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 ملخص

حرية س طقوس االغتسال واملياه خييل ألي فرد منا عملية ممارسةة طقوس أو طقس  وربطه بالتعميد ومبجرد ذكر كلم 

غريبة ميارسها اإلنسان يف وسطه االجتماعي إحداها دورة احلياة من خالل املاء فاملاء يشكل وحدة مقدسة يف مجيع املمارسات، 

فهو مبثابة العنصر الباعث للحياة والدخول من مرحلة إىل مرحلة من مرحلة من املوت إىل احلياة ومن احلياة إىل املوت ومجيع 

ة واألثرية تؤكد على أن اإلنسان ال يستقر يف مكان ال يتوفر به املاء، وقد اخترنا هذا املوضوع للبحث يف اإلكتشافات التارخيي

داللة املاء واستخداماته لدى سكان اجلزائر من العصور الغابرة إىل عصرنا املعاصر، حيث شعر اإلنسان منذ القدم وأدرك بغرائزه 

طورية وقصص خرافية حول املياه وكانت الغلبة ملن ميتلك املاء ويعمر ضفاف األ�ار أن املاء هو احلياة، فقام بإنشاء هالة أس

واألودية واملصبات فاملاء مقدس يف مجيع األديان والشرائع، فهو يف مرتبة عالية يف املمارسات والفكر الديين، فهو احلياة يف حد 

مزيا للتنظيف والطهارة وغسل الذنوب وحسب األساطري القدمية ذا�ا، وهذا تقديس كبري للماء وبالتايل فقد كان املاء عنصرا ر

فقد ابتدع اإلنسان آهلة املياه وعبدت وتقرب إليها مبختلف القرابني والعطايا و جند رسومات الطاسيلي أجنار واليت متثل أقدم فترة 

بالسكان،  يف تعمري املستوطنات واملناطق اآلهلةإعمار يف اجلزائر ومشال إفريقيا تدل على شواهد مادية حية على املياه ودور املياه 

وكانت الرسومات مجيعها متثل الكبش والثور وهو ما يدل على عبادة بعل وعبادة أنزار أو الثور وبالتقصي وكمحاولة نظرية 

انتشار الثقافة من مبدأ و نقول بأن أسبقية سكان الطاسيلي التارخيية على حقبة الفراعنة القدماء وبانتقال الرواسب الثقافية واملادية

النظرية االنتشارية مثلما تقول ميد نستطيع التكهن بأن نفس ما عبده الفراعنة واملصريون القدماء هو أنزار أو إله املاء ويعرف يف 

 مصر الفرعونية حسب الكتابات اهلريوغليفية بأمون 

جية ممارسة �دف إىل إعادة إحياء خرافة ال يعرفها وعادة رش العروس باملاء إثر خروجها من منزل األبوة إىل منزل الزو

الكثري من ممارسيها اليوم وال يعرفون مدلوهلا فهم بالتايل ميارسون طقسا ميثيا يدعو إىل تقديس املاء، وعند التقصي يف موضوع 
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كان ميارس  ة ذلك الطقس الذياملياه والقداسة واملمارسات املتناقلة جيال بعد جيل جند رعيال من الشيوخ يسردون لنا قصة القامي

 استحضارا لألمطار يف منطقة تبسة.

 الزواج. ، املقدس، الطقوس، تبسة، عاداتاملاء كلمات مفتاحية:

Abstract 

        Once you mention the word rite, ceremony or rituals and linked it to baptizing and 

ritual ablution and holy water; it seems to any one of us a strange magic exercise a human do 

among his own social environment, including the ritual of the life cycle through this water. Water 

is a sacred unity in all the practices, it is like the element emitting life and the move from a stage 

to another; from death to life and from life to death, and all the historical and archaeological 

discoveries confirm that the man does not settle in a place where there is no water, we have 

chosen this subject to discuss the significance value of water and its uses to the population of 

Algeria from ancient times to modern era, where human using his primary instincts felt and 

realized since the past that water is life, so he creates a legendary and mythological aura and a fairy 

stories about the water; and those who owns the water and live by the banks of rivers, valleys and 

estuaries had the power over others. Water is sacred in all religions and human laws, it is in high 

position in the religious thoughts and practices, water is life itself, and this big sanctification led 

water to be symbolic element of cleaning, purity and washing sins; according to ancient legends 

human has invented the gods of water and worshiped it by bringing various gifts and sacrifices;  

and we find the graphics of Tassili "Anjar", which represents the oldest reconstruction period in 

Algeria and North Africa, show a live material evidences on water and the role of it in 

reconstruction of settlements and populated areas; all the graphics represented the ram and bull, 

which indicates the worship of  Baal, Enzar or bull. By investigation and as an attempting theory 

that  we say that the primacy of the historical era of Tassili population on ancient pharaohs and 

by the transmission of cultural and physical sediment and the spread of culture with the principle 
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of theoretical diffusivity as it says Mead we can speculate that Pharaohs and the ancient Egyptians 

has worshiped Enzar or water god known in Pharaonic Egypt in hieroglyphics as Amon. 

     Usually spraying water after the exit of bride from her parenting home to her marital 

home is an exercise aims to revive a myth a lot of its practitioners does not know today and do 

not know its significance value thus they practice ritual Myth calls for the sanctification of water. 

When investigate the theme of water and its holiness and the practices transmitted from 

generation to another, we find a cohort of elders recounting us the story of Alqaaimah, that rite 

which they was practicing in order to evoke rain in the Tebessa region. 

Keywords : water, ceremony,  riuals, mariage, Tebessa. 

