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Résumé : 

 

 Cette communication répond à la question de la socialisation dans les contes 

populaires berbères au niveau d’El KASR DE OUARGLA,  collectés par JEAN. 

DELHEURE, ayant pour objectif de transmettre et présenter une image sur  les valeurs 

de tolérance sociale, de solidarité, de fraternité  et voire culturelles existées à l’époque, 

permettant aussi au développement de la personnalité de l’individu. Cette recherche 

nous a conduits  à concentrer sur le rôle et l’importance capitale des contes populaires 

de KSAR DE OUARLA et leur impact sur la construction d’un tissu social soudé, 

synonyme d’une solidarité entre les peuples d’une même nation. La réflexion de cette 

communication portera alors autour de la problématique suivante : Quel rôle joue les 

contes populaires d’OUARGLA dans la construction et le développement de la 

personnalité de l’individu et sa socialisation ? 

 La réflexion menée  tout au long de cet article s’intéresse à expliquer le concept 

de la socialisation dans les contes berbères, notamment, la valeur de la solidarité, la 

tolérance et les valeurs de vivre ensemble. Cette expérience pratique a finalement 

prouvé les effets bénéfiques du conte populaire sur la construction de la personnalité, 

en tenant en compte la socialisation comme un chemin fatal vers la stabilité sociale de 

l’individu, à travers des modèles pratiques des contes populaires de KSAR DE 

OURGLA. 

Mots-clés : conte populaire,  KSAR DE OUARGLA, socialisation, personnalité, 

oralité. 
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Introduction 

La transmission des valeurs sociales par le biais des contes populaires s’est faites de 

manière orale, c'est-à-dire de bouche à oreille, probablement dés la préhistoire, en 

même temps que le langage s’est développé. Les contes populaires ont ainsi traversé 

les siècles par l’intermédiaire de la mémoire des hommes les traditions et le vécu. Ceci 

a eu pour conséquence qu’un conte diffère selon les époques et les endroits. 

1. Pour une définition des contes populaires : 

Le conte populaire comme il est indiqué, c’est une pure fiction, c’est un récit bref, écrit 

en prose ou en vers souvent merveilleux, dont la trame narrative est peu compliquée. 

Le conte populaire débute généralement par une formule d’ouverture, la plus célèbre 

étant «  il était une fois », pour les contes de Ouargla la formule d’entrée la plus 

fréquente : c’est ( yased : il advint que),  lorsqu’on lit ou on entend un conte, nous 

trouvons une panoplie de personnage : humains, animaux, objets personnifiés qui ne 

sont pas individualisés, puisqu’on ne sait jamais de qu’il s’agit exactement. En effet, 

les personnages ont rarement un nom et sont plutôt désignés par un surnom 

caractérisant un trait physique, ils sont désignés par leur  fonction sociale (le roi, la 

princesse, le pécheur) ou bien par leur situation familiale (la veuve, l’orphelin…). 

 Ces personnages vivent une succession d’aventures, le héros étant confronté à 

une quête initiatique. Les histoires peuvent être terrifiantes, traitant de thèmes touchant 

le vécu et les besoins sociaux de l’individu. Malgré cela, le héros s’en sort vainqueur 

et une très grande majorité des contes populaires aboutit à une fin heureuse. Ainsi, le 

pauvre devient riche, le bon est récompensé, les perdus retrouvent leurs familles. 
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2. Les contes et légendes berbères d’Ouargla 

 Ouargla est une des principales oasis du Sahara algérien où se perpétue jusqu’ à nos 

jours l’usage de la vieille langue berbère dans sa variété dite TEGGARGRENT. Les 

contes populaires d’Ouargla que nous présentons, ne constituent qu’une partie du 

patrimoine culturel riche de l’Algérie.  

 Le plus grand nombre de ces contes a été collecté par JEAN DELHEURE  c’est 

un auteur d’un volumineux ouvrage d’ethno-textes (vivre et mourir à Ouargla, 1988) et 

d’un dictionnaire Ouargli-français, (1987). Il a fait paraitre plusieurs morceaux de la 

production orale Ouargla. Les contes sont collectés en une première période de séjours 

à Ouargla entre 1941 - 1951, environ 390 contes. Ils ont été pris sous la dictée des 

informateurs, le plus souvent des jeunes gens, mais aussi quelques adultes. 

Il n’y a pas à Ouargla de temps ou moment, de lieu particulièrement propre pour 

raconter ces histoires, il y avait certes des groupements de personnes dans les djemaa 

lieux de réunions, de clans, de quartiers, les groupements d’enfants dans les palmeraies 

au cours de la cueillette des dattes. 

3. Les différents types et fonctions des contes 

 Concernant  la collection JEAN DELHEURE,  nous trouvons qu’il existe 

différents type de contes, ils peuvent être classés selon la classification d’ARNE. 

THOMPSON 1  qui regroupe tous les contes selon leur schéma narratif. Cette 

classification, devenue internationale, distingue trois grandes catégories de contes. On 

trouve les contes d’animaux ( muss d-widi : le chat et le chien) qui mettent en scène 

exclusivement les animaux, les contes proprement dits qui regroupent les contes 

merveilleux, religieux, nouvelles (TANFUST N ILLI-S N UZELLID : la fille du roi) ainsi que 

les contes anecdotiques et les contes à formules. 

 

 

 

 

 

                                                           

1 THOMPSON. ARNE(1961), types of falktales,p20. 
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 D’autres catégories peuvent être mises en avant comme les contes fantastiques, 

proches des contes de fées, jouent sur la confusion entre l’ordre naturel et l’ordre 

surnaturel. On trouve le conte populaire noir, appelé aussi le conte d’horreur. Il utilise 

la forme du conte tout en  conservant une part de réalisme en inspirant des thématiques 

du genre noir.2 

Les contes populaires ont différentes fonctions, comme il avait expliqué J.C 

DENIZOT lorsqu’il essaie de résumer les fonctions des contes populaires en trois 

fonctions essentielles. Selon lui, le conte a une fonction sociale car il «  ne peut 

qu’exister que par l’échange et la communication » 

Le conte présente également une fonction psychologique que l’on retrouve à travers 

l’imagination, la création et la construction d’une personnalité. Il contient une fonction 

pédagogique ou éducative. Cette dernière fonction fait la synthèse des deux 

précédentes comme il affirme J.C DENIZOT «  elle les unit, les fond en permettant à 

l’individu de rencontrer le groupe et en offrant au groupe l’occasion d’intégrer 

l’individu. » 

 

4. les finalités de contes 

a). L’identification au personnage  

 

 En matière de l’activité psychologique du lecteur ou de celui qui écoute un 

conte, l’identification au personnage signifie un investissement affectif capital, le 

lecteur met à l’éprouve sa capacité à manipuler ses émotions dans un sens productif. 

La possibilité de trouver dans le conte, des personnages qui expriment des émotions 

vécues par le locuteur lui permettent de s’ajuster à la réalité environnante. Grace au 

phénomène d’identification, le locuteur va pouvoir se créer une véritable identité, en se 

mettant à la place du héros et en partageant ses expériences. Pour faciliter cette 

identification, le héros ou l’héroïne porte souvent un prénom court ou une étiquette 

relative à des termes généraux ou descriptifs, comme par exemple,…. 

 

 

                                                           
2 VELAY-VALLENTIN (1992), l’histoire des contes, p.33 
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Les lecteurs s’identifient généralement au héros  de l’histoire. Cependant, il est 

possible que le jeune lecteur puisse également s’identifier à un personnage négatif du 

conte. Selon RENE. DIATKINE 3  

 «  L’amateur de contes peut aussi bien reconnaitre chez un personnage 

sympathique une référence plus ou moins allusive à un aspect de son idéal du moi, 

qu’être soulagé parce qu’il repère chez un personnage antipathique une mauvaise 

partie de lui-même, dont il peut se débarrasser dans un jeu qui ne dure que l’instant 

d’un conte. » 

 L’identification au personnage dans les contes et légendes berbères de Ouargla 

(TNFUSIN) parmet aux lecteurs de vaincre sa peur, de grandir ainsi que d’atteindre sa 

maturité. En effet, la peur des situations imprévues peut amener les jeunes à prendre 

confiance en eux 

En s’identifiant à eux, le lecteur acquerra progressivement la confiance dont il a besoin 

pour évaluer dans la société. 

D’une manière générale,  les monstres, les sorcières, les personnages effrayants ne 

sont que des projections imaginaires des fantasmes, les contes sont utiles en aidant les 

lecteurs à se projeter dans des histoires qui généralement finissent bien.  Malgré les 

épreuves, le conte d’Ouargla a une fin heureuse. 

b). L’équilibre de la personnalité  

 Les contes et légendes berbères d’Ouargla permettent aux lecteurs de trouver un 

certain équilibre dans leur personnalité, ils amènent le lecteur à lutter contre les 

difficultés de la vie comme dans le conte de fille de roi et à ne pas laisser abattre par le 

réel. Plusieurs changements majeurs se produisent et ont un impact dans la vie des 

jeunes lecteurs ou auditeurs des contes. L’apprentissage de la vie sociale est un des 

aspects majeurs du développement de la personnalité. Les contes transmettent aux 

lecteurs des valeurs de la tolérance, la dignité la solidarité et la valeur de vivre 

ensemble. Ainsi, ils privilégient le rapport à autrui.  

 

 

 

                                                           
3 DIATKINE(1989), Le dit et le non-dit dans les contes merveilleux, p.3. 
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5. Les contes Ouarglis  et la socialisation  

Le concept de socialisation désigne  

 «  Un  processus par lequel les individus apprennent les modes d’agir et de 

penser de leur environnement, les intériorisant en les intégrant à leur personnalité et 

deviennent membres de groupes où ils acquièrent un statut spécifique. La socialisation 

est donc à la fois un apprentissage, conditionnement et inculcation, mais aussi 

adaptation culturelle (.) » 4 

 Dans le domaine du vivre ensemble, les objectifs à acquérir par les membres de 

la société  sont d’avoir confiance en soi, savoir exprimer ses  émotions et repérer celles 

des autres, être attentif à autrui, aider et être solidaire, respecter les règles et les valeurs  

sociales. Le processus de la socialisation s’exerce également dans les interactions entre 

les partenaires sociaux. Les  lecteurs vont prendre progressivement confiance en eux. 

Les contes nous donnent des leçons de socialisation. En effet les lecteurs apprennent 

les règles de la vie collective, lui permettant de se construire en tant que futur citoyen 

et de participer à une réelle intégration sociale. 

Les contes nous apprend à vivre ensemble dans une communauté régie par des règles 

collectives et des valeurs telles que : 

La solidarité : c’est le sentiment de personnes qui se sentent liées les unes aux autres 

par des goûts ou des intérêts communs ou/et qui s'aident, se soutiennent mutuellement. 

La solidarité s'exerce le plus souvent dans le malheur acr on recherche alors une aide 

ou un soutien. Au niveau national, la solidarité permet la paix car en agissant dans 

l’intérêt de tous, on ne dérange personne, d’où la nécessité de choisir un métier utile à 

tous pour gagner de l’argent, et des loisirs qui ne dérangent personne. Dans son plus 

large emploi, on parle de dépendance et d'aide mutuelle entre tous les hommes du seul 

fait d'être homme. 

 

 

 

 

                                                           

4 G.FERREOLet al (2009), Dictionnaire de sociologie, éd. Armand Colin Paris 
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La fraternité : c’est la valeur que ressentent des personnes liées comme membres 

d'une même famille, tels frère(s) et sœur(s), ou unies dans une même action (fraternité 

d'armes). Tous les êtres humains sont, en effet, liés par un même destin et ont un 

devoir de fraternité.  

La pudeur : c’et la retenue liée à un sentiment de gêne à l'égard de ce qui se rapporte 

à la sexualité, retenue qui existe naturellement et qui doit être renforcée par l'éducation 

morale car sans elle, la vie sociale est impossible. Mettre chacun devant ses 

responsabilités nécessite en effet une référence : est bien ce qui va dans l'intérêt de 

tous, et mal, le contraire. 

L’honneur : c’est le paroxysme de la fierté et de la dignité pour soi-même ou envers 

autrui (estime admirative que donnent le mérite, le talent, la réputation d'un individu, 

sentiment que l'on a de la valeur morale de ses actes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

6. Pour un modèle de socialisation 

La socialisation dans la légende de SIDI BELKHEIR et SI ABD-ERRAHMANE. 

 « SIDI BELKHEIR était serviteur de sidi ABD-ERRAHMANE. Très soumis à 

son maitre, il suivait parfaitement ses exemples. 

Un jour, des gens égarés dans le désert se présentèrent comme hôtes de dieu. Sidi abd-

errahmane les introduisit aussitôt dans sa tente, à l’endroit_ même où se trouve 

actuellement son sanctuaire. Il étendit pour eux un tapis à terre et fit asseoir. Il leur fit 

apporter un plateau de dattes et dit à son serviteur : 

- Va traiter les chèvres afin que nous puissions désaltérer nos hôtes ! 

Le serviteur obéit, mais ce fut en vain qu’il se fatigua à traire les chèvres, elles 

n’avaient plus de lait, car toutes portaient à cette époque. Il revint sans lait, baissant 

la tète, honteusement et dit : 

- Je n’en ai pas trouvé. Trouve-moi du lait, lui dit SIDI ABDERRAHMANE, du 

ciel ou de terre ! 

SIDI BELKHEIR s’épuisa à la recherche de ce lait introuvable. Sur ces entrefaites il 

rencontra un bouc. Il se mit à le traire et remplit aini son pot de lait qu’il s’empressa 

de porter aux hôtes. Quand ceux-ci furent rassasiés, désaltérés et qu’ils furent 

repartis, SIDI ABD-ERRAHMANE s’adressa à son serviteur : 

- Où donc as-tu pris ce lait ; ne m’avais-tu pas affirmé que les chèvres portaient 

toutes, m’aurais-tu menti ? 

-  Non, répondit SIDI BELKHEIR, je ne t’ai pas menti, si tu veux, je te montrerai. 

- Saisissant alors le bouc, il se mit à le traire devant son maitre. A cette vue, SIDI 

ABD-ERRAHMANE s’écria : 

- Dieu t’a favorisé de dons supérieurs aux miens.va donc ailleurs pour ton 

compte personnel, ne reste pas comme serviteur avec moi. 

- Où irai-je ? lui dit SIDI BELKHEIR. 

- Je vais lancer ma sagaie, dit SIDI ABD-ERRAHMANE, et là où elle se 

plantera, tu resteras. 

Il la lança donc. SIDI BELKHEIR partit dans la direction du jet et trouva la sagaie 

plantée en terre au lieu-même où est bâti actuellement son sanctuaire. 

 Il s’établit à cet endroit. Quand il arracha de terre la sagaie, une forte source jaillit, 

dieu seul est grand ! Une source d’une eau excellente » 

 

D’après JEAN DELHEURE,  contes et légendes berbères de Ouargla. 

 De la bouche de M., âgé de 24 ans en 1950 
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7. Le bilan de la légende  

La légende de SIDI BELKHEIR résume une image réelle des valeurs de solidarité, de 

tolérance et la fraternité existant entre les  deux figures, autrement dit, entre le maitre 

et son serviteur. SIDI BELKHEIR n’était pas serviteur de sidi Abderrahmane mais il 

était le frère intime, la valeur de fraternité se manifeste dans le sentiment  

d’attachement  à la qualité spirituelle, de ce fait, sidi Belkebir ne refusait guère les 

ordres de son maitre, comme nous avons vu dans le conte. Le serviteur obéit et exécute 

ses ordres. Nous sollicitons, au cours d’une lecture de conte, d’autres valeurs sociales 

telles que la solidarité et le sentiment de vivre ensemble, lorsqu’il s’agit de SIDI 

BELKEIR face au problème du lait. SIDI BELKHEIR avait une confiance en soi, il 

veut aider son maitre ? en ne  laissant pas seul devant une réalité fatale, comme il 

explique le passage suivant : « ne reste pas comme serviteur avec moi. 

Où irai-je ? Lui dit SIDI BELKHEIR » c’est un processus de socialisation à 

proprement dit s’exerçant dans les interactions entre le serviteur et son maitre, 

montrant clairement la valeur de solidarité. 

En guise de conclusion, il a été démontré que les contes et légendes berbères de 

Ouargla jouent un rôle important dans la construction des valeurs sociales, à travers le 

modèle de la fraternité et le sentiment de vivre ensemble, le lecteur et l’auditeur  

considèrent le conte comme un terrain fertile, et aussi un lieu d’apprentissage qui nous 

enseigne comment être solidaire et bénéficier l’expérience des autres. 
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 النطقية  ناعاداتو  بين وصف النحاة أصوات اللغة

 إعداد : أ.د.حسيني أبوبكر

، السيما في وقتنا       
ً
إن العوامل املؤدية إلى فساد األلسنة واختالط اللغات كثيرة جدا

الحاضر، مع انفتاح الحضارات على بعضها، وطغيان وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية 

 بين لغة ولغة ية وبغيرهاباللغة العرب ، واملسموعة
ً
وظهور  ، ، فال يمكن أن نجعل حاجزا

لفاظ الجديدة، والتراكيب املستحدثة، بل واألصوات الجديدة أيضا، يجعل التحكم في األ

       .امستبعدا نسب التأثير أمر 

بشكل واضح عن أداء العربية  بعيدة واملجتمعات الناطقة باللغة العربية في أيامنا هذه      

لفصيحة، السيما في الصيغ والتراكيب، فال يوجد مجتمع يحتكم إلى عربيته في أدائه للغة ا

العربية، فلكل بيئة عربية اليوم لهجتها، وطريقة أدائها لألصوات، بل ولكل مجتمع 

ات تتفاضل في أشكال اللحن ، واملجتمع خصوصياته في القرب من سالمة األداء اللغوي 

الف ختت ، ة الحديثة، بل و القديمة أيضاة، ألن اللهجات العربينظام أدائها للغ سالذي م

، مما يجعل قضايا اللحن 
ً
 وتركيبا

ً
بأشكال كثيرة على مستوى الصوامت أو الصوائت إفرادا

مرتبطة بالزمان واملكان، فلكل بيئة صورها في اللحن، ولكل زمان أيضا أنماطه في العدول 

 عن سالمة األداء الصحيح.

العوامل سالفة الذكر،   حكمب  - أعني اللحن في أداء اللغة - نتشار هذه البلوى اإن            

وتحولها إلى طبائع مفروضة واقعيا أو ظواهر تبنى عليها اللغة املتداولة في كل البيئات ... كل 

ها، وال ءهذا ال يعطينا الرخصة في التشبث بها والعدول إلى الفصاحة، وال يبرر بقا

و الكمال،  سالمةا من محاولة تعديلها أو الرجوع بها إلى مقامات النوال يعفياستمرارها، 

فقيام الدرس النحوي في مراحله األولى كان بسبب هذه االنحرافات، ولو ترك األمر على ما 

أن يعمل عمله.. ما  عليه، وقِبل الجيل األول واقع األمر، وسلم هؤالء لعامل الزمن كان

 رتهااالنفيس من الدراسات اللغوية التي حفظت للعربية نضوصل إلينا هذا التراث 
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 ن بسالمة اللغة وفصاحتها، ويبقى األ يونصاعتها وقوتها، وما بقي املسلمون متمسك
ً
مر متكررا

في كل زمان ومكان، بحكم تجدد أسبابه ومسوغاته، ويظل أهل اللغة العربية في مراقبة 

ها وتراكيبها، مراعاة للود وات اللغة وصيغاية والصيانة ألصمستمرة للقيام بواجب الحم

 للعهد.ظوحف
ً
 ا

 وصور اللحن في أصوات اللغة العربية متباينة عبر البيئات واملناطق وعالجها              

سلم في غيره، وما كان في هذه يإقليمي، فما صح في هذا املجتمع ليس بالضرورة أن يصح و 

 ،
ً
 يكون في غيرها سليمقد البيئة منحرفا

ً
و االحتكام عند الجميع ألقوال النحاة و  وهكذا.. ، ا

 .االقراء األولين ممن عاشوا ضمن دوائر الفصاحة أو كانوا قريبين منه

إن طبيعة التحول والتغير الذي يصيب األصوات اللغوية بمرور الزمن وتعاقب            

ضبط ن بحيث ال يمكننا أنة اللغة غير قارة وال رتيبة، يالظروف االجتماعية املؤثرة في بن

طريقة التحول و ال دوريته عبر األزمان املتعاقبة، ألن حركة املجتمعات غير منتظمة، 

وطبيعة التأثير و التأثر في عالم األصوات اللغوية ليست مضبوطة، إنما تخضع لعوامل 

 متعددة وظروف مختلفة، حسب طبيعة املجتمع وأنواع املؤثرات، وأشكال التأثر.

في املدن  كالتي ونظام اللغة ومتغيراتها في املناطق البدوية والقرى واملداشر ليست             

والعواصم الكبرى، و املناطق املحاذية لبالد العجم تختلف عن البعيدة عنها،و الطبقات 

بيئات أعجمية أو في املثقفة ليست كالعامة، و الناطق بالعربية أصالة ليس كغيره ممن تربى 

نحرافات وأشكال اللحن ال على طبيعة ا اات مغايرة... وهذا كله يعطينا مؤشر في لهج

الواقعية  من وأسبابه، وهو ما يجعلنا نتعامل مع آليات العالج ومحاوالت التصويب بش يء

دخل الناس جميعا في رواق واحٍد، بل يجعل لهذه املتغيرات نوالعقالنية والتدرج، فال 

 عند العالج. احساب

، و املجتمع              
ً
 على املجتمعات العربية عموما

ً
إن هذه الدراسة منصبة أساسا

سهل ست الجزائري بشكل خاص، وهي مجتمعات ناطقة باللغة العربية أصال، وألنها كذلك
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ناطقة بالعربية يجعل  هذه املجتمعات قتراح العالج، فكون واالوصف،  اعلى الباحث عمليت

ارجها وصفاتها من باب التذكير، ومزيد التأكيد، ووصف الحديث عن األصوات العربية ومخ

، ألن اللحن أو الخطأ 
ً
املخارج وعالج ما أصاب بعض األصوات من انحرافات سيكون يسيرا

لم يصب كل األصوات، وفي كل األحوال، بل أصاب بعضها، وفي بعض املواضع، أما حينما 

ث عن األصوات اللغوية من تكون مثل هذه الدراسة تستهدف فئات أعجمية يكون الحدي

 ضروريا وشاقا، لغياب الكثير من مواصفات العربية أحيث املخارج أو الصفات 
ً
مرا

وخصائصها النطقية أو التشكيلية، في حين أن الناطق باللغة العربية يملك املنطلقات 

 ساسية في األداء مما يسهل على الباحث تحديد مواضع الخلل واقتراح سبل العالج.األ 

يملك نطقا مقبوال ألصوات اللغة العربية، إن لم نقل  -في عمومه  -واملجتمع الجزائري       

 نتباه إليها، والتركيز فرادية سوى بعض الحاالت واألوضاع يجب اال جيدا، من الناحية اإل 

مر مرتبط بالقرآن الكريم، حيث ال يسمح سيما وأن األ عليها، والسعي إلى معالجتها، ال 

 باع عاداته النطقية على حساب سالمة األداء القرآني.اتق في للمسلم أن يغر 

مر في زماننا على ما ألفه الناس من العادات النطقية التي وفدت ويصدق هذا األ               

لينا في أغلبها نتيجة التأثر باللغات األجنبية واالنحراف عن فصاحة العربية، ويؤكد اإلمام إ

: "وأما قراءتنا التي نقرأ ونأخذ بها القراءة السهلة املرتلة  البن الجزري هذا املعنى قائا

وجوه وكالم الفصحاء على وجه من  ال تخرج عن طباع العربلفاظ التي العذبة األ

 . (1)القراءات" 

، الصحيحةمخارجها ب نطق األصوات العربية في  االلتزامبناء على ما سبق وجب                

تكلف، وال ينقص منه بالتقصير والتفريط، وكل تغير في نطق صوت من ال يزيد في نطقها بال

صفته سيخرج به األمر إلى صوت غيره، فيفسد بذلك اللفظ  األصوات من جهة مخرجه أو

لها مخارج تخرج منها عند النطق بها   -: " ورتب تبارك وتعالى اسمه  ثم املعنى، يقول مكي

إلى الخياشيم، ال و ق و الفم إلى أطراف الشفتين من آخر الصدر األعلى وما يليه من الحل
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تغير لفظه، وال يتعدى كل حرف عند النطق به عن بيخرج حرف من مخرج غير مخرجه إال 

 .(2)فيها " رجه ورتبته التي أنزله هللا مخ

كان مخارجها أو صفاتها بمرور الزمن  إن التغير الذي يصيب األصوات اللغوية في              

الضعف العام في اللغة من حيث بناؤها  ى ذلكالتأثير التأثر بين اللغات، أضف إل عملياتب

يجعل املتكلم يرتكب أخطاء فادحة في اللغة ال يشعر بها و ال بخطورتها،  هاودالالت ألفاظ

حيث يغير نطق بعض األصوات، أو أوزان بعض الكلمات أو أنواع الجموع أو ما تعلق 

يغير األصوات اللغوية ال يشعر، بل وفي أحايين كثيرة هو  ر املعنى و بالتقديم والتأخير، فيتغي

قصد، وسوى ذلك من املظاهر التي نعيشها  باإلبدال أو القلب املكاني فيغير املعنى من غير 

يوميا ال في خطاباتنا اليومية أو في نصوصنا السردية بل وفي تالوة القرآن الكريم أيضا... 

من أن متكلم العربية السيما قارئ القرآن  وب على أن يتحرى ولذلك فالحرص الشديد مطل

، أو د و ذ، أو ض و د، أو س ظض و  يخلط األصوات ببعضها خاصة املتقاربة منها مثل :

ض ي إلى غياب املعاني املقصودة في كتاب فتوص ... فينتج عن الخلط بينها تغيرات كثيرة، 

يستعمل ذلك اشتبه  مرى أنه متى لني: " أال تمام الدا تعالى، وهو أمر خطير، يقول اإل هللا

       .(3)"رادفظ الجميع وتغير املعنى، وفسد املل

العادات النطقية  فصاحة اللسانإن من بين العقبات الكبرى في وجه              

املستحكمة في ألسنة الناطقين باللغة العربية، وأخطارها متعددة على سالمة األداء اللغوي 

ادات هي السلوكات التي ، والع الخصوص على وجه القرآن الكريم تالوة امة والصحيح ع

 من سلوكه املستمر، يكررها اإل
ً
العادات و نسان، وقد استحكمت فيه، وأصبحت جزءا

الصوتي للغة املعنية، وقد ألف النطقية هي أنظمة األداء الصوتية التي تخالف النظام 

ة التكرار و املمارسة، ويزيد استمرارها إذا لم يشعر نسان القيام بها، وترسخت فيه بكثر اإل

، ملا في ذلك من ااإلنسان بخطرها على األداء الصحيح للغة، أو عدم الرغبة في التخلص منه

 مشقة وجهد، ورياضة مستمرة.
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ض ي فنطق الصوامت والصوائت ت فيإن هذه االنحرافات )العادات النطقية الخاطئة(       

األبنية والتراكيب، واستحكامها في األلسنة يحرف األداء  فيى تحوالت في أغلب األحيان إل

كثيرة يمكننا أن نجمع ها املشكلة ل بابو األس،  ، ويبعد الناطق عن دوائر الفصاحةالصحيح

 هي:و أبرزها في شكل نقاط مركزة 

أو هما من أحوال جوية بالحرارة أو البرودة، وما تعلق  ، من جهةطبيعة البيئة         

 شك تؤثر في نظام األداء عند تضاريس مثل: الرياح أو الثلوج أو الرمال أو البحار وهي بال 

 غذائيا، وأسلوباإل
ً
للتعامل مع الحياة ومتغيراتها،  اللمعيشة، وطرق انسان ألنها تفرض نظاما

مما يصنع بمرور الوقت سلوكات لغوية من تفخيم وترقيق، وإمالة وفتح، وهمز وتسهيل، 

... كما أن أنظمة الغذاء  وإتمام ختالساو  وإثبات، وإشباع وقصر، وسرعة وبطءوحذف 

نسان مع بيئته نسان بحكم انسجام اإللبيئات يشكل نظاما أدائيا عند اإلختالف ااأيضا و 

عن أهل  هوقد ذكر علماء اللهجات، إن األداء اللغوي عند أهالي املدن يختلف في نظام

 البوادي و الصحاري...

يحظى بأهمية كبيرة من حيث تأثيره في طبيعة األداء اللغوي  الجانب الخلقيولعل         

ولية عن إنتاج عل الناطق ينساق وراء طبعه ووضعه، فتتشكل األعضاء املسؤ جمما ي

ان وحجم نسير في عمليات النطق، فتراصف األ كبوضاع وتتحكم بشكل االصوات مع هذه األ 

م الرئتين وطبيعة جة أو ضيقها وقوة الحبال الصوتية، وحتساع املجاري األنفياالشفتين، و 

عضاء و الوضعيات له تأثير واضح في عمليات ان وسوى ذلك من األ سالتحكم في عضلة الل

 ة معينة فيينسان عادات صوتاألداء الصوتي املتتابع مما يفرض في غالب األحيان على اإل

لكنها الوضع املريح للناطق بحكم العادة داء الصحيح األ  نكانت منحرفة ع األداء، وحتى ولو

عادة تدويرها أو تحويلها، أو إجراء تعديالت عليها، فإن ذلك إو اإللف، وليس من السهل 

 ة.بيحتاج إلى رياضة ودر 

رات التلقي فتفي تتشكل بعض العادات النطقية الخاطئة نتيجة سوء التلقين           

معينة بشكل خاطئ أو منحرف من معلم غير  صواتأنسان أداء األولى، حيث يتلقى اإل
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لفصاحة بجميع كفء، أو غير مدرك لخطورة االنحراف، أو في بيئة بعيدة على مالمح ا

وم افيد ، نسان هذه األداءات بشكل تلقائي على أنها أشكال نموذجيةأشكالها، فيتلقى اإل

الغالب فيما نحن عليه مر هو لى أن تستحكم فيه، ولعل هذا األ إبها وتكبر معه ويتشر  اعليه

من العادات النطقية، أضف إلى ذلك غياب النموذج القدوة في األداء الذي يتلقى من 

ءه للوقوع في مخالفات صوتية رض أداعي كل ذلك نسان السلوك اللغوي السليماإل خالله

مر حينما كانوا يرسلون ا كانوا على دراية كبيرة بهذا األ ة للصواب، و العرب قديمبمجان

داء السليم، لتحصيل ما ذكرنا، فيتلقى الصبي هم إلى البوادي، حيث الفصاحة واأل والدأ

 بشكل صحيح. اللغوي  األداء

سباب التي ال ينبغي أن نهملها، و التي أسهمت بشكل كبير في تشكل العادات من األ           

األجنبية  اتالنطقية الخاطئة في أدائنا ألصوات اللغة العربية احتكاكنا الكبير باللغ

)الفرنسية عندنا في الجزائر( بحكم االستعمار الذي طال أمده، فأثر سلبا على الكثير من 

مالمح األداء اللغوي، بسبب الـتأثير و التأثر الحاصل بين األصوات اللغوية، وهو أمر طبيعي 

 في عالم األصوات اللغوية.

 ستمرارها، وليساقية أو التي تدعم سباب املؤدية إلى تشكل العادات النطهذه بعض األ       

  األمر 
ً
ما ذكرنا، لكنها إشارات موجزة أردنا من خاللها أن نسلط الضوء على ما على مقصورا

 لبقائها.سنراه م
ً
 في تشكيل تلك العادات أو داعما

ً
 هما

ويعمل ، إن هذه العادات النطقية تتشكل ببطء شديد، وبصورة غير مقصودة              

نسان مدى الحياة، مع شكلها عوامل كثيرة، وتستمر مع اإلمن عمله، ويسهم في تفيها الز 

حكم التغير بنسان دخل ضمن التحوالت النطقية لدى اإلش يء من التغيرات األدائية الني ت

رات وطبيعة الثقافة والرغبة ثالبيولوجي، والتي تعرف نماًء وتحوالت بمرور الوقت وتغير املؤ 

نسان مجموعة من تعديل أو اإلزالة إذا وجدت في اإللات قابلة لفي تعديلها، فهي عاد

نسان من تعديلها املؤهالت مثل: الصبر، وعامل الوقت، وكثرة املمارسة ... ويتمكن اإل

    مثلما ترسخت بمرور الوقت، يلزمها أيضا ش يء من الوقت لتزول، و وتحويل مسارها، 
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 الصوتي بما يمكن أن نسميه بالبصمة الصوتية رغم اختالف الناس في نظام األداء           

،  ، فإن اإلطار الصوتي العام لألداء واحد ال يخرج األصوات عند أدائها عن خصائصها

، فإن نطق الوحدات  ومهما اختلف الناس في طبائع أدائهم عبر اللهجات املختلفة للعربية

، أو التسهيل  تفخيم والترقيقختلف في اإلدغام والفك، أو الناألساسية يبقى واحًدا، فقد 

الصوامت  والهمز، أو اإلشباع والقصر، لكن نطقنا للوحدات الصوتية األساسية )

 من حيث املخارج أو الصفات.في عمومه ( يظل واحًدا  والصوائت

ومهما اختلف الناس في طبائع أدائهم لألصوات، فإن وجوب االلتزام بأداء              

فصاحة يبقى واجًبا، ومثلما انحرفت لل األولى عهودالنطق بها في  األصوات اللغوية كما

سلوكات الناس في أخالقياتهم ومثلهم فإن العودة بهم إلى حاالت الصفاء والفطرة األولى من 

. والهدف األساس من تقويم السلوك  الدعاة عبر تاريخ اإلنسانيةاألنبياء و أهم مستهدفات 

في حق كتاب هللا تعالى، فإذا  اواجب كون األمر راتب الفصاحة اللغوي للناس والعودة به إلى م

رف بنا األداء إلى ، سينص اتبعنا عاداتنا النطقية وانحرافاتنا وطرق أدائنا عبر الزمان واملكان

        .ال تجوز  بعيدة جدا عن العربية كما أنها في تالوة القرآن مآالت

، وفي  أشكالهم وألوانهم ئحهم مختلفون في أجسامهم وفيوالناس بمختلف شرا            

وفي ترتيب العمليات ،  قسمات وجوههم، وفي تشكالت أعضاء النطق الثابتة واملتحركة

األحداث الكالمية وفي بيئاتهم وأزمانهم ولغاتهم وعاداتهم النطقية... كل  الذهنية عند إنتاج

دقيقة إلصدار الصوت اللغوي الواحد،  هذه املحددات تجعلنا نؤكد على عدم وجود نقطة

، فلم أقرأ عن واحد منهم أنه  ولعل النحاة القدماء كانوا على دراية جيدة بهذه الحقيقة

حدد مخرج الصوت بدقة متناهية، أو نقطة محددة جًدا، بل كلهم ذكروا املخارج في شكل 

ي إنتاج األصوات أحياز واسعة نسبًيا تترك متسعا للناطق كي يوظف قدراته النطقية ف

اللغوية، فلم يضيقوا واسعا. وكذلك فعل السادة القّراء عند وصفهم ملخارج األصوات 

 تأسيا بمنهج النحاة.
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كما أن النحاة والقّراء نسبوا للحيز الواحد أكثر من صوت، وهذا دليل آخر على                

الجيم والشين والياء من وسط : العين والحاء من وسط الحلق، و  ، فقالوا مثال سعة املخرج

وسط الحنك األعلى، والطاء والدال والتاء مما بين طرف اللسان وأصول  ه وبيناللسان بين

، والظاء والذال والثاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، والباء وامليم والواو مما  الثنايا

قيق ملوضع خروج الصوت الد تحديد... وكلها تحديدات واسعة تفتقر إلى ال بين الشفتين

وطريقته، ولذلك يعتمد في تلقينها على املشافهة والتدريب، ودقة االلتزام بالصفات 

املصاحبة للصوت مما حدده النحاة والقّراء الذين ذاقوا هذه األصوات وتمثلوها، وعاشوا 

 في بيئاتها األصلية أو كانوا قريبين من ذلك.

دنا على الترفق بالناطقين عند تعليمهم أصول النطق إن هذه الحقيقة تساع               

،  ضيق على الناس ما وسعه هللا تعالى عليهمنسعة، فال  واألداء الصحيح، فاألمر فيه يسر و

 إذا خرج األداء عن طبيعته وخصائصه والمس مخرًجا آخر واكتسب صفات مغايرة
ّ

كما ، إال

 تدخل وإصالح الخلل، فتحول إلى صوت آخر، فالبد بعد ذلك من ال سنرى ،

ن دراسة املخارج كما قررها النحاة والقّراء كانت مصممة ألجيالهم، وتلبي إ            

احتياجاتهم، حيث الفصاحة والقرب من منابع العربية الصحيحة، لكن بعدنا اليوم عن 

زمن الفصاحة وطغيان العادات النطقية، جعل الحديث عن املخارج يفرض شكال آخر 

 مع الظروف املستجدة،  يتناسب

على األصوات اللغوية العربية  بعض إلى عرض يةالبحثالورقة  هسنعمد في هذو                

كما قرره النحاة والقّراء، ونذكر الكيفية العضوية  ياألصل ا، بذكر مخرجهسبيل التمثيل

دنا مما أفسد التي يخرج بها، ثم نشير إلى أشكال اللحن والخطأ التي عمت وانتشرت في بال 

، وسنركز على األصوات التي مسها التغير فقط، بفعل العادات األداء اللغوي الفصيح جمال 

 النطقية أو الجهل بطبيعتها الصوتية.

إن قضايا اللحن واالنحراف في نطق األصوات اللغوية تالمس املخارج والصفات            

ا الصفات عند عملية الوصف معا ، ولذلك سوف لن نعزل قضايا املخارج عن قضاي
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وسنمثل بثالثة والتحليل إال من باب التقسيم املنهجي من أجل أن تكون الصورة واضحة ،

  أصوات مسها اللحن بشكل واضح ، وهي : التاء والثاء والجيم .

التاء صوت يخرج مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا،  : صوت التاء             

ين يالثنيتين العلي ى أيضا، وتسموالسفليان لسنان األماميان العلويانوالثنايا هي ا

، وهو العلييين على منبت الثنيتين (جزؤه األمامي)فحينما نضع طرف اللسان، والسفليين 

املوضع من اللثة الذي تخرج منه الثنيتان، ونوقف الهواء تماًما ثم نفك الضغط بانفصال 

، ولذلك تتصف التاء بالشدة وهي انحباس الهواء في طرفي حجز الهواء يصدر صوت التاء

. فإذا تزحزحنا قليال عن هذا املوضع إلى األمام أو إلى الخلف 
ً

مخرج الصوت انحباًسا كامال

 سيتغير جرس الصوت.

ويقع اللحن في هذا الصوت في كثير من مناطقنا بالجزائر، وبأشكال كثيرة منها              

سكيكدة، وبسكرة،  ، وميلة، و جيجلو ، وهي كثيرة في قسنطينة، ( تس نطقها قريبة من )

سيدي بلعباس، و... وهي بال شك لحن فضيع من و ، وتلمسان، ، وتقرت  والوادي، وورقلة

 نواح عديدة، منها: 

مخرجه، بتحريك طرف اللسان من موضع أصول الثنايا إلى وسط  في تغير                 

بذلك يكسو و ملخرج أحرف الصفير، وهي السين والصاد والزاي، الثنايا، وهو موضع مقارب 

 صوت التاء عند أدائها رخاوة وصفير.

تغير في الصفة، ألن تغير مخرج الصوت يؤدي إلى تغير في صفته، وكال من                  

السين والصاد والزاي أصوات رخوة صفيرية، وعليه تكتسب التاء املنحرفة شيئا من 

لصفير، اكتسبته من رخاوة أصوات الصفير الثالثة )س،ز،ص( نتيجة التداخل الرخاوة وا

يقول الشيخ عبد الوهاب القرطبي : " ومما يسرع إليه أن شوائب الصفير قد  املخرجي،

يقول الصفاقس ي: "ومنها إبدالها سينا أو ،و  (4)تلحقه فيتصل به طرف من الزاي والسين "

قد كثر هذا على األلسنة، وأحرى إن كانت ساكنة نحو كالسين فيحدث فيها رخاوة وصفير، و 
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فتنة، واتل حتى أن بعض من كثر جهله وضعف عقله يستحسنه ويجعله من الفصاحة 

  (5)ورقة الطبع، وهو لحن ال تحل القراءة به، فاحذره وحذر منه".

ي الحالة (، فإذا كان اللسان يتقدم نحو الخارج ف تش بعض الناس ينطقونه )                 

( إلى موضع السين، فإنه في هذه الحالة يتراجع اللسان إلى الوراء  ست األولى عند النطق بــ )

قليال عند قطع الهواء باتجاه اللثة تاركا موقعه األصلي، مقترًبا من وسط اللسان، وهو موقع 

خوة األصوات الشجرية )ش،ج،ي(، ولذلك يمتزج التاء بالشين، فتصبح التاء املنحرفة ر 

 برخاوة الشين، وهو أيضا لحن يجب اجتنابه وتصحيحه.

بعض الناس أيضا يبالغون في نطق التاء فيرفعون اللسان عند النطق به                    

 التفخ
ّ

م والترقيق، يباتجاه الطبق فيقترب التاء كثيًرا من صوت الطاء، إذ ال فرق بينهما إال

هذا النوع من األداء مستهجًنا، قال: "والطاء التي  واإلطباق واالنفتاح، وقد عّد سيبويه

فمثلما ال يجوز النزول بالطاء إلى مرتبة التاء فتضعف خصائصها، ويزول إطباقها  (6)كالتاء" 

كذلك ال يجوز الصعود بالتاء نحو الطاء فيختفي ترقيقها وانفتاحها، يقولون في تمر: طمر، 

دالها طاء وأكثر ما يكون إذا جاورت حروف وفي أنت: أنط، يقول الصفاقس ي: "ومنها إب

  (7)اإلطباق..." 

( والتي تمثل بدائل تس، وتش، وطإن هذه الحاالت الثالث املذكورة آنًفا )                 

منحرفة عن صوت التاء نتجت من تجاور األحياز املخرجية، فكلما ابتعد الناطق عن مخرج 

، ةديد بكل ما يتضمنه من خصائص صوتيصوت ما وقع حتما تحت تأثير املخرج الج

 فيفسد بذلك الوقع السمعي للصوت ويقع االنحراف واللحن.

ومن اللحن في إنتاج صوت التاء أيضا ارتفاع طرف اللسان من أصول                     

، فينتج صوت فيه ش يء من الرخاوة يشبه صوت الدال باتجاه الحنك اللين  الثنايا قليال 

 هة.فعه السمعي عن صوت التاء الشديدة، وهذا األمر يتبين فقط باملشايختلف في وق
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قد يشعر املتعلم أثناء تصحيحه لفظ التاء والعدول به إلى األداء الصحيح بش يء             

من الغرابة والصعوبة في اكتساب النطق الجديد، لكن باملمارسة املستمرة والتكرار، 

ن الكريم، والسعي نحو سالمة التالوة يمكنه أن يتغلب على واستشعار املسؤولية اتجاه القرآ

اللغوي  ذلك الشعور، وتلك التصورات، وتلك املشقة، وحينما يداوم املتعلم على السلوك

ا لديه، بل يستهجن غيره، وهللا سبحانه وتعالى ييسر لعباده سبل 
ً
الصحيح يصبح مألوف

تعلم أن يغير السلوكات اللغوية الخاطئة الخير واإلصالح ونوايا التقرب. وإذا استطاع امل

خارج إطار التالوة، أي في خطاباته اليومية فليفعل تأسيا بلغة القرآن، فإذا شق عليه ذلك 

وعسر عليه متابعة التصويبات في سائر كالمه فليركز جهده على تالوة القرآن الكريم، 

صورة متسعا في النطق و تعالى  اللهجية التي جعلها هللا سواه من قبيل األداءات وليعتبر ما

 من صور اإلعجاز في الخلق والحياة )واختالف ألسنتكم(.

يخرج الثاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، فعندما  : صوت الثاء                  

يالمس طرف اللسان أطراف الثنايا العليا والسفلى مًعا، وكأنك تعض لسانك عضا خفيفا 

اء من التسرب عبر جنبات اللسان عند عملية القطع، فهو بهذا الوصف جًدا ليتمكن الهو 

صوت رخو يقع فيه الخطأ بأشكال كثيرة من جهة مخرجه، أبرزها إبداله تاًء بشكل كامل، 

ي أشقائنا باملغرب األقص ى، وهذا في كثير من مناطق بالدنا، وتظهر بشكل بارز عند أهال

لنطق، فإذا صادفته تاء في سياقات اللغة نطقها أيضا يبدل الثاء تاًء صحيحة ا ناوبعض

 الغين والقاف. يتس، أو تش وهذه من املفارقات النطقية، تماما كما هو الحال في صوت

م،                  
ُ
ومن أشكال اللحن فيها قلبها سيًنا عند أهل مصر، يقولون ُسّم في ث

بات في الثبات، وهكذا. وه ، السقافة في الثقافة و وسابقه لحن يجب اجتنابه ووضع والسَّ

 القرآن الكريم. تالوة كل صوت في موقعه من األداء السيما في

إن الحاالت املذكورة املتعلقة بصوت الثاء ال تمثل انحرافا مخرجيا بقدر                    

 يدخل ضمن تأثير العادات النطقية، فيجب الحرص على االلتزام باألصوات 
ً

اعتبارها إبداال
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اإلبدال في كثير من األحيان تؤدي إلى تغير كبير في املعنى  بنية، ألن عملياتفي مواقعها من األ 

 ا يؤثر على سالمة التالوة.مم

هو صوت شجري، يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط  : صوت الجيم                

من جهة  الحنك الصلب الحنك األعلى )سقف الفم(، فحينما يالمس وسط اللسان آخر

 ينتج صوت الجيم، فإذا لم تكن 
ً

اللهاة مالمسة شديدة، ينحبس الهواء معها انحباًسا كامال

املالمسة شديدة تسرب الهواء، وتسربه ينقله من الشدة إلى الرخاوة وقريًبا من ذلك يحدث 

مع صوت الياء التي تشترك معها في الحيز، ولذلك نجد بعض اللهجات العربية من يقلب 

: رَيال في رجال، حيا هللا من يانا في حيا  مناطق الخليج ظاهرة يقولون قي ياًء، وهي الجيم 

... وهذا اإلبدال ناتج من التقارب في املخرج أو لنقل  هللا من جانا، الدياي في الدجاج

 االشتراك في الحيز. 

أيضا من الحيز تشبيهها بالشين، وهما هو والوجه اآلخر النحراف النطق بالجيم                 

كسبنا الشين شيئا من الجهر تحولت إلى الجيم الشائعة في عاملنا العربي، أنفسه، ألنه إذا 

وكثيرا من مناطق الجزائر عدا بعض املناطق كالعاصمة وضواحيها وبالد القبائل، وبعض 

 .مثل سطيف وبرج بوعريريج مناطق الشمال الشرقي

دتها، ويجري مع أدائها الهواء كالشين، تنتقل من حينما تفقد الجيم ش                  

الفصاحة إلى االستهجان، وقد عدها سيبويه من األصوات املستهجنة قال "والجيم التي 

، وهذا التشبيه في تعريف سيبويه يفيد إكساب الصوت األول )الجيم( بعض  (8)كالشين"

وت من القوة إلى الضعف خصائص الصوت الثاني )الشين(، وهي الرخاوة، فهو انتقال بالص

في هذا استهجان في األداء، ويقابل هذا املعنى أن في األصوات املستحسنة "وتكون خمسة 

وثالثين حرفا بحروف هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين، وهي كثيرة يؤخذ بها 

  (9)وتستحسن في قراءة القرآن واألشعار وهي:... والشين التي كالجيم"
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إن هذا الصوت أعني الجيم املشبهة بالشين في رخاوتها والتي أصبحت منتشرة                   

جارية على األلسن، متأصلة في الطبع مستملحة في األداء أخرج الجيم عن طبعها 

وفصاحتها، وقد سماها الشيخ القاض ي ابن حامني املوريتاني بالجيم الصنهاجية، وقد عبر 

: "فلنصرف عنان القلم عن ذلك ولنجعل  اء، يقول عن انحرافها بالبدعة الفضيعة الشنع

بالكالم على البلية والداهية الدهماء والبدعة الفضيعة  - ختم هللا لنا بالحسنى -الختام 

الشنعاء، وهي الجيم الرخوة املتفشية أعني الجيم الصنهاجية، التي فشت في هذه البالد 

ا كل االستحسان من على طبعهم املغربية، واستحكمت، واعتقدها املعتقدون، واستحسنه

وقرائهم معتمدون، ال يسمعون فيها لومة الئم وال نصح ناصح، وكونهم على هدى من ربهم 

  (11)يزعمون"

لقد أكد علماؤنا قديًما على وجوب التحفظ من أن تفقد الجيم شدتها فتتشبه            

، ويقول ابن (11)طها به"بالشين، يقول القرطبي: "ويتوقى فيه دخول الشين عليه، واختال 

الجزري : "وجب التحفظ من أن تجعل شيًنا ألنهما من مخرج واحد، فإن قوًما يغلطون 

  (12)فيها" 

ومن صور اللحن فيه أيضا أن يلحقه ش يء من الزاي فيقترب منه حتى ليكاد               

إلى هذه الحالة قائال:  ... ، وقد أشار القرطبي يبدل به، يقولون: زاء في جاء وزميع في جميع

، فليحذر القارئ من االنحراف بنطق هذا الصوت إن (13)"وقد تطرأ عليه شائبة من الزاي"

 من جهة تغيير مخرجه أو بعض صفاته.

ومن صور اللحن في صوت الجيم التي ال توجد عندنا في بالد املغرب، بل                    

 يم ق، وهي بين القاف والكاف، وذلك في مصر ومانجدها في مصر، والخليج، وهي إبدال الج

شارة. جاورها من بالد السودان، وإبدالها ياًء عند بعض أهل الخليج العربي كما سبقت اإل 

 .القرآنجوز في تالوة يوهذه الصور جميعها لحن ال 
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في نطق األصوات اللغوية العربية بفعل العادات النطقية هذه بعض صور اللحن            

تي استحكمت في ألسنتنا ، والتي ال تزول برغبة منا واستشعار املسؤولية اتجاه هذه اللغة ال

بالرياضة املستمرة السيما وأن األمر متعلق بتالوة القرآن الذي ينبغي تالوته بأصوات  وأيضا

 اللغة العربية ال بغيرها .
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 أصول بعض مفردات اللهجة العاّمية في إقليم تيديكلت وعالقتها بالفصحى.

 أ . عمر بوشّنة. إعداد:
        

اليومية ويتواصلون هبا، وهذا هو البعد  من املعروف أن لكل سّكاِن منطقٍة معيّنٍة ألفاظًا خاّصًة هبم؛ يستخدموهنا يف حياهتم       
ا أصواٌت  "ه( عند وضع حّد هلا بقوله: 293االجتماعّي لّلغة اإلنسانية، الذي عناه اللغوّي الفّذ أبو الفتح ابُن جّّن ) أما حدها فإهنه

يدرك أهنا ذات طبيعة اجتماعية، وهذا ما جيعل عملية التواصل أحياناً  "كّل قومٍ   "فاملتأّمل لقوله: 1 ."يعّّب هبا كل قوم عن أغراضهم
 متعّذرة بني أقوام وأقوام آخرين؛ نظراً النفراد بعضهم بكلمات واستعماالت لغوية ليست عند بعضهم اآلخر.

وبالتحديد يف منطقة آولف بوالية أدرار ينسحب علينا هذا الطرح؛ فقد انفرد األولفّيون مبفردات يف وحنن يف إقليم تيديكلت 
 هلجتهم العامية هي غريبة عند غريهم غري مفهومة، وهذه املفردات الغريبة منها ما اندثر من االستعمال ومنها ما الزال مستعمال، كما أنّ 

حى، ومنها ما ال أصل له، وأغلبها قد تغرّيت يف بنيتها بفعل تالعب األلسنة هبا والزالت داللتها  منها ما له أصول يف اللغة العربية الفص
 .   كما هي، ومنها ما تغرّيت داللته سواٌء كان ذلك ارتقاًء أم احنطاطاً 

تعريف به وحتديد وسنحاول يف هذه الورقة البحثية التعريج على بعض املفردات اليت تنتمي إىل هلجة إقليم تيديكلت، بعد ال
واإلشارة إىل بعض الدراسات السابقة اليت اهتّمت بالتأصيل للعاّمية وحماولة ربطها بالفصحى ، مث العمل إجرائيّا موقعه جغرافيا وتارخييا، 

للغة إىل أصوهلا يف ا املفردات اليت وردت يف هذه اللهجةوحماولة إرجاع هذه   على مدونة األلفاظ واملفردات العامية اخلاصة بإقليم تيديكلت
 العربية الفصحى، وذلك بعد حصر حدود الدراسة يف جمالني: 

: يتعلق بأحد مستويات اللغة وهي املستوى اإلفرادي املعجمي؛ نظرا ألّن املوضوع يشمل اللغة وهي  مجال لغويّ  .1
ترتكب من مستويات متعّددة؛ منها الصويت واإلفرادي والرتكييب وغري ذلك، ودفعًا للتطويل فسيتم االقتصار على 

ول بعض املفردات يف اللهجة األولفّية مستوى واحد وهو املستوى اإلفرادي املعجمي، الذي سنبني من خالله أص
 وعالقتها بالللغة العربية الفصحى.

: ويتحّدد يف أقليم تيديكلت الذي يقع يف والية أدرار، وهو أحد أقاليمها الثالثة اليت يقطنها اجملتمع مجال جغرافيّ   .3
وهي منطقة آولف دون سواها  اجلزائري الصحراوّي، وبتحديد أكثر دقّة ستكون الدراسة خاّصة بعاصمة هذا اإلقليم،

 من املناطق. 

و جتدر اإلشارة إىل أنّه قد يرد شيء من األلفاِظ خارج هذا التحديد اجلغرايف؛ نظرًا الشرتاكه مع بقية املناطق أو األقاليم 
 لذي أشرنا إليه آنفا يف التحديد. األخرى، ورمّبا حىت مع الّسواد األعظم لسكان اجلزائر، غري أنّنا حفلنا بالكثري من جهة املوقع اجلغرايف ا
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 أواًل: التعريف بإقليم تيديكلت.

 :"توات"التعريف بمنطقة  أدرار  (1

إقليم تيديكلت أحد األقاليم الثالثة اليت تتشّكل منها والية أدرار، أو كما تسّمى منطقة توات قدميا، ويعود أصل تسمية  يعدّ 
ظ األتوات ويعود ذلك إىل عهد الدولة املوّحدية اليت امتّد نفوذها إىل هذا اإلقليم، ففي سنة أدرار بتوات إىل عّدة آراء منها اشتقاقه من لف

لطان  املوحدين على املغرب. فبعث قائديه علي بن الطيب والطاهر بن عبد املؤمن ألهل الصحراء، هـ غلب املهدي الشيعي س815
 2ألن السلطان قبله منه يف املغرم. وأمرمها بقبض األتوات، فُعرف أهل هذا القطر بأهل األتوات؛

وبني كل الروايات يبقى االختالف األساسي يف أصل اشتقاق الكلمة نفسها، هل هو من الفعل واتى يوايت/ أم هو اسم املغارم 
التكرورية، أو الذي يعّن األتوات، أو هو غري هذا وذاك، وإمنا هو اسم أعجمّي حيمل دالالت خاصة تبعا للغة األم، األمازيغية، أو 

  3العربية.

ولقد ورد ذكر اسم توات لدى بعض املؤرخني العرب القدامي من أمثال العالمة عبد الرمحان بن خلدون عند حديثه على مواطن 
 فمواطنهم من بني تلمسان إىل وجدة إىل مصب وادي ملوية يف البحر ومنبعث"ذوي عبيد اهلل أحد القبائل املتوطنة يف اجلزائر فيقول: 

وهذه كلها  إىل تاسابيت وتوكرارين وادي صامن القبلة وتنتهي رحلتهم يف القفار إىل قصور توات ومتنطيت ورمبا عاجوا إىل ذات الشمال
 كما يذكر أّن بالد السودان أغلب فاكهتهم تأيت من هذه املنطقة.  4"إىل بلد السودان... القفر رقاب

يف ما بينها وعة كبرية من القبائل واألجناس البشرية، تتمايز هذه األجناس والقبائل ويشكل هذا اإلقليم  نقطة التقاء وجتمع جملم
ها. فبغض بلهجاهتا احمللية املختلفة ، إضافة إىل متايز عاداهتا وتقاليدها، غري أن ما جيمع هذه اخلاليا التجمعية الكّبى أكثر بكثري مما يفرق

تاريخ، تأيت اللغة العربية الوطنية والرمسية لتكون لسانا موحدا للجميع، وتكون رافدا أساسيا النظر عن عناصر اهلوية الثابتة من وطن ودين و 
ملا أصبح يشكل هلجة حملية تواتية جامعة تضرب فيها العامية العربية بسهم وافر حبكم عوامل عدة. ويبقى اجلزء اليسري لبقية اللهجات، 

  5لفصحى إذ يكاد يكون الفارق الوحيد بينهما متمثال يف اإلعراب فقط.وهذا ما جعلها تقرتب كثريا من اللغة العربية ا

العرق الغريب  وبالد السودان، حيّدها من الشمال ما بني سفوح األطلس اجلنويبوأما بالنسبة للموقع فإهنا متثل منطقة عبور 
 4وهضبة تادمايت، ومن اجلنوب هضبة مويدير ويشكل واد الساورة الطريق التجاري ملنطقة توات، كما تقع هذه املنطقة بني خطي طول 

 مشاال، وتنقسم إىل ثالثة أقاليم هي:  23ـ  32شرقا وبني خطي عرض  1غربا إىل 

  6.إقليم تنجورارين ـ إقليم توات الوسطى ـ إقليم تيديكلت

قليم األخري دون قِسيمييه اآلخرين، فإننا سنقتصر عليه يف التعريف به دون سواه من حيث موقعه وما دامت دراستنا ستتعّلق باإل
 وتارخيه وأهم األماكن اليت يتضّمنا.
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 .وقصوره التعريف بإقليم تيديكلت (2

الذي يصّب يف واد  "أقرابا"تيديكلت بني توات األصل غربا وهضبة تادمايت مشاال وهضبة مويدر جنوبا، خيرتقها وادي  توجد
إينغر باللغة الّببرية كف اليد أو اليد املفتوحة. ومن أهم قصورها: قصور عني صاحل، وقصور  مسعود حنو اجلنوب الغريب . وتعّن تيديكلت 

 7صور آولف  هذه األخرية اليت  ستكون حمّل دراستنا.وق ر تيط وقصور أقبليوقص

 التعريف بمنطقة آولف: (3

و  32و     23و  35حمصورة بني خطي و تقع يف هناية منخفض تادمايت، وتبعد حبوايل مثانني كيلومرتا مشال شرق رقان،  
، وهي عبارة عن أرض مسطحة م393غربا، بعلو فوق سطح البحر يقّدر ب:  23و  1شرقا و  23و  3مشاال وخّطي الطول  23

اليت  منبسطة قليلة التالل واملرتفعات، مليئة بالكثبان الرملية، عامرة بالنخيل، وتعرف لدى البعض بتيديكلت الغربية متييزا هلا عن الشرقية
 كما تنقسم إىل :  هي عني صاحل وضواحيها.

هيبة، قصبة موالي الطاهر، قصبة موالي عبد اهلل، أولف ، زاوية موالي ـ قصور أعراب تيديكلت: متقطن ، قصبة سيدي ملوك
 الشرفاء،  تقراف، قصبة حبادات، قصبة بالل، زاوية حينون، قصبة عمانات، قصبة أوالد شيل.

 ـ قصور أقبلي: ساهل، أركشاش، املنصور، قصبة سيدي العابد.

  8ـ قصر تيط: قصبة الشرفاء.

 احلكام مقر أي البائد االستعمار إلدارة الرئيس املركز وهي أولف دائرة ياتلبلد بالنسبة األم البلدية هي الوسط وأولف
   9.املستعمريني الفرنسيني العسكريني

دائرة عني صاحل. وملا تأسست والية أدرار مبوجب التقسيم اإلداري  "ورقلة"وقد كانت مدينة أولف تابعة لوالية الواحات 
م، وتعتّب منطقة أولف وتيدكلت عموما ممرا 1958م مت إحلاقها هبا بدائرة رقان، إىل أن أصبحت دائرة مستقلة يف 1924للسبعينات 

فرنسّيون قصد التعرف على طرق القوافل وحتديدها باالعتماد للقوافل التجارية العابرة للصحراء يف  اجتاه الدول اإلفريقية، وهلذا اهتم هبا ال
 10.حوقل احلسن الوزان، ابن خلدون وغريهم على دراسة كتب الرحالة العرب الذين جابوا الصحراء مثل ابن بطوطة، اإلدريسي، ابن

 بعض الدراسات التي عنيت بالعامية وعالقتها بالفصحى.ثانيا: 

 في القديم: (1

، وذلك ما جنده متجلّيا يف جهودهم واحلديث القدمي يفلقد كان االهتمام باللهجات ولغة العامة الشغل الشاغل لعلماء اللغة 
ما  "يف كتابه : (هـ159)  جند : الكسائيعلماء اللغة الذين اهتموا بذلك يف القدمي  ، ومنيف القدمي املنصبة ضمن تصحيح حلن العوام

 (هـ344)ن غرضه أن يصلح ألسنة العوام من حتريف الكالم الفصيح، مث توالت املؤلفات بعده فجاء ابن السكيتوكا "تلحن فيه العوام
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وألف كتابه إصالح املنطق ومن بعده جاء اإلمام ثعلب ووضع الفصيح ، وينهض هبذا العمل أئمة للعربية يف القرون التالية يف خمتلف 
يف كتابه حلن العوام يف األندلس، وتتكاثر املؤلفات يف  ( هـ229) البلدان اإلسالمية املختلفة، أذكر من بينهم أبا بكر الزُّبييدي األندلسي

تثقيف  "ن حلن العوام يف البلدان العربية، فيؤلف ابن مّكي املتويف يف أول القرن السادس اهلجري كتابا يف حلن العامة بصقلية، ويسّميه:بيا
، ويكمله "درّة الغّواص يف أوهام اخلواص "فيؤلف كتابه: ات املشهورةصاحب املقام ( هـ812)، وال يلبث احلريري"اللسان

املدخل إىل "كتابه: ( هـ822) ، ويؤلف ابن هشام اللخمي األندلسي"تكملة إصالح ما ختلط فيه العامة"بكتابه: ( هـ843)اجلواليقي
  11كتابه: تقومي اللسان يف حلن عامة بغداد. والقرن السادس اهلجري يؤلف ابن اجلوزي "تقومي اللسان وتعليم البيان

يسعون جاهدين إىل رّد العامية إىل أصلها الفصيح، بعدما حرّفتها ألسنة واملالحظ على مجيع هذه املؤلفات أن أصحاهبا كانوا 
قبل أن تعدو عليها عادية  العوام يف خمتلف األمصار، وهذا كله ما يدّل على أهنا مل تفقد هذه االستعماالت هويتها اليت كانت عليها

يف عصرنا احلديث هناك ثلة من العلماء ممن انّبوا إىل رّد  اللحن. ولعل هذا العمل مل يقتصر على علمائنا القدماء دون سواهم بل حىت
 االستعماالت الشائعة يف لغة العامة إىل أصوهلا يف الفصحى.

 في الحديث: (2

حتريفات "لعّل أشهر كتاب عّن بإصالح ما حرّفته العامة يف عصرنا احلديث هو كتاب الدكتور شوقي ضيف املوسوم ب:  
وكان خيّص يف دراسته البيئة اليت نشأ  ، وذلك ألنّه مشل مستويات اللغة مجيعها "والبنيات واحلروف واحلركاتالعامية للفصحى يف القواعد 

األلفاظ الرتكية " أما خبصوص اجلزائر فنجد أّول من صّنف كتاباً قريبا من هذا الباب الدكتور حممد بن أيب شنب بعنوان: ، فيها وهي مصر
وهو حماولة جلمع األلفاظ الرتكية والفارسّية اليت ال زالت موجودة يف استعماالت اللهجة اجلزائرية، مث  "جلزائريةوالفارسية الباقية يف اللهجة ا

، وهو كتاب يعىن بشكل مباشر "العامية اجلزائرية وعالقتها بالفصحى": الدكتور عبد امللك مرتاض الذي ألف كتابه : يأيت من بعده
 غة العربية الفصحى.بالتأصيل للهجة اجلزائرية يف الل

العالمة الشيخ  هذا فيما خيص اجلزائر عاّمة وأما فيما خيص الصحراء اجلزائرية وبالتحديد والية أدرار توات سابقاً، فإننا جند كتاب
الذي عقد فيه فصاًل بعنوان: التخطيط اللغوي يف منطقة توات، جاء يف  "الرحلة العلّية إىل منطقة توات"رمحه اهلل :  حممد باي بلعامل

تواتاً منطقة قدمية سكنها الّبابرة قبل اإلسالم ونزح إليها قبائل عربية وغري عربية إفريقية وفرنسية وتركية وعّبية وشلحية وكل  مبا أنّ "مقّدمته: 
فصحى والدارجة، وبقيت تلك اللغات على ألسن سكان توات، منها بقايا من طائفة هلا لغتها فانصهرت تلك اللغات باللغة العربية ال

ة باقية على اللغة الّببرية ؛ ألّن من املعلوم كما قال ابن خلدون ال عربية يف إفريقيا قبل اإلسالم هلذا جند يف حميطنا أمساء موروثة عن الّببري
  12 "كانت نوعا من اللغات ابربرية، وهذه األمساء تعم كل احمليطات.هلجتها وكذلك الرتكية والكورية والعربية والزناتية وإن  

ويواصل الشيخ حممد باي عرضه هلذه الكلمات على طريقة احلقوق الداللية، واضعا كل جمموعة منها حتت عنوان معني أذكر من 
 ذلك:

 .الثقافة الدينية والرتبوية من خالل اللغة الدارجة املمتزجة من عدة لغات دارجة 

 .الثقافة املنزلية من خالل اللغة الدارجة املمتزجة بعدة لغات 
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 .الثقافة اللغوية لآلالت املنزلية وغريها من خالل اللغة الدارجة املمتزجة من لغات شىت غري عربية 

 .ثقافة األلبسة من خالل اللغة الدارجة املمتزجة 

 ينيات من اللغة الدارجة املمتزجة بعدة لغات غري الثقافة الفالحية من خالل التخطيط اللغوي الدارجي وأمساء الع
 عربية.

 .ثقافة املوارد املائية من خالل اللغة الدارجة غري العربية بربرية وغريها 

 .من خالل التخطيط اللغوي الدارجي أمساء غري عربية متعلقة ببعض احليوان اإلبل والبغال واحلمري واخليل 

 ة الّببرية وغريها.ثقافة املأكوالت من خالالللغة الدارج 

 .ثقافة متعددة لبعض الكلمات الّببرية والفرنسية والكورية 

 .13ثقافة بعض الكلمات املتعددة يف احمليط ال زالت باقية على أصالتها يف اللغات املتعددة 

يبعد كثريا عن رغم سعي الشيخ حممد باي بلعامل إىل مجع وترتيب هذه الكلمات وفق حقول مفهومية معينة، فإّن عمله هذا ال 
عمل أصحاب املعجمات املوضوعية، كما أنه حرص على أن يبني يف أثناء عرضه لكل عنوان عالقة املفردات بغريها من اللغات املمتزجة 

 فيها،فكان ينّص عليها بذكر امسها.

ائريّة معجمها بالغتها أمثاهلا اللهجة التواتية اجلز  "الدكتور أمحد جعفري املوسوم ب: وغري بعيد عن هذا اجلهد العظيم جند كتاب
والذي جاء جامعا مانعا جلميع ما تعّلق باللهجة التواتية على مجيع املستويات، حىت اجلانب البياين والبالغي  " وحكمها عيون أشعارها

 يف األدب العريب من اللغة الفصيحة.له فيها حاول أن يؤّصل 

 رمحه اهلل من أن أغلب اللغات اليت امتزجت باللهجة التواتية هي الّببرية وجنده يتفق مع ما ذهب إليه الشيخ حممد باي بلعامل
وبنظرة أولية لطبيعة اللهجة التواتية يف أصوهلا وجذورها األولية ، وبغض النظر عن اللغة العربية األم "والزناتية والفرنسية وهبذا الصدد يقول:

دها الفرعية عن لغة الّببر أو الزناتة األصليني أو لغة الطوارق ال<ين استقروا باملنطقة هلذه اللهجة كما ذكرنا، فإننا ال جندها خترج عن رواف
  14"منذ القدمي. ويضاف إىل كل هذا وذاك لغة املستعمر الفرنسي إبان احتالله للجزائر.

الدراسة حسب مستويات اللغة، ولعّل ما مييز الدكتور أمحد جعفري يف كتابه هذا هو الصبغة العلمية األكادميية، فقد قسم هذه 
 فبدأ باجلانب املعجمي على مستوى القواعد والبنية الصرفية للكلمة، مث اجلانب البالغي الذي مشل مبحثي البيان والبديع ، وأخري اجلانب

ليّصل لكل كلمة ، أو األديب الذي يشمل األمثال واحلكم الشعبية وعيون الشعر الشعيب. وكان يف عمله هذا يعود إىل املعجمات العربية 
 تركيب أو أسلوب ورد يف اللهجة التواتية.

وبالرغم من كل ذلك يبقى كتاب الدكتور أمحد جعفري شامال يّتسم بالعمومية يف التناول، وهو ما حدا بنا ألن نفرد أقليم 
فردات خاّصة به ال سّيما يف منطقة تيديكلت وهو أحد األقليم املكونة ملنطقة توات أي أدرار هبذه الدراسة، نظرا لوجود كلمات وم

كما يقول الدكتور عبد املللك مرتاض،   15آولف، وليس إقدامنا على هذا تشجيعا منا للعامية أو إحياءً  منا هلا على حساب الفصحى
 ث العلمي اجلاّد.تستجلى إال بالبحولكن ألغراض علمية حبتة هتدف إىل التقري يف تراث املنطقة وسّب أغواره وأسراره اخلفية اليت ال 
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 وعالقتها بالفصحى. "آولف" ثالثا: أصول بعض مفردات اللهجة العامية في إقليم تيدكلت

لكّن ألسنة العوام قد تلّعبت هبا  "أُظنُّ "واليت تستخدم ملا يغلب فيه الظّن والشّك؛ وأصلها يف الفصحى هو:  "أْطَرنُّو"كلمة: ــ  10
 فأصبحت الظاء طاًء وأْقِحمْت الراء بني النون والظاء، كما أْشبعت حركة احلرف األخري مبا يناسبه.

