ملخص األستاذة حلومة التجاين
احللي يف القرآن الكرمي:
الدين اإلسالمي دين واقعي مل ينكر على األشخاص نساء ورجاال التزيّن ولكنه ربطها بضوابط من
ضعْنَ
حيث الغلو كالتربج يف قوله تعاىل خماطبا القواعد من النساء  ﴿ :فَ َليْسَ عَ َليْهِنََّ ُجنَاحٌ أَنْ يَ َ
ِثيَابَهُنََّ َغيْرَ ُمَتبَرَِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ 1والتفاخر أو التحرمي مباشرة كعدم حتليل لبس الذهب واحلرير
للرجال ،ومهما يكن من أمر فحبّ التزيّن فطرة يف اإلنسان و لذلك تغلب اإلشارة إىل احلليّ يف
القرآن الكرمي بلفظ الزينة وهو لفظ جامع وشامل لكلّ ما ميكن أن يتزين به اإلنسان من املعادن
واألحجار والعظام كالعاج أو ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ واملرجان أو ما يتقي به من لباس
كاحلرير والقطن والصوف أو ما يتخذه لبيته من األواين الفضية والذهبية و النحاسية
ـدٍ﴾  2داللة على
والزجاجية...إخل كقوله تعاىل ﴿ :يَا َبنِي آدَمَ ُخذُوا زِيْنَتَ ُكمْ ِع ْندَ كُلّ مَسْج ِ
اللّباس أو كقوله جلّ و عال ﴿:قَالُوا مَا أَخْ َل ْفنَا مَوْعِ َدكَ بِملكنا وَلـٰـكِنَّا حُمِّ ْلنَا أَوزَارًا مِنْ زِينَةِ
اْلقَومِ َف َقذَ ْفنَاهَا ﴾  3داللة على احلليّ  ،لتتعدّد املعاين مشرية إىل احلشم واخلدم تارة كقوله تعاىل :
﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَومِه فِي زِينَتِه ﴾  4أو داللة على األثاث واملتاع كقوله عزّ وجلّ ﴿ َوقَالَ مُوسَى
رََّبنَا إِنَّكَ آَتيْتَ فِرْعَونَ وَمَألَه زِيْنَةً وََّأ ْموَاالً ﴾  ،5وعلى الرّغم من ذلك فهناك إشارة إىل احلليّ
حتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
كاألساور يف قوله تعاىل ُ ﴿:أوْلَئِكَ لَ ُهمْ جَنَّاتُ َعدْنٍ تَجْرِي مِن تَ ْ
أَسَا ِورَ مِن َذهَبٍ وَيَ ْلَبسُونَ ِثيَابًا ُخضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِ ْسَتبْرَقٍ مُّتَّ ِكئِنيَ فِيهَا عَلَى الَْأرَائِكِ ِنعْمَ
 -1سورة النور 06
 -2سورة األعراف 13
 -3سورة طه 78
 -4سورة القصص 87
 -5يونس 77

سنَتْ مُرْتَ َفقًا﴾
الثوَابُ وَ َح ُ
َّ
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اللهَ ُيدْخِلُ َّالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
أو كقوله عزّ وجلّ ﴿ :إِنَّ َّ

حتِهَا الْأَنْهَارُ يُح ََّلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن َذهَبٍ وَُلؤْلُؤًا وَِلبَاسُهُمْ
الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَ ْ
فِيهَا حَرِيرٌ ﴾  7وقوله يف سورة فاطر ﴿:جَنَّاتُ َعدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُح ََّلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَا ِورَ مِن َذهَبٍ
وَُلؤُْلؤًا وَِلبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ ، 8وعليه فاحلليّ ليس خاصا بالدار الدنيا فقط وإنّما هي وعد اهلل
عباده الصاحلني مبا سينالونه من زينة ال ختطر هلم على بال.
احلليّ يف العهود االسالمية:
لبس ا حللي للنساء أو الرجال ليس أمرا طارئا يف الثقافة العربية فقد عقد العامل اجلليل أبو منصور عبد امللك بن
حممد بن امساعيل الثعاليب يف كتابه فقه اللغة و سرّ العربية فصال ألمساء احللي فذكر منها " الشَتفُ والقُرط
والرَّعثة لألذن ،والوقف والقُلب والسِّوار للمعصم ،واخلامت لإلصبع ،الدُّملج للعضد ،واجلبرية للساعد ،والقالدة
خَنقة للعنق ،واملُرسلة للصدر ،واخللخال واخلَدمة للرِّجل ،والفتخ ألصابع الرجل
واملَ ْ
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تاريخ احلليّ:
إنّ اتّخاذ احلليّ للنساء أو الرجال على حدّ سواء يعكس حضارة ضاربة يف أعماق التاريخ ،فقد
كان اإلنس ان البدائي يتّخذ احلجارة و العظام زينة يتحلّى هبا أو متيمة يدفع هبا أذى الشياطني و األرواح
الشريرة  ،و مع اكتشاف اإلنسان للمعادن و هتذيب ذوقه الفينّ أمكنه صهر املعادن ال لصناعة السالح
فحسب و إنّما ليضع ذوقا معيّنا على ما يصنعه من حليّ وفق الطبيعة اليت كان يعيش فيها و وفق العقائد و
األعراف اليت كان يؤمن هبا ،فحليّ أهل الساحل غري حليّ أهل اجلبل أو الصحراء  ،ففي حني يستخدم
 -6الكهف 13
 -7احلج 31
-8فاطر 11
 -9أبو منصور عبد امللك بن حممد بن امساعيل الثعاليب،فقه اللّغة و أسرار العربية  ،ضبط و تعليق و تقدمي ياسني األيويب،املكتبة العصرية،صيدا –
لبنان ،ط  ،3،3666اجلزء  ،3ص 380