 مقدمة 

إن اجلنس البشري قطعة غري قابلة لالجتثاث من الطبيعة إال بفعل فاعل أال وهو اإلنسان نفسه فمعمرو األرض ومنذ قدمي 

وحدة ال تقبل  ةعالزمان ويف الكثري من القصص واألساطري والروايات بقو�م وضعفهم وتأثريهم وتأثرهم مبن حوهلم وبالطبي

الفصل من هذا الكون الفسيح، فهناك دوما صلة وثيقة بني اإلنسان وحميطه الطبيعي الذي يعيش فيه، ومن خالله فكر وتدبر 

يف بصفته البدائية املتعارف عليها واليت تركت ما يسمى املوروث الثقا، وأبرق بصره وعقله للتفكري وصنع فكره اخلاص به

حنن اليوم نعيش عصر ما بعد احلداثة عصر اإلغتراب الذي خلفته ، اليوم خبلق أفكار حداثية جديدةالالمادي إىل غاية 

، جتماعي، وكائن منعزل يف وسطه االجبعل اإلنسان كائن اجتماعي تكنولوجي، التكنولوجيات اجلديدة واليت آتت آكلها ومثارها

رمبا كان اإلنسان  ،التعامالت اإلنسانية هو السبباصة باحلياة اليومية وم اخلرمبا بعد اإلنسان عن كل ما هو تقليدي وتغري املفاهي

كذلك ولكن املفيد هو حنينه إىل مجالية املاضي فعند ذكر كلمة طقوس أو طقس  وربطه بالتعميد و طقوس االغتسال واملياه 

ات يومية ة هي أن املمارسات والطقوس عادلكن احلقيق، خييل ألي فرد منا عملية ممارسة سحرية غريبة ال يتقبلها العقل واملنطق

متجذرة يف حياتنا اليومية فما يعرف يف االنثروبولوجيا بالعادات والطقوس بصحيح العبارة هو عبارة عن شعائر ومناسبات يف 

اة من يبعض األديان وترانيم وأعراف يف أديان أخرى ومناطق أخرى. ومن بني الطقوس املرتبطة حبياة اإلنسان طقوس دورة احل

فهو مبثابة العنصر الباعث للحياة والدخول من مرحلة إىل مرحلة من ، خالل املاء فاملاء يشكل وحدة مقدسة يف مجيع املمارسات

ومن املوت إىل احلياة عن طريق غسل املولود اجلديد، من احلياة إىل ، ومن الشباب إىل الشيخوخة، مرحلة الطفولة إىل الشباب

راحل من العطش والظمأ إىل السقيا فجميع هاته امل، من االتساخ إىل النظافة، إىل الطهارة سمن الرج، مليتسطة تغسيل ااملوت بوا
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يكون املاء فاعال أساسيا فيها ورمزا من رموزها لذا كانت له األمهية البالغة يف حياة الشعوب واألفراد وا»تمعات  ملا له من 

ليه كان والبد من الرجوع قليال إىل الوراء لتقصي ظاهرة تقديس املياه عرب التاريخ عالقة رمزية حبياة األفراد وا»تمعات وع

وقد اخترنا هذا  ،اإلنساين ألن مجيع اإلكتشافات التارخيية واألثرية تؤكد على أن اإلنسان ال يستقر يف مكان ال يتوفر به املاء

 ن العصور الغابرة إىل عصرنا املعاصر وعليه نتساءل:  املوضوع للبحث يف داللة املاء واستخداماته لدى سكان اجلزائر م

 

هل ظاهرة تقديس املياه كانت عادة متأصلة لدى السكان احملليني للجزائر أم أ�ا جاءت نتيجة إنتشار هاته  •

 الظاهرة بني سكان العامل القدمي ؟

 هل وصل تقديس املاء وتدنيسه إىل مرحلة العبادة يف اجلزائر العتيقة ؟  •

كانت طقوس التقديس والتدنيس مقتصرة على فترات تارخيية معينة أم أ�ا حافظت على قو�ا ملراحل هل  •

  الحقة ؟

 

 أوال:   قدسية املاء عرب التاريخ:  

فقام بإنشاء هالة أسطورية وقصص خرافية حول املياه وكانت ، شعر اإلنسان منذ القدم وأدرك بغرائزه أن املاء هو احلياة

تلك املاء ويعمر ضفاف األ�ار واألودية واملصبات، فكانت اإلمرباطوريات العظمى تشن حروµا لتجديد مواردها الغلبة ملن مي

املادية واملالية باالستيالء على مناطق تتوفر على األرض اخلصبة واملياه العذبة، وبالتقصي قليال يف صفحات التاريخ جند أن عبادة 

ا كبريا بني احلضارات البائدة بكل أشكاهلا البدائية واملتحضرة ويف مجيع األديان املتعارف املاء وتقديسه كانت منتشرة انتشار

وأدل شيء على أمهيته وتقديسه هو سباق الدول املتقدمة بعلمائها على إثبات وجود املياه يف الكواكب األخرى للمجموعة ، عليها

 الشمسية، ألن وجود املاء يعين احلياة. 

