽ املغاريب هدِجة اهدضار وثغَغي زلافة
امللسس الوًَايئ واكهت احلصاكت اًعوفِة معسرُا وس حي هخاهجا داذي اجملمتـات احملََة،
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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ًسور مغزى حسًثٌا يف ُشٍ امللال حول ػاُصة
أهوام احلجارة امللسسة ذكل اًفضاء ادلًين اذلي
حيمي يف ظَاثَ ثكل اًعلوس واملـخلسات
املصثحعة ،ثضلك من أصاكل اًفضاءات ادلًًِة
امللسسة واًيت سوف حنرصُا يف فضاء مـنيُ ،و
"اًىصهور" مبـين "اًفضاء ادلًين امللسس" اذلي
ًدضلك من أهوام احلجارة ؿىل ادذالف أهواؾِا
ويه ؾحارة ؾن جحارة ثلَؽ من احللول ًُسِي
حصهثا مث جتمؽ يف أهوام ،فلس ل حزًس ؾن أن حىون
ؿالمات أو جمصد اإصارات ،وكس جتس اًضرعني اإذا
أرادا أن ًؤنسا ًحـضٌِل أهنٌل مصا ابًفـي مباكن من
الامىٌة ًخفلان ؿىل أن أول من ميص تشكل املاكن
ًضؽ فَِ هصهورا ظغريا أو رحٌل ،ؿالمة ،
حسادة."....

Abstract :
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حِر ثياوًت امللسس اًرضاحئي يف خمَال صـيب ممتزي تني دًين اساليم وأسعوري
دِايل.
ذلا ميثي اًرضحي يف الاؾخلاد اًسائس يف اجملمتؽ اجلزائصي رمزا كسس َا ًضرعَة دًًِة
حمتثي يف خشعَة اًويل أو املْصاتط وغاًحا ما ٍىون اًويل اًعاحل امللصب اإىل اذلات الاًَِة"
من مضاخي اًعوفِة أو مـَمي اًلصأن ،أو تـغ ادلؿاة أو من اًزُاد املخيلَني وما صاتَ
ذكل" ،فامللسس ُيا ًـىس ػاُصة اًعَح "اًعَحاء" ،وًعحح رضحيَ نيعة ثشاكري
فضاءا كسس ًَا ظوظم ًَا ٌَزايرة واًخربك تَ ،سواء اكن اًرضحي ًضم حسس ذكل اًويل
ٌضلك ً
املسفون يف كربٍ أو اكن ماكن ؾحورٍ أو خَوسَ ،متارس حوهل اًعلوس واًضـائص
والاحذفالت ثـؼامي ذلكل اًويلُ ،ىشا اهدرشت الرضحة واملزارات يف املسن والرايف
وحىوهت حوهل خمَالت صـحَة جتَت يف ثكل اٍمتثالت واًلمي والاؾخلادات واملٌلرسات
واًعلوس ،وُىشا أظحح اًرضحي مـٌَل وفضاءا ملسسا ومزارا ًخربك ،وتشكل ًبذش اًرضخي
امس اًضرعَة املسفوهة يف داذهل ،وًعَق ؿَََ مععَح "رضحي س َسي فالن" أو "كدة
س َسي فالن".
أما اًرضحي وـمصان دًين ملسس حيخي ماكهة أساس َة يف جماهل اجلغصايف ًىن ًُس
فلط دللًخَ ادلًًِة وامنا هوهَ وسق من اٍمتؼِصات اًثلافِة والاحامتؾَة واًس َاس َة حىت
اظحح اًرضحي من كعة رمز ملسس دال اىل كعة دهَوي يف سمل املٌلرسات اًثلافِة
والاحامتؾَة ،اإن نرثة اًحياءات الوًَائَة يف اجملمتؽ اجلزائصي نيعة ثشاكري و ما ٍصثحط هبا
من احذفالت س يوًة وظلوس وممارسات احِائَة دفـخيا اىل اًححر ؾن صلك من اصاكل
ثكل اًيعة ،الا وُو اًىصهور جصمس ويل :أي ثكل الاهوام احلجارة ذات اًعةل تلرب اًويل
من الاوًَاء هللا اًعاحلني " اًىصهور امللسس"
ػ ما مـىن اًىصهور امللسس؟ ومايه اًعلوس والاؾخلادات املصثحعة تؼاُصة اإًلاء أو
وضؽ احلجارة ؿىل اًلدور وأهوام احلجارة ؟وما ؿالكهتا تؼاُصة اًسحص؟.
وً إالخاتة ؿىل ُاثَ الس ئةل س يحاول من ذالل ثحًِيا اًعصح املهنجي الهرتوتوًويج
اًخعصق اىل ادللةل اًصمزًة ٌَملسس اًرضاحئي ًرضحي اًويل س َسي ًوسف اًرشًف وما
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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اًىصهور" :اًىصهور" مبـين "اًفضاء ادلًين امللسس" اذلي ًدضلك من أهوام احلجارة ؿىل
ادذالف أهواؾِا ،اًىصهور ُوؾحارة ؾن جحارة ثلَؽ من احللول ًُسِي حصهثا مث جتمؽ يف
أهوام ،فلس ل حزًس ؾن أن حىون ؿالمات أو جمصد اإصارات ،وكس جتس اًضرعني اإذا أرادا
أن ًؤنسا ًحـضٌِل أهنٌل مصا ابًفـي مباكن من الامىٌة ًخفلان ؿىل أن أول من ميص تشكل
املاكن ًضؽ فَِ هصهورا ظغريا أو رحٌل ،ؿالمة ،حسادة.