أولئك املرجان و اللؤلؤ يلجأ غريهم إىل احلجارة الكرمية كالياقوت و الزبرجد أو املعادن كالفضة و
الذّهب ،و تؤثر العقيدة يف تلك الصناعة فنجد أنّ احلليّ اإلسالمي غريه احلليّ املسيحي أو اليهودي أو حىت
الوثين  ،و قد يدلّ اتّخاذ احلليّ من هذه امللل دليال على مذهب صاحبه أو صاحبته  ،كما أنّ مكانة األفراد
يف جمتمعاهتم جتعل احلليّ أحيانا خصيصة ميتاز هبا أحدهم دون غريهم كاتّخاذ التجان للملوك و السالطني و
األومسة للقادة حسب رتبهم ،فاحلليّ إذا عامل مليء باألسرار يساعد على جالء الكثري من خبايا التاريخ
احللي اجلزائري:
مما ال شك فيه أن احللي اجلزائري املتداول اليوم ليس نفسه الذي عرفه أجدادنا من حيث الشكل و
التسمية  ،و لعل أول شكل للزينة بعد التزين باحلجارة و عظم احليوان يف العهود الغابرة لتاريخ اجلزائر اختاذ
الوشم الذي ال حيتاج إال لبشرة اإلنسان و لبعض التلوين ،10علما أن الوشم ال يتخذ دائما إلبراز اجلمال
فله دور آخر يتمثل يف إلقاء الرعب يف نفوس العدو أو التنفري على حد قول األورسيات  " :كانت األم
األوراسية تعمد إىل وجه ابنتها خاصة إذا كانت يميلة فتشم فيه رسومات جتعل العسكر الفرنسي يزهد
فيها".
و يف مرحلة تالية كانت الزينة ال تتم إال باختاذ التمائم و التعويذات طردا لألرواح الشريرة و طلبا
للعالج كقالئد الودع و أشكال تنحت من عظم احليوان و ذلك بعد استعمال احلجارة
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ملخص األستاذة نعيمة بوزيدي
مدخل تارخيي

إنّ الباحثني والدارسني يف جمال احللي أو اجملوهرات أو االكسسوارات جيدون صعوبة يف حتديد املراحل
التارخيية اليت مرت هبا وتطورت" ،فاالنسان القدمي أول ما فكر فكّر يف تزيني جسمه قبل أن يفكر يف ارتداء
مالبسه"[1].
لبس االنسان احللي منذ عصور ماقبل التاريخ حيث عثر على خرزات أو أساور وخوامت ذات أشكال خمتلفة
مصنوعة من احلجر وملونة ،أو من عظام أو عاج أو حىت من الطني [2]،وكانت احللي قدميا جزءا من حياة
االنسان البدائي ،فكان يتخذ ممّا جيده يف الطبيعة ليزيّن به وجيمّل مظهره أوال ،واميانا منه أن بعض احللي مبوادها
وتشكيالهتا تقيه من الشر وتدفع عنه األذى ،فكانت توضع على اجلسد يف االماكن اليت كانت معرضة
لالخطار مثل الرقبة والرسغ ومفصل القدم واالصابع والوسط ،وتشفيه من بعض االمراض ،أو حىت لتميزه عن
غريه من األقوام والقبائل ،وتظهر مكانته االجتماعية.
ويسمي العرب كلّ ماهو مصوغ حليا ويعين كل ما يتحلى به من مصوغ املعادن واحلجارة.
وتعدّ الزينه قدميا حركة وسلوكا سحريا ،كما تعترب اجملوهرات يف البداية طلسما وتعويذة موجهة لكسب
الطبيعة ،والبعاد احلظ السيء ،وحلماية ومتديد احلياة ،ولزيادة اخلصوبة ،لذا كان لرسوم بعض اجملوهرات،
وألشكاهلا اهلندسية ،ورموزها الفلكية واحليوانية معىن رمزيا ،فالثعبان عندنا رمز للعلم ،وأما يف املعتقدات
الشعبية فقدرة لتفجري الينابيع ،وتفتيق احلبوب ،والسمكة رمز للخصوبة ،أما اليد والعني فرمز للقدرة على إبعاد
العني] ،[3وحىت األلوان كان هلا أمهية خاصة يف احللي ،فاللون األزرق مثال يرمز للخصوبة واحلماية من العني
الشريرة(احلسد) ،واللون األخضر كان يستخدم لضمان اخلصوبة ،والرفاهية ،وجتديد الشباب ،ومينح الرخاء.
أما اللون البين فهو لون الدم واحلياة ،وكان اللون األسود أيضا يرمز إىل لون اخلصوبة][4
واستخدمت أسنان احليوانات ،والعظام ،وأزهار األشجار والثمار ،مث اكتشفت مع مرور الزمن املعادن
وخاصة القابلة للتشكيل واالستعمال مثل الذهب والفضة والنحاس فاستخدمت هذه املعادن وباتت تعكس
املكانة االجتماعية ملستعمليها.
كانت حلي عهود ما قبل التاريخ يف شكل قالئد ،وأساور بسيطة تصنع من اجللد أو القصب املزيّن باحلصوات
أو الريش أواألصداف أوعظام احليوانات ،وكانوا يثقبون آذاهنم وأنوفهم لوضع احللي ويلبسوهنا يف أثناء
الطقوس الدينية ،أوالظهار مكانتهم االجتماعية[5]" .
وتؤكد" فريدة بن ونيش" أنّ احللي املعدنية األوىل برزت إىل الوجود يف عصر ماقبل التاريخ وأنّ مقربة "بين
مسوس" القريبة من العاصمة ،ومقربه" تديس" و"قسطل" بشرق البالد عثر فيها على أقراط ،وإبازم ضخمة

