
ت ـادا خلامَد ام ني يف امللربَة وام لربَ هؼر ام  

ز ؾبد ٍز ـ هللا ام بنـبد  

 

 واألؾراف وامخلامَد امـادات مهنا خاظة امَومِة ثفاظَويا يف امللربَة احلضارة مؼاىر وظف يف دور امللرب إىل األخاهب نورحامني اكن

 ورحاةل معالء كخاب( )م 1660 إىل 1520  ؿام من )ابمللرب امفروس َني امرحامني ؾن ئـة را ظفحات( دواكسرتي )منا جسل وكد

س خلوت وكد( 1911  ظبـة – ابمللرب فروس َني ( 1925 ظبـة )نوملرب امرحالت أخبار معوحة "امفروس َة اذلاًة خالل بذكل ا

إًدًر وارثون رحةل "املوضوع يف ظنف كخاب أحسن أن وامواكؽ  Warton Edith إىل امرحالت و ادلراسات من امنوع ىذا بوف وكد 

ري)و( المِري )من لك وضـيا فيرسة حسب كخااب( 2062 )امللرب  أوظويا( حوهخري )امباٌريس امكذيب ومكن مندن يف ورشت( براون روَب

 قرانظة يف ظدرت حِر( اخملازن وادي مـركة )يف امللرب اهخعار بـد خاظة امرحالت ىذه اهعولت وكد(. 2285 )إىل 1914  ؿام

س باين نواكثب جمدلات زالزة يف إفًرلِا إىل رحةل أول( م 1537 ؿام) بلمل 1667 ؿام إال امفروس َة إىل ثرتمج مل( مارمول )اإل    Perrot 

d’Ablancour. امللربَة احلضارة من ص ىت حواهب ثداومت امرحالت ىذه أن كري م 1984  ؿام ابمللرب امـربَة إىل حرمجت وكد 

س َا اكذعاداي  وكد امللريب اجملمتؽ يف احلَاة مؼاىر بـغ ظورت ارجسامات خالل من إال حغ وامخلامَد امـادات موظف ٍكن فمل وس َا

ة امضـائر حول واألؾراف امـادات من كثريا فهيا وظف امسـدي املنعور ؾيد  يف برحةل اإلجنوزيي Robert Cottington كام ًِن  ادل

مسَر حوىن واكن وامعَد املنائط أظناف وحىت واملضاء واملوت وامزواج  John Smith ( ىػ 1013/ م 1604 ؿام )س بلو كد

ة ورشت امللرب إىل برحةل  دواكسرتي واثئق راحؽ )ؾراف األ من كثري ؿىل فهيا ؾرج  مراكش ؾن رائـا وظفا  فهيا  منا  حرك ابألجنوزًي

1925 ؿام 266 ص 5-م امسـدًون – األوىل امسوسةل–  )  

وَام حتدث وكد مَخكوف ًو  – W. Lithgow  بة ؿادات ؾن( م 1615 ؿام )رحوخو يف  ؾيد يف بفاس امثريان معارؿة أمـاب مثل قًر

ىواكن حتدث كٌل امسـدًني  Edmon Hogan  املكل ؾبد املوىل ؾيد يف وامثريان امالكب أمـاب ؾن رحوخو يف . 

 ؿام )ورشت واجلزائر وثعوان سال يف أرسه وكائؽ فهيا حىك( امسـَد األسري )بـنوان رواًة فكذب أرس كد De La Martinière واكن

امخلوَدًة حِاثنا ؾن ظور من ختل مل( 1674 . 

د كام س نوات بامثين ذكل وـب  Saint Amans خمخوفة كضااي مؽ وؿادات أؾراف خالل من الاحامتؾَة وحاههتا املموكة فهيا وظف برحةل 

أؾلبو وكد اجملمتؽ ثعورات من امخلوَدي اجلاهب متس  Jean B. Estelle (  يف خد ما إضافة مؽ خوفو رواه ما فهيا أكد( 1693 ؿام

وظف حِر امرحالت وثوامت( 54 ص 4 -م املمُسة امواثئق يف املذكرات ىذه هط  راحؽ )املوضوع Jean Potocki  (  خان

س باهَة( امللرب إمرباظورًة إىل رحةل )كخابو يف ابمللرب( 1791 )ؿام حومخو( بوظويك  أجنورتا بني امخنافس وثواظل( برصووهة ظبـة )ابإل

سوالجن )امرحاةل وهجت اميت وفروسا ) (Solange)   اػمة وسوس مراكش حول امواثئق مخجمَؽ  إىل 1630  ؿام من )وحاحة وامضَ 

ر امسجل ىذا يف ظبـا ٍكن ومل امفروس َة اخلارحِة وزارة بواثئق 1847ب مؤرخ خمعوط يف ذكل وجسل(  1853  من إال نوـادات ذك

األحنيب نولكر ابمنس بة صذوذه أو بـضيا ىويةل حِر . 