وقد حبث العديد من األنثروبولوجيني واملؤرخني يف إشكالية املاء لذا فاملوضوع ليس باجلديد يف جمال البحث ، وأرجعوا 

 وقد ارتبطت مجيع املمارسات املتعلقة به مبفهوم القداسة واليت مت، وجوده واألساطري املرتبطة به إىل مراحل ما قبل التاريخ 

الية يف حيث تقام طقوس شعائرية احتف، املمارسات الثقافية واالجتماعية داخل الفضاء االجتماعيالتأسيس هلا كصورة من صور 
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وباألخص املنابع اليت تتفجر طبيعيا وما يرتبط µا من هاالت القداسة بأن هاته العيون عيون  1اري املائية واملنابع الطبيعيةأماكن ا»

أو أقام هنا. ... وتصبح مقصد سياحيا حيج إليه السكان والسامعون من كل صوب  انفجرت ألن الويل الصاحل الفالين مر من هنا

 وتستغل أحسن استغالل لتصبح مزارات لفئة النساء باألخص»، السحر«ومن » احلسد«ومن » العقر«قصد التربك والتشايف من 

ة .. وغريها من املمارسات اخلاصيب. .العوازب وربط القيود للحب قصد طرد سوء الطالع واحلسد والزواج واإلجناب وفك قيود

 .2بالزيارة والتربك

 

 / عصر الباليوليت:  1

متثل طقوس املوت والبعث واحلياة األبدية وطقوس أساطري ما قبل املوت وما بعده واحدة من أسس أي دين وسواءيف 

ناصر األساسية اليت بصورة إمجالية جمموعة من العالفترات املا قبل التارخيية ويف احلضارات التارخيية ويف حقبة الباليوليت نلمح 

ادته املغذية ميثل سوائل الرحم وم، تؤسس هلذا الدين ومن بينها التعاويذ املعربة عن املاء حيث أن املاء لدى اهل عصر الباليوليت

ة وغذاء  الدم الذي هو قوة وحياللطفل ولوال املاء ملا عاش اإلنسان وملا تكون جنينا يف بطن أمه اما السوائل احلمراء فتشري إىل

 .3 من املياه  % 90ومسة لعامل الرحم الذي يتكون من 

 / عصر امليزوليت:   2

اليت هي عبادة سحرية متطورة  عن عبادة  4سنة مارس الناس العبادات الطوطمية 4000إىل  6000يف فترة ما قبل 

عية بعض احليوانات والنباتات وبعض األشكال املادية وظواهر الطبي وحيركها االعتقاد بان، احليوان اليت سادت عصر الباليوليت

هي اجلد األول واحلامي جلماعات بشرية معينة تربطها أواصر القرىب، ونذكر من بني أهم سكان تلك الفترة هنود الشامان حيث 

																																																													
 .شكل قدسية املاء عند األمازيغ .نقال عن مقالة لـ حممد أسويق ،1985، 36عدد .الفكر العريباملعيوش االسطوري جملة . أمحد ديب شعوب -1

 [http://www.freerif.com/?p=35415املوقع [
ص ، 1998 ،2ط ، 1هليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، اجلزء ا السحر والدين، الغصن الذهيب دراسة يف .أمحد أبوزيد .ت .جيمس فريزر -2

62. 
 .56، ص 1997عمان، اث الروحي لإلنسان، دار الشروق، سلسلة الترأديان ومعتقدات ما قبل التاريخ، . خزعل املاجدي - 3
أول من أدخل اصطالح الطوطم إىل اللغة اإلجنليزية ، املؤسس أو احلاميهو أي كيان ميثل دور الرمز للقبيلة، وأحيانا يقدس باعتباره  الطوطم - 4

إذ استعمله يف كتابه "رحالت مترجم هندي وأسفاره"، واستعمل كلمة الطوطمية يف الدراسات األنثروبولوجية  1791لونك عام  هو الرحالة ج.
 عند كتابته مقاال بعنوان "الطوطمية". 1870ألول مرة العامل اإلسكتلندي ج. مكلينني يف عام 



 جملة أنثروبولوجيا

	12 العدد اخلامس

طر ريها ألعمال الصيد واستنزال املكان كبري كهنة الشامان ميثل الشخص اخلارق القوة والذي بإمكانه االتصال باألرواح وتسخ

 والشفاء من بعض األمراض بواسطة مياهها.

وعليه كانت معتقدات عبادة الطبيعة موجودة وبكثرة يف هاته الفترة ولكنها مل ترقى إىل درجة األلوهية بل يوجد دوما 

ل عليهم االمطار متفجر من املياه أو ينز وسيط جللبها يقومون بعمل طقوس ومراسم وشعائر للتربك والتضرع لديه عله ميدهم بنبع

 .5لزيادة قو�م 

 / عصر ما قبل التاريخ:   3

أثارت إحدى االكتشافات األثرية يف مدينة سامراء العراقية للوحة حجرية من جيل األلف السادسة قبل امليالد انتباه 

ب ية يف شكلها احلديث ومنها استمدت شكلها للصليعلماء اآلثار واألنثروبولوجيني إىل شكلها حيث كان يعتقد أ�ا رمز الناز

ستنزال تبني أ�ا صورة ألربعة نسوة عاريات يؤدين رقصة ال، املعقوف يف جهاته اخلارجية وبعد التدقيق والعناية العلمية املركزة

ضح لنا ويت، ألربعةاملطر يف شكل دائري هاته الرقصة مييزها طابع سحري تنثر كل واحدة منهن شعرها إىل جهة من اجلهات ا

أن هذا الطقس جيرى يف منطقة صحراوية جمدبة بدليل وجود مثاين عقارب حول النسوة مبعدل اثنني للواحدة ويلتقي رأس كل 

عقرب عند �اية شعر املرأة مع أطرافها السفلية وكأن العقارب متارس هي يف حد ذا�ا هاته الرقصة يف شكل دائري معاكس 

 النساء ،للشكل الذي تقوم به 

وباستقراء الوضع الذي تقوم به النساء جند أن عملية نثر الشعر هو طقس سحري لتهييج الرياح وحتريكها يف منطقة معني 

