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َمةُ   ُمَقدِّ
) تعت�� الع�� ١٩٠٥-١٨٨٠من ا��ؤ�� أن الف��ة ما ب�ن (

ا��ه�ي ل��ست��ق�ن الفر��ي�ن �ي ا��زا�� وهو العهد ا��ي ك�ل 
يل سنة بانعقاد ا��ؤ��ر ا ��ابع ع�� ل��ست��ق�ن العا��ي�ن �ي ��ر أ��

��دينة ا��زا��، وا��ي ح��ه ��سمائة ��ص ��ئاسة  ١٩٠٥
و��  ).René Basset( مد�� ا��درسة العليا با��زا�� رينيه باصيه

���� من ا����ق العر�ي ���: ���د فر�� وعبد العز�� �او�� 
يون أمثال ���د ا�ن أ�ي شنب وعبد  و���د سلطان. وح��ه ��ا��

 ا��ل�� �ن �ماية وشعيب �ن ���.
 

ومن الصعب أن نعدد أ��ال ا��ست��ق�ن �ي ا��زا�� �ي هذه 
ال�ي تصب �ي  ا��راسة، إ�� إذا ��ثا عن ��ا��ت اهتماما��م

النوا�ي التالية: اللغة ا��عاجم، اللسانيات النقوش وا��ثار التار�خ 
ا��دب والتار�خ، الع��م  ا��ي�ي ��قيق النصوص ال��اثية وال����ة،

وا��غرافيا والفقه ا��ن��وبولوجيا والفلك�ور. اه�� ا��ست��قون 
ية ��ققوا م��ا البعض وك�فوا  ية ا��زا�� �� با���طوطات العربية وال��
ي�ن ���قيق البعض م��ا. ��� اش��كوا  بعض مسا�د��م من ا��زا��

ية معًا. وبفضل ا���عية التار��ية  �ي ال����ة والتحقيق ا��زا��
يقية١٨٥٦( -١٨٥٦( ) و����ا الثقا�ي ا��تمثل �ي ا����� ا��فر
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ي�ن من الولوج �ي �ا�� ال��ابة ١٩٦٢ ) استطاع بعض ا��زا��
 بالفر��ية �من كوكبة من أ��ع ا��ست��ق�ن الفر��ي�ن.

تأسيس "اجلمعية التارخيية اجلزائرية" 

 ولاسن حالها "المجلة اإلفريقية"
�ي السلطة وهو وزارة ا��ربية با��زا�� بتشجيع من أ��� هرم 

يان ����و��" مع ث�� من الضباط السام�ن �ي  العا�مة، يقوم "أدر
ا��يش الفر��� و�دد من ا��ستعرب�ن الفر��ي�ن بتأسيس ا���عية 
ية بعد ��ور ستة ع��ة �امًا ��� احت��ل  التار��ية ا��زا��

م ١٨٥٦ ولقد �اء قرار إ��اء هذه ا���عية �ي سنة ا��زا��.
يات  ��سب "����و��" نفسه بعدما فشلت ��ارب ا��ور
والصحف ال�ي ��أت �ي الصدور مع ��اية ا��حت��ل �ي إعطاء 

لقد أ��مت «الصورة ا��قيقية للبحث الع��ي، يقول ����و��: 
يات �ي إعطاء ���ات عن البحث الع��ي �ي هذا الب��،  هذه ا��ور

منظمة تنظيمًا ُ����ً� يؤسس ��� أن النتا�ج ا��توصل إل��ا �� تكن 
لقوا�د ��ث ���ي حقي�� وهو ا���� ا��ي دفعنا �ي ا���عية 

يقية" ية إ�ى إ��اء "ا����� ا��فر  ».التار��ية ا��زا��
 من ا��هداف ال�ي سطر��ا ا���عية التار��ية �ي ��نا��ها:

يف ��� الن��ات ا��تخصصة بك�  • ��ع ودراسة والتعر
يقيا، وخصوًصا تل� ا��تعلقة ا���داث ال�ي تتصل بتار�خ  إفر

(الع�� القد��) إ�ى �اية ف��ة ي بلليبا��زا�� منذ العهد ا
 ��� ا����اك والوجود الفر���.

 تنط�� ا���عية �ي مفهو��ا للتار�خ من بُعده العام ا��ي ��مل: •
يقيا -الفنون -ا��غرافيا -اللغات -التار�خ ��عناه الضيق  و���م إفر

 الشمالية.
�عية ك� الوسائل ا��تا�ة ���فاظ ��� ا��عا�� ��ت�دم ا�� •

الثابتة (أقواس الن��، البنيات، ا����دة..) التار��ية 
 وبا��خص ا��عا�� ا����ى ا��تنق��.

 
يتكون أعضاء ا���عية التار��ية من فئت�ن ��تلفت�ن ��ا: فئة 

ي�ن.  من الباحث�ن وا��ستعرب�ن وفئة أ��ى من العس��
 الفئة ا��و�ى:

يان � •  ���و�� ��افظ مكتبة ومتحف ا��زا�� رئيسًا. أدر
 : أستاذ ���� اللغة العربية با��زا��.Bréznier�����يي  •
: مد�� ا��رشيف العر�ي بأم��ك ا��و��                        Devoulxديفوس  •

)Domaine.( 
 الفئة الثانية:

 ا����جم ا��ئيس Baron de Slaneدي س��ن  البارون •
ية، نائبًا ��ئيس ا���عية.با��يش وملحق ا��ك  ومة العس��

ا��ا�� العام، مؤسس  Randonكونت را��ون  ا��ار��ال •
 ا���عية التار��ية رئيسًا ��فيًا.

 النائب الثا�ي ��ئيس ا���عية.  De neveuدي نوفو  ال�كولونيل •
 

 أهداف المجلة اإلفريقية
"جورنال  "Journal asiatique"��� غ�ار "ا����� الع��ية" 

يا م عن ا���عية ١٨٢٢ال�ي ��أت �ي الصدور �ي  تيك"أز
ية" إصدار ���� "���ية"  ية، ارتأت "ا���عية التار��ية ا��زا�� ا��سيو
يقيا ��� و�ه الت�د��، وبا��خص �ي  ���ث �ي تار�خ �مال إفر
ك� من يتع�ّ� بتار�خ ا��زا�� العام، وك�ن ��ا ذل� مع ��اية سنة 

ية ال�ي �� ��ال تصدر م. ل�كن ��� العكس ا����� ا�١٨٥٦ �سيو
يقية" عن الظهور �ي ا��زا�� أو  إ�ى �اية ا��ن، توقفت "ا����� ا��فر

 �ي ا��ارج ���رد حصول ا��زا�� ��� استق����ا.
أن تُصبح «و�ذا ك�نت أهداف ا����� ا��علنة �ي الوصول إ�ى 

يقية حقيقية تُ��ِّ� ما يقوم به ���اء أوربا من  مكتبة تار��ية إفر
يقيا وا��ستعمرات��وث  إن ما �� يُعلن عنه هو ». حول تار�خ إفر

ي�ن من  ��ابة تار�خ ا��نطقة من منظور استيطا�ي ُ��رّد ا��زا��
تار��هم، وذل� باتباع ا��طوات التالية ا��بثوثة �ي ثنايا ا��راسات 

 وا��قا��ت:
ال��ك�� ��� ا��ثار وا��نقوشات وا���يّات ا��ومانية من أ�ل  •

يقيا وا��زا�� خصوًصا بأوروبا ال��تينية ربط منطقة � مال إفر
ا��سيحية. وقد سا��ت العد�� من هذه ا��راسات -

�ن والق��  والبحوث �ي وضع ��ا�ج التدر�� ��بناء ا��عمّر
ي�ن.  ا���ظوظة من أبناء ا��زا��

ال��ك�� با��راسة النقدية ا��ار�ة ��� ك� ما هو إس���ي �ي  •
 ية وا��س��مية ا����ى.ا��زا�� وبقية ا��ناطق العرب

ربط وجود العثماني�ن با��زا�� والعا�� ا��س���ي (با��هل  •
ي�ن  وال��مت والفو��) بل إن تار�خ ا��س���ن �امة وا��زا��

ا��قص ا��ستعماري، فراح دارسو خصوًصا قد وقع �ي قبضة 
يقية" ينددون ��ا قام به -أو ��ء م��م ��� ا��قل -" ا����� ا��فر

ا��سيحي�ن من س�ي و�بس ���ل الف��ة ال�ي  ا��س��ون ��اه
أعقبت سقوط بعض ا��مارات ا����لسية �ي �� 

 ا��سيحي�ن؟؟
إظهار صورة الفر��� وا��دنية ا��وربية ��� أ��ما �َ�ّك��ن  •

ي�ن وا��س���ن �امة... وهو ا��بدأ ا��سا��  ا����ص ���زا��
 ا��ي اعتنقه السا��يمونيون ��ك� �ام.