لتشبيك الثياب ،وخالخل من الربونز اليت كانت ترتديها النساء يف العصر الرببري ،كما كانت تبدو املهارة
اخلارقة ،والذوق اجلمايل الرفيع يف هندسة وزخرفة تلك اجملوهرات] [6واستخدمت األحجار الكرميه
ذات األلوان اجلميلة واجلذابة يف زخرفة وتزيني قطع احللي.
ويأيت بعد الذهب الّذي عرف بأمساء عدة منها الترب والنضار والشذر والعني والعسجد يف صناعة احللي الفضة،
مث اللؤلؤ بأنواعه املختلفة من مثل الصدفة والياقوت األمحر واألسود واألبيض ،ويأيت بعده املرجان فالعقيق مث
األملاس بأنواعه[7].

فوائد احللي

جيمع الدارسون أنّ للحلي واجملوهرات يف تاريخ الشعوب دورها االجتماعي والثقايف واالقتصادي يف بناء
شخصية االنسان بل إن كثريا من الباحثني واملؤرخني يتخذ من دراسة ما تبقى من احللي القدمية وسيلة لدراسة
اجلوانب االجتماعية والثقافية للشخصية اميانا منهم أنّ احللي تعكس املستوى احلضاري للشعوب بل أن

التصاميم والتقنيات املعتمدة يف صناعة احللي تعكس الذوق العام لتلك الشعوب[8].
وإن امليل الذي يوليه الناس القتناء احللي يهدف بصفة خاصة إىل املفهوم االجتماعي فاجملوهرات وحىت الثياب
تعترب وسيلة لالفتخار وابراز املنزلة االجتماعية ،فاحللي اليت متلكها املرأة تعكس واقعها االجتماعي ومكانتها.
وتعدّ احللي بالنسبة للمرأة املسلمة جزءا ممّا تفرضه التقاليد على الرجل حيث يتوجب على الرجل عند قرانه أن
يقدم هلا بعضا من احللي حسب امكاناته املادية "وملا كانت اجملوهرات تكون جزءا من مهر الفتاة فإنّها تبدأ يف
يمعها يف السن املبكر ،وأول ما يقدمه اخلاطب هدية من احللي ،أما عند امتام اخلطوبة فإ ّن والدي اخلطيب
يقدمان هلا جمموعة من احللي كي ترتديها أمام املدعويني ،ويبقى أقارب الزوج يرسلون هلا يف كلّ مناسبة حلية
تدعى "املهيبة" وعند الزفاف فأهل العروس هم الذين يتممون للعروس ما تبقى من احللي اليت
ورثتها"] [9أويمعتها؛ أل ّن ذلك بالنسبة لألسرة وسيلة للتّباهي والتّفاخر" .وبقيت احللي تكتسي أمهية عظمى
فبالرغم من التّطور احلادث يف اجملال االقتصادي واالجتماعي وحىت الثقايف إالّ أنّ الفتاة قبل زواجها هتتم بشراء
اجملوهرات التقليدية ،وإذا كانت األسرة ال متلك ما يكفي من اجملوهرات فتلجأ إىل االستدانه من أجل احلصول
عليها ،أو إستعارهتا من أجل التّزيّن هبا[10].
فاحللي تعبّر بصورة مباشرة وغري مباشرة على ذواتنا الظاهرة .وما حنب أن نكون ونظهر عليه ،وهذه احللي هلا
أغراض منها:
ـ التزين حبيث تزيد من يمال املرأة وأناقتها
ـ تعكس مكانتها االجتماعية
ـ وتعترب احللي ادّخارا وضمانا اجتماعيا للمرأة إذا ما صادفتها مشاكل مادية معينة حيث تقوم ببيعها
أومقايضتها "فكانت تدّخر لضمان مستقبل املرأة أو كما يقال":احلدايد للشدايد" أي أنّ اجملوهرات وجدت