وبعملية جلب الرياح فهناك عملية طردية أال وهي جلب الغبار والغيوم فتمطر ، كلما تشابك شعر املرأة اخلصب مع اخرى

وهو املرادف لعيد رأس السنة البابلي ويقسمها اللغويون  6قوسية ألهل سامراء قدميا (آكييت )وهو ما يسمى يف اللغة الط، السماء

 يت = فعل معناه التقرب والتضرع. ، إىل آ = املاء أو املطر  كي = األرض

مطار كما وجدت أيضا رسوم وآثار أخرى يف واد األردن ومنطقة حيفا دالة على التصورات الطبيعية للخصوبة واملياه واأل

يطوفون حول بركة من املاء وشجرة يف املنتصف بينهم وقرو�ا تقوم بعمل عمل املروحة يف   7حيث جند شكل للجديان األربع

حيث متثل اجلداء الربكة والنبتة اخلصوبة والشكل الدائري حركة الرياح قصد االستمطار ، كما ، شكل دائري كما ذكرنا آنفا

																																																													
 .66ص  .املرجع نفسه -  5
 .107 املرجع السابق، ص .زعل املاجديخ - 6
 .109ص  .املرجع نفسه - 7
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متموج وهو إشارة قوية وواضحة على حماولة إنزال املطر   Uالربق أو ما يشبه حرف  حتتوي يف بعض األحيان على رمز

 واخلصوبة.

 

 رمز العضو التناسلي األنثوي: 1شكل رقم 

 

يتكرر هذا الشكل يف األطباق الفخارية لسومر وآشور وبابل القدمية ميثل شكل مسكة ورماحا متخذة نفس اإلجتاه وشكل 

الفرج من ناحية آخرى، وهو ما يدل على طقوس وممارسات تعبدية جللب املاء واملطر وكثرة اخلصوبة.  وهلاته الرموز والنقوش 

 وقدر�ا العجيبة على بعث احلياة وإعادة إنتاج اجلنس البشري. داللة كبرية على االعتقاد بقوة املياه 

 

 احلضارات واألديان القدمية: املاء يفثانيا:   

 / احلضارات الغابرة:  1

قد اكتسبت اخللود وطعم احلياة األبدية بتناوهلا للمياه وماء  8من خالل الدراسات التارخيية جند ما يسمى باآلهلة إنانا

بعد وصوهلا حلافة املوت. وقد فرقت الدراسات بني انواع اآلهلة للمياه فرقا جليا حيث أن آهلة املياه العذبة هي (االهلة ، احلياة

 ابسو) واملياه املاحلة (اآلهلة تيامت). 

ت مفيتم اإلحتفال رمزيا بداية كل سنة بطرد اآلهلة تيا، فاإلهلة (تيامت) مصدر أساسي للموت واألمراض عند أهل بابل

اليت تذهب مع �اية كل سنة واستقبال األهلة ابسو اليت تأيت باخلريات والقطرات املتساقطة من السماء واليت تشفي املرضى 

وعند حتليل العملية أنثروبولوجيا جند بأن مدلول التساقط والنمو هو مدلول احلياة ، واألرض واجلرحى فهي آهلة املياه الطيبة

نت هلا بالغ األثر يف التفكري اإلنساين فحسب األساطري الدينية القدمية كانت قطرات األمطار  تشبه مين البشرية فهاته األفكار كا

 الرجال ( السماء املاحنة ) إىل النساء ( األرض املخصبة ).

																																																													
 .163ص ، 2005 ،بغداد اسطورة اينانا عشتار، .االب البري ابونا .ت .بوتريو وجان وكرمير - 8
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 / األديان القدمية:  2

ى قدسوا ، واليونانيون القدامأرخت لتقديس املياه، فاملصريون القدامى كانوا يعتقدون أن عرش اآلهلة يستوي على املاء

البحار وجبلوا إهلها بوسايدون وجعلوه من أهم اآلهلة ورمز القوة، كما كان املاء مشاركاً كاله للخصوبة والطعام، أما السومريون 

 فرأوا أن املاء هو أصل الوجود واحلياة.

 9/الديانات السماوية3

التعميد وال يعوض مبادة أخرى. حيث تقول أساطري املسيحية أن املسيح (ع) يف املسيحية جند أمهية املاء يف إقامة مراسيم 

مت تعميده باملاء اجلاري (�ر األردن) على يد النيب حيىي يوحنا (ع) فكان هلذا التعميد أثره اخلاص واملهم بالهوت املسيح والكنيسة 

 دس عند املسيحيني كرمز للتطهري من الذنوب.من بعده. فيدخل املاء يف عملية التعميد الكنسي وصلوات القربان املق

أما اليهودية فاملاء عندها مقدس تقديسا كبريا وهذا يظهر جليا واضحا يف مراسيمها الدينية، ويف فكرها أيضا (روح اهللا 

ن الذنوب مالتكوين. ومن فرائض اليهودية أيضا استخدام املاء يف طقوس التنظيف وتربئة الذات \يرف على وجه املياه) التوراة

ويف التعميد أحيانا. كما يعمد اليهود إىل غسل أياديهم قبل كل وجبة طعام وعن طريق تقليب املاء بني الكفني اليسرى واليمين 

 مبثابة تربك. 