ية العامة �ي التشجيع ��� است�د .١ ام الله�ة ا��زا��
ال��ابات ا��دبية �امة بن�� ال�كتب ال�ي تصب �ي مواضيع 

باحية.  إ
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اإلهسامات العلمية لعائلة ابن شنب 

 ضوء المجلة األفريقية يف
يقية مائة وست سنوات (�ي مائة  دام ��� وطبع ا����� ا��فر
وستة ����ات) �من أربع مائة و��دى وسبع�ن �ددًا. احتوت 

ادها ��� ك� ما ��ت بص�� إ�ى التار�خ ��عناه العام: ا��ثار، مو
التار�خ بعصوره ا���تلفة، ا��غرافيا، اللغات و���ها. ��� أن 
النصيب ا��وفر ف��ا ك�ن �ي باب ا��ثار، حيث قام دارسو ا����� 
بك� ما من شأنه أن ��دم نظر��م إ�ى التار�خ وا��ضارة، فقاموا 

 سة و����ة ك� ما ��ت بص�� إ�ى ذل�.با��شارة والتصنيف ودرا
�ا��ت ا����� ا���اور وا��لفات التالية: تار�خ، أثار، اتنوغ�افيا، 

أداب ولغات، عقا�� وديانات، ��اجم - ثقافة شعبية، مونوغ�افية
ور���ت، اقتصاد وجغرافيا، ��بية وتعل��، فقه و���يعات، 

تماع، تقافة وفنون، ��� اللغات، هندسة و��ارة، ��� ا��ج
ية و���ق��ا بالشعوب. و�اءت  زرا�ة، منا�ج، ا��رصاد ا��و

ية والتار��ية �ي ا��رتبة ا��و�ى من ��وم ما ���  ا��راسات ا����
�ي ا����� ال�ي تبنت ا�����ح ا����جية التالية: تأبينات، ��اس��، 

قراءة كتب، تعليقات -تقار��، بيب��غ�افيات، ���يات
 ��اس��ت، م��حظات.

) ١٣٦ب� ( الن��يات��و�� ا��رتبة ا��و�ى �ي �دد تصدر �� 
) ٦٣) مقال، ودي غ�امون ب� (٦٧مقال، ولو�� ر�ن ب� (
) ١٥). أما ا�ن أ�ي شنب فن�� (٥٨مقال، ودوفول�كس ب� (

) ٤) دراسات، وابنه الثا�ي ا��شيد ب� (٥مقا��ً، وابنه سعد (
 مقا��ت.

ي �ن انط��قًا من ك� هذه ا��قاربات سن��ز أ�د النخبو
ية و���ثل �ي  ي�ن ���ل الف��ة ا��ستعمار مسا��ة �ائ�� ا�ن ا��زا��
)، ١٩٢٩-١٨٦٩شنب من ���ل أفرادها ���د ا�ن أ�ي شنب (

 ا��شيد ا�ن أ�ي شنب)، و١٩٦٨-١٩٠٧(وسعد ا�ن أ�ي شنب 
) �ي ���� التأليف باللغة الفر��ية �ي أك�� وأ��ز ١٩١٥(

ية ���ل الف��ة ا��ستعما ية.ا�����ت ا��زا��  ر

 )١٩٢٩-١٨٦٩حممد ابن أيب شنب (
ية  يُعَّد ���د �ن أ�ي شنب وابنه سعد من الشخصيات ا��زا��

ذات التكو�ن ا��زدوج الفر��� والعر�ي ال�ي فرضت نف��ا ��� 
�ي ا��زا�� ا��ستعمرة ���ل القرن التاسع  وا��دبيةالسا�ة الع��ية 

ية مب��ة، م��ه سبقه إ� ع��. فبخصوص ���د فإنه ى ا����ام عبقر
لشيخ و بع��م وثقافة ع��ه إضافة ���س�� بأصالته وهويته.

ي�ن أ�ي القا�� سعد ا��ّٰ� موقف�ن إزاء ��صية ا�ن  ا��ؤر��ن ا��زا��
أ�ي شنب و�ي ��تاج منا ك�ك�د��ي�ن إ�ى التعليق والت�ليل ��ا 

) ��ى ١٩٩٦��دم ��اثنا وانصاف ���ائنا، ف�� ا��وقف ا��ول (

ن ي�� التار�خ جيدا، فقد ��دى ا��ستعمار أن ا�ن أ�ي شنب ك�
بع��ه، وك�ن شي�ا ��ست��قيه فت�دى إدارة ا��حت��ل بلباسه 
العر�ي ا��صيل وهو يؤ�� بصمت ضد سياسة ا����ماج. أما 

أما  أفك�ره ومواقفه فتمتد زهاء إنتاج ف��ي طوال ث��ث�ن سنة.
نب ) فعند التعليق ��� أ��ال ا�ن أ�ي ش١٩٧٩ا��وقف الثا�ي (

من طرف سعد ا��ّٰ� بأنه صنيعة ا��ست��اق الفر���، أس��با 
 عندما يكتب، و��رك� �ي دا��ة ال��اث ��ا ��دم أهدافهم.

ية ذات  ���د �ن أ�ي شنب إ�دى الشخصيات ا��زا��
التكو�ن ا��زدوج الفر��� والعر�ي ا��ي فرض نفسه ��� السا�ة 

رن التاسع ع��. الع��ية وا��دبية �ي ا��زا�� ا��ستعمرة ���ل الق
ية مب��ة، م��ه سبقه إ�ى ا����ام بع��م  وهو إ�ى �انب ذل� عبقر

تكوينه ا��ول فك�ن  وثقافة ع��ه إضافة ���س�� بأصالته وهويته. 
تقليدي ��سقط رأسه ا��دية حيث د�ل ا��درسة الفر��ية 

��� ��ادة مدرسة ا��ع���ن  ١٨٩٨وحصل �ي سن مب��ة سنة 
يعة �ي اللغة الف يُعَّد أول ع��ي ينال در�ة ببوزر ر��ية. و

�ي منصب  ١٩٢٤ا��كتوراه، وهو ا���� ا��ي أه�� ليع�ن سنة 
أستاذ �ي ك�ية ا��داب ��امعة ا��زا��. ���� باط���ه الواسع ��� 
العد�� من اللغات والثقافات، وهو ما ����� من ���ل إنتا�ه 
الغز�� ا��ي فاق ا���س�ن ب�ن مقال و��اب، حيث اختص 

ية وا��دبية والتار��ية و��قيق ال��اثبا  .��راسات اللغو
يعتقد ا��ؤرخ أبو القا�� سعد ا��ّٰ�، أن ا�ن أ�ي شنب ك�ن ي�� 
التار�خ جيدا، فقد ��دى ا��ستعمار بع��ه، وك�ن شي�ا 
��ست��قيه فت�دى إدارة ا��حت��ل بلباسه العر�ي ا��صيل وهو 

واقفه فتمتد يؤ�� بصمت ضد سياسة ا����ماج. أما أفك�ره وم
 . (1)زهاء إنتاج ف��ي طوال ث��ث�ن سنة

 حياته وناشطه العلمي
��� الباحث أن يعود إ�ى ��اث ا���ل الف��ي ليعرف من 

قا��ة مؤلفات  الباحثهو ا�ن أ�ي شنب؟ فإذا استعرض 
ومسا��ات ا�ن أ�ي شنب ��ا �� ��صية كب��ة �اشت �ي ع�� 

ي�ن الق��ئل ا��ي حص��ا  �د�� ��ا و�د��ة به، فهو من ا��زا��
��� ا��كتوراه �ي ا��دب العر�ي �ي عهد ا��حت��ل الفر��� 
وأول مَْن تأستذ �ي ك�ية ا��داب ��امعة ا��زا�� ال�ي ك�نت ���ًا 
ي�ن  ية من ا��زا�� ��� الفر��ي�ن، وأول من د�ل ا���اميع اللغو
وح�� مؤ��رات ا��ست��ق�ن العا��ية ���ا�� ومساهم ��راسات 

. ���د (2)��رج ��� ��يه جيل من ا��ست��ق�ن الفر��ي�ن�ادة، و
�ن العر�ي �ن ���د أ�ي شنب ا��زا��ي ا��ديب الباحث، أ�د 
أ���م ا��غرب العر�ي النا���ن �ي ��اية القرن التاسع ع�� و��اية 

 �د رواد ال��ضة العربية ا��ديثة.القرن الع���ن، وأ
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ية جنوب و�� ا�ن أ�ي شنب �ي منطقة ��ن ا��هب با��د
)، و��أ م١٩٢٩- ١٨٦٩ه�/ ١٣٤٧- ١٢٨٦مدينة ا��زا�� (

�ي ظل ا��حت��ل الفر���، حفظ القرآن ال����� قبل أن يلتحق 
ية، ليتع�� اللغة الفر��ية والع��م الغربية وفق  ��درسة ا��دية الثانو
ا����ج ا��فروض من قبل سلطات ا��حت��ل، �� انتسب إ�ى دار 

يعة قرب ال عا�مة، و��رج م��ا بعد �ام �اص�� ��� ا��ع���ن ببوزر
إ�ازة تعل�� اللغة والع��م الفر��ية �ي ا��دارس ا��بتدائية. وأم�� 
ع�� سنوات �ي هذه ا��دارس، شغل ف��ا بالتعل�� و��صيل ���م 
اللغة العربية واستدراك ما فاته م��ا، فقرأ النحو وال��ف 

إ�ى مدرسة والعروض، وشيئا من ���م ا���ن، وتقدم ��ا حص�� 
ا��داب العليا، ونال إ�از��ا، فتو�ى ��ر�� آداب العربية �ي 
مدرسة ا��داب ��دينة قسنطينة، و�ي إ�دى ا��دارس ا��كومية 

-١٩١١، وبناء ��� إحصاءات Medersas((3)ا���مية (
فإن ���وع من ك�نوا با��دارس ال��عية الث��ث، هو  ١٩١٢
 ت��يذ موز��ن ك�لتا�ي: ١٧٦

 ا.ت��يذً  ٨٣ا��: مدرسة ا��ز -
 ا.ت��يذً  ٥٤مدرسة قسنطينة:  -
 ا.ت��يذً  ٣٩مدرسة ت��سان:  -

سنة  ١٤٣إ�ى  ا��دارسوقد تضاءل �دد الت��ميذ �ي هذه 
���ت ����ة ا��ب�� لسان  ١٨٩٦. و�ي سنة (4)١٩٣١

ا��كومة الفر��ية، قا��ة بأ�ماء ا��ع���ن �ي ا��دارس ال��عية 
ي  ون، و�ليك بعض ا���ماء:الث��ث من بي��م مست��قون و��ا��

مدرسة ا��زا��: (عبد ا��ل�� �ن �ماية، أميل فليكس غوتييه،  •
 دليباش ديلفان).