حيث تستخدم عند املرأة األولفية عندما تريد البدء يف عملية الطحني، فيقال: اتـّّفل الّرحى، ومعىن ذلك أن تبسط  "التّ َفالْ "كلمة: ـ  10
. فأبدلت الثاء تاءً  "الثُـّفيال"يف العربية الفصحى هو:  "التّـفيالْ "ا فراشاً من جلد توضع فيه حىت يسقط الطحني فيه، وأصل هذه الكلمة هل

ت ريحيا الييد لِييقيي  "يف معجمه هتذيب اللغة:  (ـه 071)يف العامية، قال أبو منصور األزهريّ  الطهِحنيي من الثِـّفيال: اجلِْلد الهِذي يـُْبسط حتي
اب؛ويِمْنه قوُل ُزهري ييصف احلْيرب:  ..  16"وتـيْلقيح ِكشيافاً مثه تـُْنتيْج فـيتُْتِئم...  فـيتـيْعرككم عيْركي الرهحيا بِثفياهِلا الرتُّ

ِقيقي "يف لسان العرب:  (ـه700)وعند ابن منظور ُة جُتْعيُل حيْولي الرهحيى مُتِْسُك الده   17."الثِـّفياُل: اجْلِْلدي

أو  "احليشّ "وتطلق ملوضع قضاء احلاجة قدمياً؛ فمنه ما صنع من خشب ومنه دون ذلك. وأصله يف الفصحى:  "الَحْوشْ "ــ كلمة  10
وكانت تطلق على البستان؛ لكّنهم ملا كانوا يقضون حاجاهتم يف البساتني انتقلت الداللة إىل موضع قضاء احلاجة، فتلّعبت هبا  "احُلشّ "

احلْيشُّ  "يف معجمه املصباح املنري:  (ـه771).قال أبو العبّاس الفّيومي"احليْوشْ "أقحموا الواو بني احلاء والشني فصارت ألسنة العامة ف
ْوهُلُْم بـيْيُت احلُْشِّ جميياٌز أِلينه اْلعيريبي كيانُوا  ويِحشهاٌن فـيقي اْلُبْستياُن وياْلفيْتُح أيْكثـيُر ِمْن الضهمِّ ويقيالي أيبُو حيامتٍِ يـُقياُل لُِبْستياِن النهْخِل حيشٌّ وياجلْيْمُع ُحشهانٌ 
ُهْم يِف اْلبيسياِتنِي فـيليمها اختهيُذوا اْلُكُنفي ويجيعيُلوهيا خيليًفا عينـْهيا أيْطليُقوا عيلييـْهيا ذيلِ   18."كي ااِلْسمي يـيْقُضوني حيوياِئجي

فيأيت دائري الشكل رقيقاً ويقّدم  "الطاجني"وهو اخلبز الذي ختبزه املرأة األولفية من عجني الزرع على  "الخبز الرقيق أو الّرقّاقي"ـ  10
أي رقيق  "خبٌز رُقياق"وأصله يف الفصحىخاصة يف املناسبات مثل اخلتان واألعراس، ويعد من األكالت الشعبية األكثر شعبية يف املنطقة. 

ُة رُقياقيةٌ ويُخبـٌْز رُقياٌق  "قال الفّيومّي:  .19" بِالضهمِّ أيْي ريِقيٌق اْلوياِحدي

 20."ويالزُّْرُزوُر ِبضيمِّ اأْليوهل نـيْوٌع ِمْن اْلعيصياِفرِي. "وهو طائر معروف. وأصله يف الفصحى بضم الزّاي قال الفّيومي: "ورز  الزَّرْ "كلمة  ـ  10

فحدث فيه تقدمي وتأخري يف احلروف  "السُّخيام"تطلق على سواد القدر الذي تصنع منه الدواة وأصله يف الفصحى:  "الّسَمخْ "كلمة ـ   10
 21."يـُقيال ِمْنُه سيخهْمُت ويْجهيُه. السُّخياُم: سيواُد اْلِقْدرِ  "وحذف لأللف. قال األزهري:

 ةتطلق على التمر اليابس املكسر الذي حيّضر بطريقة تقليدية واحرتافية، مث يؤكل ُمقدهم الوجبات وله مكانة خاصّ  "الّسف وف"كلمة  ـ  17
 سيِفْفُت السهويقي والدهواءي ويحنيْويمُهيا، بِاْلكيْسِر، أيسيفُّه "شيء يؤكل يابساً قال األزهري: ه يطلق عاّماً على كلّ أنّ  األصل فيه. و عند أهل املنطقة

 السِّنِي، ِمْثلي سيُفوِف حيبِّ الرُّمان ويحنيْوِِه، سيّفاً واْستـيفيْفُته: قيِمْحُته ِإذيا أيخذته غييـْري ميْلُتوٍت، ويُكلُّ ديواء يـُْؤخيُذ غييـْري ميْعُجوٍن فـيُهوي سيُفوٌف،بِفيْتحِ 
 22 "ويااِلْسُم السُّّفُة والسهُفوُف.

سيفيْقُت  "وتعّن اللطم على الوجه بقوة، مع أداء هلجّي خاّص حبرف القاف. وأصله يف الفصحى:سفيقي قال الفّيومي:  "َصَفقَ "ــ كلمة  10
ُه ليطيْمُتهُ   23."اْلبيابي سيْفًقا ِمْن بياِب ضيريبي أيْغليْقُتُه ويأيْسفيْقُتُه بِاأْليِلِف لُغيٌة ويسيفيْقُت ويْجهي
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ُه أيقيْمُت ِسِننيي  "وأصلها يف الفصحى: تسىّن مبعىن بقي سنواٍت عند فالن قال الفّيومي: مبعىن انتظر.  "اّسّنى"ــ كلمة  10  "ويتيسينـهْيُت ِعْندي
 ويظهر أن العاّمة قد حرّفته وتلّعبت به قليال، رغم بقائه على داللته األوىل..24

 000)قال أبو نصر اجلوهري "القازوزة"ويطلق على مشروب غازّي معروف حيفظ يف زجاجات، وأصله يف الفصحى :  "القازوز" ـ 01
ويظهر أن داللتها قد ارتقت من اإلناء الذي  26."وياْلقياُزوزيُة إنياٌء يُْشريُب ِفيِه اخْليْمُر. "وعند الفّيومي: 25."قدح يوالقازوزيُة: مشربة، وه": (ـه

 يوضع فيه اخلمر وهي أم اخلبائث، إىل مشروب طّيب. مع تغيري يف البنية حبذف التاء األخرية عند العامة. 

وتشيع هذه الكلمة كثريا على ألسنة األمهات يف حالة الغضب من األبناء، وخاصة إذا تأخر االبن يف العودة إىل املنزل  "كيْرفيصْ "ـ  00
فإن أّمه تدعو عليه قائلًة: يعطيك كرفص. واملقصود هبا الشلل وعدم القدرة على احلركة بسبب عجز يف قدميه، وهو املعىن الذي تعنيه يف 

ْرفيسية" منه، مع إبدال الصاد سيناً، وأحرف الصفري كثريا ما يعتقب بعضها بعضا . قال ابن منظور :أو يقرب اللغة الفصحى   ميْشيُ : والكي
ُقييهد

 27 ".بـيْعضٍ  يف  بـيْعُضهُ  ديخيلي  ِإذا الرهُجلُ  وتيكيْرفيس. امل

وهي ما يشد به السروال حىت أصبحت يف العامية مركبة معه تركيبا إضافيا فيقال: سروال الّتكة، واألصل فيها أهنا عربية  "الّتكة"ـ 13
 يِف  أيْدخيليهيا بِالتِّكهةِ  اْستيتيكه وي  ُمعيرهبيةً  ويأيْحسيبُـهيا اأْلينـْبيارِيِّ  اْبنُ  قيالي  ويِسديرٍ  ِسْدريةٍ : ِمْثلُ  ِتكيكٌ  وياجلْيْمعُ  ميْعُروفيةٌ  التِّكهةُ "فصيحة قال الفيومي: 

 28 ".السهرياِويلِ 

أو الصنان، وهذ كلمة فصيحة قال وتطلق على الشخص الذي تنبعث منه رائحة كريهة، من إبطه أو بسبب العرق  "الذَّاِفر"ـ 12
تُـهيا ظيهيريتْ  ذيِفريةٌ  وياْمريأيةٌ  تيِعبي  بيابِ  ِمنْ  ذيِفرٌ  فـيُهوي  ذيفـيرًا الشهْيءُ  ذيِفري "الفيومي:  اْلِمْسكِ  كيانيتْ  طييِّبيةً  وياْشتيدهتْ  رياِئحي  29"كيالصُّنيانِ  كيرِيهيةً  أيوْ  كي

 غري أّن العامة جعلته خاّصا بالصُّنان دون الرائحة الطيّبية. 

وهي املكان الواسع الذي جيتمع فيه الناس وخاصة املساجد، فال يكاد خيلو مسجد من رْحبية تكون لصيقة به، يصلي فيها  "الرهحبية"ـ  14
الناس الصلوات اخلمس يف أيام الصيف تفاديًا للدخول إىل قاعة املسجد حيث احلرارة املرتفعة، وهي أيضا كلمة عربية فصيحة جاء يف 

ةُ  اْلميْسِجدِ  ويريْحبيةُ "املصباح املنري:    30" رِحيابٌ  وياجلْيْمعُ  احلْياءِ  ِبُسُكونِ  ِقيلي  اْلُمْنبيِسطيةُ  السهاحي

ْسحية"ـ  18
ي
 "وهي اسم آلة تستخدم يف الفالحة لتقليب األرض وللحفر وأعمال أخرى، وأصلها يف الفصحى املسحاة قال الفيومي:  "امل
اةُ    31 "اْلميسياِحي وياجلْيْمعُ  حيِديدٍ  ِمنْ  ليِكنـههيا اْلِمْجريفيةُ  ِهيي  اْلِميمِ  ِبكيْسرِ  اْلِمْسحي

وهو عبارة عن خيط يقّد من جلد املواشي بعد نتف وبرها، ويستخدم يف خياطة النعال، نظرا ألّن منطقة تيديكلت وال  "السهري"ـ  12
 ويالسهيـْرُ  "سيما آولف معروفة مشهورة بصناعة النعال اجللدية، وهذه الكلمة أيضا فصيحة وردت باملعىن نفسه يف املصباح املنري عند قوله:

  32 ".ويفـُُلوسٍ  فـيْلسٍ : ِمْثلُ  ُسُيورٌ  مجيُْعهُ  اجْلِْلدِ  ِمنْ  يـُقيدُّ  الهِذي

وأصلها  "شخلب دمو "وتستخدم هذه الكلمة حتديدا عندما يسيل الدم من رأس أحدهم بفعل فاعل، فيقال يف العامية: "شْخليبي "ـ 12
ُ  ويشيخيبي  جيريتْ  وينـيفيعي  قـيتيلي  بيايبيْ  ِمنْ  شيْخًبا ديًما اْلقيِتيلِ  أيْودياجُ  شيخيبيتْ  "قال الفيومي: "شخبي "يف الفصحى   ديره  شيْخًبا ميائِعٍ  ويُكلُّ  اللهبي

ْبُتهُ  ويسيالي    33".يـيتـيعيدهى ويالي  يـيتـيعيدهى أينيا ويشيخي
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شّج رأس شخص آخر حبجر مثاًل، وهي عربية فصيحة، غري أن العامة تبدل اخلاء وتستخدم هذه الكلمة حني يقوم شخص ب "فيديخي  "ـ15
ُغهُ  رأسه فيديْغتُ  يقال. اجملوف الشئ شدخ: الفدغ "غينا ، قال اجلوهري:   34".فيْدغاً  أْفدي

 ويِمْنهُ  "وتعّن عند العامة أن يكون الشخص ذا بطش ومكر يف قضاء احلاجات، وهي عربية فصيحة جاء يف املصباح: "الشهطارة"ـ 19
نٌ  شيطيري  يـُقيالُ  ولقد عرفت  35".ِمْنهُ  اْسمٌ  ويالشهطياريةُ  شياِطرٌ  ويُهوي  ويُخْبثًا ُلْؤًما ويأيْعيياُهمْ  ُمويافـيقيتـيُهمْ  تـيريكي  إذيا قـيتيلي  بيابِ  ِمنْ  ييْشطُرُ  أيْهِلهِ  عيليى ُفالي

 هذه الكلمة ارتقاًء، إذ الشخص الشاطر عند أهل املنطقة هو شخص حممود ومرغوب فيه.

ليةُ "وهي نوع من األحذية تلبسه العامة ذو هيئة وشكل خمصوصني، وهي كلمة أعجمية قال الفيومي:  "الصندالة"ـ   33 ِلميةٌ  ويالصهْندي  كي
ليةي  ليِبسي  إذيا تيصيْنديلي  فـيقياُلوا ِفيهِ  النهاسُ  ويتيصيرهفي  ميسياِمريُ  نـيْعِلهِ  يِف  ويييُكونُ  اخْلُفِّ  ِشْبهُ  ويِهيي  أيْعجيِميهةٌ    36 "الصهْندي

 ويتـُْفتيحُ  اْلِمْقليى ويُهوي  ُمعيرهبٌ  الطهاِجنُ "وهو اسم أداة تستخدم للقلي وأصلها يف العربية الفصحى: الطهاجن قال الفيومي:  "الطاجني "ـ31
 "وعند األزهري يف التهذيب يوردها ضمن املعّرب قال: 37".طييياِجنُ  ويمجيُْعهُ  لُغيةٌ  زييـْنيبي  وِزيانُ  ويالطهْيجينُ  طيوياِجنُ  وياجلْيْمعُ  ُتْكسيرُ  ويقيدْ  اجْلِيمُ 
 والعامة تشبع اجليم حىت تتولد عنها ياء. "38.الطهاِجنُ : اللهْحمُ  عيليْيهِ  يـُْقليى الهِذي للطهاِبقي : وقـيْوهلم:  طجن

وهو اإلناء أو املعون الذي يشرب فيه عند العامة ورمبا يؤكل فيه أيضا وأصله يف العربية الفصحى الطست قال الفيومي:  "الطهاس"ـ  33
 ويِسهيامٍ  سيْهمٍ  ِمْثلُ  ِطسياسٌ  اجلْيْمعِ  يف  يـُقيالُ  أِلينههُ  اْلِمثْـلينْيِ  اْجِتمياعِ  لِِثقيلِ  تياءٌ  اْلُمضيعهفينْيِ  أيحيدِ  ِمنْ  فيأُْبِدلي  طيسٌّ  أيْصُلهيا قـُتـيْيبيةي  اْبنُ  قيالي  الطهْستُ "

مُ  اْلفيرهاءُ  قيالي  اأْلينـْبيارِيِّ  اْبنُ  قيالي  اللهْفظِ  بِاْعِتبيارِ  ُطُسوتٍ  ويعيليى اأْليْصلِ  بِاْعِتبيارِ  ُطُسوسٍ  عيليى أيْيًضا ويمجُِعيتْ  ُطسيْيسيةٌ  التهْصِغريِ  وييف   اْلعيريبِ  كيالي
 ُهوي  فـييُـقيالُ  ويالتهْأنِيثُ  التهْذِكريُ  بـيْعِضِهمْ  عينْ  وينُِقلي  ِلْصتٌ  ِلص   يِف  قياُلوا كيميا طيْستٌ  تـيُقولُ  ويطييِّئٌ  ُمؤينـهثيةٌ  ويِهيي  هياءٍ  بِغيرْيِ  طيسٌّ  يـُقيالُ  ويقيدي  طيسهةٌ 

مِ  أيْكثـيرُ  ْأنِيثُ الته  الزهجهاجُ  ويقيالي  ويالطهْستُ  الطهسهةُ  ويِهيي  ويالطهْستُ  الطهسهةُ   أيْعجيِميهةٌ  ِهيي  السِِّجْستياينّ  ويقيالي  ليْفِظهيا عيليى طيسهاتٌ  ويمجيُْعهيا اْلعيريبِ  كيالي
ا ُمعيرهبيةٌ  مِ  يف  ديِخيليةٌ  ِهيي  اأْليْزهيرِيُّ  قيالي  ويهِليذي ِلميةٍ  يف  جييْتيِمعيانِ  الي  ويالطهاءي  التهاءي  أِلينه  اْلعيريبِ  كيالي   39".عيريبِيهةٍ  كي

 الطِّْنِفسيةُ  "ها يف الفصحى: الطنفسة قال الفيومي:لوهي بساط ثقيل يقي برد الشتاء، جيعله النائم على ظهره، وأص "الدنفسة"ـ  32
تـينْيِ  لُغيةٍ  وييف  السِّكِّيتِ  اْبنُ  ِمنـُْهمْ  مجيياعيةٌ  عيلييـْهيا وياقْـتيصيري  اْلعيالِييةُ  اللُّغيةِ  يِف  ِبكيْسريتـينْيِ   حتيْتي  جُيْعيلُ  ميا ُهوي  ويِقيلي  ريِقيقٌ  َخيْلٌ  ليهُ  ِبسياطٌ  ويِهيي  بِفيْتحي

 ويظهر أّن العاّمة قد أبدلت الدال طاًء فحرّفته عن وجهه الفصيح. 40".طينياِفسُ  وياجلْيْمعُ  اْلبيِعريِ  كيِتفييْ  عيليى الرهْحلِ 

يف وأصلها  "يْضليع"تقول العامة يف منطقة تيديكلت للرجل األعرج الذي ميشي وفيه عرج يف أحدى ساقيه إنه  "الرُجُل يْضليعْ "ـ  34
 بيابِ  ِمنْ  ظيْلًعا ويالرهُجلُ .اْلبيِعريُ  ظيليعي  "بالظاء والعامة حرّفته فنطقته بالضاد وهذا ما نّص عليه صاحب املصباح بقوله: "  يْظلع"الفصحى: 

ا بِاْلعيريجِ  شيِبيهٌ  ويُهوي  ميْشِيهِ  يِف  غيميزي  نـيفيعي    41 ".ييِسريٌ  عيريجٌ  ُهوي  يـُقيالُ  ويهِليذي

وهي لباس معروف يرتديه الرجل خاصة إذا قصد املسجد واصلها يف الفصحى العباءية وفيها لغة أخرى هي العبيايية، ومن مث  "لْعباييةْ  "ـ 38
  42 "أيْيًضا ويعيبياءياتٌ  اهْلياءِ  حِبيْذفِ  عيبياءٌ  وياجلْيْمعُ  لُغيةٌ  بِاْليياءِ  وياْلعيبياييةُ  بِاْلميدِّ  اْلعيبياءيةُ  "فهي ليست بعاّمية وال دارجة قال الفيومي هبذا الصدد:
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 وياْلغيدُ  "ويعّن بذلك غداً، وهذه لغة ثابتة يف الفصحى كما جاء يف املصباح املنري: "غْدوا"يقال يف العامية سألتقي بك  "غْدوا"ـ  32
مُ  ُحِذفيتْ  ليِكنْ  فـيْلسٍ  ِمْثلُ  غيْدوٌ  ويأيْصُلهُ  اْلُمتـيريقهبِ  اْلبيِعيدِ  عيليى أُْطِلقي  حيىته  ِفيهِ  تـيويسهُعوا مُثه  أيثيرِهِ  عيليى يـيْوِمكي  بـيْعدي  ييْأيت  الهِذي اْليـيْومُ   ويُجِعليتْ  الاله
 الشهاِعرُ  قيالي  إْعريابٍ  حيْرفي  الدهالُ 

  43 ".غيْدًوا أيخياهُ  اْليـيْومِ  ميعي  إنه ...  ديْلويا وياْدُلوياهيا تـيْقُلوياهيا الي 

 وياْلِمْغريفيةُ  "وهي امللعقة اليت يتناول هبا الطعام وتعرف لدى العامة كثريا بـ: ملْغرفية وهي عربية فصيحة كما جاء يف املصباح: "ملْغْرفيه"ـ  32
  44 ".ميغياِرفُ  وياجلْيْمعُ  الطهعيامُ  بِهِ  يـُْغريفُ  ميا اْلِميمِ  ِبكيْسرِ 

يقال بالعامية فديخ الشيء إذا كسره بقوة فأحدث صوتا، وأصلها يف الفصحى: فضيخي والعاّمة حرّفته فأبدلت الضاد داال؛  "فيديخي "ـ  23
رٌ  ويُهوي  اأْليْجويفِ  الشهْيءِ  كيْسرُ  اْلفيْضخُ "مع االحتفاظ باملعىن نفسه قال الفيومي:   ضيريبـُْتهُ  يْ أي  فيانـْفيضيخي  ريْأسيهُ  ويفيضيْختُ  نـيفيعي  بيابِ  ِمنْ  ميْصدي

  45 ".ِدمياُغهُ  فيخيريجي 

ا ُيْستـينـْقيعُ  اجلْيبيلِ  يف  نـُْقريةٌ  وياْلقيْلتُ  "وتطلق على احلفر اليت يتجمع فيه املاء، وهي عربية فصيحة قال الفيومي: "لْقليتْ  "ـ 21  اْلمياءُ  ِفيهي
تٌ  وياجلْيْمعُ    46 ".ويِسهيامٍ  سيْهمٍ  ِمْثلُ  ِقالي

وهو ما خيرجه املريض من طعام عّب فمه، ويف الفصحى هو القالس والتقّيؤ والعامة أبدلت الصاد بالسني القرتاهبما يف  "لْقالص"ـ  23
 ِمْلءي  كياني  إذيا بيْطِنهِ  إىلي  أيعياديهُ  أيوْ  أيْلقياهُ  ويسيوياءٌ  اْلفيمِ  إىلي  شيريابٌ  أيوْ  طيعيامٌ  بيْطِنهِ  ِمنْ  خيريجي  ضيريبي  بيابِ  ِمنْ  قـيْلًسا قـيليسي  "الصفة قال الفيومي:

تـينْيِ  وياْلقيليسُ  قيْيءٌ  فـيُهوي  غيليبي  فيِإذيا ُدونيهُ  أيوْ  اْلفيمِ    47 "ميْفُعولٍ  مبيْعىني  فـيعيلٌ  لِْلميْقُلوسِ  اْسمٌ  بِفيْتحي

وهو ما يغطي طلع النخلة أو العرجون فيكون يابساً، وأصله يف الفصحى القْنوان بالنون والعامة تبدل النون المًا قال  "القْلويان"ـ  22
 ضيمه  ِفيمينْ  ويبِالضهمِّ  اْلوياِحدي  كيسيري  ِفيمينْ  بِاْلكيْسرِ  ِقنـْويانٌ  وياجلْيْمعُ  قـيْيسٍ  لُغيةِ  يف  ويبِالضهمِّ  احلِْجيازِ  لُغيةُ  هيِذهِ  اْلِكبياسيةُ  مِحْلٍ  ِوزيانُ  وياْلِقنـْوُ "الفيومي: 

  48 "الشهجيريةِ  فـيرْخُ  ويُهوي  ِصْنوٍ  مجيْعُ  ِصنـْويانٌ  اجلْيْمعِ  يف  ويِمثْـُلهُ  اْلوياِحدي 

وهي عبارة عن هضبة صخرية مرتفعة تقع يف مشال منطقة تيديكلت، يراها الزائر من بعيد وعلى صخورها توجد رسومات  "الكيْدييه"ـ  24
 "ويُمًدى ُمْدييةٍ  ِمْثلُ  ُكًدى وياجلْيْمعُ  الصُّْلبيةُ  اأْليْرضُ  اْلُكْدييةُ  "أثرية تعود لزمن غابر، وأصل هذه التسمية عريب فصيح كما جاء يف املصباح:

 امة تنطقها بفتح الكاف خالفاً للفصيح وهو الضّم.والع49

ْرنياف"ـ  28 فصيحة إال أن وتطلق على أصل اجلريدة يف النخلة وبه يستعان على تسلقها يف أثناء اجلّن والتأبري، وهي كلمة عربية  "الكي
 السعيِف، ِجْذعِ  يِف  تـيْبقى الهيِت  الكيريب ُأصول: والُكْرنياف الِكْرنيافُ : كرنف": جاء يف لسان العربالعامة تفتح الكاف ويف الفصيح مكسورة 

ةُ  الكريب، فـيُهوي  السهعيفِ  ِمني  ُقِطع ويميا هْ  اْبنُ . كيريانِيف والِكْرنياف الُكْرنياف ويمجيْعُ  وِكْرنيافية، ُكْرنيافية اْلوياِحدي  والُكْرنُوفية والِكْرنيافية الُكْرنيافية: ِسيدي
لتزِقُ  اْلغيِليظُ  السهعيفيةِ  أيصل

ُ
 وييِف . األيكتاف أيمثال صياريتْ  ييِبسيتْ  ِإذيا الهيِت  الِعراض الِغالظ السعيفِ  ُأصول الكيريانِيف: ويِقيلي  النهْخليِة، جِبذْعِ  امل

لةً  بِقربيِته فأيتى ويسيلهمي، عيليْيهِ  اللههُ  صيلهى اللهِه، ريُسولُ  ضيافيهُ  ويقيدْ : الواِقميّ  حيِديثِ   حيِديثِ  وييِف . اْلغيِليظيةِ  السهعيفيةِ  أيصل ويِهيي  بكْرنافة، فعيّلقها َني
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 ميْكُتوبًا كياني  أينه يـيْعِّن  الكيريانِيف، يِف  وياْلُقْرآنُ : الزُّْهرِيِّ  حيِديثِ  وييِف .تـينـْهيشه أيشاِجع وكيريانِيفها سعفيها اْلِقيياميةِ  يـيْومي  عيليْيهِ  بُِعثي  ِإاله : ُهرييـْريةي  أييب
  50 ".كيريانِيفه ِمنْ  ِجْذعيها جيريدي : النهْخليةي  وكيْرنيفي . الصُّحف يف  مجيِْعهِ  قـيْبلي  عيلييـْهيا

وتعّن أنه شرب من اإلناء الذي خصص للشرب فيه للكبار، وعادة ما تقال لألطفال الصغار ألهنم يشربون يف  "رْكيْع يف الكايرْ "ـ  22
اإلناء الكبري دون أدب وال استحياء، وأصلها يف الفصحى: كيريعي  مع أداء وكيفية خمصوصة وهي أن يشرب الشخص من موضع املاء 

 ويكيرِعي  ِبكيرْعٍ  فـيليْيسي  آخيري  ِبشيْيءٍ  أيوْ  ِبكيفهْيهِ  شيِربي  فيِإنْ  ميْوِضِعهِ  ِمنْ  بِِفيهِ  شيِربي  ويُكُروًعا نـيفيعي  بيابِ  ِمنْ  ْرًعاكي  اْلمياءِ  يِف  كيريعي  "مباشرًة قال الفيومي:
نياءِ  يِف  ويكيريعي  لُغيةً  تيِعبي  بيابِ  ِمنْ  كيريًعا   51 ".ِمْنهُ  فيشيِربي  إليْيهِ  ُعنـُقيهُ  أيميالي  اإْلِ

وبعد إعدادها تقطع قطعا وتطلق على اخلبز الذي يتم إعداده يف اجلمر بطريقة خمصوصة ويكون مصنوعا من دقيق الزرع،  "الكْسره"ـ  22
ة صغرية ويفرغ عليها من املرق املعّد بلحم الضأن عادًة ،وهي من األكالت الشعبية األكثر شعبية يف أوساط اجملتمع التيديكليت، وهي عربي

  52 ".ويِسديرٍ  ِسْدريةٍ  ِمْثلُ  ِكسيرٌ  وياجلْيْمعُ  اخْلُْبزِ  ِمنْ  اْلِكْسريةُ  ويِمْنهُ  اْلميْكُسورِ  الشهْيءِ  ِمنْ  اْلِقْطعيةُ  اْلِكْسريةُ وي "فصيحة قال الفيومي: 

ْستُ  "إذا أتى على ما يف جوانبها من بقايا الطعام، وهي عربية فصيحة : "حليس القصعة"ـ  25 ًسا تيِعبي  بيابِ  ِمنْ  اْلقيْصعيةي  حلِي  فـيْلسٍ  ِمْثلُ  حلْي
ًسا الصُّوفي  الدُّودُ  ويحلِيسي  بِاللِّسيانِ  أيوْ  بِاإْلِْصبيعِ  جِبيويانِِبهيا عيِلقي  ميا أيخيْذتُ    53 ".أيكيليهُ  أيْيًضا حلْي

وتستعمل يف العامة عندما يتعرض شخص ما إىل ضربة يف إصبعه من قبل الباب، أو حيدث وأن يغلق على أحد أصابعه  "لْكُزو "ـ 29
 ِمنْ  ليْكزًا ليكيزيهُ "الباب فيحمر وينتفخ، وهي عربية فصيحة إال أن داللتها ليست مطابقة للداللة اليت يستعملها العامة هلا قال الفيومي: 

يعِ  عيليى أُْطِلقي  ويُرمبهيا صيْدرِهِ  يِف  كيفِّهِ  جِبُْمعِ  ضيريبيهُ  قـيتيلي  بيابِ    54 ".اْلبيدينِ  مجِي

وتطلق على العلب اليت تشتمل على مسخلص من احلليب بنكهات فاكهة متعددة، وأصله بالرتكية ياغرت قال  "الياغورت"ـ 43
ةٌ  ُمثـينهاةٍ  ويبِتياءٍ  السِّنيِ  ِبُسُكونِ  اْلمياْستُ "الفيومي:  ِلمي ٍ  اْسمٌ  فيارِِسيهةٌ  كي ِليبٍ  لِليبي ٌ  يـيبـُْردي  أينْ  قـيْبلي  عيليْيهِ  وييـُْلقيى قيِلياًل  يـُتـْريكُ  مُثه  يـُْغليى حي  حيىته  شيِديدٌ  ليبي

   55 ".بياغيْرتي  بِالتُـّرِْكيِّ  ويُيسيمهى يـيْثُخني 

 اللغة العربية الفصحى، وإمّنا مّت حتريفها من قبل ومما تقّدم مجيعا نستنتج أّن معظم املفردات اليت مرْت معنا آنفًا هلا أصل يف  
العاّمة بتقدمي حرف عن األخر أو بإبدال حرف مكان حرف، كما أن أغلبها حافظ على داللته األصلية اليت وضع هلا ، وهذا ال يعّن أن 

 ملعىن الذي قصدته العامة واستعملته .مجيع املفردات كذلك بل هناك مفردات ابتعدت عن الداللة األصلية إن تضييقا أو توسيعا حسب ا
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 .24، ص1، ج4ابن جّن، اخلصائص، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طـ  1

 .14، ص1م، ج3312، 1أمحد جعفري، اللهجة التواتّية اجلزائريّة، دار الكتاب العريب، ط ينظر ـ 2

 .18نفسه، صـ ينظر املرجع  3

، 3333، دار الفكر بريوت، د.ط، االكّب السلطان ذوي من عاصرهم ومن والّببر والعجم العرب ايام يف واخلّب املبتدا وديوان العّب كتابـ ابن خلدون،   4
 .53، ص32ج

 .18، ص31ـ أمحد جعفري، املرجع السابق، ج 5

 .35، ص31م، ج3332العريب، د.ط، ـ حممد الصاحل حوتية، توات واألزواد، دار الكتاب  6

 .22ـ  28ـينظر املرجع نفسه، ص 7

 .19ـ  15م، ص3332، 3ـ ينظر عبد اجمليد قدي، صفحات من تاريخ منطقة آولف، دار األحباث، ط 8

 .39باي بلعامل، إرشاد احلائر يف معرفة قبيلة فالن يف جنوب اجلزائر، دط، ص دـ ينظر: حمم 9

 .31قدي، صفحات من تاريخ منطقة آولف، املرجع السابق، صـ ينظر عبد اجمليد  10

 بني) خوزستان من أصله. واالدب اللغة يف إمام: السكيت ابن يوسف، أبو إسحاق، بن يعقوب:هو (م 585 - 533=  هـ 344 - 152)السكيت ابن 
 املعتز ابنيه عن سأله: قيل جمهول، لسبب قتله، مث ندمائه، عداد يف وجعله أوالده، بتأديب إليه فعهد العباسي، باملتوكل واتصل. ببغداد تعلم( وفارس البصرة
 لسانه، سلوا أو بطنه، فداسوا االتراك فأمر!  ابنيك ومن منك خري علي خادم قنّبا إن واهلل: السكيت ابن فقال ؟ واحلسني احلسن أم إليه أحب أمها: واملؤيد
. ينظر:  "  االضداد"  و"  ط االلفاظ"  و منه، أحسن كتابا للبغداديني رأيت ما: املّبد قال"  ط - املنطق إصالح"  كتبه من(. ببغداد) فمات داره إىل ومحل

 .198، ص5م، ج3333، 18األعالم للزركلي، دار العلم للماليني، ط
 باللغة عامل: بكر أبو االشبيلي، األندلسي الزبيدي مذحج بن عبيداهلل بن احلسن بن حممدهو  (م 959 - 935=  هـ 229 - 212)بيديالزُّ  بكر أبو 

 املؤيد) هشاما عهده ويل فيها فأدب قرطبة، إىل( باهلل املستنصر) احلكم وطلبه. إشبيلية يف واشتهر ونشأ ولد( الشام يف) محص من سلفه أصل. شاعر واالدب،
 خمتصر) و( ط - العامة حلن) و( ط - واللغويني النحويني طبقات) و النحو، يف( خ - الواضح) تصانيفه من.هبا وتويف فاستقر، إشبيلية، قضاء ويل مث( باهلل
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.  233 سنة كتب( عريب 832 رقم) الفاتيكان خمطوطات من جمموع يف( مهذبا) رأيته( خ - االبنية كتاب يف سيبويه على االستدراك) و اللغة يف( خ - العني
 .53، ص2ينظر األعالم للزركلي، مرجع سابق، ج

 صاحب الكبري، األديب: البصري احلريري حممد أبو عثمان، بن حممد بن علي بن القاسمهو  (م 1133 - 1384=  هـ 812 - 442) الحريري  "
 زمان صدور"  و"  ط - االعراب ملحة"  و"  ط - اخلواص أوهام يف الغواص درة"  كتبه ومن".  السروجي زيد أيب مقامات"  مساه"  ط - احلريرية املقامات

. العلم غزير الصورة دميم وكان". رسائل ديوان"  و"  ديوان"  يف حسن شعر وله.الغزويل عنه نقل"  البيان توشيح" و.التاريخ يف"  الصدور زمان وفتور الفتور
 مناذح وريسكه شولتنز ترجم: مرجليوث قال. الفرس ربيعة إىل ينتسب وكان. بيعه أو احلرير عمل إىل ونسبته. بالبصرة ووفاته( البصرة فوق بليدة) باملشان مولده

، 8. ينظر: األعالم للزركلي، مرجع سابق، جاحلديثة االوربية اللغات من كثري يف تراجم هلا وظهرت عشر، الثامن القرن يف الالتينية إىل احلريري مقامات من
 .122ص
 باألدب عامل: اجلواليقى ابن منصور أبو احلسن، بن اخلضر بن حممد بن أمحد بن موهوبهو  (م 1148 - 1322=  هـ 843 - 422) الجواليقي ابن 

 من وهو: القفطى ابن قال. وبيعها اجلواليق عمل إىل نسبته. الكتب بعض املقتفى عليه وقرأ العباسي باملقتفي إماما يصلى كان. ببغداد ووفاته مولده. واللغة
 العرب خيل أمساء) و( ط - العامة فيه تغلط ما إصالح تكملة) و االعجمي، الكالم من العرب به تكلمت ما يف( ط - املعرب) كتبه من. بغداد مفاخر

 شديد الصمت، كثري فكان اجلواليقى، منصور أبا الشيخ لقيت: اجلوزى ابن قال. للمقتفى صنفه( العروض) و( ط - الكاتب أدب شرح) و( خ - وفرساهنا
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. ينظر: األعالم (ط - الياقوتة) و وسوانح، آراء( ط - اخلاطر صيد) و( ط - حنبل بن أمحد مناقب) و( ط - اخلطاب بن عمر مناقب) و جزأين، يف( ط -
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 األستاذة: حميدة سعاد  

 المركز الجامعي: عبد الحفيظ بوالصوف

 في شعر الشاعر الشعبي أحمد عطااهلل البعد االجتماعي                         

 :تمهيد

نتعرف من خالله على حضارة  المجتمعات، بلتعكس تاريخ مجتمع من  الشعبي كان و ال يزال مرآة صادقة األدب      
هذه الشعوب و طموحاتها و تطلعاتها و آمالها و  تعبر عن ثقافةمتحركة، شعب من الشعوب فهو يشكل صورة ناطقة 

آالمها و الشعر الشعبي و هو أحد فروعه لطالما شكل معلما بارزا من معالم الذاكرة الشعبية الجزائرية، فكان ارتباطه وثيقا 
 بيئته. بحياة اإلنسان و

بصفة خاصة من أن تظل محافظة  فالشعر الشعبي هو ديوان العرب، الذي مكن للثقافة العربية عموما و الجزائرية      
 على قيمها بفضل حفاظها على موروثها الثقافي الذي يشكل ذاكرة الوعي الجمعي.

، و لم يغفلوا معطيات واقع الشعب و لقد طرق الشعراء الشعبيون كل األغراض من فخر و رثاء و غزل و حنين      
الجزائري فأرخوا له بطريقتهم " و لم تكن تلك الصور التي يلتقطها الشاعر و ال الخيال الحر و ال أي مظهر آخر ليخرج 

، و لقد وقف الشعراء الشعبيون يصورون جوانب 1الشعر من واقعيته فهي جميعا تشترك في رسم أبعاد الواقع االجتماعي"
االجتماعية فأتت قصائدهم مشحونة بمعايير تحدد قواعد للسلوك" فيها من الغضب و الثورة على األوضاع  من الحياة

الذمم  الساسية من جهة و الغضب على تدهور الحياة االجتماعية بما فيها من تدني األخالق و فساد القيم خاصة فساد
 .2من جهة أخرى"

ها شعرا جميال  ينضب بالحكم و الشاعر السوفي أحمد بن عطاهلل انطلق من واقعه المعيشي و يومياته التي خط       
اإلشارة إلى ما يراه من مفاسد منتشرة فيه، لذا حاولت في هذه  الورقة تتبع و  حاول من خالله رصد هذا الواقع االجتماعي

 هذا البعد االجتماعي في شعره و الكشف عنه.

 التعريف بالشاعر أحمد بن عطا هلل:

القادر بن عطاهلل في حي صغير بضواحي البياضة جنوب مدينة الوادي، يسمى حي العبابسة ولد أحمد بن عبد "     
 م و هو ينتسب إلى قبيلة العزازلة الذين يعتقد أنهم أشراف.1891حوالي سنة 
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نشأ الطفل أحمد في البادية على رعي الغنم بعد أن تردد على كتاتيب القرية فحفظ شيئا من القرآن الكريم و  لما اشتد     
عوده أخذ يمارس التجارة في سوق مدينة  الوادي، ثم هاجر بعد ذلك إلى منطقة وادي ريغ فاستقر في قرية سيدي سليمان 

 3م"1891عاد ثانية إلى مسقط رأسه فاستقر في قريته البياضة إلى ان توفي سنة يعمل في غراسة النخيل و بعد االستقالل

لقد أشار  الدكتور أحمد زغب الذي يعود  له الفضل في جمع و توثيق الديوان إلى أنه بالرغم من استقرار  الشاعر في    
صياغة قصائده، و ال في مضامينها إنما  فيما أثر عنه من شعر" فإنه لم يتأثر بطرائق البدو في البادية و لفتها انتباهه

كان له منحى مختلف فإذا كان البدو يتفاعلون عاطفيا مع المواضيع و يبالغون في الغزل و  الرحلة و  الصحراء و  
حيث  1التعلق بالطبيعة، فإن عطاهلل لم يحفل بهذه الموضوعات إذ كانت نزعته غالبا تأملية في شؤون المجتمع  و الحياة"

 من واقع الحياة االجتماعية، و يعتمد على  ما يعتبره معايير اجتماعية و دينية. ينطلق

و قد كشف الدكتور زغب أن معظم شعر عطاهلل ينتمي إلى ما يطلق عليه في تونس و في دراسات محي  الدين    
هو القلب نقول  ، " و العكس في اللغةخريف على  الخصوص شعر العكس، أو ما يسمى بشعر المفارقة االجتماعية

و رد آخره على أوله، و هو عند الشعراء الشعبيين ضرب من القول صار بعد ذلك غرضا من  عكس الكالم عكسا أي قلبه
  عاليهاأغراضهم و هو منبعث  من رؤيا اجتماعية لألوضاع التي يعيشها الشاعر مما يجعله يرى األشياء قد صار 

سافلها و أن الخسيس صار سيدا و الحر صار مستعبدا للباطل، و الذئب الذي كان يخيف أصبح يختفي هاربا من 
الغنم... و بذلك ينقم الشاعر على الحياة و يفر إلى الموت في عالم انعكست قيمه، و في ذلك إشارات ال تخلو من رموز 

 .5جوره" الزمان وبسبب عكس  قلب األشياءو إيغال في 

يعني " رأي أو ظاهرة مخالفة لما هو متوقع أو مألوف أو  في معجم المصطلحات الفلسفية أما مصطلح المفارقة فنجده   
و لهذه الظاهرة أنواع عديدة و قد عرفها األدب العربي و حضرت في الشعر الفصيح، و لم يستتثنى الشعر  6مقبول"

اندمج في  "كلما تجلت المفارقات خرج الشعر عن ذاتية الشاعر و الشعبي حيث تجلت فيه هذه المفارقات و الواضح أنه  
 . 9البنية االجتماعية"

من حياد عن السبل السليمة و الخروج  قد شكل شعر) أحمد بن عطاهلل ( رسالة نقدية موجهة لما لمسه في المجتمع    
عنها فكان شعره عينا ساهرة ترصد كل تبدل أو تغير يعتري المجتمع، أو كل تخل عن القيم الموروثة فيثور مدافعا  عنها 

 متحسرا عن األحوال التي كان عليها المجتمع.

الحريصين على استقامة المجتمع و إيقاظ و كان عطاهلل بحسب ما حفظته الذاكرة الشعبية له من أشعار من الشعراء     
 روح الوعي فيه حتى تظل قيمه حية، فال يتسلل إليها  الفساد و ال تطالها أيادي الهدم.
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و من خالل تفحصي لبعض قصائده وجدته حينا ناقدا و حينا آخر حاثا مرغبا فيما يراه أفضل من القيم فكانت هذه     
 العناوين مواضيع شعره:

 الطباع و السلوكات  السيئة لدى  الفرد:نقد  -1

و قد  و من خالل إحدى قصائده يبدو ناقما على بعض الخصال السيئة التي أصبحت تستهوي أفراد المجتمع فالشاعر    
نهى عنها ديننا الحنيف، ففي غمرة الجلسات الحميمية يتناسى الناس أثرها السلبي و يبالغون في االتصاف بها و هي 

 حيث هما من أكثر الصفات  المساهمة في تفرقة األفراد و غرس العداوة بين صفوفهم فيقول : النميمةالغيبة و 

 بالصحيح انبيني عن حالتك و حالي      أو قيسفيق  حضر نفسك و سياستك      

 8من حذاهم تمشي مدقوق بالعوالي             9ثور لو ح رجلك واجلس مع التريس     

 الزمان وناسة الكل سيرهم التالي             11يتحدثوا بالفارغ و اللعب بالنكيس     

   11راكبين سفينة سو اقها ابليس                    الغني والفقري نايا مع امثالي"      

واجبه التنبيه لمثل  إن الشاعر هنا يطرح انشغاله بقضايا مجتمعه، ألنه يدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه فمن     
، بحيث يحث على تجنب مثل هذه السلوكات داعيا إلى هذه المظاهر الدخيلة و المناقضة لما هو مرغوب فيه اجتماعيا

محاربتها فجلساتهم تلك جاعلين أعراض الناس مواضيع أحاديثهم شبيهة بامتطاء مركبة قائدها إبليس ما يعني المصير 
" مدقوق العوالي" يعني ذلك األثر المؤلم  لكالم النفس و هم يلوكون غيرهم بألسنتهم فتماثل السيئ المنتهين إليه، و قوله 

 في الجسد. الموجعة طعنات الرماح

ثم ينتقل الشاعر إلى الحديث عن ظواهر اجتماعية و أخالقية منتقدا انتشارها بين الناس و هي اضمحالل صفة      
لبث هذه الميزة، و إنما رابط الجوار و اإلنسانية  فة القرابة الرابط الوحيدخوف األفراد على بعضهم، بحيث ال تعد ص

 عموما دافع مهم ليخاف الناس على بعضهم، فبدت نبرة الشاعر حادة و هو ناقم على سواد القلوب بحيث قال:

 المستمع و العالم و الحك مة          القلوب اسود ت كصبغة الغطيس      

  21قال لي يا خوي في حجرتي أواللي"  يعود ديمة اجل ي و إن حضر الرفيس          

إن الشاعر يشير إلى انتشار مثل هذه الصفات الذميمة، فأصبح الفرد منشغال عن التفكير في أحوال غيره ألن مصالحه 
 أصبحت أولى.
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صية، و صم ت اآلذان عن سماع الشخ و من جانب آخر قد غيب أصحاب الصالح في زمن طغت فيه المصالح
أصواتهم الداعية إلى الطريق السليمة، فلم تعد لهم مكانة، حيث تالشت القيم و ضاعت و لم يعد الحديث عنها مهما 

 فيقول:        

 أولمالح اتخب ت سكان في الدهاليز        يشبهو المنسية الي ما عندها ام الي      

 31يس        وين مسقط راسه يتعد  صفر خالي" حالهم متذبل حال لغريب و هس     

و علت ساهم بشكل كبير  فغياب خيرة القوم) لمالح( الذين بيدهم إصالح المجتمع بسبب انتشار المفاسد التي غلبت كفتها
 في اتساع الهوة بينهم و بين األفراد، فأصبح حالهم تماما مثل الشيء المنسي المهمل.

المجتمع من تغيير و ظهور سلوكات كانت في عهد مضى أمور غريبة  أصابو من جهة أخرى يتحسر الشاعر على ما 
 فبعدما كان مجتمعنا محاطا  بقيم الحياء و التعفف، أصبحت اليوم رداء يلبسه الفرد حينا و يخلعه فقال:

 ف على مقاليالحياء و التقوى ملبوس كالبرانيس            الش رك منصوبة اعط   

 بالرباء و الغيبة و الزور و التفلفيس         يبخلوا لتعد ى و ينسلو التالي   

 11آه ما اكبر وحشي ال عدت نوجد ونيس     في الحياة  الدنيا ال خل كان مالي"   

يصطنعها الفرد زمنا و الشاعر من خالل أبياته يوجه نقدا الذعا لمثل هذه السلوكيات، حيث القيم أصبحت مثل األردية 
، و أضحى هم  الناس تصي د أخطاء و نصب األشراك لبعضهم مما بانقضاء مصالحه يخلعها عنه و تلك أكبر المصائب

يوسع الهو ات بينهم كل لحظة، فال يبقى للواحد أنيسا غير ماله إذ بفقدانه هو أيضا تتدهور أوضاعه ألن الفرد خسر كل 
 المحيطين به.

إلى التحلي باألخالق و الدعوة لها مرارا إلصالح األحوال و لكن إن جار  فيها أمثلة من شعره يدعو الناسر بالشاعر ع و
 همجهودات الراغب  في المحافظة على هذه القيم فاألحرى بالمصلح هجران و لم تنفع ،المجتمع و فسد و اختلطت أموره 

 :إذ يقول

 سكنش فيها الناسو راس       ما ت15فيها كاع ال يبالد         

 16 ارحل و تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ى          ما تكيدكشي بعد الر دة       

 19" ما تجاورهمش بالساس        19الناس ال ي غارولك بالس دة        
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هجران المكان و عدم مجاورة من فحين تختلط أمور المجتمع و يصبح عاليه سافه، و يكيد الناس لبعضهم فاألفضل 
 تتوسم فيه اإلساءة.

 نقد النفس و دعوتها لالعتراف باألخطاء و التوبة: -2

، أنه يحاسب نفسه و يوجه لها اللوم لتستقيم قبل أن ينقد مجتمعه و يدعوه للصالح الجميل في شعر أحمد بن عطاهلل     
مجتمعه، فلم يتوانى في التنبيه و التحذير و اإلشارة إلى كل الحرص على تبني قضايا كل  حريصا و هو في شعره بدا 

دخيل على عاداتنا و نص ب نفسه حاميا للقيم و داعيا لها و لو على نفسه،إذ نجده في عديد القصائد ينتقد في نفسه بعض 
 السلوكيات  فيقول:

 18"يت حصر وهمن جرايم نفسي لق طت كل عيب      في سلوك المعنى انحب     

 حتى يصل لقوله:   

 طالبك يا ربي من نعمتك اتهيب           على الضعيف ال ي كيفي ع النفس يت نصر     

ابة و أحبالها تجيب           و الهوى راميني في غوامق البحر       فاجرة أو نص 

 21حب يت كي نتخلص كي بان لي الشيب      أو في عقابي ترجى سكرات  القبر"     

د استعان أحمد بن عطاهلل في قصائده بالمعاني و األلفاظ الرمزية حتى تصل الفكرة في رونق، تعجز اللغة لق       
فهو قد جعل للنفس األمارة بالسوء حباال بها تصطاد من ال وازع ديني له، و جعل التيهان في ملذات  العادية على إيصاله

 الحياة. نهايةثل الغوص في أعماق البحار حيث الحياة و االنشغال عن ما يحقق لإلنسان راحة النفس، م

هه إلى محاسبة نفسه أوال بتوجيه العظة لها لصقلها ،ثم  نقد عيوب غيره و األخذ      و المميز في شعر عطاهلل هو توج 
 بأيديهم و انتشالهم من متاهات  الضياع، و هو في إحدى قصائده يتحسر على نفسه النصياعها لوسوسة الشيطان فيقول:

اد في قدالي         21يا خسارة نفسي ما غرني إبليس         اللسان عندي دايم حص 

 في مبادي تجرى ضي عت راس مالينبيع في اآلجل بالعاجل الرخيس               

يت دون قيس    أو من حذايا صد و عمومتي و أخوالي"              22بنيت بني مشي د أو قص 

آخرته بدنياه و من هنا  بدلفاإلنسان حين يغره الشيطان فيتمادي في التكلم فيمن هم غائبون و يفضح أسرارهم، يكون قد 
 تبدأ خسارته الكبرى ألن تقديره لألمور كان خاطئا، فينفض من حوله الجميع بل كل قريب.
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     الدعوة إلى التحلي بالقيم و الخصال الحميدة: -3

من الطباع  اشعر بن عطاهلل يتأرجح بين النقد حينا و الدعوة إلى سلوك ما حينا آخر، فهو مثلما انتقد عديد و ألن     
 منها، فهو من ناحية أخرى يدعو لكثير من القيم و الخصال الطيبة فيقول: السيئة  في مجتمعه وفي نفسه و حذر

  أدفنه في ضميرك كي مي ت لقبر   الس ر عندك دس ه ال تودعه لقريب              

 ال تقر 23تقولش قالو ال تصك م عين أحوالك باش تحصد             البالكت     

 21كون عاقل كي س بالنفس ال تضرهز فيدك تسريح الحكم كي تغيب                

بها سيجني من ورائها متانة لقد كانت نصائح الشاعر عبارة على حكم هي وليدة تجاربه في الحياة، و اآلخذ       
و حسن المعاملة العالقات بينه و بين غيره حيث حفظ السر و عدم إفشائه، و حسن تسيير األمور و لو في حال الغياب 

 هي وحدها مفاتيح النجاح.

 لى السعي و عدم التعلق بالدنيا:الحث ع -4

و من خالل معالجته أمور المجتمع، و أحوال الدنيا، قد ضاق مرارتها فراح يحذر من مجاراتها و  نجد ابن عطاهلل      
الكد  و العمل فيها دون  علىات باع أهوائها ألن اإلنسان ال يأخذ معه شيئا منها، داعيا في نفس الوقت أن يحرص الفرد 

 التوكل على غيره في العيش إذ يقول:

 ماهوش عيب       ما تهز ش في قلبك دنية لغررعن ذراعك عر ي اخدم و    

 جعلها ذخرة في تجارته خسر ال يمن يرفعها عن صحته يطيب              و  كل   

 شوف لل ي ملكوها من الشرق للمغيب        أد وش منها خاطي لكفان للقبر    

  بالزمام تتبع حكمة لقدر          25ر لمغابيب دقد اش عل ت راوي و تص     

     26خضت وسط بحرها من الصغر للمشيب      ما لقيتش حلوة إال بذوق مر"  

يبدو الشاعر متشربا لحكم األوائل التي تدعونا أن نعمل للحياة و كأننا سنعيش الدهر كله، و أن نعمل آلخرتنا و كأن    
ن و أل نجعل الحياة هدفا و ذخيرة ألن ذلك مثل الدخول في تجارة خاسرة موتنا غدا، فهو بصريح العبارة يدعونا أن ال

ال  ألنها، فراح بلغة رمزية جميلة يحذرنا من مجاراة هذه الدنيا الفانية اإلنسان سيغادرها فارغ اليدين مرفوقا بأعماله فقط
 تؤمن عواقبها لتقلبها.
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 هجاء العصر و تقلب أحواله: -5

و تعديه في نظر الشاعر، فتظهر نوع من المفارقات االجتماعية و هذا  معاكسات الزمان و جورهو هنا يبدأ الحديث عن 
العكس نجده في الشعر الفصيح في نماذج عديدة لعل من أكثرها أبيات المعري في قصيدته الالمية المعروفة " إال في 

 سبيل المجد ما أنا فاعل" حيث يقول:

 و عير قسا بالفهامة باقل        " إذا وصف الطائي بالبخل مادر    

 و قال السهى للشمس انت ضئيلة       و قال الدجى للصبح لونك حائل    

 و طاولت األرض السماء سفاهة         و فاخرت الشهب الحصى و الجنادل     

 29ي إن دهرك هازل  "د  ن الحياة ذميمة          و يا نفس جإفيا موت زر     

النماذج غير مختلفة طالما الواقع المعاش واحد سواء بالنسبة للشاعر الفصيح أو الشعبي، " و لقد لهج  و من هنا نقر بأن
الشعراء بهذا الغرض ووجدوا فيه المجال األرحب للتعبير عما يخالج أفكارهم من مشاكل الحياة و ما يصادفهم فيها من 

 29يلجئون إلى شعر العكس حيث يتسترون وراء الرمز"تغيرات و أمور ال يستطيعون التعبير عنها تعبيرا مباشرا ف

 و أحمد عطاهلل يتكلم عن عكس الدنيا يقول:

    28شوف عكس الدنيا يخل ي الرضيع يشيب       و بعض ناسي غافلة ما جايبة خبر"   

ما يساهم في انقالب  فالشاعر يتأسف على غفلة الناس عن مثل هذه المفارقات و عدم وضعهم األمور في نصابها
 الموازين و اختاللها.

و عن نقد القيم السلبية حين يستثني الشعراء الناس منها فال يوجهوها ألحد بعينه ، فهم يوجهونها للعصر أو الزمن ذلك 
 لرفضهم الحاضر البائس و رغبتهم عودة األيام األولى مقارنين بينها و بين يرونه من تغيرات لم يستطيعوا تقبلها و

و منطق  31مجاراتها" و بذلك يخيل لهم أن الحياة قد انعكست مفاهيمها و أن الدهر قلب ظهر المجن لمن كان في دعة"
فيهجم الشاعر على عصر أصبح يسير على  هو بروز القيم السلبية و اختفاء القيم اإليجابية األشعارالمفارقة في مثل هذه 

 رأسه بدل قدميه فيقول:

 ن يعد عيب           شيعو بالبدعة و الصدق عاد شرمالزمان تقصف ال             

 31ريت عاد الفقري في بالدنا غريب        كيف يهدي عسله يذوقوه طعم المر"             
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ت ذميمة و الحياة التي تدور و تنقلب موازينها فبعدما كان الكل ينشد األخالق الفاضلة أصبحفالشاعر يبدي صدمته من 
قده هذا نلحسبوه مرا و  أصبح حاملها منبوذا غريبا خاصة إذا كان فقيرا في زمن طغت فيه المادة ، فلو بيديه قدم عسال

 و الوقت دائما.أ موجه للزمن

و في مواضع عديدة يقف الشاعر مندهشا النقالب األمور فأصبح عاليها سافلها، و هو مالم يتوقعه حيث جاء ما يتنافى 
 أمرا ثابتا و هكذا يقول يائسا: العقالء أعينفاضلة تبدو في  أفكارا يعرفه الناس من مع م

قن التالي   31في المراديس 33الس بق تنجال 32و الجيدات        في البال يلزوهن و يلح 

 39ج في المشاليرو للثوم و الكرافس            و البغل امزي ن بالس 36او يسنن 35امدب رات      

       39الزبد و العنبر و المسك باير رخيس              و البصل و الخردل يتباع سوم غالي"     

إن الشاعر يفرغ في هذه األبيات كل ما يحس به و ما يخالج ضميره و ما رآه بعينيه من خرق للعرف و العادات التي 
كريمة و التي اعتاد الناس تزيينها بالسروج و تحضيرها يقدرها المجتمع و ال يجوز ألحد أن يتجاوزها، فهو  يجد الخيل ال

 للفروسية و العروض العسكرية أضحت مكان البغال تستخدم لجلب الماء و سقي النبات  كما تراجعت قيمة الزبد و العنبر
قامات و هو انقالب الموازين بعينه فمأصبح للبصل و اللفت قيمة تتجاوزهما ،فحيث يرمز بهما لألصيالت من النساء 

 الناس اختلفت و أصبح أراذل القوم في المقدمة.

و إن أردنا خالصة هذا النوع من الشعر أو لما ينحو الشعراء هذا المنحى فألنهم يريدون من الناس إعادة األمور إلى 
 مواضعها الطبيعية.

 تفيض قريحته فيقول:حمد عطاهلل حين أقرب ما تكون  للفكاهة كما نجد في شعر أو قد يتخذ هذا الوصف صورة  

 ة بدت في ايد النسا مرصونةو اللب            38و الذيب حازاته الغنم في الزملة       

 يعاوي 11ولد الغنم فوق لعالب                     11اوي  ــــــــــــــــــــــــح الذيب وال        

 12زه  الضبع عن مضنونهو القرد عاد الطب ليه يداوي                و الصيد حا     

 13ما اخيب أيام العكس قال الراوي           الي خاننا دهر الزمان يخونه"       

 و يضيف في قصيدة أخرى و في نفس اإلطار قوله:

 11ول نساويعاد الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوي        باللسن يتكلم يق       
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 19يشكي قلعوا الجب ارة 19و الن جم            16داوي 15و الطير من فرخ الحداية      

       51بدت تزهى عليه حبارة"  51البرني                18ويرجع وقتنا المعنى لولد النا     

الشاعر أحمد بن عطاهلل يسرد لنا جملة من المفارقات االجتماعية ، كلها تصب في انعكاس األحوال و تبدل المقامات و ف
منه أن نجعل كل شيء ، و ربما هي دعوة على الوقت و العصر رافضا انقالب الموازين ستطع تقبله فبدا ناقماهو ما لم ي

 في مكانه لتبدو الحياة في مسارها الطبيعي.

 نبذ الغربة و حاجة الفرد ألهله: -6

امتلك من الطباع التي تبعده عنهم ألنه  مهماجوارهم،  اجتماعيا محتاجا لألهل و األقرباء و من ألف يظل اإلنسان    
لفرد الذي فرضت عليه غربته البعد يشكو حاجته للوصال و بفطرته خلق ليعاشر غيره و هكذا تستمر الحياة، لذا نجد  ا

الغربة كظاهرة  اجتماعية حاضرة في هذه  المالقاة فتسيطر عليه الذكريات الماضية حين كان محاطا بمحبيه، لذا نجد 
 الذي يزداد خاصة في  الشعر العربي و الشعبي على السواء و أحمد بن عطاهلل عايش هذه الظاهرة و يعي أثرها

 قائال:لذلك يشكوها  كاألعيادالتي يلتم فيها شمل األفراد  المناسبات االجتماعية 

 عليكم سعيد العيد عن معتاده             تعد وه كي قبل سنين العادة   

 تعد وه ديمة دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم              دوام فرحكم عادت فطور الصايم    

 يدوم جمعكم في الحاضرة متاليم        كل حد قايم في صالح بالده    

 من فراقكم قلبي قعد قسايــــــــــــــــم           عنكم قساني البعد يا نش ادة   

 كل من نشد عن حالـــــــــــــــــــــــــــــي            يا بريتي عيدي عليه سوالي   

 الغالي            سهران ال هاجع منام رقادة و قولي لهم راه العزيز   

 52" ضاقت حوالي البكي لي  موالي          على ما جرى لي بفقدكم يا سادة   

دعي االجتماع و الحميمية ، ما يعني أن يالزم اإلنسان نوع من الضيق يزداد اإلحساس به كلما حلت مناسبات تست      
األهل و الخالن ، ما يدفعنا إلى التيقن أن وجود الفرد بوجود أخيه اإلنسان حيث  اإلنسان حياته منطفئة و هو بعيد عن

االجتماع اإلنساني المرهون بالتواصل و العطاء و التضحية هو سر استمرارية الحياة االجتماعية و نجاحها على المستوى 
 أو المجتمعي األسري

 . 
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 الخاتمة: 

متمكنا من اللغة الشعرية الشعبية بمهارة و دقة  فتحتا له المجال  للغوص في أعماق   لقد بدا الشاعر أحمد عطاهلل 
مجتمع عارفا بخباياه فأحسن وضع يديه على كل اإلنسان الشعبي و التعبير عن انشغاالته، كما انكشف لنا التصاقه بال

 جرح ينخر جسده.

الواقع فهي لم جماليات اللفظ و المعنى المتوقدان من فتيل و لما كانت هذه اللغة مجسدة لما يعيشه الفرد أتت مشحونة ب
 .اأحسنت التعبير عنه تخرج عن بيئته و

يضاف لذلك ما لمسناه من مفارقات في شعره زادت من جماليته و تقبل اإلنسان الشعبي له باعتبار ذلك لغة جذابة 
 لرمزيتها أوال و طابعها الفكاهي ثانيا.

لمشاكل مجتمعه و ما جلب نظره من قضايا مستندة لقيم ديننا الحنيف حيث يستقيم المجتمع بدت معالجة أحمد عطاهلل 
 .فكان شعره بمثابة الضمير الحي  الذي يستاء كلما مس المجتمع تغيير سلبي بتمسكه بها و ينهار بذوبانها و تخليه عنها

ه من معاني و دالالت و أبعاد اجتماعية و و اإلنتاج الشعري الشعبي بحاجة ماسة دائما للدراسة للبحث عن ما يحمل
 غيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش و اإلحاالت:
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 ةــيـبـعـة الشــايـالحكالبعد األنثروبولوجي     عنــوان المقـــــال:

 

 :   أحمد التجاني سي كبير.االسم واللقب

 جزائري + ماجستير السرديات العربية .  :  أدب شعبيالدرجة العلمية

 أستاذ مساعد )أ( بقسم اللغة واألدب العربي المهنة الحالية:

 : جامعة قاصدي مرباح بورقلة .المؤسسة التابع لها

 0662230009: الهاتف

 satv_99@yahoo.frالبريد اإللكتروني:

 :باإلنجليزيةالملخص  .1
The popular tale(story) in Ouargla: 

   The popular tale represents one of the old means of expression known by human societies 

throughout the history. It occupies an important standing in their lives due to its relationship 

with the circumstances and the beliefs of the human being. 

   The popular tale was developing in the same time with the development of its  users. It 

reflects the intellectual, psychic and the social imagination. It represents also   people's hopes 

and ambitions in the first side and their pains and fears in the other side.   

 الملخص بالفرنسية: .2
Le conte populaire à Ouargla: 

   Le conte populaire représente l’un des moyens de l’expression littéraire les plus anciens, 

qu’a connu les sociétés humaines à travers les différents âges. En outre,  il a occupé une place 

primordiale dans  leurs vies car il a une relation avec les circonstances de l'être humain et ses 

croyances.    

   Le conte populaire a évolue au fur et  à mesure à l'évolution de leurs  usagers; il reflète 

l'imagination intellectuelle, psychique et sociale et bien aussi le vécu. Le conte populaire est 

considéré aussi les espoirs et les ambitions des peuples; d'une part, et leurs douleurs et leurs 

craintes d'une autre part. 

 الملخص بالعربية: .3

 في منطقـة ورقلـة: الحكايـة الشعبيـة

تمثـل الحكايـة الشعبيـة أحد أهم أشكال التعبير األدبـي القديم، الذي عرفته المجتمعات اإلنسانيـة عبـر مختلـف 
عتقداتـه إزاء الكون العصـور واحتلـت الحكاية الشعبيـة مكانة عظيمة في حياتهـم و يرجع ذلك الرتباطـها بمواقـف اإلنسـان وم

وقد تطورت الحكايـة الشعبيـة بتطـور الجماعات المتداولة لهـا، فهـي تمثـل مـرآة الخيـال الفكري و النفسي و االجتماع، 
العاكسـة للواقـع المعيشة، كما أنها تمثل الوعاء الذي يحـوي آمـال الشعوب وطموحاتهم من جهة وآالمهم ومخاوفهم من جهـة 

 أخـرى.
 

 

 

 

 

 

 

 األنثروبولوجيـــا )اإلناســة(: .1
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األنثروبولوجيا اإلناسة( علمًا مختصًا بدراسة الشعوب وهي تنقسم إلى قسمين كبيرين وهما )تعتبر األنثروبولوجيـــا
وهي التي تهتم بالجانب المرفولوجي لإلنسان، وتعتمد على مقارنة السالالت البشرية بعضها البعض وبمقارنتها  الفيزيقّية،

فتهتم بنتاج الثقافة البشرية الفردية والجماعية، ويمكن تمييز نوعين منها  األنثروبولوجيا الثقافيةيرها من الرئيسيات. أما بغ
وهما )األنثروبولوجيا النفسية واألنثروبولوجيا النفسية االجتماعية( التي تقارن بين السلوكات النفسية لألفراد المنعزلين أو في 

  .(1)الطبيعي والسلوك االجتماعي لإلنسان، ونتاجات سائر الثقافات والمجتمعات عالقاتهم مع محيطهم
وقد تعددت اتجاهات هذا العلم عبر مراحل تطوره وكذا تعددت مصطلحاته، األنثروبولوجيا )اإلناسة( تمثل المرحلة 

 :(2)الثالثة واألخيرة من الدراسات وبالتالي وجب تقديم تحديد بسيط لمراحل البحث هذه
فالنسوت يتجاوب مع المرحلة األولى من البحث: المعاينة  » ويطلق عليها الناسوت )االثنوغرافيا( المرحلة األولى:

والوصف والعمل الميداني. واألدروسة التي تدور حول مجموعة محصورة النطاق بما يكفي لجعل الباحث قادرًا على تجميع القسم 
 .(3)«خصية، إنما تشكل نمط الدراسة الناسوتية بالذاتاألعظم من معلوماته بناء على خبرته الش

: ويطلق عليها النّياسة )االثنولوجيا( وهي ال تتأسس فقط على المعرفة المباشرة بل يقوم فيها المرحلة الثانية
تجاورة، أو الباحث بعملية الجمع و التوليف وفقًا لالتجاه الجغرافي، إذا كان يهدف الجمع بين معارف متعلقة بالجماعات الم

 (4) وفقًا لالتجاه التاريخي إذا كان قاصدا كتابة التاريخ ألقوام  معّينين أو عّدة أقوام...
الجمع والتوليف تستند إلى النتائج  : و يطلق عليها اإلناسة )األنثروبولوجيا( وهي مرحلة ثانية من  المرحلة الثالثة

اطة بمعرفة اإلنسان معرفة شاملة، تشتمل على موضوعها بكل التي توصلت إليها الناسوت واإلناسة وتهدف إلى اإلح
اتساعه الجغرافي والتاريخي، تتطّلع إلى معرفة قابلة للتطبيق على التطور البشري بأسره، من أقدم األعراق اإلنسانية إلى 

لثانية، ونسعى إلى االستعانة فالمراحل الثالث يصعب الفصل بينها، ألن الثانية مرتبطة باألولى قطعًا والثالثة با (5)أحدثها.
 بكّل منها في الوقت ذاته قدر المستطاع.

كلود ولما كانت معظم الحكايات الشعبية تختزن في طياتها الكثير من العناصر األسطورية، فسنستعين بطريقة "
ئية، بل يحدد كل في تحليله لألسطورة، فهو ال يهتم بالرواية الصحيحة أو البدا( Claude Lévi-Straussليفي ستروس" )

أسطورة من مجمل رواياتها، مستعينًا بسياقها األثنوغرافي، ويتوسع تدريجيًا في البحث باالنتقال من أسطورة إلى أخرى 
للمجتمعات المتجاورة، ثم إلى المجتمعات البعيدة ويشترط وجود عالقات ذات طابع تاريخي أو جغرافي، وهذا المبدأ محقق 

الحجيرة(، فهي ذات ترابط تاريخي وجغرافي وثقافي -تقرت-ت الشعبية في منطقة ورقلة ) ورقلةفي مجال دراستي للحكايا
 أيضًا. 

ال تذهب بعيدًا في الزمن الغابر، فسنستعين من حين إلى آخر بالنظرية  ليفي ستروس"ولما كانت نظرية  "
يات الشعبية من رموز وآثار لمعتقدات الواقع الغابر المتدثر بالحكااألنثروبولوجية التطورية  لنحاول الكشف عن 

، وعالقات بالعائلة الحيوانية والتحوالت إلى حيوانات ...الخ. فهي ال تنشأ بمكان واحد ولكن بأماكن كثيرة وممارسات آدمية

                                                 

 Encyclopedia univsais, corpus1, Etymologie, Fungi imperfect, Editeur à ينظر: -1
Paris, 1990, p50-51.  

 ,33، ص/ذكر في الحكاية القبائلّية العجيبةزاهية طراحة، فضاء األنثى -2

 .373، ص1991، 1روس، اإلناسة البنائية، تر: حسن قبيسي، المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، طكلود ليفي ست -3

 .373المرجع نفسه، ص -4

 .373المرجع السابق، ص -5



3 

 

 في الوقت نفسه، وفي ثقافات غالبًا ما تكون متباعدة جغرافيًا، ولكنها تمثل كلها نفس مستوى التطور الثقافي: مرحلة
 .(6)اإلحيائية والطوطامية

كما سنعتمد أيضًا على بعض أراء النظريات التطورية التي خصصت بعضًا من أفكارها لنظم ومؤسسات 
( الذي كان له   Johann Jakob Bachofen" )باشوفــنالمجتمعات الغابرة. ونجد هذا في نظرية الحقوقي السويسري "

. وكانت انطالقاته من وجود الحسب باألمّ وغرافي، بسبب كونه أول من تحدث عن الفضل والتأثير الكبيرين على الفكر األثن
 الجينوقراطّيةبعض الترسبات واإلرشادات األسطورية إلى نساء شهيرات. فهذه بالنسبة له بمثابة ذكريات عن مرحلة 

Gynécocratie   (7)عزولة عن الظواهر األخرىأي حكم النساء ويرى أن هيمنة األمومة في العائلة ال يمكنها أن تكون م .
في النظم والمؤسسات ومصطلحات القرابة التي تكّون في رأيه   (Lewis Morgan) "مورغـان لويسوكذلك سنأخذ بآراء" 

 .(8)نظاماً 

( األسطوري) الحكائي البناء مستوياتويعتمد التحليل األنثروبولوجي على مستويات عدة منها على الخصوص 
 حسب المتتاليات مستوى يتجسدو  .les schèmes *مــــالرواش وىـــومست les séquences اتـــالمتتالي وىـــمستالذي ينبني على 

 ordre النهاية إلى البداية من( أفقياً ) زمنياً  المتتابعة األحداث أي الظاهرة الحكاية مضمون في" ستروس ـ ليفي"

chronologique  :وزواجها الغيبي بالكائن الصغرى الفتاة التقاء الحشائش، لجلب الفتيات خروج الرب، بيت إلى األب سفر 
 والمنضدة ،(أفقياً ) زمنياً  المتتابعة المتتاليات إحداث في مـــالرواش مستوى ويتجسد. الخ...هروبه لعهده، خيانتها منه،

 أصوات لتؤديها مؤلفة نغمة »بـ هيهتشب في الروشم مفهوم" ستروس ـ ليفي" لنا ويوضح. ذاته الوقت في بعض فوق بعضها
 (.9)«الصوتية لرواشم العمودية والحتمية بها الخاص لخطها األفقية الحتمية:  ألدائها حتميتين تستلزم فهي عدة،

 

 قراءة أي) النهاية إلى البداية من زمنياً  المتتابعة األحداث أي الظاهر، الحكاية مضمون هي( الفقرات) فالمتتاليات
 أفقية قراءة أي)  العمق متفاوتة أصعدة على الفقرات تنظيم أي الباطن، مضمونها فهي لرواشم،ا أما(. أفقياً  األحداث
 وتحليالً  لألحداث، الزمني التسلسل فيه يراعي أفقياً  تحليالً  إذن الرواشم فتستلزم(. 10()نفسه الوقت في للحكاية وعمودية

                                                 

   Michéle Simonsen, Leconte populaire, Ed PUF , 1984 , p46-47ينظر:  -6

ايات حتى الحرب العالمية الثانية، تر: نظير جاهل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ينظر: روبرت لووي، تاريخ األنثروبولوجيا من البد -7
 .37-33، ص1992، 1والتوزيع، بيروت لبنان، ط

-8 Lewis Morgan , La société archaïque, Traduit de l’américain par H Jaouiche, 

Ed Anthropos, Paris, 2éEdition, 1985, préface p a 5.    