فهو يف مرتبة عالية يف املمارسات والفكر الديين اإلسالمي (وجعلنا من املاء كل مقدس يف مجيع األديان والشرائع، املاء 

وهذا تقديس كبري للماء. وال خيلو أي مسجد من مصدر للمياه النظيفة السائلة ، حي) القران الكرمي، فهو احلياة يف حد ذا�اشيء 

 يستخدمه املسلمون للوضوء قبل الصالة مخس مرات يف اليوم

خلق اإلنسان  عاىل قدوبالتايل فقد كان املاء عنصرا رمزيا للتنظيف والطهارة وغسل الذنوب عند البشر. واهللا سبحانه ت

 ،من ماء وتراب وكانت معظم ا»تمعات البشرية تعيش قرب املياه لكي يضمنوا املاء الشروب والغذاء الوفري هلم وألنعامهم

 ويقيمون عمليات التطهري وطقوس العمادة والغسل والوضوء وخمتلف املمارسات املتعلقة باملاء وقداسته.

 

																																																													
الوسيط على اخلط  أسطورة املاء يف األديان، فكرا وطقسا، .الترميذا عالء النشمي -  9
]http://www.mandaeanunion.org/ar/history/item/268-legend-of-the-water-in-the-religion,-

thought-and-ritual 05/05/2016: الزيارة] تاريخ. 
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 ليه املياه:  أ:   ترابعا

املياه، دع وعبد اآلهلة اخلاصة باألساطري القدمية وتبعا للدراسات التارخيية فإن أهل بابل وآشور هم أول من ابتحسب 

 وقد عبدت وتÒقُربÐ إليها مبختلف القرابني والعطايا ونذكر منها:  

 :  كان اإلله إيد هو إله املياه العذبة وتوزيعها. IDاإلله إيد  •

 .10ينابيع واأل�ار واألمطار املتجلية بني الغيوم وحتمل ينبوع احلياة الفوار :   أهلة الNINAاإلهلة نينا  •

:  وهو إله البحر والعارف خبباياه والسبب يف هدوؤه وهيجانه والسبب يف غرق Nindaraاإلله نندارا  •

 السفن.

وحاميهما :   هو مسؤول اال�ار والبحريات واملاء العذب وهو صاحب النهرين Anpillouاإلله أنبيللوا  •

 .11دجلة والفرات

 أما عند اليونان فقد كانت األهلة املشهورة هي:  

 دةوإعا والسالم السلم على احلفاظ يف يؤديها اليت ووظيفته طقوسه له كلو 12مينارفاإيزيس وبوسايدون و •

احلياة  بإكسرياحلياة األبدية من خالل احلفاظ على املاء ومنحه حملتاجيه واملاء املقدس أو ما يسمى و البعث

 .13والذي ال مينح إىل للحكام وامللوك العظماء واألشخاص يف مصاف اآلهلة

ويف مشال إفريقيا وعند األمازيغ بالضبط وبالتقصي يف الكتابات التارخيية واألحباث األركيولوجية جند رسومات الطاسيلي 

واليت متثل أقدم فترة إعمار يف اجلزائر ومشال إفريقيا تدل على شواهد مادية حية على املياه ودور املياه يف تعمري املستوطنات  ناجر

وكانت الرسومات مجيعها متثل الكبش والثور وهو ما يدل على عبادة بعل وعبادة أنزار أو الثور ، واملناطق اآلهلة بالسكان

نقول بأن أسبقية سكان الطاسيلي التارخيية على حقبة الفراعنة القدماء وبانتقال الرواسب الثقافية وبالتقصي وكمحاولة نظرية 

واملادية وانتشار الثقافة من مبدأ النظرية االنتشارية مثلما تقول ميد نستطيع التكهن بأن نفس ما عبده الفراعنة واملصريون القدماء 

عونية حسب الكتابات اهلريوغليفية بأمون العظيم ويقوم املصريون بالتقرب إىل آمون هو أنزار أو إله املاء ويعرف يف مصر الفر14

																																																													
 .226، ص 1958 ،8العدد  ،جملة بغداد ،"شعار سومر". األمني حممود - 10
 .153، ص 1992ان، بريوت لبنمتون سومر،  ،خزعل املاجدي - 11
 .19ص ، 1994ألهايل للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، ا ة واألبطال يف اليونان القدمية، ت هاشم محادي،هلآل. الينهارت .أ.أ - 12
 .399-396ص ،1987سوريا، ، ، دار دمشق، دمشق2االفكار واملعتقدات الدينية ج تاريخ . عبد اهلادي عباس .ت. مريسيا إلياد - 13
 .39ص  ،1986م ا»لد األول، منشورات عويدات، بريوت/ باريس، تاريخ احلضارات العا. موريس كروزويه - 14



 جملة أنثروبولوجيا

	16 العدد اخلامس

بالقرابني والذبائح واألطعمة ليمنحهم بركته وجيعل عامهم خريا من الثمار واحملصول كما يهبون له عروس النيل وعروس النيل 

نيل وقت آمون العظيم بتزوجيها إياه عن طريق إلقائها يف ال هو طقس يقيمه الفراعنة القدماء باختيار حسناء عذراء يتقربون µا إىل

ه آهل وهو ما كان يقوم ب، الفيضان وإلقائها وقت اجلفاف واالحنسار حىت يضمن هلم العام اجليد اخلايل من الفيضان والقحط

قي لشمال إفريقيا الغزو الفينيالصحراء يف الطاسيلي قدميا حيث كانوا يتقربون إىل اآلهلة اليت يعبدو�ا سواء كانت بعل حبكم 

 أم أنزار. 15وانتقال عبادة بعل األهلة إىل هاته البالد

 

 : املاء يف امليثولوجيا األمازيغية:  خامسا

إنسانية جتمع بني  هي صناعة مجالية 16اتفق األنثروبولوجيون ورواد األدب الشعيب وعلماء التاريخ على أن األسطورة 

لطة قوية وهلا س، السرد األديب أو الشعري الفين مع اجلانب العقدي امليثي يف زمان ومكان حمدد ال يصلح أن يتجدد مرة أخرى

 على الناس وعلى معتقدا�م وختيال�م وليست اخلرافة أو األسطورة هي الدين. 