 احلاةل ؾن ثنكضف" ؿومَة  "رحالت يف ثبوورت خاهب لك من رضابت امللرب ؿىل اهنامت حىت ٌس هتل ؾرش امخاسؽ املرن اكد وما

ة الاحامتؾَة سكًر مَبوُش ابداي فهيا برز ابملموكة واـم  Badia y Leblich حِر( امـبايس ابي ؿًل )امس حيمل مسمل رحاةل س خار حتت 

س مترت جبوةل كام  ىذه اجسمت وكد( 1884 ؿام )بباٌرس ورشت جمدلات زالزة يف مذكراثو خالميا جسل( 1807-1803 )س نوات أربؽ ا

 وكد الاحامتؾَة مهنا خاظة األوضاع خملخوف اكمال وظفا مشوت ألهنا أبـادىا حتوَل إىل املؤرخني من كثريا حدت خاظة بأمهَة امرحةل



ت س بلو مًو  (Mouette)  (1818)  وأظبحت امرص َد املوىل ىو ؿووي سوعان أول حول بكذاب ميا همد ومراكش فاس إىل رحةل يف 

ب ؾرف ما سوسةل يف مذناسق دويل بعابؽ ثدسم امرحالت ىذه  

(  أحداث ثدبؽ قضون يف وثلامَده امللرب مـادات األسد حغ فهيا أظبح امكربى امللرب حوارض ؾن دكِلة مـوومات ثخضمن( نوـامل هؼرة

ؾرش وامثامن ؾرش امسابؽ املرهني بني ما املموكة ؿىل ثوامت خمخوفة . 

س خلالل كبَل ما إىل ثواكبت األحناس خمخوف ؾن ممثوون هبا كام مذوامَة مرحالت مرصاؾَو ؿىل امللرب واهفذح  حركز 1956 ؿام الا

ىادلان حميس من لك كام حِر وامخلامَد األؾراف حول  بـضيا  James Haldane ورشت )1948 ؿام( امللربَة املبائل خالل )برحةل 

ن وكذكل( ص 192 يف اكثٍر  Catherine Tollever  و امللرب موارد فهيا حووت( ملربَة آفاق )بـنوان أخرى برحةل  ومـخلداثو وؿاداث

1952  امرابط ظبـة )امفوملكور و امفنون ؾن ظور مؽ ). 

ل أقسنت مذكرات مهنا اجملال ىذا يف بو البأس رظَدا جضلك خاظة وامللرب ؿامة إفًرلِا إىل األملاهَة امرحالت وـم  Augustin 

Freiherr Von ( مامدسان ورحةل )بَاهَة ظور مؽ( 1830 ؿام امللرب موضؽ وظف  Maltzan Heinrich وامللرب اجلزائر إىل )

ف ظبـة أحزاء زالزة)  والاه وما امللريب اكذلام امـادات بـغ ووظف امللربَة وامعحراء وامرببر امبدو حِاة ؾن فهيا حتدث( 1868 مَزًب

امخلوَدًة الاحذفاالت أظناف وخمخوف األؾراس حول أؾراف من . 

فُرش كام حِر اإلفًرلي امضٌلل إظار يف امرحالت ىذه هعاق واجسؽ  Fischers Reise ظبـة )وامساكن امبالد فهيا وظف برحةل 

1904 زورخي ). 

س خاودر ظنف كٌل  Stawder ( ظبـة( )واجلزائر نوملرب رحةل يف اهعباؿات  Metz 1924)  امللربَة امـادات حول ارجساماثو فهيا جسل 

مَوفرييل أؾلبو مث اجملمتؽ مرامس من ذكل وكري واملرأة رمضان ؾن  Wehrli  املسدِلؼة امللاربة بالد : فاس حىت مراكش من رحةل )يف 

 امرببر بني امفروق إبراز مؽ وأؾَاده امضـب اترخي ؾن فعال ؾرش س خة ثضمنت( 1930 زورخي ظبـة( )اموسعى املرون حضارة من

رب امفروس َة وادلاؿات وامزهوج واههيود واـم .       