َرَشَم إليه َرْشماً: كتب.  :وعن لسان العرب إلبن منظور .الرَّْشم فارسّي معرب، وقد أعرب فقيل َرْوَشم وَرْوَسم :بن دريدالجمهرة اللغة  في -*
الُبر فيبقى َأثره فيه،  والرَّْشم: خاتم الُبر وغيره من الحبوب، وقيل: َرْشُم كل شيء عالمته، َرَشَمُه يَ ْرُشِمُه َرْشماً، وهو وضع الخاتم على فراء

وعن ، والَرواسيُم: كتٌب كانت في الجاهلّية، : الروشم اللوح الذي يختم به الَبيادر، بالسين والشين جميعاً الجوهريوهو الرَّْوَشُم، سوادية. 
 .لسين اللَّْوح الذي ُتْخَتم به البَ َياِدرُ َرَشم الطََّعام َخَتمه وبابه َنَصر. والرَّْوَشم بالشين وا (ر ش م) :مختار الصحاح في الرازي زين الدين

9 -Claude Lévi – Strauss: Anthropologie structurale deux, Ed PLON, 1973 et 

1996, pour  la présente édition, p 193, 194.      

 . 113 ص قبيسي، حسن: تر ،( الثاني القسم)  البنيانية اإلناسة ستروس، ليفي كلود: ينظر - 10
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. ذلك فيتجاوز العمودي التحليل في أما لألحداث، لزمنيا التسلسل يحترم األفقي التحليل ففي عينه، الوقت في عمودياً 
. وتقتضي هذه الدراسة "ستروس ـ ليفي"تقديم قراءة للحكايات الشعبية وفق مبدأ المتتاليات والرواشم كما بينهما  وسنحاول

بايا في )سبع ص تعيين حكاية مرجعية حتى تكون جميع المتتاليات والرواشم ذات مبدأ معين ومنتهي معين وسنختار
 . حكاية، ألنها موجودة في جميع المناطق الجغرافية الثالث التي تكون مجتمع الدراسةقصرايا( 

 اقتفاء هذه دراستنا في وسنحاول. وتنقالته البطل شخصية على ألسطورةل دراسته في" ستروس-ليفي"زـركولقد 
 أو بالبطل عالقة لها التي الثانوية الشخصيات اتجاهات على عابرة بطريقة ولو التوقف إهمال دون لكنو  ،ةجه من هأثر 

 .من جهة ثانية المضاد البطل
 البعد األنثروبولوجي للزواج في الحكايات الشعبية: .2

 ةـأبوي ةـإقام » أي .زوجـال ذوي نــبي ،زوجية إقامة ( نجــدسبع صبايا في قصرايا هذه الحكايــة )المرجع: ةــبداي يفــ
(patrilocale Résidence ) تقدم فالحكاية(. 11)«الزوج أهل إقامة من بالقرب أو ،عند الزوجان هاب يقيم التي اإلقامة هيو 
للعائلة،  والغذاء الحماية توفير عن المسؤول الوليو  الرجل وهو ،(بشريات إناث) السبع بناته مع يسكن( بشريا   ذكرا)  أباً  لنا

ته وهي رعاية ذلك الكلب الذي تركه معهم، وبالتالي أصبحت ولكنه عند المغادرة النهائية أي الموت أوصى بوصية لبنا
مسؤولية رعاية الكلب وتوفير الغذاء له مهمة البنات، وبمقابلها فمهمة حمايتهم قد أوكلت بموجب هذه الوصية إلى هذا 

 .الكلب الموصى والوصي في نفس الوقت
ن كانت الحكاية ال تعطي دورًا في البداية لألم، إال أنها قد  ( طال الزمان وأال قصربينت من خالل العبارتين )وا 

 كانت أينظهور األم فجأة وكأنها لم تكن موجودة من قبل في ظل السلطة األبوية الذكورية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
ذا كانت تقيم معهم فلم لم يشملها خطاب الوصية األب )الزوج( في البداية؟. أم أن إقامتها كا ؟الزوجة تقيم  مرادفة نتوا 

ولم تشملها الوصية من األب قبل وفاته، ألنها كانت موجهة للبنات فقط، ولكنها  ،matrilocale Résidence األمومية لإلقامة
تظهر وتختفي بنفس الطريقة االفتتاحية التي ظهر بها األب في البداية وتكون هي أيضًا مثبتة لوصية األب، دون الربط 

روح  يازمان على الوصية األولى فكأن األم توصي من جهتها بوصية منفصلة عن األولى، و) بين الوصيتين وال التأكيد 
، ونهار من النهرات راحت كاين سبع بنات وأمهم وعندهم كلبة »( َعْيَشـــٌة ِبنـــَْت الَحنـــَْش )(. أما في حكاية وارواح يا زمان

ي بارزًا في استبعاد األب تمامًا من دوره األسري، فتبدأ الحكاية بدور فنجد النظام األموم «أمهم للحج وقعدوا لبنات مع الكلبة
ولكن )سبع صبايا في قصرايا(،  األم المسيطرة على األسرة والبنات السبع مع وصيتهم بالكلب، كما في الحكاية المرجع
ظام األموسي الذي يسود المجتمع. باختالف األدوار بين األم واألب، وكذلك تأنيث الكلب )بالكلبة( في إشارة رمزية إلى الن

وكانت الوصية من األخت الكبرى التي تؤكد على وصية األب واألم معًا، لكن دون أن ترحل الرحيل النهائي، بل إنها كانت 
( ومن هنا يبدأ المنعرج الخطير ختهم الكبيرة وصاتهم ماتحلو الباب لحتى واحدفي حالة غياب مؤقت، لذا كانت وصية ) 

 وتظهر الغولة الكائن المتربص بالبنات السبع. للحكاية،

( الجغرافي)يالمكان نطارياإل بأن نستنتج الواقع، ومؤسسة( الخيال)الحكاية مؤسسة بين وضعال مقارنة فعند
 رمزية بطريقة لنا قدما فقد( المعتقدات)والكون المجتمع إطاراً  أما .الخبرة واقع مؤسسة مع كثيراً  يتفقان االقتصادالسلوك و 

 ال قلق مصدر يمثالنفهما  الصارم، التنظيم قواعد تنبعث ومنهما الثقافة، عصب هو اإلشكال ألن عنها، كثيراً  ومختلفة

                                                 

11 - Michel Aghassian et autres, sous la direction de Marc Augé: Les Domaines 

de la parenté, p34.  
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. الخيال مؤسسة خطاب إلى اللجوء عندئذ   فكان الخبرة، واقع بمؤسسة المباشر الخطاب خالل من صراحة عنه التعبير يمكن
 من عبره تخففتظفر من خالله بشيء أو  لعلها رمزية، بطريقة مرسالها ترسل ،أو ثالثة ثانية درجة من لغة ذو خطاب وهو

ات الراوي النساء )األمهات والجدات( هن كانت والمتضرر، المقلق هو اإلناث )البنات( وضع كان ولما. الواقع مفارقات
  (.شعبيةال اتالحكاي) الشعبية األدبية األنواع من النوع هذاوالمهتمات ب

ودليل ذلك أو القرينة  الزواج الموضوع هنا هو أن ستنتجي رمزي، خطاب على أنه الحكاية خطاب والمتمعن في
ِكنَّ  ﴿ :( وهذا: لقوله تعالىالبابالتي تحيل على هذا الموضوع هو مجيء الغولة إلى)

َ
ُهوِرَها َول

ُ
ُبُيوَت ِمْن ظ

ْ
وا ال

ُ
ت
ْ
أ
َ
ْن ت

َ
ِبرُّ ِبأ

ْ
ْيَس ال

َ
َول

َقى وََ ِبرَّ َمِن اتَّ
ْ
ْبَواِبَها ال

َ
ُبُيوَت ِمْن أ

ْ
وا ال

ُ
ت
ْ
ْفِلُحوَنَأ

ُ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
َه ل

َّ
ُقوا الل الذي يرمز  الغيبي الكائن منالزواج  الحكاية فيويخص  .(12)﴾  َواتَّ

 التحليل)العميقة البنيةوبالنظر إلى أن . -كما ذكرنا من قبل-أو الغريب عن البالد أو العرش  األجنبي من واجز ال إلى
 استخالصها تحاول يفإنن أخر، روايات خالل من إال تستنتج وال تفهم البأنها " ستروس ليفي"كما وضح  للنص( العمودي

 المستويات بين اتنقارنبمو ، ظهور األغـوال إلى الفتياتالداللي في المتبقية التي تتبع نفس النسق الرمز و  اتالحكاي من
 إال آلخر مستوى من اختالفها رغم أنه ت  فاستنتج المستعملة، المختلفة الرموز فك وحاولنا الرمزية لباقي الحكايات الشعبية،

 . ردية متباينة)وهي الخوف من الزواج بالغريب( بأشكال وصور س انفسه ةالرسال تبليغ على. تعمل أنها
 قدو  طلبه، يرد ال الذي اهلل ضيف نهأ: وهي الشعبي الفكر في أخرى داللة يحمل الطارق للباب المتسولكما أن 

 وأحياناً  البغال ظهر على أو األقدام على مشياً  طويلة أشواطا وقضى. بالجزائر سنين سبعة قضى بأنه األجانب أحد ذكر
 بالنسبة وكان ،طعامهم أطباق وشاركهم بيوتهم أبواب له ففتحوا له، الناس يافةض بحسن انبهر وقد. األحصنة ظهر على
 (.13)مهما طلب ردـي ال الذي" ربي سيدي ضيف" لهم

. ) حكاياتنا في ذلك من نموذج والغولة( ضحاياها)  البشر لتؤذي متسول هيئة البشرية الشخصيات تتقمصقد و 
 فيمنع مقدسة لكونها أو تعرف، ال لكي شيخ أو متسول هيئة واألبطال ألسالفا وأرواح كاآللهة القوية الشخصيات تتخذ وقد
" ديانا" الربة شخصية تقمص" كاليتسو" الحورية في رغبة "جوبيتر" نفس في احتدمت فلما. حقيقتها عن الكشف البشر على
 عاد منها وطره نال ما إذا حتى بها الظفر في جوبيتر ونجح... موالتها بلسان يحدثها الفتاة على ومال رداءها، مرتديا
 مرضعتها هيئة في متنكرة" سيميليه" "جوبيتر" وأخت زوج –" جونو" اإللهة زارت وقد .(14)العلى السماوات إلى أدراجه

 وزـــعج ورةـــص في تـــتخف... مـــالعظي جوبيتر ذرةـــب تـــحمل قد كادموس ابنة" سيميليه" بأن علمت بعدما العجوز،
 قضى" Poséidon بوسيدون"اإلله لعنة أصابته الذي" Ulysseأوليس" بأن" L'Odysséeاألوديسا" رـــوتذك (15.)..اءـــشمط
 هيئة في مملكته إلى ورجع. والمحيطات البحار في مغامرا" La guerre de Troie طروادة" حرب بعد أخرى سنوات عشر
 تعرف من أول فكان" Pénélope بنلوب" بزوجته الفوز أجل من يتنافسون مدينته أهل بأن علم أن بعد متسول هرم شيخ
 (.16.)زوجته بعد فيما عليه لتتعرف كلبه هو القصر مدخل في عليه

 أكثر أو الذكر مثل تتصرف فهي". الغولة" شخصية طبيعة )سبع صبايا في قصرايا(الحكاية المرجع  لنا ذكرتو 
 وفكرة. سواء حد على والبشرية الحيوانية اللحوم آكلة فهي .فرائس من تأكله ما لتصطاد يوم كل فتخرج. وسلطة قوة منه
األخرى، وال نصادف إال في حكاية واحدة أكل لحم األغوال وذلك في حكاية  الحكاية في حتى ظهرت البشر للحم أكلها

ـولـــة يتكلمـــوا قـــال الغـــول والغــ » ( وذلك على سبيل االستطباب والدواء وبمعرفة األغوال حيث يقول:عــــرق الجوهـــــر)
"عرق الغـــول للغولة راني نشم ريحة أنس قالت ليه الغولة ماسمعتش راهم الناس في كل بالد جايا تشوف واش صار تعرف 

                                                 
 .189سورة البقرة، اآلية  -12

 .Jean Servier: Tradition et civilisation berbéres, Introduction, p XI: ينظر - 13

 .113ص عكاشة، ثروت تر: الكائنات، مسخ ،أوفيد - 14

 .149 ،148 ص ،نفسه مرجعال - 15

 Homére: L'Odyssée, Traduction Intrduction Notes et Index: M.Dufour:ينظر - 16
et J.Raison, Ed Garnier – Flammarion, 1965, p257 – 333. 

http://ased23.blogspot.com/2012/06/blog-post_5870.html
http://ased23.blogspot.com/2012/06/blog-post_5870.html
http://ased23.blogspot.com/2012/06/blog-post_5870.html
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كما نجد قضية مص ،  «السبعة عرفتي دواه في كبدة والدناالمسكين قاعدين يندبوا وبيكوا عليه قال ليها راكي  الجوهر"
" الغولكي يجي " »( شمسه) التي تكررت في كثير من الحكايات، ففي حكاية -وبالخصوص الفتيات– الدماء البشرية

 .« ويقولك أعطيني نرضع من صبعك الدم وال نط ليك قولوا نط، جا القول كيما موالف وقالها : هاتي صبعك وال نط ليك

 

 

 

 »)سبع صبايا في قصرايا  المرجع كايةونجد فكرة الزواج التي تطبع جميع الحكايات الشعبية واضحة في الح
وقاتلو مدلي بنت الناس  للحنشدخلها عندوا جات الغولة ... وجات الغولة  مرتك وأال بنتكقاتلو ديرني  للحنشراحت 

فبعد هروب الفتاة من الغولة وهو الزوج  «قالها: حلي لقبك نلوحهالك فيه فتحت فمها الحلها كمكورة نتاع سم ماتت
سيرنا تلجأ إلى الثعبان الذي يمثل سلطة قوية مقاومة للغولة وذلك بالقدرة السمية التي يتغلب بها على األغوال الغريب في تف

ولهذا يظهر الثعبان  « مرتك وأال بنتكديرني  »ونالحظ أن الفتاة لم تعتبر الثعبان غريبًا لذا قبلت بالزواج به حين قالت له 
لة في الحكايات الشعبية لما يتمتع به من قبول عند الفكر الشعبي بأنه من األولياء )الحنش( في صورة المساعد للفتاة البط

 الصالحين، وبأنه ال يؤذي إال من ظلمه، لذلك فهو يحظى بحظوة كبيرة في األوساط االجتماعية.
يق وبعد أن يقضي الثعبان)الحنش( على الغولة يتبنى الفتاة ويحرص على تزويجها من ابن السلطان، أي تحق

والحنش ربى الطفلة وكبرها عند وكي عاد بن السلطان باه  »األمنية القصوى للفتاة. ويتضح ذلك من المقطع الموالي 
يعرس، صنعها وزينها وقالها روحي موجي موجة ولوحي فردة صباطك وارواحي واشافها بن السلطان وعجباتوا قالهم ال 

نصادف النموذج العالمي للزواج المرتبط بالحذاء المفقود، مع تحوير  وهنا «هاذموالت الصباط قال لقيتوها جيبوهالي نخ
بسيط مقصود، وهو أن الفتاة قد أمرت من طرف الوالد الثعبان)الحنش( برمي الحذاء أمام ابن السلطان وتعمد الهروب. ولم 

يبين تداخل الحكايات  يكن الهروب من الحفلة بسبب الزمن الذي ينقضي لزوال اللباس السحري على الفتاة. وهذا ما
 بالنماذج العالمية مع تحوير خاص بالراوي.

هذه التمثالت الالواعية  »أن هنـاك طريقين يمكن اتباعهما للوصـــول إلى عالقـــات رغبة الزواج وفــق  جونــزويـرى 
وتنسجم مع متطلبات  من التعبير عن نفسها: الطريق األول يمكنها من أن تخضع لسيرورة من التحوالت تجعلها تتوافق

كراهات الوعي الباطني أي األنا األعلى، أما الطريق الثاني فيقود إلى ما يسميه " " تشكل فرويدالواقع الخارجى وا 
( تعنى تنازالت مشتركة. هذه التوافقات تتم بين: التمثالت الكاذبة والتمثالت المكبوتة Formation de compromisتوافقات)

(les représentations et refoulantesأي بين قوتين متضادتين: الرغبة وما يدفعها ويصدها ) »(17) ويلعــب الواقــع .
بـــراز  الخــارجــي ممثــاًل في إكراهــات سلطـــة األب التوافق الذي قد تم بين التمثالت المكبوتة: رغبة  »دورًا هامــًا في كشـف وا 
 .(18)«البحث عن أنيس الصبايا فى االنفالت من الرقابة األبوية و

ن ظرفيًا بتجاوز الرقابة  »ويمكننا انطالقًا من ذلك تفسير إخماد صوت المجتمع بقتل الكلب من طرف الصبايا  وا 
الكلب الذي  األبوية بقتل الكلب واستقبال الغولة الغريب، كذلك لو لم تسمح هذه الرغبات المكبوتة بأن يظل الدفاع حيا في

فاستمرار صوت الكلب من أبرز المؤشرات على أن صوت المجتمع يمكن أن يتالشى فترة  ،(19)«مات ولم يمت صوته
 ما، ولكنه ال يمكن أن يغيب كليًا ونهائيًا في الحياة االجتماعية.

                                                 
 .82، صمحمد الجويلي، أنثروبولوجيا الحكاية -17

 .82المرجع نفسه ، ص -18

 .83المرجع نفسه، ص -19
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الملفوظ ما يفسر فتح الباب بإلحاح الغول)التلحليح(، ولكن ما ينبغي أن  »ونلمس في الحكاية أيضًا ولو على مستوى 
هو أنه بقدر ما يفسر بهذا اإللحاح اآلتي من الخارج فهو يفسر بإلحاح نابع من الداخل أي من األنا، من نتفطن إليه 

وعليه نفهم الضرورة الملحة للزواج التي تنتاب الصبايا واألنثى عمومًا وال يمكنها التعبير عن هذه  .(20)«الصبايا أنفسهن
اح الداخلية لمطلب الزواج لدى الفتيات أكبر بكثير من قوة اإللحاح الرغبة واإلفصاح عنها جهارًا وبالتالي فقوة اإللح

ن كان الظاهر يوحي بعكس ذلك، وهذا ألن الجرأة على فتح الباب رغم التحذيرات الملحة والمتكررة هو  الذكورية الخارجية وا 
تحطيم سلطة األب توازيها رغبة داخلية تحطيم مبدأ الواقع والخضوع لمبدأ الرغبة. الرغبة في  »شيئًا فشيئًا في عملية التدرج 

أي عن أنيس يبيت معهن ويشبع رغباتهن المكبوتة، ويؤكد ما  ،(21)«نابعة من األعماق تدفعهن إلى البحث عن اإلشباع، 
نما الصبية الصغيرة التي كشفت حقيقة  »نذهب إليه كذلك  أن المجتمع السيد على الجميع ال يمثله الكلب فقط وا 

ي دائبة على االلتزام بتحذيرات األب، لم تكن الرغبة الجنسية ناضجة عندها وبالتالي لم تكن رغبتها في وه، (22)«الغول
 كسر الحاجز السلطوي لألب وللمجتمع قوية وهذا ما جعلها تنجو من براثن الغولة.

ض الصدفة وهي ولهذا السبب تحديدًا جعلت الحكاية الشعبية الالوعي الجمعي من الصبية الصغيرة عمدًا ال بمح
هو األب في حياتها وال يمكن أن يكون  »فالرجل الوحيد  تلعب هذا الدور األساسي . وذلك ألنها لم تخضع لمبدأ الواقع،

رجاًل آخر. فلم تتحرك فيها الرغبة بعد إلى من يبيت معها ويؤنسها وال ترى حاجة إلى ذلك، فأ نس  أخواتها يكفيها، 
 .(23)«دوارًا متناقصة في حياة أخواتهاوسوسيولوجيًا يمكن أن تلعب أ

ذا كانت هذه الفتاة الصغيرة كالكلب تمثل صوت الضمير الجمعي فإن صغرها في حقيقة األمر يكتسي طابعًا  »وا 
رمزيًا. فإن هذا الضمير عميق كعمق البئر وعريق كعراقة الذاكرة الجماعية وقديم قدم التاريخ ولكنه يظل دائمًا صغيرًا 

 .(24)«ظًا ليضع األمور في نصابها والفرد في اإلطار الذي ينبغي أن يتحرك فيهمتحفزًا ويق
( الذي تحدث فيه عن الروايات المتعددة J'Martin")جان مارتانوفي مقال)حكايات أطفال في تونس( للفولكلوري "

 Les 7 petites Filles et) » تماثل الحكاية التونسية (سبعة صبايا في قصراياللحكايات. ففي الجزائر نجد حكاية )
l'ogresse يشير مارتان إلى أن هناك روايات متعددة لهذه الحكاية في الجزائر تختلف من جهة إلى ألخرى اختالفا جزئيا )

(.يذكر مارتان رواية )لحكاية السبعة صبايا والغولة( كان Fort Nationalفي جهات بليدة ومدية ومدينة أخرى كانت تسمى)
قد دونها ونقلها إلى الفرنسية كما يذكر رواية أخرى لنفس  9191( قبلة بثالثين سنة أي حوالي Desparmetديسبارمات )

ونقلها إلى الفرنسية  9881( قد دونها في وهران بالغرب الجزائري سنة Basset")باسيالحكاية كان فولكلوري فرنسي يدعى "
( هي نفسها حكاية)سبعة صبايا والغولة( وال تختلف Martin( وهى حسب مارتان)les 7 filles du marchandبعنوان:) 

عنها إال في أنها تعوض الغولة بشخصية عجوز كبيرة )لعلها عجوز ستوت(أدخلت على الصبايا ابن السلطان الذي انتهز 
س (. غير أنه لم يستطع فعل نفPour abuser de 6 premie'res fillesفرصة غياب األب ليرتكب المحرم مع الست صبايا)

( تشبه إلى حد بعيد Basset" )باسي" عن "مارتانالشيء مع أصغر الصبايا سنًا. الواضح أن هذه الحكاية التي نقلها "
حكايتنا إن لم نقل إنها الرواية الوهرانية لسبع صبايا التونسية. فالرواية الوهرانية تشير صراحة للخطر الذي يمثله الذكر على 

أما الرواية التونسية، فإن الرجل جاء مقنعا ومتنكراً في هيئة غولة أو غول ومن ثمة فإنه  الصبايا لوحدهن في غياب والدهن
يحق لنا أن نذهب إلى أن المسألة األساسية في هذه الحكاية هي مسألة العذرية. من جهة أخرى ال يمكن أن نفهم حكايات 
                                                 

 .147، صالمرجع نفسه -20

 .147المرجع نفسه، ص -21

 .148المرجع نفسه، ص -22

 .148المرجع السابق، ص -23

 .149المرجع نفسه، ص -24
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اق. الغول أو الغولة ال معنى لهما إال إذا نظر األغوال إال إذا فككنا رمز الغول في كل حكاية حسب ما يسمح به السي
فإن مصطلح غول أو غولة  »( نفسه Martinإليهما باعتبارهما رمزين تختلف داللتهما باختالف السياق وكما يقول مارتان)

نما هو وصفي يستعمل للداللة على الشر الذي يتربص بالبشر السيما في ما يتعلق بالمسائل  ليس استعاريًا فقط وا 
لمعنوية)األخالقية(.ولسنا في حاجة إلى التأكيد بأن الشر المتربص بصبايا في مجتمع عربي إسالمي في غياب والدهن ا

 .(25)«وأمهن ال يمكن أن يكون إال ذكرًا غربياً 

 البعد األنثروبولوجي للرموز في الحكايات الشعبية: .3
ن داللة ظاهرية إلى أخرى بعيدة وعميقة تحتاج إلى ( تحيلنا م26)« حالة إنسانية فريدة »أن الرموز تعد  المعروفمن 

تصويت  »تشير المعاجم العربية إلى إشارية الرمز على أنه تدقيق الستنتاج العالقات التي تربطها بالموضوع الذي ترمز إليه، و
ارة بالشفتين. خفي باللسان كالهمس، ويكون تحريك الشفتين بكالم غير مفهوم باللفظ من غير إبانه بالصوت إنما هو إش

يماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان باللفظ بأي شيء  وقيل الرمز: إشارة وا 
ن  »(. ومن هذا يتبين أن كلمة الرمز في العربية لم تتجاوز نطاق 27)« أشرت إليه بيد أو بعين المحسوس والملموس وا 

في معنى الرمزية كما فهمها العصر الحديث... فالرمز كوسيلة ألداء معنى معين بطريقة تختلف كانت تشمل على أهم ما 
( تجعل من ظاهرة الترميز في 28)«ثانية، وظاهرة الغموض التي ترافق هذا األداء من جهة أوالعن اإلفصاح واإلبانة هذا 

 رمزية المتعددة األبعاد.األعمال األدبية أمرًا يحتاج إلى اهتمام أكبر الستخالص المعاني ال

على الحدس من جهة، واإلسقاط من جهة أخرى، بالحدس  »يبين أن الرمز يعتمد في ظهوره  يونغ"ونجد أن "
يصل الفنان إلى الوتر المشترك في اإلنسانية، وباإلسقاط يحدد مشهده ويخرجه من نفسه واضعًا إياه في شيء خارجي هو 

أفضل طريقة لإلفضاء بما ال  »ذي استطاعوا االقتراب من عالم الرمز األدبي، بوصفه (. فيونغ هو الوحيد ال29)«الرمز...
(. وكل هذا يسفر عن االضطراب الحاصل 30)«يمكن التعبير، وهو معين ال ينضب للغموض واإليحاء بل التناقض كذلك

ر والمالحم والحكايات الشعبية في النفس البشرية، والذي يظهر من خالل صور األحالم على المستوى الفردي وفي األساطي
 على المستوى االجتماعي. 

ومن العسير تحديد هذه العوالم الرمزية المتداخلة في البناء السردي للحكايات الشعبية، ألنها مبنية على عالقات 
ان أو مكان، بزم »متنوعة وليس على عالقة مشابهة واحدة بين الرمز والمرموز، وهذا ما يثير الدهشة لعدم ارتباط الرموز

ألنه كوني، وألنه غاية ذاته، وألنه يتجاوز االصطالح والتوقيف، أي يتجاوز سكونية الداللة وثباتها ومحدودية 
 (. 31)«معناها

 
 

                                                 

 J.Martin Folklore tunisien Histoires Enfantines les 7petites filles etنظر:ي -25
l'ogresse in IBLA 5e'me anne'e Juillet 1942 pp.271_272. لوجياعن محمد الجويلي، أنثروبو 

(كما يذهب كذلك إلى أنها ترمز لعذرية Phallusويدهب األستاذ بوحدبية إلى أن القصابية هى رمز للذكر) .112ص الحكاية،
 .L'ilaginaire Maghre'bin.pp.54.56الصبية.انظر:

 . 11، ص2338، 1مؤسسة االنتشار العربي بيروت، ط ،عبد الهادي عبد الرحمن، لعبة الترميز -26

 . 1/2331ور لسان العرب، مادة )ر م ز(، دار الكتب العلمية، بيروت، طابن منظ -27

 . 123، ص1993، 1محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ط -28
 . 342، ص2333محمد فتوح، الحداثة الشعرية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، دط،  -29

 . 33، صنفسهالمرجع  -30

 . 232عبد الرحمن بسيسو، قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر، ص -31
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 " أن الرمز يتميز بأمرين: أحمد فتوحلهذا رأى "
رمز، ومستوى الحاالت أنه يستلزم مستويين، مستوى األشياء الحسية أو الصور الحسية التي تؤخذ قالبا لل أوال: 

 المعنوية المرموز إليها، وحين يندمج المستويان في عملية اإلبداع نحصل على الرمز.
أنه ال بد من وجود عالقة بين ذينك المستويين، هذه العالقة التي تهب الرمز قـوة التمثيل الباطنة ثانيا:  

 (.33)«بل من خالل السياق الذي تجيء فيه »المفردة، (. ألن المعنى الرمزي ال يتحقق من مجرد اإلتيان باللفظة32فيه)

إحياء عالم معين مؤلف من عدة عناصر متداخلة ومتكاملة، ولهذا العالم جانبان،  »كما أن الرموز تقوم على
 (.34)«جانب مباشر وحرفي، وجانب آخر هو جانب الداللة األخالقية أو النفسية أو الدينية

الذي من الممكن أن  الرمز الحيوانيالتقنع وراء  »أو التستر أو االختفاء أو والسارد الشعبي أدرك سر الترميز
يعفيه من مسؤولية الصدام، فأثـره قالبًا فنيًا مميزًا لما يريد التعبير عنه، ومن ثم فإنه يمكن وصف هذا النوع أيضًا بأنه 

 تي تحاول ترسيخ قيمة معينة." وحكايات )كليلة ودمنة( الأيسوب(، كحكايات "35)«ضرب من الحكاية القناع 
في ويمكننا اآلن أن نتتبع بعض الرموز االجتماعية والحيوانية والكونية، في الحكايات الشعبية المدروسة، فنجد 

وارتباطه بالسلطان وفي هذا رمزية كبيرة يمكننا الكشف عنها من  الخروف حضور)عيشـــة بنـــت أبـــي طـــاح طـــاح( حكاية 
يسرح وكي يجي حذا دارهم  ولد السلطان خروفالطفلة أبيها غول وكان قالك كاين وحد  »لمقطع التالي:     خالل تتبع ا

" وتقلو: يسمنك ويطمنك وعقاب الليل ناكلك، قرونك كرسي وجلدك فرشي ولحمك بنت الغـول" طل عليه الطفلة "دار الغـول"
اقتصادية  قيمة ذا حيواناً ( الكبش) الخروف أو يعتبرو    «ن وعاد هذاك الخروف كل يوم  يذبال ويشيا ناكلو ليلة عرسي

على الدوام في المناسبات  حاضر فهو ولحمه، صوفه من ونيستفيد الناسوذلك ألن . العربية واإلسالمية الثقافة في كبرى
 به ويتقدم الدينية، المناسبات وفي األضحى عيد في كأضحية يقدم كما أنه. االجتماعية كالزواج والختان والوالئم وغيرها

 بل الدواجن، لحوم بعد عادة المستهلك هو لحمه كون فقط ليس: امتياز ذو حيوان »إنه. البالد حراس ولألولياء هلل قرباناً 
 الموزعة األضحيات يمثل الذي. الثور مع بالمقارنة استثناء أقل أنه غير اإلسالم، عظمه قد و العائلية، األفراح لحم ألنه
فبالرغم  .الكبيرة التي تضمن االستمرارية التناسلية وةــقذو ال الغريزي الذكر (الكبشالخروف) ويمثل. (36)«جماعةال أفراد بين

 الخالقة القوة ويمثل من كثرة األضاحي إال أن هذا النوع يحافظ على تواجده وكثرته بفعل القوة الجنسية التكاثرية الكبيرة 
 "جوبيتر–آمون" اسم تحت بعد فيما صار الذي والخصوبة الريح إله ،مصر إله (Amon) "آمون" كذلك ،والمدمرة

(Jupiter-Amon،) مثل إنه. كبش برأس ممثل فهوApollon - Karneiros  (.37)الكبش حامل أو 

 » وثنية، أديان عدة لهم كانوقد  "،الكبش" عبدو ما بين من عبدوا سكان شمال إفريقيا قد أن التاريخ كتب وتذكر
 أرواح بوجود ويؤمنون. وغيرها والثور والكبش والقمر الشمس يعبدون كانوا كما -عمون– يدعونه إله وجود دونيعتق فكانوا

                                                 
 . 43، الرمز والرمزية، صمحمد فتوح -32

 . 33، الرمز في الشعر الفلسطيني الحديث والمعاصر، صغسان غنيم -33

 . 174صبحي البستاني، الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، ص -34

ت الحيوان  في التراث العربي، مجلة عالم الفكر يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، محمد رجب النجار، حكايا -35
 . 193، ص1991،  2و  1العدد  24الكويت، المجلد

36 - , p 252. Camille Lacoste- Dujardin: Dictionnaire de la culture berbère en 

Kabylie 

37 - Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p 113.  



11 

 

(. 38)«العوام ببعض يؤمن اآلن إلى –األسف مع– يزال ال معتقد وهو .واألشجار الجبال وفي المياه منابع في كالجن
( 39)« منجال اليمنى بيده يمسك عرش على جالس شيخ صورة » أم "كبش" في ممثال" حامون" أو" عمون" كانأ فسواء
 .التاريخ كتب كثيرا عنها تحدثت معا وللكبش "حامونـل " األهالي عبادة فإن

تشــير  ،ارتبطت في مجتمع الحكاية بابن السلطان التي (الكبشالخروف) صورة أن هو نستخلصه يمكن أن وما
 على دقــويغ ودــيج دســمق يــخف ودــمعب نــكائ صورة لــتمثما، كما أنها إلى الروحية التي تمتع بها هذا الكائــن في زمن 

. ونلمــس ذلك من ربــط الفتــاة للخــروف بالتمتــع والرفاهيــة االقتصاديــة، من جهة للطبيعة اــمخصب وكان ،مــبالنع رــالبش
منعم والمخصب في نفس الوقت. ويتضح هذا جليًا هو ال (الكبشولربطها بأكله يوم الزفاف من جهة أخرى فيكون الخروف)

كما  «وعاد هذاك الخروف كل يوم  يذبال ويشيان قرونك كرسي وجلدك فرشي ولحمك ناكلو ليلة عرسي » من قولــــها:
 يمكننا أن نستخلص من هذا القول الخير أي أنه يذبال ويشيان إلى تالشي عبادة الخروف)الكبش( تدريجيًا.

( نجد سلسلة من التحوالت ترمز إلى سلسلة من الرموز ذات األبعاد األسطورية والتي الجنون علموفي حكاية )
تتخذ دائما من الحيوان رمزًا لها، فنجد الطفل يتحول من طير إلى خاتم ثم إلى رمانة ومنه إلى موس، أما اليهودي فقد 

طير وطار في السماء  الطفل وعاد  »طع الموالي تحول تبعًا لذلك من طائر إلى ديك )فروج( كما تبين الحكاية في المق
 في عقابوا. وليهودي ثاني عاد طير وطار

إمال ليهودي راح  تحول خاتم وطاح في داروتعافروا مع بعضاهم وامبعدها هو عاد في قصر السلطان وهو 
وقعدت تلعب بيه في جنينة طاح في قصرك أعطيهولي، والخاتم هازاتو بنت السلطان الصغيرة  خاتميللسلطان وقالوا: راه 

وتفتحت وكل  تحول الخاتم حبة رمانةالقصر قالها ابيها هاتيه قاتلو مانمدوش وكي كثر عليها تغشت والحتوا في الزقاق 
وقعد يلقط فيها وكي عاد في الحبيبة التالية تحول خدمي )موس(  تحول اليهودي فروجحبيبة طارت في جيهة، إماال 

 .«فل ألهلوا وعاش معاهم الباسوراح الطوذبحوا للرقبة 
فمن الواضح أن التركيز على الخاتم في الحكاية، ودخوله قصر السلطان فيه رمزية إلى السلطة التي يرمز إليها 
الخاتم في العرف الشعبي، وكذلك السلطة التي تكون للزوج على الزوجة بعد إلباسها هذا الخاتم. كما أن الخاتم في الثقافة 

ولسنا ندري لما استعمل السارد الشعبي البحث عن الخاتم من  *المية يرمز إلى الملك ملك سيدنا سليمانالعربية واإلس
طرف اليهودي؟ وما العالقة بين الرسم السداسي لخاتم سليمان وبين النجمة السداسية لليهود؟ ولكن األكيد أنها رموز 

إليهم الطفل، وبحث اليهود عن الملك والسلطة والمال من خالل تتضافر لتبين أن اليهود دائمًا في تتبع للعرب الذين يرمز 
 على سحرية قوى الخاتم يملك »تتبع اليهودي للطفل والخاتم. كما أن هناك رابط آخر بين اليهود والخاتم والسحر، وذلك لما

 باب، فتح يعنى الخاتم ىعل فاالستيالء. سراً  أو كنزاً  يحفظ الذي لألماكن، الحارس للحزام، تصغير إنه. الخفي المستوى
لى قصر، إلى والدخول كما . للبطل تقدم سحرية أداة الشعبية الحكايات في الخاتم ويعتبر( 40)« الخ...جنة إلى و مغارة، وا 

وقالتلو: هاك هاذ الخاتم يعاونك وكي يقولك:الي يدير شرط حركو... وكي بعد  »( حد الزيننلمس ذلك أيضًا في حكاية )

                                                 
 .17 ص ،1933 مارس ،2ط الجزائر، قسنطينة، البعث، مطبعة ،(القديم)  الجزائر تاريخ ،السيد سليمان - 38

 .214 ص ،1939 تونس، للنشر، التونسية الدار سالمة، بن والبشير مزالي محمد: رت الشمالية، إفريقيا تاريخ: جوليان أندري شارل - 39

رة على ، الذي أعطاه القدسليمان ، هو ختم كان مملوكا من طرف الملكوالمسلمين القرون الوسطى أساطير حسب خاتم سليمان -*
خاتمه  سليمان من األيام خلعمن األساطير التي ذكرت عن هذا الخاتم أنه في يوم و  .أو الحديث مع الحيوانات الجن أو) الشياطين قيادة

بصورة سليمان وطلب منها الخاتم، فأعطته  الشيطان من يده، وطلب من زوجته أن تحفظه حتى يدخل الخالء ليقضي حاجته، فأتى لها
يريد أن يخدعها، حيث أنها اعتقدت  الشيطان ، وعندما خرج سليمان من الخالء طلب استرداد الخاتم من زوجته، فوقع في نفسها أنإياه

أنها قد أعطته بالفعل لسليمان، وهكذا تم طرده من البالط، فعمل صياًدا. ثم أراد اهلل أن يفقد الشيطان هذا الخاتم فوقع في الماء، 
، ففتح بطنها لينظفها ويأكلها، فوجد الخاتم، فلبسه وذهب سمكة وابتلعته سمكة. وبينما كان سليمان ذات يوم يصطاد السمك إذ اصطاد

 http://ar.wikipedia.org/wiki: وطرد الشيطان من قصره، وعاد له ُملكه

40 - Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p 49-50. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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لخاتم اتجمد هذاك الماء اللي فيه، واطلع بيه... وكي جاء هابط حرك الخاتم مرة أخرى وارجع ماء السطل على ابيها حرك ا
رضاء عجيبة، حيوانات أو أدوات اقتناء غالباً  تكون التي المفروضة، االختبارات بإنجاز » الخاتم هذا فيسمح «عادي  كل وا 

 الخاتم يعتبر ،الشعبية الحكايات ففي. للبطل الجن تقدمه نأ ويمكن. بالتحول له يسمح البطل، هروب فحين. الرغبات
ولعل احتدام الصراع  ،(41)«السلطان أو الملك بابنة الزواج طريق عن الفردية، السلطة القتناء والمطلقة السحرية الوسيلة

لذي هو في في داخل قصر السلطان مؤشر هام على أن السلطة ستؤول إلى العرب، ألن ابنة السلطان لبست الخاتم ا
 األصل الطفل الذي يرمز إلى العرب.

 ولكن الطبيعة، على اإلنسان سيطرة يعني اإلنسان بيد الخاتم » هذاو  والقوة لمعرفةل اً رمز أيضًا الخاتم  يعتبر كما
 بأنه يحس يسيطر، بأنه يظن الذي فاإلنسان. القوة هذه استعمال توافق مؤلمة ولتبعات الرغبة إلعصار اإلنسان يخضع

 في الرغبة وجه إنه. الرغبات هذه بكل يربطه الذي الذهبي، الخاتم هذا طريق عن أيضا هو عليه مسيطر كبل،م
 الكلمة طقس فإن الكلمة، فعل عن الخاتم فعل اختالف ورغم. الكلمة نداء محل الخاتم إدارة فعل حل فقد(.  42)«السلطة

 االعتقاد »هو عامة بصفة فالسحر، أقوى يكون أن يمكنه إذ شعبي،ال الواقع في الفعلية الممارسة طقس عن كثيراً  يختلف ال
 بعض وتأدية النقوش، أو والتــوالحم ومــوالرس ورــوالص لــوالتماثي الــواألشك ذات،ــوالتعوي اتــوالرقي السحرية اءــاألسم بقوة

 (.43)«خارقة نتائج تحدث التي القوة كلمات بتالوة المصحوبة الطقوس
 ما وهذا زة،ـلعل كشعار » كـالدي رفــــيعو  ،روحيــــاً  اً طائــر  ةــــالشعبي ةــــالثقاف في رــــيعتبفإنــــه  "كــــالديــــة "أما عن رمزي

 الغالي المنقوشة الرسومات بعض على( mercure) ميركور اردـعط جانب إلى الحيوان ويظهر ...الحيوان هذا مشية تؤكده
 دوره يعتبر وغالباً ... الشمس طلوع يعلن صياحه ألن ،شمسياً  رمزاً  عالمياً  الديك ويعتبر(...  gallo–romaines) رومانية

 وهذا: به اختفت الذي الكهف من الشمس إلهة (Amaterasu) أماترسو أخرج الذي اآللهة بصياح مرتبط صياحه ألن مهما
 (Abollon)وأبولو (Leto) ولوتو (Zeus) زيوس: باآللهة مرتبط إنه (.44)«النور ولظهور الشمس، لطلوع مناسب

 النهار بطل ،بأبولو خاصة صفة ذلك مع فهو المتولد، النور رمز » إنه. والقمر بالشمس مرتبط وهو ،(Artémis) وأرتميس
 الجنائزية الطقوس في للموتى قربانا تقدم التي األرواح دليلة الحيوانات بين من والحصان الكلب مع الديك ويرد... المتولد

 أو المخصي فالديك) الرجولة وشعار الدواجن فناء سيد »إنه والرجولة اليقظة رمز أنه كما. (45)«الجرمان قدماء ندع
 (. 46)«والخصوبة( الغريزي بخوفه معروف ،(Cop vierge) الطاهر الديك أو السمين

 الكبش الديك ويعوض. متعددة مناسبات في الخفية لألرواحلألولياء الصالحين و  قرباناً  ة الديكأضحي تقدمو 
 عتبة على كبش ذبح أهالي منطقة ورقلة والجنوب عموماً  عادة فمن. جديد سكن ودخول الميالد مناسبات في كأضحية

ن لحراسة، ةكتقدم الجديد البيت  أوالتيس  دماء تعوض وهكذا. )فروج(ديكاً  أوتيسًا  بدله ذبح ذلك، من الشخص يتمكن لم وا 
الفكر الشعبي مؤشر  لدى وهو. صالة كل عند المؤذن اإلمام مقام الديك ويقوم. الكبش دماء يتالب عتبة على السائلة الديك

 يبعد أن استطاع حديثه يعي أن استطاع فمن خاصة، بصفة وموت آالم من للبشر يحدث وبما الغيب، عالم استشرافي عن
الدقيق  المنبه إلى رمزي ديكوال .نيالصالح اءاألولي إال ذلك طبعاً  يستطيع وال ،والقربان الصدقات بتقديم المصائب عنه

                                                 

41 - Camille Lacoste – Dujardin: Dictionnaire de la culture berbère, p 37. 

42 - Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p52. 
 . 23ص ،1998 ،1ط للنشر، سينا العربي، االنتشار مؤسسة الرحمن، عبد الهادي عبد :تر القديمة، مصر في السحر ،بدج وليس - 43

44 - Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p281.  
 . 282 ص ،نفسه المرجع - 45

46 - Nadia julien: Dictionnaire des symboles, p85.  
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وجه الشبه بين اليهودي الجاحد   يوضح التالي ولكن الغريب هو تحول اليهودي ولكن المثل ،كالصلوات الزمنية للمواعيد
، (كي الفروج يعرف لوقات وما يصليشللحق والديك الذي يعرف أوقات الصالة وينبه لها. ولكنه ال يصلي يقول المثل:  )

 . فالمثل يشبه شخصًا ما بالديك والحكاية تضع هذا الشخص وتنعته باليهودي
ما يجعله يعتلي رمزية األنفـــة والكبريـــاء والسيطرة والزهـــو  والتعظيم جاللية نجد له من اإلسالموفي الثقافة اإل

ذا. للصالة مناد وهو. المالئكة حضورل إشارة وصياحه ،بالنفس والفخر  داتـــالمعتق في يعبرهذا ف ،بالساحة يكالد حضر وا 
: يـــالشمس زهـــبتمي يختص لكنه. والحمل ابـــالعق مثل وهو .ينـــالحميم ولألصدقاء األقارب إلى أفشي رـــس عن اإلفريقية

 symbole trinitaire) فيةالخ رارـــلألس اً ـــثالثي زاً ـــرم والنار Aigle ابـــالعق مع الديك بـمصر »ويمثل (47.)ثـــوالبع ورـــالن

de linitiation) .ورســفيثاغ وكان. وللقمر وللشمس جوبيتر، :لـ منذوراً  األبيض الديك كان و(Pythagore) على عــيمن 
، وهكذا نرى أن الحكاية الشعبية قد ربطت بين الرمزية الحسنة للديك (48)«وريـالفيثاغ السر اءــالعش ارجــخ هــأكل هــأتباع
ج( والرمزية السيئة لليهودي فجعلته الشخص الذي يعرف كل شيء، ولكنه خسيس يصارع ويتآمر ويطارد بحثًا عن )الفرو 

 .السلطة والمال والملك، وبهذا جعلت منه نموذجًا سيئًا للديك أو نموذجًا حسنًا للديك السيئ

ر، ففي البص لمح في ويرجعون داً بعي ويرحلون طيور إلى يتحولون الذين األولياء عن األساطير من الكثير وتروي
( نجد السارد الشعبي قد أضفى على السيد علي كرم اهلل وجهه هالة من القوة بفضل فهمه للغة الطير 31جعــفـــــرحكاية )

مقويه جات ذيك  حرز فوق راسوالكافر معلق  الطيوروالسيد علي ايحاربو في الكفار شافت هذيك  »فيصور لنا المعركة 
  معلق حرز فوق راسو مقويهت على كتف السيد جعفر وقاتلو: راه الكافر الطيور وحط

أماال السيد جعفر خبر السيد علي واش قاتلو الطيور، قالو ياك أنت تفهم كالم الطير قولهم إروحو إهزو ذاك 
ذاك الكافر أماال عاد قوي و  الطيور أوهزت ذاك الحرز وحطاتو فوق راس السيد علي تراحالحرز من فوق راس الكافر 

 ىـسم وقد ر،ــطي شكل على وروهـــتص مــألنه ر،ــبالطائ البشـــري اغــالدم يسمونالجاهليين . وال ننسى أن العرب «فشل
 الموت، وكأن. بلي إذا )المقتول خاصة( الميت هامة من يخرج الذي »وهو. (أو الهامة الصدىــ: )بـ رــالطي ذاــه مـبعضه
 بالصدى االعتقاد عن بعد، فيما اإلسالم نهى وقد. صدى سوى وراءه يترك ال األعماق، في ارتطام يعقبه ما، سقوط
 (.49) «والهامة

( خاللة خضرةونجد صور متعددة للطيور في الحكايات الشعبية فمنها مثاًل صورة الناقة الطائرة في حكاية )
لناقة وحطت حذا دار وحد العجوز كانت ساكنة بعيد ، فرت ذيك االناقــة َأْتَفــْر)تطير(حطوها فوق الناقة وكانت هذيك »

وهذا ما يعبر عن الخيال الخالق بالنسبة ألهل المنطقة الذين يرتبطون باإلبل والنوق فبداًل من الطيور  «شوية عال الصمات
 يتجلى األثر البيئي في اإلبداع الفكري. ومن الحصان المجنح نجدهم يبدعون لنا صورة الناقة المجنحة التي تطير وهنا

( نجد نموذج الحمامة التي ترمز إلى السالم في تحول الفتاة )طرينحة( إلى حمامة بعد أن طرينحةوفي حكاية )
 أماال أسقاظت أواالَّت حمامة وفرت في السماء. »استفحل بها الغيض 

مامة واش راها تقول نعطيه واش حب. جاه والسلطان عجبوا صوت ذيك الحمامة قالهم: إلي يعرفلي صوت لح
قالو: راها تقول يا راعي البقر سماك بن سماك جاء وال والو ساسية العورة تهنات وبنت العام  الراجل يفهم كالم الطيورواحد 

 ويكون السلطان هنا هو المسؤول عن رد االعتبار إلى الفتاة البطلة. «أدجالة ياويحها بالويحات
                                                 

47 - Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p282. 283. 

48 - Nadia julien: Dictionnaire des symboles, p86.. 
 سوريا، ، النشر،دمشق و للطباعة الحكمة دار الحديث، الروح علم إلى األسطورة من الروحية، المغامرة و الموت ،منصور منير محمد - 49

 .31 ،34 ص م،1987 ه 1437
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فيكون الموت والطائر حاضران معًا ومتالزمان بشكل ملفت لالنتباه، وكذلك حضور  "دادان"ية أما في نموذح حكا
وهذا السلطان كان طول، كل ليلة يخرج يدور في جنانو، وهذا النهار سمع صوت يقول: دادان،  »السلطان؛ ففي المقطع 

ح السلطان يدور على مصدر الصوت لقـا را أمي ذبحتني، بيي كالني، دادان، دادان امي ذبحتني وبيي كالنيدادان، 
 .« نعطيه بنتي ونزيدو ملكيطير فوق هذي الشجرة، قال السلطان للحارس والخادم انتاعوا اللي يقدر يحكم هذاك الطير 

ذا المحلية،العربية و  الثقافة في ولروحه للميت أشكالهاعلى اختالف  الطيوركل  وترمز  رمز سر عن تساءلنا وا 
 لحظة البدن مفارقة على وقدرتها الروح، إلى ترمز الطيور كانت فقد الطيران، على لقدرتها »يكون فالجواب للروح، الطيور
 الطير بعض ارتبطت كما. بشري موجود برأس طائر هيئة على( الروح) Ba اــالب يصورون المصريون كان فقد ولهذا الوفاة،
 إلى أيضاً  الطيور ترمز الهندوسية الديانة وفي... أخرى وآلهة رع واإلله حورس باإلله الصقر ارتبط ،مثالً  معينة، بآلهة

بل وتؤكد الحكاية بأنها تحتوي على أرواح األغوال أيضًا من خالل حكاية  (50)«البشر أرواح على تحتوي أنها أو األرواح،
أما ذاك  أرواح أخوالكفيها  والباقين روح جداتكقاتلو جداتو هذه القلة فيها روح جدك وهذيك  »( ولـفليفلة أخت ربعين غ)

 كي عادت طفلة وحدة وعزيزة عليا حمامة فيها روح أمكالصندوق فيه 

وهو  لحمامة اللي فيها روح فليفلةأن رقدو وهو طاح على ذيك األقالل يكسر يكسر، وهو جاء  هداهموامبعد 
 هزها وقال وينك يا دار بي.

ويطيح ذيك القلة اللي فيها في يد مسلم ولقات ولد راجلها  روحي روحي في يد مسلمتقول:  وخرجت فليفلة الَبرَ 
 .«الحمامة وماتت الحمامة وماتت فليفلة

التي نجد حكاية  (الشمسكما أننا نجد رمزًا كونيًا، هو اآلخر من الرموز التي استعملتها الحكايات الشعبية، وهو )
لى والقوة والجلد شمسهكاملة تشير إلى رمزيتها وهي حكاية الفتاة المسماة باسم " " التي ترمز إلى الحسن والجمال من جهة وا 

" ويقولك أعطيني نرضع من صبعك الدم وال نط ليك قولوا نط، جا القول كيما موالف الغولكي يجي " »من جهة أخرى، 
 شمسهيام برات وقالها : هاتي صبعك وال نط ليك ، قاتلوا : نط، نط القول وطاح في الحفرة وردموه لقوال خاوتها وبعد األ

أنا خير واالَّ بنتي،  اللة الشمسوقالت: يا  »( خاللـــة خضـــرةنجد ذكر الشمس والجمال في حكاية ) كما «وهزت صحتها
 عرف قدو . الزمن عن حديثوالحديث عن الشمس هو   « قالتلها: أنا زينة وانتي زينة والّلي تحت القربة خير منا أ َكل  

 إلى مصطفات عرشه، على أرجواني ثوب في جالساً  يظهر. أشعتها وهج رأسه فعلى نوره، هجوبو  ،الشمس بإله" وـأبول"
 يقود بكونه ويعرف. والشتاء والخريف والصيف الربيع وكذا. والساعات والقرون والسنة والشهر اليوم: الزمن ربات جانبه
 كبير قيادتها على يقوى ال التي النارية المركبة اءارتق تشاركه ال القوية األخرى اآللهة وحتى. األقدام مجنحة خيولها مركبة
 إال الطريق ارتقاء على تقوى ال الخيل ألن. القوية بيده بها يطوح التي قـبالصواع وتسلحه بأسه رغم نفسه األلمب آلهة
 بصهيلها ءالفضا تزحم ،"فليجون"و" أثيون"و "إيووس"و" بيرويس: "خيول أربعة "وـآبول" الشمس لإلله بأن ويذكر. بجهد

 (.51)الفضاء في صاعدة فتندفع السماء أبواب لها تتفتح. بحوافرها الحواجز وتضرب المشتعلة، وأنفاسها
 »وتعتبر الشمس رمزًا من رموز االرتقاء والنور، وهناك من كشف من خالل التفتيش في االشتقاق اللغوي عن

ومهما يكن من أمر فإن الشمس تعني أواًل النور  جذور مشتركة تجمع بين أبولون والبريق والشمس وأحيانا القمر.
يوصف عند المصريين على  أتوم"األسمى... إضافة إلى ذلك فإن الشمس الصاعدة كثيرًا ما تشبه بالطائر، فإذا كان اإلله "

ب، وأحيانا " اإلله الشمسي العظيم، كان له رأس صقر، بينما تمثل الشمس عند الهندوس بعقاراع" ... كما أن "العنقاءأنه "

                                                 
 .212ص ،31ج العالم، وأساطير ديانات معجم، إمام الفتاح عبد إمام - 50

 .134ص عكاشة، ثروت تر: الكائنات، مسخ ،أفيد - 51
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( كما يشارك اإلكليل الشمس في رمزيتها وهو ينضوي 52)«ببجعة. والمجوس يشبهون الشمس بديك يعلن طلوع النهار...
تمثال النور واالرتفاع يتكثف برمزية الهالة  »تحت الكوكبة الرمزية للدائرة والمركز في كثير من الثقافات. وهكذا فإن 

(. وهكذا ال نجد فرقًا 53)«ن في الرمزيتين الدينية والسياسية، دور الرقم الواضح للعالنيةواإلكليل، وهاتان األخيرتان تلعبا
في عمق رمزية الطائر، في الحكايات الشعبية وبين الشمس كرمز ومرموز في نفس الوقت. وكالهما يعد رمزًا لالرتقاء 

 والخصوبة.
 الدراسات بعض تهاربط ، فقدرة باستمراأما عن قضية الحل والترحال التي نصادفها في الحكايات الشعبي

، ويمكنني القل أن الحكايات الشعبية التي توحي جميعها ترويها التي للجماعات( واالقتصادية الجغرافية) المادية بالوضعية
ترحال مثاًل تبين حياة الحل وال( اسميميع الندى)بحياة الحل والترحال إما صراحة أو بوضعية الجو العام للحكاية، فحكاية 

وواحد العام ما عندو زوج اذراري،  كاين واحد الراجل »صراحة، وذلك بتتبع موضع الكأل والعشب عندما تشح األمطار
، وقال لهلو : أنا اروح نشوف  لعل نلقى  بالصة  فيها لخضار والماء، وخرج يمشي صبتش النو وماناضش  لحشيش

" التي يصرح بالرحيل فيها وترك أحد أفراد القبيلة اآلبقين عن ةداللوكذلك الشأن في حكاية " «يمشي حتان وصل لبالد
كي جاو رايحين قالتلها أمها: داللة داللة وريني سالف الدالل، قالتلها: بكري كنتي مَّا وذرك وليتي عجوزتي روحي  »أمرها 

واحد العام وفي  »أيضـًا      ( بنت المهريةوفي حكاية ) «ألحقي المرحول ... أماال راحو وخالَّوهــا فــوق البطمــة 
ولدها  اووصاهم وقالهم: هاذ المهرية كي تولد أقتلو  في بالد أخرى أفلو بالغنم اروحو قال هاذا الراجل لوالتو  ماصبتش الّنو

ال بنتها.  وا 
وه ... وكي فاقو بيها أهلو قالولو: يا ترحل يا نرحلو، قالهم: أنا ما نرحلش كان حبيتو أرحلو، ورحلو عليه وخال

الشيخ عكرك ولكن الترحال هنا بمخاوف أخرى ليست اقتصادية قد تكون أمنية يمثلها الغول، كما في حكاية ) ،« هو وياها
 .« في الطريق، وتفاهموا أنهم يرحلوا قبل ما يلحقلهم سمعوا القول راه جايهموفي يوم  » كال النزلة وقعد متورك(

. ذلك على مثالً " قصبايا في باياص سبعة"»الحكاية المرجع  عنوانالتي تحمل نفس  تونسية حكايةال لنا وتقدم
 الدار، عليهن يقتحم الغول أن إال عليهن خوفاً  الباب أبوهن عليهن يغلق صبايا تقدم( تونس شمال من) الحضرية فالرواية

. إليه طواعية ويسلمهن بهن ويخرج الباب لهن أبوهن يفتح صبايا لنا فتقدم( تونس شرق جنوب من) البدوية الرواية أما
نما فحسب وذاك األب هذا بين ليس والفرق إليه يذهبن وصبايا الغول يأتيهن صبايا  نمط: العيش من نمطين بين وا 

 ترحال نمط يقابله استقرار نمط األبواب، خارج عنها بحثا أهله يرحل بدوي ونمط األبواب وراء تخزن فيه الخيرات حضري،
ن(. 54)«  مرتبط على مستوى مجتمع الواقع اختالف نا أمامفإن ،ي واحد في مجتمع الحكاياتتصاداق نمطأمام  كنا وا 

 .المتوفرة واالقتصادية الغذائية والنوعية بالكمية
 البعد األنثروبولوجي ألكل األغوال للحم ودم البشر في الحكايات الشعبية: .4

ة الغذائية للمجتمعات وعالقتها باألبعاد لقد شغلت هذه الظاهر الكثير من األنثروبولوجيين المهتمين باألنظم
ويبدو أنه توجد دائما مادة من  »الثقافية، حتى أن الدارسين في أمريكا قسموا المناطق الثقافية بعدد مناطق التوزيع الغذائي، 

ا تقسيم أمريكا مواد الطعام تكون هي الغذاء الرئيسي ويكون ما عداها ثانويًا، فإذا وضعنا هذه الحقيقة نصب أعيننا استطعن
(. وبالنظر إلى هذا يتبادر إلى األذهان سؤال 55)«إلى تسع مناطق غذائية،... وهي تطابق بالتقريب المناطق الثقافية 

ذكورية( في المجتمعات التي يختلف فيها غذاء اإلناث عن غذاء -مفاده: هل يمكن الحديث عن ثقافة جنسية مختلفة )أنثوية

                                                 
 .123، صيرها  أنساقها ، تر: مصباح الصمد  جيليبر دوران، األنتروبوجيا، رموزها  أساط 52
 .128، صنفسهالمرجع    53
 . 143ص اية،الحك أنتروبولوجيا، الجويلي محمد - 54

، 1917، مكتبة النهضة المصرية، محمود محمد موسى، و زكي الرشيدي حاضر، تر:ج.و. ييدج، الشعوب البدائية في وقتنا ال - 55
 .118ص
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فكرين قد أشاروا إلى تناول األزواج غذاءهم منفصلين، قديمًا وحديثًا. وأضافوا إلى ذلك أن الذكور؟، وهذا ألن بعض الم
البدائيين ال يأكل ذكورهم منفصلين عن إناثهم فقط، بل تختلف طبيعة غذاء جنس الذكور المتمثلة في اللحوم، عن غذاء 

لى الواقع الثقاف ي العام الذي ن عايشه في مجتمعنا بصفة خاصة يمكننا اإلناث المتمثل في الخضر. واستنادًا إلى ما سبق وا 
اإلجابة عن السؤال السابق بنعم، فالتقسيم الغذائي للجنسين يعبر عن تقسيم ثقافي لهما وهو تقسيم ذو تضاد حاد. وينطبق 

دينية. هذا على كل مظاهر الحياة، من أنشطة اقتصادية ورتب اجتماعية، وحتى على مستوى الممارسات والمعتقدات ال
فنجد في واقعنا أن الذكور يأكلون منفصلين عن اإلناث، حتى داخل العائلة الواحدة، أي حتى بين المحارم مجتمعين يكون 
الفصل بين الجنسين في تناول الطعام، كما أنه في الوالئم يقدم الرجال على النساء في األكل ويمكن أن تأكل النسوة ما 

ار. وهناك من بحث في أصل الظاهرة ففسر أكل الجنسين منفصلين باختالف طبيعة يفضل عن الرجال مع األطفال الصغ
أكلهما تفسيرًا آخر مخالفا تماما لما سبق. ويرجع هؤالء كون غذاء الجنسين مختلف تمامًا بل مضادًا، من غذاء ذكوري 

، ألن الظاهرة في سياقها األصلي متعلقة حيواني وغذاء أنثوي نباتي إلى أن النساء ال تأكلن اللحوم وال تشارك الرجال األكل
بأكل لحم البشر، وهي فكرة سنتها النساء اللواتي يرون أن الرجال يأكلون لحومهن باستنزافهن والتمتع بهن جنسيًا 
واستغاللهن في الحياة. كما تربط فكرة أكل اإلنسان للحم البشري من جهة أخرى بجهله بوجود بشر خارج نطاق قبيلته 

المجاورة له. وتكون القبيلة التي ينتمي إليها بمثابة مركز العالم. وبحسب منظور هذا الرأي تكون الغولة راغبة في  والقبائل
 أكل البشر لكونهم أجانب، من المنطلق السطحي للفعل.