 / عروس املاء 1

ء يف اجلزائر عادة رش العروس باملاء إثر خروجها من منزل األبوة إىل منزل الزوجية من بني املمارسات املرتبطة بقداسة املا

الة ترافق كلّ تغيØر يف املكان واحل“فان ڤـاناب هناك فئة معينة من الطقوس اليت  يقول ، وهي داللة على طقس من طقوس العبور

عن ممارسة �دف إىل إعادة إحياء خرافة ال يعرفها الكثري ، هذا الطقس عبارة 17إنØها طقوس العبور”: واملوقع االجتماعي والسن

من ممارسيها اليوم وال يعرفون مدلوهلا فهم بالتايل ميارسون طقسا ميثيا يدعو إىل تقديس املاء وهي كما يلي ، يف قدمي الزمان 

ذين يعرفون مدلول الطقس وحسب الروايات من الشيوخ والعجائز ال، العاتية ضد كل الدخالء، ويف أرض الشاوية األمازيغ

لة شديدة احلياء وحمبة وقد كانت خجو، وإجيابياته عاشت فتاة فاتنة اجلمال يطلق عليها " تيسليت " واليت تعين احلسناء أو الفاتنة

تزور مجيع مصادر ولينابيع املياه و األ�ار، فكانت تتجول بني الربك واأل�ار وا»اري املائية ترى يف املاء احلياة تالمس املاء وتغين 

																																																													
 . 47ص ، 2008تاريخ األسطورة، ناشرون الدار العربية للعلوم، لبنان،  .وجيه قانصو .ت .كارل ارمسترونغ - 15
 .13-11ص ، 2008اختالق امليثولوجيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان،  .مصباح الصمد .ت .مارسيل ديتان - 16
 SCIENCES HUMAINES.COMاملقال منشور بالفرنسيØة على موقع  طقوس العبور، .املنتصر احلملي .ت. نيكوال جورين - 17

 Les hommes en question. Pouvoir, identité, rôle Classiques, Arnold van Gennepضمن ملفØ بعنوان: 
)1873-1957(  
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املائية  وتعرف مجيع املصبات، املياه من اجلداول والروافد ، لتلقي عليها التحية و تغترف من كل واحد منها شربة ماء منعشة

والينابيع بأمسائها فكان هذا هو حاهلا ترفض األهواء والنزوات اخلاصة بالشباب ويف كل يوم يزيد عدد الطامعني يف قبول طلب 

 ،إىل غاية يوم كانت تيسليت ترتوي من إحدى البحريات الصغرية، ها.  و مع مرور السنني زادت الفتاة مجاال وانطواءاالزواج من

صادف و كانت السماء ملبدة بسحب كثيفة يقودها إله املطر آنزار حنو إحدى البلدات ليسقي أرضها و حيي زرعها و يبشر 

اإلله آنزار لشعلة مضيئة فوق األرض بلغت انوارها عامل اآلهلة فقرر التحرك حنو تلك قاطنيها مبوسم حصاد وفري، ولوهلة انتبه 

والتقط تلك األحلان األنثوية العذبة اليت كانت تؤديها بلسان أمازيغي شاوي فقرر اإلقتراب أكثر من ، املشكاة البيضاء املضيئة

ستحق إال أن تكون يف مصاف اآلهلة مل يكن بنو صاحب الصوت الشذي  وحبس أنفاسه يسترق النظر إلنسية حسناء ال ت

 ،جلد�ا من البشر لريوا ما رآه آنزار وإمنا صدقها وعفتها وإنزوائها عن الشهوات هو الذي أوصلها إىل درجة اجلمال الروحي 

قد تعلق ف، نوثةمنذ ذلك اليوم قرر آنزار االستقرار فوق مساء األوراس بعد أن شدته تيسليت بكل ذلك اخلجل و احلياء و األ

فيض معها كل و فاضت منها ينابيع املياه لت، بتيسيلت وبفضلها راح يغدق على بالد الرببر بكل أشكال املطر فاخضرت األرض

أنواع اخلري و الرزق على قوم تيسليت، الذين كانوا يالحظون أمورا غريبة حتدث مع تلك الفتاة، اليت كلما صعدت إىل اجلبل و 

 ،و حتولت الفتاة إىل قديسة يف الوقت الذي ظل فيه آنزار يعاين ، شدة أغانيها و قصائدها عن املاء و احلياءاختلت بنفسها من

وبعد تفكري عميق و نفس طويل قرر أن يقدم على الفعل و يصارح تيسليت بكل شيء، و يطلب يدها للزواج خاصة بعد أن 

إىل جنة. ففي صبيحة أحد األيام و بينما كانت الفتاة جتلس على  استوىف مهره هلا عرب كل ذلك الغيث الذي حول أرض أهلها

 ،وإذا بصاعقة ضربت األرض بقوة اهتز هلا كل شيء، ضفة إحدى تلك البحريات الكثرية اليت أهداها هلا عاشقها دون أن تدر

فسه و شرح عرفا عن نظهر أ�ا قد حتولت بشكل عجيب إىل رجل شاب وسيم افزع تيسليت اليت تسمرت خوفا. تقدم إليها م

هلا أنه ال ميكن للبشر العاديني أن يلتقوا باآلهلة، إال إذا بلغوا قدرا عظيما من حسن األخالق و النقاء الروحي كما هي حال 