مدرسة قسنطينة (مي��د �ن ا��وهوب، عبد القادر ا���اوي،  •
 موتي������).

 .(5)مدرسة ت��سان (جورج مارسيه، أ��د �ن البش��) •
 

� إ�ى وبعد أن أم�� �ي ���� ا��د�� أربع ع��ة سنة، ارت�
الق�� ا����� من هذه ا��درسة، فأقرأ ف��ا النحو وا��دب 

م، تقدم إ�ى ك�ية ١٩٢٢. و�ي أوا�� �ام وا��نطقوالب���ة 
ية ���ث�ن ���صول ��� در�ة ا��كتوراه، ��ا:  ا��داب ا��زا��

ا��لفاظ ال��كية والفارسية الباقية «و» حياة أ�ي د��مة وشعره«
ية �ة ا��كتوراه وك�ف بالتدر�� �ي ، ��نح در»�ي الله�ة ا��زا��

الفر��ية ��دينة قسنطينة �� ا��زا��، �� انتقل م��ا -ا��درسة العربية
إ�ى ك�ية ا��داب. ومن أسا��ته ا���ن أ��وا �ي حياته الع��ية 

)René Basset) كب�� ) ١٩٢٤-١٨٥٥) رينيه باصيه
ا��ست��ق�ن الفر��ي�ن ومد�� مدرسة ا��داب �ي ا��زا�� حوا�ي 

. ك�ن باصيه �ي �دمة ا��ست��اق ١٨٨٠وهذا منذ  بع�ن سنةأر 
ية بك�  الفر��� �ي ا��زا�� و��ر ��دمة ا��دارة ا��ستعمار

ي�ن معًا ووظفهم للتدر��  ��ص. وجند الفر��ي�ن وا��زا��
والبحث والتأليف والن��، وك�نت ا��كومة العامة ��ا��ه با��ال 

 .ور�����مللقيام بأ��اثه وأ��اث ت��ميذه وبعثا��م 
ية سنة  ��ئاسة مؤ��ر  ١٩٠٥توجته ا��دارة ا��ستعمار

�ي ا��زا��. ك�ن باصيه يتقن �دة لغات  ١٤ا��ست��ق�ن ا��و�ي 
�� ��ن مد��ًا  ١٨٨٥فعمل أستاذًا ��درسة ا��داب با��زا�� سنة 

، ليصبح ��يد ك�ية ا��داب ��امعة ا��زا�� سنة ١٨٩٤��ا سنة 
ية . ��ك إنتا�ًا غ���ًا �١٩١١ �� ����ا �ي ا��راسات العربية وال��

��ًا �� من طرف ت��ميذه وأصدقائه  .(6)وقد ����ت أ��ا�� ت��
��ع ا�ن أ�ي شنب ب�ن الثقافت�ن العربية وا��وروبية، وأتقن 

حسب الع��مة اللغت�ن العربية والفر��ية، وأ�� باللغات ا��جنبية. و
ك�ن م����ا من ا��زا��ي عبد ا����ن ا��ي���ي فإن ا�ن أ�ي شنب 

الطراز ا��ول �إتقانه لتسع لغات: الفر��ية، ا��يطالية، ا��سبانية، 
ية، العربية والفارسية.  (7)ا����انية، ال��تينية، ال��كية، الع��

اكتسب ا�ن أ�ي شنب ا���ام ا��ثقف�ن العرب وا��وربي�ن 
م، عضوا �ي ا���مع الع��ي ١٩٢٠وتقد��هم، فا���ب �ي �ام 

ية العر�ي ��مشق ية أك�د��ية الع��م ا��ستعمار ، و�از ��� عضو
م ق��ته �كومة فر��ا وسام فارس ١٩٢٢ببار��. و�ي سنة 

جوقة ال��ف تقد��ًا ��هوده �ي التقريب ب�ن الثقافة العربية 
والثقافة الفر��ية. وك�نت �� مك�نة كب��ة عند ا��ست��ق�ن، 

يطلقون �ليه  » نبا�ن ش«��جعون إليه فيما ��ك� �ل��م، و
أم�� ا�ن أ�ي شنب حياته �ي العمل الع��ي، ». شيخنا«وينادونه 

يات العربية وا��جنبية،  فك�ن ين�� البحوث القيمة �ي ا��ور
يضع ا��ؤلفات باللغت�ن العربية والفر��ية، و��رج كنوز ال��اث  و
العر�ي من خباياها، ��قق �ددًا كب��ًا من كتب ال��اث �ي اللغة 

ر�خ وال��اجم، فض�� عن البحوث ا��يدانية والنحو وا��دب والتا
ية. و�ي سنة  �ي ال��اث الشع�ي ا��زا��ي والله�ة ا��زا��

م، �ُ�ّن الشيخ ا�ن أ�ي شنب أستاذًا ر�ميًا بك�ية ا��داب ١٩٢٤
�ي العا�مة، ��� ا���به ا���مع الع��ي ا��ستعماري ببار�� عضوًا 

 ً  به. �ام��
لتار��ية الفر��ية ك�تبًا �امًا ا���بته هيأت إدارة ��لس ا���عية ا

يات  ��ا. وقد ��ك ا�ن أ�ي شنب ��و�ًا كث��ة منشورة �ي ا��ور
الع��ية ا��صينة، ال��قية والغربية، و�ددا كب��ا من ا��صنفات 
ا���تلفة وا��فيدة �ي ا��راسة ا��دبية والتحقيق والفهرسة والبحث 

ا��طبو�ة ��اب  ا��يدا�ي باللغت�ن العربية والفر��ية. من مصنفاته
أبو د��مة «، و��اب »��فة ا��دب �ي م��ان أشعار العرب«

مطبوع » ما أ�ذه دا��ي من أصول إس��مية«، و��اب »وشعره
، ث��ثة »ا��مثال العامية ا��ار�ة �ي ا��غرب«بالفر��ية، و��اب 

ا��لفاظ ال��كية والفارسية الباقية �ي الله�ة «أ��اء، و��اب 
ية يقية«، و��اب »ا��زا�� وأ��ج ���ا لنظم ». طبقات ���اء إفر
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، طرس »��ل ا���ا�ي«مثلثات قطرب، و���ًا ل��اب 
ا��خبار ��ا ��ى آ�� ا��ربع�ن من القرن الثالث ع�� ل��س���ن 

يف الشيخ ���ّد العر�ي ا�����ي الغر���، ، وهو من تألال�كفارمع 
وصايا ا����ك وأبناء ا����ك من أو��د ا��ل� ��طان ا�ن هود الن�ي 
مع تعليقات �ليه، ��ح ديوان ع�وة �ن الورد ���ن السكيت 

ة ا��زا��، الطليانية ا��خي�� �ي لغة �ام ، ��لفاظم١٩٢٦
للغ��ي�ي، » عنوان ا��راية �ي ���اء ��اية«(��طوط)، و��اب 

البستان �ي ���اء «ل��رثي���ي، و��اب » ��هة ا��نظار«و��اب 
 (8)».ت��سان

ا��زا��،  �دودك�ن ���ن أ�ي شنب ��اط واسع ��اوز 
حيث ك�نت �� ��اس��ت مع ���اء ع��ه، ومقا��ت ���ت 

يقية ����� ا���مع الع��ي �ي دم  Revue(شق، و��ل� ا����� ا��فر
Africaine(  ا���عية التار��ية) و�ي ���ية اختصت بن�� أ��ال

ية) وال�ي صدر �ددها ا��ول سنة  (9)٫١٩٥٦ ا��زا��

 الماسهمة العلمية يف نرش الرتاث العريب اإلسالمي
ا��زا�� وا�دة من الب��ان، ال�ي اهتمت بن�� ال��اث منذ أْن 

ن هذه ا����ال ا��نشورة �ي وقت مب��: ع�فت الطبا�ة. وم
��اب بغية ا��واد �ي ذ�� ا����ك من ��ي عبد الواد، ���ن ���ون 

م)، ور��� الورث���ي �ام ١٩٠٣ه�/١٣٢١�ي (
م، وعنوان ا��راية فيمن ع�ف �ي ا��ئة ١٩٠٨ه�/١٣٢٦

 ".م، و���ها كث��١٩١٠ه�/١٣٢٨السابعة ���اية، للغ��ي�ي سنة 
�ن �ي  ا��ي  هذا ا��يدان الع��مة ���د �ن أ�ي شنبومن ا����ّز

ك�ن لوجوده "�ي ك�ية ا��داب با��زا�� أ�� ظاهر �ي دفع ���� 
والقا��ون ��ذه ا��ر�� هم  .��� ال��اث خطوات واسعة

ا��ست��قون، ا���ن تكف��ا ���قيق بعض النصوص ال��اثية، 
ي�ن، واش��ك  وأسندوا ��قيق بع��ا ا���� إ�ى باحث�ن ��ا��

يقان �ي ����ة و��قيق نصيب من هذه ا���ا�� و��قيقها ال فر
 .أيًضا

لقد �لب البعد ال��ا�ي ��� ��ابات ا�ن أ�ي شنب وهذا ما 
يقية ال�ي  ن��حظه �ي ��يع دراساته ا��نشورة �ي ا����� ا��فر

 سنستعر��ا زمنيا مع ��حها ���ي�� للقارئ:
ة من طرف استعراض ا��ؤلفات العربية، ا���رّرة أو ا��نشور-١

 :(10)م)١٤٠٥- ١٤٠٤هـ/١٣٢٣-١٣٢٢( ا��س���ن ما ب�ن
-١٩٠٤تضمن ع�ًضا ل��ؤلفات العربية ا��نشورة ���ل سنت�ن (