اًىصهور
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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حياط تَ من أصاكل رضاحئَة أدصى املمتثةل يف اًىصهور جصمس ويل ويه فضاءات دًًِة
ملسسة موحودة يف هفس املاكن أو امليعلة اجلغصافِة اخملعوظة ابدلراسة ويه ثلؽ يف
احسى املياظق اًصًفِة تخَمسان واذلي ٌضِس حضور ؿسد هحري من املخوافسٍن من خمخَف
اًفئات الاحامتؾَة  ،ونشا ثكل املٌلرسات اًيت ثلام يف اًرضحي اذلي ًـرب من ذالل صلكَ
املادي ؾن فضاء حِادي أذاليق ل ثرتنز موضوؿاثَ حول اًخسٍن وإامنا ثسور حول ظصًلة
اًخـامي مؽ ُشا اًفضاء واس خغالهل وثوحهيَ.
وًخلصًة اًفِم أنرث ارثبًيا اىل ثلسمي ٍلوؿة من املفاُمي اًيت ختط موضوع اًححر يف
1
جماهل ومن تني ثكل املفاُمي يه ،ؿًل حسة ثـحري ادمون دويت:

أهوام احلجارة امللسسة "اًىصهور منوذخا" ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اًصمج :وثـين لكمة رمج ،حسة زوار اًرضحي يه ؾحارة ؾن أهوام ظغرية من احلجارة
اًِسف مهنا ثـني اًعصًق وثوضَحَ مبـىن أدص يه اصارة ،يف حني ٌس خسل هبا يف امليعلة
اًغصتَة من اًحالد ؿىل ماكن الابر واجتاُات اًعصق.
اًـالمة  :ويه ؾحارة ؾن أهوام احلجارة ل حزًس ؾن هعة ثشاكري ًخزََس ذهصى ما.
احلسادة :ويه أهوام من احلجارة ثوضؽ ٌَفعي تني حسود اًلدائي وًبيت اٍهيا اًلدائي الداء
اٍميني وحيَفون ؿىل امس أحس الاوًَاء.
املزنٍ :يه ثكل اًىومة من احلجارة اًيت أكميت وضاُس ؿىل ماكن ثغس َي املَت وثعِريٍ.
املضِسً :ـخلس أهَ املاكن اذلي ثويف فَِ اًضَِس أو أحس الاوًَاء اذلي صِس هل تيعق
اًضِادة.
هصهور اًغصًة :يه ثكل الاهوام احلجارة اًيت ثسل ؿىل كرب أحس اًغصابء ،أما ؾن اًضلك
امللعود ابدلراسة ُو هصهور جصمس ويل :أي ثكل الاهوام احلجارة ذات اًعةل تلرب اًويل من
الاوًَاء هللا اًعاحلني " اًىصهور امللسس"

هصانري جصمس ويل ًخوسعِم هصهور لل ذرية وادلة س َسي ًوسف

خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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دسصة جصمس ويل  :أي ثكل الادسار احملعة ابحلجارة ذات اًعةل تلرب اًويل من الاوًَاء هللا
اًعاحلني " الادسار امللسسة".

اًصهوتة  :يه ؾحارة ؾن أهوام من احلجارة جنسُا ذاظة يف املياظق املصثفـة  ،وتوخَ أدط
يف املضاًق ًً ،ذعة اًىصهور  :ثـين املاكن اذلي هيؼص أو ىصكة مٌَ ،أكميت ؿىل خاهة
اًعصًق أو مصٍصة ً ،ـين لكٌل مص تَ أحس املخربهَني وضؽ ؿَََ جحصا ،ويف مقخَ جحصان أو زالزة
أو أنرث أجحار غََؼة ؿىل َُبة معود.