 ،اليت مل تستطع رفع بصرها عن األرض بعد أن اقترب آنزار خجال و حياءا وعرض عليها حبه ورغبته باختاذها خليلة، تيسليت

ة و أخربته بأن هذا السلوك ليس من شيمها و هو يعترب عارا و خيانة لوالدها و إخو�ا و قومها مجيعا.. حىت لو فرفضت بشد

تعلق األمر بإله، فهي ال تواعد أحدا يف السر. حينئذ صارحها آنزار بأنه ال ينوي سوى اختاذها زوجة له و قد عرض عليها األمر 

 هي تنطلق حنو قريتها بني اهلرولة و الركض.ليفاجأ بوجه الشابة و هو حيمر خجال و 
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لكنه أدرك أن عامل البشر معقد أكثر مما كان يظن، لذلك استمر يف اإلحلاح على ، مل يستوعب اإلله السيد ما حصل

حىت شعر بأن  ،تيسليت اليت ظلت تصده رغم أ�ا يف نفسها كانت قد أعجبت بشخصه، و بادلته مشاعر احلب و ختفيها عنه

قد طفح بعد أن استشعر أن ذلك احلب قد انتزعه من عامل اآلهلة املثايل ليغرقه يف عامل البشر وقرر القيام مبحاولة أخرية، الكيل 

فقد صارحها بأنه واقع يف حبها إىل حد اجلنون، لكن من دون فائدة، حينها شعر أنزار بإهانة كبرية فانقلب احلزن إىل غضب 

لوسيم الذي حتول إىل صاعقة مدوية ارتدت حنو السماء بال رجعة، توقف معها املطر عن تطايرت شراراته من عيين الشاب ا

النزول �ائيا وعادت مشس إفريقيا احلارقة لتبسط اجلفاف على كامل البالد لتؤول إىل  البؤس و الشقاء، فقررت أن تقبل بطلب 

ه راجية عودته. و هو ما حدث يوم ملح القوم ركاما أسود آنزار لتكون زوجة له، فراحت تناجيه يف خلوا�ا و صلوا�ا متضرعة ل

ثقيل يف األفق تنطلق من كبده ومضات الربق املتفرقة، فقد جاء الغيث الكثري و �اطلت األمطار بغزارة و رقص السكان حتتها 

ها الذي كان قي عريسمقيمني الوالئم و االحتفاالت، يف الوقت الذي سارعت فيه عروس املطر اخلطى و هي تصعد اجلبل لتال

يف قمة السعادة و البهجة، فقد محلها بني ذراعيه و طار µا حنو السماء يف شكل وميض خاطف مل يترك خلفه سوى السعادة و 

 اخلري، و حتولت تيسليت إىل ما يÒعرف اليوم بقوس قزح، اليت تعترب عروس املطر يف الثقافة الشعبية اجلزائرية.

ئر لقرون طويلة عادة رش موكب العروس باملاء يف متثيل رمزي إىل الفتاة اليت شكلت صورة و هكذا توارث سكان اجلزا

 احلياء و التعفف و الكربياء و النقاء، و هي اخلصال الكفيلة جبلب رجل من املعدن النفيس كآنزار فيأيت معه اخلري و العطاء.

 

 / طقس القامية يف أرياف مدينة تبسة:  2

 حملة عامة عن منطقة الدراسة:  

 ،منطقة بئر الذهب والية تبسة على أساس أ�ا منطقة ريفية فالحية  بالدرجة األوىل وما زالت بكرا من حيث الدراسات

بريا يف كما أ�ا لعبت دورا ك، مع احتوائها على رصيد ثقايف تارخيي عريق ما زال خاما على السليقة حيتاج الدراسة والتعمق

اجلزائر من القضية الفلسطينية إذ كانت تأوي اإلخوة الفلسطينني املرحلني من األرض املغتصبة حتت اسم قرية صربا وشتيال موقف 

تيمنا مبخيمات الالجئني اليت أبادها وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق إرييل شارون، هذا ناهيك عن دورها الثوري اجلهادي يف 

 الثورة التحريرية املباركة.
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عهد االحتالل الفرنسي مسيت بئر اخلنافيس يف هاته الفترة وكانت مركزا فالحيا صغرية وقرية امربيالية تابعة لالحتالل  يف

 centre d’éducation desالفرنسي مع قرية حلوفة اليت كان امسها حسب الشهادات مركز رعاية أيتام احلرب 

orphelines  اته الكلمة هي األقرب لتسمية عرش الورفلة بتحريف هorphelines  ورفلني ورفلي ورفلة  وكانتا هاتان =

القريتان بئر اخلنافيس وحلوفة سابقا مها مركزي التجمع احلضريني يف بلدية بئر الذهب عموما يف تلك الفترة اليت شهدت تدشني 

 مدرستني ومراكز للمستوطنني الذين قاموا بنهب خريات املنطقة فالحيا. 

إىل عرش سيدي حيي بن طالب ويسمون أنفسهم بأوالد سيدي حيي ويضم هذا   18لذهب طوطمياتنتسب منطقة بئر ا

 اخلليط السكاين املتماسف عدة ألقاب وأمساء عائلية عاشت متماسكة طيلة حقبات تارخيية طويلة.

حيث كانت  1977كما أن أصل التجمع الرئيسي يف بئر الذهب هو جتمع ريفي، ظهر يف إطار القرى االشتراكية سنة 

قرية تضم مدرسة ومسجدا وجمموعة من املساكن، وقد كانت تابعة لبلدية احلمامات إداريا، وتسمى منطقة بلكفيف، لترقى إىل 

مسكنا إضافيا لفائدة الفلسطينيني املرحلني  20كبلدية تابعة إداريا لدائرة الكويف حيث بين µا  1985مصاف البلديات سنة 

د زيارة الرئيس الفلسطيين الراحل أبو عمار ياسر عرفات، لتسمى بلدية بئر الذهب مركز ب صربا من جمزرة صربا وشتيال بع

 وشتيال.