) �ي الب��د العربية، مع ��فظ فيما ��ص ما ��� �ي ١٩٠٥
ا��ند وفارس و����ا نظرًا لتأ�� وصو��ا إ�ى مدينة ا��زا�� حيث 

ب الب��ان إ�ى ��سة ��تغرق ذل� بضع سنوات. ق�� الن�� حس
أقسام: القاهرة، ب��وت، تو��، ا��زا��، وفاس. وأشار ا�ن أ�ي 
شنب إ�ى احتك�ر ا��كومة ا��غربية لعملية الن�� ��وا�ي سياسية، 

حيث يو�د نا�� وا�د هو "ماء العين�ن" ��ابط شنقيط، وتوزع 
منشوراته �ي ا��سا�د ا��ئيسة ل��مل���. و��حظ ا��عم ا��ي 

ومة الفر��ية �ي ا��زا�� للنا���ن الفر��ي�ن �ي هذا تقدمه ا��ك
ا���ال. ��� يع��ف �ي اط���ه ��� ال�كث�� من هذه ا��ؤلفات إ�ى 
��هودات السيد أ��د �ن ��اد ال���ي صاحب ا��كتبة ال�ي تقع 

شارع را��ون، هذه ا��كتبة ا��عروفة ب�: "الثعالبية"، و�ي  ١٣�ي: 
�� وطبع ال��اث العر�ي �ي مكتبة را��ة ��ا دور كب�� �ي �

يقة   .ا��زا�� واعتمد ا�ن أ�ي شنب �ي ع�ض ال�كتب إ�ى الطر
التالية: تقد�� عنوان ال��اب با��روف العربية، يتبعه ا�� مؤلفه 
يقة  با��روف ال��تينية، و�دد أ��ائه وصف�اته ��سب الطر

 ا��تداو��. وا��دول التا�ي يو�ح لنا �دد ال�كتب ا��طبو�ة:

 ١٩٠٥-١٩٠٤) ا��طبو�ات العربية ما ب�ن سن�ي ١(�دول رقم 

 �دد ال�كتب ا��طبعة الب��

 ٤٠ بو��ق القاهرة (م��)

 ٠٥ // تو��

 ٠٢ // ب��وت (لبنان)

 ٠٢ الثعالبية ا��زا��

 ٠٣ // س (ا��غرب)

 
 (11)لانطبا�ات بيداغوجية إس��مية: ��بية وتعل�� ا��طفا-٢

ر ���اء ا��س��م �ي �ي هذا ا��قال أشاد ا�ن أ�ي شنب ��و
ال�ي تتناول ��بية وتعل�� ا��طفال،  ال�كتبا��سا��ة �ي تأليف 

واستدل بآيات من القرآن ال�����. وقام ب����ة ��طوط موسوم: 
ياضة الصبيان وتأد���م وتعليمهم وما يليق ��ل�."  "ب��ا��ة �ي ر

ام ب������ا إ�ى و�ي عبارة عن رسا�� ا��مام أ�ي �امد الغزا�ي، وق
 للغة الفر��ية.ا

  (12)م١٨ا�ن مسايب من ت��سان إ�ى م�� �ي القرن -٣
ية من  ��جم ا�ن أ�ي شنب �ي هذه ا��راسة قصيدة شعر
اللغة العربية إ�ى الفر��ية مع ��ح واف ��ا. و�ي ��ص ا��د�ح 
ية  النبوي وأدب ا����� ومد�ح الصا���ن. وا��قطو�ة الشعر

شعراء ا��زا�� ���ل  لصاح��ا ���د ا�ن مسايب الت��سا�ي من
بيتًا، وقد ذ�� ا�ن  ١٢٠القرن الثامن ع��. �اءت القصيدة �ي 

أ�ي شنب بصعوبة ��دي تار�خ مو�� ووفاة الشاع� مع وجود 
-م١٧٤٧ه�/١١٦٠-م١٧٣٧ه�/١١٥٠بعض ا��شارات (

م) وا��هم �ي ا���� أن الشاع� مدفون ��ق��ة ١٧٥٦ه�/١١٧٠
ة ال���ح �� تصحيح ا�مه سيدي ���د السنو�� بت��سان، و��عاين

) ��� Guinإ�ى ا�ن ا��سيب، وش�� ا�ن أ�ي شنب السيد ق�ن (
و�ليك بعض ا��قاطع .ا��ع��مات ال�ي قد��ا �� ��صوص الشاع�

 من القصيدة:
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1926
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 وس�� ��� الساكن ف��ا  ***يالورشان أقصد طيبه  
 �� �ي حفظ ا��ّٰ� مأمان ***��سل� من باب ت��سان 

 
 (13)أصل ��مية الشاشية-٤

فوق  يلبسلعل ذ�� ك��ة شاشية ��هب بنا إ�ى ما ك�ن 
ا��أس عند �امة سك�ن ا��غرب العر�ي وب��د الشام و�البية 

) Douzy)، ودوزي (De Sacyا����اك. وحسب دي سا�� (
�ي ��ابه ا��عجم ا��فصل ���ماء اللباس عند العرب، فإن ك��ة 

صب ��� شاشية ��رفة من ك��ة شاش و�ي عبارة عن ��امة تع
ا��أس. والواقع أن تصفح ما ذ��ه الب��ي �ي ��ابه ا��عجم ما 
ياقوت ا���وي �ي ��ابه معجم الب��ان، يتضح أن ك��ة  ستعجم، و
الشاشية مأخوذة من أصلها ا��غرا�ي و�ي ب��د الشيشان بأسيا 
الصغرى، ومما �� شك فيه أن تنوع مصادر ا�ن أ�ي شنب �ي 

��� الثنائية ب�ن ��ابات ا��س���ن استقاء مع��ماته وبا��عتماد 
وا��ست��ق�ن �ي ال�ي مكنته من الوصول إ�ى نتا�ج معرفية ��ي�ة 

 �ي ا��ستنطاق التار��ي ���ماء الك��ات.
  (14)����ة قصيدة الشيخ سيدي ���د �ن إ�ماعيل-٥

ية ب� ( ) مقطع لصاح��ا ٣٣��جم ا�ن أ�ي شنب قصيدة شعر
-١٨٢٠د مدينة ا��زا�� (الشيخ ���د �ن إ�ماعيل من موالي

��توى القصيدة ���د انتصارات ا��و�� العثمانية  �اء). ١٨٧٠
)، و�ي من ١٨٥٤��� روسيا القي��ية �ي ��ب القرم(

��ا�ل ا��سأ�� ال��قية حيث دفعت بالع��قات ا��ولية ��و 
التأزم و���ت الت�الفات السياسية، فوقفت ا��ل��ا وفر��ا إ�ى 

ل��فاع عن س��مة أراض��ا ضد  �انب ا��و�� العثمانية
 .(15)روسيا

ية "تامس��هت"-٦  (16)مو�� حول ��طوط�ن حول ��فاء زاو
يقدم لنا ا�ن أ�ي شنب �ي هذه ا��راسة ��طوط�ن �اد ��ما 

) من ر�لته إ�ى Doutté Edmondدو�ي ( إدمون ا��ستاذ
ا��غرب. ا���طوط ا��ول ��ؤلف ��هول تضمن معطيات حول 

)، ��� تضمن ا��قال Les Amgharب�ي آمغار (النسب ال��ي�� ل�
ابتداء �إ�ماعيل آمغار. ��� نبه  ��اجم ��ت��ة لشيوخ هذه العائ��

�ن أ�ي شنب إ�ى أن هذه العائ�� أ��بت العد�� من الع��اء �� 
����هم ا���طوط، أما ا���طوط الثا�ي، فيتناول (حياة سيدي أبو 

� �ن عبد العز�� �ن يعزى) ��ؤلفه أبو القا�� �ن ���د �ن سل�
شعيب الشيع�ي ا��روي التاد�ي، حيث يتضمن ا��زء الثا�ي من 
يفا با���طوط ومؤلفاته. وفصول ال��اب وا��صادر ا��ي  ا��قال تعر
اعتمد �ل��ا "التاد�ي" �ي مؤلفه. ��� يعطي ا�ن أ�ي شنب ���ة 
مو��ة عن "أبو يعزى" وزاويته، ليحيل �ي ��اية ا��قال إ�ى أهم 

 .جع عن حياتها��را
 

 (17)قصيدة ��داة للن�ي �ليه الص��ة والس��م-٧
��جم قصيدة �ي مدح ا��سول ص�� ا��ّٰ� �ليه وس��، وتنسب 
ية ���� ��ا ا���دثون رواية  القصيدة ��م ها�ئ و�ي ��ابية أنصار

. (18)أربع�ن �ديثا، أ�ذ الب�اري ومس�� وا�د م��ا �ي ��ح��ما
 بيتا: ٢١�ي و�ليك مطلع القصيدة ال�ي �اءت 

 ما ل��ساك�ن مث�� مك��ي ا��لل
 إ�� شفا�ة ��� ا���� وا��سل

يل رسول ا��ّٰ� ثبتت  أ�ي ��
 �� النبوءة عند ا��ّٰ� �ي ا��زل

 �ليك أز�ى ص��ة ا��ّٰ� ما اطلعت
 �مس وما سار �ي مدى السبل

 
 (19)م��حظات حول استعمال ك��ة "تلّيس"و أصلها-٨

العر�ي �� يقبل هذه  ���� �ي ��اية ا��قال إ�ى أن ا��عجم
، ��� وزن "فِعِي��" مثل: (tillisa)"الك��ة إ�� ��ت ك��ة "تِلِيسة 