أليام األزمات واحلاجة ،فاجملوهرات يف هذه احلالة أصبحت تكتسي معىن اقتصاديا جبانب حمافظتها على قيمتها
التجميلية[11]".
وتؤكد عائشة غطاس وجود املصاغ ضمن خملفات الرجال أيضا فتقول":إن ما لفت انتباهنا وجود املصاغ
ضمن خملفات الرجال ،إذ ورد يف مثان تركات ،واختلفت قيمته من حالة إىل أخرى إذ تراوحت بني
 %35,40يف تركة القزادري إىل  %75,45يف تركة احلفاف ،وتتساءل هل املصاغ كان إرثا من
أزواجهن؟ أم هو ممارسة اقتصادية هتدف إىل توظيف جانب من الثروة يف هذا اجملال؟ وكيف يفسر هذا
التوجه؟ إ ّن معظم املتوفني ممّن خلفوا املصاغ توفوا عن أزواجهم وخلفوا عقبا ،بل إنّ بعضهم خلف البنات ممّا
يسمح بالقول إ ّن املصاغ يف هذه احلاالت مل يشكل جزءا من مصاغ العائلة (الزوجة والبنات)بل يربر الفصل
الواضح بني ممتلكات أفراد العائلة الواحدة إذ كان يتم يف حاالت عديدة إعادة شراء املصاغ من طرفهن ،ويبدو
أنّه كان شكال من أشكال االستثمار ،وتعرف هذه املمارسة االقتصادية عند االقتصاديني ،وكان االستثمار يف
أغلب األحيان يف نوع من املصاغ باهض الثمن عرف بالصارمة ،فقد خلّف التاجر "السمان" صارمة بيعت
بتسع ومخسني ومثامنائة ريال"[12] .
واعتمدت يف احللي بعض التصاميم واألشكال اليت تعكس الكثري من املعتقدات واالفكار الدينية اليت فقدت
اليوم الكثري من مدلوهلا السحري الديين ،ومل يبق هلا سوى القيمة اجلمالية بالرغم من أنّ بعض اجملوهرات بقيت
يف بعض املناطق القروية بل وحىت يف املناطق احلضرية مشحونه باملعاين السحرية؛ ألنّه مايزال يعتقد بأن احللي
واألنواع املكتوبة بآيات قرآنية جتلب احلظ و السعادة.
واعترب البعض احللي وثيقة تتحدث عن الشخص الذي يضعها دون اللجوء إىل استعمال الكالم كما أنّها
تعكس بفضل أشكاهلا وزخارفها واقع االنسان ككل يف اجملتمع ،وكان على املتلقني استعاب معاين تلك
الرسائل من خالل تركيز النظر على بعض العناصر املتمثلة يف شكل احللية ،والطريقة اليت تضعها املرأة املرسلة
لتلك املعلومات واجلزء الذي توضع عليه ،وبعد ادراك خمتلف هذه الشفرات يقومون يف إطار سياقهم
االجتماعي والثقايف بتريمة حمتوى تلك الرسائل][13
إذا فاجملوهرات هلا مهام ووظائف متعددة منها ما هو جتميلي ،أواجتماعي ،أو اقتصادي بل منها ما هو حىت
سحري ،ومن هنا يبدو أن عامل اجملوهرات الصغري يتخذ كوثيقة تتحدث عن االنسان واجملتمع والتقاليد
والتاريخ[14].
احللي يف اجلزائر
احتوت احلضارات القدمية على أنواع خمتلفة من احللي كانت النساء تتحلى هبا وتتجمل باستخدامها،
وتشارك بعضهن يف صنعها" فاملرأة يف جمتمع مدينة اجلزائر تعاطت نشاطات حرفية خارج بيتها [15].وإن
كان جلّ صناع املصاغ رجاال فأكثرهم كانوا يهودا ومنذ العشرينات من القرن السابع عشر على أقل تقدير
وجد سوق لصناعة اجلواهر خاص باليهود عرف بصاغة اليهود [16].حىت إن بعض احلضارات كان رجاهلا

يستخدمون أنواعا معينة من احللي السيما أرباب السلطة ،ووجهاء الناس ،فالفراعنة املصريون مثال استخدموا
أحجارا كرمية يف صناعة أنواع متعددة من احللي كاألساور ،وأغطية الرأس ،واخلوامت واخلالخل والقروط وكان
هذا يف القرن احلادي والعشرين قبل امليالد[17].
إن اتساع رقعة اجلزائر كان سببا يف التنوع الكبري يف أنواع احللي "هذا التّنوع الذي أصبحت تعرفه اجلزائر
جعل كل منطقة منها متتاز عن األخرى خبصوصية معيّنة إىل درجة أنّه مبجرد ذكر منطقة ما من هذا البلد إال
وربطناها ذهنيا بنوع معني من احللي بأشكاهلا وألواهنا ،ومعدهنا وزخارفها" [18].ومع وجود هذا التنوع يف
األمناط والتصاميم إال أننا جند وحدة يف الذوق العام هلذه احللي اليت استهوت حىت الرجل فلبس احللي املصنوعة
من الفضة بل وحىت من الذهب رغم حترمي االسالم ذلك حيث قال علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه" :هنى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن خامت الذهب وعن لبس احلرير"] [19ويفهم من هذا أن خامت الفضة غري
منهى عنه وقد قال أنس بن مالك رضي اهلل عنه" :إنّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لبس خامت
فضة" [20].وجاء يف صحيح مسلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اتّخذ خامتا من فضة نقش فيه "حممد
رسول اهلل" وجاء عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه":أخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حريرا فجعله يف
ميينه ،وأخذ ذهبا فجعله يف مشاله ،مث قال :إنّ هذين حرام على ذكور أميت"] [21ويفهم من هذا أنّ احلرير
والذهب ليسا حراما على النساء ويؤيد هذا املفهوم أنّ النيب صلى اهلل عليه وسلم قال :أحلّ لبس الذهب
واحلريرألناث أميت وحرم على ذكورها[22].
إن الشكل احلايل للحلي اجلزائرية مل يكن هو الشكل األول الذي ميّزها منذ القدم ،وإنّما مرت بعدة مراحل
اصطبغت مبيزة كل فترة من الفترات التارخيية اليت عرفها هذا اجملتمع واليت عرفتها االنسانية ككل فمن غري
املنطقي أن نتحدث عن حلي ذات صنع راق بتقنيات وزخارف معقدة يف العصور الغابرة حبكم عدم توفر
املعدن وكذا األساليب واألدوات اليت تستعمل يف ذلك][23
وكان هناك تقليد الهداء كبار املوظفني احللي يف االعياد واملناسبات ،وكانت حلي هتدى مثل األومسة
والنياشني لقواد اجليش وكبار املوظفني ،وهناك أيضا حلي توضع على احليونات لتزيينها ،وحراستها من النظرة
الشريرة واحلسد أو من فقدها ولتباركها كاليت كانت توضع للقطط ،كما كانت هناك أيضا "حلي للتزيني
واحلماية يف العامل اآلخر وهلا أغراض سحرية حلماية من يلبسها يف العامل اآلخر ومحاية جسده من كل الشرور،
وكانت تصنع من مواد غري مثينة نوعا ما مثل اخلشب املذهب ،أو احلجر أو من العظم والعاج وحىت من الطني،
ويف بعض األحيان يصعب حتديد نوع احللي إن كان لألحياء أو إن كان للحياة االخرى[24].
واجلزائر متلك رصيدا غنيا من احللي اليت تنوعت يف أشكاهلا ،ومكوناهتا على مر العصور إىل ان وصلت إىل ما
هي عليه اليوم ،فقد عرفت كغريها من البلدان فترات تارخيية اصطبغت كل واحدة منها بنوع معني حيث
انتقلت من تلك اليت ميّزت كل االنسانية يف عصر ماقبل التاريخ من عقود مصنوعة من قطع بيض النعام
وأكواب وأقراط منقوشة من احلجر املصقول إىل مرحلة اكتشفت فيها املعادن][25