ثـصًف اًرضحي :
ًـصف اًرضحي يف كوامُس اٌَغة اًـصتَة ؿىل اهَ اًلرب ،نٌل خاء يف ًسان اًـصب لجن
مٌضور "اًرضحيُ :و صق يف وسط اًلرب ،واٌَحس يف اجلاهة وكِي اًرضحي ُو اًلرب
لكَ" ،2وخاء يف خمخار اًعحاح لإجن أيب جىص اًصازي أن أظي لكمة اًرضحي من رضح
و"رضح اًخيحَة وادلفؽ و يشء مضعصح أي مصيم يف انحِة ،واًرضحي اًحـَس ،وكس رضح
اًلرب من ابب كعؽ أًضا اإذا حفصٍ".3
ًسل ثـصًف اًرضحي ؿىل اهَ ُو اًلرب ،لن الظي فَِ ُو ادلفن ،وكس أظَلت
جسمَة اًرضحي ؿىل تياء مض َس ؿىل اًلرب ثـَوٍ كدة و"اًلدة تياء صاُق ؿىل صلك خمصوظي
خمرب اًخغري الاحامتؾي واًـالكات اًـامة يف اجلزائص
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هصهور س َسي اًيوار مـمل وص َخ س َسي ًوسف
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أو هعف هصوي ًلام ؿىل اًرضحي" 4وذكل من ابب اإظالق جسمَة اجلزء ؿىل اًلك ،ومن
ابب اًرضحي اًحـَس ميىٌيا اًلول أن جسمَة اًرضحي ُو ذكل اًحياء امليـزل
واًحـَس ؾن اًخجمـات اًسىٌَة وادلاؿات اًخرشًة تـَسا ؾن اًعرة والازؿاج لهَ
ماكن ملسس ٌدلًين.
وٍصي ًوسف صَحت ؿىل أن املسَمون كاموا ابلؾخياء وجضُِس ؾٌلرة الرضحة هبَئة
ممتزية هكحاين رمزًة ثشاكرًة ًضرعَات دًًِة ممتثةل يف املضاخي والمئة ومؤسيس اًعصق
الإسالمِة وص َوخ اًزوااي والارشاف من اًًسة اذلٍن حيضون ابًخحجَي واًخلسٍص
واًخلسٌس يف حِاهتم وحىت تـس وفاهتم "فمتخاز كدور التعال واًـؼٌلء مبا ٌس خحلوهَ
من اإخالل و ثلسٍص فذغسوا مزار التياء وحمج الكصابء و الوس حاء".5
ميثي اًرضحي يف الاؾخلاد اًسائس يف اجملمتؽ اجلزائصي رمزا كسس َا ًضرعَة دًًِة حمتثي
يف خشعَة اًويل أو املْصاتط و غاًحا ما ٍىون اًويل اًعاحل امللصب اإىل اذلات الاًَِة "من
6
مضاخي اًعوفِة أو مـَمي اًلصأن ،أو تـغ ادلؿاة أو من اًزُاد املخيلَني وما صاتَ ذكل
ؿىل ثلسٌس أرضحة الوًَاء اًخربك هبم وما حيَط هبا من حصاب ودسص و خسران،
جضِس املياظق اجلزائصًة نغريُا من املياظق الإسالمِة اهدضارا مشُال ًلرضحة واًلداب
أغَهبا ملضاخي اًعصق اًعوفِة وؿٌَلء وأمئة ،ثيدرش يف مٌاظق اًصًف واملسًية ؿىل حس
سواء ،حِر ميىن ثعيَف الرضحة ،حسة املـامل اًخارخيَة ،واًثلافِة ،واًحُئة الاحامتؾَة
ٌَويل اإىل :
الرضحة اًضـحَة :
وامللعود مبععَح اًضـحَة " لك ممارسة مادًة اكهت أو مـيوًة مذعةل اثعال ؾضواي
ابًضـة ،سواء أاكهت من اإهخاج وإاتساع اًضـة أو مٌخجة وموهجة ٌَضـة" 7والرضحة
اًضـحَة يه الرضحة اًيت ثضم رفات ويل ل ًُـصف ؾيَ يشء ،فلط ما حيخفغ هل خمزون
اذلاهصة اًضـحَة حباكايت وأساظري اًيت وسجِا اخملَال اًضـيب وجُس يس هل دوارق ،ل ًـصفَ
اإل ساكن امليعلة اًيت ؿاش فهيا أو ثـمل هبا أو مص هبا أو خَس فهيا ،فبوض ئوا هل رضحيا
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اإهصاما وإاخالل هل ملا ػِص ؿَََ من هصامات ومعي ظاحل يف حِاثَُ ،شا اًيوع من الرضحة
ًؼِص يف اًـسًس من املياظق اًصًفِة واملسًية ؿىل حس اًسواء ،فال ختَو كصًة أو مسًية من
رضحي أو أنرث ،وثوخس أغَهبا ذارج اًخجمـات اًخرشًة وًـي ذكل ًسل ؿىل دعوتة احلَاة
اًعوفِة اًيت جتـي من رشوط اًزُس واخلَوة ًخفصغ اًويل ٌدلًين ملاتي ادلهَوي.

اًفضاء امللسس :
حتََيا لكمة ملسس اإىل ما ُو ظاُص أو مذـايل ،مدارك ،دال ؿىل ما ُو دًين واحة