اء ابتد ظاهرة أكل لحم البشر قديما  ومهما يكن فالظاهرة وجدت قديمًا وحديثًا، وقد كشفت الحفريات عن انتشار 
تواجدت ( pékin)" بكين( إلى نهايته، وأمام كهوف رجل "Paléolithiqueمن فترة التوحش، أي العصر الحجري القديم )

( لم Néanderthal(. ومع إنسان)solo" كان آكال للحم البشر وكذا إنسان "سولو" )بكينعظام حيوانات وبشر، فإنسان "
( والصيادين البدائيين في L'home sapiensت عليها من قبل. ومع ظهور )تختلف الظاهرة ، ولكنها لم تكن عامة مثلما كان

(. وهكذا الحظ الباحثون 56الفترة النهائية للمتوحش، تراجعت الظاهرة، ولم تبق سوى ببعض المناطق كعادات طقوسية)
عض سكان أستراليا حديثًا ظاهرة أكل لحوم البشر األجانب لدى الكثير من الشعوب البدائية، ومن بين هذه الشعوب ب

ونشير إلى عادة أكل اللحوم البشرية، فنقول: إن هذه العادة لم تكن منتشرة بين األستراليين في كل مكان،  »األصليين. 
ولكن في بعض الجهات كانوا يأكلون من يقتل في الحروب ومن يقضى بالمرض، أما في سائر األنحاء فإن هذه العادة لم 

 (.57)«فاالت تمارس أبدًا إال في االحت
من بقايا ظاهرة وجدت فعاًل في القديم. كما يمكن أن تكون الظاهرة مجرد  التهام الغيالن للبشرويمكننا أن نعتبر 

تعبير مجازي أو رمزي عن فكرة الموت واالنبعاث، أو استنزاف البشر لخيرات بعضهم البعض أو استغالل الذكورة لألنوثة. 
)سبع دة على  ظاهرة أكل األغوال للبشر. ونجد هذا واضحًا جليًا في الحكاية المرجع فقد عودتنا الحكايات الشعبية عا

: في الليل نبح فيها الكلب، قالت ـ الغولة ـ جاتهم »إذ أن تهديد الغولة للبنات السبع كانت بغرض أكلهن  صبايا في قصرايا(
بن فراح نقــز على سبع سطاح وانت الغولة واهلل ما  أنا فراحقالها الكلب:  ناكلهم أنياسعدي نايا سبع صبايا في قصرايا 

للغولة من أكل الفتيات  -على األقل-ويكون الكلب هو صوت المجتمع الذي ال يريد هذه الظاهرة والمانع معنويًا  .«ذوقيهم
الضمير وذلك ألنها لم تستطع أكلهم حتى وهو ميت وجزء منه مازال موجود في البيت، وهذا الجزء من الكلب هو صوت 

وهي  الغولة باش تاكل لمرا وبنهاجرات  » (َمـــْد ِرِجُلــــو)البشري الذي يرفض هذه الظاهرة ويسعى إلى إبطالها. وفي حكاية 
. نجد أيضًا التصريح بأكل األغوال لبني البشر صغارًا «كانت هاز بنها الغول لصقت بالباب وطاحت في النار وماتت

عظم فوق البيت حكمت تكدد فيه لقات الحمراء الصباح  ناضووكي  »)جليجـــل ذهبـــو( كاية وكبارًا،  كما أننا نجد في ح
وهذا يحيلنا إلى القضية  «وترجع تاكل بعيرعلى ختها أن ترقد وتروح  يوفي الليل تهد افي النهار مر  ،أمال تحولت غولة

                                                 
 .39-38المرجع السابق، ص - 56
 .83، ص المرجع نفسهينظر:  - 57
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ل العظام أو باألحرى )تكدادها( يعد مبعثًا للتحول األولى وهي نوعية األكل أو طبيعة األكل التي تفرض ثقافة معينة، فأك
إلى صورة األغوال التي تلتهم البشر والحيوانات وكل المخلوقات عدا بعض الحيوانات الرمزية كالكلب والثعبان كما تبين لنا 

تخرج من وفي الليل أماال دسها في صندوق وخالها.  »( ولـفليفلة أخت ربعين غذلك الحكاية المرجع. وفي حكاية )
نصادف ظاهرة أكل  .«الراجل كي يحسب الشياه نتاعو يلقاهم نقصو الصندوق غولة تروح تحكم شاة تاكلها وترجع وامبعد

األغوال للحيوانات األليفة الكبيرة كالجمال )البعير( وفي هذا داللة على قوتها، وشراسة أكلها لبني البشر، وطبعًا ال ننسى 
شر سواءًا كان حقيقيًا أم رمزيًا فهو يبين استغالل اإلنسان ألخيه اإلنسان في شتى مناحي أن هذا الفعل أي أكل لحم الب

 الحياة اإلنسانية.
سقطو بالشر وملقاوش هما  »( ولـفليفلة أخت ربعين غوما يسند ذلك هو المقطع المباشر في نفس الحكاية )

الولها اعطيهولنا ناكلوه إماال مدتلهم كل وحدة شوي وهذ وهي زّيَدت  وحدة فيهم أماال ق -أي اشتد بهم الجوع– واش ياكلو
والخامسة والسادسة وهذ المرة زّيَدت   والرابعةبنت عم الراجل دست سهمها وزادت زّيَدت  الثانية ونفس الشئ صرى والثالثة 

دم قاتلهم حتان يتحوال بنت عمو قالولها هاتي مديلنا ناكلوه قاتلهم حتى ينشف من الدم زادو قالولها حقى راه نشف من ال
تحوال زادوا قالولها هاتي مدينا ناكلوه راحت جبدت ذوك اللحمات اللي مدهوملها وقاتلهم هاكي نتي من ولدك ونتي من ولدك  

الذي يبين أكل البشر للحم البشر بل وفي أقصى صوره البشعة والمؤلمة وهي أكل األم ألبنها، وذلك  « وأنا بني ماناكلوش
بسبب الجوع القاهر الذي فرضته سيطرة الغولة على المصدر الغذائي واالقتصادي لمجموعة األزواج  -لحكايةكما تبين ا–

الممثلة للعائلة التي ترمز إلى المجتمعات اإلنسانية. إذن فالغولة بوصفها اآلكلة للحم البشر أو التي تدف بالبشر إلى أكل 
لمجتمعات البشرية في أمنها واستقرارها االقتصادي والغذائي لحم بعضهم البعض، هي العدو الخارجي الذي يهدد ا

 بالخصوص.
ولكن الحكاية أيضًا تبين من خالل الزوجة السابعة رفض هذه الظاهر حتى تحت وطاة سيطرة الغولة وقهر 

اية الشعبية الزوجة اإلنسانية تفرض ذلك، بل وتجعله شيئًا مستهجنًا تعافه النفس البشرية، لذا جعلت الحك القرابةالجوع، ألن 
السابعة ابنة عم الرجل أي قريبته، وهذه القرابة ترمز إلى قرابة بني البشر جميعًا مهما تعددت أجناسهم، فهم إخوة أو  أبناء 
ن كان ذلك تحت مسمى سد الجوع، بالتضامن مع بقية الشعوب  عمومة، أما الزوجات الالتي أكلن أبناءهن، حتى وا 

 نه ال يشرع هذا الفعل أو هذه الظاهرة وهي أكل لحوم البشر واستنزاف خيراتهم.اإلنسانية الجائعة، فإ
وال نط ليك قولوا نط، جا القول  نرضع من صبعك الدم" ويقولك أعطيني الغولكي يجي " »( شمسه) ففي حكاية
 .«وال نط ليك هاتي صبعككيما موالف وقالها : 

ض الحيوانات على تعددها إلى أزواج فائقي الجمال بعد السلخ وفي رمزية أخرى نجد الزواج المتحول أو تحول بع
، عريوةوكي حط الطير خرج منو  »( النجة بنت السلطانمن جلد الحيوان فيظهر الزوج الجميل أو الزوجة الجميلة، ففي )

يا زوجها قالها: ي الّ الوقالهم زوجوني هاذك السلوقية، قالو كيفاش راجل يزوج اسلوقية؟ قالهم زوجوها لي هي، وانهار 
، وكي شافو جارو قالهم: حتى أنا زوجوني اسلوقية، زوجو لي سلوقية نحي جلدك وتحولت السلوقية النجة بنت السلطان

وعاش عريوة مع ، وابقى كيما هاك حتى عضاتو وقتالتو يا سلوقية نحي جلدك هرت فيهاسلوقية وانهار العرس قالها: 
تكرر بوتيرة عالية في الكثير من الحكايات الشعبية المحلية والعالمية، ففي حكاية ونجد أن هذا ي .«النجة الباس عليهم
، التي تحدثنا عن طائر يقصد نافذة فتاة جميلة، يدخل غرفتها ويتحول جميز بن يازور، شيخ الطيور(فلسطينية بعنوان )

تها، فيجرح ويغادرها. تبحث عنه إلى شاب جميل يغدق عليها بالذهب، ويغادرها حين تكشف سره وتستجيب لطلبات أخو 
. وتوجد حكايتان فرنسيتان: واحدة من بريطانيا (58)فتشفيه وتنجز االختبارات التي قدمها لها أخواته، فتتزوجه ويطير بها

 Le roi"الملك الخنزير" )( بعنوان Dauphiné، وأخرى من "دوفيني") (Le loup gris) "الرمادي"الذئب السفلى بعنوان 

                                                 
راسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية، مؤسسة الدراسات ينظر الحكاية كاملة: إبراهيم مهوي، شريف كنعانة، قول يا طير، نصوص ود - 58

 .1187-111، ص2331الفلسطينية، بيروت، لبنان، 
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cohon)حدثنا األولى عن زواج ابنة فالح من ذئب ذي شعر مشيب، تحول يوم زفافه إلى شاب جميل، بعد أن سقط . ت
جلده بالكنيسة. حذر زوجته من فتح باب أحد البيوت ومن إصابة جلده بالماء أو النار. وقعت في المحظور حين قدمت 

السحرية التي قدمها لها. وجدته على وشك الزواج من امرأة المفتاح ألختيها فأحرقتا الجلد. هاجرها فتبعته مستخدمة األحذية 
 (. 59أخرى، ولما  رآها  وعرف حقيقة األمر، تراجع عن زواجه الجديد ورجع معها إلى قصرهما القديم)

( عن زواج ابنة حطاب فقير من ملك ذي رأس خنزير، تحول يوم زفافه الملك الخنزيروتحدثنا الحكاية الثانية )
( فإذا كانت الحكايات 60الجمال. غادرها بعد أن خانت عهده، فتبعته وأصلحت األمور في نهاية الحكاية.) إلى شاب رائع

السابقة تقدم لنا فكرة إيجابية عن الزواج المجهول، فهناك حكايات أخرى تعطينا فكرة سلبية عنه. وقد عبرت عن هذه الفكرة 
. خالصتها فتاة جميلة تزوجها تنين بشع أكول، بعد (Roule-petit-pois) "تدحرج حبة الجلبانحكاية من أوكرانيا بعنوان "

أن اختطفها. انطلق أخويها السترجاعها ففشال أمام التنين في اختبار األكل فحبسهما تحت صخرة ضخمة. ابتلعت أمهما 
 (.61بذرة  الجلبان "فأنجبت ابنًا عمالقًا، قصد التنين )الغول( وقضى عليه، فاسترجع أخته وأخويه)

ويمكن اعتبار حرق )الغولة( إمضاًء ذكوريًا على إسقاط األنثى من السلطة والحكم ليستولي عليها الذكر. فهناك 
صراع بين نظامين اجتماعيين: نظام  »"، يعبر عن آمور" وابنها "فينوسمن يرى أن الصراع داخل مجتمع اآللهة بين "

ياسية في المجتمع ، ونظام أبوي يسند السلطة االجتماعية و السياسية أمومي موروث، يسند لألنثى السلطة االجتماعية والس
 (.62) «في المجتمع للذكر، وقد عبرت القصة عن هذا األخير وهو في مرحلته الجنينية

ن كانت ترتكز على التاريخ التخميني ال اليقيني إال أنها تقدم لنا فكرة  إنها فكرة األنثروبولوجيين التطوريين وهي وا 
جديدة وال غريبة، بل إنها تقارب الواقعية، ألن األسرة في تجذرها االجتماعي تعتمد على األم القارة في البيت ال على ليست ب

الذكر المتحرك والمتعدد األزواج والذي تسير األسرة من دونه، فنرى أن أصحاب هذه النظرة محقون فيما ذهبوا إليه إذ  
تقل للذكر(، لكن في عصور غابرة جدًا ومجهولة حتى بالنسبة لليونانيين القدماء. يرون أن السلطة كانت لألنثى )قبل أن تن

عالم ال نجد له مثياًل اليوم، وال  »عن هذه الفكرة بأنها كانت في فترة  (Johann Jakob Bachofenيقول "ج.ج باشوفن" )
 Le droit familierقانون العائلي الرحمي يمكن لعاداته أن تدرك إال انطالقًا من قانونه الخاص الذي أنشأها. ويبدو ال

gynécocratique   غريبًا، ليس فقط بالنسبة لوعينا نحن ولكن أيضا بالنسبة لوعي أهل فترة ما قبل التاريخ
 (.63)«الكالسيكي

راحو وفي الوقت اللي راهم يلمو فيه الحطب راح هو يجيب في الماء  » (قطيش)ونجد هذا مجسدًا في حكاية 
الدار: أماال جاو وحوطو الدار بالحطب وشعلوا النار، والمضرب اللي يحمى عليه يشحطو بميهة يبرد اللي ويدخل في 

 « وماتو، وتهنى منهم الكليحمى عليه يبردو بميهة ومبعد شد بعضاهم وضربو دار بروسهم أماال لصقو في ذاك الحديد 
 على النظام األمومي دفعة واحدة.أين يحرق جميع الغوالت في نفس الوقت وهي إشارة إلى القضاء 

                                                 

-146Michèle Simonsen : Le conte populaire , Ed PUF ?1984 , p146 ينظر الحكاية كاملة: - 59

152. 
 .141-131، صنفسهالمرجع  - 60
  A.N Afanassiev,Nouveaux Contes russes, Traduction de Liseينظر الحكاية كاملة: - 61

,Gruel-Apert,MaisonneuveET Larose , Paris, France,2003,p63-65. 
عبد الحميد بورايو، تحليل أسطورة بسيشي وكيوبيد، مجلة بحوث سيميائية، عادات وأشكال التعبير الشعبي بالجزائري، جامعة أبي بكر  - 62

 .42-41، ص2334، سبتمبر، 31ر، العددبلقايد، تلمسان، دار الغرب للنش
63- J .J Bachofen :Le droit maternel. Recherche sur la gynécocraite de 

l’antiquilé’ dans sa naturereligieuse et juridique.Traduit de l’allemand et préface 

par Etienne Barrilier.p5. 
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لصقت بالباب وطاحت في النار  جرات الغولة باش تاكل لمرا وبنها وهي كانت هاز بنها الغول »( مـد رجلـــووفي حكاية )
كذلك نلمس هذا المؤشر بالقضاء على الغولة. ولكن هناك كان األمر من المرأة الخاضعة للزوج الذكر وبالتالي   «وماتت

 قرار من األنثى نفسها في الحكاية على ضرورة  القضاء على هذا النظام األمومي.يكون اإل
وتنبهنا إحدى المفكرات إلى تفسير الماركسيين التقليديين لوضع األنثى األدنى مقارنة مع وضع الذكر األعلى، 

Friedrich ) "فريدريك انجلز" سميهبوضع الرجال أيديهم على الزراعة. وترى هذا التفسير مرتبطًا بالواقع االقتصادي الذي ي

Engels ) نفسه بـ:)الهزيمة الكبرى لجنس األنثى( وتعطي تفسيرًا جهلته الماركسية كلية، وهي ترجع سبب الهزيمة إلى« 
ال مبالية بالعنصرية الجنسية والتي ال تمثل بالنسبة  األهمية الكبرى الكتشاف المسار األبوي في اإلنجاب، فالماركسية ظلت

 (.64)«" فهي إذن مظهر يمكن إهماله إزاء الواقع االقتصادي بنية فوقيةا إال "له
 وقد حاولت األساطير التأكيد على خصوبة الرجل ودوره األساسي في عملية اإلنجاب، فكان الحديث عن أثينا 

Athena " وفجأة  »منه... وابتلعها " وحملت ميتيس" ، كبير اآللهة بعد أن جامع "زيوس) منرفا( بأنها ولدت من رأس أبيها
حتى أحس برأسه تكاد تنفجر، فأخذ يعوي كالمجنون من شدة   Tritonتريتونأصابه صداع شديد وهو يسير على بحيرة  

األلم حتى أنقذه هيفاستوس إله الحدادة ، بضربة من فأسه اإللهية فشجها شجا . خرجت منه اإللهة أثينا وقد خرجت تصيح 
، أو Pallas" )أو بالس أثينا( وكانت "65)«لها السموات و األرض ، وارتاع منها اآللهة أنفسهم صيحة الحرب التي ارتجت

  وأبولونحضرت اإللهة أثينا  »" قاتل أمه. فأمام محاكمته أورست" مدافعة عن "أبوللو( مثلها مثل " Minerveمنرفا
أورست ، وتولى االتهام االرنيات . لكن أصوات  " : وتولى أبولون الدفاع عناألريوفاغواآلرنيات محاكمة أورست أمام "

القضاة جاءت متساوية. وكانت اإللهة أثينا ترأس هيئة المحلفين، فحكمت لصالح أورست بحجة أن لألب أفضلية على 
وهي اإللهة األم العظمى، إلهة: الجمال والحب، والجنس وابنة  »)فينوس( Aphroditeأفروديت(. ويذكر عن 66)«األم

 –، ولدت من زبد البحر عندما قام كرونوس بقطع األعضاء الجنسية ألبيه أورانوس إله السماء  Dioneونيودي زيوس
 (. 67)«وألقاها في البحر. وهي نفسها فينوس عند الرومان 

ويرتبط التشديد على االنتساب لألب فعال باكتشاف دور الرجل في عملية اإلنجاب. وهي عملية كان اإلنسان 
" باغنداية األمر ، وهذا ما يشير إليه األنتروبولوجيون التطوريون. ويستشهد على ذلك بقول أحدهم عن قبائل "يجهلها في بدا

إن الجيل المعاصر يعرف سبب الحمل، غير أن األسالف في الماضي لم يتأكدوا قط من السبب  »في أواسط إفريقيا 
لهذا كانوا يتخذون االحتياطات كلما مروا بمكان أحرق فيه الحقيقي، فكانوا يظنون أن الحمل ممكن دون مضاجعة الذكر. و 

جسد رجل انتحر، أو دفن فيه طفل وئد بان نزلت قدماه قبل رأسه. فكانت النساء يأخذن الحذر بإلقاء الحشائش أو العيدان 
وف من الحمل على مكان كذاك، ظنا منهن بأن ذلك يمنع شبح الميت الدخول فيهن والوالدة من جديد. ولم يكن هذا الخ

باألشباح مقصورًا على المتزوجات، بل النساء جميعهن يشتركن فيه، صغيرات وكبيرات، متزوجات وعازبات، وكلهن يلجأ 
 (.68)«إلى الطريقة عينها في تجنبه 

لكن مع الوقت، برز دور الرجل في اإلخصاب. ونظن أن فكرة رفع عضو الذكورة لدى اإلغريق في احتفاالت 
"  الذي هو نضج العنب وهو أيضا تجسيد لحضور هذا اإلله، تأكيد على ارتباط الخصوبة بالذكورة ال عيد "ديونوسوس

وكان أهل الريف يخرجون في هذه المناسبات ويقيمون المهرجانات ويملئون  »األنوثة، وبالتالي  ارتباط السيادة  بالذكر 
                                                 

64-  Françoise d’Eaubonne, Les femmes avant le patriarcat, Ed PAYOT, Paris, 

1977, p212. 
 .143، مكتبة مدبولي، صA-Fإمام عبد الفتاح إمام، معجم ديانات وأساطير العالم، المجلد األول  - 65
 .278، ص1992، 1أسخولوس، تراجديات، تر:عبد الرحمن بدوي،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط - 66
 .99، صفسهنالمرجع  - 67
 .83، ص1982، 3جيمس فريزر، أنونيس أو تموز، تر: جبرا إلبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط - 68
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...وكانوا يحملون صورة مكبرة لعضو اإلخصاب الطرقات، وكانوا يسرفون في األكل والشراب...يغنون ويرقصون 
(phallos لذلك أطلق عليهم أرسطو كلمة )(phallika)   وكان يقف بينهم منشد يمجد إله الخمر ويتغنى بالنبيذ  الممتاز

 (.69)«تحيط به جوقة تردد بعض األدعية واالبتهاالت
الذي كان يعتقد فيه بأن  النظام األمومي إنه إعالن بوالدة نظام مجتمعي واقتصادي وديني أبوي جديد حل محل

األنثى )المرأة( هي رمز الخصوبة وبالتالي فهي كل شيء . وهكذا يحل عضو الذكورة المكبر بدل أعضاء األنوثة لألم 
ن فالرأس عبارة ع »" وتماثيل أخرى، في جميع مراكز  الثقافة الباليوليتية عشتارالكبرى التي كانت تبرزها تماثيل اإللهة "

كتلة غير متمايزة المالمح...أما المنطقة  األساسية في كل تلك التماثيل ، فمنطقة الثديين والبطن والحوض وأعلى الفخذين 
...فالثديان عبارة عن كتلتين هائلتين مستديرتين، والبطن منتفخ في إشارة لحمل أبدي، والردف ثقيل، والوركان قويان بارزان، 

مع أعلى الفخذين وحدة متماسكة. وقد يتدلى الثديان ليشكالن مع البطن والوركين تكوينا واحدا ومثلث األنوثة منتفخ يشكل 
 (.70)«متراصا تتجمع فيه هذه الرموز في بؤرة واحدة هي مستودع الخلق

ا إنه تجسيد لكائن األنثى الذي كان معبودًا قبل أن تتحول العبادة للذكر. وكثيرًا ما كانت تظهر الغولة في حكاياتن
العجيبة بثدييها الكبيرين جدًا، فكانت ترميهما وراء ظهرها. وقد كشفت لنا الحكايات عما قدمته لنا التماثيل والنقوش التي 

لى الوقت الحاضر –عثر عليها األركيولوجيون. وترتبط فكرة الخصوبة بمعتقدات المجتمع التقليدي  بالمرأة وبالكائنات  -وا 
 الغيبية الذكرية خصوصًا. 

عم هذه الفكرة بعض المعتقدات اإلفريقية التي تتقارب مع معتقدات منطقتنا ، فهي تنسب الخصوبة لألرواح وتد
فإن نساء باغندا كن يتصورن أن باإلمكان أن  »القاطنة في األشجار، هذه التي تسقط على المرأة في هيئة أزهار منيرة.

مزعجة فحسب، بل من زهرة الموز أيضا: فإذا سقط نور الموز يحملن، بدون مساعدة الجنس اآلخر، ال من هذه األشباح ال
األرجواني على ظهر امرأة أو كتفيها صدفة وهي دائبة في عملها في ظل إحدى الشجر، كان ذلك كافيًا في معتقدهم ألن 

قوم بأن أرواح يجعل الجنين يتحرك في أحشائها...ويظهر في عزو هذه الصفة العجيبة إلى نوار الموز هو أو ال، اعتقاد ال
السلف تسكن أحراش الموز، وثانيًا، دفنهم موتى األطفال عند جذوع الشجر. أفليس طبيعيًا إذن أن تكمن روح في كل زهرة، 

(. وقد ربطت حكايتنا الشعبية بين الفكرة 71)«فتسقك بمهارة فائقة في شكل النور على ظهر المرأة وتستقر أخيرًا في رحمها؟
تنبني على هذا األساس، فالفتاة التي أكلت الوردة )النوارة( األخيرة حملت  (حجرة صبرنيحكاية)للخصوبة فعاًل، فنجد 

وراحت في الليل لهذاك الجنان ونتفت كل النوار إلي فيه وكالتو، ونسات نوارة وحدة  »وولدت كما يبين المقطع الموالي
 كان كليتيني اقتلتك، وكان خليتيني اكشفتك، أكالتهابعيدة، طلت هاذيك النوارة للطفلة وقاتلها: هاني وين انسيتيني، 

وقاتلها: أقتليني، وكبرت في كرشها، وعادت نهار كامل هاذ الطفلة مدرقة على خوها، وكي يسول عليها تقولو عيالو: راها 
أو في فهذا المعتقد مخصوص في ورد معين  .«مريضة حتان ولدت وجابت طفلة ولبستها الحرير والذهب ومورتهاش لخوها

عاديًا في نظر األخ وعليه يكون االعتقاد عامًا وليس خاصًا بفئة زهر معين ولم تبين الحكاية غرابة هذا الحمل بل جعلته 
 .معينة

تنحو هذا المنحى ولكنها لم تجعل الحمل حقيقيًا كما في  (حبحـــاب رمـــان وأخوالـــو سبعـــة)حكاية كما نجد أن 
أماال حمزو منها نساوين  »ألنها ربطتها بالخدعة والحمل الظاهري الذي نشأ من الغيرة وذلك  (حجرة صبرني)حكاية 

وقالو يااله خاوتها واتفقوا عليها باش يديرو لها حاجة باه خواتها يتخلو عليها ويقطعوا الود اللي بيناتهم، أمال تلمو في سبعة 
وكذلك  «واحدة فيهم قاتلهم أنا مانديرش معاكم هذ الشي ،نجمعو بيض نتاع الحنش ونكعبشوه في التمر ونعطوهولها تاكلو

                                                 

 .111، ص1913(، مكتبة النهضة المصرية، مصر 31محمد صقر خفاجة، تاريخ األدب اليوناني) - 69
 . 42-41وأصل الدين واألسطورة، ص فراس السواح، لغز عشتار، األولهية المؤنثة - 70
 . 87، 83، ص، أدونيس أو تموز، تر: جبرا إلبراهيم جبراجيمس فريز - 71
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وقالو: اللي تاكل هاذا الطبق نعطوها طبق  طبق تمر مدودوجابو  » (وديعة غدايت خوتها السبيعة)الشأن في حكاية 
و لويز، وكي سمعتهم وديعة جات باش تاكل نصحتها عيال خوها الصغير وقاتلها: ماتاكليش، وما خذاتش رايها واكالت

 .، راحو النساوين لرجالتهم وقالولهم: راها بكرشها روحو لوحوها في خندق واتهنو منهاتنفخت كرشها
وعطاهالو السلطان وراح لخوتو واتفاهم معاهم قالهم: قولو للنساوين يحطبو وانديرو نار كبيرة وانلحوهم فيها على 

ختهم وقالولها: لوحي في النار، الحت نساوين خوتها خاطر الشر اللي داروه في اختنا، وكي حطبو انساوين لحطب جابو 
فكان االنتفاخ الظاهري هنا مرتبط بالتمر المدود فكان الفعل الظاهري لالنتفاخ بفعل الدود المتكاثر في بطنها وليس  .«الستة

ظاهري بفعل الثعابين كان االنتفاخ ال( حبحـــاب رمـــان وأخوالـــو سبعـــةبفعل نمو جنين حقيق ونفس األمر في حكاية )
 المتنامية في بطنها من جراء أكلها لبيض الثعابين.
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 البنية الجمالية في التشكيل الفني ألمثالنا الشعبية بمنطقة الجنوب الجزائري

 د/سمية فالق

 أستاذ محاضر

خنشلة -جامعة عباس لغرور   

: الملخص  

األمثاااال ابيااانس أ باااه  ضموااات بااان موااا إل ه ،اااال اهااان يهدااا  وب ااان   يواب اااابت هااا م  مي ا ضي       

يظ فااأ ما اا  اب    ااا ش ضمااا لااإ  اب ثاا  قالاان ه ثاا  ابيابااب ابفهاات اباال  هنإاا  واااي   ابه ااا  ابإ ماات 

 بن ش 

  ه مهاااان يهإضااااق ابيابااااب ابفهاااات بالسااااا اامااااا قاااات ضمثابهااااا ابياااانس أ      ياااا  ضا   اااان ااااا  اباااااي  اباااال

 مو إلن ش قابس ات ابفه أ بل ث   سرز بالسا  اصا ياإ اب سهى ش

يو ااااا ضل ض  ا اااا  ضمواااات   هصلااااإ ماااا  يبااااإم صااااإ  قه ااااأ ش قاااااب،إ   ابياااانست ا اااا  ا  وف ر اااان   

يوساااا  ن ييقياااا بسااال ي ن ضل هياااإ  ابداااإ   ابفه اااأ بعمثاااال ب إاااإل بواااا ي نواااا اهاااا اب  ليااات    اااإا  

 أ بوا ضثراا قت اب نهى ش ضكالت قه أ ضي حس أ منهإه

ي سااارز ضا  اااأ ابسااا أ ابفه اااأ اب ااات   ساااا األمثاااال ابيااانس أ قااات  ها ااا  اب ثااا   ي اايبااان وااا   األقااارام     

 يا لس ا  و   يحاا ن   ي هاغ  اسا ا ن   يمإ  يى ضبفاظن ش    

 يال ن   و   ابا ا أ بلسه أ اب  اب أ بعمثال ابينس أ اب،اهث ا  :   

 رو أ بعمثال ي إض ق ل ا  اب  لأ قت األمثال ابينس أ شابلو أ ابن -

 م ا أ اب رك ب ابدإ ت بعبفاظ   يابن  أ و   األبفاظ ياب    ش  -

اب دااااإهر ابفهاااات بعمثااااال ي يااااإ  ابدااااإ  اب،ساااا أ    ياب نهإهااااأ  يابإل ااااأ   يك ف ااااأ   لاااات ضثراااااا  -

 الى اب  ليت ش 

بعلاااإال ب إاااإل بااارر ابإل اااأ   اااإ  ب هيااا  ب اااال ابل اااأ  إظ ااال اب،إااا   ابيااانست بلهاح اااأ اب  اب اااأ  -

   ب  ور ضثر األصإات يابه  ات قت ابهف ش 

 ابسهى اب رك س أ بعمثال )اإلهيا  ابدإ ت بوا ( ش -

يصاااإ  وباااى ضل ابسااا أ ابفه اااأ اب ااات    ساااا األمثاااال بواااا ضثرااااا قااات  ها لااان ي اايبااان    كااا   بااا  هاااه       

 بينست   ياب ت   سات قت ا   را هأ يبإم  شا  ابسرااأ ابفه أ بل،إ   ا
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 نص المداخلة:

األمثاااجن  اااي  ه مااان ياااث منااامصل إليااا ا تياااث صإ ااان أيإاااثةصمجيلجين إااا     ص ا هص ص إ ااا   ا ااان     

 ايم لمع.همج شكن ايمثن فإيث إمثن ايقجيب اي ين ايذ  إعك  م ص ه ايي جم ايكالمن يث.

األمثااجنةت لقاان ه مإلااث تاال اياا ص  ايااذ  إ  إااث مناامصيث.يذي  صإصنااا ايقجيااب اي ياان  جيمااج  جمااج فاان 

ف  اسااا  اي  اااجني اي يإااا  ي مثااان لمااا و  جيماااج  ج اااج ص اااص ايمميج. ج ااا  صهل كااان ايلعاااج إ  ل ماااع 

كااااو ت ااااج لصنااااإا ايلشااااكإن اي ياااان ت ااااج ص ااااص   ااااجيمإل يااااثة جيب مصنااااصتن ص  اااا  فين.يااااذي  ي 

 يقجط هسجسإ  ص ن:صيليجصن فن اي  اس  اي يإ  ي مثن فن ه مع  ي مثن.

 ابلسال -1

 اب ن   -2

 اب دإهر -3

 اإلهيا  -4

 ابلسال: -1

 ابلو أ ابنرو أ بعمثال ابينس أ اب ا ي أ: -ض

له لااان مااا  ضل بإااا  بو اااأ  داهداااوا يم  حا واااا  قإباااب ابس،اااث الاااى  دااااه  يم  اااحات بو اااأ    

به ف،داااوا ق،داااا   نس أ اااإال مه ياااأ اب هاااإم ال   اااا مااا   اااراثو  ابيااانست ابااال    ثلااان األمثاااال ابيااا

 رك ااااب ابل ااااأ اب ساااا ن لأ قاااات ااااال  األمثااااال  ي باااا  الااااى مساااا إهات مص لفااااأ  ياااا    م  يااااا ه هااااايل

 ابإل أ ياب،رفشي:اب  لأ 

 م    ل ال  اب س إهات لس   ا  ،اها ب أ األمثال ابينس أ يلساض م :

 الى مس إى اب  لأ: -ض-1

ه إاااإل ابسهاااا  ابلف ااات بعمثاااال مااا  م  إااااأ مااا  اب    اااال  األ  ااار   هيااا   وساااسب  ناااام ابإل اااات   

يماااا ه سنااان مااا   ناااام اب ناااالت اب حه اااأ ي  ا اااإوا يا داااال ونواااوا واااسن  ا داااا  ههيااا  اهااان منهاااى 

مركااااب  قاااا   ااااس   بلإصااااإل وبااااى اب نهااااى اب ركااااب و  ااااا   رهاااان  ياحااااا اااااإ اب  ااااا  اب نااااالت 

 1  وبى ون  وسسب اب  ا  األبفاظ اب فرم  اب ت بإ  بفظ مهوا منهى بحهتش  اب حه أ ونووا

يو ااااا ضل اب  لااااأ يحااااا  ا  دااااال ابل إ  لياااال اهااااا ل اموا يلدااااهل ضلإااوا يل،ااااام يظاهفوا يمااااا 

ه ااارض ال واااا مااا     ااار ضبفاظواااا ضي منال وا وضااااقأ وباااى ولواااا ب سااات م  إااااأ مااا  األبفااااظ اب  ها ااايأ 

 يااا    ضهواااا بإالاااب مإ ااا ي أ هنسااار اهواااا  ها ااان اب،اااريف يالسااا ا  األبفااااظ ياب هسااا  أ ق،ساااب و  

 ي  ور ودإ   بل أ قت 

  رمهاااش



 
3 

ضماااا اااا  اب رك اااب ابلف ااات بل  لاااأ وما ضل  إاااإل قنل اااأ يوما ضل  إاااإل ا ااا  أش قاب  لأ اب ااات  س ااااض وا ااا  

ابإبا(ي)ابإباااا  مساااها وب ااان ضي وفنااا  مساااها اااات قااات كل اااا اب،ااااب    ب لاااأ ا اااهامهأ ي  قااار  وااا  )بل 

  2بل (ش قاب  ل ال ابساوي ال م  اثل ال ب  ه رض ال و ا     ر يظ فتش 

  ااااااإقر الااااااى ث ثااااااأ اهاصاااااار ض ا اااااا أ ات:اب سااااااها وب ن اب سها اإل ااااااهامشيابرك  -و ل-قاب  لااااااأ     

األ  ااار ااااإ ض اااإى ابااارياو  وااا   اب ساااها وب ااان ياب ساااها يا ا ماااا   ه هااات ابإاحاااا اااا  ا  ااار ي  ه اااا 

ك ياااالا ض إك يمثااا   بااا  هااالاب اساااا   قااا  قااا  واااا بلفنااا  إل  مهااان وااااا ياإ  إب :اساااا   ض إاب ااا 

 3م  ا    ك ا ب  هإ  ب    وا م  ا  ر قت ا و اا ش 

يله لاااااان ماااااا  ضحااااااإال اب سااااااها ياب سااااااها وب اااااان با ا ااااااأ األمثااااااال ابياااااانس أ ابصاصااااااأ و هإوهااااااا    

 ه ياااأ  اااا  صلدااات مااا  ظااااار  اإلارام يقااات اااالا اب حاهر ش اصاااأ يضل ابلو اااأ ابنرو اااأ بساااإال اب

اب واا ا  هيااإل اسااا ابرح ااال ضهإم: ي ااا كااال بلاا صل  ماا  اإلااارام ضثاار  الااى ابااه   ابل إهااأ قاات 

اااال  ابلو ات يبنااا  مااا  ضاااا  رثاااا   بااا  الياااراة اب فااارمات  ات ابإظ فاااأ اإلاراو اااأ مثااا :ب   يبااا  

  ر:يال ن لا 4 ي   ر ا  ن ال ما ويت مهواشيول يض إا وا 

 :ل ا  اب  لأ قت األمثال ابينس أ -2

و اااا ضل اب ساااها ياب ساااها وب ااان  كهاااال ض ا ااا ال قااات وهاااا  ل اااا  اب  لاااأ  قالهاااا ل  ااار  ألحاااإال كااا    

 مهو ا:

 :ه  ت اب سها:اب سها -ض 

 يهإإل وما ماض ا ضي موا اا ضي ضمراشقن :-1

 الى ل،إ ما ل ا  قت األمثال اب اب أ:

                                           :اب اضت

 بست      هإال  قت يبلت هسر  قت اإهها نش -

 ش  ت  ابلوا م ايم ي احت  سإت الى م، إم -

  ال   ا ها مر ا  ال لت ه ر ا يلت ما ه ر اش -

 مات ب،هش ي  ن قت  ض نش -

  اح ابنر  الى اب  إ لش -

 و  ونأ ه ي إا ي اااشزيبت وه ت    اح م  و اا با هت  -

 ا إ  اإه  الى ميه  يضاات ابسير ش -

 با هابال و اهنش -

  ال ثإ  احلسإ ش -
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  اح م  ابهصلأ با قت ابس رش -

 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 

 اب وا  : -

  ،فراا ابف رال ي   ق ق وا ابث رالش -

 ه نل  اب،  أ قت  ؤير األه ا ش -

  حيج األ ملأ ياض،  ال وا ي ل م  ما بوا ياصرف ال واش -

 هنل  ا ابن  س  ما ه،  لنابنش -

       واه  يضلت لاه ش -

 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 األمر: -

 امس  بت ي  ا ب ش -

  ل ابنل  م   اا ن ي     ل  م   ايهأش -

 اونا ابل،  ا  ابل،    هصرمش -

 ا  ا ماقت  دسق م ناقتش -

 ا ا  ابص ر  هال بن اهبش -

 بإ  كلس  ه سن ش -

 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

يماااا لل، ااان ضل ل اااا  اب  لاااأ قااات األمثاااال  يااا    الاااى اب ساااها ياب ساااها وب ااانشيهإإل اب ساااها وماااا قنااا   

 -ه اااحيج -هااا نل  -شششششش( يوماااا مواااا اا) ،فراا- اااال -باااا -زيبااات- ااااح- اااال - ااا ت -ماضااا ا)بست

 -و ل-شششششششششششششششششش(شقواااات-بااااإ  -ا ااااا  -اونااااا - اااال -ششششششششششششش( يومااااا ضمرا)امساااا -هنلاااا  -   اااا 

 ب لأ قنل أش

 يم ااال اب  لاااأ ابفنل ااأ ه ساااا بإاا  اب  ااا  اب اات  إلااا  ووااا ابنااارم مساااي   وفن  اب اااا  يابهاااا   اب ز  

يلواااا ل ضل ل ااااا   5ياب  نا  اب امااااا ياب  داااارف ألل األقنااااال ب  نااااا قاااات حابااااأ وبااااى اب رقااااإ ش 

 بفد قشل،إ:اب  لأ ابفنل أ م  ح ث ابد اغأ قوت لف   رهيأ  رك ب ا

 األرملة واضحك عليها...تزوج  -
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 مفنإل ون-قاا  ض  ر مس  ر -قن  

 اتكل عويس على دويس وضاعت البقرة. -

 با  يم ري -قاا -قن 

 ابعد اللحم عن اللحم ال يخرب. -

 مفنإل ون  -قاا  ض  ر مس  ر-قن  

 طاح من النخلة جا في البير. -

 با  يم ري  -قاا  ض  ر مس  ر -قن 

 جوع كلبك يتبعك. -

 قاا  ض  ر  مس  ر-قن 

 شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

ااااالا ماااا  ح ااااث ابداااا اغأشضما ماااا  ح ااااث ابيااااإ  ق ص لل ااااا  ابيااااإ  ابفداااا ق ماااا  ح ااااث ابرقااااا 

  يابهدب ياب رشق   صوا األمثال ابينس أ بلوإاو  ابه،إهأ اب نريقأ شم   ب  ل ا:

 ششششششششششش سإ   اب فنإل ونشاخدم الخير ينال لعجائب -

 ششششششششششششششششش سإ   ابفن  يابفاا شقال ثور قال احلبوه -

 شششششششششششش سإ   ابفن  يحرف اب رشطاح من النخلة جا في البير -

 شششششششششششششششششش سإ   اب هامىشفار لقط ألعب يا غيب يا -

 فشششششششششششش سإ   اب ريعلم عياله قبل ما يحط نعاله -

 شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

ياب  حاااظ الاااى اااال  ابه اااا ج  ضل اب،إااا   ابيااانست   هرااااات ابيإاااااا ابه،إهاااأ م اااا ضمى وباااى ظواااإ   

قااااات اب ابب ياإااااالا يباااااالا حركأ ق ،أ  ي ابو أ  ي ابإسااااار        ااااال  ساااااإ   ضيا ااااار ابإل اااااات 

 6م  اها ضا  اإلارام وو ا  اب،ركات اب ،ام  و إال ابإل أ واب  لأش ضماكهوا اب س ن أ ي

 ا  ا: -2 

الذذذ يب قذذذال المكتذذذوب ومعذذذاه  هإاااإل اب ساااها ا ااا  قااااا  ضي ا ااا  مفناااإل ضي صااا  أ مساب اااأ ل،اااإ:)   

تنقيزة،كذذل مطذذرود ملحذذوط، يذذا طالذذب التمذذر عنذذذد ماذذال لعجذذم، حذذديط الليذذل مذذد و  بزبذذدة يطلذذذ  

خذذذذذذذذنل اليذذذذذذذذنو  مذذذذذذذذا يملذذذذذذذذي جذذذذذذذذزاف المعذذذذذذذذرو  سذذذذذذذذبعة كفذذذذذذذذو ،   عليذذذذذذذذه النهذذذذذذذذار يذذذذذذذذ وب

 بطو ،...................(.

 اب سها وب ن: -م
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هااا  ت اب ساااها وب ااان وماااا قااااا  ضي لاهاااب قااااا  قااات اب  لاااأ ابفنل اااأ يوما مس ااااض ضي ل،اااإ  قااات اب  لاااأ     

فذذذي  الجربذذذة،الغذذذنم  ذا تفلتذذذت تقود ذذذا العنذذذز ا    أ يلس ياااوا واااسن  األمثاااال ابيااانس أ الاااى ل،اااإ:) 

المقبذذذذرة وال فذذذذي حطذذذذن لمرا،طريذذذذق العذذذذدو مذذذذن جذذذذو  بطذذذذن  ذذذذديق، طذذذذال  وجذذذذه العنذذذذز واحلذذذذب 

 لبن،.............(

 بهد  وبى ضل ل ا  اب، لأ ابفنل أ قت األمثال ابينس أ اإ:

 

 اب  لأ اب ي  لأ الى قن  ضمر هإإل ق وا اب سها وب ن ض  را مس  را ل،إ: -1

 اب سها وب ن ض  ر مس  رش -:بإ )اب سها(جوع كلبك يتبعك -

 اب  لأ اب ي  لأ الى قن  ماضت ل،إ: -2

 ابنا  )اب سها وب ن(ش -اب سها(: اح)طاح العاري على المتكتف -

 مسها( -مسهاوب ن/ضي/مسها وب ن-)مسهااب  لأ اب ي  لأ الى قن  موا   ل،إ: -3

 وب ن(شا  )مسها  -:ه  ت)مسها(يغطي عين الشمس بالغربال -

 ه نلها) مسها(ش -:  )مسها وب ن(هللا يجعلنا غابة والناس فينا حطابة  -

وااا   اب ساااها ياب ساااها وب ااان اااات ا  اااأ و هامشوضااااقأ وباااى ضل   ساااأ اب ساااها ياب ساااها  -و ل  -ابن  اااأ  

 وب ن     ر م  مث  وبى ر رش

ضي اااات اب ااات صاااا اا ا ااا  كحهاااا  ضماااا و ا ال يلهاااا وباااى اب  لاااأ ا  ااا  أ ياب ت هإاااإل ق واااا اب ساااها ا ااا ا

يهإاااإل اب ساااها قااات اب  لاااأ ا  ااا  أ وماااا     7 ااااه  يا واااات ابني ااان ي ااااه  ابحهااااال اهاااا مااا  باااإز ششش 

 مفرما يوما ب لأ ضي لسن ب لأ ل،إ:

 ششششششششششلسن ب لأشفص من الثوم يكفي -

 ششششششششششششششلسن ب لأشكنم في الفايت نقص في العقل -

 ششششششششششششمسها وب ن لإر +مسهاشجو  بطن  ديقطريق العدو من  -

 ششششششششششششششششمسها وب ن لإر +مسهاشعمي مليح وزادلوا لهوا والريح -

مسااها اليذذمح سذذمح حتذذى لذذو كذذا  نذذايل مذذن نومو،والبشذذ  بشذذ  حتذذى لذذو كذذا  يذذدو  كذذل يذذوم......-

 وب ن منرقأ +مسهاش                        

 +مسهاشمنرقأ ششششششششششششششششششششششششمسها وب نشششششششششالاراحة راحة -

 +مسهاشمنرقأ شششششششمسها وب نطويلة ما نرقا ا والقايرة فيها الشوكال -

 شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
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لدااا  وباااى ضل ل اااا  اب  لاااأ ا  ااا  أ قااات األمثاااال ابيااانس أ هااارم وابداااإ   ا   أ:)مساااها وب ن+مساااها(    

 و ا كال  اب سها مفرماش

ضماااا و ا كاااال غ ااار  ب )ب لاااأ ضي لاااسن ب لاااأ( ق  ،اااام و،ساااب  هإ ااار ضي  نرهااال اب ساااها وب ن اااالا مااا  

 لاح أ ابد اغأش

  ابل ااااأ يابيإااااااا ابه،إهااااأ ماااا  ح ااااث ضمااااا ماااا  ح ااااث ابيااااإ  قاب،إ   ابياااانست   هصوااااا بوااااإاو

 ابرقا يابهدب ياب رشل،إ:

 شششششششششششششششششش سإ   اب س اض يابصسرشاألقارب عقارب  -

 شششششششششششششش سإ   ر ر اب س اض يابصسر ب لأشالطعيف تبكيه أمو -

 ششششششششششش سإ   اب س اض يضيل ابصسرشطريق العدو من جو  بطن  ديق -

 شششششششششششششش سإ   ر ر اب س اض يابصسر ب لأ قنل أشوكري الطير قال:وكري -

 شششششششششششششش سإ   ضيل ير ر اب س اض يابصسر ب لأ قنل أشالعاجلة تأكله الطير -

 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 أ هاا   يقاان لفاا  اب رك ااب ابفداا ق ماا   اا ل مااا  ااسن  لداا  وبااى ضل  رك ااب األمثااال ابياانس           

 قت اب  لأ ا    أ ضي اب  لأ ابفنل أش ي ب  هه سن الى ل ا  اب  لأ اب ثس أش

ضماااا اااا  اب  لاااأ اب هف اااأ ياب ااات  ،اااإ  ضما  لفت قاااال  رك سواااا   هص لااال اااا  اب  لاااأ اب ثس اااأ يلإ م    

 ون  ابدإ  بل  لأ اب هف أ م  ح ث ل اموا:

 شششما:ضما  لفت + اي :قن  موا  )مسها(+غ ن)مسها وب ن(شما تدوم غمه على أمه -

 ششما:ضما  لفت+هصهن:قن  موا  )مسها(+لفسإ)مسها وب ن(شيخنق نفيو  ال الثورما  -

ششششماااا:ضما  لفت+هن ب)مسها(+ك)مساااها مذذذا يعجبذذذك زيذذذن الطفلذذذة حتذذذى تشذذذو   الفعايذذذل ولخاذذذايل -

 وب ن(ش

 وب ن(+ما:ضما  لفت+ د ا)مسها(شششششابن لأ)مسها العجلة ما تايد الحجلة -

 ضما ا  اب  لأ ابير  أ  قه اموا:

ش)ضما  ابيااااار +قن  ابيااااار  زمهااااان ماضااااات+ب لأ باااااإام اللذذذذذي ضذذذذذربت خشذذذذذيمه دمعذذذذذت عيونذذذذذه -

 ابير  قنلوا ماضت(ش

ش)ضما  ابياااار +قن  ابيااااار  زمهاااان ماضااااات+ب لأ باااااإام اللذذذذي موالذذذذذف بذذذذالحفي ينيذذذذذى  ذذذذذباطو -

 ابير  قنلوا موا  (ش

ش)ضما  ابيااار +قن  ابيااار  زمهااان مواااا  +ب لأ باااإام ابيااار  موسذذذى يطلذذذ  فرعذذذو  اللذذذي ت نذذذه -

 قنلوا موا  (ش
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 ضما ا  اب    ابهااه أ:

 شلاا  ميا +ضما  لاا +مهامىشاقعشي يا قاة حتى تجيك الزيت من قفاة -

 :لاا  ميا +ضما  لاا +مهامىشغيب يا القط ألعب يا الفأر -

 لاا +مهامى+بإام لاا ش:ضما  يا شين اليرج على البقر -

 :ضما  ابهاا +مهامى+بإام ابهاا شيا طالب التمر عند ماال لعجم -

ول مااااااااا ارضااااااااها   اااااااااويا هصاااااااا  ل ااااااااا  اب  لأشااااااااال  اب  لااااااااأ  ياااااااا   اب ثس أ ياب هف ااااااااأ    

  يابير  أ يابهااه أشيات مداغأ يقن ضل  أ    ص لل ا  ل ا  اب  لأ ابفد ،أش

 ابيإااا ابه،إهأ يابدرق أ: -3

 يات    يااااال حاااااابحا ضماااااا  بااااا  هااااارا  اب،إااااا   ابيااااانست وف ر ااااان ابيإاااااااا ابه،إهاااااأ يابدااااارق أ  

 ووااان للكر مهوا:

 زهام  اب حيأ ل   قت ر ر ابإل أ:ما اهايشش:اللي ما عندو  فلوس كنمو ميوس -

 زهام  اب حيأ ابي   قت ر ر ابفن :ما هيإقشش :البعير ما يشوفش عوج كرومتو -

 :زهام  اب حيأ ل   قت ر ر ابفن :ما   ه ششما تغنيش تيتر الانعة اللي -

شيلوااا ل ضهواااا ضما  ابهفااات  ماااا   اااا  هلااات 8 يزهاااام  ابيااا    اااا ج ضااا   ماااا ض لااان ال ااان وابإيإياااأش

 بااااا  ضل ابهفااااات م ما  دااااااحسن  ق نهاااااتش 9 واب حيأ لااااا   اب ت ه إااااا   سااااا   وا م لااااا   ابهفااااات 

 11ت ضي  يب ن  ن لفت اب،ال ووا ثال ا مإ ق  ات يظ ف وا اإللنا  و ل  ما ضما  لف

يمااا  ابداااإ  اب ااات   ه ي اااا ق واااا ابفااارم ابيااانست وابيإاااااا ابه،إهاااأ  ضهواااا :ظااااار   ساااإ   األقناااال    

 اااإا  ضكالااات ماضااا أ ضي مواااا اأ  ي ساااإ   ر ااار اب س ااااض يابصسر ي ساااإ   ضهواااا اب فناااإل وااان: الى 

 ل،إ  إبن:

 شليلة عرسو غاب لقمر -

 شفي رؤوس األيتاميتعلم لحنقة  -

 شبات ليلة في نفزاوة تلحف شرقي  -

 شتجيك تهايم وأنت نايم -

 شغبر يا ثور على قرنك -ي سإ   ر ر ا    اب  ري :

 شياشين اليرج على البقر -ي سإ   اب هامى:

 ل ا: -الى  س   اب  ث     اب،در -يا  ابد غ ابدرق أ  

 م      ابل،افش البرد -قن  )ق ،أ+ إإل+ق ،أ( ل،إ:ص  أ   -
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 بات ابن  ا تش العرسونا ما ك    -                                                   

 واب روالش الشمسه  ت ا    - 

مااااش  اح هياااالا ماااا   القاذذذذعةابلاااات مااااا لسنياااات ماااا   -ص  أ قنلأ )ق ،أ+ ااااإإل+ق ،أ+ ا (ل،إ: -

 ب، سواش

 كفإفش  سبعةبحا  اب نريف  -                                                        

  يااااات ماااا  ضكثاااار األبفاااااظ اللذذذذييا اااا ن   اب،إاااا   ضبفاظااااا بلا بااااأ الااااى ا  اااا  اب إصااااإل قه ا 

اب إصاااإبأ ا ااا ن ا  قااات األمثاااال ابيااانس أ ي ال الاااى اب فااارم  ياب ثهى ياب  اااا مااالكرا يم لثا/ي اااال 

 بوا ضي قت ي  وا:الى ابنا   يغ ر ابنا   ي   ت قت ضغلب األح ال قت ضي

 ما اهاي لااا كلامش اللي - 

 مابن بسال ه كلن ابصهفسالش اللي -

 ضروت  ي  أ ممنت ا إلنش اللي -

 ما   ه ش  س رش الليابدهنأ  -

 ما  بل واب،فت ههسا صسا إش اللي -

 كلب  يظل اب،إ   ابينست ضبفاظا بلا بأ الى ظرف ابحمال ياب إال  ل،إ  إبن:

 لقمر. ليلة عرسه غاب -

 في النهار تحوفر وفي الليل تخدم الاو .-

 بالزبدة يطل  عليه النهار ي وب. مد و  حديط الليل -

 شا  النجوم ظهيرة. -

 الى مس إى ابإل أ:-م-2

 ،واار ابإل ااأ ضهوااا قاات ا  اا ن ال اب ااإمت بلفاارم ابياانست يقيااا مااا ه اارض ال وااا ماا   ،إهاا  ي    اار   

يبواااا مي ااااا قااات وك اااال ش   11 ي سااااه  يا ااا ن ا ت باهاااا  ضهوااااشي ابإل أ ك لاااأ صاااإ  أ   ثااا  منهاااى 

لاااأ ضي وهاااا  اب  لاااأ ل ضلهاااا   لفإااار قااات اب ناااالت  فإ ااارا بحه اااا  إاااإل اب فااارم  ق ااان يحاااا  و  ول اب  

)ششش(يبإ  بااا   منهاااا  ضل ابإل اااأ اب فااارم  بااا   بواااا  اااإ  ابنساااا ات اااات األ اااار قااات اب فإ ااار ياب نس ااار

 اصاااأشقابإل ات اب فااارم  بواااا    اااأ قااات  ا وا يبواااا كااالب     اااأ حااا    هاااام  ماااا غ رااااا مااا  اب  ااا  

 12  ياب راك بش 

واااا مااا   سااااه  قااات ابدااا اغأ يحااااقظ ابفااارم ابيااانست قااات  إظ فااان بلإل اااأ الاااى منال واااا واااابرغ  ماااا هل،ي 

 ي   ر قت ابيإ  ياب،ركات  الى ل،إ ما هلت:

 (خنت رجلها ممدود وراحت تبكي على محمود) ب )حرف األبل(------- ابلوا -
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مذذذذذا يعجبذذذذذك زيذذذذذن الطفلذذذذذة حتذذذذذى تشذذذذذو  لفعايذذذذذل )  يحااااالف ال(-زهاااااام  لاألقنال)-------بفناهااااا -

 (ولخاايل

 ال(  يحلف -)زهام  لابصدال------بصداه -

 كيكيلو يرج  أل لو())زهام  ابإاي(ضص --------ضصلإ-

 ال تشاور لمرا فتنكيك على رأسك()   يزهام  ا بل(-)حلف ال اب رض -------ب را -

 ( ذا تماعط الطيفا  فحط المطيف) ساه  ابإاي واألبل()ابو إف--------ابو فال-

 (نايمتجيك تهايم وأنت )زهام  األبل() اب و ---------اب واه  -

 ابعد عالشر وغني له(الى ابير)حلف األبل اب يدإ   ياألبل()---------اابير-

 يل ا ضهوا ا  صاا  كل أ مإال ض رى شمث : 

 بيت اليب  ما يخلى من الع ام(ابس  )---------ابن ا  -

 (اللي مالف بالحفي ينيى  باطهاب،لا )-----صسا ن -

 (تنيى  مككي تشو   م الناس ل ر)- ضى-------لاف-

اب اات ب،ياات ابإل ااات باا   صربوااا ااا  منهااااا   ابلف  ااأ يابوااإاو  ابل إهااأ ق ااا لل، اان ااا  اب   اارات 

 ب   دا  شقت  إبن:  قت ابفد قشيا  ن   ضهوا ظاار  ابه،ت

        ما با  ون(------ش)ماباوإلتاليواك ما جا بوشي حتى القفا ة -

 با (----------ش)با ذا جا أجل البعير حام حول البير-

 ابل (------ابلتش)ياويلو اللي علتو مرتو يموت وطبيب عند ركبتو -

 ش)مااهايششششششششب   باهن(اللي ماعندو  فلوس كنمو ميوس -

 الى مس إى اب،رف:-ج-2

يه،وااار اب،ااارف ضهواااا ما ااا  اب  لاااأشق  م  مي ا قااات  إإههواااا  ق ااا م  منهاااى ق واااا يواب ،اهاااا ه م  

يماااا  اب،ااااريف اب اااات هاااارم  كراااااا اهااااا اب،إاااا    ش  13 ش إم  قاااات و ااااا  ابإل ااااأيظ فااااأ من هااااأ وإباااا

 -شق رم قت ر ر ابفن  اب اضت ل،إ:با)با (الهمزةابينست:

ي نإهوااااااوا وابياااااا   قاااااات ر اااااار ابفناااااا  اب هفاااااات م مااااااا -ي ،اااااالف ماااااا  ا  اااااا  ل،ااااااإ:ب را)اب رض (

 ي ،لف م  ابفن  ل،إ:بات)با ت(ششششششششش-ل،إ:ماباش)مابا (

 ش ما ه، تششش -ي س صا  اب    قت مإال     ابهاق أ مث : ما هن س  

ياااا  اب   ق سااا صا  مإاااال حااارف ابااالال قااات ا  ااا  اب إصإل: ابل  ب دااا ر  ابلااات  ل،اااإ:ابلت ق ااان 

 ليأ ما  هيى)ابل  ون(ش
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 الا ا  اب إاار ابلسال أ  اب ص لفأ ياب إبإم  ض   األمثال ابينس أش   

 اب ن  : -2

 ياااإ  ابا ا اااأ اب ن   اااأ بعمثاااال الاااى م ا اااأ ابلف اااأ اب ااات  ااا م  منهاااى  كااالب  م ا اااأ ابه ااان    

ض  م ا ااااااأ اب رك ااااااب ابدااااااإ ت بعبفاااااااظشث  م ا ااااااأ ابن  ااااااات واااااا   األبفاااااااظ  كإظ فااااااأ بل نهااااااى

مااا  ابل اااأ اباا باااأ    نااارف و  وابهساااسأ ب   إااااأ اب  ااا  اب ااات  سااا ا ضل ابلف اااأ   ياب   شواا ساااا 

  14ب  إ  ضل  س صا  ق واش ق وا يم  ا

و ا ال ليهاااا مااا  ابا ا اااأ ابل إهاااأ بعبفااااظ اب ااات يظفواااا اب،إااا   ابيااانست قااات ضمثابااان ل اااا ضل كااا  بف اااأ   

 ش  م  منهى و،سب ي يماا قت ابس ا شق ال ك  بف أ الى منهى من  

 

 اب رك ب ابدإ ت بعبفاظ: -1

اباااارا (  ياب،ااااريف اب و إ ااااأ  -اباااا   -اب اااا   -ا اااا ن   اب،إاااا   ابياااانست اب،ااااريف اب اهنااااأ)ابهإل   

اب   (شضمااااا ااااا  حااااريف اب ااااا  -ابإاف( يلاااا إ  ضصااااإات ابل  )ابااااإاي -ابناااا   -غ اااار اب فص ااااأ)اب   

 15 (اب ا  -ابإاي -قوت حريف اإاه أ)األبل

اب حابااااأ يابيااااإ  ياب ت ظواااارت ماااا   اااا ل بيااااا ا ساااا ت األبفاااااظ اب اااات ا اااا ن لوا اب،إاااا   ابياااانست و  

اب،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريف 

 ابن   اب ا  اب ا  ابحا  ابرا  اباال ابلال اب    ابسا ششش(شاب  وإ  )اب    ابهإل ابإاي اب ا  

يا ااا  ات ضبفااااظ األمثاااال  إ واااا مااا  ابس تاااأ ابدااا،رايهأ اب ااات هه  ااات وب واااا ابفرمشقإااا  بفاااظ ه،اااإ   

 ألل ماااااااا  ،إهااااااان ابإل اااااااأ مااااااا  حركاااااااات م  إاااااااأ مااااااا  ابنهاصااااااار ابداااااااإ  أ  ااااااا م  م ب واااااااا

 ي إهات يحريف ما بن ضثر  قت الس ا  األبفاظ/ألل ثي  اب،ريف هه   اهن ثي  ابه نش

ي إظ اااال ابفاااارم ابياااانست ب،ااااريف بوااااا مصااااا ج ماااا  اب،لاااان  يابف  يابلسال يابيف    يابص يااااإ  ضمى 

 صاااااا ج يابدااااافات وباااااى  ،اهاااااا صااااافات األبفااااااظ كاب ور يابو   يابياااااا  يابر اي  ششششيا   ف اب

 قت اب،ريف ه م  وبى  إإل ابلف أش

 ا  أ األبفاظ واب   : -2

 ابينست  ا   ب    د ر  يض رى  إهلأ ق ،ام ولب  وه أ اب ث  قهلكر: ا  ن   ابفرم  

 ابدراحأ  احأش -:األ ا م ايا مجملة مؤلفة من لف تين -

ا ااا ل ب  ااارم ي   سااا ل  -ابسااا ر هسااا ر: اماااا  فمذذذا فذذذوط 1جملذذذة مؤلفذذذة مذذذن لف تذذذين والثانيذذذة مذذذن -

و ا الي اااا بناااحا  - اااسنأ لساااا يابيرهاااأ هاوساااأ -كااا  زهااار هلياااى م  اااا ش-ابساااإ   هصاااا  ابهااااقنت -اب س اااب

 شششا ينت ها دأ ح ى ه    ابحهت م   فدأ -شالي ا ب حا
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:حسااأ الاااى حسااأ  إ اا  ي  اار  الااى   ااار  فمذذا فذذوط 1جملذذة مؤلفذذة مذذن ثنثذذة ألفذذاظ والثانيذذذة مذذن  -

 اااا ت  ابلوااااا م ااااايم ي احاااات  سإاااات الااااى -اضاااارم ابهسااااا وابهسااااا ي   وااااروو  وابندااااا - ساااا  

 م، إمشششش

حاااهث ابل ااا  ماااااإل وابحوااا  ه لاااا ال ااان فمذذذا فذذذوط: 1جملذذة مؤلفذذذة مذذذن أربعذذة ألفذذذاظ والثانيذذذة مذذن  -

 اااال  ليواااا ي ااال  -ا ي اااااا زيبااات بسه ااات أل  ااااح مااا   و ااااا باااا هت و  وناااأ ه يااا إ  -ابهواااا  هاااليم

 ششش- ال   هلنهوا يهلن  ض  واض  وا 

 يااإ  األمثااال ابياانس أ الااى لاات  ماا  اب ااإاز  ياب ااإازل مناشقإل ااا    ماات ب ل ااال قاات لاا  مثاا    

ضي ح اااى ضكثااار مااا  ب ل    ي إازلااات ضبفاظو  يا صااالت ضاااروا مااا  اب اااإازل ياب ياااا م قااات ااااام اااال  

 األبفاظ   سر اب،فظ ي و  ابه نش

 ااااا  أ ضكثااااار مااااا  ابفنل أ يا ااااا ن لت األ ااااا ا  بر ااااا  اب،اااااالشقت يا سااااا ت ابسهاااااى  اإلقرامهاااااأ وا 

 ا  ن لت األقنال إلليا  اب،ركأش

ي  وااار ومإال اااأ ابفااارم قااات  ساااص ر ابلفاااظ بل نهى ق ااارو  وااا   اباااايال يماااابإ  وا ب سرز وراااااأ ابنيل اااأ 

ال  ذا ظلمذذذت مذذذن دونذذذك ك ا قااات  إبااان:ابيااانس أ قااات  رك اااب األبفااااظ ياب  ااا  يقااان ماااا هي وااا ن ابسااا ا ش

مرقذذ  قذذال شذذي يترقذذ  وشذذي  قذذال رقذذ  يذذا - ذا فذذات الفذذوت مذذا ينفذذى الاذذوت  -تذذامن ظلذذم مذذن فوقذذك

 ما يترق ............

 اب دإهر: -ج

  هصلاااإ ض  ا ااا  مااا  يباااإم صاااإ  قه اااأ يو ا ضل األمثاااال قااا  مااا  ابفهاااإل األمو اااأ  قوااات وااااي اا     

نس أ ي ااالاب وا و  ضل ضمثابواااا  اااه  اااا   صلاااإ مااا  يباااإم ابداااإ  ابفه اااأشوابرغ  مااا  وساااا أ ابنيل اااأ ابيااا

  ا  وا الى ص اغأ األمثال يقن ابسل يأ يابف ر  ق   ث  ابدإ  قت ضوس  حللواش

يباااا  لصااااإة قاااات ااااارة ا  ا  ييبوااااات ابه اااار ق  ااااا هصاااا  مداااا لق اب دااااإهر يول ا ضمثابهااااا 

بدااااإ   ياب ت  ن  ااااا قاااات م  لوااااا الااااى اابيااانس أ باااا   صاااارج ااااا  ل ااااا  ابدااااإ   ابنرو اااأ ابياه ااااأ

ابس غ اااأ اب ص لفاااأشواا سا  ضل اب هااااوا ابثياق اااأ بلفااارم ابيااانست اااات و ت ااان شقابداااإ   بواااا ا  اااأ ي  اااا  

كذذذذي  -:ألما  اب يااااس ن  ابإاااااف  قاااات  إباااان-مااااث -وااااب إ يل ابثياااااقت بلفاااارمشقه حظ ا اااا ن ال ابياااانست 

وات اإ ششششقفااات ا ااا ن ابن بوااال  اب ياااس وتيذذذلح كمذذذا جذذذرادة تاكذذذل- ذذذم النذذذاس تنيذذذى  مذذذك. تشذذذو 

 نس ااار اااا  مإا ااال من هاااأ قااات صاااإ  مص لفاااأ قفت اب ثااا  األيل  وااا  وااا   ابهاااار يابو اااإ  ودااافأ ضي 

ياب،ااااال مااااا با وهااااااا قاااات وااااام اب يا لااااأ ق،ين  يااااس وا وا اااا ن ال  مث   كت شوصاصاااا أ ابهساااا ال 

كااالب  وابهساااسأ بل ثااا  ابثالت ق،اااال اب ااارام  هياااسن حاااال اإللساااال ابااال  ههإااار كااا    ااار ضي ههفااات كااا  

  شب  

ييظااال ابفااارم ابيااانست ضهواااا ابإهاهاااأ ياب ااات    اااى الاااى اب نس ااار ابيااانست  يي م  كرااااا قااات ابناهاااا 

ا غابذذذة والنذذذاس هللا يجعلنذذذ -فذذذي النهذذذار تحذذذوفر وفذذذي الليذذذل تخذذذدم الاذذذو مااا  األمثاااالشمث  قااات  إبااان:

 -فينا حطابة

ماااا  ح ا اااان شششقهياااا  مإا اااال  -الغذذذذنم  ذا تلفتذذذذت تقود ذذذذا العنذذذذز الجربذذذذة -مذذذذن قذذذذيس اللحذذذذا البذذذذرد 

 ب  اون يا نن كهإ  م  اب نس ر غ ر اب سالر الى ابإضن ات اب، ا  أ اب ص لفأشاب إم أش
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وهااارام اب نهاااى قااات صااا غ مص لفاااأ يم ناااام شيكالت  -واااابرغ  مااا  وساااا  ن -ا ااا  ا  اب،إااا   ابيااانست   

شقاح وااا  ابلفااااظ اب نهاااى يضاااا هن ي ااا ل ن قاااات  بااا  األبفاااااظ اب ااات ا  س اااات واااابفإر  اب اااارام ارضوا

 ما نشي اا لت ابن  ات و   اباال ياب ابإل ب  يإ  صإ ا بوا ي نوا الى اب  ليتشي

 اإلهيا : -م

 إظااال األمثاااال ابيااانس أ ابهاح اااأ اب  اب اااأ ياب ت  سااارز قااات حااار  ابااالي  ابيااانست الاااى  إظ ااال     

 داااا  اب   شيحااااهثها اااا  ابسه اااات اب رك ساااأ بعمثاااال ااااإ حااااهث اااا  ابو إااا  ابصاااا بت بوااااش يهإ ااا  

اإلهيااااا  قاااات ابدااااإ  اب فرم  اب اااات   ركااااب ماااا  ضصااااإات يل  ااااات مهساااا  أ بوا ي نوااااا قاااات لفاااا  

باااارر ابإل ااااأ   اااإ  بهياااا  ب ااااال ابل اااأ ب إ    ابدااااإ   اب  اب ااااأ اب ااات هإااااإل بوااااا  اب  ليتشب إاااإل

 ضثراا ش

اا  اااات األمثاااال ابيااانس أ الاااى  اصااا أ اب يااااقوأ ضي ابرياهاااأ ابيااافإهأ  ياب ااات مإهااات ابفااارم مااا       

 ها لااان يحف ااان ب راثااان ابينستشيابساااسب قااات  ،ي ااان  بااا   اصااا  ال ض ا ااا  ال ا اااا :اإلهياااا  ابداااإ ت 

ابرياهااااأ ياب ها اااا  ياب،فااااظ بعمثالشياباااااب   الااااى  باااا   ل ياإله ازشااااال  ابصداااااه  هساااارتبعمثااااا

 ال يا اا و    سيات لنس أ مص لفأ  يالى ل ا  يا اش

 

للاا     اصاا أ اإلهيااا  قاات األمثااال ابياانس أ ياب ت  هياا  بالسااا ماا  اباالي  ابياانست بلفاارم قاات األمثااال  

 ا   أ:

 ة تييل:حبة على حبة تكيل وقطرة على قطر -

 ه  بل اب ث  م  ح ث  رك س ن ابدإ  أ م  يحا   :    

 :حسأ الى حسأ  إ  شاألولى الوحدة

 :  ر  الى   ر   س  الثانية الوحدة

 ساااا  ( وهيااوااااا ابدااااإ ت ياحااااا وهااااا  الااااى -ضمااااا اإلهيااااا  ابدااااإ ت اباااااا لت ل ااااا  قاااات بف  ت) إ اااا 

 ل(ش- -اب  اث  ابلف ت )ت

------ إإل(/ ساااا  - ااااإإل-ق ،ااااأ-) ااااإإل----بل،ركات: إ اااا ضا ااااى  ر  ااااب اإلهيااااا  ابدااااإ ت 

  إإل(شالس اما و   األصإاتش- إإل-ق ،أ-) إإل

ضماااا الاااى اب سااا إى اباااا بت  ل اااا كااا  صاااإت هااا م  م باااأ وعل اب اااابإل هص لااال مااا  يحاااا  صاااإ  أ 

 شلوكا  الزيت في عكتها راه باين على قاتهاوبى ض رىش ياألمر لفسن وابهسسأ بل ث :

 ما تايد الحجلة: العجلة -

اأ غ ااااار ساااااراب:ابن لاااااأ ي اب، لاااااأشا  س ت األيباااااى وه ااااا بل اااااالا اب ثااااا  مااااا  بف  ااااا   مص لف     

اب رغاااإم ق واشضماااا ابثال اااأ  قا  س ااات واب، إالشاااالا اب ياوااا  وااا   ابإحااااات حيااان اإلهيا  واااابرغ  مااا  

 ا   ف صإ ت)ابن   ياب،ا (شياب،ال كلب  قت اب ث :اما  ابس ر هس رش
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 تقط  لعزا تقط  لمزا: ذا ا -

اإلهيااااا  اباااااا لت قاااات اااااالا اب ثاااا  قاااات  إاااارا  اب ي اااااا ) ي ااااا(مر    لاااا   اهاااان وهياااااااا  ه  ثاااا   

مهسااا  اشضما الاااى اب سااا إى ابداااإ ت)بنحا(ي)ب حا( ضا ى اااالا اب ياوااا  السااا اما لاوناااا مااا  ابداااإت 

 اب إ  يتش

)ب اااااحا( ق ااااار س  ي ااااا م  كااااا  يحاااااا  صاااااإ  أ لنهىشق اااااابإل )بناااااحا( هااااار س  واب إت ضماااااا ماااااابإل 

 واب حهأ يضح الا  ا  د  وبى اب   ضهواش

اب،فظ يابرياهااااأ ياب ها  شق،ر  اب،إاااا    بع اااالإم اإلهياااااات ب سااااو   -و ل-ه  اااا  اباااالي  ابياااانست  

ابيااانست الاااى اااالا ابلي  يابااااب   الاااى  بااا   إااارا  ابإحااااات ابداااإ  أ إلحااااال  هااااغ  مإ ااا يت ه هق 

 اب ث   إ  قه أ يب اب أش

 سن لدااا  وباااى ضل م ا اااأ ابصدااااه  ابفه اااأ بل ثااا   سااا   وراااااأ اب،إااا   ابيااانست قااات  مااا  كااا  ماااا   

صاااا اغأ ضمثاباااانشقهي  اباااالي  ابياااانست ماااا   اااا ل مااااا    اااااز واااان  ضمثاباااان ماااا  م ااااأ اب نس ر يوه اااااز 

ابلفظ يب اااال ابنسا  شكاااا   بااا  هاااا م  ضل ابيإاباااب ابل إهأ يابوااااإاو  ابه،إهاااأ    ياااال حاااابحا ضمااااا  

يضلاااان   إاااا  ماااا   اااا ل اسا ا اااان اب ااااإبح  ابيداااا ر  اب اااات  ، اااا  منااااالت  اب سااااا  ابينست  اصااااأ

  دااا  وباااى ابوااااف ب  ااارك رثاااا ا قااات ابهف شيب ياااإ  ابسااالإك ابفرم شق اااات ضمثابااان وااالب  م وااارا  ق نأ

ماااا  م اااااار ثياقااااأ ابس تااااأ ابداااا،رايهأ أللوا اساااارت ااااا  ايل ااااأ ابينب يصااااإ ت ابهواااا  ابفإاااار  

األمثاااال ابيااانس أ بواااا ضثرااااا قااات  ها ااا  اب ث  ي اايبااان واااا    يابفهااات ضهواشقابسااا أ ابفه اااأ اب ااات   ساااا

 يمإ ااا يى ضبفاظااانش كااا   بااا  هاااه  اااا  ابسراااااأ ابفه اااأ األقرام يا لسااا ا  وااا   يحاا ااان ي هاغ  اسا ا ن

 ا   را هأ يبإم الا ابلإل األموتشبل،إ   ابينست ياب ت   سات قت 
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 زينب جعني
 

 الشعر الشعبي الشفهي في مدينة متليلي – والية غرداية، الشاعر قدور بلخضر انموذجا
 ملخص:

يلعب الرتاث الشعيب دورا مهما يف اجملتمع الذي نعيشه فهو يساعد يف إعادة بناء اجلانب التارخيي ؛ وهو خري وسيلة تلقائية تعرب هبا 
 وآماله يف احلياة، وأوضاعه املعاشة .  فوية دون أي قيد، فهو لسان حال اجملتمع وتطلعاتهاجملتمعات عن ذاهتا بكل حرية وطالقة وع

ومن أجل إخراج هذا الرتاث الشعيب، اخرتت ضربا من ضروبه أال وهو الشعر الشعيب يف منطقة اجلنوب اجلزائري حتديدا مدينة متليلي 
و أدى دورا إعالميا مهما يف هذا اجملال نظرا لغياب وسائل لذي ترك كنزا ، والية غرداية ، وتناولت الشاعر قدور بلخضر هذا الشاعر ا

االتصال واإلعالم املتطورة يف ذلك الوقت، فقد قام مبشاركة سكان منطقته األفراح واألحزان من خالل شعره،ورصد خمتلف األحداث 
أكن قد وصلت إىل كل أشعاره  ، وهلذا عملت على اجلامعن لقصائده وإن مل هتمن شعره من بعض امل تاليت شهدها الوطن ، مجع

 من أجل الكشف عن جانب من مورثونا .بعض قصائده املتعددة األغراض دراسة 
 : Résumé 

Le Folklore joue un rôle important dans la société dans laquelle nous vivons. Il aide à 

reconstruire l'aspect historique. Il est la meilleure façon de refléter automatiquement les 

communautés elles-mêmes librement et spontanément et couramment, sans aucune limitation, il 

est le porte-parole de la communauté et de leurs espoirs et leurs aspirations dans la vie , et ses 

conditions de vie. Afin d'apporter ce folklore, il a choisi une forme de Dharoppe savoir la poésie 

populaire dans la région sud algérien spécifiquement ville Metlili mandat de Ghardaïa, et traitée 

avec les pots de poète Belkdhar ce poète, qui a laissé un trésor, et a joué un rôle dans les médias 

est important dans ce domaine en raison de l'absence de moyens de communication et 

d'information développé en ce moment-là, il y avait la participation de la population de ses joies 

et les peines de district à travers ses cheveux, et le suivi des différents événements dans la 

maison, a récolté sa cheveux de certains collectionneurs intéressés de ses poèmes, bien que je ne 

l'ai atteint tous ses poèmes, donc je travaillé sur l'étude d'un multiple de ses poèmes fins afin de 

détecter côté de notre patrimoine. 