وعرفت اجلزائر اكتشاف املعدن يف النصف الثاين من األلفية الثانية قبل امليالد إذ جند كال من مقربة بين مسوس
ومقربة تديس وقسطل بشرق البالد شاهدتني على ذلك فقد عثر فيهما على أقراط األذنني وأبازمي ضخمة
لتشبيك الثياب وخالخل من الربونز احملكمة الصنع واليت كانت ترتديها النساء يف العصر اللييب الرببري][26
وهناك جموهرات أو حلي ترتدى يوميا وهناك جموهرات خمصصة للمناسبات
واألعياد واالفراح منها:

3ـ حلي األصابع :وتعرف باخلوامت ويسمى اخلامت يف بعض اللهجات العامية اجلزائرية بالربمي استعملت حلي
األصابع منذ عصور ماقبل التاريخ] [27وكان الرومان هم أول من عرف اخلوامت وكانت رمزا للزواج ،وسواء
كانت هذه اخلوامت حتمل رموزا للتوقيع أو اخلتم كما هو متعارف عليه فإنّه يطلق عليها اخلامت بعضها يكون
مزيّنا ومزخرفا بواسطه احلفر أو مطعّما بأحجار كرمية ،أو مشكال بأشكال خمتلفة ،ومعظم اخلوامت يتم تصنيعها
بطريقة الصب ومن أنواع األحجار الكرمية اليت استخدمت عند العرب املسلمني لترصيع اخلوامت العقيق املرجان
واللؤلؤ.
و خامت اليد أشكاله كثرية منه ما هو جموّف ،ومنه ماهو بفص بشكل خمروطي ،أو بشكل تاج ،وهناك خوامت
مزخرفة بكريّات فضية ،أو بعلب صغرية يوضع فيها املسك ،أو املرهم املعطر ،واخلوامت اليت فيها كريات تعطي
رنينا كرنني األجراس ،أما أغرب اخلوامت فتلك اليت تكون على شكل اهرامات هبا سبعة طوابق ،ويبلغ نصف
قطرها  5سنتيمترات وعلوها  4سنتمتر ،وأن هذا النوع من اخلوامت يستعمل ال شك فيه كسالح للدفاع عن
النفس][28
وجند خامت األنف ويستخدم خامت األنف من الذهب أو الفضة ،وتضعه املرأة من اجلهة اليمىن من األنف
والناحية العلوية له مصنوعة من السلك أما الناحية السفلية منه فهي على شكل نصف دائري مسطح ويكون
مزخرفا بزخارف سطحية من األسالك وقد نقله العرب املسلمون عن البيزنطيني ،وانتشر استخدامه يف العصر
العثماين
االساور واخلالخيل:
لبس االنسان األساور واخلالخيل ملا فيها من قوة سحرية ،فاإلسورة حتيط باملعصم ،أو تلبس على الذراع
لتصنع دائرة سحرية ،وكذلك اخللخال الذي يلبس عند القدم] [29وهذه االساور واخلالخيل معروفة يف
اجلزائر منذ عصور ماقبل التاريخ وكانت تصنع من اجللد ومن خيوط منظومة ،مث تطورت
3ـ األساور :تعترب األساور من احللي اليت تزيّن املعصم وتعرف يف بعض املناطق باملقايس ـ مفردها مقياسة
ـ تلبسها املرأة يف كلتا يديها بعضها يصنع من الذهب وبعضها من الفضة أو مادة أخرى
وهي خمتلفة األشكال واألحجام ختتلف طرق تصنيع وتصميم األساور من منطقة إىل أخرى فمنها ما يأخذ
شكل أسالك ملتوية مع زخرفة أجزاء منها ،ومنها ما يصنع بطريقة الصب مث يرصّع ويزين بواسطة األحجار

الكرمية ،أو يعتمد "التكفيت وهو استخدام رقائق من الذهب يصاغ عليها أشكال دقيقة بواسطة تثبيت أسالك
الذهب وتطعم بأحجار شبه كرمية أو بزجاج ملون" [30].وتكون يف العادة ثقيلة الوزن بعضها هلا قفل
ليساعد على لبسها] .[31وكانت تستعمل يف احلياة اليومية كحلي للتزين او للحماية ،ومنها الزنود وهي
األساور الثقيلة مثل األساور الذهبية املخرمة واألساور الفضية املرصعة باألملاس واليت تدعى يف بعض املناطق
احلدايد ،أما األساور غري املخرمة ذات النتوءات البارزة فتدعى املسايس ،أما "الداح" فهو سوار مسنن تعرفه
مناطق بسكرة وبوسعادة ،منقوش مصنوع من الفضة املطلية بالذهب.
3ـ اخللخال:

تعبّر أغلبية الرسوم عن محل االنسان هلذه احللي يف األزمنة الغابرة على عدة أجزاء من جسمه كالكوعني
واملرفقني ،الرجلني أو أعالمها وكذا الفخذ[32].
ويعرف اخللخال يف العرف بأساور القدم ،وهو يف العادة أكرب من أساور اليد" بعضها يصنع من الذهب
وأكثرها من الفضة ،ويعرف يف منطقة الشرق اجلزائري بـ الرديف ،وتعترب مدينة قسنطينة هي اليت تزوّد كامل
املنطقة الشرقية من البالد باحللي القسنطينية اليت ختالف بعض الشىء حلي بعض املدن اجملاورة كمدينة سطيف
وعنابة وسوق أهراس ،وهي خمتلفة األشكال واألحجام ،وأغلبها حتمل رؤوس الثعابني املتقابلة ،وختتلف طرق