الاحرتام ،ثلام هل اًعلوس اًيت "جسمح ابًـحور من ادلهَوي اىل امللسس ،"8ميزي دوروِامي
"الص َاء امللسسة ثـزًِا و حتوظِا وحتمهيا حتصميات دًًِةً ،"9عَق اجملمتؽ ظفة امللسس ؿىل
الماهن أو الص َاء اًيت ًِا ظةل تـحادة الإهل أو اًلوى اًفوق ظحَـَة و" املؤمن ٍمتثي ُسا
املـىن متثال دكِلا صامال ،و خيضؽ هل ؿىل وخَ اًخحجَي والاحرتام واحملحة واخلوف واًصُحة
واًعاؿة واًدسَمي "10ول ميىن ثسهُسَ نٌل ُو احلال مؽ اًرضحي.
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الرضحة اًسَعاهَة :
الرضحة اًسَعاهَة أو الرضحة املـَومة ،يه أرضحة مـصوفة تبسٌلء أحصاهبا من
أصِص اًضرعَات ادلًًِة املـصوفة وس حا وؿٌَل ،وذكل ملا حيخفغ ًِا اًخارخي من موروث
زلايف ثخساوهل الحِال ،حِر جسي ًِا اًخارخي من الؾٌلل اًحعوًَة اكجلِاد واًثورات،
وإاوضاء املؤسسات اًخـَميَة ادلًًِة وإاكامة حَلات اذلهص ،وًِا هعُة من الاثر اًـَمَة من
نخة ،وخمعوظات ،ثوخس الرضحة املـَومة تبسٌلء أحصاهبا يف املسن هصمز اًعالح واذلاًة
واًخلوى واملزنةل اًصفِـة ،فسمَت املسًية ابمس اًويل اذلي دفن فهيا وص َس هل اًرضحي رمز
اًخلسٌس ،وهشهص ؿىل سخِي املثال ل احلرص تـغ الرضحة ًضرعَات اترخيَة دًًِة مثي:
رضحي ؾلدة اجن انفؽ يف ثسىصة ،رضحي ؾحس اًصنمن اًثـاًيب ابجلزائص ،رضحي أيب مسٍن
صـَة تخَمسان ،رضحي َلس جن معص اًِواري توُصان رضحي كادة جن خمخار مبـسىص وغريُا
من الرضحة املضِورة يف اجملمتؽ اجلزائصي.
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اًويل واًىصانري 1احملَعة تَ
ًلؽ رضحي اًويل س َسي ًوسف "اًرشًف" 11يف رشق مسًية ثَمسان حبوايل 55مك
ؾن املسًيةً ،حـس ؾن ؿني اتًوت تػػ 02مك ًلؽ تني كصًة اًسـادهَة و كصًة اتمجوت ،يف
مٌعلة حدََة غاتَة ذات ظحَـة درضاء ممتزية تبدسارُا ومساحاهتا اخلرضاء اًواسـةًِ ،شا
ًلة اًويل من ظصف ساكن امليعلة تػػ "مول اجلحي الدرض" أو "س َسي ًوسف حارس
اجلحي الدرض".
أما اًىصانري احملاظة تَ فِيي ثـود اىل أوًَاء هللا اًعاحلني الثَة أسٌلهئم وًلك واحس
مهنم حـَوا هل هممة مـَية يف صفاء مصض أو فـي مـني ويه اكًخايل :س َسي اًيوار ،لل
ذرية وادلة س َسي ًوسف ،س َسي توهواةل ،س َسي ؾحس اًصنمن.
يف اًحساًة مل ٍىن اًرضحي ؿىل َُئذَ املـٌلرًة احلاًَة و اإمنا اكن ؾحارة ؿىل كرب حماط
تيعف سور يف صلك مصتؽ ٌسمى يف اٌَغة احملََة " ُح َوًْ َعة" 12وـالمة ًوحود كرب رخي
ظاحل مسفون يف امليعلة ،مث تيُت ؿَََ كدة نلعة رمزي ًلسس َة اًويل ،يف س ية 2990
ؿىل اإثص اًخغريات اًس َاس َة والاحامتؾَة اًيت صِسُا اجملمتؽ اجلزائصي" اًـرشًة اًسوداء"
أٍن مت ُسم اًلدة من ظصف تـغ الصزاصًَ ،ـاد تياءُا س ية  0222من ظصف
اًسَعات احملََة يف صلكَ اًِيسيس اجلسًس ،حِر حيخوي ؿىل كدة اًويل ،ومعىل ،وغصفة
ذاظة ٌَملسم (حارس اًرضحي) وفٌاء حماط ثسور كعريٌ ،سرتحي فَِ اًزوار.
وثسخة ثكل احلاكايت واًىصامات اًيت حِىت حول خشعَخَ ،زادت من اًصمزًة
اًلسس َة ٌَرضحي وإاؾعاءٍ ٌَويل ظفة املاانًَ ،13عحح مـصوف ًا دلى ؿامة اًياس وحيؼى
تعلوس حلِلِةً ،بيت اًََ اًزوار من خمخَف املياظق اجملاورة وحىت اًحـَسة حِر "ثدٌوع
اًزايرة و ثخحنك فهيا رغحة اًزائص وهُذَ يف احلعول ؿىل رىض اًويل "14ولك حسة حاحذَ
وغاًخَ من اًعَة وادلؿاء سواء ثـَق المص تعَة اًضفاء املصثحط "ابًربنة الإًَِة اًيت