س بوؾَة املعورة اجلًردة واخذعت األ Wohen Journal  Industrielle ( س بورغ ظبـة(  )امللربَة رحويت يف ثأثرايت ( 1934 سرتا

ة املدًنة مراكش "يف واألرشبة األظـمة ؿادات وظف يف  يف وورشه( فاًالخدرومف )كخبو مبا ادلراسات ىذه حلكوت وكد " امرببًر

 وامساكن امبالد ؾن فهيا حتدث إلفًرلِا األملاهَة ادلـَة ثعدرىا اميت( أفًرلِا بدلان )ٍلوؿة من ؾرش امثاين اجلزء وىو 1962 ؿام( بون)

نولبائل فيرست مؽ امضـب ظبـات خمخوف وحِاة وزلافهتا واملبائل . 

ىومفان هبا كام اكميت( رحةل )واألخرى امفِنة بني ثعدر واكهت  Burchardi Hoffmann  ر كعبة)ؾنواهنا ٍر ( األظوس حبال يف ٍو

جمةل يف ورشت  Atlantis(1963) م امرببر حِاة حول األظوس يف وؿاداهت   

 أمفبائَا مرثبا بـضيا هذكر املوضوع يف أخرى دراسات اخذعت ؾرضا إال وامخلامَد امـادات ؾن ثخحدث مل اميت امرحالت ىذه خاهب وإىل

 : ويه

 

زرىون يف واألرسوًة الاحامتؾَة احلَاة مؼاىر بـغ -   

Abdelouahed Ben Tahla – Moulay Idriss du Zerhoun,       

Quelques aspets de la vie sociale et familiale                     



 

ة ادلار - امعلري األظوس كبائل بـغ دلى واملًر   

A. ADAM. La Maison et le village dans quelques Tribus  

                                         1950         de l’Anti-Atlas, Hesperis,  

 

ابمللرب امللارات ؾبادة -   

1930   H. BASSET, Le Culte des grottes au Maroc, Alger,  

 

 

ف حباةل يف الاحامتؾَة احلَاة - وامًر   

 , Paris 1926     BASSET – Larose 

  

 

املعر حول ظلوس -   

A. BEL, Quelques rites pour la pluie  

(1905 (XIVème Congrès Orient. Alger       

 

- ( امسووك وآداب املـخلدات خالل من امللربَة امنفس  ( 

F. Bonjean – l’âme marocaine, vue à travers les croyances et la politesse  

 (8 p 9  (1948   Robert, 

 

مذـددة ظور مؽ وأؾرافيم اجلبال ساكن ؿادات :  اإلسالمِة احلَاة قرائب -   

BORY  Paul , Mysterious Islam Life 

 

ظفرو يف ظبائـَة ظلوس -   



2 /1918 L. Brunot, Cultes naturiotes à Sefrou, Arch. Berb.  

 

س نوس بين دلى مومسَة وأؾراف أؾَاد -   

E. Destaing , Fêtes et Coutumes Saisonnieres chez les Beni - Snous,  

906                                                                                      1 R. Afr. ,   

 

امللرب يف امسحر  -  

 - (28 (320 p 19 E. Elsner – The Magic of Morocco. London, 

 

س مي - وادلٍن واجلنائز األؾراس مرا   

1935  W. Fulan, Peeps at Many Lands Morocco-London,  

 

املسومني وؿادات أؾراف -   

 ( p 303  (1949  E.F. Gautier, Mœurs et Coutumes des Musulmans – Payot -  

 

ة بلااي - احملمدًة احلضارة يف وزِن   

 1935 R. Godet , Survivances paiennes dans la civilisation mahometane, Paris, 

 

امـرشٍن املرن أوائل وثلامَده امللرب ؿادات ؾن ظورة ًـعَنا ابألملاهَة كخاب -   

Gutezeit, Johannes, Auf Der Flucht Zu Fisr Durch 

 

- ( 1977 جض َابورٌس خامـة – امللرب يف احامتؾي هؼام دراسة – املخوسط األظوس ؾَاش آًت )  

John Michigan 

 

- ( ة ظور املَاه وظلوس ملارَب ). 



  L. Joleaud, Gravures Rupestres et Rites de l’Eau, Journal Soc. Africanistes,  1933 -4                                                                                                                       

ص َاء أمفاظ - ة وأ امفرح هريان وحفالت أسٌلء )بربًر )  

E. Laoust, 1) Notes  et  Choses  Berberes , Paris 1920  

2) Noms et Cérémonies des feux de joie, (Hesperis, 1921)  

 

 

- ( ابمللرب احلرمي ؿادات )  

A.R. Lens – Pratiques des Harems Marocains- PARIS – Geuthner, 1925 

 

- ( وركة ووادي حباةل كبائل  يف مومسَة وأفراح فالحِة ؿادات ) . 