تصنيع وتصميم اخللخال من منطقة إىل أخرى وبعضها" تستعمل األجراس يف زخرفتها حبيث تصدر أصواتا
يميلة عند حتريك األقدام ويف العادة ترتدي املرأة املتزوجة فقط هذا النوع من احللي" [33].وميكن أن يصل
وزهنا إىل رطلني][34

5ـ حلي الرأس:

بدأت حلي الرأس بسيطة كأكاليل من أغصان الشجر ،وأعواد الزهور ،وكانت هناك شرائط من القماش
لربط الشعر حىت ال يتدىل الشعر وكذلك للزينة ،مث عملت بعد ذلك من معدن النحاس أوالذهب وطعّمت
بأحجار شبه كرمية أو بزجاج ملون

وتؤكد فريدة بن ونيش أن الرأس كان يزيّن يف القدمي حبلية تدعى الصارمة ،وتصنع يف الغالب من الذهب
بشكل خمروطي مث تزخرف بغصينات متشابكة يف غاية االتقان وحتمل على شاشية مذببة من القطيفة كما على
رباط من حرير ،أو قماش رقيق من نوع كريب ،وتعقد وراء الرأس مع ترك أهداهبا متدلية على الكتفني ،أما
ثقوهبا فترصع بالزهور املرتعشة وتسمى الوردة][35
االكليل ويدعى اجلبني أو العصابة ،أو تعاصبث يربط هبا اجلبني تصنع من الذهب موشاة باالملاس والزمرد

وتتدىل منها أنواط على شكل أهداب ،ويوضع حتت العصابة خيط الروح املصنوع باألزهار الصغرية الذهبية
املرصعة باالملاس واملصقولة مثل الورد] .[36وهو يتكون من صف أو صفني من الصفات تلف حول الرأس
وتتدىل منها أنواط متعددة تأخذ شكل مسكات أو أهلة تنزل على اجلبني مثل الشرابة والفطينة(سلسلة ذهبية)،

وهي تتكون من عدة صفوف على شكل حلقات حتيط بالوجه ،وتنزل حتت الذقن ،وتعلق بظفائر معقدة
كبرية ،ومن حلي اجلبني "الزروق" يف تلمسان ويقابلها يف العاصمة خيط الروح
والعصابة باالضافة إىل وظيفتها اجلمالية هلا وظيفة احلماية "ففي فترة احلروب القدمية اليت نشبت بني القبائل
كان باستطاعة بنات العائلة اليت زوجت إىل قبيلة موضع احلرب أن تضع العصابة تعاصبث العالن طلب
احلماية منها إذ كانت ختول هلن احلق يف عدم إقحامهن يف هذه احلرب[37].
النحاسة حلية لتزيني الرأس مثلثة الشكل موشاة خبيوط حلزونية ،وفيها أربعة مغالق من الياقوت املضيء،
وتتوسط سالسلها قلنسوة تنزل على اخلد فتضيف عليه روعة خالبة][38
حلي األذن:
األقراط أو العالقة أو النقوشة تعترب األقراط من احللي املزيّنة لألذن ،إذ تثبت عرب ثقب يف حلمة األذن وهذه
الطريقة يف استخدامها جتعل األقراط تتميّز بشكلها وحجمها الصغري إذ تشكل من جزء أساسي به سلك معدين
رفيع يتناسب مع ثقب اللحمة ،وهذا ما جيعل امكانية صناعة أقراط خمتلفة منها البسيطة املشكلة من حلقة
تكون هي األخرى بسيطة كذلك كما ميكن أن يكون جزؤها السفلي مزخرفا أو مزيّنا بأشكال خمتلفة كما
جند األقراط املركبة من جزء علوي بسيط وسفلي يشكل دالية تكون مزيّنة بأشكال خمتلفة.

ملخص األستاذة يماح فتيحة
التسمية بالفرنسية
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التسمية بالعربية

الوصف

ســوار

زوج من االساور من منطقة الشاوية بشكل أسطواني و بدون
مفصل

طقم من المرجان طقم مكون من عقد و سوار من المرجان ينحت على شكل عناصر
كروية صغيرة

Parure

طقم مجوهرات

طقم مجوهرات من الفضة مزين بأشكال هندسية و مزخرف
بخشب االبنوس .يتكون من عقد و سوار و زوج من االقراط
و خاتم
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طقم مجوهرات

طقم مجوهرات من الفضة و المرجان مكون من عقد و سوار
و اقراط مطلية بالميناء بمختلف االلوان :اصفر و اخضر و
ازرق ،و مزين بزخارف دائرية و معينات و كرات

Pyxide

علبة مجوهرات

علبة مجوهرات على شكل معّين برافعة مزخرفة بالمرجان

Robe Berbère

فستان خاص
بمنطقة القبائل
فستان خاص
بمنطقة القبائل

فستان من منطقة القبائل و برنوس يحاكان بكريب من الحرير
االبيض ،يزين بزخارف بربرية بالوان مختلفة
فستان بني بخمار مطرزين بالحرير البيج .و تستوحى الزخارف
من الرموز البربرية

Robe Kabyle

فستان طويل من الستان الوردي يميزه كثرة الرموز التي تزين
فستان خاص
بمنطقة القبائل القماش بفوطة ذات تجاعيد عمودية مختلفة االلوان ،و توضع هذه
الفوطة حول الخصر