مجع كلمة كركور.
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اًزايرة واًيشور:
ظلوس اًزايرةًُ :ست زايرة ويل جمصد زايرة ٌَملام أو اًرضحي ٌسمل فهيا اًزائص ؿىل أحصاب
امللام وًسؾو هلم وًيرصف ،وامنا ًِشٍ اًزايرة ظلوس وصـائص مصثحة ل جيوز ثلسمي يشء مهنا
ؾن موضـَ أو ثبذريٍ ؾيَ ،وُشٍ اًعلوس اإما زماهَة أو ماكهَة يف اًوكت ذاثَ.
ظلوس زماهَةً :لعس هبا اؾخَاد اًياس ؿىل اثَاهنا يف أوكات خمعوظة مث أظححت مبصور
اًزمان مبثاتة س ية جية احملافؼة ؿَهيا ول جيوز الاذالل هبا «اًوؿسة ،اًزايرة»...
ظلوس ماكهَة :ح زمتزي مٌعلة اجلحي الدرض ابًعاتؽ اًس َايح اذلي جيمؽ تني اًلعة اًصمز
واًلعة اًواكؽ ،تني زايرة رضحي واًىصهور هكـمل كسيس واًخزنٍ يف امليعلة نفضاء س َايح
ثرشاي ل ًفعي تني خمخَف اًفئات الاحامتؾَة ،مضالك تشكل تًِات
واذلي ٌضلك جتم ًـا ً
احامتؾَة خمخَفة ،اكن فصظة لس خغالل ادلاؿات املاكهَة اًيت ػِصت يف صلك حٌلؿات
صـحَة ظغرية مٌؼمة ،ؿىل حس ثـحري فاروق مععفى حمتزي جمنط ذاص من اًثلافة وثخعف
تعاتؽ ذاص" نٌل أهنا ثـخرب منوذخا من اًفـي اًصمزي"ٍ ،18صثحط أفصادُا مبعاحل مضرتنة،
نٌل ًـخرب رادفِدل ُ redfeildشٍ ادلاؿات أهنا جممتؽ ظغري مٌـزل ومذجاوس ٍمتزي ابإحساس
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تسوهنا ًحلى اًـالج مس خحَال ،"15أو اًودل أو اًزوج وغريُا من احلاخات الاحامتؾَة
واًيفس َة و الاكذعادًة واًعحَة ،وامذَاز اًخوسط تني الإوسان وتني هللا ،حِر "ًـخرب
اًويل اكئن كاُص ٌس متس كوثَ من اًربنة الإًَِة ."16
أما كصب اًرضحي ثوخس ٍلوؿة من اًلدور حماظة تيعف سور يف صلكَ املصتؽ ثيال
احرتام وثلسٍص املخوافسٍن ٌسـى الإوسان "ًصضاُا وظَة ؾوهنا واًخزَط من غضهبا
وخسعِا وًخفادي ذكل ٌسـى اإىل ثلسمي اًلصاتني ًِا وإاكامة احلفالت ًِا "17جضلك يف ٍلَِا
ٍلؽ كسيس مًلء ابملصانز اًعلوس َة متارس حوًِا ظلوس اًزايرة اكإصـال اًضموع واًحرور،
واًخربك ابًرتاب ،وحصك كعؽ من المقضة املس خـمةل ،وًـس رضحي اًويل ًوسف املصنز
اًصئُيس واًلعة اًصمزي املصنزي ٌَملسس يف ذكل اًفضاء.
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كوي ابًخضامن الاحامتؾي 19جضلك ُشٍ ادلاؿات أوضعة احذفاًَة أس حوؾَة ذاظة هبشا
املـمل اًعلويس.
ويه أماهن مضِورة يف لك كصًة من كصى ًَزتم احلارضون تي ًفصضون ؿىل أهفسِم
نيوع من أهواع اًواحة أهَ ل تس ٌَزائص أن ميص هبا وًسؾوا ؾيسُا أو ًلمي هبا وًو ًفرتة
كعرية مؽ اًزتاهمم اًاكمي ابًعِارة.
أداب اًزايرة:
الاؾخلاد واًدسَمي «ترباكثَ» اًيت يه ملعس اًزائصٍن وُسف اًعاًحني
اًوضوء :أو ؿىل الاكي ؿسم وحود كاذورات أو أي هوع من اًيجاسة ؿىل اجلسس
ًحسأ اًزائص ابس خلدال اًرضحي وكصاءة اًفاحتة واًعالة ؿىل اًييب» اٌَِم ظًل ؿىل اًييب
وابرك ؿىل س َسان َلس وؿىل أهل وأحصاتَ» مث ًيرصف اًزائص اىل اس خىٌلل اًزايرة وما فهيا
من أوضعة خمخَفة ل ثلذرص ؿىل زايرة اًويل فلط.20
اًيشور :
اًيشر :وُو ما ًَزتم تَ اًضرط من أمص دًين ًلوم تَ يف املس خلدي سواء أؿَلَ ؿىل
حعول ؿىل يشء وضفاء مصًغ وحة اًوفاء تَ .ممارسة ثلسمي هشر اًلعس مهنا جتية
سوءا ،أو أن ًيلش الاوسان حِاثَ من دعص حمسق تَ ،أو ٌضفي من مصض أمل تَ ،فاهَ
ًفذسي هفسَ تخلسمي ُسًة .فاًيشر يشء مادي أو ؾَين أو معي ًلسمَ اًضرط ٌَويل
وًخـِس تخلسمي ُشٍ اًِسًة ٌَويل اذا حتللت أمٌَخَ ،فـسم اًوفاء ابًيشر كس ًؤدي اىل ؾودة
اًـةل مصة أدصى.
أصاكل اًيشور:
ؾلس يف الادسار :لكٌل وخسان جبوار رضحي دسصة ادلوم واًيرَي ،اإل وخسان أغعاهنا كس
امذلت ؾلسا صلكت تبًسي اًزوار ،واًالفت ًالهدداٍ أن ُشٍ املٌلرسة ثلرتن ؿىل ادلوام
تخكل املٌلرسة الادصى املمتثةل يف ثلسمة احلجارة ،وًؼِص من ذالل ذكل أن اًلعس مهنا
هلي اًرش أو املصض اىل اًضجصة ،أو يشء أدص « كسم ،هشر ،حَف ،حسص »...
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اًيشر «وضؽ الاجحار فوق تـضِا اًحـغ»ً :لوم اًزائص توضؽ احلجص فوق تـضَ اًحـغ
كعس متين يشء حيللَ هل اًويل « حتلِق الامٌَات» ،كن ثلوم املصأة توضؽ الاجحار دوفا
من اًسحص كس ًَحق هبا أو دوفا من ُصوب اًزوج أو احلحُة ،ثلوم توضؽ احلجص ؿىل
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هشور يف صلك جحارة ؿىل حائط اًويل وؾلس ؿىل دسصة ادلوم
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تـضَ اًحـغ يف صلك معوديً ،خـود اهل يف اًَوم الادص ًرتى اإن اكهت كس سلعت
الاجحار أم ل ،فاإن سلعت فشكل ًـين أهنا معاتة ثسحص ما واًـىس حصَح .
ًلول د.حوديل أن اٍمتثالت الاحامتؾَة "معََة ذُيَة ٍصثحط اًفصد من ذالًِا مبوضوع مـني
أو ػاُصة ظحَـَة أو فىصة أو حساث هفس َا أو احامتؾَا  ...ميىن أن ٍىون واكـَا أو دِاًَا،
أو أسعوراي ًىٌَ دامئا مىدسة" 21أما موسىوفُسيك فِلول أهنا "جسامه يف ثوحَِ
اًسَوهَات وحىوٍن املـصفة الاحامتؾَة ،وحصنز ؿىل اًـالكات الاحامتؾَة...حمتحور يف هَفِة
اًخواظي والاهدضار" 22وًِشا ًخوحة دوما الاهدداٍ اىل اًـمََة اًيت ثخحول فهيا رمزًة
اًحياءات اًلسس َة وثعلُسِا اىل وس َةل ٍمتصٍص اًسًوًوحِة اًسَعة اًصمزًة وحمصاك ٌَفـي
واًفاؿَني.