يه،  "سكينة" و"قِّينة"، مست��دًا بالعد�� من ا��صادر (ا�ن ���
عبد اللطيف البغدادي، ا��ر��ي)، �� يعطي د���� الك��ة 
��سب ا��صادر العربية والغربية، �� ���ث زمن ظهورها. ليطرح 

ال حول أصل الك��ة: هل �ي ع�بية؟ أم �ي أجنبية وعن السؤ
أي لغة أ�ذت؟، فيستعرض ��تلف ا��ف��اضات، لي�لص �ي 
ا����� ��صو��ا ا��غ�يقية الب��نطية وهو ما يوافق طرح 

هذا ا��قال الق��، يظهر ا����ام ال�كب�� ���ن أ�ي شنب  ""ا��فا�ي
ى، ��� يكشف بع��م وتار�خ اللغة العربية و��ل� اللغات ا����

 .عن سعة اط��ع
مقدمة ا�ن ا��بار �ي ت���ة الص�� ����ة بالتعاون مع ألفر�� -٩

 (20)بيل
سارت ال��ابة التار��ية ا����لسية ا��رتبطة بال��اجم 
والطبقات �ي ا��اه مغا�� ��ثيل��ا �ي ب��د ا����ق وا��غرب، فقد 
ظهرت كتب الص��ت وكتب الفهارس وال��ا�ج، وهو ما أعطى 

ية �ي حضارة ا��س��م.  ب��د ا����لس نو�ًا من ا��صوصية الف��
لقد ��لسلت ا��صنفات ال����ة لل��اجم ��� صورة متتابعة 
الوا�دة بعد ا����ى، ومما يلفت ا��نتباه ��ى الباحث�ن �ي 
مصنفات ال��اجم ا����لسية أ��ا ك�نت سلس�� متص�� ا��لقات، 

ص��ت والتذييل) ا��ي أصبح فال��ابة التار��ية ��ذا ا���وذج (ال
�لقة متص�� �ي كتب ال��اجم ا����لسية وا��غربية، ا��� �إعطاء 
ية متص�� لفئات الع��اء والفقهاء"، وتعود أصول هذا ا���وذج  "هو

م) ١٠١٣-٩٦٣ه�/٤٠٣-٣٥١إ�ى أ�ي الوليد �ن الفر�� (
ية بقرطبة. وهذا ما جع�� ��ظى  �� ا��ي ذهب ��ية الفتنة ال��

 �ييل و�يصا�� بكتب أ��ى ��� ف��ات متتالية. بعمليات �
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لقد ك�نت ��لية التذييل وا��يصال ا��و�ى من إ��از أ�ي 
-٤٩٥القا�� �لف �ن عبد ا��ل� �ن ��كوال القرط�ي(

م) بعنوان (��اب الص�� �ي تار�خ أ��ة ١١٨٣-١١٠١ه�/٥٧٨
تواصل ��ييل كتب الص�� مع ا�ن ا��بار  ا����لس). وقد

م) �ي ��ابه (ت���ة ١٢٦٠-١١٩٩ه�/٦٥٨-٥٩٥البلن��(
) Alfred Bel)(1873-1945(ألفرد بيل الص��). أثناء توا�د 

و�دا ���ة  ١٩١٨-١٩٤١و ا�ن أ�ي شنب بفاس ماب�ن سن�ي 
من ��اب الت���ة ل��اب الص�� ���ن ا��بار عند مكتبة الشيخ 

ية ال��انية.عبد ا��يي ال��  ا�ي شيخ ا��او
والواقع أن ال��اب �� ���ه من طرف ا��ست��ق ا��سبا�ي 

يال ��در��  )Coderaكو��را ( وهذا طبقًا لنس�ة ا��سكور
و�ي ناقصة �ي أ�ماء ال��اجم من أ،ب،ج. وقد طبع ال��اب 

) Alracoun. �� قام ا��سباني�ن أ��اكون(١٨٨٩-١٨٨٧ماب�ن 
�ل فهارس الت���ة. وأ�� كو��را بأن ) �إ��Paleciaوبالنثيا (

ل�كن ا�ن أ�ي  م١٢٣٩ه�/٦٣٦ا�ن ا��بار كتب الت���ة قبل 
شنب وألفر�� بيل ���ا هذه ا��خطاء من ���ل ا��شارات 
التار��ية الواردة �ي ال��اب، ��يث أن ا�ن ا��بار انط�� �ي 

م، و��أ �ي التحر�� سنة ١٢٣٣ه�/٦٣١التأليف سنة 
تأليف ا��صنف زهاء ع��ون سنة، ��  م. وا���ر١٢٤٩ه�/٦٤٦

م. وقد طبع ال��اب ١٢٥٤ه�/٦٥١ين��ي منه سوى سنة 
 ,Mohammed Bencheneb:١٩٢٠��طبعة فونتانا با��زا�� سنة 

Takmilat es-sila d'Ibn El 'Abbar, texte arabe, Alger, 
Fontana, 1920. 

قا��ة با��ختصارات ا��ستعم�� من طرف ال��اب -١٠
 (21)العرب

ت�� هذا ا��راسة قا��ة بأك�� من مائة ��ت��ًا استعملها 
�ي كتب النحو، الفقه، ا��ديث والفلسفة  العربا��ؤلفون 

ً �� الك��ة ال�ي ��ّل  والتار�خ وال��اجم. حيث ���� ا���ت�� أو��
ب������ا إ�ى الفر��ية مع ال��ح.  �ل��ا با��روف العربية ويتبعها
ية أيًض.وا����حظ أنه اخت�� ال��ور ا يُعَّد هذا العمل  لقمر و

 .��� صغر حجمه تقنية مفيدة ��ار�� و��ق�� ال��اث
 بعض هذه ا���ت��ات: و�ليك

 ) ا���ت��ات ال�ي ذ��ها ا�ن شنب٢�دول رقم (

 المدلول باللغة الفرنسية
المدلول باللغة 

 العربية
 المختصرات

Fin هـ انتهى.
ٔ
 ا

Nous a rapporté نا
ٔ
نبا

ٔ
نا ا

ٔ
 ا

Marge-glose marginale حش حاشية 
Pluriel ج جمع 
Un autre manuscrit  خرى

ٔ
 خ نسخة ا

ville ب بلد 
édition ط طبع 
Le commentateur الش الشارح 

 المدلول باللغة الفرنسية
المدلول باللغة 

 العربية
 المختصرات

Voici son explication ن بيانه 
Ere hégirienne هجرية هـ 
On dit يقال يق 
Et alors فحينئذ فح 
L’auteur du texte qui est 
commenté 

 المصنف صالم

 
 (22)مقدمة ا�ن ا��بار �ي ت���ة الص�� ا���طوط الك�مل-١١

نوه ا�ن أ�ي شنب ���هودات ال��يف عبد ا��ي ال��ا�ي 
من مقدمة الت���ة  بنس�ة أستاذ ��امعة فاس، إذ راس�� وأمده

ناقصة. وقد ���س ا�ن أ�ي  ل��اب الص�� ���ن ا��بار وك�نت
ما �اء  تل� الوثيقة. و�ليك ل��صول إ�ىمنذ الوه�� ا��و�ى شنب 

وبعد فهذا ��اب  »:ف��ا بعد ���ها من طرف ا�ن أ�ي شنب
الت���ة ل��اب الص�� ا��ي ألفه أبو القا�� �ن ��كوال فواصل 

�ي معارضة أ�ي الوليد �ن الفر�� ا��فصل. و�اء  ا��نفصل وطبق
��سنة...�� ��م أنه أ�اد ��ا من ك�ن فانيا، وأ�اد ل����لس 

 .�رًا ثانيا..."وأهلها �
 :(23)العدد "ث��ثة" عند العرب-١٢

 Du nombre trois chez les)اه�� العرب بالعدد "ث��ثة" 
arabes):عند ٣، ��ذا قام ا�ن أ�ي شنب ��راسة العدد (ث��ثة (

العرب وا��س���ن، حيث توصل �ي ��ثه أنه ��تل مك�نة مم��ة 
الثعال�ي عندهم. وأشار �ي البداية إ�ى ��طوط أ�ي منصور 

م) ا��وسوم ب�: "��د ا����اد �ي ١٠٣٨ه�/ ٤٢٩النيسابوري (ت.
العدد" حيث خصص فيه فص��ً ك�م��ً للعدد ث��ثة عند العرب، 
و��ل� إ�ى ��اب السيوطي ا��وسوم ب�: "ا��امع الصغ�� �ي 
أ�اديث البش�� النذ��"، و��ا ا��صدران ا��ئيسيان ا��ي اعتمد 

ته، إضافة ����حظاته الشخصية ال�ي �ل��ما �ن أ�ي شنب �ي دراس
��لها أثناء مطالعاته. وتوصل ا�ن أ�ي شنب �ي ��ثه أن العدد 
ث��ثة عند العرب وا��س���ن �� مك�نة ا��راسات التالية: اللغة، 
الفقه، القرآن، ا��ديث، الشعر ا��اه�� وا��س���ي وا��مثال 

 .وا���� والتار�خ

 فهرسة الرتاث العريب اإلسالمي
ا�ن أ�ي شنب �ي صنع فهارس ا��كتبات ال�ي ��وي ��ل 

ا��غرب وهذا ��ت إ��اف  أو��طوطات ع�بية سواء �ي ا��زا�� 
ية، و�� ��رج �ي ك� ��وثه عن ا����ج الع��ي  ا��دارة ا��ستعمار
ا��ص�ن، فأسدى للثقافة العربية �دمة �لي�� �إ��اج ��ا��ا من 

 حية ثانية.ناحية، وبتصويب رأي ا��ست��ق�ن ف��ا من نا
بأ��ال ال��اجم لل��اث ا��غرب ا��س���ي وهذا  كث��ًااه�� 