 مقدمة:
وشقائها، األمة  آمال هو التعبري الفطري الصادق عنفيعد األدب الشعيب خري وسيلة تلقائية تعربر هبا األمم عن ذاهتا بكل حرية، 

لبحث يف جماله ظلها الذي يصاحبها عرب الزمن، مهما اختلفت األحوال واألماكن. فاألدب الشعيب من أهم الركائز الثقافية الوطنية، واو 
انطالقا من هذا حاولنا أن ندرس أحد عناصر األدب الشعيب  .يعدر حبثا أصيال مرتبطا بالكيان الثقايف ألي أمة من األمم البشرية

 . الشرعبية األدبية الدراسات تاريخ يف مهماا ،واملتمثل يف الشعر الشعيب ، الذي شغل حيز 
وعليه ميكن الوصول إىل ، الكتابة معرفة يتطلب ال ، بسيط وأسلوب سهلة بلغة جدانهوو  عواطفه التعبري عنيتمكن الشاعر من فبه 

تعريف شامل  للشعر الشعيب :" كل كالم منظوم من بيئة شعبه بلهجة عامية،تضمنت نصوصه التعبري عن وجدان الشعب و أمانيه 
 (1)ة أو بأخرى مثل املتلقي أيضا " جيل عن جيل عن طريق املشافهة، وقائله قد يكون أميا وقد يكون متعلما بصور 

 ميكرنه ما الذهنية القدرة من ميلك احملدودة،فإنره ثقافته من بالرغمو  اليت يعيشها، احلياة جوانب ملام بكلوإن كان على الشاعر الشعيب اإل
 . العامرير  لألسلوب ومترينها العربية األلفاظ تطويع من 

ب أن جنمع هذا الرتاث ، وعلينا اللحاق به خاصة إذا كنا نعلم أنر األشخاص الذين حيملون ولألمهية اليت يكتسيها الشعر الشعيب  جي
رتاث أمواتا أو مرضى عاجزون عن الكالم لذلك البد من وضع آليات جلمع هذا الرتاث."فالشعوب اليت حترتم تراثها وتعمل الهذا 
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الة وأشد وحدة، وأرفع أخالقا من اليت التراث هلا والتقاليد جتمع على ختليده ونشره بن الشباب واألجيال الصاعدة، تكون أكثر أص
بن أفرادها وتستذكر من خالهلا ماضيها وأجدادها الذين ورثوا منهم ذلك الرتاث، والذي هو جزء مهم من تاريخ وثقافة الشعوب 

وتدوين  مجع إىل نسعى فإننا ،اجلزائريةالصحراء  مناطق يف خاصة الشعيب الشعر مآل هو املصري هذا يكون ال وحىت(2)األصيلة " 
نا حنافظ على هذا الرتاث الشعيب حىت اليكون يف طي النسيان، ألنره الحيظى باالهتمام نفسه لألدب الرمسي ولعل سبب البعض منه علر 

وينه فقط بل نعمل مل يُدون، ضف إىل ذلك فإنره علينا كذلك أال نكتفي جبمعه وتدفهو الشفهية يف الغالب ته ذلك يرجع إىل طبيع
على دراسته وحتليله للوصول إىل معرفة نفسية الشعب وخصائصه، وكما أنر دراسته تلعب دورا يف توطيد العالقة بن ماضي الشعب 

 وحاضره.
ملناطق اليت أردنا ، لعبت البيئة دورا كبريا يف إنتاجه، تناقلته ألسنة الرواة شفهيا، ومن أهم هذه ا اغني اأدبي اخاصة أنر هلذه املناطق تراث

  أحد أهم مكون من مكونات اهلوية الثقافيةبوالية غرداية حيث كان الشعر الشعيب هبا  (3)كشف موروثها الشعيب  منطقة متليلي
م وإنتاج وإعادة إنتاج قي،من خالل التعبري عن خمتلف تفاصيل احلياة اليومية   للمجتمع،فلعب دورا أساسيا يف احلفاظ على بنية اجملتمع

ا وأسهمت بقدر كبري يف إثراء األدب الشفوي هب ،تليليم منطقة أهلكانت دوما عنوانا مييز سلوك    جتماعية وثقافيةإومضامن 
من أمثال الشاعر الشعيب قدور   باعتباره الناطق الرمسي هلا. ويزخر حقل الرتاث الثقايف الالمادي بأمساء أنتجت أعماال إبداعية خالدة

 طرح اإلشكال: ماهي مضامن شعر قدور بلخضر ومب متيزت؟وكيف عربر عن واقعه املعاش؟ومن هنا نبلخضر.
 مولده ونسبه:-1

أوالد عبد القادر فرقــة  ، من أسرة ميسورة احلال، من عرش0681ولد الشراعر قدرور بلرخضر بن يعيش بيتور، مبتليلي الشرعانبة عام 
، كان دمث اخللق، حاضرالنركتة، ورعا تقيا ،إلتحـق بنت أمحد الشلقي  ه الشقريية، أبوه خلضر، و أمر من قبيلة الشعانبة  لقمارى

حفظ القرآن مجيعه يف سنر مبكرة، وهناك من يقول حفظ جزء منه فقط كما ، بالكتاب يف حداثة سنه كما كان شائعا يف  املنطقة
طرش من عائلة بن حديد الذي درس بكر األأيب شيخ حممد تعلم تعليمه القراين على يد التفقه يف بعض العلوم الفقهية واإلسالمية، 

قة، ذاع صــيته فـي الصرحراء اجلزائرية املرتامية األطراف، وخاصرة متليلي  ،وقدور بلخضر0681يف الزيتونة سنة  شاعر مميرز ذو موهبة خالر
ورشاقة يف اإليقاع، إضافة إىل طول نفسه الشعري،  الشرعانبـة مسقـط رأسه، ملا ميتاز به شعره من عمق يف املعاين، وسالسة يف األلفاظ،

وضاع الرذي جعل من قصائده متتاز بالطرول ملطالعاته الواسعة فقـد جاء شعـره مليئـا باملالحم وبن ضرورة الوعي الترحررري للثرورة على األ
 .ان مبتليليم ،حيث دفن مبقربة موالي سليم0290الريت فرضها احملتلر الفرنسي ، و كانت وفاته عام 

 بوادر نبوغه الشعري: -2
نر إإذ  ؛عمل الشاعر قدور بلخضر على الغوص واإلحاطة باألشياء من حوله، والتعبري عن ذلك بكلمات منظومة وموزونة، وهو صغري

نره ملا  إريديه: ذلك الحيدث إال يف النادر ، ومن مثر كان احلكم له بالعبقرية يف جمال نظم الشعر " ويروي الشاعر  عن نفسه ألحد م
ه هذا احللم الغريب حبيث متترل له احللم حقيقة،  ومل  يستقصي ذهبفكان صغريا رأى يف منامه أنر النمل خيرج من رأسه أفواجا، فحرير

اليت للكلمات  انرك ستصبح شاعرا فحال ، والنمل الذي رأيته ماهو إالر رمز إيهنأ له بال حىتر فسر له ذلك احللم، وبشر خريا، وقيل له 
 .(4)ستتفتق عنها قرحيتك وهي تتضح شعرا، وهذا ما جعله متفائال "

، ماجعل قرحيته الشعرية تتفتق ليتمكن فيما بعد من تكوين وهو يف تلك السن املبكرة وهبذا فإنر هذا املنام قد دفعه ومحرسه لقول الشعر
 ء يف مواسم األعراس واألفراح،والزهديات يف املآمت.رصيد لغوي وثقايف ، اطلع على منابع العلم ،ضف إىل ذلك احرتافه الغنا

 
 
 



3 

 

 مع شعراء المناطق الصحراوية األخرى : ه تواصل-3
 يبقى رأى ضرورة االتصال بشعراء خارج منطقته وأالر  ،بعد أن ذاع صيت الشاعر قدور بلخضر يف أرجاء متليلي بفضل شعره امللحون

طاب الشعر امللحون لعرض أشعاره عليهم واالستزادة مما لديهم، نذكر من هؤالء ، هلذا تنقل خارج حدودها ليتصل بأقهايف حدود
على سبيل املثال الشاعر خلضر بن قدور بن تريبة من قبيلة املخادمة بورقلة ، الذي كان من فحول شعراء امللحون من قبيلة املخادمة 

اصر الود والصداقة بينهما إذ عمال معا يف احلقل الذي بورقلة وأعجب به الشاعر بلخضر الذي كان يزوره يف كل مرة وتوطدت أو 
 يشرتكان فيه، وهناك شاعر آخر من ورقلة أيضا يدعى العريب بن نعيوة ، حيث الزمه قدور بلخضر لفرتة طويلة، كما كانت له 

ن كريو من األغواط، والشاعر اتصل بالشاعر عبد اهلل بو اتصاالت مع الشاعر حممد بن السايح، وابن الشينوي، ومها من ورقلة أيضا ، 
 ، والشاعر سي محيدة بن بالل من أدرار . (5)حممد بن بلخري من األبيض سيد الشيخ

 األغراض الشعرية عند قدور بلخضر:-4
 لقد تطرق قدور بلخضر إىل أغراض شعرية متعددة من أمهها:

شعر الفتوح والمغازي:-أ  
م وجدوا اجملال مفتوحا أمامهم لقد اهتم الشعراء الشعبيون بشعر الفتوح واملغا زي، الذي يسجل بطوالت الصحابة ، وذلك ألّنر

السرتداد التاريخ االسالمي احلافل بالبطوالت علرهم جيدون متنفسا خيلصهم من االستعمار الذي عمد إىل استعمال كل الوسائل 
وذكر أمساء أولئك الرجال ،سالمية اإل (6)ا للملحمةفلم يبق للشعراء إال احلديث عن املغازي كنموذج ،عزمية الشعب الكفيلة بتقويض

يضاف إىل ذلك القصائد الشعبية اليت  ،وغزوة عقبة بن نافع إىل تونس ،الذين قادوا هذه الغزوات كغزوة عبد اهلل بن جعفر إىل الشام
عري هو إعالء شأن هؤالء األبطال متجد بطوالت املقاومن اجلزائرين أمثال الشيخ بوعمامة ، واهلدف من اخلوض يف هذا الغرض الش

 من جهة أخرى.والختاذهم قدوة يقتدى هبا الشعب للقضاء على املستدمر  ،الذين أبلوا بالء يعرتف له العدو ويقرر به التاريخ من جهة
اها يف الصحابة وحماولة هؤالء الشعراء الشعبين من خالل هذا الشعر أيضا إظهار تلك اخلصال اليت متثل املروءة والشهامة اليت ير 

ماجاء يف البطوالت سقاط إعملية وهبذا يقوم الشعراء ب،يتحلون هبذه اخلصال العن أولئك الذين  واجملاهدين، ومن مثر نقل صورة سيئة
وطغيان املادية على اجلانب الروحي  ،ستعماري الذي يعيشه الشعب والذي تسبب يف تدهور األوضاع االجتماعيةعلى الواقع اإل

 نه من ختلي الناس عن قيمهم الدينية وانسياقهم وراء الدنيا وملذاهتا .ومانتج ع
وم يف عودة يوحتسره على زوال ذلك املاضي املشرق وأمله ال،الشعري هو تعبري عن إحساس الشاعر ميكن الوصول إىل أنر هذا الغرض

 قاله يف غزوة عبد اهلل بن جعفر:أولئك األبطال.وهبذا اهتم الشاعر قدور بلخضر باحلديث عن هذه الغزوات منها ما
 اهلل اهلل غري بو زينين الفال      حسراه على طيور كانوا ينشادوا.

 (7)خالوا فجوج خالية فيها لو عال    وعشش فيها تيس هو واوالدو
 ياناس العز مابقى يف الزهو دالل ماعاد الطي يف رفايق يتجبدوا

 زمان هبدل اسيادوالبركة يف    (8)كي عاد شريفنا سيد بوسروال
منهم إال هؤالء فلم يبق ،نستشف من هذه األبيات أنر الشاعر يتحسر ويتأسف على الوضع السائد الذي غاب فيه الرجال الشرفاء 

روا صفو العيش، كما أنره مل جيد من يفتخر هبم لضياع القيم ، فالفرنسي بوسروال أو التيس هو وأوالده، كما ن الذين عكر و الفرنسي
 الشرف، أما الشريف فقد صار غريبا. الذين حيظون اآلن مبرتبة الشاعر هموصفهم 

فحققوا انتصارا  لعدويف وجه ا الواقفنر االسالم ونعين بذلك الصحابة وهلذا فإنه يأمل يف إجياد مثل أولئك الرجال الذين عرفوا يف صد
 دى غزوات عبد اهلل بقوله:ودحضوا الكفر والكفار، حيث يواصل الشاعر احلديث عن إحللدين والعدل 

 مايعمل عبد اهلل وعربت كل الروم قناهم             وهداوا الدم ايسيل على سواحل كسيل الواد 
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 واحلزب ولوراد وبداو يشرحوا الدين وجوامع األمري بناهم           هداوا العلم واألذان والصال
  (9)اري ونوبا يهجمو على الروم بال تلبادوأنا قويل على التايكن وعاله اخلري بالهم           ض

نافع وعبد اهلل بن جعفر  عقبة بن من كما فصل الشاعر قدور بلخضر القول يف الغزوة اليت بفضلها فتحت فاس واليت تزعمها كلر 
من قصيدته املطولة املقتطفة ه فيقول يف هذ يف قصيدته "فتح فاس" واليت جتاوزت املئة بيت ناد حيث يشيد هبذين القائدينمبامللقب 

 املليئة بالبطوالت :
 باقي انعيد عنكم قصة ياناس        لوكان تسمعوا منها واش اصره

 اخرج ذا ملرةعقبة املري حبمال واعد فاس         سبعن ألف باش 
 حطو بالد فاس مرتع                لصحاب بلمحال زاد 

 اوعودمناد يف جنود ايطوع               مناد واش دار 
 راكب على أدهم يرتفع          سبحان من سواه اوقد

وهو عازم على فتحها جبيش يقدر بسبعن ألف حمارب مع عبد اهلل بن  ،يذكر يف هذا املقطع كيف أنر عقبة بن نافع توجه إىل فاس
سالم بفاس ائدين يف نشر اإللينهي القصيدة بذكر فضل هذين الق ،حيث يصف هيئته وهو ميتطي حصانه األدهم متقلدا سيفه،جعفر 

 إذ يقول:
 .(10)شرحوا الدين مسوه مدينة فاس           بعلوم والصال وجوامع تقرا

وهبذه البطوالت اليت يسردها جند شاعرنا يعود يف كل مرة إىل احلديث عن حاضره املرير فيتحسر على واقع البالد وحكم الفرنسين من 
 أجل استنهاض اهلمم.

 ي:الشعر التحرر -ب
رأينا أن الشاعر قدو بلخضر يف حديثه عن الغزوات كان يأمل من خالهلا إىل ظهور أبطال يف حاضره حياربون املستدمر، وبالتايل فإنه 

، حيث جنده يكثر وهذا مانستشفه يف كثري من قصائده احلافلة بالثورات الشعبية  ،عمل دوما إىل غرس الروح الوطنية لدى األفراد
 سالمية ببالد املغرب ليدعو من خالهلا إىل التحرر اقتداء باألجداد حيث يقول:ات اإلالنظم عن الفتوح

 وابدوا يف الصلبان بالتكسار     فتحوا جوامع التاذين 
 (11)نبكي على اللي سلبوا لعمار    واللي على لبعاد صرابن 

 ويتحسر الشاعر يف قصيدته على واقع البالد وحكم   الفرنسين فيقول :
  تبكي على الطيور الفتانا       اللي منهم مابقى الفرس الموالهعيين

 وعلى مناد بالشنب دمار عداه                
 لبطال الزينا             واللي شرحوا الدين بالصدق ومعناه (12)وارضوا على التايكن

 واهوأهل عوايل مهندين على الفتانا                 وأهل سكاكن كل متكعكع جب
من نري الرومان ،سالمية ببالد املغرب وحترير شعوبه عدو احملتل بسبب حديثه عن الفتوحات اإللوهبذا تعاظم خطر الشاعر على ا

 ة سبع سنوات.در مفي إىل السودان نضه للرر عخادما للمستدمر الفرنسي، وهذا ماولرفضه مدح القائد باعتباره 
 غرض الفخر: -ج

فيصف كان يعلي من شأّنم يف الكثري من قصائده.ذا  و هل ،دور بلخضر بيتور معتزا مبجتمعه الشعانبةكان الشاعر احلكيم الشيخ ق
  :شجاعتهم النادرة وبالءهم احلسن يف احلرب، حيث يقول وهو مشتاق لغياب بعض من اتصف بتلك البسالة الفائقة

 ْجْع اللِّي ْشَوايـُْعوا بِِإْذْن اهلل َمْنُصورْ و النَ             َغيرْب جَنْْع َلْماَلْح نَاْس اجُلوْد الصََّبارْ 
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 َو اللِّي بَاِقي قْـَتاهْلُْم مُحَاُر َمْكُسورْ     َشْعُنْب َمرَاَرة لِْلْعُدوا َوَشْرْب الِطيْب ْمرَارَة
ْصُروْف َو الَصْرْف َلْمَجَذْب مَمُْرو        ِمْن َمْتِليِلي َخْوُضوْه الشَّْبَكة تـَْتَساَرى

َ
 رْ ْأْخَذ امل

ْصُنوْع َو ْرُدوَفة َتْصَنْع بِلَضاَرة
َ
ُهوْم بِالَنْسْب َعْيْب َعِليْه يـُْبورْ        أَْهْل امل وَ اللِّي َمتـْ  

، وكل من يريد منازلتهم وقتاهلم خاسر و حنكة عسكرية  أهل جود و صرب هلم مسعة و صيت ذائع  الشاعر الشعانبة كما يراهم إنر 
 الحمالة.

 (13):بيلة الشعانبةويضيف وهو مفتخر بق
 وسال الشعانبة ضد العديان           ويصولو صولة السبوع ليا هدروا 

 مها عقار من احسب روحو طعان       هوما هرراس من بين صور احديدو
 هوما كسح الرهوج كي سم الثعبان      واللي لدغو ما تال جيرب سجدو

 راش يسمعو حس رعيدووطبلهم على الطبول متعلي شرنان         مجلة االع
 وايال خطرو يظهرو من كل مكان         حىت قورار ما يصول بتنفيذو

 (14)شق اسطنبول حسهم للسودان          وصحارى واتلول منهم يرتعدوا 
م األعراش بل هتاهب،يف هذا املقطع نلفي شاعرنا اليزال يفتخر بالشعانبة إذ يشبههم بالسباع يف الشجاعة، ينفثون مسومهم ضد األعداء 

 ومل ينس الشاعر نفسه إذ جنده يفتخر بشعره إذ يقول: ،وصل صيتهم إىل السودان
 خشيت يف اقمام واليل دوار     وقابت جريت فوق الصفا نبوت
 القالطن قالو هذا خصار        حيكي على اهلوى بنيانو فالوت

 والفامهن ليهم هوض لفكار     ويصرفوه بديامان وياقوت 
 (15).أنا اللي عزيز كالمي مابار       عند املالح واللي ُعقال اثبوت

 يف هذه األبيات يشبه شعره باحلجر الكرمي الثمن،اليعرف قيمته إال من يفهمون الشعر ويتذوقونه.
 كما يقول مفتخرا بشعره:

  (16)مـن لبحــــر سقيت دوايـيت      وخررجت طوابــــــع نسختـي
 غرض المدح: -د
قد كتب الشاعر قصائد عدرة يف مدح أفضل األنام حممد صلى اهلل عليه وسلم ، وهبذا ندرج هذه القصائد يف املديح النبوي الذي ل

ينصب على مدح النيب بتعداد صفاته اخللقية واخللقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قربه ، واألماكن اليت ترتبط حبياة الرسول مع ذكر 
لون من التعبري عن و ،"املديح النبوي فن من فنون الشعر اليت أذاعها التصوف، فهواالشادة بغزواته وصفاته  معجزاته ونظم سريته

 (17)"ال تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدق واإلخالص هالعواطف الدينية، وباب من األدب الرفيع؛ ألنر 
 وتكونوا تعلموا فقد الشعبين، للشعراء الدينية النشأة إىل ذلك ويعود الفنية، وأساليبه موضوعاته اإلسالمي الدين من استمد شعره وقد
 األعظم الرسول مبدح اشتغل ، فشعره صادر من نفس مفعمة بالعاطفة الدينية ، فةالشري النبوية والسنة الكرمي القرآن حبفظ الزوايا، يف

 األبطال مث باجلنة املبشرين العشرةو  نيالراشد فاءاخلل خاصة عنهم اهلل رضي الكرام الصحابة و ,بيته آل و سلم و هيعل اهلل صلى
 .الصاحلن واألولياء ،جعفر بن اهلل عبد و نافع بن عقبة سيدنا مثالأ الفاحتن

 مادحي الشعراء عادةك قصيدته، يف الشاعر إليه ينتهي ما آخر وهي األعظم الرسول شفاعة عن ث يتحدر  الشاعر جند آخر مقام ويف
نيا يف ونصرته محايته ويطلبون ،به يتوسلون جندهم الذين الرسول اهلل تعاىل يكرم أنبياءه وأولياءه وخاصته باستجابة  ألنر .واآلخرة الدر

 قوله:ومنها ،دعاء من يتوسل جباههم خاصة 
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 اللي جاب الكالم ترمحو وتزيدو    وطلبتك ياهلل تغفر يارمحان    
 بعدادو بلخضر ورسول يف جنة رضوان    ومجيع املسلمن واحد

  (18)وأنا واحلاضرين والقربا جريان      نقدو متخالصن يوم امليعاد
 كما يقول يف ّناية قصيدة فتح فاس:

 (19)صلو على النيب حممد ياناس         وارضوا علصحاب مجع العشرة
 ويف قصيدة أخرى يقول:

 صلوا على النيب ياحضار هنايا       طول الدوام من نور اليطفا
 (20)صلوا عليه وارضوا علخلفا            

 إذ يقول: أبطال املقاومة الشعبية خاصة الشيخ بوعمامة كما مدح الشاعر
 والعرش اللي ركيزتو قطب الديوان    بفضل زين األقباب هو وأوالدو

 أوصل واديلهم بريا         فرسان اجلود واحملبا     
 رين طرباتلقى القياد عالفتيا           يف جلسة داي    
 فرسان الشكر والعنايا        واللي لعالمهم اهليبا    
 ناس امليعاد والكفايا         وعدوهم تقبضوا لرهبا     
   (21)من هم فراقهم عليا          حالواألوطان جوا جوبا     

درة كاجلود واحملبة، والفروسية ، كما أنر ع اففي هذه القصيدة ميدح الشاعر الشيخ بوعمامة وأبناءه ، حيث أسبغ على ممدوحيه أوصاف
 زرع يف قلوب أعدائهم اخلوف والفزع.ت يتهلم اهليبة ال

 رض الهجاء:غ-ه
ثته مع الشاعر نره مل يكن حيب الكالم املشن ، رغم عدة حوادث وقعت له ومن بينها حادإمل يكن الشاعر قدور بلخضر هاجيا إذ 

بن محادي ا مقلبا الر متخفيا ففضل مجهوره أن حيي السهرة الشاعر بلخضر ، فصنعو بن محادي عندما حضر شاعرنا قدور بلخضا
جوه من مالبسه ، فمن وجدناه عنده يدفع الثمن ، فأخر  .قد سرق منا فنجان :ووضعوا فنجان القهوة يف مالبسه خفية ، وصاحوا

استطاعته ، فرد ردا رد  عليه بالشعر رغم أنره بغضب من الشاعر قدور بلخضر وهجاه لكن بلخضر مل يو ففهم املغزى من املقلب ، 
ه رة السمن وشبر متأدبا أنره إذا كان عند أحدهم زيران ، أحدهم ملىء مسنا واآلخر قطرانا ، ماذا حيصل إذا أخلطنامها ؟ واعترب نفسه ج

القطران.   رةبن محادي جبا  
 الغزل:-و

ية يف اجلمال و كانت ملتزمة ماكثة بالبيت ال خترج آاليت كانت فائقة و ، لقد نظم الشاعر عدة أبيات يتغزل فيها مبعشوقته مسعودة 
تب فيها عدة قصائد من بينها قصيدة ،فك ل اخلري للجميع يستشهد هباأوكانت فجلماهلا الفاتن ،اجلميع  لفتت أنظارذا خرجت إو 

 ن يكتب فيها شعرا، فقال:. فهذا ماجعل اجلنية هاروتة تغضب وطلبت منه أ :"من مسعودة هايضة عين حملان"
 سالوين كفاه مفىت قصة هاروتة          واطلبت طلبت بغري لته يف امهوم طوال

 هذه اجلنية هبينة ماقالت بسوال            
 ترشقت بالحديدة واعظامي نوذة          وترشقت بالحديدة وكسى السجد اجالل

 زيادة باش اندريك قالقالت كان الدير وحدة ترتك مسعودة       وتتول عيب 
 قاضكشي احلال  قالت يل شعار شىتر كانوا كيف أنت        وحنسبهم حىت موتى ليا



7 

 

 غرض الحكمة : -ز
ص فيها نظم عدة أبيات خلر فلقد متيز الشاعر برجاحة العقل وبعد النظر، ف كمة ، إنر احلكمة يف األصل اليتفوه هبا إال أصحاب احل

 :  جتاربه ، وجتلى ذلك يف قوله
 كن صامت والصمت دوا أخبار لقوال         والرياس واجلود الالر من صرب

ا الجتلب إالر التعاسة ألصحاهبا، هلذا فعلى االنسان أال يكون فشاء إكما حذر من  السر وجتنب الثرثرة اليت الفائدة من ورائها ، ألّنر
 ، يف قوله:عبدا للسانه

 سان للعبد جييبلو هباتوالتفشي هدرة التكون جقبال          والل
 واحلديث بال معىن يعود ترذال          راه حريث الزريعة الالبوقتو

 مبتاع احلياة الدرنيا وملذراهتا وعدم التمسك  الغرور والصرب على الشدائد، وذم  بضرورة الترشبرث باألملينصحنا ويقول يف قصيدة أخرى 
ا دار فناء والسعادة دائمة فيها حيث يقو   :لألّنر

 ال تقنط لون يف زيار الكـــالب      وال يزهيك احلال مع خيول تلعــب
نيا شوف حاهلا يا جـــرراب       بالفاليك ساعات مزوّنــــا تقلرب  (22)والدر

 ويف الرضا بالقضاء والقدر يقول:
 مرو بالتفكري زهدي         عظم اجلود الالبصيلو

        (23)رزق وأجلواواللي مكتوبة تنادي         لبنادم وال
 ويف تقدير الرزق وقسمته يقول: 

  (24)اللي مقدرة تاتيك من اآلية        والرزق والعمر باذن اهلل مرسول
   الرثاء:-ح

احلزن الذي مباشرة إىل  انتقلعبين مث ،حيث استهلها بالصالة على الرسول كعادة الشعراء الشيف قصيدته املوفية سول الر رثى الشاعر 
 يث يقول:رتى الناس بل حىت الطبيعة مبختلف مظاهرها من نبات وحيوان ومجاد بسبب رحيل أفضل املرسلن حاع

 لوكان كلها من وفاتو حايرين         لوحوش والطيور وحجر الصوان
 والشمس والقمرمن قمراتو خاسفن    وكما سواد ظلما بلغيم اد كان

 بب وفاة الرسول وإصابته باحلمى وكيف جاءه جربيل ليخربه بدنو أجله إذ يقول:ليعرج على سوجنده قد أطال احلديث يف ذلك 
 واهبط واثناه جربيل أسرع من رمش عن      وأتاه باخلرب من عند الرمحان.

 :مث يصور لنا حلظة دخول جربيل وملك املوت 
 جربيل شار جبلوس جيبو علمن        حتان مالك املوت ادخل فرحان

 عن إخبار الرسول أقرباءه بأنر حلظة الفراق قد اقرتبت ماجيعلهم مث يتحدث لنا 
 يبكون حبرارة فيقول:

 وهراو بالبكا وبكاو اللي حاضرين    بكات فاطنة فقهار الومان.
 اللي بالك يابابا  ياال لوحنن         ياغابت الوجود خزين الغفران.

 مثر أوصى أبابكر باالمامة حيث يقول:
 اميام التاقين     وعلى الصال يودي لفرض بلخوانوصاه قال بوبكر 

 ليصف بعدها حلظة خروج الصحايب بالل ليخربهم هبذه الوصية إذ يقول:
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 الل راح مكدور جلمع املسلمن      وحكاهلم خرب صاحب الفرقانو ب
 وعاله ياسيادي ترجاوهم جالسن       مصباحكم طفا وظالمت األركان 

 بوبكر الفطان لن          وعلى إمامكمبوصايتو ضمنكم للجنا كام
وجند الشاعر يفصل القول يف ذلك حن يتكلم بعد ذلك عن خروج الرسول إىل الناس وتقدمي النصيحة هلم فيفرحون بذلك اعتقادا 

 فيقول:منهم بأنره شفي 
 وجبا على أعلى املنرب جد احلسن     ورفع وصايتو جلماعة االخوان 

 (25)ال صادقن      واملوت كاينة نوري للفطاننوا على وفاكم للمو كو 
نظم قصيدة عزى فيها ، فحينما تويف الشيخ بوعمامة ،الدةماتوا أو استشهدوا منهم حىت تبقى ذكراهم خ الذين  رثى الشاعر  كما

 الذين فقدوا من كان معينا هلم فقال:الفقراء يف شيخهم 
 أيل باخلصلة دمية وعلى     عظم اهلل األجر على بكاكم يا اإلخوان 

 شيخ الفقرا بوعمامة       الدائرة موىل الربهان (26) غيب قطب
 نور وضي لكل ظلمة         غيب قطب الدائرة معدن األكوان
 تربي بيه أيل سقيمة        األسقم باخلصلة وعمارة األوطان 
 قنطاس هدى وحرمة        وعلى شيخي بوعمامة غايل الشان

 حبره ما قاسوه عوامة          ط الرفعان يطلع باملخفوض وحي
 والبدر مع كل جنمة         على سيدي كادمة مجيع األركان

 علي أحمان جاروا             يا سائلين ال تسول
 ما عندي يف الناس غري         هو وحشي طري مرقب 
 من ضاري بضياه نسروا         شيخ الفقرا وين غيب 

 سعد أيل وىف أغدير           من بيه الزيار تطلب
 أتاه بيعت شرو          واخلاطي ملقاه خيب

 يوم رسول جاب خربه             قصة وفاته عجيبة 
 وحلول الطيبة مرارو        ناض احلس وزاد شغبة 
 وأهلمين سيدي بسر         يا اإلخوان بغري كذبة 

 قال القول ديروا بأمر      يف طرف العنوان كاتب 
 وخصك القرب تزور         لينا مبجيك واجب ع

يرثي الشيخ بوعمامة الذي عرف جبوده وعطفه على الفقراء، حىت أنره شبهه بالنور الذي يضيء الظالم ، مث يقول ففي هذه القصيدة 
 احلديث عن إىل ينتقلله مكانة كبرية يرفع من شأن املنكسرين وحيط من قيمة املتجربين ، فيخفض العايل ويعلي من اخنفض مث  بأنر 

 ناء حتت ظالله.هحيث استحالت حياهتم إىل مرار بعد أن كانوا يعيشون يف ،احلسرة واحلزن الذي انتاب الناس عند مساع وفاته 
ا رثى أيضا املدن إومل يقتصر الشاعر على رثاء األفراد فحسب و   ومنها رثاءه لسقوط دولة األتراك فيقول :،ّنر

 (27)د انكانو         من بعدوا لرتاك حقرواوابكي ياعيين على ميعا
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 لشعره:صورة الفنية ال -5
 التجارب وترمجة الفرنية األغراض خلدمة اللغة توظيف على كبرية قدرة قدور بلخضر الشاعر طرف من املوظفة بيانيةال الصورة عكست-

 ومن أهم الصور البيانية اليت وضفها الكناية يف قوله : ، الشعورية
 وعلى السيد ورافع و أهل النعرة   الدعاس ى على مناد مث ارض

 صفة الشجاعة .كما استعمل اجملاز املرسل يف قوله:الدعاس كناية عن 
 عقبة املري حبمال واعد فاس     سبعن الف باش اخرج ذا ملره

 جياز.جماز مرسل عالقته املكانية ذكر فاس ويريد به أهلها وبالغة هذه الصورة هي اإل
 ل استعارة مكنية حيث شبه سيفه بالنبات الذي يسقى حذف املشبه به وترك مايدل عليه سقاه.واستعم

 باستعمال احملسنات البديعية اللفظية منها واملعنوية ، كالتصريع يف قوله: الشاعر قدور بلخضر متيزكما  -
 .نصرب انتجيين ساعيت   يافاهم معىن قصيت
 والطباق يف قوله :

 غطراه. الباطلقاب و  احلقرسوا كل مدينة      ومن ذوك واللي على النيف ه
 ماضية تارخيية أحداث مع تقاطعت اليت املغازي من خالل قصائد الفتوح و النصي التداخلوقد جسد الشاعر قدور بلخضر  -
 . سيطرة فرنسا حتت اجلزائر عاشته تارخيي واقع يسقطها علىل

ظاهرة األلفاظ ،ففي غالبية القصائد جند املعجم اللغوي اخلاص بلخضر لبيئة الطبيعية يف ومن الظواهر الفنية اليت تدل على تأثري ا -
 :هومنها يف قول رتفاس الصحراء والمثل :بالبيئة الطبيعية 

 واذا عاد الرتفاس والنوار معاه.  والصحرى كتزيان فيها خريات للعرب قانا  
 خاتمة:

مل يتخل عن واجبه يف هو فالشعيب ، شعرالمتليلي وعاصروا فحول مدينة جنبتهم عدر الشاعر بلخضر من فحول الشعراء الذين أي
كما أنره ،  ألفراد ، فنجد أغلب الذين كانوا يسمعون شعره شاركوا يف الثورة ضد فرنسا ا لروح الوطنية لدىاستنهاض اهلمم وغرس ا

 ،يت الجند هلا يف بعض األحيان مصادر تارخيية لتوثيقهاساهم يف التأريخ لبعض الثورات أو األحداث الوطنية منها واإلسالمية، ال
 .اهلل عليه وسلم  ىخاصة يف مدحه ورثائه للرسول صل عند الشاعر الديين الذي جتلىوالننسى احلس 

وجب ا.وهلذا يعكس لنا نفسية الشعوب ويعرب عن أحزاّنا وأفراحه هألنر  ازدراء، نظرة إليه ننظر وال الرتاث هذا حنتقر ال أن بد وهلذا ال 
 .وتقاليدنا وثقافتنا هويتنا على للحفاظ ودراسته وتدوينه جبمعه الرتاث هذا على احلفاظ علينا

 
 
 

 
                                                           

  .821،ص0288،اجلزائر، 0291إىل  0681التلي بن الشيخ : دور الشعر اجلزائري يف الثورة من  1)( 
 .9/00/9101.يوم : ـ http://www.ankawa.com/forum موقع االنرتنيت:ة الرتاث يف حياة الشعوب ،لطيف بوال :أمهي (2) 
كم على خط 111شرقا ، وتبعد عن اجلزائر العاصمة حبوايل  86مشاال وخط الطول  89 -08تقع مدينة متليلي الشعانبية يف تقاطع دائرة العرض (3) 

ألف كم مربع ، عبد احلميد مسعود بن وهلة: أبناء الشعانبة وماحل التطور 08البحر.تبلغ مساحتها حوايل مرتا فوق سطح  921مستقيم،وترتفع حبوايل 
 .02،ص9109، دار الصبحي للطباعة والنشر، متليلي ، اجلزائر، 0احلضاري لبالد الشبكة سكانيا عقائديا وعمرانيا، ط
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 .8ص،0266، بلدية متليلي ،1لعدد، ، ايف جملة الشعاععاشور عاشور، الشاعر قدور بلخضر،  (4) 
م،لقد كان قائد رجال يف املعارك ، وكان أكرب من جمرد فارس مقاتل، وكان أكرب من 0211م ، تويف سنة 0681ولد يف قرية الرزيقات والية البيض سنة (5) 

لفروسية والغزل وشاعر الكرامة واحلزم.ينظر:بوعالم مغن شعيب تزدهي برتانيم إنشاده سهرات الرجال ، لقد كان شاعرا ، شاعر احلب واملقاومة، شاعر ا
 .8،ص9118سايح، أشعار اهلوى والوغى حملمد خبري، وزارة الثقافة، اجلزائر،

 الشعر هذا يف ما أهم و مبثلها، يأتوا أن العادين لألشخاص الميكن ، خارقة أحداثا يروي ، بطويل ، قومي ، قصصي شعر عن عبارة املالحم :فهي(6) 
 أنواعه تعريفه األدب بطرس: أنطوانيوس ، مذاهبه أنواعه تعريفه األدب املعارك، تضخيم يف يغايل و ، املتنوعة الصور ابتداع يف الذي يسرف ، اخليال عنصر
 .91للكتاب،لبنان،ص احلديثة املؤسسة ،0،ط مذاهبه

 املستعمر الفرنسي.يقصد به  (7) 
 يقصد به الفرنسي.(8) 
 .80الشاعر الشعيب قدور بلخضر، خمطوط،ورقة  لعمش حسن :ديوان(9) 
 .099لعمش حسن: املرجع نفسه، ورقة(10) 
 .81نفسه، ورقة (11) 
 التيراك: صاحب اجلود والكرم.(12) 
لعربية، واليت دخلت م ، وأنشؤوا هبا قصر مدينة متليلي ، ينتمون إىل قبيلة بين سليم العدنانية ا0018استقر أوائل الشعانبة يف امنطقة متليلي سنة (13) 

 .91م.ينظر: عبد احلميد مسعود بن وهلة: املرجع السابق، ص0110ه/998املغرب العريب يف التغريبة اهلاللية سنة 
 زيطة حممد:قصيدة،عرش الشعانبة،وثيقة مكتوبة(14) 
 .099لعمش حسن،املرجع السابق،ورقة (15) 
 .006ر، خمطوط ، ورقة العتلة حممد، ديوان الشاعر الشعانيب قدور بلخض(16) 
 .08، ص0281،منشورات املكتبة العصرية، لبنان، 0كي مبارك: املدائح النبوية يف األدب العريب، طز (17) 
 حممد زيطة، قصيدة عرش الشعانبة الشعانبة، وثيقة مكتوبة.(18) 
 حممد زيطة،قصيدة فتح فاس ،وثيقة مكتوبة(19) 
 .68لعمش حسن ، املرجع السابق،ص(20) 
 زيطة حممد: عرش الشعانبة، وثيقة مكتوبة.2)(1 
 .006حممد العتلة: ديوان الشاعر الشعيب الشعانيب قدور بلخضر بيتور، ورقة (22) 
 .098لعمش حسن : املرجع السابق،ورقة (23) 
 .091لعمش حسن: مرجع سابق ،ورقة (24) 
 حممد زيطة: قصيدة املوفية،وثيقة مكتوبة.(25) 
 لكامل املعصوم ، ويقصد به الشيخ بوعمامة.هو االنسان ا(26) 
 .18لعمش حسن، املرجع السابق،ورقة (27) 
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 دراسة من خالل األمثال الشعبية –قراء معجمية في بنية اللَّهجة التواتية عنوان المقال : 
 د . عبد اهلل عماري
 المركز الجامعي تمنراست 

 
إن البحث فـي الُبنى اللسانية للهجة مـن اللهجات المـختلفة ال يعـدُّ بالضـرورة دعــوة ملخص : 

منها ، بقدر ما هو بحث علمي ميداني قائم على التطلع إلى إليها ،وال إغراء بإحياء ما اندثر 
 المعرفة الهادفة .

تسليط الضوء على البنية الّلسانية للَّهجة التواتية ،بدراسة ستأتي في سأحاول لذلك      
الوليدة بلغتنا الفصحى  ة منطقة تواتهجلل فيه البنية اللِّسانيةمعجمي أربط  بحث   صورة

، ُمقّدما في ذلك نبذة الل التراث الشفوي المتمثل في األمثال الشعبية وذلك من خ ،المجيدة
 متصفحا بعد ذلك أوراق المعاجم اللغوية ، عن واقع اللهجة التواتية ،وأهمية المثل الشعبي 

،من خالل بعض األمثال للوصول إلى مدى سالمة البنية اللِّسانية للهجة أهل توات العريقة 
 .الشعبية 

 : التواتية هجةالل  ع ــواق

،  طوارقالزناته و تمثلت في األمازيغ وهم ال ة أجناسعدقديمًا من  1لقد تشكل إقليم توات   
وبعض العرب النازحين ،وبعض الزنوج النازحين من إفريقيا ،ويتميز كل جنس من تلك 

اللهجة ؛ حيث غلبت بلهجته المحلية األجناس  بعاداته وتقاليده ، فضاًل عن تميز كل منها 
على لهجة القبائل العربية ،لكون أولئك األجناس هم السكان  2البربرية )الزناتية والتارقية(

إاّل أن هذا لم يمنع  -في العادات واللهجات  -األصليون للمنطقة ،ورغم كل ذلك االختالف 
من التالحم واالمتزاج فيما بينهم ،وكل هذا بفضل دخول العرب المنطقة ،بمعية الفتح 

سالمي الذي انتشر في أصقا  المنطقة ؛فانتشرت أماكن تعليم العربية ومباد  الدين اإل
 . 3اإلسالمي مثل الزوايا والمساجد ،ما أدى إلى تعريب معظم ألسنة القبائل التواتية



وبهذا فقد لقيت العربية اهتمامًا بالغًا لكونها محور فهم الكثير من المسائل الدينية      
إلى ذلك أن منطقة توات لم تخضع للدولة العثمانية كما خضعت لها  والدنيوية ،أضف

معظم األقاليم الجزائرية والعربية ،مما جعل اللغة العربية فيها تسلم من مزاحمة اللغات 
 لفصحىيفصلها عن اللغة ا السليمة ؛ -قديما  –، ولذلك ظّلت لهجة أهل توات 4األخرى
 . ياإلعرابالحكم سوى 
أن نشير إلى أن لهجة توات تميزت ببعض الخصال ظلت عالقة على  ويعنينا هنا   

 األلسنة ،منها :
التخفيف ،وفي هذا الشأن نجد  طلباً ،  ض األسماء الموصولة )الذي، التي( بلفظ )اللي(يتعو 
، م مقام )الذي( لكثرة االستعمال طلبا للتخفيفو األلف والالم قد تق أنة يذهبون إلى الكوف أهل

 بقول الفرزدق :و يستشهدون 

ِ  الب ل   ال  و      هُ تُ وم  كُ ى حُ ض  ر  التُّ  كم  الح  ب   ت  ا أن  م               5ل  د  الج  أي و  ي الرّ ذ   ال  و   يغ 
 رضى( .راد )الذي تُ وهو هنا أ

ن و فيقولكذلك إسقاط الهمزة ؛حيث يميلون إلى حذف الهمزة من كالمهم طلبا للتخفيف  -
 صايم . –قرينا يامس  –جا الما  –مثاًل : اقرا 

( بصوت الذالصوت )يبدلون  ،حيث في أسماء اإلشارةاإلبدال الصوتي وورد ذلك مثال  -
حيانا وقد يلحق الهاء أ،وهو يقصد )ذاك( بالذال ، (داك،فيقول المتكلم التواتي ) (دال)ال

( ،وفي أسماء اإلشارة دائما نجدهم  يبدلون )الذال( بصوت )الزال( مثل هداك) ،فيقول
،ويقول في اإلذاعة : االداعة بالدال ، وأحيانا االزاعة  قونها بقولهم )زالك(ينط)ذلك( 
 .بالزال 

، اقلب مثل:  ، وذلك يّطرد في كالمهم بثالث نقاط ذات النقطتين )القاف(  كما أنهم يبدلون -
 ،والمالحظ)الثالثية( هي قاف البدو أو جيم مصر ،وهذه القاف  الث نقاط(سبقني )بث، قليل
 . 6نقاط( يستعملون القاف )بثالثحين أكثر قربا من النطق القديم   -البدو – همأن

 . من سامط ماسط بدالً ويستعملون القلب المكاني وذلك في مثل قولهم  -



إتبا  قاعدة ّسكن تسلم وهي ظاهرة غياب الحركات اإلعرابية ؛حيث يقولون مثاًل : كتب   -
 تاكل  . –ياكل   –كلت   –يسمع   –سمعت   –مشيت   –

الميل إلى لغة أكلوني البراغيث ؛حيث يتكرر الفاعل في لهجة أهل توات في مثل قولهم  -
 ، يأكل الجماعة . وأصلها : قرأ الطلبة، ياكلو اجماعة  –:قراو الطلبة 

 –بوك  ضربني –ن مثاًل : جا بوك و رفع األسماء الخمسة في جميع الحاالت ،فيقول -
مشيت مع بوك ؛حيث ُرفع )أبوك( في كل الحاالت بما فيها النصب والجر ، والصواب 

 :  رأيت أباك ،ومشيت مع أبيك . 

مثل قولهم اآلخر  ضمه وبفتح ما قبلبال  نون األولسكاألسماء نجدهم ي في تصغيرو  -
ويل د( في تصغير )خالد( ويل ح( في تصغير  -و)س ويلم( في تصغير )سالم(   – )خ  و )ص 

في القاعدة  كما هو معمول بهيصغرون الجزء األول  االسمي وفي المركب، )صالح(
نجدهم أحيانا  و،( رحمانبيد ال، ع  لكريمبيد ا)ع   ،لكن بتسكين األول وذلك في قولهم 

في تصغير ر( ويد  )ق  فقط ويحذفون الجزء األول في مثل قولهم جزء الثاني رون اليصغِّ 
 )عبد القادر( .

إاّل إنها ظلت التواتية، منطقة توات لهجة  ت بهاالتي تميز  السمات تلككل وبالرغم من   
محافظة على فصاحتها وسالمتها ، وليس هذا فحسب بل هناك عدة تعابير ومصطلحات 

وسنمثل ، ااالستعمال اللغوي ، في حين ظل أهل توات ُمحافظين عليهفصيحة انقرضت من 
 بنماذج من األمثال الشعبية .لكل ذلك 

 :نى اللسانية للهجة توات من خالل األمثال الشعبية  قراءة معجمية في الب  

ُيعّرف على أنه عبارة عن قاعدة سلوكية ،يسهل حفظها  / مفهوم األمثال الشعبية : 1
 . 7لغرض معين ؛ كتأكيد القيم االجتماعية ،وعدم التبذير ، وغيرهاواستعمالها 

هذا ، وقد بدأ االهتمام باألمثال الشعبية مع بداية النهضة العربية المعاصرة ،وذلك     
الهتمام العرب بتدوين تراثهم اللغوي واألدبي ،وتختلف األمثال الشعبية تبعا الختالف 

ن كان أسلوبها  يأتياللهجات العربية ،و  يتسم بخصائص البيئة االجتماعية لكل منطقة ،وا 



هناك بعض األمثال ذات طابع إنساني عام مهما اختلفت لهجات الناطقين بها ،بل مهما 
 .  8تباينت لغاتهم وعصورهم على مّر التاريخ

وفيما يلي بعض النماذج من األمثال الشعبية المتداولة بين ألسنة أهل توات ،نحاول من      
لها معرفة مدى سالمة وفصاحة البنية اللسانية للهجة توات ،وذلك بتصفح المعاجم خال

 اللغوية لغرض قراءة المصطلحات الواردة في األمثال .
الّلي ما فكرُشو تبن ما ،ويرد برواية أخرى وهي قولهم :   ْتَبن اْيَخاف من ارلالّلي افكرشو ا

 يخاف مّنار 
: أنه من فعل ف علة كالسرقة مثاًل ،يكون دائما خائفًا  ويقصد بهذا المثل عند سكان توات

 ،والذي لم يفعل شيئًا ليس هناك ما يجلب له الخوف .
 والمثل في عباراته فصيح ألن المتجول في صفحات معاجم اللغة يحظى باآلتي :  

ومن  –؛فالعامة  9لفظ )الّلي( هو مشتق في األصل من اللفظ الفصيح )الذي( أو )التي(
ال يوجد في لهجاتهم اسم موصول ،حيث يستعملون للداللة عليه لفظا  –بينهم أهل توات 

 . 10واحدا في جميع األحوال ،وهو )اللِّي(
ن في كرشه( ،ولكون أهل توات معروفي أما لفظ )افكرشو( هو كتابة عروضية للفظ )

 في( .بالتخفيف نجدهم أوصلوا الفاء بالكاف وُحذفت الياء من حرف الجر )
ولفظ )كرش( المستعمل في لهجة أهل توات هو فصيح ،حيث يطلقونها على معدة الحيوانات 

م بطنه وبطن اإلنسان ،وجاء في معاجم األلفاظ العامية : إن قولنا استكرش الجدي ،أي ع ظُ 
وأخذ في األكل ،واألكرش هو عظيم البطن ،وهي كرشاء ، و)الك رش( بكسر الكاف لكل 

 . 11فاالستعمال الدارج صحيح  لغويا مجتر ، ومن هنا
وباقي المثل كذلك فصيح ، ولفظة )مّنار( الواردة في المثل األصح فيها )من الّنار( ،لكن 

 أهل توات يطَّرد هذا التخفيف في لهجتهم .
 

 ُكل َمْشُكور َمْقُعوْر  



لب إلى ومعنى المثل واضح ومفهوم ،فهو يشبه الحكمة القائلة : كل من زاد عن حدِّه انق
ضده ، وُيضرب المثل في توات عندما ُيمتدح رجل بالفضل ،فيريد آخر أن ُيظهر للناس أن 

 به مساو  كثيرة .
يب ،وكأنهم "أخذوه من معنى ت قّعر في   وسكان توات هنا يريدون بلفظ )مق عور( إلى أنه م ع 

 .12كالمه إذا تشدق وتكّلم بأقصى "
ره وتشّكر له ونحسبها عامية ،وهي صحيحة ولفظ )مشكور( فهو من الشكر ،ونقول زا

 .  13،بمعنى شكره
 فْرعين اّزْلط وتْ 

وُيضرب هذا المثل عند سكان توات لإلنسان المحتاج للقمة العيش في حين أنه ُيقلد األغنياء 
 ،فيقال له : الزلط والتفرعين .

لفظ والباحث في معاجم اللغة عن مدى سالمة وفصاحة لفظي المثل ،سيعثر على أن 
)الزلط( هي من قولنا : " زلط فالن الطعام زلطًا : ابتلعه في سرعة دون مضغ  ،والزلط 

،وهو نفسه الوارد في المثل  14المشي السريع ،والزليطة اللقمة المتزلقة من العصيدة ونحوها "
،حيث يقصد أهل توات بـ )الزلط( ذلك الشخص الذي يبحث عن لقمة العيش بتلهق وبسرعة 

 .؛أي ال يملك قوت يومهجدها ابتلعها في سرعة دون مضغها ،فيقال هذا مزلوط حتى إذا و 
أما لفظة )التفرعين( فهي مشتقة من اللفظة الفصيحة المتمثلة في شخص )فرعون( ؛داللة  

على التكبر والتجبر ،فيقول المتكلم التواتي : فالن ُمفرعن ؛أي يقوم بأعمال تفوق طاقته 
 المادية والمعنوية .

 ر ْلما واْزغاِريْت ) غير الماء والزغاريت( ِغي
وُيحسن التنبيه هنا أن المثل ُيضرب في الشار  التواتي لكل طعام أو وجبة دون لحم أو    

 دسم ،ومجازًا لكل شيء فيه ميوعة .
وقمين بنا  والقار  لهذا المثل الشعبي يحسبه دارج ،إاّل أنه عكس ذلك فهو سليم وفصيح ،

 بحث أن نبين ذلك :ونحن في طريق ال



فلفظ )الما( هي في األصل )الماء( بالهمزة ،وهذا يّطرد في لهجة أهل توات ،لكون الهمزة 
 أشد عدو لهم .

كثيرًا ما ُيقلبون  - سكان تواتبما فيهم  –العامة أما لفظة )ازغاريت( فُيراد بها )الزغاريد( ،و 
الدال تاء في مثل هذه الحروف ،وفي هذا الصدد يقول عبد المالك مرتاض :" والفعل عندهم 

 .  15زغرت بدل زغرد ،والنساء ُيزغردن في كل مناسبة سعيدة "
 غير ازغلي والما يغلي  وفي نفس سياق المثل السابق يقولون : 

من زغل العين ،حيث جاء في معجم األلفاظ فهنا ينبغي أاّل يغيب عنا أن لفظ )زغلي( هي 
ولم أر ت بمعنى اختلطت األشياء في بصري ، العامية الفصيحة : " عيني زغلت أو زغلل

 . 16شيئًا بوضوح ،واألصل في الزغل هو العيش ،وكأنه يقول بصري خدعني "
 ولفظ )لما( األصل فيها )الماء( بالهمزة ،ويغلي من غليان الماء وهي فصيحة .

 ولو بارت لعمْ  ي بنتْ اد  
ن لم يتقدم لخطبتها أي رجل .  ومعنى المثل بالفصحى : تزوج من ابنة عمك حتى وا 

ويقتضينا البحث أن نبحث عن أصل ألفاظ هذا المثل ،فلفظ )ادي( هو وارد بصيغة األمر 
(،واألصل فيه أّدى الشيء بمعنى قام به  . 17بمعنى )ُخذ 

ولفظ )بنت لعم( مخففة من بنت العم ،أما لفظة )بارت( هي من مادة)بار( ،فأهل توات 
في الزواج  -تأخرت –يقولون : البنت بارت بمعنى أعرض عنها الُخطاب وتعطّلت 

،واألرض البُّور ؛بمعنى األرض الخالية التي لم يتقدم لها أي أحد ليسكن فيها ،لذلك تعد 
معجم األلفاظ العامية الفصيحة : " الّبور هو الفساد وال خير فيه العبارة فصيحة كما ورد في 

 .18، وبار الشيء بورًا ؛هلك ومعناها أيضًا كسد وتعّطل "
 ا والدهَ  ونة ياكلوهْ معفُ و لْ بتُ يّ ي طَ الل  

 لقد سبق وأشرنا إلى أن لفظ )اللي( هو آت  من اسم الموصول )الذي ( أو )التي( .
ط ه ت ه ،والعبارة منحوتة من طاب ،يطيب طيبة ،بمعنى لّذ طعمه  أما عبارة )طيبتو( بمعنى

ُسن ،والطيب كل ما تستلذه النفس والحواس  . 19وجاد وح 



كما أن لفظة )لمعفونة( األصح فيها )المعفونة( بإثبات األلف التي سقطت من اللسان   
ول عافت نفسي التواتي لخفة لهجتهم ،وهي واردة في معجم األلفاظ ؛ من مادة )عاف( ،فنق

 . 20فالنًا أو الطعام أو الشراب بمعنى كر ه ت هُ 
وكلمة)ياكلوه( كذلك أصلها )يأكلوه( بالهمزة المحذوفة ؛والتي تعدُّ أشد أعداء التواتة ، وهو ما 

 جرى كذلك مع لفظة )والدها( واألصح فيها )أوالدها( .
غير جيدًا ، فيقال : اللي  والمجتمع التواتي يضرب هذا المثل اامرأة التي حّضرت طعاماً 

 طيبتو لمعفونة ياكلوه والدها .
  والك من داخلْ احْ  ا واْش من بر   قْ يا لمزو  

ومعنى المثل التواتي بالفصحى : أيها المتزين من الخارج كيف حالك من الخارج ، وُيضرب 
 .فقط لمن يلقي بااًل لالهتمام بالمظهر الخارجي

،والزواق تستعمل كثيرًا في منطقة توات ،ويتحّرج الّناس عن فلفظ )لمزوق( آت  من زّوق 
استعمالها في الكالم الفصيح ولكنها صحيحة كما قال التنير :" ... فزّوقه معناها زينه 
وحّسنه ،يقال زّوق العروس ،وزّود كالمه :ومعناها جّمل أسلوبه ،وتعني أيضًا نقشه وزخرفه 

والتزويق هو التحسين والتزيين ،يقال هذا شعر ُمزّوق ،فيقال : زّوق المسجد وزّوق الكتاب ،
 ،وعليه تكون الكلمة إذن فصيحة . 21أي ُمنقح ُمحّسن "

ولفظ )بّرا( هي من قولنا بّرا البيت أي جلس خارجه ،وخرج على بّرا ؛إي إلى ظاهر المكان 
" فالن براني : أو البلد ،ويقول المتكلم التواتي : افتح الباب البّراني أي الخارجي ،ويقال :

 . 22غريب ليس من أهل البلد "
ونمضي في طريقنا لنوضح مدى سالمة البنية الّلسانية لهذا المثل ، فنجد لفظ )واش( ،   

المقصود به )كيف( ، ولهجة )واش( المستعملة على لسان أهل توات ،هي " لهجة عربية 
لى )أّي( فأصبحت )واش( بعد منحوتة من )أّي( االستفهامية ولفظ )شيء( ،ثم أدخلوا الواو ع

 .23حذف الحرفين األخيرين من )شيء( ،والحذف في مثل هذه الحالة لدى العوام ُمطَّرد"



وعبارة )احوالك( األصل فيها )أحوالك( بالهمز وحذفت لثقلها على اللسان التواتي الذي يميل 
 إلى التخفيف . 

تعد في االستعمال اللغوي واضحة  وُنعزي هذا كله بأن عبارة )من داخل( ال غبار عليها فهي
 ومفهومة. 

 يخ لِ اوات للسْ تسَ  ينْ هذا وِ 
بتلك الحالة وهو يده لما أصبحت و  ، قبضة يده ـُبترت  وأصل المثل أن جزارا كان سارقا ف

والمثل يضرب  حت أكثر صالحية لعملية السلخ ،أي أن اليد أصب، جزار قال هذا المثل"
 . حينما يهيأ لما هو أسوء منه أو مثله  لألمر السيء

يحسن بالقار  لهذا المثل أن عباراته عامية لكنها فصيحة سليمة ،فأصل عبارة )وين( هو و 
سؤال بمعنى  )أين( ،ولما كان العوام "أعدى شيء لهم الهمزة فإنهم حذفوه من )أين ( فقالوا 

 .24)وين( "
فهي " آتية من سّوى :واألصل صحيح فسّوى الرجل ُيسوِّي معناها استقام  أما لفظة )تساوات(

 . 25أمره ،فال بأس إذن في االستعمال "
معنى نز  الجلد عن من مادة )سلخ(  كقولك سلخ جلد الشاة ب في المثلولفظة )السليخ( 

 . 26،والمسلوخ هي الشاة الت ُقطع عنها الجلد الجزاز من ق بلاللحم 
 
 
 
 
 
 

 :خاتمة 



ظلت محافظة على  –قديما  –للهجة توات وفي الختام ،يمكن القول إن البنية اللسانية 
لتخفيف من إسقاط للهمزة وطلب افصاحتها إال ما رأينا من تلك المميزات التي التصقت بها 
بدال بعض األصوات وغيرها من الخصائص ، لكن  بين  هجيناً  لألسف أصبحتاآلن ، وا 

،ودخلت عدة تعابير ومصطلحات ال صلة لها بأهل  والزناتية والتارقيةوالفرنسية العربية 
توات ؛ مما جعل اللهجة التواتية األصيلة تندثر، ولم تستطع الصمود إزاء الزحف الحضاري 

 في المعضلة حبيسة الواقع اللغوي  هذا ولن تبقى هذه، بها اللغوية الممارسة غابت حيث،

 العربي عموما. والوطن ئرالجزا تتعداه إلى بلب ،توات فحس
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اعنننننن  ا شنننننني ع    ا  دبعنننننن   منننننن  ا ا   ؛ع  ا تنننننن  شيعننننننن العانننننن  ا نننننن م  ا  ننننننبشا األشنننننندبي األلشعنننننن  ا شنننننن شمنننننن    
  عنننننننن  شجبئمنننننننن  ا   نننننننن ا   ا  اعنننننننن  شمنننننننن  شب مشننننننننب ا       ا خصننننننننش  ا خعننننننننبي  ا مي  شمختلننننننننا  امب  ننننننننب ا خاافعنننننننن 

 عتنننننت ب  شننننن  مننننن  ا امننننن      ا نننننلاان ا ماتش ننننن  شنننننلعبابن ا شننننن      م تينننننلات ب م ملننننن  شاصنننننعل ا عننننن  ا  اائش
 اننننننب ابننننننار ا ششنننننناع    نننننن    دثعننننننار   تتنننننناج  بععا متشننننننبش   فنننننن    نننننن   ايتننننننعت ب ا متشبعانننننن    عباننننننب     امنننننن   عبت ننننننب 

 اتتماااع  ا جاس ا ششاي.دعا ت ن إل  بئ ب م ا  عضم  ا  عبر     
  ا    لااتنننننننت ب ا مضنننننننبمع    األشننننننندبي ا متا  ننننننن   منننننننبلر ا ما عننننننن    اغننننننن  ا دننننننن  ا  بئننننننني مننننننن  لننننننن   ا   

  ا ع نننن   فنننن    مننننبق ا ننننا   ع نننناا  شع نننن     ا ننننبق ضننننعق تنننن    فنننن   غلنننن  األ  ننننبنمننننب اي م ننننل لا فنننن
   دا نننننب تادنننننن   اانننننلثان  يعيننننن   ضنننننباع   مجتم نننننبن  اتنننننباع  ا امننننن     ا نننننلاان ا تننننن  تمدننننن     تايننننني  انننننب

ا افننننن ا   ا عتنننننتيبل ما نننننب   شعتننننن  تننننن   معيننننن   ا  ا نننننب تشيننننن    دبانننننن ا لاا  تننننن   لنننننب منننننب عشننننن ل  لع نننننب ااء
  ملعب    ا تتتثما اتبئج ب .

 لنننن   انننن  ضننننا  منننن  ا خعننننبي   ا شنننن ش  مننننب ا  ا عابننننا    لننننا  األلشنننن  ا شننننب ثع  ش نننن    نننن       مننننال 
عنننن  فعنننن    اغنننن  ثننننااء  عنننن        شنننناا  ش نننن  ا خصننننبئ  ا يا   ااتننننتمب  شبات ننننبءعت  ا نننن ي تات نننن  صنننن   ا ممتنننن 

 ا ا      ا دشا    خشبعب  . اتتا بقا مابلج ا ت  عمد     تتب لاب ف  
     نننننن  األل  شننننننب ايس ا ششنننننناع    خبصنننننن     انننننن  منننننن شننننننع  لنننننن   ا مجننننننبان ا تنننننن  عمدنننننن   ثبات ننننننب   منننننن  

ا تننننن   ا نننننلاان ا ايتنننننع  جملننننن  دنننننس اتنننننبب األل    ممنننننب عب ان ا ايتنننننع  ت نننننل لاف نننننب   عنننننا م نننننا ا    ا  بجنننننب
تننننن اء ما ننننننب ا يصننننننع      ا شننننن شع      ا جننننننلعا شب نننننن دا    ا تيدعننننننا   ثننننننا  لع ننننننب فننننن  ا اصنننننن   األلشعنننننن   نننننل ا

 عنننننن  شننننننل ن تتنننننن ا   ا لااتننننننبن ا تنننننن    فنننننن   ضننننننبعب األل  بنننننني تيدعنننننناا  لشعننننننب   نننننن  غبعنننننن    ائنننننني ا يننننننا  ا  شنننننناع 
لننننننن  ا لااتنننننننبن ت اننننننن  دبانننننننن  غ  اغننننننن    ننننننن     (1)لمننننننن  فننننننن  لااتننننننن  األل     ضنننننننبعب  ا تمنننننننلن ا منننننننا ج ا  

   دثا م  ا ا  ف   ل  ات  .شب ايس    شب شخصع  األلشع  
ما ليننننننننع  منننننننن  م ب جنننننننن  انننننننن   لشنننننننن  شنننننننن ش    م ب جنننننننن  ايتننننننننع  فتننننننننا ب ي لنننننننن   ا ملاخلنننننننن    مننننننننب فنننننننن   

 ا م ا    ف  ل ا ا ميب  : اإلشدب عبن
   اباتاب  لتااث ا ش ش   م مب ؟ مب ا    ا عا م 
 م  ا ا  ا ش ش  األلش  ؟  مب ا    ا  ا  اعي  ت بملاب 

ممننننننب عشننننننا   – ملعننننننب  –ا اصنننننن   األلشعنننننن  ا شنننننن شع   – اآل   ننننننل   اتننننننتثما   شصننننننع    خننننننا   مننننننب ا  نننننن  
 ؟ اجتمب ع تعا ات ب   م ادشت ب  مختلا األجعبي   األ مبا م ادش  ايتع        لمعت ب 



 ا تنننننن  ا ششنننننناع     ش ابعنننننن     عدشننننننا  اننننننب  غنننننن اا ا ننننننايس ا ماتينننننن  ا شنننننن ش  مدنننننن   لننننننا  األلشنننننن  لنننننني ع
 ؟  صع   ل  اإلاتب  بلن
    ؟ ااجتمب ع  م ب ج  مختلا ا يضبعب ا ايتع     ا اص     دعا  اب    اتتيعل م  ل 

 :ا م ض    فق ا خ   ا تب ع  ا   اختااب  ا م ا        ت  اصي  إلجبش     ل   ا تتبؤان

 جزء نظري
     شننننننننن ش     بن األتبتنننننننننع  : ا تنننننننننااث لمت لنننننننننق شت اعينننننننننبن ا مصننننننننن  اصننننننننن     منننننننننلخي مينننننننننبلعم

 .( ل  خصبئص ب  )األل  ا ش ش     ا  دبع  ا خاافع  
 جزء تطبيقي

 األل  ا ش ش  شل  شتيلع   ل  ا مابلج ا ت   اعن شلاات ع
  ا ايت .ابار  ل  ا ما ج 
  ا  اشع  ا يص       ا ل  ا  دبع   تاجم . 
  ت لعي ا  دبع  ت لع  ايتعب 
  خبتم . 
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ا  ي  ال شمتمعبن  ا تااث ا ش ش    فعمب عخ  ا ايلع مب ا ن  شدب ع  ا مص لح م ا     ل  ا تب     
  ا م ا ث ا ش ش    األل  ا ش ش    د ا : ا ي    دل ا م   عث ا م ا     ا دا ما ب ا  ب متيبمتشبعا    ش ض

شبع  ا اؤ    ي ا ما ليبن   ت اخت ا فا ت ب شع    ا مأث ا ا ش ش  ...   ا ش ا ي  دتدالر )األ مبا (   ا ثيبف
مشتق     ل ا األخعا  ( دل اا ي   ا م ا  )ا تااث ا ش ش   ا م ض       م  ا مص ل بن ا متيباش  ف 

    ا  ي ع ا (2)  6481أل ي مار     ا مص ل بن ا  لمع     ع  ت مبسا  ي  لخل  ا   م     اإلاجلع ع    
مختلا ا يا     ا م تيلان     ا ممباتبن  (  دم  ا ش     ا  ي عض  شع   عبت -(Lore-folk ششيع :

  .  شدب  با  عبتع  شدي 
 التراث الشعبي   

ي  ع  ا ت    ا ا شيبعب ا تل دع       ب مب متشبشدب م  ا م ا ث ا  ضباي  ف   مص لح شبمي ا لي   ا ا  ش 
 إلاتب  م  مدب      مدب    ف  ا ضمعا ا  اش  م  شعئ      شعئ       ااتيبيا شا شيعن  شا ا تباعخ     

    ل  ش  ا مص لح عض  ا شيبعب األت  اع     ا م ا ث ا معث   ج  ا  اش  ا يلع    دمب عض  ا م بصا
    ا  بمعبن ت اء بي  ل    ت  ا يص      ت  ي    ا ي  دل ا ا ي       ا ي  دل ا ا اي      ا ي  دل ا ا ممباس

   ت اء دب  م  ا ي  دل ا ا ام   ا  اش  ا  ب       دب  م     ا مختلي  ا تبئلر ف  دي شعئ  م  ل   ا شعئبن
      عض  ل ا ا مص لح  عضب األل  ا ش ش  ا مل     ا شيبل    ل ا ا شعئ  ا  ي تياض  با ا ا شعئا ي  د

ع    ت   صي   عاب شص ار م للر ا شعئ  دي م ب ان  مت  بي عيب  ااث ماي ي  شا ا مدب    ا  مب    مبل  ت
  (3)ل  ف   ادار ا  يب     ا األ

 دمب  ل عد   شل   ش شع      عب ا جلعب م    ي فبا ق خ اشعل      ا تااث ا ش ش   ل عد   فصع ب 
  اضعا   عبت  ا ع مع     ا تل دع  ا ت  عي   ش ب اإلاتب  ف  ا ي  ع ا مجبان   عض  مختلا ا ممباتبن  مت لل

ا ت  ت    ص بش ب  بناعيا ت    األل  ا ش ش   ا  ي ت للن        ا شب ث فبا ق خ اشعل      مب  دا 
 ا ا شب ث م م ل  لا  .ش ا  ت اع  تادتي  لاب ا مص لح إلتعب  شجلعل ف  ت لعل م ا  

 األدب الشعبي  : 

 اتت ب ن  صبئي م  األل  ا اتم     ا  بم  يت  فف   يع" م م ل  لا     األل  ا ش ش  عا        
    جلن فع ب شعئب خيعب  شش  شمب   لق  لع  ا  ب   ا  شع       ت    صيبن خبص  ف  با ا شعئع  م عا 

ا ت  عت  شم جش ب ا ت  ا م  فصعل      اااتيبء   ا ت  ت يق  لي  م   ليبن  " ا  يار"لاا   ات  :  تشبا  
 (4)"فصعل  . 



عابا       ا تااث ا ش ش  شا  ع  :  ا  بم  ما     ا مثييع   ؛    ي م   ل  مب ج ي ش   ا ابس  
  ا   لاب ااعل    اخع   ب  ش ش  ا ت  ت ا  دي مب ل  لاعئشلي ا تااا ابار ل اع      ا مبلي   غعا ا مبلي

 األم شي ل  مجم   ا ابس ف    ف   صل ب ا ت ا  م ليب مب   صق  ش ب م  م با   "ش  "   دلم     ا ضح 
 ل ا  األ لمع   ااجتمب   ا تيتع . فبألصي فع ب مأخ       ااتمبءات    ائي     لاجبت      اخت ا ل  

         ا يصعل      ع  عاض   لل ما       ش ض  تد   ا  شعار  تتم   الل  ا الا  ي دب  عشل  شبألتار  
م  ا  مبئا تي   ا يشعل    ألفخب  تد   ا ش      م  ا ش    تد   ا  مبار     م  ام  ا  شبئا عتد   ا يخ      
 (5)" . مجم    ا يشبئي ل  ا ش  

شمختلا   ائي     شيبت    ف   ش    صي  تجم  ا جمب       ل ا ع ا     ا ش   مجم    فاال األم     
أللشع  ال دلم  " ش ش  "     دي األشدبي   ل ا مب عيتا  تاب (6) .صي  فصي جبا      بئي      شي   عس  

فئبن ا ش     ا مشل ع  ما   خبص  ا  ع  تاد ا شصمبت    ل  ل ا  مختلا ل   ا   اتبب مشتا  شع    للا  
ا  دبع  ا ش شع    ا خاافع  دبألغاع    ا مثي ن ا ل      شدبي   ا ش اع  ما ب   ا اثاع اإلاث األلش  ا مت لل األ

 :اب ما ب   مب ع م...
 الحكاية الخرافية :  

  ا  ي داس  عبت   لاات  ل ا  عااع فاعلاعش ف   لدتبشبن      ا لااتبن  تا  ن    ش الب  نشدي دثا 
( .دمب ا ثا    6598-6591ف  مجللع  ش ا ا " ب   ا  دبع  ا خاافع  "  ) با ا   م  ا  دبعبن    عث تا  دتبش

  " . مشا ا مبا  دبع  ا خاافع  ف  األل  ا  ب م    اش ع  ج ء ش ا ا  "  عتمثي ف  م ت    تض    مي ضخ  
ا بع  دي ج ء شعباب  افعب    ل     ميلمب ف  ل  ا ش    م   اث  لش  ثيبف  " ا  دبع  ا خاافع  " ف  دي شلل

  (7).      ل  خصبئص با  دبعبن      اعي  جم  ب 
ف  دي م  ش ل  ا للباا  ا تبلس  شي ا مع ل    ع  ش لن     ا يا    عاج  تباعخ ا  دبعبن ا خاافع  

   عث ب ان  ا يا  ا  بلي  شاثب    ف   صا ا  ا   ا صلعشع  ف   ا للبا صا  ا  ال      اإلغاعق 
ا دشمعاي  لشب ا  "ملتي  ا تعباان  مختلا ا  دبعبن"ا شاق   ما ب ا مجم  بن ا دشعار  ل دبعبن ا خاافع  ف  

ي    ت    ا  صلاب غعالب م  األ مب       دمب ت  ان ف  مصا مجم     دبعبن "   ا  عل     عل  " "ت مبلع ا"
ا ت        دبشع "" ش "  ب ان مجم  بن دشعار  ل دبعبن ا خاافع  مثي : " لي دبمعا  ا يا  ا ثب ث  شا    

  ا ثبم   شا   ا ثا  ل      مب    اصي     ا يا  األخ ع  جا ش ل  م    عي    تؤثا ف     ناتت ب 
ا  ي  جوته ا ع     ا د   لب ثباع  ش اعي  تبخار مت دب    ا  ي جم  ا  دبعبن ا خاافع  م  ا ش   موزويس
 ا ت  دب  عا   ا ب ا  دم  ش عا ب.  ا  دبع  ا خاافع   اتتخل 



    ع " ت ن  " ع ي   األخ ع  جا ب ا   ي ج ء م  مجم     دبعبن      6562   ف   ب          
   ل  مب عمع  ل   ا مجم       ب ا ا ج ء ا ثبا     6468ف  ا بع  .    ا ا  "  دبعبن األ يبي   ا شع ن"

  (8)خا   ف  ايي مب تشق    ايل  اآل   معاع األخ ع     عد اب ت    تع ع  
ت ن  لر  شي  ل ب   دل     الا  لشعب ا  لش   األ مبا  ف ت   م  ا  دبعبن ا ش شع  األ مباع   عث ج  

. ش شع   لا    ل   ت ععا    ت  عا عث ا  يبب  ل  ا ا اع  ا    م  األخ ع  جا شللا    ا شع   تيلعل  دبعبن 
ش   ا اص    ااتيبي ا ش   ااب ا ثا  ل   دبعبن خاافع  مشتاد  شع   لر شللا    ش د  ا تأثعا   ا تأثا     

ا متتمل م   بد    ع بد   م بدبر   ا تيلعل   مجباار  أصلها اللغويل ا مب ع دس    ي   شا ا ا اع  ا شي ع  .
دمب جبء ف   تب  ا  ا  –ف   ع  مص لح خااف  فضبء خعب عب  عيا  ا ش   ش ل ث  ا  ا    ا اتج  ل  ما ا   

  ا  لعث ا متتملح فأصل ب م  خاا     ا خاا شب ت اع  فتبل ا  يي م  ا دشا ... مب ا خااف  ف  -اش  ماب ا
 (9) ب  ا  لعث خااف     م  ا د   ...