Robe Berbère

Robe Oranaise

الفستان الوهراني

صدار مطرز بخيوط من
فستان وهراني مصنوع من الدانتيل و ِ
الذهب و اللؤلؤ و ّ
الشذرة

Robe

الفستان او الجبة
القسنطينية

جبة من القطيفة المطرزة بتقنية الفتلة و المجدوب بأكمام من
القماش االبيض الشفاف بزخارف زهرية

الفستان او الجبة
الشاوية

جبة شاوية تتكون من ثالث قطع مرسومة برسوم مستوحاة من
الطاسيلي

القفطان

قفطان من القطيفة السوداء بطوق معطف و اكمام طويلة مزينة
بزخارف مصنوعة يدويا بتقنية الفتلة
نسيج محفوف بخيوط متشابكة به زخارف خاصة بالمنطقة و
تكون االلوان المسيطرة هي االسود و االبيض

Constantinoise
Robe Chaouie
Kaftan
Gandoura
Mozabite

الڨـندورة
الميزابية

Cape

ِمشلح

ِمشلح مطرز باليد و مزخرف بأشكال هندسية مختلفة االلوان من
االحمر واالصفر و االخضر

Châle

الخمـار

حمار اسود اللون بفتول مزين بزخارف زهرية و مطرز باليد
بخيوط من الحرير االبيض

Nappe

غطاء ال ِخوان

غطاء ِخوان مربع الشكل بست مناديل و مزين بزخارف هندسية

Tapis de
Tlemcen

زربية تلمسان

زربية من الصوف الرفيع بعقد يتكون من اشكال هندسية بأصباغ
طبيعية و تكون الرؤوس ذات نسج بسيط

Tapis des Aures

زربية االوراس

زربية من الصوف الرفيع بعقد بتركيبة من محراب و قالئد
و تتكون من اشكال هندسية متعددة االلوان و بأصباغ طبيعية

Tapis d’Alger

زربية الجزائر
العاصمة

زربية من الصوف الرفيع بعقد و بها زخارف هندسية و ازهار
منمنة بحماشية على طرفي العرض

Tapis de
Guergour

زربية ڨـرڨـور

زربية من الصوف الرفيع بعقد اصلها مشرقي و تستوحى
الزخارف المتعددة االلوان من المناظر الطبيعية لجبال ڨـرڨـور.
أما االلوان الطاغية فهي االبيض و االسود و االزرق و االخضر
و االصفر على خلفية حمراء فاتحة

Tapis de
Maatkas

زربية معـاتقة

زربية من الصوف الرفيع بعقد تتكون من نسيج بزخارف بربرية
و تكزن االلوان المسيطرة هي البني و البيج

Tapis de
Ouargla

زربية ورڨـلة

زربية من الصوف الرفيع بعقد تمثل منظر صيد بزخارف زهرية
متعددة االلوان يطغى عليها اللون البني

Tapis de
Maadid

زربية المعأضـيد

زربية من اصل مشرقي بعقد بخلفية حمراء داكنة بزخارف
هندسية مختلفة االلوان .و يتم النسج على االت نسيج ذات سدى
عمودي

حياكة غـرداية

نسيج محفوف بخيوط متشابكة يتكون من اشكال هندسية بشرائط
مختلفة الصبغ و بزخارف خاصة بالمنطقة

ga

Tissage de
Ghardaia
Tissage d’El
Golea

حياكة القليعة

حياكة مستوية بخطوط متشابكة تتكون من شبكة منتظمة من
الزخارف التي ترمز الى المسجد بحواف عند طرفي العرض

Tissage Djebel
Amour

حياكة جبال
عمـور

حياكة مستوية بخيوط متشابكة يزينها معيّنات و حافة بعناصر
هندسية مختلفة :مربعات ،معيّنات ،مثلثات ،ملتقى ممرات ،الخ...

Tissage Fatis
d’Adrar

حياكة فاتيس

حياكة محفوفة بخيوط متشابكة جد خفيفة ذات اشكال هندسية

ادرار مزخرفة بالوان متعددة خاصة بالمنطقة و حيث يطغى عليها اللون
االحمر
الة العود

الة موسيقى طويلة العنق مزودة بأوتار .بلوحة مثبتة تحت
االوتار لتثبيت نقطة ضرب االوتار بواسطة الريشة

مصباح مر ّكز

مصباح مر ّكز ذو شكل جد مجهزة من النحاس يعلوها الزجاج
الملون المطروق .و هي مزينة بزخارف من االرابيسك المخرم

Pilon

يد هاون

يد هاون من النحاس تزينه زخارف منحوتة

Vase

مزهرية

مزهرية من الحجم الكبير من النحاس االصفر القاتم و واسع
الفوهة قليال ،منحوت و مزين بزخارف من االرابيسك و الزهور

Service à thé

طقم شاي

طقم شاي من النحاس يتكون من صينية و ابريق شاي و فناجين
شاي صغيرة و وعاء سكر

صينية

صينية دائرية الشكل قطرها متر واحد و مزينة بزخارف وهرية
منحوتة

طبق

طبق بمقبض من الطين المشوي بدون زينة

Lampe ajourée

مصباح مخرم

مصباح بيضوي الشكل بحامل ،ذو لون متسق مطلي بالمينا و
مخرم يعكس الرمز البربري

Service de table

طقم طعام

طقم طعام من السيراميك يتكون من اثني عشر طبق و
صحفةحساء و طاجين تزينهم زخارف زهرية مصنوعة يدويا