بالتعاون مع بعض ا��ست��ق�ن و�اصة لي�� ��وفنصال. ف�� سنة 
 Charles Célestin، ك�فه ا��ا�� العام جونار (١٩٠٦
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Jonnart) (للقيام ��همة فهرسة ��طوطات ١٩١١-١٩٠٣ (
� ا��ي تك�ل �إ�داد مسا�د مكتبات ا��زا�� العا�مة، وهو ا���

فهرسة ل��خطوطات ��كتبة ا��س�د ال�كب�� بالعا�مة. و��حظ ا�ن 
��  ١٨٣٠أ�ي شنب أن ا��كتبة ك�نت ت�� ��سمائة ��طوط سنة 

يع التا�ي  ٧٢سوى  ١٨٧٢يتب�� م��ا �ي سنة  ��طوًطا. والتوز
يو�ح لنا ��طوطات ا��س�د ال�كب�� بالعا�مة حسب فهرسة ا�ن 

 :(24)شنب
 )٣( �دول رقم

يع ��طوطات مكتبة ا��س�د الـكب��   توز
 حسب تصانيف ا��عرفة

 العدد تصانيف ا��عرفة

 ١٥ 

 ٤٥ 

 ٠٦ 

 ٠٣ الفقه

 ٠٥ فقه حن��

 ٢٢ فقه مالـ��

 ٠٢ العقيدة

 ٠٩ أصول الفقه

 ٠٢ النحو

 ١٠٩ ا���موع

     
شارك ا�ن شنب مع ا��ست��ق الفر��� لي�� ��وفنصال 

)LEVI-PROVENCALهرسة مكتبة فاس التار��ية ) �ي ف
ية �ي مياد�ن  ��طوط ومطبوع 424���  احتوت وال�ي طبعة حجر

والشعر والتار�خ  وا��دب والنحو والعقيدة والفقه القرآن وا��ديث
واعتمد ك� من  .(25)وال��اجم وا�����ت والتصوف وا��نطق

ا�ن أ�ي شنب ولي�� ��وفنصال �ي ��ل الفهرسة ��� القوا�د 
 التالية:والتقنيات 

 ذ�� ا�� ا��ؤلف.               -١
 تار�خ ومك�ن الطبع.        -٢
 نوعية الطبع (حجري أو منسوخ). -٣
 ذ�� عنوان ا��طبوع.             -٤
 �دد ا�����ات. -٥
 �دد الصف�ات -٦

يقة الفهرسة وا����از ال��ا�ي ا��ي ��  وا��دول التا�ي يو�ح طر
 ��قيقه:

 
 
 

 
 )٤�دول رقم (

يع ��طوطات مكتبة ف  اس حسب تصانيف ا��عرفةتوز

 

 العدد تصانيف ا��عرفة

 ٠٣ القرآن

 ٣٢ ا��ديث

 ١٠٥ الفقه

 ١٤ العقيدة

 ٢٩ النحو

 ٠٦ البيان

 ٠٤ العروض

 ١٠ اللغة، ا��دب

 ٢٦ الشعر

 ٣٢ تار�خ، ��اجم س��ة

 ٠٤ ر���ت

 ٥٤ تصوف

 ١٠ منطق

 ٩٥ متنو�ات

 ٤٢٤ ا���موع

 
� �ي مؤ��رات ساهم ا�ن أ�ي شنب بنشاط ���ي مم�

ية �ي ا���مع  ا��ست��ق�ن با��زا�� ولندن وستوكهو��، وتق�� العضو
العر�ي ��مشق. وأ�� ��� حضوره الع��ي �ي ا��ؤ��ر العا��ي 

، ���ا��ة موسومة: ١٩٠٧السادس ع�� ل��ست��ق�ن سنة 
ك�فت ك�ية  ١٩٢٨"إ�ازة الشيخ عبد القادر الفا��" و�ي سنة 

ن أ�ي شنب ���ثلها �ي أ��ال ا��ؤ��ر ا��داب ��امعة ا��زا�� ا�
العا��ي ل��ست��اق ا��ي انعقد �إ��ل��ا ��امعة أكسفورد 

)Oxford ك�ن هذا أ�� ��اطاته الع��ية ال�ي دامت أك�� من .(
 (26).��سة وث��ثون �امًا

��ك ا�ن أ�ي شنب مؤلفات كث��ة، وتفرغ للتدر�� 
�� ومعا��ته والتأليف و��قيق ال��اث. وبا��غم من نض�ه العق

لف��ة ��اض ا��ر�� ا��ص��حية �ي ا����ق والتوسع ا��ستعماري 
�ي ا��غرب العر�ي، �� يقظة الشعوب بعد مؤ��ر الصلح، والثورة 

يلسن (١٩١٧البلشفية ( )، و��وز ���� ١٩١٨)، ومبادئ و
، وتقد�� الشأن للعرائض، ١٩٢٣-١٩١٤ا��م�� �ا�� �ي ا��زا�� 

أثارًا ��ابية أو مواقف سياسية من فإن ا�ن أ�ي شنب �� ي��ك 
ا��ستعمار ومدافعًا عن القضة الوطنية. هذا اللغز ��� ال�كث�� من 
ية �ام�� للع�� والف�� والثقافة تعمل �ي  الباحث�ن ��اه ��صية ��ا��



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 النخب الجزائرية يف العهد الفرنيس وتحقيق الرتاث الجزائري

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية ةالتاريخي كان 
 ٢٠١٨سبتمبر  –العدد الواحد واألربعون  –حادية عشرة السنة ال  ١٤٦

 

 

 

ية و�ي قابعة ��ت ن��  سكوت وسلبية إزاء مص�� ا��مة ا��زا��
 (27)ا��ستعمار.

لعروض وا��نطق، و��قيق ألف ا�ن أ�ي شنب �ي ا��دب وا
ًا �ي  يف با���ازات وال��اجم، وك�ن متم�� النصوص والتعر
اللغات ال��قية وا��وروبية. وما �دث من أ�داث مثل التجنيد 
ا��جباري، وظهور ا��را�� والنوادي وا���عيات والعرائض، 
يارة الشيخ ���د عبده، �� نعرف  واحت��ل ليبيا وا��غرب، وز

ارج التعل�� والتأليف �ي هذه ا��ر��� ���ن شنب أي ��اط �
. وعند وفاه ا�ن أ�ي شنب (28)ا��ر�ة من تار�خ ا��زا�� ا��عا��ة

نعاه ا��أي العام ا��زا��ي والفر���، وأبنه ت��يذه  ١٩٢٩سنة 
جورج مارسيه ور�� ��� و��ءه لفر��ا وتصنعه �ي ا��حتفاظ 

لع��ينيات باللباس العر�ي وعن ��ر�ه �ي الوظيفة ذ�� بأنه �ي ا
من ��ر ك�ن مدرًسا با��داس ال��عية، و�ي الث��ثينيات أستاذ 

كتوراه �ي ا��داب وأستاذ بك�ية ا��داب، و�ي ا��ربعينيات د 
 �ام��. 

ية الفر��ية سنة  أ��يه تنص  ١٩٢٧لقد وقع رئيس ا���هور
��� تعي�ن ا�ن أ�ي شنب أستاذ اللغة العربية بك�ية ا��داب ��امعة 

يو(ا��زا�� وهذا  . Herriot((29)ب��كية من وز�� ا��عارف ه��
ه��ي ماسيه بقو��: "إن ا�ن شنب ك�ن مثال "التآلف  أبنهوقد 

��ق وهذه ��ادة من مست (30)ا��زا��ي �ي ا��زا��." -الفر���
ية فذة.  فر��� �ي ��صية ��ا��

��ل أبو القا�� سعد ا��ّٰ� وصفا عن ا�ن أ�ي شنب: "ليس 
السياسة ول�كن من ال��وري أن يكون ��ور�ًا أن ��ارس ا��رء 

�� موقف م��ا، وقد ع�فنا أن ا�ن أ�ي شنب قد ا��ذ من الوجهة 
الوطنية، موقفًا ��ثل �ي ��افظته ��� هندامه العر�ي ا��س���ي 
وسط د�اة ا����ماج الظاهري والباط�ي، ��� ��ثل �ي ��صه ��� 

ية نفض الغبار عن أك�� نصيب من ا��ؤلفات العربية ا��س��م
يون أيام ا���� ا��س���ي ا��اهر. ��� ك�ن �ي  ال�ي أ���ها ا��زا��

وعند التعليق ��� أ��ال ا�ن أ�ي  (31)ا���افل الع��ية ا��ولية". 
شنب من طرف سعد ا��ّٰ� بأنه صنيعة ا��ست��اق الفر���، 
أس��با عندما يكتب، و��رك� �ي دا��ة ال��اث ��ا ��دم أهدافهم، 

�د أقارب ا�ن أ�ي شنب فرد سعد ا��ّٰ� �� يعجب هذا الوصف أ
�ليه ��ا كتبه عنه ا��ست��ق ألفرد بيل ا��ي ك�ن ت��يذا ���ن 

 (32)شنب.
لقد �اء �ي ك��ة تأب�ن بيل ما نصه: "ك�ن ا�ن أ�ي شنب 

تثق فيه و��س�� �ي  ك�نتوط�ي ا��ظهر فر��� ا�����، وأن فر��ا 
��اف با���يل، ��مات دقيقة، و��ل� ك�فأته با��و�مة ورموز ا���

يقيا �ي مؤ��ر  و��فته ��ئاسة الع��م ا��س��مية لشمال أفر
 (33)."١٩٢٢ا��ست��ق�ن بأكسفورد سنة 

يُعَدَ أول باحث ��ا��ي اه�� باللغات وبال����ة، وبالتا�ي 
الشعوب ا����ى، دراسة وتعليما و����ة.  با��نفتاح ��� آداب