شأا ب تمثي ف  ببلالب ا ل  ، ا ت  تا  اشعل   شاالع  ا شب ث  ا ثا  ل   شع   ا  دبع  ا خاافع  م  ت اعا
مج  ي     م  ت  ا ا م بمار عام      ا ش ي تلاعجعب  ش ءم   جي ا  ص ي  ل   ا ش ي ف  ا  ب   ا مج  ي 

 يعي  عمت  ش ب شع  علع    ع  ل   ا مج  ي ا ش ء  ا ا ل  األ    عالف   ااء ا م بمار ل   ا  ل  شمدب  ف   ف  
 صشح  لمب ع لق  ا ش ء ا  يعي  لخ ا   فإ ا ش  ا  –شتش   ل   اص   لع   – ا ش ء ا  يعي فع ا  ل ا 

  ا   ش علا  ا  .   دب  عاش    لع   د  عمت  ش  ا ا  ل     عخلص  م  ا ت
دبان ل   ا اتعج  ل  خ ص   ا  ل       يعي  مار  خا      اايل فلمب ف ي ل ا       م  تش  ا ت ا

ا مدبفأر ا  عش  ا ت  عاش       صي  لع ب ا ش ي ؛أر ا ت  م  ا  ب   ا مج  ي     ل  ف  ا   ن ايت  ا مدبفتجباش
 (11)    عدبفئ ش ب مثل  .

ا  دبع  ا خاافع  تشخعصب ل عيب   عت   ش اعي  دشعار ف  تت عي شخصن   لع  اشعل   شاا   عتضح    ا شب ث 
   ش ي مجم    م  ا مخب ا   ا ص ب ا ش شع  مث     عث ع اج  ادب  دبع    ا تياعق شعا ب   شع   شدبي  خا 

 عت ل   لع ب ف  األخعا   عصي     مشت ب .
 حليل ،حتى نصل إلى نتائج سليمةو يعة المنهج المنتقى للتعلى طبالشكل المناسب ، اختيارو تنعكس أهمية     

 (11) "من أن يحاول ذلك من غير منهج ،خير لإلنسان أن يعدل عن التماس الحقيقة"ديكارت صحيحة ، مثلما يقول 

 و هذا يبرز قيمة المنهج ، في الكشف عن أهم الرموز و الدالالت التي قد توصلنا إلى الحقيقة المنشودة .
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 فا دا م  ا مابلج ا م بصار مبليص  ا ش ش    ت ... مب شب اتش     ا اي ااجتمب  ا تباعخ    ا ج ااف    
   اا فعمب ت مت    تمعثا  ي  ت   فعمب ش ل ا شب ث األماعد         آاا تآاتصاعا :ت ن  تصاعا مبلت  

ف  ت لعل األامب  األتبتع  ا ت  عالاب ت ت ب  ا م ت   ا ا شدي  ا تملا  ي "  ت مت   –آا  "شتصاعا  ش ل
 (62)ف  ا تصاعا  فق ل ا ا ما ج . اختلي اا  ي عا   ف  جمع   ا بء ا  ب        د  ا شب ثع    ا يص  ا ش ش 

ا ا  دبعبن     امب ب     امب  ا ت  ت ن  تصاع   اافع اضعا   ع ب ج  ل ا ملات  ا تباعخع  ا ج

 ل دبع   –مب فع ب م    لان ص عار    دشعار     ميباا  ل   ا   لان ا مت عار ف  ا ا اعبن ا مختلي   اتتخ    

 .( 13)" صل ا  ص ي     األصي األ ي  ل دبع    –ا  ا لر 

  ال  ل ف  ا يص  ا ش ش    ن شب ش ث ا  لم ي  ب   ؛ ت لين شد ا ااتيبلان يعن ل   ا ملات   لر      
 ت   ل ل ا األخعا ببلار م  ب الا ا  عبر ا ش شع     ا ا ا لاتاب شدل    شابء      ا جم ل    عث ع

    ا م تعيبن(      تلاد  ا ملات  ا تباعخع  ا ج اافع  )ملات  األامب   ل ا مب شب مت عاان ا ت  عت ا    ب  
     لاث عاتش  ش ض ب شب ش    دب  ا   ب   تتد    تبتب م   ادبن بعي     ا  دبع  ا ش شع   ع غيلن  ي  

   تبئا    ايتع    فاع    ش عث عص     ي ا  لث ا  ا ل ما ب  اجتمب ع    فق ضا ار ااتشب ب  ثعيبخا اآل
 األ لاث .

لااتبن ا ل  ع    ا لااتبن اإلاتباع   بم  ا  ت شعق ما ج    ا لاات   اباا  ل بج  ا مل   ا ت  ش ا ش ب    
ث ار  ل  ل   ا  اد  ف  ا تعب ش ا ش شع  تأخ  ما   جلعلا   فدب  م ل شل ن ا لااتبن ل  ا ما ج ا شابئ     

صب   ا ت لعي  (   )عا  () جبد عت  فاشأن ملات  ا لااتبن ا شدلع  ا ما ج ا تباعخ  ا ل  ي  
. ا م تمل  ل   (11)ا لااتع   ت شعق ل ا ا ما ج ف  لاات  ا يص  ا ش ش    عث ت   ش   (68) ا م اف   ج 

 ش ا ل   ث ثع   بعي  . ا   لان ا  بعيع  ا م للر 
تاد ن ش  ث    ي ا لااتبن   ا  ي  " عي  شتاا س دل ل"  ج  فأشا  شب ثع  ش  ا ما ج األاثا   مب        

  ا مآخ  ا ت   ج ن   ع     ا   خل   تمب شت لعي األت  ار   مب  ا ما ج ا شابئ    م  جع  م   ا ع  ش  األاثا  
 .(16)شع  ا شابء ا تادعش   ألت  ار   ا شابء ا تادعش   ل   

 :ل   ي ع ماب ف  ا لاات  ا ت شعيع    ا ما ج ا  اصي ف  األخعا    
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ر ف  ا ش ا   ا ش ااء    عث  افن م ب ا  ا شصعارا  ي تاج  ج  ا      ا   ل اإلغاعي      اباات   
   ا شب ا عاب  ش ا        ب     بي   تشش   بي  فع ب ) ع         اإل عب ر ( عي ي شبت ا م ا ف   ف     
ل   ا يدار  مب اتصي  "ف  ا ش ا" ف  دتبش  ات     ا تشس ما شم ا   ا  ماع  ماضب ايتعب     صشعب  ا جا   

اي س  ت  ع  ا شب ا  ل  ا ا    ا  ا ب دبان   ي  لر    دمب ت لث    تأم ن مختلي  ف    م  ا م بدبر   ش ب
 .(17)ار ا ت  عاا ش ااء   ا ايس ا ششاع  ديد

ف   األخ    فشل مب ا جمب      ااتجب ش ل     ثشن دي م      ل  خ  ما ا   لمعب ف  ا يا  ا  شاع    
اغ      ل  عجبل تيتعا ايت   ألثا ا يا      لد ا شل  ا ايبل عت    إلتعا دي مب ع ع  شب ا  األلش      تي

 األلش  ا     ل  ا ايس األفدبا   ا   ا ا   ا مشب ا...ا خعبي      األل  عتاب ا  م ض  بن  ا لر ؛ا ايس 
دتب    ب ا   6455      ب         ل  اع  جلا .  ت    ا  صلاب     عبيا  ا شيلا ضئعي م  ا لاات 

ا ياب           ا شب ا شأ    ا عيب    مؤدلا ت   م  دتبشبن     شع   ا ي      مب "تيتعا األ    "فا عل 
 ل  فدار    اإلشلا  ف  ا ي  ش اا    غعا ش ا    امب ل  تايعس    اغشبن جاتع  مدش ت  ف  ا  ش  ا   

ي  ج  ا  عبر ا ايتع   دي فاب    د ج  ا م ع    ل   م  ج ا  ي        م ن  م ب شلعلا      دتشن ما    ل
  تشع  فع ب  يل  ااي ب ع لبئج شت تاان  مب  ااء    فب مبء فع  مض ا     عشل  ا مبء فع  تبداب  ل  ا ت ح .

   عتت ع   دمب تشع     ا  ا دشن   ا ي  ت شعا    دي      ت شعا ماض  عاال ش   ششب  ششق مدب    شت  
شآثبا    تاع  األ     متتبمعب  ا    مب اتصي ش  م  ا  بن جاتع  ما  م  اافيت  ما   ي  ت ف   ت يعي ا ياب  
" ت  ار مع ل ا ش ي" ا ت   ف    ل  مصايبت   ااا "  ت ا ايتع   " فا علت لع ن  اتتل م ام  ا  ع      ا ياع 

 .(81) .لاات  ايتع  ت لعلع  ميباا  ف  مختلا ا معث   جعبن   ل  فع ب
با     ع اغ ا    ت    تخلع  ا ياب  م  شااث  فا عل    عث  ض فا عل  مب    ا  ع   باض ا فدار   

ا  ش  ا ا جمب      ا جم      ل   ال     مدش تبن ا جاس ا ت  تت مق ف  تاائا جبا  ا  ش  ا ا يالي     
ب شث  ف  لاخل    شعامب ا ش  ا ا جم   ع تي يل  ا مالي   ا  ي ع تيب ش ي    ا ياب         م  ا  ش  ا ا يا 

   د   عس ا  ل  ا ابشئ     –دمب عي ي فا عل  – يب    ا ي  ششع  شب  ل  ش ي    ا جاس ا ششاي جمع       
م  ا ات  ايتع   لتجبا  اإلاتباع  ا شلائع    ا ات   –دمب  بي ع اغ –األ اا  ا جاتع       امب ا  ل  ا ابشئ 

ل   شبار    م ا ث  تعق      "ا امب ب ا  لعب   ششاع      دي مب ااتش  ش ب م  ا ات  تمبلب "تخت    ي    ا
 (19) ع اث ف   اتج  األ لب    عجل لائمب  اعي        مبي ا ياباع  



 ا ا  ل     عد   ا ي    لد ا بي ل ا ا ا   م  ا لااتبن     ا      ا ايس م   ل  ا ايس  عث اشل ف  ل
فب ا      ا لااتبن ا   األ مبي اإلشلا ع   ات ب اتج نلد ا ا ت لعي   ل  ل  م ض   ا لاات    األ  ات    

ا ت لعي   جبا  لاات  األفاال  لل م  ا دتبشبن ا  ي بي ف  ت اعل متتما عتاب ي ا اتبب األلش   ت  مب عيتا 
 (21) .ا ايت  

شي ات  ا ام    Frommفا    ايت      ما   ل دبعبن   فيل  ب   ص ب  ا ما ج اشب اتش    مب       
تام       ض  ا يا علع    فب  ص    األشجبا   ا مب ن   ا تدبدع    األ      ا م باق   ا  بئاان ....

  ا  دبعبن ا ت  تل ا   ي تمثي األ    لائق   األ لبا   ض  األا ث       ل  ا مج لاان   ا     ا  د ار   
 .(21) ا جات      عام  تتب   ا ش ا   ملع  ا خص     تتمتب  تتلق   ا  عاا  ا اد     ا   ا ا   

 ا ملد  ل  األ      ج      مب  شخب  ا  دبع  : ا تل ب    ا مل    األمعا   ا صعبل   ل  شلائي  أل 
 ي     ا جبا  م  شخصعت ب ا  ي ع ب ي تليع  ا  يي  اجشبت       خا م  األ  ا شاعار   ل  ا  ج  اآل األ  

تيتا ا  دبع  ا ش شع  م  خ ي ا تجاش  ا جاتع    فإ   فا عل ا دبان ملات      (22) .عيبضع   ل  مخب يبت  
 تتت ع  شب      ا جم   ف  لااتت ب .ع اغ ملات  
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ألما  ال اجي  ا  ا     عا ق شأشابء   فت   ف  ا تا ي    تل ب  مت  ب شتش   اتبء  ل   دبع    
ر . في ي ا تل ب  مب  ما   تش  تيب بن م   لعي  ا يصا     ع     دي   ج   ا ل دع    اص   شأ  عجا

 ا   ج   ا لر  دلن اصي ب   ا اصا األخا  دلت  ا م  ار .   ش ل ملر        خ ن دي   ج  تيب      دلت بش 
 .ا خلي  دب  غعا مدتميما       ا ل  تت  ما   ف  ص   جعلر؛تش    د ا  ا   جبن ا تش   اجش  
ش ل    فأ     دي  ا ل تشا  شابء   ت  عختبا      ا   ل م   المب  صل ا ت  ا شل غ  اال ا تل ب     عخ  
خ ر ا تش   ا   ش ل اا تمبل  ل   ايت     فتبفا اإل      ل  ما   ب  مب لا ش اصع     ب   تاعت ببا ص

        صل ا     شلل  اتيي ا  ل   ا  ا  عل ق ش   ف  دي مار.      دب  ش اصع  لائمب متأخاا  ا ش علر 
 ل ما   ا مبلر ا ت  عشا  ش ب شعت    ف ل   ادي  فبختبا   اإل بم  فع   ف لش ا م  ا تل ب     عشا      شع تب

 قب م   لعل   ع ل   مب ش اصع  ف ل  شعتشب جش    ا ثبا   شب شعد ا     ا ثب ث شب تدا   لد ا       شعتب
ش  ا تل ب   لشبن  شابئ  فلعت ي شب يلار (   شعن م   لعل عتتدا شباشار     ملشبإلشار     عيتح شب يلار )  خل

 ااصاا .   ا تش   
   ا  ا ل تل   اآلخاا تت   ا تل ب  ص بل  شابءن ت   خ     م   ف  تل  ا ش ل   غ   ن  صبلا    دبا

  لد ا ف  دي مار    ي   ش اج  ا ضعبف تاعل    ت ب ا   مل عا شب   نف ا       شعن ش اصع  ن      صل  
م  ا    ت  تمدان  خعا ر ا ت بعي  لع ب دعب عتت ع  ف  دي ما      د  ش اصع  دب   رجلعل ختلق  ج ت

 ض ت  ف  شامعي   ت  م  دي ع    ت  عشتل   ل    عتم  جتل  ا ا عي    ت ل ما    عم  اإلمتب  ش      
غاف     شامعي      ض ت  ف ا   فأخاجت  م    صلعيبت ب          جبء ا ع   ا  ي  اان فع    بم  ا   عم 

 ال اشات ب     اا ن ت    ا ل  ان  ل  صلعيبت ب .غلين ا شب    تادن ا ميتبح  
 لال ا   عم   ت  تتا ا       شأ    ا  ب شيتح ا شب        ا      اشا  ل     ع تبي ش اصع   فبتت ب 

ن ا      ا ص عار  اصع     لد ا ااصب .  ف ل  ما ب    تشل    ا شإش بي ا ابا   ث  تيتح ا شب   اشات بشصاع  
  ث   ااتلائ    ب  شتلخ جلللب    ا ابا  شي ر   تلت م بب ش اصع  شمجال    فت ن ا شب    لف  ش اصع    

  شش     غاع    دل  ل  ؛جب ش ء جلن دي  مب  بلن ا      افي  صلعيبت ب     بلب      ضا ا   عم     
.فأخ ن ا      تا ح    ح "ش ق    ار ف ق ا ت       ح شاق "   ت ح ا شعن   ااح عالل   ث  ص ل ش اصع   

 ااصاف       بل ش اصع     افض          داا م  ب       لشن م  صلعيبت ب    عشد   اشات ب  م ن تال
ا ن ا شب  مت جم   لع   تأدل    فتح ا شب    صلن        مب     ض ا ا       ااتباا  ا ابا          ضشعت 

  اصع  ا ابس م  شا ا        تتل  ا  د  .  لد ا خل  ش  ب ا اعاا لت م تمتا ب    
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 دبع  ا  ع     ع لق  لع  ات  علا ف  ا    ت ل  با ا  دبع  ا خاافع  ف    "ش اصع "تصاا  دبع   
 عتمد  ف  ااتيي ا   ا ش ل األخا      ا ش ي خب  م اد  م   ب   ا  ع     ما       مال ل ا ا تصاعا 

 دبان ا  دبعبن ا خاافع  ف  ما ي   ا ل   م مب تشل  ششلاع  اتت   ع   ا بع  م  ا ت ل   لع     تتل  ا  د  .ا 
وبلزكم لطريق السعادة  حاجيتك يا ماجيتك ،ياسادة يامادة ،بلزنا اا   ا ي  ا  دبئ  شب ما ي  ) متمع ر تا    

ستوت أم البهوت تسبح وتنبح وطَير سنين الكلب لعاد ،صاحب التدبير يدير قد ما شار و خبر قال :كان عجوز 
ذا لقيتها اأعطيه في الزقاق ينبح،كان وجدتها عقبت . في الغابة أعطيها ضربة بالركابة الطرش و الختات ،وا 

 . (ربي عين رقبة قالت مضيقك يا رحمة رحمة ربي ،وعقبت على يا على عين ربلة قالت ماوسعك
مشبدي  ق م ن   للمب عخل األ     األ     شع   بم       تشل  شم ن م  ا شبئ  ف  ا  دبعبن ا ش   

فعياا       تشعخ (     )       عشعخ     ت  آخا ما ب( ف  ا  عبر ا  ا  ع  ص ش    ليب شب  ب )  ل ا مب ع لث
ف  ا يت     (24) أل  عد   ا شلعي    د   ل  ا خلعي  ا  ااث    عثشن جلاات      يعت   عتا  ل ا   لجعي ا جلعل 

  شبا تمبل  ل   ايت   ألشابء ا تش   م   ا لل  ا تل ب   تالاب  دبع  ش اصع    ا ت  تشل  شتدلعا اا ثبا  
ا ش ي -ش اصع    مب  لافأ     دي  ا ل م  األشابء ا تت   صباب   الخليفة الوارث ت  عختبا ما   

ا ت  تشل    ا م   التهميشأشكال العزل و ا  دبع  تب ا  لاع ما  ش   ب   تاعتب      -     ا  دبع ا م  اي 
عا ش اصع     عث تصاح ا  دبع  صاا   ش    ) غ(عب ش اصع  )م بق جتل  بعمثل ا ت األتار   ليئ  ا م ب   

 لعي  ا  ااث   عيبشل  ف  ا  ا    لخ ب األصلحا ام    ألا  شدي شتب      عا فع ا تيا    يا ا   ب   تا س (.  ي
يتع  ا  يي   ا ماالق  ل  ا ت اء  عث ت ش  ا   عم  ما    ي خ  ر ا ا  ي  ل ع لث  ل  خ عا ا  ااا دبس

 ف  ا ي ي .
فعمب ش ل مثلمب عب ا ف  مجاعبن ا  دبع  -تلشب  مب  ثا م بمل  األشابء   ف  اء مبدأ العدلانتف ل ا ع ا  

دبع  ا تاعل    تاتصا  مشب ا    د  ا   األ    خبل  ش اصع   شل  ت ر م   ل  األشابء ا  ع   بمل ا
اا تااا   ضا ار شبأل لاث ما ا  آخا  عشا  ديبءر ل   ا يئ  ا   ا ايت    ا   عم  ا مشدار   شي ت شب  اإل

اعار  عمدا ب    تيل  ا دثعا     تع ن   ي ا  ب تمل جتل ض عا   ماع      دا ش ب   شيلاات ب ا مت ااع  خلا
 ص .  ب ا يا 
  فدبا ا  ب تاعتعمت   ا تت  ما   عمت      صا      ش اصع   خ ر م ب؛  لاث ا  دبع  شتيا اإل شل ت

شا   ال خ ت  ا تش   ( عا   ج ا    تعا عب  ت  تعا ار    دا  عل ق ش     ل  عالل )  تعتشي ا  ف  دي م
 م  دب  تلعمب ؛  ا ت  تيبس شت م  ا جتل  عام  ا  ع ا  ا ميل   ألشابء     ا  تبئي ا ت   ل اما  ب  ألشابء   



 دي ا مما     صبين الفر  الالتكافؤمبدأ دب  م ب ب    عاب    ي    ل ا مب عؤلي       للعاب   دثا     م 
عتب لل  ف  ت يعق ا  لا  شعامب  ا  ش اصع  ما ب    ت     فب تل ب  ف  ا  دبع  ماح  ألشابء ا تت  مبما  

تتمد  م  ا  لب    لع    دأا  عي ي    عديع  ل ا   فأان   ق  تيععل اغشبن ا  م ح   ا تأ  ف   ا لت    تب عب
اثشبن  ص ب    عت   م  خ   ب   م     مب عيبشل ب رحلة االنسان في الحياة     عام  ا تيا لاب  ش علا   
  .ا  ان

ف  ا مجتم   ل  األتار    عث ا ار    ي ع  ا   عم    تدشعي اإلاالر   ت لعل ا يا    عشل  م     تثش
شدل ب تمد  ا  يي م  مجبش   ا ص ب  ف      شصع   مختصار   ل عي ع ج لا مشبدي ا  ت اح ا  دبع 

  بشخبص فتات   ف   تشت  األ ضب      ت عق ا اؤع    ل ت يل    األم ات بشب ا ضا اي   شعامب ا  يلر األدثا  
 . (21)جلا  ماد ر  ل  ا تيبصعي ا م م  ش ض ح
دعا تعتبفا ش اصع   ل  ب ا  تاعس ؟   ي  شي    عتم  شيع  ا  دبع     ي ا متتم  عتتبء   

ا   جشا   ال    ا  تعا عب  ت  تعا )  تش اصع  عالل ف   لاث ا  دبع ع   ل   ا  مت  ت  فت با ا  دبع 
ا اااتب  ا   ا تمت  ش    ف  ض   ع  ل ا عام      ص ن اإلاالر   اإلصااا   ا   عم  ا ت خ ت  ا تش   (

ل  ا ي ر ا لاخلع     ا  ب   ا دبما  ا ت  ا ت  تد   ا مخاب ا   عل  لمشدل  ا ت  تصبلف         بن ا  صعش   األ
 اجل    تيتعاا ما يعب . ف   شمثبش  ا ت ا ا  ي ااتت ع  ش ب  المب ا تبج ب  

  بخب  ا ص ب  م    ي خ  ر شل  فع    لعل  د    عمت  ماصع  ام   إلاتب  ا م بق جتلعب   ش  
دي  ل   اتصا  اغ  ا ض ا ا جتلي  ما  فب  دبع  تايي ااا شب  ا تبئل شب يلار  ل  ا اجبح  تإثبات الذا معركة

ششدي خب   اختعباات أتس ت  م ا  ل ا    ا  دبع  تخب   ف   تبت ب ا  يي ا  ي ا ت  ا  اا عي .ا ص ب  
فدلمب دبان    ا        تل  ا ت  اجللب  لائع  ل  ا شخصع  ا ت  ت  ب ت ب ي      لشا  ا ل  ا خعا ا م با  

ي م  ا  ع  ت  ل ا  يي شت     م  ب   اف  ا خشعث    ا تعئ  ف   ا عتمبث ا شخصع  خعار   شتع     مشبشار 
 (62)صل   معيب . بجل فع شتش  ا يضعل     د  أل   ض ع  ا ش ي ع

 : فصالاالنلق قمبدأ 

  ا  ي عد     ااايصبيق شيل  مب ا اي   ا ثباع  ا ت  ت ب ج ب ا  دبع  ف  شلاعت ب ل  م ب ج  مب عتم       
ل     شم ن   ل ا  ا لع          مب    مثلمب ف   دبع  ش اصع  ) ااايصبي    ا  ا لع  ( إلثشبن ا  ان 

     ش ع  ا  ص ي شب تش ع   الميوالت الطفولية    ل ) ا  يي خبص  (  ل  ضا ار ا تخ ا متلي  إلاشبلتت   



 ج ل متتيي   ب   خب  ش    د    ا  يي ا م بق اشل    علي  دعيع  اا تمبل  ل  ايت   م مب دبان ا ص ب  
 . با  عبت  ا متتيشلع ع     ع بمي م بمل  ا  يي ا  بلي ا  ي عمدا  اخت

 مبدأ اللذة و مبدأ الواقعية :

ل ا ت  تشا  ما ب    عث اختبا شابء  شع ت      لم اشبختعبا األا م ا   م  ا  دبع  ا مت لق     مب ا ج ء 
    مب ش اصع  ف ل  شعتب م   لعل . تصا  ما ب شع ت   د ن ا ت  ع ش ا ب اإلخ ر ا تت  األ

تي     ل م ا ا ت ا ش عل دي ا ش ل    تيلعا األ نيالتفكير الطفولي اآلخ ر ا تت   عث عب ا اإل 
 ت يعق ا يا      ل  فئ  دشعار م  األ يبي   ا مااليع     ع  عت   لؤاء  ل ا ع ا  تع ار مشل  ا ل ر  متتيش  

      ي ا ت ب  ا       إلخ ر ا تت   ع ا     تتل  اعع    ل   تيلعا  لمخب ا ا ت   ل عيا لب ا  ا  اإلششب  اآل
م  مشل  ا  ا  ع    ا  ي ع يق ا ت ا    ضبء  ل  دي ش ء    ألا  عتابف ا يمشل  ا ل ر  ل  ا  يي   عؤلي     

     مبدأ االختيار المحددم تاف  تداس  ا ع مع     ا  دبع  ش اعي   دع   شع  ا ل ر ا  ي  ع    مت لشبن ا  عبر 
 ا  ي ع اح  مب  ا  يي فدار تاتع   م ا      ل  ااايعبل  ااء ا ل ر ا م لي  .

ا ت د   تمد  م ) ش اصع  ( ا  ي عاتج  م  مشل  ا  ا  ع      ع تات  ا  دبع  ام  جب م بعااشي   شب ميب
  ع   اا مئاب  عؤخا اغشبت  ا مل       ا تاشؤ شمب عمد     ع لث متتيش  ف   ا   ا عمد   ف  مشل  ا ل ر  لع  

    ا شخصع    تاتي      ا لع ب م   ا ت  تد   ف  ا شلاع  متع ا تطور الشخصية شلا .   ل ا مب ع دس 
  تشل  ا      شإغااء ش اصع : مار شاغشت ب ا يعب  ش اج عث  (27) خبص   ألابا متأثار شبألاب األ ل    ا ماا ش  ا
شاع    ا م ب   ف  جا  ا تما     د  ش اصع  ل   ا شخصع  ا ض عي  ا  ا ضعبف      مار شاغشت ب مشبادت 

ش ل       األ  اا   ا  جج ف  دي مار   فتختلق   ب. تخل  م  ل       ما ب  جمب   ش شب   تتت ع     تاا غ 
ش  ف  ا ا بع      تياا  ت     غعان خ ت ب   تاصلن  ادبت  ش اصع      فخ ب   اتتلاابعئتن ا      م  

بلا ا  يي ف   عبت  ا ت  تص تكرار الصعابلاب ت ا  تتمعا   تج ي ما    عم   صلعيبت ب    تداعا ا  عبار 
 ا ع مع .
 ا ت  عج  ع  ا ميتات  ا جتمب ع    ا  ش   اتجتل ا ي   ا    ا ت  ل  شخصع  جلعلر )ا       ا شاعار( 

جتل ف  ا م ع ع  ا ت  عمد  ا ت ل   لع ب ش ات   اآلاب .ف    ا ي   تتت ل  مدبف ت ب     مبع   ايتاب ما ب     ا
ف ب   ا   ي   ا ت  تيا  بئ  ل   ا  ص ي     ا  لا ا ماش ل   با  اا عي   ا ص   دمب  ا ب ل   ات ب  شب ش ي
 ا م ع  شاب . للخوف من العالم الخارجيعام  



   ع اع ب  اتت ب ا        ا ت  ت ا  ش اصع  ا  ي  اشا   ل   األ لاث  تلخي شخصع  جلعلر ف  متبا 
 خلا  ا        ا يضبء  لع ب      ل   لن ا   عم    ممب ت ي  لع اشات با        غش ت ب    المب تجل  م ب شيا   

 صلعيبت ب   شأ     م       ا      ا ص عار.  
  ا يضبء  ل  ا          ا  ص ي     ا  د     عام   تا ا ش ي ) ش اصع  ( ت ن    خعاا تمد  م

  ا ايس ا ششاع    ا ت  تا دس تلشب  ل     ا  يي ش ا ش ب  شض  ا          ما ل  ا يشي اآلاع    ا ت   ل ع
 تيا    شب ب ايتعب مؤ تب   تا ب  مب عات     شتي عي  ب   جلعلر  لخا ب م  ا مأ ق .

ا ي   ا شاعار )ا     (. ماالق م  ا تخل  م  ا  اا عي      ا ت  تتمح  ل يي    ا مرحلة تطوير الذكاءل    
 ل ا ع ا     ا ج اء م  جاس ا ي ي  عئ   ا تصاا .ااا ا  ع  عتم ب ش  األش ا  ي ع ا  تحقق مبدأ العدالة 

ا ما  شلاع  ا م ي  ش        ا  يي ا م م  دمب    ا  دبع  تاتصا    األمب    ا تا ا  ممب عش ا ا ايس شب  مأاعا 
 يعق  ات   عتمد  م  ت   ا تت  ا  ع   دلت   ا      إلخ ت ل  ا  ي ع يق مشل  ا  لا     عاتي   ا  دبع      

   ص ي     ا  د  ف  ا ا بع .ا  
 ات النمو:                                                  أزم

تص ا  اب ت  ا ا يدا  ال   عتتاتج  ا ب   ا متأمي  أل لاث ا ت  مان ش ب ا  دبع  م  ا شلاع   ت  ا ا بع 
عا ب ا   ا تجاعلي   ف  ت   ا لا ل ر ( األدي  ث  دعا عت) مشل   ب  عد   تيدعا   تع؛ في  ا شلاعا  يي   ا ماالق 

 لى مرحلةاالضطراب إمرحلة  ت  عت ل   ل  ا  اا عي ا ت  عصبلف ب    ل ا مب عاتيي ش  م    شعئب فشعئب فدا 
ااتتي  ع  ا ت  دب  عش ث  ا ب   شم ا   يق    ا مؤلي     ا اضج ا ايت   ا جتلي  ا  ي ع التوازن النفسي

  ل عصبلف ب ا  يي   ا ماالق م ب   تماح   مب ا  مأاعا  ا لاخلع .ت ب ج   مبن ا ام  ا ت   ا ب خا آ
  شل      خلق  عج ي اااتب   بلاا  ل   ش ي ا  شع   اإلشدب ع   ل عبر  ختب  اي ي    ا ت لعي ا ايت ف  ا  

ا عل ل     ا اجي ا عتت ع  ا ت صي مب  اال  ف. شل      علتجئ     متب   خب ئ  عتتتل   مب  لج م ب     
 .(28)       بء م ا    ج ل     ا ا ا  ب   ششجب   مب عب ا    ا متب ار تب ي  

ف  ا  عتيب   م   دبعبن  ب مع   خا  عا       مصبا ا  ب مع   أل  دبع  ش اصع   ان  بش  م ل   
       اعق اااتصبا  يئ    ف  ا مجتم ض ب غعا تلع؛ اتباع  مشتاد ا خ    ا دشا   ع ب ج  ضبعب  

   اإل ب    يلع     عتن  اا مااليع  (  خبص  ما   ا م ب ع   مؤدل  ع  ا متتض يع  ) فئ  األ يبي ش ما م
 تمع    ا   بء    ا ف  ل   ا يئ  ضا اي   ملح  عيتح  ش ا  اإلشلا    ا اإلاتبا  جتلع        ااتتثمبا



   عق ت يعق مشل  ا  لا     ا  ص ي      ا   شب لاج  األ    ااتصبا ايت      ل  فان     ا  تبئي ا   م
جمبا ا  دبع   ب جن ا ايب  ا تب ع :ت يعق ا  ان.   ا 

 اإلخ ر ( ث  تمتل     ا مجتم  ن –مباس ف  ا م ع  األتاي ) األ  ببلار ا ت معش ا ت  ت -
 ر   ل عبتدااا ا ي ي غبعت  تص عا ا صاا  م   جي    بء م ا -
 .  ت يعق ا اضج ا ايت   ا جتلي  م ب ج    مبن ا ام  -
  ل ي  ش   ا مشبدي . ا تااحت  ع  ا ثي  شب ايس     اعق  -
 ا  ث  ل  ضا ار ا م اج    ا يضبء  ل  ا ص ب  ا ااتتت     ب . -
 اااتصبا  ل يي ا  لجتل . -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ق ائمة المراجع و المصادر :

القاهرة  ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - 4ط  -التفسير النفسي لألدب - الدين اسماعيل نظر : عزا (1

 . 60ص 
عبد الحميد حواس ، ترجمة حلمي الشعراوي و - الفولكلور : قضاياه و تاريخه -نظر : يوري سوكولوف ا (2

 .1791التهيئة العامة للتأليف و النشر ، مصر ، 
 . 13م ، ص  1773، دار الشروق ،  1ط  - وروث الشعبيالم -فاروق خورشيد نظر : ا (3
مطبوعات جامعة الزقازيق  -دب الشعبي العربي ) مفهومه و مضمونه (األ –محمود ذهني  نظر :ا (4

 .55)د.تا(، ص
 .45ص ، 3قد الفريد ، ابن عبد ربه ، جنقال عن : الع 96المرجع نفسه ، ص (5
 .91، ص 96نظر : المرجع نفسه صا (6
تر : نبيلة إبراهيم  - دراستها ، فنيتها نشأتها ، مناهج –الحكاية الخرافية -ش فون ديرالين فريدري نظر :ا (7

 65مراجعة : عز الدين اسماعيل ، مكتبة غريب ، القاهرة )د.تا( ، ص
 .30، ص 17المرجع نفسه ص نظر :ا (8
عية ، سلسلة ديوان المطبوعات الجام – األدب الشعبي بين النظرية و التطبيق -سعيدي محمد نظر :ا (9

 .50، ص 55م ، ص 1771دروس جامعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 
ة و النشر و التوزيع ، دار غريب للطباع - أشكال التعبير في األدب الشعبي -نبيلة إبراهيم نظر :ا  (11

 .19صالقاهرة 
-هداية العقلقواعد ل-،عن عثمان أمين14ص -دبيالبحث األ منهج -جواد الطاهر علينظر :ا  (11

 .91ص
 .مية وحدات الحكايةحول تس االختالف   (12
دار  – لى الواقعيةالرومانسية إ قصصنا الشعبية من - نبيلة ابراهيم نظر :  (13

 12،ص1794العودة،بيروت،
 .17، ص 11المرجع نفسه ص نظر :ا  (14
، تر:طالل حرب،دار المروج  - التحليل النفسي للحكايات الشعبية - نو بتلهايمورب نظر :ا (15

 13م،ص1715
 32،ص33.....صقصصنا الشعبي -نبيلة ابراهيم نظر :ا  (16



مكتبة الدراسات  -مصادره،دبي ،طبيعته،مناهجه،اصولهالبحث األ –شوقي ضيف  نظر :ا (19

 .165،دار المعارف،القاهرة،9ألدبية،طا

 .167،ص169المرجع السابق،ص نظر :ا  (11

 115.......ص البحث االدبي –شوقي ضيف  نظر :ا  (17

 12،ص13......ص التفسير النفسي –عز الدين اسماعيل  نظر :ا  (36

 -. نقال عن : نظريات الفولكلورالمعاصر11......صالتحليل النفسي -برونو بتلهايم  نظر :ا  (31

 163ص –د.دورسون 

 11....ص التحليل النفسي –برونو بتلهايم نظر :ا  (33

راسة ميدانية في بلدة تماسين د – الشعبية في المجتمع التيجانيالحكاية ،  سعيدة حمزاوي نظر :ا  (32

-م1777امعة الجزائر،):روزلين ليلى قريش ،قسم اللغة العربية ،جستير، إشرافبحث لنيل شهادة ماج –

 45ى صإل 42م(،ملحق النصوص، ص3666

 .39ص–التحليل النفسي  –برونو بتلهايم  نظر :ا  (34

 .39ص  -انظر : المرجع السابق (35

 .37المرجع نفسه ،ص انظر:  (30

 .34ص –التحليل النفسي  –ونو بتلهايم انظر: بر (39

 .39،ص30ص -المرجع السابق  :انظر (31
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         يةدراسة وصفية تأصيل نحو معجم موحد للهجات الجنوب الشرقي الجزائري، 

 فضيلة دقناتي-أ                                                                       

 

 

 :المداخلةملخص 
مل تعد النظرة إىل اللهجة كوهنا مستوى منحط عن اللغة الفصيحة بل هي واقع فرضته عوامل عديدة       

)جغرافية، تارخيية، حضارية...(، ليس كبديل عن اللغة الفصحى ولكن باعتبارها وعاء حيمل فكر جمتمعات 

إذ يؤدي استعمال  ستواها املعجمي،وتصوراهتا ومعامالهتا اليومية. والتباين يف هلجات لغة ما يظهر عادة يف م

األلفاظ مبعان خمتلفة إىل قطع قناة التواصل الذي ميثل غاية االستعمال اللغوي، لذا ارتأينا أن نعاجل قضية 

املعجم اللهجي يف بيئة ضيقة هي اجلنوب الشرقي اجلزائري، فبالرغم من التقارب الكبري بني جمتمعات هذه 

د  يف الكثري من األلفاظ املستعملة مما قد يوقع البعض يف اللبس أو احلرج. واهلالبيئة إال أننا جند تباينا 

من هذه املداخلة تسليط الضوء على فكرة إجناز معجم موحد للهجات هذه املنطقة مع إعطاء بعض 

 النماذج واألمثلة. 

 المداخلة: 

 مدخل: 

اللغة وسيلة للتواصل، هبا يتصل اإلنسان ببين جنسه، فيرتجم أحاسيسه وأفكاره وحاجاته إىل         
رت عرب اإلنسانية، مأصوات معربة، ختتلف من جمتمع إىل آخر، واللغة العربية واحدة من أعرق اللغات 

اطها بوشهدت الكثري من التحوالت، لكنها ظلت حمافظة على مستها العام وذلك الرتعصور عديدة، 
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ها ستكون غالبا الصعوبة اليت جندبالّنص القرآين الكرمي، فنحن إذ نقرأ نصا يعود إىل العصر اجلاهلي فإن 
لكلمات اليت تدّل على أماكن أو أدوات مل يعد لنا عهد هبا، أو بعض التعابري السياقية اليت ارتبطت يف ا

 بتلك البيئة. 

توى الذي أصبح هذا املسقرآن متثل املستوى الفصيح للغة، ال ومع ذلك فإّن العربية اليت نزل هبا        
حكرا على اللغة املكتوبة أو اخلطابات الرمسية أو التعليمية، أما لغة التخاطب اليومي يف كل األقطار العربية 
فهي هلجات وعاميات ختتلف من قطر إىل آخر.  و"ليست اللهجات والعاميات وقفا على العربية، غري 

ة الفاصلة بني الفصحى والعاميات العربية مسافة شاسعة، هي أوسع مما جنده يف لغات أخرى أن املساف
. وحني منعن النظر يف وطننا اجلزائر نلحظ أن اللهجات تتنوع تنوع 1مثل الفرنسية واإلنكليزية وغريمها"

 األجناس والتضاريس، 

  المصطلح والمفهوم: ،اللهجة والعامية
 (:Dialecteاللهجة )

 مما ورد يف املعاجم  حول معىن األصل اللغوي )ل.ه.ج(: لغة:  
"يُقال هلج باألمر هلًجا: أولع به واعتاده... واللَّْهَجة واللَهَجة: طر  اللسان، واللَّْهَجة واللَهَجة: جرس  -

تادها ونشأ وهي لغته اليت ُجبل عليها فاع ،الكالم. والفتح أعلى. ويُقال فالن فصيح اللْهجة واللَهجة
 .2عليها"

الالم واهلاء واجليم أصل يدل على املثابرة على الشيء ومالزمته... ومسي اللسان هلجة ألنه يلهج بلغة   -
 .3كالمه

 .  4)اللْهجة( اللسان، أو طرفه... واللهجة طريقة من طرق األداء يف اللغة -
  اصطالحا:

مي احلديث هي جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك يف "اللهجة يف االصطالح العل
ّدة هلجات. لكل ع هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل تضم

، 5وتلك البيئة الشاملة اليت تتألف من عدة هلجات هي اليت اصطلح على تسميتها باللغة"منها خصائصها، 
 ثابتا يف أداء اجلماعة لتغيريافكل تغيري يف نظام اللغة صوتيا أو صرفيا أو تركيبيا أو دالليا، حبيث يصبح هذا 

 .يشكل هلجة
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و"مصطلح اللهجة خيتلف من دولة إىل أخرى؛ حبيث يصعب رسم اخلط الفاصل بني اللسان           
واللهجة من جهة، وأنواع اللهجات من جهة ثانية. ففي الدولة اليت متتلك لسانا رمسيا تصبح كل املظاهر 

-للسان الفرنسي سبة إىل االكالمية اجلهوية املبتعدة عن اللسان املركز عبارة عن هلجات حملية؛ فمثال بالن
( والربوطونية Picard( والبيكار )Bourbonnaisيقال لكل من الرببونية )  -يف فرنسا

(Breton"إخل هلجات...)6 
واألصل يف اللغة العربية الفصيحة أن بناءها قد قام على مجلة من اللهجات اليت سادت شبه اجلزيرة          

تلتقي على قدر أساسي مشرتك يف نظمها الصوتية والصرفية  "وكانت هذه اللهجات، على ما يظهر،
والنحوية والداللية، مث تفرتق يف أشياء من ذلك... وتبع االجتاه إىل توحيد القبائل يف كيان سياسي واحد 

وقد أثبت اللغويون قدميا العديد من املظاهر اللهجية منها  ،7اجتاه إىل توحيد هلجاهتا يف كيان لغوي واحد"
ه( "فأما عنعنة متيم فإّن متيما تقول يف موضع أن: عن، تقول: عّن عبد اهلل 293كره ابن جين )ما يذ 

، فإذا تتبعنا هذه 8قائم... وأما تلتلة هبراء فإهنم يقولون: تِعلمون وتِفعلون وِتصنعون بكسر أوائل احلرو "
صحى املختارة كالمية ترفضها الف  املظاهر اللهجية القدمية وجدنا "يف مسات هلجية "بدوية" معاصرة اجتاهات

،   وهذا القول ليس من قبيل تصويب األداء 9عندنا وهي ظواهر تارخيية مذكورة، كانت يف املاضي مقبولة"
 اللهجي، فهذا ليس موضوعنا، وإمنا ما يهّمنا هو  وصف لظاهرة لغوية موجودة فعال ". 

غات،  جة بل كانوا يطلقون على هذا التنوع مصطلح ليستعملوا مصطلح هلإّن اللغويني العرب القدماء مل     
كما أّن "عنايتهم باللهجات كانت ضئيلة، فهم أوال قد أبعدوا جزء منها من جمال التسجيل اللغوي، وهم 
ثانيا مل يكونوا حريصني على تسمية اللهجة، مما تركنا يف ظالم دامس حني نريد تتبع الظواهر اللهجية 

   10ها"احلديثة ونردها إىل أصل
 العامية:  
العامّي من الكالم : ما نطق به العامة على غري سنن الكالم العريّب... العامية: لغة العامة وهي "         

، وبذلك فإّن مصطلح عامية يوافق مصطلح هلجة، وقد جند من الدارسني من يوظف 11خال  الفصحى"
 للعامية نذكر منها الدارجة، واللغة احملكية. جة عامية. كما جند تسميات أخرى مصطلح هل

 الفرق بين اللهجة والخطأ )اللحن(:
اهتم علماء اللغة قدميا بتسجيل األخطاء اليت يقع فيها عامة الناس، فأّلف العديد منهم كتبا يف "حلن       

العامة"، وكانوا يعنون بذلك "خمالفة العربية الفصحى يف األصوات، أو الصيغ، أو يف تركيب اجلملة وحركات 
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خاص، فالفرد حني خيالف قاعدة لغوية ،  فاللحن يرتبط بأداء فردي 12اإلعراب، أو يف داللة األلفاظ"
تسري عليها اجلماعة فإّن هذا نسميه حلنا أو خطًأ، أما إذا أصبحت هذه املخالفة مستا عاما تسلكه اجلماعة 

 (. 13اللغوية فإّن هذا يشكل هلجة  ")كما ورد لفظ حلن مبعىن لغة أو هلجة 
  اللسانيات االجتماعية واللهجات: 

أرسته اللسانيات البنوية من خالل اهتمامها باللغة كمادة تدرس بذاهتا ولذاهتا، وصفيا إن التوّجه الذي      
( اليت Sociolinguistiqueال معياريا، انبثق عنه اجتاهات لسانية منها اللسانيات االجتماعية )

(؟ وبصدد أي variété linguistique"تسعى يف دراستها: إىل حتديد من يتكلم وبأي تنوع لغوي )
وقد عرب.ب. ماريليزا عن ذلك بقوله اللسانيات االجتماعية حتاول حصر الثوابت  ضوع؟ ومىت ومع من؟مو 

اليت مبوجبها تؤثر العوامل االجتماعية على استخدام الناس للغة اليت يتكلمون هبا، لذا فمن أهدافها دراسة 
عماالهتا من جهة عات اللغوية واستالعالقات القائمة بني تقسيم اجملتمع إىل فئات أو طبقات من جهة والتنو 

، وهبذا فإّن اللسانيات االجتماعية من خالل اهتمامها بالتنوّع يف استعمال اللغة تدرس اللهجات 14أخرى "
 باعتبارها شكال من أشكال هذا التنوع. 

 المعجم اللغوي واللهجات: 
ن تصورهم متعارضني انطالقا م يقف املعجميون من قضية احتواء املعجم اللغوي على ألفاظ عامية موقفني

 العام للغة: 
موقف معياري، ينظر إىل اللغة على أهنا شيء مثايل مكتمل، ال جيوز املساس به. وقد اختذ أنصار هذا -"أ

االجتاه معيار الصواب واخلطأ، وحاولوا إلزام املتكلمني بعدم جتاوز ما توصل إليه اللسان من رصيد مفردايت 
 .15ودالالت قارة"

التصور نابع أساسا من اخلو  على اللغة الفصيحة من الذوبان واالحنالل، وقد ساد هذا االجتاه منذ  فهذا
 بداية التأليف املعجمي إىل بداية العصر احلديث.

موقف وصفي يعتمد الشيوع االستعمايل الوظيفي للمفردات والدالالت. وينظر إىل اللغة كظاهرة -ب
من حق كل كلمة تثبت وجودها يف اجملموعة اللغوية، أن تدخل املعجم اجتماعية عرضة للتغري والتطور، و 

 . 16مع اإلشارة إىل طريقة استعماهلا، والنص على مستواها الفصاحي"
 ميكن أن تسلم من مظاهر وكان هذا نتاج الدرس اللساين احلديث، حيث رأى املعجميون أن اللغة ال     

 عن هذا االجتاه.ويف املعجم الوسيط أمثلة عديدة التطور، 
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 اللهجة الجزائرية:        
دخلت اللغة العربية اجلزائر مع املسلمني الفاحتني، فتبناها كل من دخل اإلسالم، لغة للعبادة وعلوم            

د من مناطق الوطن لعديالدين وغريها، كما بقيت اللغة األصلية )األمازيغية( جنبا إىل جنب مع العربية يف ا
للمشاحنة أو املفاضلة، كما أن املوقع اجلغرايف والعوامل التارخيية )احلمالت الرومانية مثال( وبعدها دون إثارة 

كل هذه العوامل وغريها شكلت فسيفساء لغوية، فكانت  ،االستعمار الفرنسي الذي دام زمنا طويال
 ...اللهجة العربية اجلزائرية مزجيا يعكس هذا املسار التارخيي واحلضاري والثقايف

  أساسيات في إعداد المعجم: 
مل تعد صناعة املعاجم توكل إىل أفراد، فهي عمل جبار يقتضي تضافر جهود مجاعات من أهل     

االختصاصات املختلفة، واحلديث عن معجم موحد أللفاظ هلجات مساحة شاسعة كاجلنوب الشرقي 
 تستدعي:

  الفكرة جديا.وتبين املساحة اجلغرافية، مناطق هذهتوحيد اجلهود بني أهل االختصاص يف كل منطقة من  -
االستفادة من البحوث والدراسات امليدانية اليت قدمت يف هذا اجملال، )اللغوية واألدبية وحىت يف جمال  -

 وعلم االجتماع...(. األنثروبولوجيا
لهجي التنوع المشكالت العودة إىل الرتاث وتقصي كيفيات مجع اللغة عند القدماء وتعاملهم مع  -

 واالستعمال الشفوي.
 استغالل الربامج احلاسوبية والتقنية احلديثة يف مجع مادة املعجم وتصنيفها وترتيبها. -

 منهجية جمع مادة المعجم: 
 طريقتني مها: ألفاظ املعجم أن يعتمدامع ميكن جل   

يلها مث خمتلفة، مكتوبة أو مسموعة... وتسج وتتمثل يف رصد مجيع األلفاظ يف مدوناتطريقة اإلحصاء: 
  تصنيفها.

وهي وسيلة جمدية اعتمدها اللغويون األوائل جتسدت يف شكل رسائل صغرية حتمل  طريقة الحقول الداللية: 
أيضا كتب  ع، وهو ما مسيكل واحدة منها موضوعا بعينه تنضوي حتته كل لفظة تنتمي إىل هذا املوضو 

مع على تصنيف الكلمات على أساس وجود خصائص معينة جتتراثنا مما بين أكثره "اليت زخر هبا املعاين 
بينها مثلما هو احلال اليوم عند األوربيني ممن أعرب بعضهم عن عدم رضاه عن الطريقة اآللية يف تبويب 

 .17، ورأوا ضرورة تصنيفها على أساس املعاين"قة األلف باءالكلمات بطري
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 النص المعجمي في معجم اللهجات:   
تتنوع املعلومات املقدمة لشرح مفردات املعجم اللغوي بني استعمال املراد  والتعريف )مجلة أو أكثر(        

 ويف املعجم اللهجي يتوجب الوقو  على عناصر أساس يف النص املعجمي والشاهد والرسوم التوضيحية....
 أمهها:

فللعامية  ،كان هذا العنصر مهما يف املعجم اللغوي فهو يف معجم اللهجات أهم  : وإذانطق الكلمة طريقة-
 بعض توظف قد ذال العربية يف توجد ال اليت األصوات بعض فيها أن كما ،نظام صويت خيتلف عن الفصحى

 الكلمة. لنطق الصحيحة الطريقة لبيان األجنبية احلرو 
تكون حمرّفة عن الفصحى، كما أن منها ما هو دخيل  حيث إن أغلب الكلمات العامية تأصيل الكلمة:-

أخرى أمهها الفرنسية واألمازيغية، وعليه ينبغي أن يدرج أصل الكلمة وبيان التغري احلاصل يف من لغات 
 معناها ومبناها.

اضحا و  ويكون ذلك باألساليب املتعار  عليها يف املعاجم، حبيث جيب أن يكون الشرح شرح الكلمة:-
 للمعىن...وموصال 

 بيان المعاني المختلفة في كل منطقة: -
فتوظيف الكلمة يف سياقها اللغوي يزيد من وضوحها ال سيما يف الكلمات اليت الشواهد والسياقات:  -

حتتمل معان كثرية، مع اإلشارة إىل السياقات الثقافية واالجتماعية للكلمة. إضافة إىل الشواهد من األشعار 
 األلغاز أو األمثال واحلكم، فيكون املعجم بذلك وعاء حيفظ هذا الرتاث.الرتاثية أو 

خاصة يف شرح الكلمات اخلاصة باملوجودات املادية )األدوات والنباتات الرسومات التوضيحية: -
 واملالبس....(.

 مقدمة المعجم:  
كما   رتكييب،وحىت العن الفصحى يف نظامها الصويت والصريف  -أشرنا سابقاكما –ختتلف اللهجة       

ذه ه معجم اللهجات على مقدمة تضبط أن حيتوي من الضروري  ختتلف كل هلجة عن غريها، لذا
 ومما ينبغي الرتكيز عليه يف هذه املقدمة:االختالفات، 
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طريقة نطق احلرو  اهلجائية اليت ميسها التغيري يف كل منطقة: مثل حر  القا  الذي ينطق يف بعض  -
ن اجلنوب م ( ، ويف مناطق أخرى ينطق غينا، كما أّن الغني تنطق يف مناطق كبريةguاملناطق مفخما )

 قافا.
إىل  تكون ثابتة يف اللهجة، وتبيان التغريات اليت حتدث من منطقة اإلشارة إىل القواعد الصرفية اليت -

 أخرى.
 اإلشارة إىل القواعد الرتكيبية )املطردة( يف هذه اللهجة. -
 رموز وألوان يف املعجم تُبنّي يف هذه املقدمة.ينبغي أن تستخدم  -

     
  نماذج مقترحة:

قدمنا هذه النماذج على سبيل املثال ال احلصر، واهلد  منها إثارة فضول الدارسني هلذا التوّجه يف     
صمم يربط االستعمال الفعلي للغة بالتنظري، فاللغوي يصمم اخلرائط اللغوية كما الدراسات اللغوية اليت ت

اجلغرايف اخلرائط املكانية، ويرصد التحوالت يف االستعمال كما تفعل املراصد اجلوية للتغريات املناخية، وهو 
 أيضا يتحرى مالبسات موت ألفاظ ووفود أخرى كما يتحرى مفتش األمن احلوادث.

 حقل األدوات المنزلية:
لك معينة هي قضية جديرة بالبحث واالهتمام، ذتسميات األدوات املنزلية يف لغة أو هلجة إّن قضية        

ألن التسارع يف التطور التقين والتكنولوجي من شأنه أن يزيل الكثري من األدوات التقليدية، وزوال هذه 
األدوات من االستعمال سيقابله حتما زوال جمموعة من املفردات اليت متثل جزًء من املعجم اخلاص هبذه 

 اللغة أو بتلك اللهجة.

 المطبخ: واتأد
 نذكر: ات املطبخ الشائعة االستعمالأدو من 
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 أدوات الصناعة التقليدية:

، ومصطلح الربمة 18جاء يف املعجم الوسيط "الربمة القدر من احلجارة. )ج( بُ َرٌم، وبُ ْرٌم، وِبرام" برمة )القدرة(: ل  ا  
الثقوب واآلخر مليء بإمنا يطلق حتديدا على نوع من القدور يتكّون من جزئني، أحدمها لوضع املرق )أو املاء(، 

  )الكسكاس( توضع فيه املواد اليت يراد إنضاجها بواسطة البخار.
 

 
 
وعاء تقدم فيه بعض املأكوالت التقليدية، له أحجام خمتلفة، قد يكون من خشب )ويسمى التاجرة: )القصعة(:     

 .يف بعض املناطق تاجرة(، أو من معدن، وقد يصنع أيضا من طني

       
 
األداة اليت يطحن هبا، وهي حجران مستديران يوضع أحدمها على اآلخر ويدار األعلى على قطب. )ج( أرٍح، وأرحاٌء، الرحى:      

 .19ورحٌي، وأرحية"
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)الرقاق، ا اخلبز تطلق على نوع من اآلنية اليت يطهى عليهجة اجلزائرية، ففي مناطق وهذه اللفظة حتمل معنيني يف اللهالطاوة:      
 املسمن...(

      
ويف مناطق أخرى تعين إناء لغلي املواد السائلة )حليب، ماء، شاي...( كما يسمى يف بعض املناطق قميلة      

 (. قد تكون بغطاء أو بدونه.Guaبتفخيم القا  )

       
 

ئال تطفأ، ويطلق النار ، أي تدفن فيه ل، "الطابون : املوضع الذي تطنب فيه يطهى عليه املوقد الذي  الطابونة:      
 .20اآلن على املخبز أو الفرن، ويف استعمال احملدثني: الطابونة )ج( طوابني"

      
 
 ، وقد جند من يطلق عليه لفظ طاجني.، له أشكال متنوعةوعاء لطهي أنواع الطعام "الطنجرة، طنجير:      
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تعد منطقة اجلنوب الشرقي من املناطق املعروفة حبرفة النسيج التقليدي، ومع أن هذه احلرفة قد  النسيج: 
قّل استعماهلا يف مناطق كثرية، لذا فإن وظيفة املعجم احلفاظ على هذا الرتاث الذي قذ يندثر يوما ما، 

 ومن أدوات النسيج نذكر:

ومتكونة من أسنان تتخلل خيوط النسيج لُتحكم تراصها، وإذا كان ، تستعمل يف النسيجأداة الخاللة: 
اسم هذه األداة غري موجود يف املعاجم العربية فإّن األصل أهنا على وزن فعالة الذي يدل على اسم آلة من 

 خلل الذي يدل على تشابك الشيء. 

  
 

اللسان: "الُعكة للسمن كالشَّكوة للنب، وقيل: العكة أصغر من القربة للسمن، وهو زُقَيق مما جاء يف  ّكة:الع        
 العكة من السمن والعسل، قال ابن ملسو هيلع هللا ىلصصغري، ومجعها عكك وِعكاك، ويف احلديث: أن رجال كان يهدي للنيبّ 

  21األثري يف النهاية: وهي وعاء من جلود مستدير خيتص هبما، وهو بالسمن أخص"
 

األداة اليت يدق هبا احلب وحنوه، على وزن مفعال من هرس. ويتكون من القاعدة اليت يوضع فيها الِمهراس:        
 (. 22احلب، وأداة تدق تسمى الرزامة )جاء يف الوسيط: املرزام: العصا القصرية. )ج( مرازمي"
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وهو أداة تتكون من كّفتني من خشب، مسننة باحلديد تستعمل لتشكيل الصو  يف مرحلة أوىل القرداش: 
 )على شكل لِيق( ليغزل بعد ذلك، أصل الكلمة ما زال يف حاجة إىل البحث. 

 

 

غَزل"و "واسم ما تغزل به املرأة املِغَزل وامل   ُغَزل  فمما ورد يف اللسان من مادة غزل:، كلمة فصيحةال َمــغزل: 
َ
 امل

 

 

 الخاتمة: 

ري من األلفاظ ، رأينا أّن الكثه اإلطاللة املوجزة لبعض مفردات هلجة احلنوب الشرقي، منطقة ورقلةبعد هذ  
اليت درج استعماهلا على ألسنة العوام هي يف حقيقة األمر ذات أصول فصيحة، كما أّن منها ألفاظ أمازيغية 
األصل استعمله األمازيغي اجلزائري مع العربية اليت يعتز هبا  فدخل العربية، ومنها ما هو أجنيب )فرنسي أو 

مرادنا من هذه املداخلة فتح جمال البحث والتقصي يف هذا اجملال الفسيح،  إسباين أو حىت تركي( ، و كان
( كما حيتاج معامجبة، لغات، أنثروبولوجيا... ونشري أّن هذا حيتاج إىل معار  متنوعة )لسانيات تطبيقية،

 إىل جهود مجاعية تأسس هلذا املعجم.

 التوصيات: 
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زائر، جيمع لوصول إىل معجم ألفاظ احلياة العامة يف اجلالعمل على توحيد جهود الباحثني يف الوطن بغية ا -
 ميكن أن وإرسال قوائم ببعض أمساء األدوات اليت ،خمتلف اللهجات اجلزائرية يف حماولة للتقريب بينها

 تستغل يف الرتمجة والتعريب واملصطلح إىل اهليئات العربية )اجملامع، خمابر البحث...(.
صيلها يف إثراء البحث املعجمي، ال سيما أن مشروع إجناز معجم استثمار البحث يف اللهجات وتأ -

تارخيي للغة العربية أصبح مطلبا ملحا، فالبحث عن تأصيل لأللفاظ العامية من شأنه أن مييط اللثام عن 
 الكثري من خبايا هذه اللغة.

كانات الالزمة اإلمالعمل على احلفاظ على تراثنا الوطين، بكل مكوناته )املادية واملعنوية(، وتسخري  -
 لذلك، ألّن األمة اليت تتنّصل من تراثها ال ميكن أن تصنع مستقبلها.
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 دور األغنية الشعبية الثورية في بناء الهوية الوطنية
            بمنطقة الطارف لوجيةدراسة سوسيو 

 أستاذ محاضر " أ "   -ي الدكتور : عبد اللطيف حن                                             
 الطارف  -الشاذلي بن جديد  جامعة- كلية اآلداب واللغات -بقسم اللغة العربية وآدابها               

 307 03 33 87رقم الفاكس :  - 3000 30 30 78رقم الهاتف :                                
  HENNI2006@GMAIL.COMالبريد اإللكتروني :                              

 بسط منهجي :

عر الشعبي الجزائري آالم وطنه واكتوى بنار الثورة فتفاعل مع أحداثها، وأنتت  شتعرا د تد عاش الشا     
ذكريات وأيام الكفاح المريتر دتد االعتتعمار وهتاله ع ت  شتكل ألتا  شتعبيا باحتت بتاتالم وعتج ت تتاري  

ويعتجل  شعب وكفاح،  فكا  مبدعها الشاعر والمغني في اآل  ذاته حادرا دوما بهوته يرهد المناعبات،
اتحتتداو ويهتتور المعتتارو والمواهتتش ويةهتتر شتتجاعا وبعتتالا المجافتتدي  المغتتاوير ف تتم يكتت  أديبتتا هتتناعيا 
يتفتتن  فتتي ادتيتتار الاوالتتب الفنيتتا واتهتتوات الجمي تتا لكتتي يتت،ثر فتتي عواطتتش النتتا ،  نمتتا كتتا  يغنتتي ويتت،دي 

حهتتا ويهتتور  حعتتا  مواطنيتته اتلتتاني بطرياتتا ت اائيتتا وعفويتتا ويعتتيش محنتتا االحتتتول بكتتل آالمهتتا، وجرا
 فيذكرفم بأحداو المادي ليرفعهم  ل  الجهاد والتدحيا م  أجل تحايق الحياة الكريما.
اتلنيتتتا الشتتتعبيا دور  وع تتت  فتتتذا اتعتتتا  تعتتتتمد فتتتذت المداد تتتا شتتترعيتها بتتتأ  تحتتتاول الوهتتتوش ع تتت 

 داهتا ،اها فئا الشباب متنهمفي دعم مبادئ الهويا الوطنيا وتثبيتها لدى المجتمع المعاهر ود الجزائريا
عبتتر مت  دولهتتا المغنتتي الشتعبي الجزائتتري عتت  تفاع ته متتع أحتداو الثتتورة وتط عاتهتتا بهتي  تتتترواح بتتي   وهتد

شتارو فتي أحتداو الثتورة المباركتا واكتتوى بنتار حتب الجزائتر فأنشتد باعتبتارت الفنيا حينا والجماليا حينا آدر، 
بمنطاتتا الطتتارش  بتتا  الثتتورة مداد تتا متت  اتلتتاني الشتتعبيا الثوريتتا ألتتا  معبتترة عتت  تجربتتته الثريتتا، وتتدتتذ ال

 التحريريا نموذجا.
نهوص فذت االلاني التتي تتغنت  بتالوط  وحبته، وتشتيد بماومتات الشدهتيا الوطنيتا، بعرض  وذلو 

ترهتتتد كفتتتاح ناتتتل أحتتتداثها و تر معتتتارو الثتتتورة التحريريتتتا و كمتتتا تهتتتش تدتتتحيات المجافتتتدي  والثتتتوار وتهتتتو 
بفرحتتا االعتتتاول والتفتتادر بتتالع م التتوطني وبألوانتته الزافيتتا المعتتتمدة متت   وببطتتوالتهم   ، وتتغنتت المجافتتدي

فهتتذت المبتتادئ التتتي ن حتتة انحهتتارفا فتي االلتتاني الوطنيتتا الرعتتميا واتناشتتيد الم تزمتتا التتتي طبيعتا الجزائتتر، 
  نةاميتتتا دائمتتتا، فهتتتي محكومتتتا ينفتتتر منهتتتا شتتتبابنا وتوميتتتذنا، تنهتتتا تتميتتتز بالجديتتتا والتزمتتتت، وعتتتياهها يكتتتو 

بالمكتتا  والزمتتا  ممتتا يجع هتتا ال تعتتافم بشتتكل دائتتم فتتي التنميتتا الثاافيتتا والوطنيتتا، أمتتا اتلنيتتا الشتتعبيا فهتتي 
عكتت  ت تتو العاطفتتا ت ع تت  العكتت  متت  ذلتتو، فهتتي شتتائعا بتتي  الشتتعب ي،ديهتتا البعتتطا  فتتي كتتل وهتتت وحتتي 

ي وتترانيم والتتي ترجموفتا فتي هتواف والكبار في حتبهم ل توط أحاعي  البعطا  في فيئتم المتأججا الدفينا في 
 وهوالب تعبيريا ب يغا، مما ي،كد فعاليتها وت،دي دورفا.

 : :مفهوم األغنية الشعبية أوال
" الشعبيةتعني ك ما "و     اتلنيا الشعبيا في شكل فني أدبي له هدى كبير في اتوعاط الشعبيا

و لكل شعب اتدوهيا، كما تغنت بايمه الروحيا و مناحي حياته،  االرتباط بالشعب، فاد التهات بجميع

mailto:HENNI2006@GMAIL.COM
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في تشكل ك ها تراو المنطاا بالنعبا لمناطق اتهطار ألا  داها به ونابعا م  أوعاطه وتعك  فويته و 
 الوطنيا التي تتواجد بها اتلنيا الشعبيا كتراو فني عريق .

تدت ش ،دي وةيفا داها في حياة الشعب و بي تتعتبر اتلنيا الشعبيا نمط م  أنماط التعبير الشعو 
ال ع  طريق ع  ليرفا م  عائر أشكال التعبير الشعبي في كونها ت،دى ع  طريق الك ما و ال ح  معا، 

م  ثم كا  البحو ع  اتلنيا الشعبيا ذا شاي  شق يدتص بالك ما و شق يدتص بال ح  و حدفا، الك ما و 
  ( 1) الموعياي.

   تعريش اتلنيا الشعبيا يعتبر م  التعريفات الغامدا و المبهما حيو تجعل الباحو يحاول 
الذي  ي كرابألكسندر هجرتايجاد تعريش جامع مانع، و م  الباحثي  الذي  كرعوا جهودفم  لدراعتها نجد 

:"قصيدة شعرية ملحنة مجهولة المؤلف كانت تشيع بين األميين في األزمان الماضية، و يعرفها بأنها
، و  ل  نف  (2)لبثت تجري في االستعمال لفترة ملحوظة من الزمن، هي فترة قرون متوالية في العادة"

:"قصيدة مجهولة النشأة بمعنى أنها نشأت بين العامة الذي عرفها بأنها و  فوزي العنتيلفذا التعريش ذفب 
 (      3)من الناس في أزمنة ماضية و بقيت متداولة أزمانا طويلة "

ذفب  ل  الاول بأ  أي ألنيا يفترض أ  تكو   العنتيلو كرابم  دول فذي  التعريفي  نجد أ  
 مجهولا الم،لش م  هنع الشعب . 

و  منها ما في لباحثي  أجانب "األغنية الشعبية"أورد لها تعاريش عدة في كتابه  أحمد مرسيأما 
آدابها شفاها  "األغنية الشعبية هي األغنية المرددة التي تستوعبها جماعة تتناقلمنها ما في له فياول: 
     (4)جودها عن وجدان شعبي"و نصدر في تحقيق و 

وانب فاما تعد بمثابا دعائم أعاعيا لأللنيا الشعبيا كالعفويا و م  دول تعريفه نجدت هد أفمل ج
يرها بدائية آالتها الموسيقية، و تعبو  "بساطة أسلوبهاالطابع الم،ثر الذي تحكمه ك ماتها،  دافا  ل  

المزاج تجعل نصوصها يغلب عليها الحزن و  التأثر التيو  االنفعالالمباشر عن لحظات الوجدان و 
 . (5)الفردي"

مرآة تااليدنا، فهي "و  نا و هفحا تعك  جانبا م  عاداتنافاتلنيا الشعبيا ركنا م  أركا  ثاافت
لغة أو مغاالة، بل إنها ترفض صافية، ينعكس عليها واقع المجتمع حيث تصوره تصويرا دقيقا دون مبا

 .(6)أي عنصر يتصف بالمبالغة في تصوير هذا الواقع"
المعتادات دات والتااليد و و حافةت ع   العا ذ  فاتلنيا الشعبيا شم ت جميع مجاالت الحياة، 

ذلو لتناه ها شفافيا م  جيل  ل  آدر حام ا معها الكم الهائل م  الموروو و الداها بالجماعا الشعبيا، 
 الثاافي الداص بالجماعا الشعبيا عبر الزم .