هصهور ًخحلِق الامٌَات وٌسمي نشكل اًصهوتة
اًححر ؾن اًزوج أو احلحُة  :ثلوم اًًساء توضؽ مالثسِا ادلاذََة كعس خَة اًزوج أو
احلحُة ،ثـخلس أهَ من ٍصى ُشا اٌَحاس أو ملسَ أول ٍىون زوهجا ًِا يف املس خلدي حيت
وان مل ٍصُا من كدي.
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اًضفاء والاجنابً :لوم أُي املصًغ اذلي ًـاين من املس أو اًرصع ثرشاء كعـة مقاش
درضاء وٍصتعِا ؿىل احسى اظصاف اًرضحي ،وتـس كِامَ ابًعلوس اًزايرة اكمةل ًمت رًط
رأس املصًغ تخكل اًلعـة من اًلٌلش ظَحا ٌَضفاء ،نٌل ثلوم تيفس اًـمََة املصأة اًيت حصحوا
الاجناب واًيت حصتط اًلعـة من اًلٌلش ؿىل ذارصهيا.
والكٌُل معاًحان ابًيوم جباهة اًلرب وادلوران حوهل يف س حـة أصواط .
ؿىل حسة رأي ماهس فِرب اذلي ٍصاُا "مَجب ومالذ ًا ً إالوسان احملصوم و َ
املضعِس أو
املِسد ابلمل ،23وًؤنس فِربأن ُشٍ اًفئة حباخة دامئة اإىل هيب أو خمَط ،واسدٌادا اإىل ُشا
رأي ميىٌيا اًلول أن اٍمتثالت الاحامتؾَة حول اًفضاء امللسس ثؼِص من ذالل ادللةل
اًس ميَوًوحِة ٌَعلوس واملٌلرسات داذي وحول اًرضحي واًيت ثرتمج ؿالكة اًفصد ابمللسس،
حِر ًـخلس اًزوار واملٌلرسون يف اًِميية اًاكرٍزمِة ٌَويل هسَعة روحِة جس خجَة
ًعَحاهتم وجساؿسمه ؿىل حتلِق أماهلم وختفِف ألهمم وثليض حواجئِم وحتلق أماىهيم "حبَر
ثَخلي مؽ أًَات امللسس يف ؿالكذَ ابملؤمن".24
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هصهور اًوايل اًعاحل س َسي توهواةل
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هصهور اًويل اًعاحل س َسي ؾحس اًصنمن
اًفضاء امللسس "اًىصهور" وؿالكذَ ابجملال اًسوس َوًويج
–احملالت اًخجارًة :ميىن وظف اكذعاد مٌعلة اجلحي الدرض وما حوارُا جىوهَ اكذعاد
زراؾي رؾوي ثغَة ؿَََ زراؿة احلحوب (اًلمح ،اًضـري) وحصتَة املوايش ،اإل أن اًرضحي
صلك مذيفسا ًساكن امليعلة كعس ممارسة اًخجارة وثرصًف اًحضائؽ ،اكن ًوم ثوافس اًزوار
مٌاس حة اكذعادًة ُامة ثفنن ساكن امليعلة يف اس خغالًِا ،فلس اهدرش وضاط اكذعادي
حول اًرضحيٌ ،ضمي اًخجارة املصثحعة هبشا اًيوع من اًس َاحة .
هؼصا ٌَخوافس اًوكي ٌَزائصٍن ،تيُت جباهة اًرضحي داكنني ظغرية ثـصف يف اٌَغة احملََة
(اًربارًم) ،25وذَفِا تيُت تَوت كعسٍصًة جس خغي نًضاط فٌسيق غري همَلك ،رمغ تُـس
اًرضحي ؾن اًخجمـات اًسىٌَة واهـسام املصافق واملواد اًيت حيخاهجا اًزوار اكخلزب واملاء
واملرشوابت وغريُا ،مل وسجي ثوفص ُشٍ املواد يف ادلاكنني اًعغرية ،وًىن لحؼيا جتارة
ثس َعة ختخط يف تَؽ اًلٌلش واحلية واًعحول (ادلرتونة واًحيسٍص) ،وتـغ مواد اًزًية
اخلاظة ابملصأة ،وتـغ الواين اًخلََسًة.
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اًفصق اًفوًلكورًة :ثؼِص يف صلك جتمـات صـحَة زلافِة لن "اًؼاُصة اًفوًلكورًة جسَزتم
وحود حٌلؿة أو حٌلؿات صـحَة ًِا زلافهتا اخلاظة ،ميىن أن هعَق ؿَهيا زلافة صـحَة"
جضلك ُشٍ ادلاؿات ما ٌسمى ابحلرضة 27وخيخَف وضاظِا حسة اًفصكةً ،ىهنا ثَخلي يف
ُسف واحس اكذعادي رحبيٌ ،سجي حضور اًفصق جىرثة يف ًوم ادلـة وُو ًوم ثوافس
اًزائصٍن جىرثة وذكل هؼصا خلاظَة اجملال اًزماين واملاكين اًلسيس واًعلويس اذلي ٌساؿس
ؿىل ذكل .
حبَر ثخىون اًفصق اًفوًلكورًة من أؾضاء ًرتاوح ؿسدمه من س حؽ اإىل ازيا ؾرش
ؾضوا حسة وضاط اًفصكة ،ثخوزع فهيا اًوػائف ؿىل أؾضاء اًفصكة ؿىل حسة
ً
الإماكهَات واًوسائي من اًـازف ؿىل اًلعحة ومن اذلٍن ًرضتون ؿىل ادلف (اًحيسٍص أو
ادلرتونة) واملساح أو املغين ،وكائس اًفصكة اذلي ًَـة ادلور ادلرايم يف اًفصكة ٌَخبزري ؿىل
املخفصخني.