E. Levi – Provençal 1) Pratiques Agricoles et Fêtes Saisonnières des Tribus Djebala de la Vallée 

Moyenne de l’Ouarghah, « Archives Berbères »  

Vol. 3 Fasc. I , 1918.                                                                              

2) Textes Arabes de l’Ouargha , Dialecte des Jbala, Paris, Leroux, 1922.  

 

األؿىل امسوس بربر ملبائل امساكهَة امؼواىر بـغ ) - )  

La Porte des Vaux (A. de 1947)  

 

- ( ص 1881/215 مدًرد( معورة اثهَة ظبـة() احامتؾَة دراسة : امللربَة املرأة  

Ovilloy Canales, Felipe 

Manuel Hernandez.  

 

ادات األؾراف ) - امنبوي املودل ؾَد يف واـم  )  

Paul Paquignon 

Le Mouloud au Maroc 



R.M.M. XIV (1911) (525-536) 

 

الاسدسلاء وظلوس أؾراف -   

Probst- Biraben, les Rites d’Obtention de la Pluie, Ibid, 1932-3 

 

- ( ؾرش امثامن املرن يف ظوَعةل يف امعوبة سوعان )  

Simon de la Rosa y Lopez Sevilla 1904 (p. 45-60) 

 

- ( زكاوة بالد يف خاىوَة بلااي )  

M.J. Tubiasna (Survivances Preislamiques en Pays Zaghawa) , 1964.  

 

ابمللرب امزواج حفالت -   

Westermarck  Les Cérémonies du Mariage au Maroc, Traduction J. Arin,  

Paris 1921                                                                                                     

 

98 إىل 59 ص من( )امللريب امزواج ) - ) 

Edgar Zohiman Town and Country 1937 

 

- ( 1935 مندن – امللرب ) 

( واجلنائز واألؾراس امـادات حول هؼرات ) 

W. Fulan 

 

 

- ( ة كبَةل وأؾراف ؿادات ف ًفًو 1948 بخعوان حمارضة – ابمًر  ) 

Gomez Martinez                                                          



 

-  ( ف كبائل مؽ 1931 مندن – امًر ) 

 ( ادات األحداث من ؿدًد حول مذكرات واـم ) 

Terhorst Bernard                            

 

 احِاان ٍرحؽ بـضيم دلى اإلقراض ومكن احللِلة ؾن بـَدة كري مؼاىر من واؾرافو امللرب مخلامَد املربَني من امكثري حتوَالت ختوو وال

وس خاف ًلول كٌل اإلوسان بين بني خيخوف ال وكائـيا يف احلَاة احلَاة مففيوم وإال امخلدٍر وسوء امنؼر كرص ؿىل  امـرب حضارة )موبون ك

ة أو احلرضًة امعبلة مـامل حرحؽ كد خمخوفة ثأزريات حتت مؼاىرىا بـغ متخاز وإمنا( 42 ص  امللدمة )خدلون ابن الحغ وذلكل امبدًو

 " ثأزري حتت ثناسلا وازدادت واألؾراف امـادات فامتزوت إفًرلِا وبدو احلجاز بدو بني احلَاة أسووب جضابو( 1320 ظبـة 25 ص

 يف اموحدة فيذه( 22 ص 1 ج األحاكم ثوضَح )امخوزري ًلول كٌل )واحدا واألهدمس وامللرب ومرص ثووس معل فاكن " امـادة حتكمي

 ثلذضَو وما األمة معوحة حرحِح إىل راحـة – احملوَة الاخذالفات بـغ ؿدا – واملسومني امـرب من امكثري دلى وامخلامَد األؾراف

ص َة )املفسدة ودرء املعوحة خوب ورضورة امـرف مخبدل وذكل الاحامتؾَة حاههتا  ص امزكاق مالمِة امخاودي رشح ؿىل اموزاين حا

وائد" املرسةل املعاحل " ؿىل املبىن فاكن اميجري اخلامس املرن منذ األمة سوواكت امـمل ىذا قعى وكد( 263  وإزاةل اذلرائؽ وسد واـم

 ظبلا امخرصف حق مؽ نولِاس انوجوء إىل أخويا من امفلياء اضعر خدًدة وكائؽ وحود ؾن ذكل هخج وكد أخفيا وارحاكب األرضار

امـمل ماحرايت ورسوخا ص َوؿا زادهتا احملوَة نوملذضَات  (Jurisprudence )  فاكن وكريه وامسويس وامرابظي وامفايس األهدميس 

امـامثين امسويس حملمد حزوةل أمواح راحؽ )ؾرفيا وسيوال حباال امفِايف وخمخوف امنائَة وامعحراء سوس ملنعلة ). 