��ون ا��جوع ا��قارن  و�� ��كننا ا��ديث عن ��ر�� ا��دب
ميدان  إ�ى اج��اداته ��نه ك�ن الوحيد القادر ��� ا��نتاج �ي

العد��ة وم��ا ما  ا��راساتا��دب ا��قارن. ونظم الشعر و��� 
ا����� «ا��دب ا��قارن، ك���راسة ال�ي ���ها �ي  هو �ي �م��

يقية بعنوان: "ا��صول ا��س��مية لل�كوميديا  ١٩١٩سنة » ا��فر
 .(34)ا����ية ��انته"

ك�ن ���د �ن أ�ي شنب صورة ا��ديب والعا�� ا��س�� ا��ي 
ا��وروبية �ي العمل دون أن  ا��ساليبع�ف كيف يطلع ��� 

يفقد شيئًا من صفاته و�اداته، وأورثته سعة ���ه زهدا وتواضعا 
و�� ينقطع .ورغبة �ي تلبية ك� طالب ��� قصده �ي مسأ�� أو قضية

يق و�لقاء ا���ا��ات �ي ا�ن أ�ي شنب عن ا��راسة والتحق
سنة  ٦٠قا�ات ا��رس ح�ى وفاه ا���ل ا���توم عن ��ر يناهز 

ف��ا��  ٠٥ه ا��وافق ل�  ١٣٤٧من شعبان  ٢٦وهذا يوم الث��ثاء 
 مصط�� باشا"."م وهذا إ�� ��ض أد��� ا��ستش��  ١٩٢٩

ووري ال��اب ر��ه ا��ّٰ� ��ق��ة سيدي عبد ا����ن با��زا�� 
�ادثة  لنا الشاع� ���د السعيد ا��اهري . ويصف(35)العا�مة

تعرفه ��� الشيخ ا�ن أ�ي شنب بقو��: ك�نت أول معرف�ي بالشيخ 
م وأنا يومئذ �� أزال أطلب الع�� �ي ١٩٢٢أ�ي كنت سنة 

ال�كية ا��يتونية و�اء��ا ��نة �ي تل� السنة من الع��اء الفر��ي�ن 
يا �ي تو�� �نة ��ت وك�نت هذه ا�� .��مت�ان طلبة البك�لور

الناس �ي تو�� أيكون �ا��  فاستغربإ��اف ا��كتور أ�ي شنب 
��ا��ي ��� مت�نس با��نسية الفر��ية رئيسًا م��فًا ��� ��نة 
يه ا��زا��ي وتعا�� الناس  ���ية فر��ية ��أس �لسا��ا ������ه و��
ا���� فسمعته أنا وفرحت به ودا�ل�ي يومئذ ��ء من النخوة 

ياء و��عت نفر ي�ن وذهبنا وال�ك�� ا من إخوا�ي الطلبة ا��زا��
��وره سألته: كيف تصنع إذا أدركت الص��ة وأنت �ي �لسة 
ر�مية؟ فقال: أوقف ا��لسة ل��س��ا�ة فيس���ح زم��ؤه ��طوات 

 (36) .��شو��ا ود�ا�ن ��ع��ها وأس���ح بأداء ا��كتوبة

 )١٩٦٨-١٩٠٧ماسهمة سعد ابن أيب شنب (
��  ١٩٣٨-١٩٣٠دية ما ب�ن أصبح أستاذًا ��درسة ا��
، فدرس ا��داب ١٩٤٧-١٩٣٨أستاذا ��درسة ا��زا�� ما ب�ن 

؟ �� درس ا��دب العر�ي ا��ديث �ي والتار�خواللغة العربية 
��صل  ١٩٤٤ا��عهد العا�ي ل��راسات ا��س��مية العليا. �ي سنة 

��� ا��ا��ة ا��و�ى ل��دب با��زا�� حول الشعر العر�ي وروايات 
ية. انتقل للتدر�� �ي ا��دارس الفر��ية ا��س��مية با��زا��  ��ا��
). �� أستاذ مسا�د ��امعة ا��زا�� ما ب�ن ١٩٥٤-١٩٥١ما ب�ن (

)١٩٥٧-١٩٥٤.( 
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ية  ١٩٥٧ها�� إ�ى تو�� سنة  و���ت �ليه ا�����ة العس��
ية بالسجن مدة  سنة مع ا��شغال الشاقة، �ي سنة  ٢٠ا��ستعمار

معة ا��زا�� �� ��يد �امعة ا��زا�� ��ل أستاذ ��ا�� ��ا ١٩٦٢٥
من أثاره ا��دبية �ك�يات ا��زا��  (37))١٩٦٧-١٩٦٤ما ب�ن (

) والعد�� من ١٩٤٥) الشعر العر�ي ا��ديث (١٩٤٦(
يقية: الوداع ل��ر  ا��راسات أ��ها ال�ي ���ت با����� ا��فر
يون ���ل  رمضان: و�ي دراسة تضمن ما ك�ن ��دده ا��زا��

�وة القرآن ال����� واستظهار ��يح الب�اري. ��ر رمضان من ت�
يون ��ددون مدا�ح لسيدي  و�ي صبي�ة عيد الفطر ك�ن ا��زا��
عبد ا����ن الثعال�ي ور��ا �ي قصيدة و�دت �ي أرشيف 

يال ��در�� تنسب ���ن ا��وزي ( -٥١٠ا��وسكور
م) موسومة ب�: وداع ��ر رمضان ١٢٠٠-١١١٦ه�/٥٩٧

 (38)ا��عظم. 
�ى بعنوان ا���ا�ي السا��ة با��زا��، قام وهناك دراسة أ�

ودراسات  (39)ب������ا إ�ى اللغة الفر��ية مع ال��ح والتعليق.
. أما ا��راسة الثالثة فهي (40)أ��ى �ي ا��دب العر�ي ا��ديث

عقد بيع ��دينة ا��زا�� مستخرج من وثائق ����ت ا���ا�� 
تعود إ�ى  يقوم ��ا ��ا��ي دراسةال��عية العثمانية و�ي أول 

. ودراسة بعنوان (42)وا���ا�ي من ا��رجو�ة (41)٫١٦٤٨سنة 
�� هذه ا��راسة ب�ن إ��امات ف بعض ا��ؤر��ن ا���دث�ن با��زا��،

ي�ن ا��وائل �ي ��ابة تار�خ ا��زا�� من وجهة نظر  ا��ؤر��ن ا��زا��
ية ��أت مع )، والبستان ١٩٠٢ر��� ا��ب ���ن ��ار( ��ا��

)، وعنوان ١٩٠٨ور��� الورث���ي ( )،٠٧-١( ���ن ����
) و�ي إ��امات قام ��ا ك� من ���د ١٩١٠ا��راية للغ��ي�ي (

ا�ن أ�ي شنب، ومبارك ا��ي�� �ي تار�خ ا��زا�� �ي القد�� وا��ديث 
)، و��ابات أ��د توفيق ا��د�ي وعبد ا����ن ا��ي���ي �ي ١٩٢٩(

 (43)التار�خ العام ���زا��.

 شنبإهسامات الرشيد بن أيب 
يقية ��لس�� ١٩١٥ساهم ا��شيد ( ) �ي ال��ابة با����� ا��فر

و�ي عبارة عن  من ا��قا��ت، و�ي: نصوص ع�بية با��زا��
قصص حول رو�انيان ا��زا�� ومذ��ات زوا�ي ��دينة ا��زا�� 

التالية فهي  ا��راسة. أما (44)وصور القصبة �ي ا���يال الشع�ي
أما ا��راسة ا�����ة فهي ث��ث  45)(الله�ة العامية ��دينة ا��زا��.

��ك ا��شيد دراسة قيمة  (46)قصص للصيد من منطقة ا��دية.
 موسومة� بـ:

Les fêtes religieuses et populaires dansl’Islam 
(1965)  

يون يقاومون بلغة �ائ�� ا�ن أ�ي شنب استحقت  شعار ���اء ��ا��
ي، ثقافة التكو�ن، التدر��، النشاط ��� :ا���تل من ���ل

 ��دو�ة، حضور ف��ي مم��، ��قيق ��اث ا��زا��.
 
 

 ةُ ِمتَ َخا
من ���ل هذه ا��راسة تب�ن أن �ائ�� ا�ن شنب سا��ت إ�ى 
يف بال��اث ا��زا��ي ���ل الف��ة  �د كب�� �ي التعر
ية من إنتاج ف��ي �ي حقول الع��م ا����انية و��قيق  ا��ستعمار

ية وا��غاربية. و حياته �ي  شنبقد ��س ا�ن ا���طوطات ا��زا��
��قيق ال��اث ا��زا��ي وا��غار�ي رفقة أ��ع وجوه ا��ست��اق 
ية، أمثال رونيه باصيه وا��خوة  الفر��� ���ل الف��ة ا��ستعمار

 ا��ستعراب الفر���. مارسيه وألفرد بيل و���هم من وجوه
��ع ا�ن أ�ي شنب ب�ن الثقافت�ن العربية وا��وروبية، وأتقن 

العربية والفر��ية، وأ�� باللغات ا��جنبية �د��ة، مكنته اللغت�ن 
من ��ك بصماته ا����اعية �ي �د�� ا��ؤ��رات ال�ي ك�فته ا��دارة 
ية ���ثيلها. ��ك ا�ن أ�ي شنب ��و�ًا كث��ة منشورة �ي  ا��ستعمار
يات الع��ية ا��صينة، ال��قية والغربية، و�ددا كب��ا من  ا��ور

�فيدة �ي ا��راسة ا��دبية والتحقيق ا��صنفات ا���تلفة وا�
 �ي باللغت�ن العربية والفر��ية.والفهرسة والبحث ا��يدا

ما ي��حظ ��� ��وث �ائ�� ا�ن شنب �لبة البعد ال��ا�ي ��� 
يقية. ��ل  ��ابا��م �ي ��يع ا��راسات ا��نشورة �ي ا����� ا��فر
ا�ن أ�ي شنب �ي صنع فهارس ا��كتبات ال�ي ��وي ��طوطات 

بية سواء �ي ا��زا�� أو ا��غرب وهذا ��ت إ��اف ا��دارة ع�
ية، و�� ��رج �ي ك� ��وثه عن ا����ج الع��ي ا��ص�ن،  ا��ستعمار
فأسدى للثقافة العربية ��ل� �دمة �لي�� �إ��اج ��ا��ا من 
ناحية، وبتصويب رأي ا��ست��ق�ن ف��ا من ناحية ثانية. ومن هنا 

ي شنب استحقت شعار ���اء �از لنا القول بأن �ائ�� ا�ن أ�
يون يقاومون بلغة ا���تل من ���ل: التكو�ن، والتدر��،  ��ا��
 والنشاط ���ي، وا��ضور الف��ي ا��م��، والتحقيق ل��اث ا��زا��.