26

فصكة اًـُساوة :جتمؽ صـيب أدص ًىن ًُس من ظاتؽ اًفوًلكوري تي ظاتؽ حسصي كسيس
جيمؽ تني اجلسس اًسحصي واجلسس امللسس.
يف تساًة احلرضة ًلسم اًـُساوي (ع)* هفسَ وؾضريثَ اًـُساوًةً ،حسأ الكمَ ابًعالة
ؿىل اًييب ومسح الوًَاء اًعاحلني و ًثين ؿىل اًويل س َسي ًوسف ظاًحا رضاٍ وحٌلًخَ،
مث ًلوم تبؾٌلهل اًسحصًةً ،ساؾة الفاؾي اًسامة اًىدرية ًلدَِا ،وًسذي رأسِا يف مفَ ،مث
ًلوم حبصق أوراق اجلصائس ،ووضـِا يف ظيسوق ظغري فارغ تـس أن ؾصضَ ؿىل احلارضٍن
وثبنسمه من فصاغَ ًضؽ اًصماد يف اًعيسوق وًغعي اًعيسوق تلعـة مقاش مث ًلول الك ًما ل
ٌسمـَ احلارضون مث ًلول تعوت مصثفؽ "جصضا اًييب رسول هللا ورضا رخال اًحالد
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ًغَة ؿىل ُشا اًيوع من اًخجارة ظاتؽ ثلََسي وُو ما ٍزًس امليعلة مزية ذاظة
ٌَحفاظ ؿىل ظورة اًرضحي يف صلكَ اًلسيس اًخلََسي وذكل جصتط اًخجارة ابًرضحي
وإاؾعاهئا ظَغة اًربنة ،مفثال ؿىل ذهص احلية وما ًِا من مزية ذاظة ؾيس املصأة ثحاع يف ثكل
ادلاكنني اًعغرية ًِا ظاتؽ اًربنة اخلاص ابًويل (حٌة فهيا جصنة اًويل)ُ ،شا مثال ثس َط
ًًسحة ؿىل ابيق املواد املـصوضة ٌَحَؽ يف امليعلة.
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واحلارضٍن"...مث ًـود اإىل ظيسوكَ وحبصاكت وإاصارات ًخفنن يف ممارس هتا ،وًعَة من
املخفصخني اإؾعاءٍ ْاًزايرة اًيت خيعط ملسارُا ُو ب  22دج ل ٍزًس ؿَهيا ،مث ًعَة من
احس احلارضٍن ىصمز هل ب (م) أن ًسذي احلرضة وخيَط اًيَة،
وًخـِس تبن ًـعََ أي يشء خيصخَ من اًعيسوق ،يف حال ثفصجيي ًلف اًياس أمام
اًوضؽ تسُضة وحرية خيصج اًـُساوي أوراق هلسًة من اًعيسوق ًـعهيا ٌَصخي(م( ).*-ح)
رمزان تَ اىل كائس اًفصكة اًيت جضلك احلرضة( ،ع)  :رخي ًربر اهامتءٍ اىل ؾصش َلس جن
ؿُىس املغصيب مؤسس اًعصًلة اًـُساوًة.
حسصاي ظلوس ًَا َلي تربنة الوًَاء ،فِشا
ُشا اًـمي جيـي من اًـُساوي حسسً ا ً
اجلسس حسس اًرس ابمذَاز "ًؼِص يف اٌَغة اًعوفِة يف صلك رس ،ويف اٌَغة اًعلوس َة
يف صلك جصنة ،أما اٌَغة الزيوغصافِة والزيوًوحِة يف اًضلك اًغصًة واًـجَة"ً ،28ـعي
دلةل رمزًة ٍصثسهيا اًغموض "المص اذلي جيـهل هكوضوع ٌساءل لك جمالت اًححر" ،29ما
هيميا ُيا ُو اجلسس اًعلويس وؿالكذَ ابًفضاء امللسس ودورٍ يف حىوٍن اًخفاؿي
الاحامتؾي ،ثخزش ؿالكة اًـُساوي تربنة ص َخ اًـُساوة ورضا اًويل س َسي ًوسف
والوًَاء اًعاحلني احملَعة تَ صالك ظلوس َا حني ًساؾة اًثـحانٌ ،س خجَة اًياس ًِشا
اًفـي ادلرايم وًحارهون اًـُساويً ،ـعوهَ ْاًزايرة و ًعَحون مٌَ اًوساظة ٌَويل.
تـس ُشا اًـصض اًخس َط واملفعي ًـمي ادلاؿات اًضـحَة امليؼمة اًيت ثلوم ابًـمي
ادلرايم وجس خغي اًوحود اًؼصيف ٌَزائصٍن يف رضحي س َسي ًوسف ملٌلرسة وضاظِا
واحساث اًخفاؿي هوهَ "معََة حصتط تني الإوسان اذلي ًلوم تبداء فـي مـني تغصض اإحساث
ثبزري يف الدصٍن" ،30جنس أن اًفاؿي وُو اًفصد امليمتي اإىل ادلاؿات اًضـحَة وميىن اؾخحار
ؾيارصُا اًفاؿَني الاحامتؾَني أما املضِس (اًفـي املثري) فِرخَف ابدذالف ادلور واًوػَفة
ًِشٍ ادلاؿات وظصًلة معَِا ووضاظِا أما الاس خجاتة فِيي سَوك املضاُس ًِاثَ اًًضاظات
اًيت ثثري اهدداَُ ًًذج اًخفاؿي الاحامتؾي تني املخفصخني ،وتني املخفصخني واًفاؿَني وُيا
ًؼِص هوع من الارثحاط ادلامئ تني اًفـي واًفاؿي وُشا الارثحاط ًـىس هوؿًا من اًخوافق
تني ظفات الإوسان وسَونٍَ ،صى أحصاب هؼصًة اًخفاؿي الاحامتؾي أن الفصاد ًخفاؿَون
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اخلامتة
هدِجة ٌَخغري اًثلايف والاحامتؾي اذلي ؾصفَ اجملمتؽ اجلزائصي تعفة ؿامة وثغري اًحًِة
الاحامتؾَة يف ػي اًخحولت اًس َاس َة واًثلافِة والاحامتؾَة ،ورمغ اجلِود املحشوةل
ًخحَني ادلور اًلسيس لرضحة الوًَاء اًعاحلني ،اإل أن اًعاتؽ ادلهَوي اظحح ُو اًغاًة
ؿىل املٌلرسات واًعلوس يف ُشا احللي اًلسيس ،وأظحح امللسس ٌ ُس خغي ٌدلهَوي مما أدى
اىل ػِور ثيؼمي احامتؾي -نٌل س حق وأرشان اًََ -وحىوٍن جممتـات حمََة ثؼِص يف ص حاكت
احامتؾَة ثًذج مهنا الفاكر الذالكِة وثعورات وممارسات الفصاد وثددَور اٍمتثالت
الاحامتؾَة ،وُيا أصري اىل ماهس فِرب وماري دوخالس حني رتعا اًـالكات الاحامتؾَة
ابًلمي الاحامتؾَة وأثصٌُل يف منط اًخيؼمي الاحامتؾي اذلي ثؤثص مواكفَ يف سَوهَات الفصاد.
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػسد اًثاًر