ة فاس ظبـة 286 ص 1ج )نووورشٌيس املـَار هط وكد خائز سائف – نورضورة املذىب بلري امناس معل بو ماحرى أن( " احلجًر " 

الماوس )حفول ؿامة امـربَة واألؾراف امخلامَد يف املثامَة ىذه املربَني امـوٌلء بـغ أدرك وكد ) Lammens ص اإلسالم همد )كخابو يف 

208) Le Berceau de l’Islam   ُئة وركة امكرم يف املخجوَة املثامَة ىذه أسس  حلوق ورؿاًة املساملة وروح امسووك وإوس بة امب

وس خاف )أكد وذلكل املري موهعاين ذكل وجسل اإلكعاؾَة هؼام كط ًـرفوا مل امـرب أن( 415 ص )موبون ك  R. Montagne  كخابو يف 

دويت ملوةل مفندا( امللدمة – 1930 ابٌرس ظبـة – امرببر وكعبات كرى)  Doutté مراكش حول كخابو يف . 

روهو ومكن ابمبالد األوبئة وفرة بسبب امللاربة واضعراب امسووك اخذالل املربَني امرحامني بـغ وظف وكد  Renaud أن " أكد 

سوردون وأبرز ( 1939 ؿام 26. م ىسرٌبس جمةل " )ؿام مائة من أكرث منذ وابء أي ثـرف مل ومراكش ومكناس فاس حوارض  

Surdon  و مؼير وىو اجملمتؽ اكذعاد أن ( 215 ص واألؾراف املؤسسات )كخابو يف  امنامعة احلَاة ملذضَات لك فِو ثوفرت كد مـاداث

اكيي الحغ كٌل امـرصي اجملمتؽ يف امَوم ثخوفر اميت  Caillé  امخلوَدي الاحامتؾي نوخواكب آخر جماال ( 54 ص امرابط اترخي) كخابو يف 

ة مضٌلن صٌلهل إىل امللرب حنوب من ًومِا ثنذلل مجل ومخسٌلئة وأمف أمف بني ما وحود وىو امسمراء املارة يف س متراًر  بني امعةل ا

اإلفًرلِة األظراف خمخوف . 

ون وحتدث س َِن ما  Massignon واملين احلرف وأؾراف ؿادات ؾن( 38 ص 1925 ابٌرس ظبـة – اإلسالمِة امنلاابت )كخابو يف 

سوردون )ؾهنا جسهل ما مؤكدا ) Surdon ضبط يف احلس بة هممة حول( 232 ص اإلفًرلي امضٌلل يف فروسا )سٌله آخر كخاب يف 

امخأمني من هوع إىل ًعل اكد مبولا الاحامتؾي امخاكفل ثلامَد بولت وكد امللريب اموسط يف والاحامتؾي الاكذعادي امخوازن  

Assurance)) راحؽ )ؾواكهبا حتمل يف ادلاؿة ثخضامن املبَةل يف ما آفة حعوت إذا فاكن  Propos d’un vieux marocain   p. 
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 املـامةل بنفس مَحؼى أخرى ملبَةل بـدىا ًنذلل أايم زالزة مدة واملرشب واملألك املأوى جيد اكن املبَةل ؾن األحنيب امفلري وحىت

مومَرياس )وكذا( 199 ص األؾراف- سوردون)  Moulieras  اجملال ىذا يف أؿىل حؼوة امـمل ومعوبة ( . 56 ص 1.م اجمليول امللرب   

انىون ) وظف حِر أهفسيم امـامة سووك يف ًخجىل فاكن امرظني اإلساليم اخلوق أما ) Moïse Nahon بأخالق امبادًة فاليح 

انوون أو اؾخبارامنسب دون املري ورأي نولري سامِة ورؿاًة ؿامَة . 

 ىذه حيخكرون اكهوا اذلٍن امعوبة بني املدم كرة اهدضار( 177ص 2  ج اجمليول امللرب( )مومَرياس )وظفيا اميت امـادات أقرب ومن

 من ًـفون بلوَل ومو األمِة جتاوزوا اذلٍن املوػفني ظلار حىت واكن وامكذاب املراءة ًـرف ال ملن هبا ٌسمح ٍكن مل حِر انوـبة

ة واخلدمة امرضائب امـسكًر   

ا وأؾرافيا امللربَة احلضارة مؼاىر حول املربَني آراء من حووناه مما ملذضبة جعاةل ثكل  امـربَة ابنولخني معنفاثنا من امـدًد يف وؿاداهت

 .وامفروس َة