 (47)ملحق
�اء �ي ا��ا��ة ا��صغرة ���زا�� لصاح��ا �اشور ���ي عن 

�ي شنب "���د ا�ن العر�ي ا�ن ���د أ :نصه حياة ا�ن أ�ي شنب ما
بع�ن ا��هب  ١٨٦٩أكتو��  ٢٦ر�ل ثقافة وأك�د��ي و�� �ي 

�ي ا��درسة  والفر��ية بو��ية ا��دية. درس مبادئ اللغة العربية
 ١٨٨٦ال��عية با��زا�� العا�مة سنة  با��درسةالعربية الفر��ية 

يلية سنة  و��صل سنة  . �ي١٨٨٨��� ��ادة مدرس �ي جو
مدرسة الفتح بالقصبة،  تق�� وظيفة مدرس مسا�د �ي ١٨٩٢
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ية ��� �� الشيخ  و���ل ية �ي الثانو هذه ا��ر��� تع�� اللغة الع��
 ).  ١٩٣١-١٨٦٦( عبد ا��ل�� �ن �ماية

��صل ��� ��ادة اللغة العربية من مدرسة ا��داب با��زا�� 
يا ١٨٩٤سنة  . �لف شي�ه ا�ن سد��ة ١٨٩٦سنة  والباك�لور

ال��انية بقسنطينة مدة  بنفس ا��درسة �� ��ن أستاذا ��درسة
ث��ث سنوات �� �لف منصب ا��ستاذ ا����ف ��درسة 

ية ك�تب ابنة  ١٩٠٣��وج �ي  .الثعالبية با��زا�� من السيدة حور
��عة  ٩م��ا ب�  ا��مام الثا�ي ل��س�د ال�كب�� بالعا�مة، ورزق

ذكور أ��رهم سعد ا���ن ا�ن أ�ي  أو��د أربع فتيات و��سة
يقية) ا�١٩٦٨-١٩٠٧( شنب �ي  �ي ��� أ��ا��ً �ي ا����� ا��فر

��ن هذا ا����� أستاذًا ��درسة ا��داب با��زا��  ا��داب والتار�خ
��� �ا��ة  )، و��صل ���ل هذه ا��ر���١٩٤٧-١٩٣٨(

بعنوان الشعر العر�ي وا��وايات ١٩٤٤ا��داب با��زا�� سنة 
ية. ��� أصبح أمينًا �امًا ل��راسات ا��س��مية العل يا سنة ا��زا��

�ليه  للتدر�� و���ت ١٩٥٧. انتقل إ�ى تو�� سنة ١٩٥٦
ية با��بس ية ا��ستعمار سنة مع ا��شغال  ٢٠مدة  ا�����ة العس��

-١٩٦٢الشاقة. بعد ا��ستق��ل تق�� ��ام ��يد �امعة ا��زا�� (
١٩٦٥.( 

أستاذا ل��دب  وظف ��امعة ا��زا�� و��ن ١٩٠٨�ي سنة 
�ي ���ع اللغة  ١٩٢٠نذ م ��ا��يالعربية حيث أصبح أول 

العربية ��مشق، وهو أول ��ا��ي ��صل ��� ��ادة ا��كتوراه 
�ي الشعر ا����ل�� (أطروحته حول أبودي��ة)، وأول ��ا��ي 
��أس ��ان ا��مت�انات �ي ا��ؤسسات ال�ك��ى الفر��ية و�مال 

يقيا. ��� شارك �ي �د�� ا���ان وا��لتقيات العليمة العا��ية. أطر  أفر
��ك الع��ات  .أ�ي شنب ت��ميذ �ي ��ال ا��دارة وال����ةا�ن 

وال����ة  �ي ا��دب والتار�خ من ا��ؤلفات بالعربية والفر��ية
اكتشف عنوان ا��راية للغ��ي�ي  ١٩١٠واللسانيات. �ي سنة 

ا��ي يؤرخ لع��اء ��اية. راسل ���اء كث��ون أمثال ب��ثيوس 
يفي�ي ا��يطا�ي وأ��د ��� ور ا����ي و��ا��يفوس�� ا��سبا�ي وقر

 .ا��و��
الشع�ي وال��اجم  والشعر اختص �ي ���م القرآن وا��ديث

والله�ات ا��خي�� �ي اللسان ا��زا��ي من أصول ��كية 
وفارسية. ��� ر��� الورتي���ي ونفح ا��زهار لعبد ا����ن ا�ن 

ف��ا��  ٧��دوب �� ر�مه من طرف الفنان ��ر را��. تو�ي �ي 
عبد ا����ن  ناجحة. وفقد أبنه ����لية ��احية ��بب � ١٩٢٩

�ي ��ابه  Dagher) و١٩٣٣ا��ي���ي �ي ذ��ى الشيخ سنة (
 .١٩٣٦عنا�� بيبليوغ�افية �ي أدب ا��زا�� بب��وت سنة 
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، ب��وت: ١، طا��زا�� تار�خ وأراء �يأ��اث أبو القا��، سعد ا��ّٰ�،  (1)

 .١٥٨-١٥٦ص ، ٤ج، ١٩٩٦دار الغرب ا��س���ي، 

  .١٥٦نفسه، ص ا��رجع  (2)

 تأسست ا��دارس ا��س��مية ا��كومية أو ا��دارس ال��عية الث��ث (3) 

، ١٨٥٠سبتم��  ٣٠)، ��وجب ��سوم ت��سان-ا��زا��-(قسنطينة

جهم ��تص با��راسات ا��ادفة إ�ى تكو�ن و��ر�ج موظف�ن ��تا

ا��دارة الفر��ية ك���فا�ي والعدول وال��ا��ة ومع��ي اللغة العربية. 

ا��دف  ا����فون ��� هذه ا��دارس مست��قون فر��يون، ك�ن وك�ن

ي�ن تلعب دور الوسيط ب�ن السك�ن  م��ا تكو�ن فئة متع��ة من ا��زا��

ية قد أورد ا��ا�� العام را��ون -١٨٥١( وا��دارة ا��ستعمار

يون )، ما ١٨٥٨ نصه: "��ن هذه ا��دارس ���رج ا��وظفون ا��دار

والقضاة وبك��ة أعم الشخصيات ال�ي ��ا تأث�� ��� السك�ن ح�ى �� 

سياسة فر��ا  ���ش، عبد القادر، -انظر:ل��ز��،  .يفلتوا من قبضتنا"

 -.٥٩ص  ،١٩٩٩ ، ���� دار ا��مة،١ط ،التعليمية �ي ا��زا��

 لث��ث �ي ا��زا��: التأسيس والتطورا��دارس ال��عية ا�ليل،  ���ل،

عبد  ، رسا�� ماجست�� ��� منشورة، �امعة ا��م��)١٩٥١-١٨٥٠(

 .٧٦-٦٩، ص٢٠٠٨-٢٠٠٧القادر، قسنطينة، 

، ب��وت: دار الغرب ١، طتار�خ ا��زا�� الثقا�يأبو القا��، سعد ا��ّٰ�،  (4)

  .٣٩٧، ص٣ج ،١٩٩٨ا��س���ي، 

  .٣٩١-٣٨٩نفسه، ص (5)
(6) Bel, Alfred, «René Basset», In, R.A, n°65, 1924, Pp.12-
19.  

 ���د �ن شنب: حياته و��اثه �ي تار�خ ا��زا�� ا��ي���ي، ،ا����نعبد  (7)

 .٣٤، ص١٩٦٥ ب��وت، ،١٩٦٤، العام
(8) MARCAIS, Georges, Ben Cheneb (1869 + 1929), R.A, 

n°70, 1929, pp. 150-159 
يقية لسان � (9) ية ال�ي تأسست �ي ا����� ا��فر  ٧ال ا���عية التار��ية ا��زا��

يل  �مة بأ�� من ا��ا�� العام را��ون، توقفت ا����� ابالع ١٨٥٦أ��

، لتواصل مشوارها البح�ي إ�ى ١٩١٨-١٩١٤عن الصدور ماب�ن 

، اعت��ها غوستاف م��سييه: مكتبة تار��ية �ي �د ١٩٦٢�اية 

وا��نشورات وأ��ال �دد إ�ى �انب ال�كتب  ١٠٦صدر م��ا  ذا��ا.

تار�خ ا��زا�� سعد ا��ّٰ�،  ���ى العودة إ�ى: أبو القا��، ا��ؤ��رات.

 .٩٧-٩٦ص ،٦ج ،الثقا�ي
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