 الروايات املتداولة 

نستطيع القول بزوال ظاهرة املمارسة الطقوسية املرتبطة بفصل اجلفاف وطريقة طلب األمطار والبحث عن املياه 

مارسات اليت جندها يف شكل روايات تعد من التراث الثقايف الالمادي الذي وجب إال بعض امل، ومصادرها يف اجلزائر منذ القدم

فعند التقصي يف موضوع املياه والقداسة واملمارسات املتناقلة جيال بعد جيل جند رعيال من الشيوخ ، حفظه ونقله لألجيال كاملة

 يسردون لنا قصة القامية. 

ندما يضرب موسم فع، ة عن عروس املطر متثل تيسيلت اليت ذكرناها آنفاالقامية يف املوروث الثقايف التبسي هي عبار

اجلفاف بقوة أو تكون األمطار يف غري وقتها واستبطأها السكان يرسلون النساء واألطفال يف املناطق الريفية املأهولة إىل منطقة 

ملختلفة ) زائريون الصوف والقشابية واألقمشة اسهلية وسط الدوار ترفع فيها عصا السداية ( اآللة التقليدية اليت ينسج µا اجل

																																																													
لتحديد النسب الومهي غري الواقعي أي غري الدموي عن طريق النسب والقرابة أو التبين إىل روح  مصطلح "الطوطم" علماء اإلنسان استعمل - 18

ال يف ثمعني أو كائن معني مجادا كان أو حيوانا آو إنسانا وهو يستعمل كثريا يف ا»تمعات الصغرية ولدى الشعوب النامية فنجد قبيلة النسور م
	.	حایاوالض الشموخ واحلماية هلا من كل خطر وتتقرب إليه بالقربانأل�ا ترى فيه قوة العظمة و جامايكا تنتمي إىل نسب خرايف هو النسر
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وهي عصا طويلة جدا يتم إيقافها يف وسط الساحة وتعلق فيها اخلرق اخلضراء واحلمراء والصفراء خمتلفة األلوان وحمارم الرأس 

يضاء وإذا ن الصفحة الب(الفوالرات) ويتم عمل حلقة من األطفال الصغار ( داللة الرباءة والعفة والطهارة ألن األطفال يعربون ع

  :بالدعابة ويرددون ويرقص األطفال يف شكل هزيل مليءدعوا اهللا يستجيب هلم حسب روايات الشيوخ ) 

 

 القامية يا القامية لبست األخضر وريب يعطينا املطر

 القامية يا القامية وريب يعطينا صابة ودنيا عامية

 األفراح. القامية يف وسط املراح وريب يعطينا املاء وتكثر

 

وبعد عمل هذا الطقس يذهب األطفال يف موكب طفويل وجيمعون املؤونة من املنازل الريفية املختلفة ويطلبون احللوى 

يتم عمل  بعد ذلك، واملعروف وعلى كل فرد من أفراد الدوار أن يعطي للسائلني ما سئلوا وإال فسدت النية  ومل يسقط املطر

والريف سابقا كان أكثر إعمارا من املدينة ، كون هناك عزومة شاملة ألهل الدوار والريفطعام شعيب أال وهو الكسكسي وت

ويتم اإلحتفال وإخراج املعروف بني األهايل فيما بينهم. وما أن تتم هاته املمارسات الرمزية الدالة على التكافل العضوي والتعاضد 

 اإلجتماعي إال ويسقط املطر يف ذلك املساء حسب الروايات.

 

 :  خامتة

اك كطبع التغري االجتماعي كافة ا»االت وعلى كافة األصعدة جلميع التركيبات البشرية وبفعل التحوالت البيئية واإلحت

لعامل الديين والوازع بفعل اتغريت لكنها قراءا�ا ، تقديس املاء حاضرة يف املعتقد الشعيبمع خمتلف األجناس، بقيت كل طقوس  

يلة الوحيدة فاملاء هو الوس ،يتهمها بالوثنية يف حني أ�ا عملية ممارسة يف مجيع مراحل احلياة اليومية دومنا إدراكاألخالقي الذي 

نفسه من التعب واألوساخ ومير µا من مرحلة إىل مرحلة ومن وضعية إىل آخرى فهو املقدس الذي يذهب االنسان اليت يطهر µا 

ناك همصدر احلياة واخلصوبة واملؤشر اإلقتصادي على قوة الدول واجلماعات البشرية فلوال املاء ملا كانت هو و ،الرجز والنجاسة

وادل شيء هو حفاظ العيون والينابيع واألودية املقدسة على سلطتها ، كل وملا كانت هناك حياةأزراعة وملا كان هناك حصاد و

مجيع البحوث واة احلي يساوية اليت تقف يف وجه املوت فاملاء ا أل�ا الوحيدالرمزية القوية فيمنع منعا باتا تدنيسها وتلويثه
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ن احلضارة تستمد حيا�ا من البداوة اليت تنفع احلضر مبا حيتاجه من مزروعات ومواشي أثروبولوجية والسوسيولوجية تؤكد باألن

حول املياه  لميةالقدمي كان على دراية جبزء من املعرفة العبواسطة املياه فمستقبل الريف دوما حيدده املطر وبالتايل فاإلنسان الوثين 

 واملواسم الفالحية.
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