فامي تُهنم وٌس خجَة تـضِم ًحـغ وًؤثص أحسمه يف الدص ،تغغ اًيؼص ؾن اًرتهَحة أو
اًحًِة الاكذعادًة واًعحلات الاحامتؾَة ًلفصاد ،مؽ الاُامتم ابجلاهة الإوساين واًخغريات
الاحامتؾَة ،فاًخفاؿي الاحامتؾي حيعي تني الفصاد رمغ الادذالفات اًثلافِة واًـصفِة
واًحَوًوحِة.31
يف ػي أًة رشوط ًلؽ اًخفاؿي الاحامتؾي تني املخوافسٍن اىل اًرضحي وادلاؿات
اًضـحَة يف ُشا اًفضاء اًلسيس؟ حيََيا ُشا اًدساؤل اإىل معي تََس وزمالئَ 32اذلي
أزخت من ذالهل أن اًخفاؿي ٍصتط تني أؾضاء ادلاؿة اًلامئون ابًفـي اذلٍن ًخعَون
وًـمتسون ؿىل تـضِم اًحـغ ،وتني اًياس الدصٍن ،وُشا ما ملس ياٍ من ذالل ثفاؿي
املخوافسٍن مؽ ادلاؿات اًضـحَة ،فاكن رد فـي اًياس خمخَفا من ظيف اهفـايل ؿسايئ ل
ًلدي الؾٌلل اًيت ٍصاُا وظيف ؿاظفي ٌس خجَة وًخجاوب مؽ أُساف ادلاؿات اًضـحَة
واملسعصة مس حلاُ،ىشا حيسث اًخفاؿي تني اًياس مؽ ادلاؿات اًضـحَة ،وابًخايل هيؼص
هَف ٌساؿس اًفضاء امللسس ًرضحي اًويل يف جتمؽ اًزوار وثساذي اًفئات الاحامتؾَة وتياء
اًـالكات الاحامتؾَة ًؤدي حامت وتسون صم اإىل ثياكي وثحادل اخلربات حىوٍن ادلاؿات
وحتلِق اًخفاؿي الاحامتؾي تني املخوافسٍن اإىل اًرضحي.

أهوام احلجارة امللسسة "اًىصهور منوذخا" ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

امللسس اًرضاحئي ظورة واكـَة ثـرب ؾن ما ُو دًين مثايل من ذالل اًحياء اًـمصاين
اٍمنوذيج يف صلكَ اًِيسيس ،ذو دلةل رمزًة احِائَة ثشاكرًة ًرتمج من ذالًِا ؾن اهامتئَ
الاهعوًويج ،هوهَ منوذج كسيس مصهة من املادي واًالمادي أما املادي فِو املـٌلر
واًالمادي روح اًويل املسفون فَِ ،حضور خشعَة اًويل ومتثهل يف سَعة رمزًة دِاًَة
ومهَة حـَت اًرضحي من ذالل صلكَ املادي كعة رمز كسيس دًين ًـرب ؾن فضاء ميثي
اًـامل اٍمنوذيج ٌضلك صارة ًُست ملعودة ذلاهتا وإامنا ملا وراءُا من أفاكر وختَالت ًِا
مغزى ،ثدِح اًفصظة لإجياد وكائؽ حصثحط هبا ،ثخبًف ُشٍ اًوكائؽ من كواؿس وأسس ثؼِص
ؿىل صلك سَوهَات وممارسات ًفصض اًرضحي من ذالًِا مزنةل امللسس.
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جمةل اًخغري الاحذػػػػػػػػػػٌلؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اًـػػػػػػػػػػػسد اًثاًر

 13املاان :ؾحارة من اظي ماًزيي و توًَيزيي  ,و يه جضري اىل كوة حسصًة وغري ظحَـَة  ,وميىن ٌٌَلان ان ثـعي اًصوح ًلك الغصاض  ,و
ميىن ًحـغ اًياس اًخالؾة هبا و ُشا ما ًـعهيم سَعة (ذات منط حسصي) ،و أول من وضؽ مععَح ماان يف ادلراسات الهرثتوًوحِة
ُو هوردًيغخون  Cordingntonيف دراس خَ ؿىل حزر املَالهزيا و زلافاهتا و ًـصف هورد ًيغخون املاان تبهنا  :كوة حِادًة أذالكِة غري
مادًة و فوق ظحَـَة روحِة غري مادًة ،حتسث أاثرا مادًة ل حصحىز يف موضوؿات مـَية تي ثخزَي لك يشء ( أهؼص فصاس اًسواح،
دٍن الاوسان ،ص ،).265اكهت فىصة املاان فىصة صائـة يف الثيوًوحِا دلى مارس َي موس و امِي دوروِامي اذلٍن رااي فهيا مدسا ؿاما
جنسٍ حتت اسٌلء خمخَفة يف لك اصاكل ادلايانت اًحسئَة حِر جنس حتصٍاك ًمت تواسعة كوى ملسس.
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