 ثالثا : أشكال األغنية الشعبية الجزائرية :
دايا المتع اا بحياة الشعب ت  اتلنيا يتناول المغنو  الشعبيو  في ألانيهم جل المودوعات والا

الشعبيا كما ذفب  ليها شوهي ديش تهدر م  ه وب شعوبها وم  أفئدتها في مدت ش العهور، فهي 
، فاتلنيا كانت (7)دائما تهور حياتها وآمالها وآالمها، عوا  في عهور االبتهاج أو في عهور االبتئا 

هورة لمشاعر الشعب وحياته االجتماعيا والعياعيا والدينيا تنها اهتحمت كل جوانب حياة النا  
اتلاني الدينيا -نذكر منها: أ وهدايافم، وتولدت ع  فذا عدة أشكال أم تها طبيعا اتلاني الشعبيا



 3 

وألاني اتفراح التي تتدم  ألاني الزواج والدتا  -ي المناعبات الدينيا، بوتتدم  المدائ  وألان
 اتلاني البطوليا والتي تتدم  الاني الحما  الثوري والحروب.-ألاني العمل، د-والعبوع، ج

 : في بناء الهوية الوطنية األغنية الشعبية الثوريةدور رابعا: 
ل التعبير التي جادت بها هرائ  م  الفئات الشعبيا تعتبر اتلنيا الشعبيا الثوريا شكو م  أشكا

المعحوها، لتهور لنا ببراعا فريدة ما كابدت المواط  م  مهاعب ومح ، والتي تم نعجها في ك مات و 
ت هب في النف  الحماعا والحميا الوطنيا ناه ا  لينا هورا و ترانيم تدق لها الا وب و تاشعر منها اتجعاد 

عمر في حق شعب ذنبه الوحيد المطالبا بحاه الشرعي، والمتمثل في الحريا، فكانت حيا ع  جرائم المعت
اتلنيا الثوريا مرآة عاكعا لواهع مأعاوي رفيب، حيو جعدت ما عايشه الشعب الجزائري  با  فترة 

نا ت لنا نةرته العمياا فهي و  االعتعمار الفرنعي الغاشم، وهورت أحاعي  و آمال اإلنعا  الشعبي
ا واألحداث التي وكانت نتيجة تفاعل حميم بين مبدعه"أعماق الفئات المسحوقة أيام الثورة، ثا م  منبع

عصفت بالمنطقة أمام ناظريه، فسجلها حية حارة كالدماء الفوارة التي كانت تسيل عقب وقعة، ومعركة 
 .    (8)مع المستعمر الفرنسي"

"االحتجاج المقترن بوعي طبقي والسالح الذي ترفعه الطبقات الكادحة فاتلنيا الشعبيا الثوريا في 
الثورية ضد ظروف معيشتها المنحطة ...إنها الكلمة الثائرة والحرف المخضب بعرق ودماء العمال 

بورجوازي و اإلقطاعي...األغنية العادلة في مواجهة والفالحين...إنها أغنية البؤس في مواجهة الترف ال
     (9)االستغالل...أغنية التحرير الوطني و الطبقي" . 

برت ع  المواهش العياعيا النداليا هد عافمت اتلنيا الشعبيا الثوريا في ب ورة الفكر الثوري، وعو 
وهد شارو كل وععت  ل  ترعي  الهويا الوطنيا ل فرد المعايش لها الذي عيعمعها معتابو،  لدى الشعب، 

م  الرجل والمرأة م  دول ألاني الثورة التحريريا حيو تجدرت الروح الجماعيا لدى المواطني  الذي  
وله أرض الجزائر، وكا  الجميع م  رجال ونعا  يتمن  أ  ينال هاوموا العدو الغاشم كرجل واحد منذ دد

 الشهادة ع  طريق الجهاد، فكانت التدحيات جماعيا .  
مدامي  اتلنيا الشعبيا الثوريا،  عمل المغني الشعبي  ل  دعم الايم الوطنيا م  دول تعدد و لاد

مع ذكر نها دد هوات العدو الفرنعي، حيو وهفت حياة المجافدي  بالجبال و المعارو التي كانوا يدودو 
 اتع حا المعتعم ا م  كو الطرفي . والزما  و  المكا 

فاتلنيا الثوريا في وثياا تاريديا شفويا أردت تحداو مدت فا عووة ع   وةيفتها اإلعوميا 
تي كانت لتحعي  الجمافير الشعبيا حول الكفاح المع   واطوع الشعب ببطوالت جيش التحرير الوطني ال

 منطاا البحو فدا  رحبا لها.  
لاد عثرت ع   مجموعا م  اتلاني الشعبيا الثوريا مبعثرة ع   شكل "ماطوعات" يتداولها العكا  
شفافيا، مجهولا الم،لش مع ادتوش طفيش في بعض اتلفاة الواردة في النص و العبب راجع  ل  عامل 

ل  عامل التحريش. و ، النعيا  الذي ي،ثر  ما بالزيادة أو الناها   ا 
   نهوص فترة حرب التحرير اعتبرفا الباحثو  في اتلنيا الشعبيا وثائق تعجي يا أي أنها عبارة 

تادم لنا  منطاا الااعدة الشرهيا  با  الثورة التحريرياأحداو و ع  بيانات ععكريا و عياعيا و اجتماعيا، 
 إلطوق.حاائق فاما هد ال نجدفا في ليرفا م  النهوص ع   ا
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أ   فدار  اتدب الشعبي يواجه مشك ا ودع ماايي  محددة لتعريش فذا النوع م  التعبير ذلو
الراويا، و مدمو  اتدب الشعبي هد لعب دورا كبيرا في ادتوش المفافيم مودوع ال غا، وجهل الم،لش و 

 بي  الدارعي  و الباحثي  .
 : الشعبية ثوريةال األغنية في عناصر الهوية الوطنيةحضور –خامسا 

مدت فا ت،كد ع   الهويا  مواديعالطارش تحديدا الجزائريا بمنطاا الشعبيا  الثوريا تناولت اتلنيا
زمنا التي جرت اتمكنا واتالتعريش ، و لعل أبرزفا التعريش بالمجافدي  وبعط عم هم ل مجتمع الوطيا،

م  الموالي  ي  وحددت موهش الجزائريي  ، والعوح المعتعمل م  كو الطرفاتحداو والمعارو الثوريا
 وليرفم. لفرنعا م  بني جنعهم

عووة ع   أ  فذت النهوص شك ت رعالا  عوميا وتحعيعيا ل جمافير الشعبيا التي اعتبرت  
، ت  اإلعوم في مفهوم الطباات الشعبيا فو المايا  نعي لزوا لإلعوم بالدرجا اتول االعتعمار الفر 
 (10)اتلنيا : تاول ، اإلنعا  الجزائري الذي يحدد فويا

 الُجْنِدْي الْطِوْيـــْل الْطِوْيـــْل        ِوْمَحـــِزْم َعالَقَشاِبَيـــــــةْ 
 ــْر َعالَشْهِرَيـةْ ـِدْيــْن        ِوالــَكــاِفــاِرْب َعالـُهـــَو ْيَحـ

كرعتها اتلنيا الشعبيا  فذا المفهوم وليرت م  المفافيم اتدرى كالشجاعا ، والحريا ، والديانا ...
 عةم الشعب الجزائري دول الثورة، ويمكننا رهد فذت المودوعات المهيمنا ع يها، وتأثر بها مالثوريا

 ، وفي:لثورة والشباب المعاهرالدادما ل هويا الوطنيا عند الشعب الجزائري  با  ا
 : الوطن والتضحية ألجلهحب –أوال 

هيما التدحيا م  اجل تحرير الوط ، واالشادة  بمنطاا الطارشثمنت االلاني الشعبيا المجموعا 
 بالجهاد والشهادة أثنا  الثورة وهد ةهرت فذت الايما في عدة هور:

 صورة الشهيد :-أ
وذلو لما عانته فذت  ،الطارف بمنطقة ا الشعبيا الثوريا تلنياحت ت هورة الشهيد حيزا فاما في ا

بذلو يريدو  التدحيا  ، ولاد اعتعمل المغنو  أثنا  الثورة التغني بالدم وفمم  تاتيل وعفو ل دما  اطاالمن
 .ل نيل الحرياوتاديم أل   شي  لدى اإلنعا  وفو روحه م  أج واالعتشهاد

، ت  الحريا ال تادم ع   طبق مودوع دريبا الدما  بنعبا عاليا تناولت اتلنيا الشعبيا الثوريا
 (11)فهي تتط ب تدحيات كبيرة ، ومدة هد تطول ، تاول اتلنيا : 

 ـةْ ِفالَجزَاِيْر َعـاِدْت َحيَ  ـْر         َداْش ْنَفكِ قَ  َأيْ 
 ةْ ْي ُكْل ثنيواْمَبـَزْع  ِفـ    ْر       َدْم الُشَباْن ْيَقطِ 
 (12)وفي مودع آدر : 

 ةْ ت َحيَ رجعـ ـِرْ ْش ْنَفِكْر َيا ُخْوَيا ِفالَجزَايَداقَ  
 ْل نحيةْر ْمـَبـَزْع ِفـْي كُ اْن ْيتَقاِطـَدْم الُشبَ  

الشعب الجزائري وطنه م  هبدا العدو والتي تتهدرفا وياول المغني واهفا الكيفيا التي حرر بها 
 (13)دريبا الدما  : 

 َخـْل.ْء ْواَلْدَنا األبطال اَل َنْبــَن الُمحتل      ِبِدَمارانا َحِرْرَنا َأْرْضَنا مِ 
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 ض الوط  فازداد حبه م  كثرة التدحيا .فذا الدم الزكي الذي يمثل الشرش والطهارة ، ارتوت به أر 
 : المجاهدين صورة-ب

تميز جيش التحرير الوطني ومناد وت بالشجاعا ، فكانوا يعتعج و  في ط ب الشهادة وفي رلبا 
 (14) وفي فذا الهدد تاول اتلنيا : تها المرجعيا الدينيا حول الجهادم حا أم 

 َداءْ  َربْيْي َرِحْيـْم الُشهَـ اهلْل اهللْ    َنْطَلْع ِلْجَبْل ْنُمْوْت ْوَما ْنَرْنِدْيْش               
 (15) وفي مودع آدر :
 الُغَبارْ َيا َلْبَلْنِدْي ِلَجاَنا             َوطاََلْق                   

 َيا َلْمِنَيْة َحْضَرْت             َوُلْعُمْر ْقَصارْ                  
         َخاِيْف َع الُدَواْر   َخاِيْف َع ُرْوِحْي     َمْشِنْي                  

 (16)وفي مودع آدر : 
 رَاِكْش ِفي ِشْعَبْة و ْجُنْوُدْو َخْمِسْينْ         ا ُأَخِيْك ِمْسِكْينْ ِذر يا ِبْن َسِالْم َأنَ حَـ 

 ارْ َيا ِبْن َساِلْم َفـَداْي الـثَـ ِوْيِنكْ            ـلْ َساِلْم َرِتْلِهْم َتْرِتيْ  ُأْوِكْيَجاِهْم ِبنْ 
 اَلنْ َساِلْم َقِطـْع الِسيْ َناِحَيـْة ِبْن  عَ          ـْة ِوَشِعْلـِت الِنْيرَانْ ِإْنَصْبِت ِلْبَياسَ 

  (17) وفي مودع آدر :
 ِوالَماِشْيَنْة الَكْحَلْة ْبَلْنِدْي َما ْيَحِبْسَهاْش                        
 َعْرِضْلَها ِبْن َساِلْم َحِبْسَها ِتْحَباْس                        

في فذي  الماطعي  ع  المجافد عبد الرحما  ب  عالم وع  بطوالته وشجاعته ، فاد  وتحدو المغني
 كا  أثنا  المعركا كالفار  المغوار .

اعتهم فو عووة حيو وكذلو م  بي  المجافدي  أيدا التي تغنت اتلنيا الشعبيا ببطوالتهم وشج
 (18)ا : تاول اتلني
 سْي َعاَلَوْة رَاِجْل ُحْرِسيْ                        
 َداِيْر ُحُكْوَمْة ِفْي ْجَبْل الُكْرِسيْ                       
 ْوَما ْحَكْم ِغْيْر الُقْوِمَيْة                         
 ِسْي َعاَلَوة َيا ِمْسِكْيْن                       
 ِوْتَحِزْم َهْز الِسِكيْن                      
 َقاْل ِجْيْش الُكْفَرْة رَاِهْم ْفُنوا                     
 ْوَما ْقَعْد ِغْيْر ِجْيْش الُمْسِلمين                      

 (19)كانت منطاا الطارش زادرة بالمجافدي  الشجعا  وفي فذا الماطع نذكر بعدهم:
 الَطاِهْر َمْعُروْف ُمَجاِهْد َمْيَحِسِبْش الُخوفْ                    
 َقِسْمَها ْطُروْف ْطُروْف و ْذَبْحَها وَفْك ِاْمَكِحْلَها                   
 ْمِحِمْد الْصَنْم ِواْحَكْم الُكْفَرة ِفْي ِلْكَتمْ                    
 ها ْذَبْحَها ْو فـْك ِاْمَكاِحلْ ِو                    
 َصاِلْح ُبْوْخِميْس َخاَلَها ِكْغَماِر الِديْس                    



 6 

 : معاناة المجاهديـــنوصف  -ج
وهفت اتلاني الشعبيا مطاردة المجافدي  بواعطا الدبابات والطائرات وةروش  لاا  الابض ع يهم 

، فكانت الك مات تهدر ع  أعماق مشبعا بشعور وجداني ،  ، وحالا الهول والفزع والحز  العائد آنذاو
 (20)وم  بي  المااطع التي وردت في النهوص الشعبيا نجد ما ي ي : 

 الَصَبْة ِوالُخْبْز الرَاِشــيْ                      
 ـةْ ِمْخِلَيــ لِسْيَما َباْرَدةْ ِوا                    
 ارْ ِكْي ِجْبَنــا ْعَلى ُبْوَحَجـ                    
 ِوالُخِبْز َمْحُروْق َحْرَقـــانْ                     
 ـةْ لَصَبْة الَباْرَدْة ُدْوِنَيــِوا                    

   (21) و في مودع آدر:
 َيا ْأَنا اْنَخِمْم ِتْخِمْيَمــا    ِواْرَقاِدْي ِفْي الَنْشَعْة ِدْيَما             
 َماِكْلِتْي ِكْسَرْة ْقِدْيَمْة    َحْرِقْتَها ِلْعـــُزْوْز ِبالَنـــارْ             

وط يتبي  لنا م  دول الماطعي  نوعيا الطعام الذي يتناوله المجافدو  فهو ال يتوفر ع   أدن  الشر 
. 

 (22)، نجد ه ا اتع حا ويةهر ذلو في هوله:و م  بي  مةافر معاناة المجافدي وكذل
 ِاْتَحْزِمْت الَقاْفَلْة ِوْأْمِشـــْت      ْوِلْلَشِرْق َأْم ُطْلُبْوا الُرْخَصاْت         
 ْينْ الَحْيـــرَاْت     ِواْحَنــا ُجْمَلـْة ْمَضْحِيـفِ َيا َرِبْي ِإْيُكْوْن        
 َرْة ِوالَكْرُتوْش ْقِلْيلْ َوْة ْكِثْيـَيا َرِبْي َوْأَنا ِكْيَفاْش اْنِدْيــْر      القُ        

   (23) وكذلو في مودع آدر :
 ْقَلْب الِرْيحْ ِفْي ْجَبْل ُبْوَحَجاْر ِكْي تِ 

 َأْو ِكْي ِتْقَلْب الِرْيحْ 
 الَخاَوا َأْم ْهَنا َأْو ُلْخِرْيْن َأْمَجِرْيحْ 

انا ب الري  ع يهم  وفنا يهش لنا فذا الماطع كيفيا معاناة المجافدي  في جبل بوحجار وكيش
  (24) وكذلو م  هور المعاناة أيدا نجد :وكيفيا جرحهم، 

 َأُدْوِنْي ْلِعْيْن ِلْعَسْل ِوْمَكْتِفْيِنْي ِبْحَبْل  
 َلِمْيَما اَل ْخوَيا ِإُطْل ْمَفاِتْيْحَها ِعْنْد الُرْوِمَيةْ  

و نجد في ماطع آدر وفنا اتلنيا تعبر ع  كيفيا الابض ع   أحد المجافدي  ومعاناته وكذل
  (25):المغني ياول

 ِكْي ِجْبَنا ْعَلى ُسْوَق َأَهرَاْس      ْوَضِرْب ْفَرْنَسا ِلرَاْس            
 ـنْ ِبيْن الِعْيِنْيـــْن      ِوالَقِلْب رَاُهْو ْحِزْيـ َضْرُبوَنا           
 ـةْ ِفْيَنا ِكالُبْوِشَيـ ِلقْ ا       ْتعَ َقَطْع ِفْيَنا ِمْن ِذْرِعـْيـنَ تْ            

  يجعد المغني في فذا الماطع معاناة المجافدي  ، وكيفيا تعذيبهم وهت هم م  هبل المعتعمر الغاشم .
 :  بالعلم الجزائري االعتزاز -ثانيا
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الفدا  هدمت تج ه و أيدا رمز التدحيا و رمز م  رموز العيادة الوطنيا و الع م الجزائري ف
ع م بافتمام كبير م  نهش الم يو  م  الشهدا ، وهد حةي التشهد م يو  و دحيات جعام، حيو اعت

 (26)فذا ما تبينه اتلنيا الشعبيا:طرش الشعب و 
 الُحـْب ِفْيـْك ِدْيُنـوْر              َشاِرْكَنا ِفْي الَوَطِنَيـــةْ        
 رَاُبوا الَمْنُصوْر             تَاِع الَدْوَلة اإِلْساَلِمَيةْ َداِفْع ْعالدْ        

ع م الدولا اإلعوميا  في فذا الماطع تشير اتلنيا أ  الذي يحب وطنه يجب أ  يدافع ع 
، كما هورت اتلنيا الشعبيا مدى تع ق الشعب الجزائري ويدحي بكل ما يم و فدا ا لوطنه ،الجزائريا

 (27)لتحريريا فتاول في فذا الهدد:بعم ه  با  الثورة ا
 ْدرَاُبْوَنا َنْجَمْة ِوْهـــاَلْل               ْنُقْوُمْوا ِبْيْه ْنَسا ِوْرَجالْ         
َذا َما َكَفَناْش الَحــاْل               ْنَخُلوا التَاِرْيخ ِللُذِريَ           اــِوا 

 ل تعاو  م  أجل  عو  ع منا واعترجاع هوة الشعب كبيرا وهغيرا رجاال ونعا وفي تبي   تحاد و 
 (28) وفي مودع آدر :عيادتنا التي ع بت منا بالاوة، 

 ِرْي ِفْي الِبيرْ ْر              اَل َحاُتو الَعكْ ـْعَلْمَنا َأْخِضْر ِوْحِري        
 ْنُقْوُمْوا ِبيْه ْكِبيْرِوْصِغيْر             اْحَنا الِلْي ْنِجْيُبوا الُحِرَيةْ         

ال يمك  ل شعب مثل الشعب الجزائري أ  يتدذ م  رمز دولا أدرى رمزا له فهو ال يمكنه عوى و 
التحاوا بهفوش التجنيد البعض م  الذي  أهرت فذا ما اكتشفه و موز وطنه فاط تنه ينتعب  ليها و اإلعتزاز بر 
 (29)الابعا الفرنعيا فتاول اتلنيا : ا تامعوا وارتدوا الزي الفرنعي و ندموا لمالفرنعي و 

 َمْة ِوْهاَلْل ْتَواِتْيَنا َنجْ        َوْعِليْه َوْعِليْه َقاِجْيَنا      الِبْيِرْي ُرْوْج َخاِطْيَنا            
ر الوطني دد كما تبي  اتلنيا الشعبيا أيدا وهفا الرجال الذي  التحاوا بهفوش جيش التحري

يدافعو  عنه في دهم المعارو العنيفا التي كانوا م و  الع م الجزائري و فم يحاالعتعمار الفرنعي و 
ل  عدم  ومحفز لعدم العدو، وكأ  حم هم ل ع م دافع يدودونها مع الفشل ولعدم الرجوع ال  الورا  وا 

، مهما يك  ولو ع   أرواحهم حيو تهور اتلنيا الشعبيا مشهدا م  فذت المشافد التي تبعو االعتعوم
  (30) بكل م  دافع ع  رايتنا :بع منا و ر واإلعجاب واالعتزاز بشهدائنا و ع   الفد

 رَاْك ِتْجِرْي ِمْن ُدَواْر ْلـُدَواْر    َيا ِبْن َساِلـْم َياِمْغــَواْر                
 ْو ِتْنِهـْي ِبيْه الْسِتْعَمــاْر       ـْر َلْعــاَلْم     ـَباْه ُتْنشِ            
 ـْي ـانِ وْك ِبْلعَ ـْم             ِكُضْربُ ِـ َو ْخِذْي ْعِليْك َياِبْن َسال           
 ْعاَلْمَنا رَاِهْي ِفْي الَعالْي        ُنْوُضْوا َيا ُجُنوْد ْو اْضْرُبوا                

بفدل أرواح الجزائر بفدل التدحيات الجعام و  اعت   عما  تنهفع منا الجزائري عزيز ع   ه وبنا 
 الغالي : م  بعدفم احرار في وطنناالنفي  لكي نحيا الشهدا  الذي  هدموا الغالي و 

  وانت من من امي وبويا        اخوياَيا ِبْن َساِلـْم يَ            
  وتجيب االستقالل      َلْعــاَلْم      جاي بقوة           
  هازينها نساء ورجال             نجمة وهالل           
   ونعليو راية الوطنية           اضرب واحنا معاك           
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 :  اإلسالمي دينال-ثالثا
الشعور  كا  عامو إليااة، و تنبيه اتما م  دطر االعتعمار فاما فيشكل الدي  عنهرا أعاعيا و 

رعم لهم الشعب الواحد، فاد وحد الدي  الجزائريي  و  تاويا ال حما بي  أفرادفيهم ونشر الوعي الجماعي و 
تغ بت ع   النفو  ورديت بالادر و  ك ما كا  الدي  متوفجا في الا وب ك ما هويتو  أفداش الوطنيا 

واالفتتاح بالبعم ا لذلو تغنت اتلنيا الشعبيا الثوريا في بدايتها بتوةيش المهط حات الدينيا الة م، و 
 (31)ذلو لتاويا عزيما المجافدي  الجزائريي  وحثهم بالتوكل ع   اهلل:و 

 ِباْسِم اهلْل ْبِديْت ْنُقوْل            ْو ِجِبْت ْكاَلِمْي ْعَلى الَرُسوْل                 
 ـَنا  ـُهَو ِلـــْي َيْشَفـْع ِفيْ        ُمَحِمْد َشِفيْع القُـوْم                   

جل كانت المهط حات الدينيا أيدا توةش في ذكر المودوع الثوري كالتدرع ال  اهلل عزو و 
 (32)بالدعا  لحمايا المجافدي  م  كيد العدو : 

 َيا اْذرَاِرْي الُمَجاِهِديْن           َياِلْي ِجْيُتْوا  ِلْجَبْل َلـْورَاْس                 
 َيْمِنْعُكْم ِمْن َضْرِب الْرَصاْص            ـدْ ُنْطُلْب َربْيْي ْوُمَحمِ                 
 الَجزَاِيْر َأْرْض الُجُدوْد          ِو اْنَت ِوْيْن رَاَيْح َيا َمْعُبوْد                  

، بعبب ما وحي الذي تغ ب ع   الجانب الماديفأكثر ما امتازت به الثورة التحريريا فو الجانب الر 
نفوعهم فيتد او  بالد ق الحع   تأهل روح الجهاد باواعدت الهحيحا في كا  يتمتع به المجافدو  م 

يحاربو  أوال ع   الذي فو أحد الايم العاميا ال فيعيشو  بفكرفم مع فدي اهلل و يتهفو  بفدائل اتعمو 
  (33) التي يهتم بها المع م بعك  الكافر الذي ال يهمه عوا  المال :

 الُجْنِدْي الْطِوْيْل الْطِوْيْل          ْو ِمْتَحِزْم ْعَلى الَقَشاِبَيْة                
 ـَو ْيَحاِرْب َعالِدْيْن           ِو الَكاِفْر َعالَشْهـِرَيْة ـهُ                

بتعبير الهدش اتعم  م  الندال، و عوم فو الدفاع ع  اإل  فنا كا  الجهاد في عبيل اهلل و مو 
الروح الوطنيا فكا  ل عامل الديني دورا رئيعيا في طنيا مزيجا م  العايدة الدينيا و آدر كانت الفكرة الو 

 (34):ورة بالدي االعتشهاد الرتباط الثمافير الشعبيا تابل ع   الجهاد وتاد  تحريو العاطفا مما جعل الج
 اهلْل َيا لِسْجَعاْن َيا َأْهِل اإِلْيَمـاْن      َيالُمْخِلِصْيْن ِو اْسَتْمُعوا ِلَيا          
 اْم         تَاِرْيْخ ْجِديْد ْعَلى الَوَطِنَيْة ــُخُذْوا ْكاَلْم َما ِفيْه اْفهَ           
 ـِدْم          ْبَجاْه ُمَحِمْد َشِفيْع اأَلْنِبَياْء  ـا ِننْ ْكاَلِمْي  َو اهلْل مَ            

 اللغة العربية:-رابعا
افتمت اتلنيا الشعبيا  تعتبر ال غا العربيا مكو  فام م  مكونات الهويا الوطنيا الجزائريا، وهد 

ند الحديو مات كل م  يتحدو الفرنعيا ويتعاو  مع االعتدمار، وهد برز فذا التوجه كثير ع م  دول
 (35): اتلانيع يهم في  اع  الدونا ومدى تفرنعهم مما كا  يثير لدب االفالي والتي عبرو 
 ما تربح يا لي مفرنس    منجوس ومغرمس 

 أصلك العربي خليتو      ورحت للقاوري تبعتو
 ير الخير مع الحبابما ينفعك يوم الحساب    خ
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اتدبار  الفرنعي في نالالمتد ي  ع  فويتهم وأه هم، وتعاونهم مع العدو كما يةهر المات ل دونا 
والمع ومات الداها بالثوار،  ال أ  الديانا لم تك  في هفوش الثورة التحريريا محايدة، بل فناو فئتي  

 مع التي احتدنت الكفاح المع   ع  طواعيا. واحدة مع الثورة واتدرى ددفا، وا   كانت ه ي ا ماارنا
تعردت نهوص اتلنيا الشعبيا الثوريا  ل  أعمال ف،ال  الدونا ومواهفهم الدنيئا م  الجزائر 

" البياعة " و"  الَحْرَكةْ والعربيا وأط ات ع يهم عدة هفات حعب منطاا البحو فمنهم م  عمافم "
  (36) "، وتاول اتلنيا في وهش فذت الفئا بالاوميا : الخونة" و" العمالء" و"  الخبثاء" و"  القوميةو"

 ِاْزهــاْو ِاْزهـَـاْو َيا الُقْوِمَيـــْة     ِواْضْرُبــــوا ْلِبْنِدْيــرْ   
 َســا ِخْيـرَطِيْشتُـْوا ْدرَاُبـْو الَجزَاِيـــــْر      ٌأْوُقْلتُـْوا ْفرَانْ   

 تحدثتو بالقاوريــــة ديمـــا       وهذه خصلة منكم عديمة         
 ولْ ْو َتِبْعتُـْوا ِدْيُغــــَطِيْشتُــْوا ْدرَاُبْوا  الَجزَاِيــــْر      أُ   

  (37) وفي مودع آدر :
 َهـاْو يـَـا الُقْوِمَيـْة     ِو ْلَبْستُـْوا الِنْيلُـْواِاْزَهـاْو ِازْ               
 و ــما تربحو وقليل     ة ـــــهجرتوا وبعتو العربي              

 ِكـْي ِتْسَتِقْل الَجزَاِيـــْر     ِكْيــَفـــاْش َأِدْيــُرْوا              
  (38) وفي مودع آدر:

 ِاْزَهـاْو ِاْزَهـاْو َيــا ْلُقْوِمَيـْة    ِواْتِلُمْوا ِلْعَظـامْ             
 َطِيْشُتْوا ْدرَاُبـْوا الَجزَاِيْر        ِواْتَرْكُتْوا الِنَظـامْ              

 (39) وفي مودع آدر :
 الُقْوِمْي َقَطـْع ِسْرَواُلْوا      ْعَلى َجـاْل الَصَبا ِوالَقاُرْوا          
 الُقْوِمْي َقَطْع ُصَباطـــوا     ْعَلى َجاْل الَصَبا ِوالَقاُطو          
 يْحِسْبَها ِتْبِنْيُلْوا َشاُطْو     اْشَوَيا رَاِحْت ْوَخاَلتـُوْ           

نا م  العدو في تحايق طموحه وأفدافه م  دول اتعمال في فذت اتلنيا تبي  مدى طمع الدو 
الدنيئا التي ياوم بها تجات أبنائه وفو نال اتدبار والمع ومات ع  الثوار، وتنه هم م  اه هم ولعانهم 

 (40) العربي، وفذت ألنيا أدرى ع   نعا  الدونتتا :
 َيـا اْنَسـا الُقْوِمَيـة    َطْيُبوا الَقْهَوْة َعالِرْيْشَوا             
 وتفرنستوا في لغتكم      وتعبتو العدو القاوري            
 اْنَهـاْر ْتُروْح ْفَرْنَسا    ِويْن رَاْح ْتِعْيُشــــْوا             

بها ع   االعتاول واعترجاع الحريا وطرد فذت اتلنيا تتمثل في تحذير نعا  الدونا وذلو بعزم شع
 العدو الفرنعي، وذلو مع دروج العدو عوش يدرج معه كل الدونا ونعائهم وأبنائهم . 

 (41) وفي مودوع آدر :
 َيا اْنَسا الٌقْوِمَيْة       ِدْيُروا ِلْمـاَلَياْت                

 ِاْنَهاْر ْتـُروْح ْفُرْنَسا    ْيَسْرُحْوُكْم ِبالِمْعـزَاتْ               
 (42) فيه : ع   تفرنعهم أي تركهم ل عربيا ويوجه المغني ندا   ل  الدونا يذمهم
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 ـاْس لـْي َخاُنْو ِلْبـاَلدْ ُشْوفُـْو ُشْوفُـْو َيا ِلـْواَلْد    ِوالـن               
 والناس إلي تفرنسو على لبالدُشْوفُـْو ُشْوفُـْو َيا ِلـْواَلْد                 
 ْوزَاُدْوا ْعِلْيَنا الُقْوِمَيـــــــةْ     ْكَباْر الُرْوْس والِقَياْد                

و االنحياز  ليه والتجنيد في حيو كانت الديانا تتمثل في  فشا  ونال عر الثورة ،  ل  العدو أ
 (43) هفوفه ، فباع ف،ال  دمائرفم ، ودينهم وتنكروا لدينهم :

 يْخــــِدْم ِغْيــــْر َعالِسْيِفْيـــْل      ْعطاْتِهــــْم ْورَاِقـْي ُبْوِمْيـلْ              
ِلــــْي ُكْرُهــْوا الُحِرَيـةْ ِتْخــــِدْم                ِغْيـــْر الَطَحاِنْيــــْن     َواَل

  (44) حيو تاول اتلنيا : العربيا وفناو نموذج آدر ع  الاوميا
 قُـْولْ َيــاِلـْي ُظْلُمـــْوا الَمْسـْؤوْل       َأِجـْ َنْعُطوْه الَمعْ             
 الِنَظــاْم ْعِلْيِكــْم َمْحـــُلوْل       َوْعاَلْش ْتُروُحـْوا ُقْوِمَيةْ             

رلم الةروش الااعيا التي كا  يعيشها المجتمع الجزائري م  همع وبطش العدو  ال أنها تمد يدفا 
ت الشعب وأ  تبعدفم ل شعب بعدم التحاههم في هفوش العدو وذلو بتوفير كل ما تعتطيع أ  ت بي حاجا

بأ  يكونوا عبد لفرنعا لك  شجاعا المجافدي  أهنع فرنعا أنه حر ينشد الحريا والعوم ويرفض أ  تدا  
 كرامته تحت أي دغط وأنه هادر ع   تحمل المع،وليا في ةل الةروش الهعبا.

 ة :   الحري حب-خامسا

الادم   ومنذ اتمد البعيد  الحريا في حق مشروع لكل شعب وأما وهد عرش فذا مهط   منذ 
االعتاول وا   كانت  الشعبي مرادفا ل فة الحريات ، والحريا في المفهوموالشعوب تكاف  م  أجل اعترجاع 

لمدطهدة فهو حق ، والحريا ح م جميل يتمنات كل فرد م  أفراد المجتمع داها الشعوب االحريا أشمل
 (45) ول اتلنيا الشعبيا :، ععت الشعوب دائما ل حهول ع يه ، حيو تاطبيعي

 َياِلْيِلــْي َياَمـــا َوَأَنـــا ْعَلى ُلْوِلَيا      ِنْكِتـــْب ِبالْسَطاْنَبا ِوْنِجيْب الُحِرَيةْ     
ر طي ا مراحل الكفاح المع   أمو في فاد تحدثت اتلنيا الشعبيا كثيرا ع  الحريا واالعتاول والنه

 (46) الحهول ع يها يوما ما، فتاول في فذا المودوع:
 َبْرِكْت َربْيـْي ِوالَرُسـوْل          اْحَنا اللْيْي ْنِجْيُبوا الُحِرَيـةْ          
 (47) : ألنيا أدرى وتاول في
 كْ ـْدزَاِيــْر َأَنـا ِنْشِتْيـْك          َواهلْل َمـا ْنَسِلـْم ِفيْ          
 ِواْنِعيُشْوا ِفْي ِظْل الُحِرَيةْ     ـْي ِنْفِديْك    ْبُروِحـْي ِوْبَدمِ          

 (48) :أدرى ألنياوفي 
 اْز ْكاَلِلْي ِرْجَلَياـَوَيَمـا َمــا ِتْبِكْيِش ْعَلَيا           الَباُطوقَ          

 ْت الُحِرَيــةْ ــَواهلْل َمــا َنْرَجــْع              ِإال  ِإَذا ِجبِ       
  (49) :ألنيا أدرىوفي 
 اْح               َوَأَنا ْنَواِصــــْل الِكفَاحْ ـْد َواْرتَ ـَيا َشِهْيْد ُأْرقِ       
 اْنِجْيُبْوا الُحِرَيْة ْقِرْيـبْ    ْد             ــْدُكْم َيا َشِهيْ َهَذاَك َعهْ      

 يا يعافد المغني الشهيد بمواه ا الكفاح وأ  تدحيته ل  تذفب فبا .في فذت اتلن
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  (50) : ىدر ألنيا أوفي 
 ْة الَشْرِقَيـــةْ ـْة        َيا ُثَواْر الِجهِ ـاَلِزْم ْنِجْيـــُبْوا الُحِريَ       

اعترجاعه منذ وطئت أهدام ع     الحق بفدل عزمه وهد نج  الشعب الجزائري في الحهول ع 
االعتعمار المحتل أردنا وكا  ثمنها فو اعتشهاد الم يو  ونهش شهيد حيو ذكرت اتلنيا الشعبيا فذا 

 (51)النهر باولها : 
 ِوالَضــْو ْعِلْيَنا َبــانْ ْن    ْطَلْعَنــا ِفْي الَمْيــَدا                        

 َتْحَيـا الَجزَاِيْر ِوِلْي َكاْن َكانْ                                     
 َوَأِدْيَنا اإِلْسِتْقـــــاَلْل   اْرِبْحَنا ِواْتَهِنْيــــــَنا                         

 رَاِهْم َعْلُقْوا َلْعـــاَلمْ   ْدَنا ِوْبَناْتَنا اْتَهِنْيَنا ِبْباَلْدَنا ِوْوالَ                       
 اْن ِوِلْي َكاْن كَ   رْ ـَتْحَيا الَجزَايِ                                   

 : وتذكر جرائمه نبذ االستعمار-سادسا
الااعدة الشرهيا، ت   منطااالثوريا ع  بعض نماذج الة م والغب  تفل اتلاني الشعبيا تحدثت 

 (52)نذكر م  بينها :  ر الع ميات الععكريا نفذ م  طرفهم،اكب
 ارْ َيـا ُشـْوفُــْو الَدَمـاْر      ِكـْي َنِطـْق َحَتى ِلْحمَ   
 ةْ َنْحِكْم ِفالُجْنِدَيــوْل ْفرَاْنَسا َتْحِرْق ِفالـُدَواْر     ِوْتقُـ  
 ـةْ ِفالَجزَاِيْر     َعــاِدْت َحَيــــ رْ اْه ْنَفكِ َياْو َقـدَ   

 ـْة.َدْم الُشَبـاْن ْيَقِطـــْر      ْمَبـَزْع ِفْي ُكــْل ْثِنيَ          
 (53)وفي مودوع آدر : 

 رْ ا ْصِغيـْغَدْرِتْيِنْي َوَأنَ َداَرْة       ا َيا الَغــسَ ْفرَانْ   
 ـرْ َلْو َكاْن َرِبْي ِلْكِبي           رَاْر    ْي ِلْمـلِ َشِرْبتِ 
 ْر ْل َرِبْي ِلْكِبيـْنَوكِ             اَرْة    ْي مَ نَخِلْيِتيْ 

يا بفعل الاتل والتعذيب تجعد فذت المااطع آثار الة م والغب  الذي ع طته فرنعا ع   الجمافير الشعب
 ، لكثرة اعتفحال الموت .، وجريحا، والدما  تعيل وكأنها جدول ما ينا، فالا وب حز والتنكيل

 (54)نجد أيدا هور حيا دالا ع   الحارة وفي تاول :  ألنيا أدرىوفي 
  َواْش ِنْحِكيْلُكْم َواْش اْنقُــوْل     َعِدْيَنا ِاْسِنيْن ِفْي َأَشْد الُهولْ 

 َرةْ ْوْل ْحَياُتو ِفْي ِحْيـطُ        َقَداْه َواِحْد ِفْيَنا ْبَقا َمْهُبوْل   
 ْي ْمَعِمْر ِباإِلْيَمـانْ َقْلبِ       ِجيْت ِنْحِكْيْلُكْم َيا ِلْخـَواْن    

 َرةْ ِوالَمْكـَرْة َأْهْل الِغيْ       اْن   ِكْيَفـاْش َقاِوْمَنـا ْلِعْديَ 
 ارْ ِكْيَفاْش َشِعْبَنا ْصَمْد ْوثَ        ْم َيا ِكرَاْم     كُ ِجيـْت ِنْحِكْيل     
 َرةْ وَضْرِب الن اْر           ُقْلَنا اَل َيا َحضْ  ْم الَتْعِذيبْ َرغْ    

 نْ ْفرَاْنسا َيا َساْمِعيْن                   ِحْسِبْتَنا َسرَاقي     
 َرةْ ُفْو الُحقْ ا ِعنْدَنا َحت ى ِديْن                 ُشوْ مَ     
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اد والتعذيب وكيش وفنا هاحب اتلنيا يحكي ويتغب  كيش مارعت فرنعا ع يه كل أنواع االدطه
 ، وهالت لهم أنتم لي  لكم دي  وال مبادئ تحكمهم .نعتتهم بالعرها

 (55)نجد أيدا في مودوع آدتتر : و 
 وْ َخِلْت الَهــْم ِفْي ُأُمـاَرْة ِلُدوْرَأْي أُدوْرعَلى َدُمْوا     َأَداُتْوا ُهَو وْ الَطيَ  
 الَطَياَرْة ِلُدوْر َأْي ِاُدوْر ْعَلى اَفاُدْوا      َأَداُتْوا ُهَو ْوَخِلْت الَهْم ِفْي ْواَلُدْوا  
 ِلْوا َفْرْد ُأَخْي ُأْو َقُصْوُلْوا ُوْذِنيـهْ ْه       ِقتْ ِلْيـُدوْر َأْي اُدوْر عْ الَطَياَرْة ِلـ  
 الَطَياَرْة ِلـُدوْر َأْي اُدوْر ْعَلى َعْرُشو     ِقْتُلْوا َفرْد ُأَخْي وُقْعــُرْوُلو َكْرُشْوا     
وفنا تبدو لنا هورة لب  أحد اتعر التي أعتشهد فرد منها ، والهورة البشعا التي هتل بها ،  

 ورة التعذيب التي ت اافا م  طرش المعتعمر الغاشم.وتةهر لنا أيدا ه
   : احترام المواطنة وتثمين العالقات االجتماعية-سابعا

، أثرت في تطور اتلنيا     الثورة الجزائريا و الةروش الااعيا التي عاشها الشعب الجزائري
عارو و أثارفا في الحياة و ، فبعد أ  كانت تهور المعارو الحربيا أهبحت تهور انتكاعا فذت المالشعبيا

مجاالتها المدت فا فاد فادت اتلنيا الشعبيا في أعماق المجتمع وهورته العوهات االجتماعيا و م  
 (56)مدامينها اتم التي اكتوت بنار الفاجعا ع   ولدفا :  

 ْة ِتْبِكْي ِتْبِكْي ِوْتْنوْح       َقاِلْت َأُدْوِلْي ْوِلْيِدْي َماَعاْد َأْيَرَوْح ُلِمْيمَ            
  ُلِمْيَمْة ِتْبِكْي ِتْبِكْي ِوْتُنوْح       َقاِلْت َضاِقْت َلْحَواْل ْوَفِرْج َياَربْيْي            

ي امت كها الواهع باتما وجراحه ا  التو لاد كشفت اتلنيا الشعبيا ع  حاياا اتم و حالتها التاهبي
 (57)مزهتها ةروش الحياة الااعيا :  و 

 اْش َطا َما جَ ـِدْي ابْ ى ْوِليْ ـْعلَ       ِنْبِكْي ِو ْنَهاِتْي ِوْنَلِقْط ِفْي الُقْشَقاْش 
 َوارْ ــِدْي َأُدوْه الثُ ى ْوِليْ ـْعلَ       اْر ِكْي ِوْنَهاِتْي ِو اْنَدِوْر ِفْي الُدوَ ـِنبْ 

واطش الجياشا الم يئا باتحزا  العو الفراق رت اتلنيا الشعبيا لوعا الحز  و في مودع أدر هو و 
 (58)اآلالم عند عماعها لدبر وفاة ف ذة كبدفا فتاول اتلنيا : و 

 ْعَلى ْوِلْيِدْي َراْح ْوَخاَلِلْي الَقَشاِبَيْة     ْي ِبَيا ـْي َواْش الل  ـْي ِوْنَهاتِ ـْبكِ نِ         
 وْه ْمَع ِلْعِشَيْة ـــِدْي ِقْتلُ ْعَلى ْوِليْ     ْي ِبَيا ـْي َواْش اللْي ـْي ِوْنَهاتِ ـِنْبكِ         

ها مكروت في و ال يهيب ولدفا تنها ا  فراق اتم لولدفا فو أكبر فاجعا لها فاتم ترد  أ  يهيب
هد  دتهها اهلل عبحانه و تعال  بالعطش و الحنا  و هفا اتموما التي تتمنافا أي امرأة ، و ع يه ف ي  
بالهي  ع   أي أم في الدنيا أ  تفاد هرة عينها، وتهش اتلنيا الشعبيا حرها اتم التي أهابتها جرا  فراق 

 (59) بنها: 
  ـَياِعْينَ   وْ ـُممُ    ِديْ َعْوِليْ      ْي ِوْنَهاِتْي ْتُحْرُقْوا ْكِبْيَداِتْي ـِنْبكِ          

في كل مرة كانت اتلنيا الشعبيا تهور معانات اتم وهورت الحعرة والندم التي كانت تعيشها و 
 الفراق كأ  تأدذ فرنعا شباب الجزائر لددمتها حيو تاول اتلنيا:لفراق ف ذة كبدفا، ولاد تعددت أعباب 

(60) 
 الُرْوِمْي ِلْقِصيْر َيا َماَما         الُرْوِمْي ِلْقِصيــــرْ                    



 13 

 ِقيْت          ْوَخاَلِنْي ْصِغيــــْر ِدْي وبْ ــَداِلْي ْوِليْ                    
 ْي الَحُلوْف          الُرْوِمي الَحُلوفْ ــــالُرْومِ                    
 ِدْي          ْوِعْيِنـــْي ْتُشوفْ ــــْي وِليْ ــَدالِ                    

 :(61)وتاول اتلنيا في مودع آدر
 ِديْ ــْي ِسْيِدْي        َواْش ْعَملْت َأَنا ِوْوِليْ ـــــــَياَربْي                    
 ـْوا ِبْيِدْي         َو أِد ْتُهْوِلْي الَدْوَلْة الُرْوِمَيةْ ــــــَرِبْيتُ                    

عا  ال واتي اكتوي  نا نجد هنفا آدر م  النباإلدافا  ل  ما ه نات ع  معانات اتم لفراق ابنها فإن
، فالزوجا أيدا كانت في اتدرى تحمل م  عذاب الفرها ع  زوجها بنار البعد والفراق وف  الزوجات

هبض ع يه م  طرش الع طات الفرنعيا  ثر الوشايا التي ياوم بها عمو،فا عندما يكشفو  أمرا م   الذي
 (62)يشكو  مجرد الشو في أمرت : يعمل لهال  جيش التحرير الوطني أو 

 َو اهلْل َياَكاْف ُبْوَعَباْد          َماَذا ِفْيْك ِمْن ِبْيَعـــاْت                   
 َبــاْت َأِدْيِتْيِلْي ِسيْد الِرَجاَلْة          َو ْأَنا الِلْيَلْة ِويْن نْ                  

 (63) وفي مودع آدر تاول :
 آْه َيا ْجَبْل ُبوَحَجــــاْر          َيْعِطيْك ْحِرْيَقــــْة ِبالن ارْ                  
 ِلْواَلْد ْصَغارْ  َأِدْيِتْيِلْي ُمْواَل ِبْيِتــــْي          ْوَخِلْيِتْيِلـــيْ                  

وتتواهل معاناة المرأة دائما لفراق أحبتها، فالمرأة هبل أ  تكو  زوجا وأما في أدت وفي منبع 
العاطفا واتحاعي  ، وهد حم ت دائما عذاب الفراق جرا  االعتعمار الغاشم الذي عمل ع   نشر الحز  

لنيا ي يدترق هدرفا وتهبه في هالب اتوااللم ، وما كا  أمام اتدت  ال ا  تعبر ع  ذلو اتلم الذ
 (64):الشعبيا وم  أمث ا ذلو تاول

 َما ِنْرِكِبْش ْعُروْس            ْوَما ِنِديْش الَقاُطوْ                        
 ْد ُأَما            ِلـــْي ْدَفْنُتْوا ِبْيَدَياَنْحِزْن ْعَلى ِولِ                        

فا تتوعد بعدم الزواج فهذا الماطع يبي  لنا شدة حز  و ألم اتدت ع   فراق أديها ، بحيو نجد
 (65)و في مودع آدر تاول : حزنا ع يه، 

 اِرْح ِبالِدْنَيا  ْوَياَل َداِرْت ِبيْه ُخْوَيا فَ                         
 ْوِســْي َياُلِمْيَمْة ْوِسـْي َماِتْبِكْيــْش                         
 ْوِلْيــِدْك ُمَجــــاِهْد رَاَيْح َماْيَوِليْش                            

عتريها  ال أنها بايت لذي يو فذا الماطع وا   دل ع   شي  فإنه يدل ع   أ  اتدت رلم الحز  ا
 .  هامدة

، وفي هردا لوم و زجر ل عدو طالبا منه أ  يكش و تفجع البنت ، فتوجه هردا حزيناون حة كذل
 (66) أيديه ع  عفو دما  أفراد أعرتها :

 َما ُتِضْرِبيْش  رَا          اِحْبِسيْ ـالَطَياَرْة الَصفْ                
 ْش ـُلِمْيَمــْة َماَتْضِنيْ   َأَنا ِعْنِدْي َفرْد ُأَخْي                     

 الهوامش:



 14 

                                                 

 .237، د.ت،  ص3ل التعبير في اتدب الشعبي، دار لريب ل طباعا والنشر والتوزيع، الاافرة، طنبي ا  برافيم، أشكا -1

لمهريا، دار الكتاب العربي، ألكعندر فجرتي كراب، ع م الف ك ور، ترجما :أحمد رشدي هال ، وزارة الثاافا ا -2
 . 253، ص 1967الاافرة،

 . 247، ص1978بيا، الهيئا العاما المهريا ل كتاب، فوزي العنتيل، بي  الف ك ور والثاافا الشع -3

 .222، ص1968أحمد مرعي، اتلنيا الشعبيا، الهيئا العاما ل تأليش والنشر، الاافرة،  -4

 . 11ص  1981اتمير جعفر، الف  الغنائي في الد يج العربي، وزارة الثاافا و اإلعوم، دار الجاحة، بغداد،  عبد -5

مجدي محمد شم  الدي ، اتلنيا الشعبيا بي  الدراعات الشرهيا و الغربيا، الهيئا العاما لاهور الثاافا  مهر،  -6
 .119، ص2118

 .15، د.ت، ص 2دار المعارش ،الاافرة ،ط  ينةر: شوهي ديش، الشعر و طوابعه الشعبيا ع   مر العهور، -7

 . 21، ص 2111بد، بيروت،  برافيم م حم، التراو والشعر، عالم الكتب الحديو،  ر  -8

 .128، ص 1981، 1ع يما  نور،  اتدب الجزائري  في رحاب الرفض و التحرير، دار المويي ، بيروت، ط  -9

 . 2113عنا، الاالا، شهر أفريل  58الراويا : حدة بوطبا  مدونا اتلاني الشعبيا،- 10

 عنا، الزيتونا. 77الراوي : محمد ع مي نفعه،- 11

 عنا، الريغيا.  79الراويا : حوة  بولراش  نفعه، - 12

 عنا، الاالا. 58الراويا : حدة بوطبا   نفعه، - 13

 معك  البعبا . 211عنا، حي  72رب  فنشيري  الراوي : نفعه، - 14

 عنا، الزيتونا. 75الراويا : ددرة ع طاني  نفعه، - 15

 عنا، الزيتونا. 77محمد ع ميالراوي :  نفعه، - 16

 عنا، بوهو . 68العبتي بوعاليا الراوي :  نفعه، - 17

 زيتونا.عنا، ال 76الراويا : ددرة ع طاني  نفعه، - 18

 عنا، بوهو . 71التونعي مويعي الراوي :  نفعه، - 19

 عنا، الزيتونا.76الراويا : ددرة ع طاني  نفعه، - 20

 عنا، ب  مهيدي . 48الراويا : زينا زيتي نفعه،  - 21

 عنا، ماكعا بوهو . 72: لددر بوعاليا  الراوي نفعه، - 22

 عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري  نفعه، - 23

 عنا، الزيتونا. 76ني الراويا : ددرة ع طا نفعه، - 24

 عنا، الريغيا. 79يا : حوة بولرافا الراو  نفعه، - 25

 عنا، بوهو . 78: العايش هواعم  الراوي نفعه، - 26

 .عي  الكرماعنا،  82الراويا : فدا عالم   نفعه، - 27

 عنا، بوهو  . 72: لددر بوعاليا الراوي   نفعه، - 28

 عنا، بوهو . 71زواوي العايش الراويا :   نفعه، - 29

 عنا، بوهو . 68: العبتي بوعاليا  الراوي  نفعه، - 30

 .عنا تام وكا ناحيا هالما  48زينا زيتي  الراويا :  نفعه، - 31

 .تام وكا ناحيا هالماعنا،  71الراويا : مويعي التونعي   نفعه، - 32

 .تام وكا ناحيا هالماا، عن 58الراويا : حدة بوطبا   نفعه، - 33

 .تام وكا ناحيا هالماعنا،  76 الراويا : يمينا لوامي نفعه، - 34

 عنا، تام وكا ناحيا هالما. 76الراويا : يمينا لوامي  نفعه، - 35

 عنا، البعبا .  72الراويا : رب  فنشيري  نفعه، - 36



 15 

                                                                                                                                                           

  عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري نفعه،  - 37
  ا، البعبا .عن 72الراويا : رب  فنشيري  نفعه، - 38
  عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري  نفعه، - 39
  عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري  نفعه، - 40
  عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري  نفعه، - 41
 عنا، بوهو . 71الراويا : العايش  هواعم  نفعه، - 42

 عنا، ب  مهيدي. 48الراويا : زينا زيتي  نفعه، - 43

  عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري  نفعه، - 44
 عنا، مشتا عناني حع  عي  الكرما. 66الراويا : ع مي ند ا  نفعه، - 45

 .بوحجار ناحيا عوق افرا عنا،  58مناولتا ع  طريق العماع ، حدة بوطبا   نفعه، - 46

 .بوحجار ناحيا عوق افرا عنا،  81الراويا : هالحا تريدي   نفعه، - 47

 .بوحجار ناحيا عوق افرا عنا،  58الراويا : حدة بوطبا   نفعه، - 48

 .بوحجار ناحيا عوق افرا عنا،  58الراويا : حدة بوطبا   نفعه، - 49

  عنا، بوهو . 71الراويا : محمد بوعاليا   نفعه، - 50
 عنا، بوهو . 71الراويا : العايش زواوي  نفعه، - 51

 عنا، الزيتونا.  77الراوي : محمد ع مي  نفعه، - 52

 عنا، الزيتونا. 76الراويا : ددرة ع طاني  نفعه، - 53

 عنا، الزيتونا . 77الراوي : محمد ع مي  نفعه، - 54

 عنا، مشتا عناني حع  عي  الكرما. 66الراويا : ند ا ع مي   نفعه، - 55

 عنا، النشيعا حمام عيدي طراد. 76الراويا : شه ا ع طاني   نفعه، - 56

 عنا، عي  الععل. 55الراويا : رب  مباركي   نفعه، - 57

 عنا، عي  الععل.  55الراويا : رب  مباركي   نفعه، - 58

 عنا، عي  الععل.  55ا : رب  مباركي الراوي  نفعه، - 59

 عنا، الب وط ب ديا الزيتونا. 66الراويا : ياهوتا زديري   نفعه، - 60

 اديا الزيتونا .عنا، المر  82الراويا : فدا عالم  نفعه، - 61

 عنا ،عي  الععل. 55الراوي : رب  مباركي   نفعه، - 62

 عنا ،عي  الععل. 55الراوي : رب  مباركي   نفعه، - 63

 عنا، الب وط ب ديا الزيتونا . 66الراويا : ياهوتا زديري   نفعه، - 64

 عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري   نفعه، - 65

  عنا، البعبا . 72الراويا : رب  فنشيري   نفعه، - 66



1 
 

 ضوابط منهجية في آليات إجراء المقابلة الشخصية في الرواية الشفوية
 عثماني الجباري .أ

 واإلنسانية االجتماعية العلوم كلية
 بالوادي لخضر حمه جامعة

 توطئة:

 ،في مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية واألدبيبدو أن أهمية التراث الشفاهي واستعماله كمصدر 
؛ ثالم ولعل ما أّخر دخوله إلى دائرة التاريخ ويلقى رواًجا في األوساط العلمية.تزداد في اآلونة األخيرة، 

أن المؤرخين ينظرون إلى ذلك التراث نظرة غير جدية، ويّعدونه ضرًبا من الفنون الشعبية التي ال يمكن 
 حياة تهم مختلقة قضايا حول الحية، الشهادات تسجيل في مهمة أداة الشفوي المنهج وُيعد الركون إليها.

يكون  ما غالبا التاريخي، الخبر تناول في التعددية يعزز التاريخي، البحث طرق أحد وهو الناس، جميع
 الرواية تحويل إلى يسعى علمي منهج إلى يرقى أن له المكتوبة، ويمكن األرشيفية المصادر من مستبعدا

 خالل من الماضية، األخبار لتوثيق الحديثة والتقنيات الوسائل باستعمال محفوظة؛ نصوص إلى الشفوية

 والصورة، بالصوت التسجيل آالت على ذلك في ونستعين متينة، علمية أسس على التاريخية الوقائع تدوين

عطاءها الشفوي، التاريخ مصادر تطوير عملية في الحديثة التقنيات هذه وتساهم  الالزمة؛ المصداقية وا 

  الباحثين. متناول في تكون حتى

 الباحث بين المباشرة المقابالت المحورية نقطتها بحثية، إجراءات على باألساس المنهج هذا يعتمدو 

 استنباط بغية ؛الذاكرة تنشيط على محالة ال تساعد والتي التاريخيين، الفاعلين أي الشهادات، وأصحاب
 الشفوي المنهج إن األخرى. بالمصادر مقارنتها مع صحتها، من والتأكد فيها التدقيق ليتم الالزمة المعلومات

 التاريخ فيهما. إن الملحوظ الضعف لتجاوز ،الشفوية والرواية المكتوب النص بين التفاعل ينتج الذي هو
 لمقاربات المجال تفتح التي اإلنسانية العلوم جل يخص التخصصات، متعدد بحث منهج هو الشفوي

  .1ومعقدة جديدة إشكالية

 فوي،جزءاً من منهجيات البحث في التاريخ الش ؛ فهيالمقابلة الشخصية الشفوي التاريخ دعائم ومن
فيما  عد فائدة كبيرة له في مختلف جوانب لقاءاته بالرواةيُ  ؛ولعل التزام الباحث بتنفيذها حسب األصول

هي، ؛ ألجل تسجيل النص الشفابالتاريخ الحي. بل إن المقابلة الشخصية، أو ما ُيسميه بعضهم بعد
نسانية ال يمكن الوصول إليها من خالل النص المكتوبتوضح أب المقابلة ومن منطلق أن  .2عاًدا نفسية وا 

وتنفذ من أجل  بعتّ صحفيًا، بل هي مقابلة تاريخية لها أسس وعناصر يجب أن تُ  الشخصية ليست لقاءً 
ونوضح قدر  المقابلة، من الهدف ، نحاول في هذه المساهمة أن نستجليالوصول إلى الحقيقة التاريخية

 اإلمكان منهجية تنفيذها في التاريخ الشفوي، من خالل الفقرات اآلتية.
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 :والمميزات األسس الشفوية، الرواية -1

. والرواية الشفففففففففوية 3الرواية لغة: الذي يأتي القوم بعلم أو خبر فيرويه، كأنه أتاهم يريهم من ذلك
 بدراسففة والشففعوب الدول تهتماصففطالحًا: هي ما تتناقله األجيال شفففاهيًة من أحداث مضففت وانقضففت. 

 وال أصول، وال حضارة، لها ليس لها تاريخ، ليس التي الشفعوب ألن والحديث؛ والوسفيط القديم تاريخها
 االقتصفففففففففادية لألنشفففففففففطة تلفةالمخ يعكس األوجه فالتاريخ الحضفففففففففارية، األسفففففففففس إلى وتفتقر جذور،

 الحاضفففر، على للتعرف التاريخية أهمية الدراسفففات وتزداد 4الحياة، وهو مرآة والسفففياسفففية، واالجتماعية
 خبرات الماضي.  من االستفادة خالل من بالمستقبل، والتنبؤ

 عن، تسففففجيل عبارة وهو الشفففففوي  )التاريخ باسففففم التاريخية ُعرف الدراسففففات من نوع وقد ظهر
 على معتمًدا المكتوبة، المادة عن تختلف بطريقة القريب الماضفففففففففففففي في وتجاربهم الناس ذكريات
 مجموعة من عن عبارة هو المقابلة. أو شفففففكل المحادثة وتأخذ شفففففخصفففففين، بين المنضفففففبطة المحادثة
 بل مصفففففدر إشفففففاعة، أو ثرثرة، أو فلوكلوًرا، ليس بذلك الخاصفففففة. وهو تجاربهم حول الناس شفففففهادات

 يتم التي على الرواية الشفففففففوي التاريخ يرتكز لدى المؤرخين. المتوفرة المكتوبة التاريخية للمادة تعزيز
 والراوي، واألسففففئلة، ووسففففائل المقابل، هي: مكونات عدة وللمقابلة ،خالل المقابلة من عليها الحصففففول

 الشففففففوية الرواية المنطوقة، وتدرس والكلمة اإلنسفففففانية الذاكرة على الشففففففوي التاريخ التسفففففجيل. ويعتمد
 :5هما هامين أمرين

 واحد أو جيل األجيال، عبر الشفوية الروايات خالل من البعيد الماضي دراسة وهو :الشفوي التراث -
 والمواقف، عن القصص والحديث والمجتمع، العمل، وزمالء والجيران، العائلة، أفراد بين األقل، على

 زمان. وأيام والتجارب،
 أحداث حياتهم، من وذكرياتهم األفراد روايات خالل من القريب، الماضي دراسة وهو :الحياة تاريخ -

 فيها. شاركوا التي تلك أو ومشاهداتهم، وخبراتهم،

والذي يهمله الكثير من الكتاب  ،لألمم هو في الجانب الشفهي يإن جزًءا كبيًرا من التاريخ الحقيق
ؤساء عبر تركيزهم على تاريخ الحكام، والخلفاء، ور ، السياسية ال أكثر الذين حصروا التاريخ في الجنبة

الدول، واألمم السابقة والالحقة، وما يدور حولهم من أحداٍث سياسية، أو حروب ومعارك، وال يقومون 
برصد أو توثيق ومعالجة ما يدور داخل المنازل واألحياء، أو فيما بين الناس وداخل المجتمعات، أو ما 

المحجوبين ب ،ُيسم ونوالذين  ؛إن هناك قسًما من الشعوب، أو المجتمعات  .)الشوارع الخلفية ى حديثًاُيسم  
ألمية التي البدائية التي تعيشها، أو ا ؛ال تستطيع كتابة تاريخها بنفسها لعدة أسباب منها عن التاريخ،

بسطاء من المزارعين، وقاطعي كعمال المناجم، وال ،تطغى عليها، أو طبيعة األعمال التي تقوم بها
بشرية ولذلك فإن هذا التاريخ الشفهي يسهم في توثيق هؤالء، ويكشف لل ؛األشجار، أو الحرفيين التقليديين

  .6جوانَب ربما تبقى غائبة عن الوعي التاريخي لوال التاريخ الشفهي
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قد يتراجع عن رأيه  التاريخ،من يظنُّ أن الروايات الشفهي ة ال تصلح وثائق ومستندات لدراسة  إن  
نة كانت في األْصل أن إذا تذك ر روايات شفهية متناِقلة قبل أن ُتدون، وعلى هذا  أغلب الوثائق المدو 

نة، وال تتفو ق األخيرة األساس فإن الوثائق على األولى، إال بكْوِنها  الشفهي ة ال تقلُّ أهمي ة عن الوثائق المدو 
من الت زوير، ولكن ليس من الص عب أن نضَع ضوابط ُمماِثلة  للتأكُّد منها، وخلوِّها تخضع لطُرق متعدِّدة

 .7الوثائق الش فهية قبل تسجيلها، بواسطة آالت الت سجيل أو تدوينها إلثبات صح ة

التي تجعل منها مصدرا إضافيا مهما في البحوث العلمية، من خالل  ،للرواية الشفوية مميزاتهاو 
ما يتوفر فيها من عناصر، وأهمها، أوال: المعلومات التي يتحصل عليها الباحث من الرواية الشفوية 

من تخطر على باله، في كونها تدخل ضل تكن تزوده بمعلومات لمو والتي تغطي جوانب واسعة ببحثه، 
ه بعدها من يمكن ؛ مّما: تكشف للباحث على جوانب من الصفات الشخصية لألفرادموضوع بحثه. ثانيا

من  ؛إبداء الرأي في مصداقية أحاديثهم. وثالثا: يشعر األفراد المقابلين بمكانتهم، وبدورهم الذي قاموا به
 القراءة يعرفون ال الذين للرواة وسيلة مهمةرابعا: المقابلة  خالل تلك األحداث التي يتكلمون عنها.

الرواية الشفوية التي ُتوصف بالمصداقية وتشكل . 8والمعوقين السن كبار األشخاص أو ،والكتابة
معرفتها و  على عدة أسس يجب التثبت بها، والموضوعية، بال شك وثيقة تاريخية مهمة، بشرط أْن تُبنى

  :تلك األسسأو عند مراجعتها وتدقيقها، ومن  عند إجراء المقابالت، أو عند تفريغها،

ونظر مجريات  ونعني بها أْن يكون الشخص الُمقاَبل قد رأى وشاهد ؛النظر والرؤية والمشاهدة -
 األحداث.

أو كان من صانعي ذلك الحدث، أو  أن يكون الشخص قد اشترك في حدث معين، بحيث ؛المشاركة -
 كان حاضرا عند وقوع الحدث.

المكان، وعاين موقع الحدث بعد حدوثه، والتأكد المعاينة؛ أي أن يكون الشخص قد وقف على عين  -
 من نتائج ذلك الحدث.

مؤرخ، أو  أو قاِض، أو قابل قد قام بتوجيه سؤال إلى عالم أو فقيه،لة؛ كأن يكون الشخص المُ ءالمسا -
 وغيرهم. أو مجاهد مفكر، أو تاجر

 القصص مثل والمصادر،الكتب  عنه تكتب لم جديًدا تطرح عندما الشفوية الرواية أهمية وتظهر
 يسمى ما أو العاديين، الناس تاريخ عن كما تعبر ذلك، وغير والصور والوثائق التراثية، والقضايا النادرة

 الطبيعية، والظواهر والمعارك األعيان أخبار أو السلطة، تجاذبات عن بعيد تاريخ فهو األهلي؛ بالتاريخ
  الرواة. ذاكرة من رصدها يمكن التي باألحداث ويفيض مؤدلج، غير هو تاريخ وبالتالي

 والثكنات والمتاحف، المدارس، وفي والعالمي، المحلي التاريخ في الشفوية وتستعمل الرواية
 وغير ذلك، والمناجم، المصانع في العمال وعند والرجال، النساء وعند والمدينة، والقرية، العسكرية،
 تاريخ في صياغة تفيد الجميع، من جيدة تاريخية مواد تجمع رسمي  غير كتاريخ) المقابلة فإن وبالتالي؛
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 كانت جوانب على معها، والتعرف تتم التي للشخصيات أعمق فهم في محددة. وتفيد تاريخية مرحلة
 مرحلة في المنطقة تاريخ صياغة وصناعة في الجميع إشراك إلى الشفوية الرواية غامضة. كما تسعى

 تتم بل غيره، دون لون أو دون آخر، جنس أو سن، دون سن عن الروايات جمع يقتصر فال ما،
 .9التاريخية األحداث هذه صناعة في ساهموا أناسٍ  مع المقابالت

 :مفهوم المقابلة لغة واصطالحا -2

 بالبحث، الخاصة التقنيات من عمله، كما تعد ومحور الشفوي، للتاريخ الزاوية حجر المقابلة تعتبر
 المقابلة تكون قد الظروف بعض وفي البحث، مشكالت من العديد فحص في استخدامها يمكن والتي
المقابلة في اللغة: الُمواجهة، يقال: قابله: لقيه . 10المعلومات على المتوفرة للحصول الوحيدة الطريقة هي

هادف وفي االصطالح: حوار لفظي مباشر . 11بوجهه، والشيء بالشيء عارضه، وقابل الكتاب بالكتاب
وواعي يتم بين شخصين )باحث ومبحوث ، أو بين شخص )باحث  ومجموعة من األشخاص؛ بغرض 
الحصول على معلومات دقيقة، يتعذر الحصول عليها باألدوات أو التقنيات األخرى، ويتم تقييده بالكتابة 

 .12أو التسجيل الصوتي أو المرئي

 ذاكرة وتذكير تحفيز بواسطة للباحث؛ معروف غير فرد حياة غور سبر فيها يتم طريقة المقابلة،و 
 محيطه االجتماعي، أو الشخصية، بحياته يتعلق فيما أو الماضي، إلى ترجع التي المعلومات حول الراوي
 المبحوث وقيم وآراء ومواقف بحياة مباشر بشكل المتعلقة الرئيسة لألسئلة تمهيدية أسئلة طرح طريق عن

 وُتعرف المقابلة أيضا؛ بأنها. 13شفوي بشكل إجاباتهم وتكون لوجه، وجًها العملية هذه وتحدث )الراوي ،

الشخص القائم بالمقابلة أن يستشير معلومات  يحاول حيث مواجهة، موقف في فردين بين يتم لفظي تفاعل
. 14أو آراء أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص آخرين، للحصول على بعض البيانات الموضوعية

 األول وُيعّرف الُمحاور، أو وثانيًا، السائل أواًل، المتحدث. :األساسيان ركناها أو عمادها عموما؛ً  والمقابلة

 ُيعّرف بالباحث، هذا باإلضافة إلى األسئلة، وآلة التسجيل.   والثاني بالّراوي، الشفوي التاريخ في

يتم  مات،المعلو في حين المقابلة عند آخر هي: وسيلة شفوية مباشرة، أو هاتفية أو تقنية لجمع 
. كما يمكن 15خاللها سؤال فرد أو خبير عن معلومات ال تتوفر عادة في الكتب أو المصادر األخرى

تعريف المقابلة بأنها محادثة موجهة، يقوم بها فرد مع آخر أو أفراد آخرين الستغاللها في بحث علمي، 
نما هي أداة  17الستبار. والمقابلة أو ا16أو االستعانة بها في التوجيه والتشخيص للعالج ليست منهجا، وا 

، القاإلطمن أدوات جمع المعلومات في البحث العلمي، بل وأكثرها استخداما وأحسنها وأفضلها على 
 .18األميةخاصة في المجتمعات التي تنتشر فيها 

 الباحث ،)شخص  بها يقوم موجهة محادثة"هي:  المقابلة أن القول يمكن السابقة التعريفات ومن
 أسئلة بواسطة وذلك معلومات، على الحصول بهدف آخرين؛ أشخاص أو )الراوي ، آخر شخص مع
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 للبحث مفيدة لتصبح شفوي؛ وبشكل لوجه، وجًها مباشر، بشكل المحادثة وتكون عليه، طرحها يتم
 المشاعر، مثل المكتوب، التاريخ لها يلتفت ال التي الجوانب وُتظهر المقابلة أيضا، بعض .19"العلمي

 يفرك أو دمعته، تسقط فعندما التاريخي، الحدث رواية على تأثير من لها وما واالنفعاالت، واألحاسيس،
 الراوي. على الحدث تأثير مدى على يدل ذلك وجهه، يكفهر أو يديه،

 :خطوات عملية في تنفيذ المقابلة الشخصية -3

، ةويالشف كل مشاريع الروايةفتاح النجاح في الجيد للمقابلة الشفوية، هو دون شك م اإلعداد
أهمية خاصة من حيث أن هناك فرصة حقيقية وسهلة أمام الباحث، للتأكد من صحة  األمرويكتسب هذا 

، عموما فويالش ن على الباحث الميداني في التراثودقة المعلومات الواردة في المصادر الشفوية؛ لذلك فإ
 ت جيدة قابلة لالستخدام والحفظ:أن يتبع الخطوات اآلتية لضمان الحصول على مقابال

 :المقابلة التمهيدية -أ

جزءًا من منهجيات البحث في التاريخ الشفوي،  20)جلسة االستكشاف تعتبر المقابلة التمهيدية 
حدى تقنيات إجراء المقابالت الشخصية الفعلية اريخ جرت العادة لدى الكثير من الباحثين في الت . وقدوا 

، إذ ُيجرون مقابالتهم الشخصية مع الرواة دون ترتيب وتنسيق هذه الجلسةمثل الشفوي على إهمال 
مسبق، على اعتبار أن المقابلة التمهيدية هي جهد إضافي ال ضرورة له، وتعزى هذه النظرة من طرف 
بعض الباحثين في التاريخ الشفوي إلى العجلة واالندفاع، مع أن البحث في التاريخ عامة يحتاج إلى جلد 

في  "ال تشتغل بسرعة، واعمل وكأن قول:بال عمالفالفضيلة األساسية في المؤرخ هي الصبر،  وصبر،
 ."اإلبطاء فائدة دائماً 

تعتبر المقابلة التمهيدية اتصاالً أولياً بين الباحث والراوي، وهي فرصة جيدة إلنشاء نوع من األلفة و 
يل الكثير ستلعب دورًا هامًا فيما بعد لتذل ؛وبطبيعة الحال فإن هذه العالقة الوليدة .والمودة والثقة بينهما

من العقبات التي قد تعترض سير البحث التاريخي أثناء المقابالت الفعلية التي سيجريها الباحث مع 
جد تعاونًا يالراوي، كذلك فإن هذه العالقة الناشئة ستخدم الباحث بشكل كبير، إذ أنه سيلقى تعاماًل وس

وبال شك فإن طبيعة هذا التعاون وحجمه ونوعه، ستحدده قدرة  .من طرف الراوي أكثر يسرًا ومرونة
الباحث على اكتساب مودة الرواي المستهدف، وكذلك براعته في الولوج إلى ذاكرته، فهناك مهارات 

قارب ايجابي في إحداث ت كي ينجح ؛ينبغي على الباحث في التاريخ الشفوي أن يتقنها في هذه المرحلة
بينه وبين الراوي، وهذه المهارات الشخصية والعلمية ينبغي أن يوظفها لهدف واحد، وهو محاولة اكتشاف 
شخصية الراوي من حيث سلوكه وصفاته وظروفه، فإذا نجح في تحقيق هذا الهدف، يكون قد نجح في 

ة، وتوجيهها لخدمة جوانب بحثه المختلفوبالتالي يستطيع توظيفها بشكل فاعل  ؛صنع مصادره الشفوية
"إنك ال تستطيع أن تؤرخ لعصر إال إذا ألممت بروحه. وال  :ويقول أحدهم نحو تحقيق أهدافه المرجوة،
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ا، بظروفه الشخصية أيض اإلحاطةتستطيع أن تؤرخ لرجل إال إذا ألممت بظروف عصره، وتمكنت من 
كثير من األحيان ذات أثر بعيد في توجيه فكره حتى أوصافه الجسمية البد من معرفتها، فهي في 

 .21وحياته"

ركنًا أساسيًا من أركان البحث في التاريخ الشفوي، فال يصح للباحث في  ،المقابلة التمهيديةو 
ألن  ؛التاريخ الشفوي أن يتغاضى عنها، فيقوم بإجراء المقابلة الفعلية قبل االنتهاء من المقابلة التمهيدية

ن  .سينجم عنه خلل منهجي واضح الخاطئ مثل هذا اإلجراء ء أي مقابلة فعلية تنفذ مع الراوي قبل إجراوا 
بروز بعض  بسبب توقع ؛مقابلة تمهيدية معه، ستكون معرضة للتعثر، وقد يصل األمر بها إلى اإلخفاق

بلة اكان من المفترض مناقشتها واالتفاق بشأنها مع الراوي أثناء المق ،الخالفات حول قضايا مختلفة
التمهيدية، وبسبب توقع ظهور ثغرات وقصور ومغالطات في جوانب من مادة الروايات الشفوية، جراء 

 الخاطئاإلجراء . و عدم التحضير واالستعداد لها مسبقًا من قبل الطرفين من الناحيتين العلمية والنفسية
يجب إتباع  ولتجنب ذلك ؛راً سيفرز نتاجًا مشوهًا ومنقوصًا ومبتو  ؛من قبل الباحث في التاريخ الشفوي

المنهج السليم في هذه المسألة، وهو إجراء مقابلة تمهيدية حسب أصول البحث في التاريخ الشفوي، وهذه 
. وليس 22المقابلة من شأنها أن تذلل عقبات البحث، وأن تدفع به نحو تحقيق األهداف بطريقة موضوعية

ولذلك ينصح بإجراء مقابلة تمهيدية قبل  ٬ادة الباحثكل من يستجيب ألجراء مقابلة شفوية بقادر على إف
ن بدت عماًل إضافيًا فإنها مهمة جدًا لألسباب  التسجيل للتعرف على الراوي وقدراته. إن مقابلة كهذه وا 

 :اآلتية

 تعرُّف الباحث بالّراوي، وتخلق بينهما نوعًا من التآلف والثقة. -
الراوي، وصفاء ذاكرته، وقدرته على االستذكار،   واستعداده تعطي فرصة للباحث الختبار معلومات  -

 للتعاون مع الباحث.
 تساعد الباحث على تعديل اسئلته بحيث تناسب الراوي. -
 تعرف الراوي بأهداف البحث، وتتيح له الفرصة لتنظيم أفكاره كي تناسبها. -
 المعنية بعد أن ُتسجل.ألخذ موافقة الراوي على استخدام الرواية من قبل الجهات  -

ُتعّرف الباحث على الظروف التي ستتم فيها عملية التسجيل، من حيث توافر اإلمكانيات الفنية  -
مثل الهدوء، ومصدر للطاقة؛ ولذلك يفضل ان يجري هذا اللقاء في المكان نفسه الذي ستنفذ فيه 

 المقابلة الحقيقية إن أمكن.