Potiche

قطرميز صيني

قطرميز صيني للتزيين بزخارف زهرية مرصعة بزخاريف
مذهبة

Tadjine

طاجين

طاجين بزخرف بربري مطلي بالمينا و بنقوش مستوحاة من حلي
منطقة القبائل

Luth

Lampadaire

Plateau
Plat

Couscoussier

طقم طهي طقم من الطين المشوي يتكون من اناء يوضع به الكسكسي ليطهى
و قدر بمقبضين  ،و به وخارف تخطيطية
الكسكس

Broc à anses

ابريق بمقابض

ابريق بمقابض من الطين المشوي  ،مصقول و مزين بزخارف
هندسية مستوحاة من الفن البربري

سرج

سرج حصان من الجلد بطالء خاص بالجلد ،بلون احمر و
بزخارف مطرزة يدويا بالخيط المذهب

زوج من
الشباشب

زوج من الشباشب احمر اللون امغر مزينة بزخارف تخطيطية
و زهرية متعددة االلوان مصنوعة يدويا

Selle
Paire de
Babouches

Pouf
Porte couteaux

نمرق

نمرق من الجلد البني بشكل اسطواني و بدون تزيين

حامل سكاكين

حامل سكاكين من الجلد بني اللون و مزين بزخارف هندسية
متعددة االلوان

ملخص األستاذ حممد ياسني يومبعي

 .1قنينة من السعف :قنينة من سعف النخل تستعمل كوعاء لحفظ األطعمة باردة كلما تم بلها بالماء
1. Palm Leaves Bottle: Bottle made of palm leaves and used as a container of fresh food.

.2طبق من السعف :وعاء واسع مصنوع من سعف النخل ويستعمل في تقديم المأكوالت الجافة وكذلك يعلق للزينة.
2. Palm Leaves Plate: a wide plate made of palm leaves and used for serving dry foods and also
as an ornament at home.

.3قفة من السعف :وعاء واسع مصنوع من سعف النخل ويستعمل في حمل وادخار المواد والمقتنيات.
3. Palm Leaves Basket: a wide round object made of palm leaves used for carrying articles for
purchase in a shop.

.4قدر  :آنية من الفخار تستعمل في الطبخ
4. Clay Pot: a utensil made of clay and used for cooking.

.5المثرد :وعاء فخاري واسع يستعمل في تقديم الكسكس

5. Methred: a wide bowl made of clay and used for serving couscous.

. آنية من الخشب تستعمل كوعاء لألكل أو لتحضير األطعمة:القسعة.6
6.

Gass’aa: a utensil made of wood and used for eating and for preparing foods.

. أداة من الخشب تستعمل في المطبخ لهرس األطعمة:المهراس.7
7. Mehrass : a tool made of wood and used in kitchen.

. أداة مصنوعة من جلد الحيوانات تستعمل كوعاء لحفظ السوائل باردة وكذلك لترويب الحليب:القربة.8
8. Al-Guerba: animal skin-made container used for keeping fresh water or milk.

. لباس تقليدي كانت تلبسه النساء في األعراس في الجنوب الشرقي للجزائر:الحولي.9
9. Al-Houli: a sort of dress used by women in the south east of Algeria.

. عبارة عن حذاء تقليدي مصنوع من الخيوط يلبسه سكان الصحراء الجزائرية:العفان.01
10. Al-Affane: a kind of traditional hand- made shoes used by people in the south east of Algeria.

. عبارة عن حقيبة يدوية مصنوعة من الخيوط القطنية ويستخدمها الناس عند تنقلهم:المخاله.00
11. Al-Moukhla: a sort of a hand-made bag used by people when travelling.

. معطف طويل ذو قلنسوة مصنوع من الوبر أو القطن يلبسه الرجال في المناطق الصحراوية ضد البرد:البرنس.01
12. Burnous: a kind of woolen hand-made long coat or cloak with endowed with a hood and
used as a man dress in the Algerian sahara.

. صندوق صغير من الخشب تستعمله النسوة لحفظ مجوهراتها:صندوق المجوهرات.01
13. Jewelry box: a traditional wooden box used by women in order to keep their jewels.

. أداة للزينة مصنوعة من الذهب تلبسها نسوة األغنياء في الجزائر حول كعبهن وهي داللة على الثراء:الخلخال.01
14. Al-khulkhal: a sort of golden bracelet used around the leg by old rich Algerian women.

. عبارة عن عقد تقليدي للزينة مصنوع من عجينة البخور تلبسه الفتيات عند الزواج:السخاب.01
15. Al-Skhab: a kind of necklace made of traditional natural perfumed materials and used as an
ornament for the newly married girls.

الطالبة فريدة فلييت

إبزيم

abzym

عصابة

Açaba

خلخال

Akhelkhal

مسكية

Meskia

بابور

Babour

بنيقة

Benika

بقراج

Begradj

ّدح

Dah

درقة

Derga

بسيطة

Bessita

بريم

Brim

شعيرات

Cha’irat

فوطة

Fouta

حرْج

Hardj

خامسة

Khamsa

خيط الروح

Kheit Errouh

محبس

Mehbès

مخنقة

Mekhenga

مكيحلة

Mekihla

منقوش

Mengouch

مرود

Meroued

إبزيم

Abzym

عصابة

Açaba

خلخال

Akhelkhal

مسكية

Meskia

بابور

Babour

بنيقة

Benika

بقراج

Begradj

ّدح

Dah

درقة

Derga

بسيطة

Bessita

بريم

Brim

شعيرات

Cha’irat

فوطة

Fouta

حرْج

Hardj

خامسة

Khamsa

خيط الروح

Kheit Errouh

محبس

Mehbès

مخنقة

Mekhenga

مكيحلة

Mekihla

منقوش

Mengouch

مرود

Meroued

قسطبينة

Qostebina

رديف

Reddif

طاسة

Tassa