 :المقابلةاطالع الراوي على موضوع ضرورة  -ت 

من المفيد كثيرًا أن يكون الراوي على علم بموضوع المقابلة، والباحث الناجح في التاريخ الشفوي  
عليه أن يزود الراوي بأمرين خالل المقابلة هما: ملخص عن الموضوع، ومجموعة األسئلة المقترح 
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ألن هذا اإلجراء سيخدم الباحث كثيرًا خالل المقابلة الشخصية الفعلية، حيث سيكون لدى  ؛طرحها عليه
وعلى مجموعة األسئلة المقترحة، كذلك سيكون لديه  ،الراوي فرصة لإلطالع على ملخص الموضوع
 من أجل التفكير والتذكر والمراجعة بشكل دقيق ومنظم، ؛مساحة زمنية مناسبة تمكنه من التحرك فيها

 سبق.ودون ترتيب وتنسيق م مفاجئويسترجع أحداث ومواقف لم تكن لتحصل لو تمت المقابلة بشكل 

سيتضح بشكل جلي خالل المقابلة الفعلية، فتراه يطرح  ،إن إلمام الراوي بموضوع البحث
 ؛ن وأدلةويدعمها بما يملكه من قرائ ،الموضوعات بشكل شمولي دقيق، وقد يوثق رواياته بمصادر مختلفة

ألن إطالعه المسبق على موضوع البحث منحه فرصة قوية لتجميع مادة الموضوع وتنظيمها وتبويبها، 
وبالتالي فإن طروحاته ستكون مفصلة وأكثر موضوعية، كذلك فإن هذه الفرصة ستساهم في تنقية أقواله 

لإلدالء  ؛توطينهاها و من الشوائب والزيف، على اعتبار أنه كانت لديه فرصة كافية لمراجعة نفسه ومحاسبت
بما يمليه عليه ضميره، بخالف لو تمت المقابلة بشكل عفوي، فقد ال تكون لديه فرصة لتنظيم أفكاره 
ومراجعة ضميره، ومن المحتمل في هذه الحالة أن تكون رواياته عبارة عن ردات أفعال متسرعة ومتهورة 

قد  ،على الراوي أثناء المقابلة التمهيدية كذلك فإن عرض الموضوع مسبقاً ، أكثر منها حقائق تاريخية
يحفزه ويدفعه للبحث عن موجودات ومقتنيات لها صلة بالموضوع، سواء كانت مخططات أو خرائط أو 
ن حدث هذا فهو إنجاز يسجل للباحث، فيكون قد وفر لبحثه قرائن  صور أو مستندات أو ما شابه، وا 

اإلجراء من شأنه أن يعطي فرصة للراوي لرصد قائمة ودالئل تدعم رواياته الشفوية، كذلك فإن هذا 
بأسماء رواة آخرين لهم صلة بالحدث، وهذا الشيء إن تحقق فإنه سيخدم الباحث بدرجة كبيرة، إذ أنه 

 .23سيوفر عليه جهدًا كان سيبذله للبحث عن رواته

 :تحديد زمان ومكان المقابلة -ث

المقابلة التمهيدية فرصة كبيرة لتحديد المكان الذي سيلتقي فيه الباحث مع الراوي، وعلى  مثلت
الباحث في التاريخ الشفوي أن يدرك بأن المكان يحتل مكانة خاصة في نفوس الكثيرين، وأنه يعني لديهم 

في ذاكرتهم  شال زالت تعي ،أشياء كثيرة، فهو يمثل بالنسبة لهم الماضي بكل ما فيه من صور ومظاهر
في  ولذلك ينبغي على الباحث .وتقتات بها مشاعرهم، فالماضي هو ملهمهم في أيام ضعفهم ويأسهم

ن تحديد المكان أل ؛التاريخ الشفوي أن يتريث كثيرًا قبل أن يبت في أمر تحديد مكان المقابلة مع الراوي
، 24ينكان عمله كما يقرر بعض الباحثال يكون بصورة عشوائية، وال يكون كالمعتاد في منزل الراوي أو م

نما يتم االتفاق عليه بعد أن يكون  كما أن تحديد مكان المقابلة ال يتم بمجرد التقاء الباحث بالراوي، وا 
الباحث قد سار شوطًا في دراسة شخصية الراوي وصفاته وسلوكه وظروفه وواقعه، ألن كشف مثل هذه 

 ن اختيار المكان األنسب لاللتقاء بالراوي.الحقائق تخدم الباحث بشكل جيد, وتمكنه م

وعلى العموم فإن االختيار الصحيح لمكان المقابلة الفعلية يعتبر من عوامل نجاحها، ومن أهم 
المواصفات التي ينبغي أن تتوفر في مكان المقابلة: الهدوء، وعدم وجود أشخاص آخرين غير مستهدفين 
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"ألن هناك الكثير من الموضوعات التي ؛ ة حديث الراويقد يؤثر تدخلهم في سير المقابلة ومصداقي
فالراوي إذا  .25يتحرج منها اإلخباري، بل وهناك ما قد تصل به إلى محاولة إنكاره أو على األقل تحريفه"

وجد نفسه في مكان يأنس إليه، ويشعر فيه باألمان والهدوء، فإنه سيشعر باسترخاء جسدي وعقلي يساعده 
سليم ومنظم، وستكون نفسيته في حالة تسمح لذاكرته باسترجاع أحداث الماضي على التفكير بشكل 

ولذلك يمكن القول أن تحديد مكان المقابلة هو عمل مشترك بين الباحث والراوي، فالباحث له  واجترارها.
 أهداف والراوي له متطلبات، وعلى الباحث أن يوفق بين المطلبين ويقرر المكان بعد موافقة الراوي،

بالرغم من أن الراوي هو الذي يستضيف الباحث إلجراء المقابلة، وبالتالي هو الذي يحدد المكان الذي و 
المقابلة  مناسبًا إلجراء  ستجرى فيه المقابلة، فإن الباحث يجب أن يقرر: هل المكان الذي أعده الراوي

 أم ال.

ه ، ولعل هذا المألوف سببجرت العادة أن يلتقي الباحث بالراوي في منزله أو في مكان عملهو 
النظرة التقليدية تجاه مكان المقابلة، ولكن إذا نظرنا للمكان من خالل عين الباحث المتمرس التي ترقب 

كي تميط اللثام عن المجهول وتكشف أسراره، فإن األمر سيختلف كليًا،  ،وتبحث عن كل شاردة وواردة
نما معنى و  قيمة وذكرى عند صاحبه، ولذا يفترض أن يتم وسيصبح المكان ليس مصطلحًا مجردًا، وا 

اختيار مكان المقابلة بعد دراسة مستفيضة لماضي الراوي وشخصيته وسلوكه وظروفه، فيتم بذلك الخروج 
عن المألوف وتحصيل غير المألوف، بمعنى قيام الباحث من خالل دراسته لشخصية الراوي خالل 

ن تي تحتل مكانة خاصة في وجدانه وتربطه بها ذكريات، ومالمقابلة التمهيدية بتعيين ورصد األمكنة ال
ثم االتفاق معه لاللتقاء به في إحدى هذه األمكنة، في محاولة منه للخروج من بين جدران منزل الراوي 

  .الماضي وأطالله شواطئإلى جدران ماضيه الناطقة، فيطل من نافذتها على  ،أو مكتبه الصامتة

سببًا في إفشاء ذكريات طالما ظلت حبيسة نفس صاحبها، ولم يكن  كذلك يكون المكان أحياناً 
لوال أن أرغمته خصوصية المكان على فعل ذلك، فعندما يكون اإلنسان  ،يسمح لنفسه من قبل بالبوح بها

موجودًا في مستشفى على سرير المرض، فإنه يكون في مكان يوحي له بضرورة تخليص النفس من 
تطهير نفسي، فيصرح بأمور كان يتحفظ عليها سابقًا ويعترف بها بكل  قيودها، وكأنه يجري حملة

وأحيانًا يتحدد مكان المقابلة بمحض الصدفة ودون ترتيب مسبق، وقد تتوفر في هذا . موضوعية ونزاهة
المكان عوامل مناسبة لعقد اللقاء، وعلى الباحث أال يفوت هذه الفرصة رغم عدم اختياره لمكان اللقاء 

  .عداده له، ألن هذه الفرصة قد ال تتكرر مرة أخرىوعدم است

فالمكان يعد ركناً أساسياً من أركان المقابلة الشخصية الفعلية الناجحة، وهو يؤثر بشكل كبير على 
سيرها، وعلى حجم ونوعية البيانات التي يحتفظ بها الراوي، والمكان له خصوصية لدى الكثيرين، فهو 

فس وعلماء الن .بابًا طالما كان موصدًا وعصيًا أمام المحاوالت المتكررةبمثابة المفتاح الذي يفتح 
يستخدمون المكان لتعديل السلوك، كما أن المحققون الجنائيون يوظفونه الستجواب المشتبه بهم، ولذلك 
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جربتهم، وعلى ت تختبئفإن المكان يشكل جزءًا هامًا في حياة الناس، ففيه تكمن ذكرياتهم، وبين ثناياه 
أغصانه ترقد مشاعرهم، وعلى صخوره تترسخ أحالمهم، فليس هناك أعظم من المكان إلثارة الذكريات 

 . 26ونفض غبار الزمان عن صفحات الحياة

لة ينبغي على الباحث في التاريخ الشفوي أن يرصد أثناء المقابأما بالنسبة لتحديد زمن المقابلة، ف
بلة الفعلية مع الراوي، ألن اختيار الوقت المناسب يعتبر التمهيدية األوقات التي تصلح إلجراء المقا

عنصرًا هامًا من عناصر نجاح المقابلة، وليس بالضرورة أن يترك تحديد الوقت للراوي فقط كما يقرر 
بعض الباحثين، بل يجب أن يشاركه في ذلك الباحث أيضًا، ألن الباحث له رؤية وهدف من وراء ذلك، 

مهمة ضرورية،  ولذلك فإن توظيفه يعد ؛ر من تقنيات البحث في التاريخ الشفويفالوقت لدى الباحث يعتب
وال سبيل للتعامل مع هذه المسألة ببساطة، وكأن الوقت هو عنصر ال يؤثر على سير المقابلة. كذلك ال 

راعاة لظروف دون م ،يصح للباحث في التاريخ الشفوي أن يجدول مواعيد مقابالته حسب أوقاته وظروفه
يعود بأكبر الضرر على سير المقابلة الفعلية، كذلك يجب على الباحث  خاطئراوي، فهذا إجراء ال

  .27..واالنشغال كالمناسبات العائلية وساعات العمل :االبتعاد عن أوقات الراوي الخاصة

 ؛وييعد مهارة في تقنيات البحث في التاريخ الشف ،وعلى العموم فإن تحديد موعد المقابلة الفعلية
فالباحث الناجح سيتلمس الموعد المناسب إلجراء المقابلة . من ثقافة اإلنسان جزءاألن الوقت يشكل 

من خالل دراسته لشخصية الراوي ومراجعة ملف حياته، والراوي في األغلب سيوافقه على  ؛الفعلية
للقاء في هذا ا اختياره, ألنه سيشعر براحة حيال هذا الموعد، وسيجد في نفسه ميل ورغبة في أن يكون

الموعد، وهكذا تكون قد تقاطعت أهداف الباحث مع رغبات الراوي في اختيار الوقت المناسب لتحديد 
إجراء المقابلة الفعلية. إن اختيار الوقت المناسب يعد من أسس المقابلة الشخصية الفعلية الناجحة، 

هناك عن صخب الحياة وهمومها، و  فالوقت عالم كبير، وهناك من يختبئ بين أحضانه مستأنسًا بعيداً 
من ينتظر عتمته ليرسم مالمح مستقبله، وهناك من يتعلق بأهدابه للعودة إلى الماضي البعيد، وهناك 

 .28من يحتضن كراسة ذكرياته ليتصفح حنين أحالمه وآماله
 :ضبط األسئلة، وطريقة إدارة الحوار -ج

ُُ  ،والمراجع الكتب من بحثه على الباحث أن يدرس موضوع نكِلِي  تناسب واضحة صورة وِّ
الدراسة.  وأهداف أغراض لتحقيق منطقًيا تسلسال ومتسلسلة مفيدة أسئلة وضع في يبدأ ثم البحث،
 الدراسة، موضوع جوانب جميع وتغطية والموضوعية، الوضوح األسئلة هذه في توفري أن ويشترط
 شخصية أسئلة طرح عدم إلى إضافة معينة، بإجابة توحي متحيزة، تكون ال وأن المناسب، والترتيب

 المفتوحة واألسئلة الحادثة، عن المفصل الحديث للراوي لتتيح المفتوح، النوع من تكون وأن .29للراوي دقيقة
 .المفصل الحديث للراوي يتاح الذي، وبذلك ما لماذا، هي، ما هو، ما :بكلمات تبدأ التي األسئلة هي
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كم،  متى، عدد، ما مثل: بكلمات تبدأ التي األسئلة وهي الشفوي، التاريخ تناسب فال المغلقة األسئلة أما
 اإلجابة.  محدودة األسئلة هذه ألن

 يسمح مشوق بحوار البدء ،المقابلة أثناء بها القيام الباحث على التي الضرورية ومن اإلجراءات
 وموضوع الراوي اهتمامات بين إيجاد عالقة ومحاولة ،افتعال ودون تلقائية بطريقة األسئلة بظهور
 الحيادي، الطابع ذات السهلة األسئلة بعض بتقديم المقابلة باالرتياح. بدء الراوي يشعر ذلك ألن المقابلة؛

 .مواقف اتخاذ إلى الداعية أو الشخصية كاألسئلة ،أهمية األكثر األسئلة نحو طبيعي بشكل تتدرج ثم
 ولو تمييز األمور يستطيع ذكي إنسان فالراوي خداعه يحاول فال الراوي مع واضًحا الباحث يكون وأن

الكثيرة،  الراوي باألسئلة إجهاد المقابلة. كما يجب عدم كل من سلبًيا موقًفا سيتخذ خداعه، الباحث حاول
 االستمرار على للراوي وتشجيعه الجيد اإلصغاءو  عليها، والسيطرة المقابلة إلدارة الفرصة إعطائه وعدم

 منصت الباحث بأن تشعره والكلمات التي اإلشارات بالرأس، وبعض اإليماء خالل من وذلك بالحديث،
 أن يحدث فقد ،المقابلة فترة وذلك طوال حد أقصى إلى الراوي دافعية على الحفاظ، و يطرحه ما ويفهم
 في الجهد والوقت بذل على الشكر حين آلخر من له يقدم أن عليه لذلك الباحث؛ أسئلة من الراوي َيَمل

تتعدى المقابلة الساعة أو  أن ال. وينصح 30التي يقدمها المعلومات بقيمة ويشعره األسئلة، عن اإلجابة
  الساعتين في الطول، اعتمادا على مستويات التعب من الباحث والضيف)الراوي .

 وأنجيًدا،  السؤال فهم قد الراوي أن من ويتأكد ،مرة كل في واحًدا االسؤ  الباحث أن يطرحوعلى 
 ويراقب باهتمام، إليه ويستمع لإلجابة كافية فرصة ويعطيه باإلجابة، للراوي اإليماء الباحث يتجنب
 إظهار .31غير عادية حقائق عن الراوي كشف إذا استغراًبا أو دهشة يبدي وال وجهه، وتعبيرات سلوكه
 موقف في الراوي وضع عن الباحث والطمأنينة، ويبتعد باألمن يشعر بحيث الراوي نحو والود الدفء
 واضحة وبعبارات مسموع بصوت الباحث يتحدث أن . ويجب32نفسه عن الدفاع منه والطلب االتهام

 إذا للراوي المباشر النقد ألفاظ استخدام األسئلة، ويتجنب تقديم في الشائعة البسيطة اللغة يستخدم وأن
 متدرجة بطريقة المقابلة ثم إنهاء. 33الصحيحة غير الروايات بعض كالمه تضمن أو يقول؛ فيما بالغ

 المقابلة إنهاء ويفضل والرفض، باإلحباط الراوي يشعر مما العمل، وقت أو الزمن بانتهاء مفاجأة وليست
 نفسه.  الراوي لسان على ذلك يكون أن ومن األحسن فيها، دار ما وتلخيص باستعراض

ن  فترة في معين حدث عن يرويه أي راو، ما واقعية مدى بها ُيقاس التي والوسائل الطرق من وا 
 وافتراء؟ ادعاء محض األمر أن أم وعاصره؟ الحدث عايش فعال كان إن للتثبت؛ ما، هو التساؤل زمنية

الواقعة  من مكانتهو  الراوي صفة وعلى الراوي، بسن المتعلقة الزمن حسابات على يتوقف وهذا األمر
 وتاريخ وقوعها، زمن ما تاريخية عايش واقعة بأنه الراوي يدعي أحداثها. فعندما رواية المراد التاريخية
 وقتها سنه كان تاريخية حادثة أو واقعة يروي ربما فالراوي والدته ومكان زمن لمعرفة البحث يجب عندها

 عن قد سمعها أنه أو ولد، قد وقتئذٍ  يكن لم أنه حتى أو سنوات، أو عشر خمس أو ثالث يتجاوز ال
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 كلما حدوثه، مباشًرا وقت اقتراًبا الحدث من الراوي اقترب وكلما أنه كما سنا. منه أكبر هم ممن أو والده
 أو الحدث، يعايش رواتها ولم يتفاعل لم التي الروايات تلك إلى منها، الوثوق إلى أقرب روايته كانت
 وقوع عند بالتفاصيللإللمام  سنه بحكم والذهني؛ العقلي اإلدراك للراوي توفر قد يكن لم ربما أنه حتى

 عايش راو تتطلب الشفوي التاريخ في الرواية فإن ومن هنا أحداثها، في البحث المراد التاريخية الواقعة
 .34وقع الذي الحدث عن وفالن فالن من سمع راو ال ،الحدث وعاصر

 :عيوب المقابلة -ح

 35ونهال الجعيدي، عدة عيوبوللمقابلة عيوب كما لها مزايا، وقد رصد الباحثان: زكريا السنوار 
 نوجزها في اآلتي: 

للمقابالت،  لإلعداد أطول وقت إلى تحتاج حيث والمال، والجهد الوقت ناحية من المقابلة، ُمكلِّفة -
 المادية والنفسية. المستلزمات وتهيئة والتنقل الحركة في الجهد تحتاج االستفسارات، كذلك وتوجيه

للراوي  اإلجابات بإرسال ينصح لذا تسجيلها؛ في أو المعلومات بعض فهم في الباحث يخطئ قد -
 صحتها. من للتأكد

 فال يستطيع الكافية، والمهارة والجرأة واللباقة الكافي الوقت مثل: اإلمكانات بعض الباحث يمتلك ال قد -
 للبحث. المطلوبة المعلومات كل على الحصول

 بصراحة؛ نتيجة رأيه عن التعبير من ويخشى معلومات، من لديه ما كل تقديم عن الراوي حجميُ  قد -
 للباحث. معروف اسمه بأن إحساسه

 الزمن، األحداث عامل مثل: المعلومات دقة على تؤثر للراوي والموضوعية الذاتية العوامل بعض هناك -
 الراوي. وذاكرة ،البعيدة

 لباحثة، امرأة من المأخوذة فالمعلومات ،الراوي من المعلومات أخذ على يؤثر الباحث جنس نوع -
 الرجل. للباحث بها تتحدث التي المعلومات عن تختلف

 .وُمهم إيجابي بمظهر الظهور على وحرصه للراوي النفسية بالحالة الرواية تتأثر -
 الجماعات كزعماء بهم، المحدقة المخاطر أو مراكزهم بسبب الشخصيات؛ بعض إلى الوصول صعوبة -

 المعارضة. واألحزاب

 خاتمة:

 وهي مادته، تجمع أن يمكن ال وبدونها ،ةالشفوي للرواية األساس وحاصل القول، فالمقابلة العماد
وحتى يصل الباحث إلى معلومات أكثر دقة وعلمية،  منهجية طريقة منها تجعل معينة آليات تحتاج إلى

 من الصفات حتى مجموعة فيه تتوفر أن يجب علمية، وبمنهجية بدقة، الراوي يختار أن عليهوثراء؛ 
 يستفز الراوي، حتى ال وأخالقي إنساني ببعد الراوي مع يتعامل أن الباحث بروايته. وعلى األخذ يمكن
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 غيرها، مع وعلى الباحث ضرورة مقارنة المقابلة .المقابلة إكمال عن ويحجم منه، التخلص في ويتعجل
 من بهم مر ما في تقدير المبالغة إلى الرواة بعض فيها؛ ألنه قد يلجأ الواردة المعلومات دقة لضمان
 األحداث فيرون يتحيزون قد أو ،سارة الغير والتجارب الخبرات شأن من والتقليل ،سارة وتجارب خبرات

 والتصريح للمبالغة الرواة بعض ميل كذلكو  فيها. فاعال دوًرا ألنفسهم ويعطون نظرهم، وجهات خالل من
 الباحث على لذلك للباحث؛ المتعمد بالخداع الراوي قيام أو أخرى، تضمينات وتحتمل دقيقة غير بعبارات

 وما يقوله فيما الدقة الراوي ليتحرى ؛المعلومات صحة من سيتثبت بأنه للراوي ويلمح حذًرا يكون أن
 اإلجابة.  صياغة ويعيد الشخصية واالستنتاجات الحقائق بين يميز الجيد بيانات، والباحث من يقدمه
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 الغفور عبد أحمد، تح. 9، ج. العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، الفارابي الجوهري حماد بن إسماعيلينظر:  -11
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إبراهيم مصطفى وآخرون، ؛ 246، ص. م1999، صيدا ،بيروت النموذجية، الدار ،العصرية المكتبة ،محمد الشيخ وسفي
 .712، دار الدعوة، ص. 2، ج. المعجم الوسيط
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، ص. م1977، الجامعة األردنية، أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانيةفوزي غرابية وآخرون،  -14
43. 

 .322ه، ص. 1421، دار الفكر، البحث العلمي أساسياته النظرية، وممارسته العمليةرجاء وحيد دويدري،  -15

 .323ه، ص. نفسف -16

لفظ االستبار مشتقة من سبر واستبر الجرح أو البئر أو الماء؛ أي امتحن غوره ليعرف مقداره. واستبر األمر أي  -17
، تح. 21ج. اللغة،  تهذيب ،الهروي األزهري بن أحمد بن محمدينظر:  األمر. كنه استخراج: السبرجربه واختبره. و 
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 المرجع السابق. نصرت اهلل جوكاني، -18
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 :علمينشر في كتاب المؤتمر ال، بحث أهمية المقابلة التمهيدية في التاريخ الشفوي، جهاد سليمان سالم المصري -22

 . متوفر على الموقع:م2116مايو  16-15الجامعة اإلسالمية بغزة،  ،التاريخ الشفوي الواقع والطموح
http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=6581  

  ه.نفسف -23

 .164-65ص.  ، صالمرجع السابق ،حسين مؤنس -24
 .51خالد صافي، المرجع السابق، ص.  -25
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  .49خالد صافي، المرجع السابق، ص.  -27
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 .091ص.   ،2112 عمان

 .321-319، ص ص. 1996، القاهرة للجامعات، النشر دار ،وتطبيقاتها العلمي البحث منهجية عطيفة، حمدي -30

  .031المرجع السابق، ص.  ،وآخرون عبيدات ذوقان -31

 324.. ص السابق، مرجعال عطيفة، حمدي -32

 الشفوي منهجية التاريخ في محاضراتفي كتاب  ؛أسئلتها وضع وكيفية المقابلة إجراء سيكولوجية صافي، خالد -33
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مكانيةعدنان أحمد أبو شبيكة،  -34 شر بمجلة ن على الرواية في التاريخ الشفوي، تطبيقها منهج نقد الوثيقة الرسمية وا 

]على  ، م2116مايو  16-15 ،التاريخ الشفوي الواقع والطموح ،العدد الخاص بالمؤتمر العلميالجامعة االسالمية، بغزة، 
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http://www.islamichistory.net/forum/showthread.php?t=1606  

 .235-234المرجع السابق، ص ص.  السنوار ونهال الجعيدي،زكريا  -35



 عالقة اللهجة الورقلية بالفصحى

 بقلم : بابلحاج ربيعة

لقد شغلت اللغة األمازيغية العديد من الباحثني اللغويني عرب األزمنة , باعتبارها من أقدم اللغات 

 السامية.  اإلفريقية و اليت تتميز بعدة خصائص و مقومات جديرة بأن تكون من مصاف اللغات

جعلين أكتب هذا املقال هو حماولة تعزيز الثقة و االعتزاز بلغتنا  و لعل الدافع األول الذي

ة إليها كاعتبارها جمرد األمازيغية , و حماولة دحض االدعاءات املغرضة و املشككة يف عراقتها و االساء

 هلجة , أو لغة الرببر البدائية و املتخلفة. 

امليالد يف حني أن اللغة العربية  سنة قبل 01111و قد ظهرت هذه اللغة منذ أالف السنني 

سنة ق.م , يقول ابن خلدون : " و السبب يف ذلك أن هذه األقطار كانت للرببر منذ  011ظهرت 

 أالف السنني قبل اإلسالم و كان عمراهنا كان بدويا و مل تستمر فيهم احلضارة حىت تستكمل أحواهلا" .

  .لسان أهل املنطقة" تامازيغت" و يعد مشال إفريقيا موطن األمازيغية , و تسمى ب

tamazigt و متتد رقعتها من غرب مصر  القدمية إىل جزر الكناري , و من حدود جنوب البحر

 األبيض املتوسط إىل أعماق الصحراء الكربى يف النيجر و مايل . 

عرفت عن األمازيغية سبع هلجات كربى هي اللهجة السوسية و الطلسية و الريفية باملغرب, و 

للهجة القبايلية و الشاوية و الطوارقية باجلزائر , و هذه األخرية أي الطوارقية باإلضافة إىل تواجدها ا

باجلزائر , جندها كذلك يف ليبيا , مايل , النيجر ، بوركينافاسو و اللهجة النفوسية بليبيا.أما ما تبقى من 

للهجة الورقلية ) تقرقرنت ( , املزابية هلجات فهي هلجات صغرية و قريبة من اللهجات الكربى ، و منها ا

 و الشاوية يف اجلزائر , و اللهجة الزواوية و الغدامسية بليبيا.



 الثنائية اللغوية العامية و الفصحى :

راعني قواعد هل مسعت يوما شخصني يتكلمان بالفصحى رافعني الفاعل , ناصبني املفعول به م

 غري راسخة فيهم .و ىل الضحك . ذلك أن لغتهما غري طبيعية , لعجزا و تسابقا غريمها إ اللغة ؟ لو فعال

و احلياة الطبيعية ال تقهر و , أما العامية أو العاميات العربية فتستمد قوهتا من احلياة الطبيعية 

ع من مستواها و اثرائها نيها و تنقيتها من الشوائب و الرفلذلك مل يدع أحد إىل مناهضتها بل دعي إىل تب

 بينها و بني الفصحى .للتقريب 

مثل  أما الفصحى فال يلجأ إىل استعماهلا يف احلديث اال يف بعض املناسبات الرمسية املواتية

كادميية اال أهنا تعوض ما تأخذه منها العامية على املستوى الشفوي و ذلك اخلطب الدينية و املواضيع األ

عد الفصحى صرفا و حنوا و تعبريا هي املعرتف هبا بسيطرهتا الكاملة على ميداين الكتابة و القراءة . فقوا

العربية و من ذلك يتضح أن العامية و الفصحى ذات أدوار لغوية متكاملة يف رمسيا يف اجملتمعات 

حمتمعات العامل العريب . فللفصحى دور القراءة و الكتابة و للعامية دور احلديث اليومي . و لعل هذه 

طرف حىت من , يف تفسري ندرة استعمال الفصحى ال بد من االستعانة بهالثنائية اللغوية عامل مهم , 

تيارات احلياة االجتماعية  الذين يتقنون احلديث هبا يف االحتكاكات االجتماعية اللغوية املستعملة يف

يف التجمعات العربية و يرجع ذلك من منظور حتليلي إىل الفروق الكبرية املوجودة بني الفصحى و  العامة

ت من جهة , نسق بنية اللغة العربية الفصحى و قد ثب القرآينالنص العريب اميات العربية بسبب أن الع

قواعدها , و أن اللهجات العربية حمكوم عليها من جهة أخرى , بالتغيري املستمر عرب الزمان و املكان 

   .   (0ضع هلما طبيعة اللغات و اللهجات)الذين خت



للساين فال تتميز اللهجة عن اللغة , ألن اللهجة نظاما صوتيا و لغويا و و أما يف اجملال ا       

يقصد هبا  هومي اللغة و اللهجة من نوع اخر , فاللهجةغة متاما , الفرق اذن يكمن بني مفللامعجميا ك

هبا , و سر هذه االختالفات  ال متنع حصول التفاهمة للغة و اليت رغم اختالفها عادة املستويات الشفوي

أن اللغة مىت انتشرت يف مناطق واسعة من األرض و تكلمت هبا طوائف من الناس استحال عليها 

ارتيين : من املعروف أن اللغات ال تبقى  , و يف هذا يقول أندري ماالحتفاظ بوحدهتا األوىل أمدا طويال

يصبح معها حصول انتشارها , و قد تتسع الفروق إىل درجة  بالضرورة على حال واحدة يف مجيع املناطق

يف هذه احلالة نتكلم عما يسمى باللهجات , مما يضطر الباحث ألن  را مضمونا , و أماالبالغ هبا ليس 

   (2)حيدد و يف كل مرة اللهجة اليت يعاجلها لكن القروق قد تكون طفيفة ال تؤثر على الفهم .

الح العلمي احلديث هي اللهجة يف االصط»و قد عّرف الدكتور إبراهيم أنيس اللهجة بقوله: 

  (3)«جمموعة من الصفات اللغوية اليت تنتمي إىل بيئة خاصة، و يشرتك يف هذه الصفات مجيع أفراد البيئة

ها اقتصار يأما اللكنة فف, ف ان مصطلح اللهجة ارتبط مبصطلحات أخرى مثل اللكنة و اللثغة

جتماعي ، و هي بذلك ختتلف عن على وصف جوانب النطق اليت تعرف بوضع الناطق االقليمي أو اال

ة لنحو و املفردات , و أما اللثغة فهي حاالت نطقية شاذاللهجة اليت جند فيها إىل جانب النطق مالمح ا

 ال تشمل اال فئة أو أفرادا معينني مثل نطق السني ثاء عند بعض الصبيان .

 رأي ابن خلدون يف )الفصحى و العامية(:  -

 غة إىل قسمني :ينقسم املتكلمون بالل   

 املتكلمون بالفصحى و هم املتعلمون. 

 املتكلمون بالعامية و هم غري املتعلمني.      -ب   



 هذا فيما خيص التقسيم الوظيفي.

 و لو عدنا إىل ابن خلدون جنده قسم املتكلمني تقسيما اجتماعيا: 

 سكان احلضر: و هم املتكلمني بالفصحى 

 .(4)غات خمتلفة ممزوجة بنسبة قليلة أو كثرية بالكلمات العربيةسكان املدن: و هم املتكلمني بل

يف عرف ابن خلدون أن اللغة العربية الفصحى موجودة يف احلضر )أهل الريف( بالرغم من    

أهنم غري مثقفني . أما عن طريقة تعلمها فتتم بطريقتني خمتلفتني: طريقة الطبع و طريقة الصنعة. يف البدئ  

فاملتكلم من العرب حني كانت ملكة اللغة العربية موجودة فيهم »وية( يقول يف ذلك : كانت بالطبع )عف

يسمع كالم أهل جيله و أساليبهم ...كما يسمع الصيب استعمال املفردات يف معانيها، فيلقنها أوال، مث 

كلم، و يسمع الرتاكيب بعدها فيلقنها كذلك، مث ال يزال مساعهم لذلك يتجدد يف كل حلظة و من كل مت

استعماله يتكرر، إىل أن يصري ذلك ملكة و صفة راسخة و يكون كأحدهم.هكذا تصري األلسن و 

اللغات من جيل إىل جيل، و تعلمها العجم و األطفال. و هذا هو معىن ما تقوله العامة من أن اللغة 

كة(، فإذا كانت مبعىن أهنا ملكة حتدث من تكرار األفعال )الصفة مث احلال مث املل  «للعرب بالطبع

الظروف مهيأة و موجودة تلقائيا كان تعلم اللغة يتم بصورة تلقائية، و هذا راجع الستخدام اللغة بكل 

عفوية )بالطبع( بفضل انتقاهلا بشكل صحيح نطقا و مساعا )من جيل إىل جيل( و مل حيتاجوا يف ذلك 

 إىل تعليم. 

ليم نتيجة االنتقال من الطبع إىل الصنعة، و بقي الوضع كذلك حىت استدعت احلاجة إىل التع   

اج األلسنة و يعود ذلك إىل اختالط العرب باألجناس البشرية األخرى يف األزمنة املتأخرة، مما استدعى امتز 

العربية الفصحى بغريها من اللغات األجنبية فتولدت بذلك اللغات العامية فاستوجبت بذل املزيد من 



اجلهد للحفاظ على اللغة الراقية و ذلك باالعتماد على الصنعة و التعليم من خالل  اللجوء إىل النصوص 

فوظ و كثرة االستعمال تكون جودة املصنوع و على قدر احمل» العربية شعرا و نثرا بطريقة التلقني و احلفظ 

  (.5)«نظما    و نثرا... و هكذا ينبغي أن يكون تعلمها.

 اللغة األمازيغية 

ازيغية يف املناطق الناطقة هبا لغة أم , رغم حمدودية مستعمليها , حيث ال يوظف غريها ألمتعد ا

 كبار السن .من  عدد , خاصة يف الريف و داخل البيوت و عند 

كد املؤرخون و العارفون باللغات أن اللهجات األمازيغية اليت يتحدث هبا يف منطقة واسعة من يؤ 

, ال يفهم املتحدثون بلهجة أو  لنيجر و جزر الكناري هلجات متعددةمشال افريقيا حىت جنوب هنر ا

احة و مس و اجلزائر جزء معترب من منطقة مشال افريقيامتحدثا بلهخة أو هلجات أخرى . هلجات أخرى 

   بعضنا البعض.لمعرفة اللغة األمازيغية زيادة يف ثقافة الفرد اجلزائري , و معرفة  , لذلك تعترب (6)سكانا

 العربيةاللغة و  التفاعل اللغوي بني الورقلية

 أستسمحكم يف البداية أن أورد بعض الكلمات باللغة الورقلية حىت تتضح الرؤيا.

ازيغية , يقتصر ألمجة متميزة عن غريها من اللغات ااملنطقة هل الورقلية أو تقرقرنت بلسان أهل

  استعماهلا يف الغالب على أقلية حمدودة من سكان ورقلة و خاصة الذين سكنوا القصر العتيق أو القصبة .

 من حيث الرتكيب :

 منتنحدر اللغة األمازيغية مبا يف ذلك الورقلية من الفصيلة السامية  و هي أخت العربية , 

 . (أعرابن), عريب (تدارتن )، الدار  (جتداينت)النخلة  , (تكرتن)خصائصها التنوين : مثال كرة بالورقلية 



 , يف الورقلية جند ال الشمسية هي الغالبة , يف مثل الكانكي الفانوس , أداة التعريف  

 العافيت النار .التناست املفتاح , 

: جئت أشغد  جئت تشدد للمذكر و املؤنث اء ج الفعليف األفعال:يف املاضي مثال  احلروف

 جئتما وجئتم تشمد كذلك للمذكر واملؤنث 

 .تارغي , صحراوي, أمزايب  : النسبة فيقال مثالجند كذلك 

 يف األلفاظ :

اختلف الرواة يف تسمية مدينة ورقلة و كثرت التأويالت , فمنهم من أرجع تسميتها إىل    

ان وار معناه األسد كان يأكل كل ما وجد أمامه من انسان و حيوان و كلمتني ) وار _ قلة ( و يقولون 

مثار , و حىت يتخلصون منه حفروا له حفرة عميقة و يف داخلها احلطب حىت يقع فيها . فغطوا تلك 

فأضرموا عليه النار و مل يتمكن من الصعود ومل يتخلص احلفرة باجلربد و عند قدومه كالعادة وقع يف اجلب 

 ان فمات حمرتقا , فأخذ القوم يقولون وار قلى أو قلي بالفصحى مبعىن قلي أو احرتق .من النري 

_ املرفع : بالورقلية مبعىن الرف الذي يعلق على احلائط هو مصنوع من اخلشب أو احلديد , و 

 بالفصحى رفع الشئ أي نقله من أسفل إىل أعلى.

مبعىن هجر بيته و مل يعرف مكانه مبعىن _ اغرب : بالورقلية مبعىن ضاع , و يقال لفالن اغرب 

 و ذهبذهب و فقد و بالفصحى غرب مبعىن مضى 

 _ أفروح : و هو بالورقلية ابن اليمامة و بالفصحى يقال الفرخ و هو ولد الطائر .



_ أغرغار : بالورقلية يقال لصوت احلنفية ملا يذهب ماؤها أو تفرغ , أو االنسان يف حلظات 

 صحى جند الغرغرة , رد املاء يف احللق .سكرة املوت , و بالف

_ تكريت , بالورقلية يعين العباءة أو اجلبة اليت يرتديها الرجل و خاصة يف املسجد قصد أداء 

 الصالة , و يف الصالة يبدأ طبعا بالتكبري , و منها أخذت التسمية .

أخفيته و توارى هو :  :وريت الشيئ و واريته جند  : بالورقلية يقال للباب و يف اللسان_ تورت 

 . استرت . و يقال وري خلف الباب ومنه مسي هبذا االسم

النار تقد وقودا , أي توقدت و الوقود  وقدرقلية يعين الكربيت , و يف اللسان _ لوقيد بالو 

 .يف احلطب مبعىن أشعل و أضرم النار بالفتح : احلطب .

مصدره ضربه بالسوط جيلده جلدا :اللسان  ىن السلطان أو احلاكم و يف_ أجليد : بالورقلية مبع

أو أحلق به العقاب و منه أخذت التسمية ألن السلطان من مهامه اصدار حكم العقاب على ضربه . 

 املخطئ من الرعية و غالبا ما يكون باجللد .

 _ اهبى : بالورقلية : اجلمال و بالفصحى البهاء , كل شيئا ذا نظرت اليه أسرك .

 ة الربودة و بالفصحى القر و هو الربد الشديد.تقرت : بالورقلي

ـ دوحدي : بالورقلية كل ما هو متقن و فريد , و يف اللسان: توحد برأيه : تفرد به . كل ما هو 

 مميز و فريد من نوعه .

_ أدقدق : هو بالورقلية التهشيم . و يف اللسان : دقق : هو أن تضرب الشيئ بالشيئ حىت 

 هتشمه 



 .ه تحائر  تالرائحة بالورقلية . و بالفصحى فاح يفوح اذا انتشر  _ تفوحت : و هي

_ مثورت : هي بالورقلية األرض و بالفضحى املطمورة و هي احلفرة اليت كانت يف القدمي 

 تستعمل حلفظ الغلة . طمر الشيئ دفنه.

 أغلب : بالورقلية مبعىن كثري و بالفصحى اذا غلب الشيئ و فاق حده .

 و يف اللسان : يقال حلقة من الناس أو من احلديد . ة مبعىن األقراط_ حلقات بالورقلي

امللحفة و لباس املنطقة , و يف اللسان : اللحاف و امللحف و ت : هي بالورقلية _ متلحف

امللحفة : اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار الربد و حنوه , كل شيئ تغطيت به فقد التحفت به و 

 ف به .اللحاف اسم ما يلتح

_ تقطعيت : هي بالورقلية األرض احملددة , و يف اللسان قطعة األرض اذا كانت مفروزة , و 

 حكى عن األعرايب أنه قال : ورثت عن أيب قطعة 

كيس من القماش حلفظ املتاع أو الطعام و غريه , و يف اللسان : املزود _ تزوات : هي بالورقلية  

 : وعاء جيعل فيه الزاد .

هي بالورقلية فسيلة و يف اللسان حتويل الشيئ من موضع إىل موضع , و هو احلجارة  _ نقلت :

 مع الشجر .

يشبه حمفظة صغرية مصنوعة من اجللد , و يطلق عادة على حافظة النقود و األوراق  جلراب:_ 

اب : وعاء النقدية . و يف اللسان : الوعاء , و قيل هو املزود و العامة تفتحه , فتقول اجلراب , و اجلر 

 من ايهاب الشاة ال يوقى فيه اال يابس . 



األمازيغ أحبوا العربية و خدموها و أبدعوا فيها ع بعضها ,فهذه عينة من األلفاظ حاولنا مج  

ومدلوهلا و ما حيضى به من مكانة العالقة هلا بالثروة و السلطة مبعنامها  , فلفظة ' أمرابض'شعرا و نثرا 

منطقة ورقلة حتوي  من األدب ف القران و تعليم العربية و االستقامة و احلكمة .  احلايل , فهي تعين حفظ

 . محايته من االندثارعلينا شفويا  الشعيب تراثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : اإلحاالت

جموعة من الباحثني , اللسان العريب و اشكالية التلقي , مركز دراسات الوحدة العربية _ 0

 .50م , ص2112,  0بريوت , ط,

سوريا  وزارة التعليم العايل,أندري مارتيين, مبادئ اللسانيات العامة , ترمجة : أمحد احلمو ,_ 2  
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 الصورة الشعرية في القصيدة الشعبية البدوية

 عند شعراء ورقلة 

 الملخص: 

تتجاوز حدود الصورة التقليدية  ،في القصيدة الشعبية البدوية عند شعراء منطقة ورقلة إن مالمح التصوير الفني      
القائمة على فنون البيان، إلى صورة مضخمة باإليحاءات الرامزة، تعكس مخيلة اتكأت على عنصري الواقع والطبيعة 

ألنها ال  ،فشكلت جمالية شعرية شفوية تميل إلى البساطة والوضوح بالرغم من قدرتها على الغموض الذي ترفضه
  الشعبي البسيط في صناعة اإلبداع.       تريد أن تلغي دور المتلقي

 المبحث األول: اللغة الشعرية 

 :مفهومها -1

إن اللغة هي أداة األب، بل هي أعظم أدوات اإلنسان يف تعامله مع عامله، ووجودها شرط لقيام اجملتمع، فهي ليست       
نتاجا طبيعيا، بل إنتاج اجتماعي ميثل تطور صلة اإلنسان لعامله االجتماعي وعالقاته " ويعد من أبرز مهامها على اإلطالق، 

ثر من أي أداة فنية أخرى، فهي األداة الوحيدة اليت تلتحم بصورة مباشرة متينة بالتطور إهنا ختتزن سياقها تارخييا واجتماعيا أك
عضويا وذهنيا، كما أهنا األداة الوحيدة اليت يواكب نضجها اجملتمعات البشرية، وحيدد شروط  تارخيي لتكوين اإلنسانال

  1بقائها"

ام البشر للغة واستخدام املبدعني هلا فقال: "إن على الفنان أن ومن هنا كان جوزيف كونراد حمقا حينما فرقا بني استخد     
يتعامل مع اللغة ألفاظا وعبارات على حنو جيعلها يف مرتبة النحت واملوسيقى والتصوير أي أن نتعامل مع احلواس بأكثر ما 

  2نتعامل مع العقل، وذلك كي حتدث األثر املطلوب فيها على الفور كموضوع إدراكي كلي متكامل"

وتتضح خصوصية التشكيل يف استعمال الشاعر املبدع نفسه للغة، يف عامل لغوي خيتلف اختالفا تاما على ذلك الذي      
يوجد غري الشاعر، فبينما العامل اللغوي الذي يعيش فيه األخري عامل صارم، مسته القانون املطلق، جنذ أن عامل الشاعر يتصف 

تكون مطلقة " والشاعر الكبري هو الذي يبدأ بتحطيم الشكل والعالقة والرتاكيب الذي  قبل أي شيء باحلرية اليت تكاد أن
  3"فرضها اجملتمع على اللغة، مث يبين شكال وعالقة وتراكيب جديدة حية تنبع من الرؤية والتجربة
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املسلمات النقدية أن  إن الكشف عن حقيقة الظاهرة اللغوية يقتضي حتديد وحداهتا األساسية املشكلة لبنيتها ومن     
العالقات النصية تتحكم يف زيادة درجة اإلبداعية بداية من الكلمة واختيارها واشتقاقها وتوظيفها توظيفا حقيقيا أو جمازيا 

 واجلملة وبنيتها، وتفاعل دالالهتا وألفاظها تفاعال تقريريا أو بالغيا أو رمزيا، وتشكيلها لصور نقل املشاعر واألحاسيس.

انتحى فيه شعراء البادية حنو القدمي تقليدي  اجتاه، فاألول اجتاهنين لغة القصيدة الشعبية البدوية مبنطقة ورقلة متيل إىل إ     
متأثرين بشكل ومبىن القصيدة العربية القدمية لذلك اختاروا ألفاظا جزلة قوية متينة، أما االجتاه الثاين فهو اجتاه وجداين مال 

من أن املعجم الشعري يف االجتاهني حاول التسويق إىل ألفاظ دخيلة واليت  –بالرغم  –والرقة والعذوبة  إىل التيسري والسهولة
 تعد عنصرا من عناصر االضطراب الداليل يف بيئة القصيدة الشعبية البدوية.

 : أنماط التوظيف اللغوي -2
: إنه النمط الذي يبقي فيه الشاعر الشعيب البدوي على الداللة احلرفية للكلمة، وفق سياقها النمط األول -أ

فاأللفاظ يف هذا النمط ال تتعدى استخدامها احلريف  . 4املعريف أو ما يسمى " املستوى األبيض للكلمات"
تم اها الشاعر البدوي قصائده، الذي يغلب عليه الداللة املفهومية يف سياقاهتا املعرفية، وهي العالمات اليت خت

 .5لتظل شاهدة على إبداعها، فيذكر امسه وتاريخ ميالده، يقول الشاعر ملني سويقات

 للجيل نرفعو نصيحه             ان شاء اهلل تكون صحيحه

 كلمة صادقه صرحيه              من عند ولد سويقــــــــــــــــــــات

الشعيب البدوي إىل منط تقريري تصويري سردي، يتسم باملباشرة والتقريرية  : فيه يلجأ الشاعرالنمط الثاني -ب
حيث حيشد الشاعر الروح اخلطابية األمر الذي ال يسمح لأللفاظ من أن تتخلص من وظيفتها املرجعية 

 . 6ومهمتها التقريرية، وداللتها املعجمية، وهذا ما جنده يف القصائد الصوفية عند أمحد بن عبيد

 العطر والعنرب واملسك والزبد ملزعفر        والورد يف الظلول منّور نعناع يف جبل قّتالالطيب و 

 : منط تتحرر فيه الكلمات من التوظيف التقليدي، حتررا جزئيا، حبيث تتفاعل داللتها املعجمية    النمط الثالث -ج
 واآلالم، فإنه يقرن الزمن بالذكريات فينفتح  مع سياقاته اخلارجية، فالشاعر أمحد الداوي عندما يصور املعاناة      
 الزمن لتداعي جمموعة من املعاين.      

 خالت املرسم يا وخّي وتعرى       وهذي هي رحلت اللي جْتملنــا
 حطيناها بالعقل حتت الُستــــره       فاضت عيين قلت وقبيل معاها 

  7، كما يقول بن عبيداألول مباشرا، واآلخر واصفا لتأكيد األول وقد جيمع الشاعر بني نسقني من األسلوب، يكون        
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 فانا ف باخليوط      بات يربح بالصوت كي اللي دفنوه الدّ بوط واملتسلسل واملكتّ ر ينده بيك امل
 توزيعية للمتقابلني، فتقابل الشقني  أهنا )عالقة ب وهي مقابلة سياقية يعرفها حممد اهلادي طرابلسي: النمط الرابع -د

 9كما يقول :سويقات  . 8(يف هذا النوع ليس مرجعه إىل الوضع اللغوي، وإمنا إىل أسلوب الشعر وحده    

 وال ملسه أب يف ليل مظلم     تزرع يف قلبو الفرحه والبسمات
من  –بالرغم  –إن تدخل اخليال واضح يف هذه املقابلة السياقية، فالشاعر يبقى أسري الوصف اخلارجي للمشاهدة      

إحياء اجلو العام للقصيدة للحالة النفسية للشاعر واجلماعة، إال أن هذا اإلجهاض يعود إىل الرؤية التقليدية اليت تنشد الوضوح 
 وتتبع التفاصيل والقسمات اخلارجية.

 يلجأ الشاعر الشعيب البدوي يف هذا النمط إىل الطبيعة والفطرة بنغمة أكثر شفافية ورقة ونعومة   : النمط الخامس -هـ
 لتصوير مظاهر الطبيعة ومجاهلا، كي حيقق حالة االندماج، بني احلياة الداخلية للشاعر، وعامله اخلارجي، القاموس         
 وخري  اللغوي يف هذا النمط حيول اللغة من وظيفتها التبليغية إىل وظيفتها اإلبداعية، مع وجود قدر من اإلحياء     
 يف وصف كرمية الرسول )صلى اهلل عليه   الشاعر أمحد بن عبيدمثال على ذلك تلك الصورة الفنية اليت قدمها      
 .11وسلم(     

 يف جنان الفردوس الواد عنها يهدر  ال ورد يف البساتيـــن        
 صورة ريب يا مسكني        كراه العبد اللي شافها يستغفــــــــــــــــــــر                           

األماكن  إىلويظهر منط آخر يف هذا التوظيف الوجداين للغة اإلحيائية الرامزة املفجرة لطاقاهتا بواسطة اخليال يف شعر احلنني 
املقدسة، وإذا كان النقاد يطرحون كثريا النشاط والفعالية اخليالية من خالل عملية التصوير الشعري، فإننا جند أيضا للمخيال 

سلطته ملا حتدثه أقاويل الشعراء الشعبيني من أثر يف النفوس، أو بتعبري آخر فإننا نسجل تناسبا كبريا بني ما هو صورة فنية 
، فما شاع عن األولياء الصاحلني من كرامات أو من أفعال عجيبة ميكنها أن تدخل يف مصاف نفعاالتشعبية وما هو ا

)اخلوارق( مل جتد أمامها إال جتارب الشعراء الشعبيني وما يتمتعون به من خيال لوصفها، وهو ما كان فعال و وفق ما حيرك 
 .11أمحد بن عبيدقول الشاعر يول الشعري املتخيل كما يف النفس ويتجاوز حدود التعبري العامي اليومي البسيط إىل الق

 تعرف صويت مرفوع فالعرب واملدينه والنجوع         التجاين مطبوع كان غرب عقلي مقواين 
 فكاك امليجوع يا التجاين كون امعانايا
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 المعجم الشعري:  -3

، ويعرب عنها، فالصورة ن مفردهتاإن ارتباط اللغة بالصورة هو ارتباط ال يقبل جدال، فاملعجم الشعري هو الذي يكوّ         
الشعرية يف القصيدة الشعبية البدوية، قد استمدت منابعها من القرآن الكرمي فاستوحى الشعراء الشعبيون حشدا من الصور 

إن الطبيعة الدينية قد أثرت بشكل جلي يف أدوات التشكيل ، قناع، أو بتحقيق املتعة اجلماليةالقرآنية سواء ما تعلق بوظيفة اإل
القرآن الكرمي فقد كان مصدرا  -وال سيما-وبالصورة باعتبارها إحدى أهم هذه األدوات، فاملعىن الديين  -بعامة–الشعري 

واألفكار يف صياغة الصورة ومن املنابع الدينية اليت اسرتفد منها  هاما أمد الشعراء الشعبيني البدويني بكثري من املالمح واملعاين
وقد شكل العامل الشعراء صورهم العامل الصويف بامتداداته الفسيحة حيث استلهموا منه ما يليب مقصدهم يف تشكيل الصورة، 

نبعا هاما أفاد منه الشعراء الصويف مبا يتضمن من أفكار ومفاهيم وتصورات تتصل بالذات اإلهلية، أو الذات احملمدية م
اليت ترجع أصل فيما يتعلق بنظرية النور احملمدي  –خاصة  -الشعبيون البدويون مبنطقة ورقلة أميا إفادة يف جمال بناء الصورة 

قل يف النيب )صلى اهلل عليه وسلم( إىل طبيعة نورانية أزلية وجدت قبل كل الوجود مبا يف ذلك آدم )عليه السالم( هذا النور انت
أصالب األنبياء حىت ولد حممد )صلى اهلل عليه وسلم( وقد وجدت هذه الفكرة رواجا ما مكن هلا يف أذهان الشعراء خري 

 باملنطقة.متكني جعلها تلقي بضالهلا على سائر أغراض الشعر الشعيب الديين البدوي 

 در والقمر والشمس والكواكب والسراج والنجوم ... ولذا غدا تشبيه الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، وتثنية عنه بالنور والب

فهذا التصور تشكل تقليد راسخا درجة عليه شعراء البادية باملنطقة، وشاع شيوعا الفتا يف صوره، أما الرتاث الشعري القدمي 
جند بصمة وسلطة   فيعد هو كذلك مصدرا هاما من مصادر الصورة الشعرية عند الشعراء الشعبيني البدويني مبنطقة ورقلة، لذا

البناء اخلارجي )هيكل القصيدة(، أو من  –النص الشعري القدمي واضحة القصيدة الشعبية البدوية، سواء على مستوى 
 حيث البناء الداخلي، وأقصد أدوات التشكيل الشعري.

باملنطقة يتلمس مالمح الصورة الشعرية القدمية من حيث جزئياهتا وبساطتها أو من إن القارئ لنص القصيدة الشعرية البدوية 
حيث لغتها املعربة عنها، أو مادهتا اليت تتشكل منها، وهي البيئة العربية بصحرائها، وحيواهنا، ونباهتا، وظواهرها الطبيعية، 

 وتدركه احلواس. وعاداهتا وتقاليدها، وقيمها، وخمتلف مكوناهتا مما تقع عليه العني 

املعجم الشعري عند هؤالء الشعراء يستمد مادته وصورته وتشكيالته من  ومن خالل مجلة احلقول الداللية جند أن مصادر
املصادر الثالث املذكورة، فالقرآن الكرمي يعد نسيج لغوي متميز يف بيئة القصائد الشعبية البدوية واليت ترتبط أساسا باإلميان 

 . 12الدعاء والشعائر التعبدية، واألخالق الكرمية، ويف هذا السياق ينشد الشاعر الداوي أمحد بن سليمانباهلل والذكر و 

 انت رمحه لكل من ذكرك يسعد      نالت بيك اخلالق حىت من لقفول
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    14أما يف قوله: 13فصدر البيت تناص واستدعاء وحوارية لآلية الكرمية: "وما أرسلناك إال رمحة للعاملني"

 موجوده يف الكتوب قصة بن يعقوب    يوسف كي نام ناض متشغب مرعوب

 وجـــــــــــــــــــرا لباه فســـــــــــــــــــــــــــر يل الرؤيــــــــــــــــــه    احداعش من النجوم بسماهم حمسوب                        

 والشمس مع القمر ايب يسجد ليا

 فقصائد الشعر الديين يف معظمها مطعمة مبسحة قرآنية -عليه السالم-صريح إىل قصة سيدنا يوسف يف األبيات تضمني 

 بوبكر الصديق باالميان اوىف      اوصدق باالسالم اول يف لكبار

 نزللهم جربيل بثياب نظيفــــــــه      وبشرهم من عند موالنا خببـــــــــــار                              

 اتسم اهلامشي زين الصيفـــــــــــــــه      ونظر للصديق ثالثنا القهـــــــــــــــــــار                               

إن القراءة التأصيلية تبني أن األلفاظ القرآنية متواترة بشكل واضح، يف البيئة الشعرية اللغوية للقصيدة الشعبية البدوية إن أمساء 
إن هذه األلفاظ ال ميكن اته، والدعاء، والعبادات، وذكر اجلنة والنار، واحلشر، والكتب السماوية ... اهلل احلسىن وصف

أثر حصرها ألهنا اللبنات األساس اليت يتكأ عليها الشاعر الشعيب عند الولوج إىل هذا النوع من القصائد الشعرية، كما يت
، املعربة عن مجلة من القيم واملفاهيم واألفكار، فالشاعر ابن بيئته الصافيةتأثريا واضحا بتلك البيئة الصحراوية املعجم اللغوي 

والدفاع عنها، فذكر اجلحفة وهو الوحيد القادر على وصف منط احلياة ومالمح البيئة ورسم القيمة وترسيخها والدعوة إليها 
 ظ ومسميات حمصورة املعىن ضيقة املفهوم.واخليمة، واملرحول، والباصور، واملهري ... هي إيقونات ذات داللة وليست ألفا

 واملهري حمبوب والبندقيـــــــــــــــــــــــــــــــــة      واللي حدري ما منعش على الصياد                             

 داجلحفه واملرحول عند اهل النيه      والباصور امييل دارو ليه شـــــــــــــــــــــــــــــدا      

روح الطبيعة كاملياه والورد والشروق إن الدارس هلذه النماذج الشعرية يلحظ أن قاموسها الشعري مطعم بألفاظ تعرب عن 
الشاعر على القاموس الوجداين  والغسق ... يف املقابل قاموس الوجدان والعاطفة كالنفس والروح والقلب ... فانفتاح

العاطفي يسمح له باغتناء شعره بالرموز املنتقلة من عامل الطبيعة وعامل النبات كالورد والطيب والعنرب واملسك والزعفران وخري 
 : 15شاهد على ما نقول قول الشاعر أمحد بن عبيد

 احتكر خملطني يف فنجانال تاي والعسل والسكر وحليب يف دهان معكر      حب امللوك واش 
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 :16ويف السياق نفسه يقول الشاعر األمني سويقات

 راين يف وسط الريخ كي النخله داميه فرحانة     واذا حست منه اتلوح للناس احلى مثار

فوظف لغة حية معاصرة، تتشعب  ،ولقد تفاعل الشاعر الشعيب البدوي مع قضايا أمته، فأرخ ملرحلة تارخيية ملراحل أمته
  17جح بالتحليل اإلطار اللغوي"االهتا وتتسع حقوهلا الداللية " إن التاريخ األديب ملرحلة معينة قد ير جم

العربية واألمة اإلسالمية، لقد عرب  عنها كالقوميةوهذا اإلحلاح مسح بظهور ألفاظ ومصطلحات تعكس روح املرحلة وتعرب 
الشعر البدوي عن حمن األمة وجراحاهتا، كمحنة لبنان والعراق وفلسطني ... ودعا إىل التضحية من أجل الوطن والعرض 

 :   18واهتم بتصوير الثورات واحلروب، فكان معرضا للمصطلحات العسكرية، كما توضح أبيات الشاعر خلضر مسعودي

 هندي ذا السالم    مجيع القوات جوية واحبـــــــــــــر لشعب العراق   

 جيش الدبابات حمسوبة بارقام     حراس احلدود منشورة يف الرب     

كما صور احلاالت االنفعالية مؤرخا ملرحلة من مراحل تاريخ هذا الشعب بانتصارات الفريق الوطين اجلزائري لكرة القدم 
  يقول: موظفا ملصطلحات رياضية خاصة حني

 هـــــــــــــــــــــــوقندوز املشهور زايد فطان    ان   ــــــــــــسرباح العنيد يف املرمى فرح                            

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعصاد الغراف اها وصان  ان    ــــــــــــــــودحلب فلهجوم للعبه فن                             

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــــومناد اخلطري يا ما زهان    دان   ــــــــوفرقاين خبري يف وسط املي                             

 يف خيخون اصحيح لعرب فرحانه    ان  ـــوبلومي معروف اشهد يا زم  

 هـــــــــوخالف حمي الدين للنصر ادان   وماجر يف الرتتيب آخر الفرسان     

 اكتب يا تاريخ قصة الشجعان        عاشو اكل ابطال ما هم خوانه                             

 احلياة وجماالهتا املختلفةصور لقد استوعب املعجم اللغوي يف القصيدة الشعبية البدوية أكرب قدر من الصور احلية املعربة عن 
 ومتجاوبا مع قضايا األمة والوطن.
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 الصورة الشعرية التقليدية  المبحث الثاني:

 مفهومها: -1

املفكرون والبالغيون والنقاد منذ القدمي يف حماوالهتم الرامية إىل فهم الصورة الشعرية وتعريفها تعريفا دقيقا، يسمح  اختلف     
هلم بالوقوف على طبيعتها واإلملام مبكنوناهتا والكشف على القوى العقلية ودورها يف إبداعها وتشكيلها ويعد اجلاحظ من 

  19ىل عالقة الشعر بالتصوير "فالشعر صناعة وضرب من النسيج وحسن التصوير".أوائل النقاد العرب الذين انتهوا إ

لقد وقف جابر عصفور عند موضوع اإلخراج احلسي للصورة مطوال، مبينا أمهية هذه اجلانب وإحلاح قدماء عليه إبتداءا       
 نصا يؤكد فيه بالغة التصوير فيقول: لبالغة من اجلاحظ إىل أن انتهى إىل عبد القادر اجلرجاين، حيث يقول يف كتابه أسرار ا

"إن أنس النفوس أن خترجها من خفي إىل جلي، وتأتيها بصريح بعد مكين وأن تردها عن شيء تعلمها إياه، إىل شيء آخر 
قلها من العقل إىل اإلحساس وعما يعلم بالفكر إىل ما يعلم تنهي بشأنه أعلم، وثيقتها به عن املعرفة أعلم، حنو أن 

           21باالضطرار والطبع"

    12"أما أمحد حممد احلويف فيعرفها "بأهنا تعبري ينقل شعور الشاعر وأفكاره فهي تصوير لعاطفته وجتربته والفكرة اليت انفعل اها
سية فاالنفعال منبع التشكيل املعاين فكل شيء له وجود خارج الذهن يطابق ملا أرك منه، فالصورة هي تعبري عن حالة نف

 يعيشها الشاعر أثناء تشكيله للتجربة الشعرية.

وتكمن مجالية الشعر يف الكيفية  22أما عند الغربيني فريى غاستون باشالر أن الصورة "بروز متوثب على سطح النفس"    
ث تتناغم احلسية إلخراج الصورة، فالصورة تنبعث روحها يف الكيان الشعري، وفيه تكون أقرب إىل اإلحياءات الرامزة حي

 -بعامة–الصورة وترتبط مبنطق فين ميتاز بالرهافة، وإن كان قد تأكد لنا أن احلسية هي طبيعة الصورة وجوهر الشعر فإن اجملاز
 القدماء هي وسائل وأدوات التقدمي احلسي اجملرب.  -وال سيما-يف رأي النقاد والبالغيني العرب 

أولوا عناية بالغة بالعاطفة واألجواء النفسية يف تشكيل الصورة، على اعتبار أن جند أن النقاد قد ويف الدراسات احلديثة     
التصوير الشعري ال يعين نقل الواقع كما هو، وإمنا ينقل رؤية الشاعر للواقع، إنه إعادة خلق له، وتشكيله من جديد فيضفي 

اهلل "إن الشاعر يف إعادة خلقة للواقع ال الشاعر من ذاته وحالته النفسية والشعورية ضالال كما يقول حممد حسن عبد 
يتوقف عن الشيء كحقيقة مستقلة، وإمنا يعيد خلقه بطريقة تشمل الشيء، وجوانب اإلشارة احلسية اليت تصله اهذا الشيء 

  23وتشمل كل حقائق التجربة الطابع اجملازي للتجربة
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أما الشاعر اجملدد نزار قباين فقد عرف اللغة اإلبداعية بأهنا لغة بسيطة واضحة يف الرؤية، ال جمال فيها للشاعر املنكفئ على  
ذاته، الذي يغلق األبواب يف وجه قرائه فيقول: " إن العريب يقرأ ويكتب ويألف وحياضر بلغة، ويغين ويروي النكات ويتشاجر 

  24ة ثانية"بلغويداعب أطفاله ويتغزل 

  25ويعد اخليال عنصر من عناصر تشكيل هذه الصورة ألنه "االخرتاع واجلمع بني العناصر ال ربط بينها عادة"      

إن الصورة يف هذا االجتاه مرتبطة وملتزمة لقضايا اجملتمع ويغلب عليها اإلقناع املنطقي وتأخذ الوظيفة التزيينية والتنسيقية 
التقليدي يقتصر مظهرها على االستعماالت البالغية الثالث االستعارة والتشبيه والكناية وقد امجع النقاد ، فالنقد للموضوع

القدامى واحملدثون على وظيفتني أساسيتني هلذا النوع من التصوير التقليدي مها وظيفة الشرح والتوكيد ووظيفة التزيني 
 والتنسيق.

 أشكالها:  -2
ناع والتوكيد عن الفكرة يف أشكال خمتلفة فالبيت يف هذه الصورة ينقسم إىل تظهر وظيفة اإلق: الشكل األول -أ

قسمني فاألول يتضمن الفكرة اجململة، والثاين الفكرة املؤكدة املوضحة واملزينة وهذا ما يوضحه خلضر مسعودي يف 
 بيه :                      كاين وين اترجعك عامل معظم        تتحدث بكالم ريب ينهى26قوله

  وكاين وين اترجعك تصبح تظلم        اتوكلك حلرام وانت راضي بيه                                      

وحني يوصف الشاعر عطا اهلل حقيقة حالة البطال ومعاناته النفسية مع احلرمان والفقر، ال جيد ما يؤكد به كالمه إال 
 :  27ملوقف انفعايل فيقول استعماله للتصوير االستعاري كصورة تزيينية

 ماذ من شبان ادفنو        حيني هدهم الياس القتال

 يكثر يف املواقف العاطفية   : يقيم الوظيفة التقليدية للصورة على أساس التضاد، وهذا النوع من التصوير الشكل الثاني -ب
 . 28وتقلباته مع أحوال الزمان كما يقول الشاعر الداوي أمحد بن سليمان حني يصف حالة اإلنساناملؤثرة       

 وآخر ايردوا فيه ملالك ابتعــــــــــــــــــــــــــد       وآخر شد الطريق للجنه وصــــــــــــــــــال 
 وآخر يف وسط حلرير يلبس واجيدد     وآخر حظنو فوق حجره من جلبال 

 وهذا النوع من التصوير يتفق مع تقسيم القدماء للصورة الشعرية حبسب املستعار منه أو املستعار له أو بني املشبه واملشبه به 
    : يقرر فيه الشاعر فكرته اجململة، مث يؤكدها وينمقها بصورة يف أبيات تليها ومثال ذلك ما يقوله الشكل الثالث -ج

 .29الرئيس حممد بوضيافدثة وفاة الشاعر خلضر مسعودي يف حا     
 ياك الرايس ايكون عندو حارس خاص     يتنقل كالريح يعجب متثالــــــــــــــــــــــــــو     
 الزم عينيه ينظروا مـــــــــــــن كــــــــــــل ابــــــالص    واللي شافو ايهيب ينظر يف حالو                         
 هو الزم اميــــــــــــوت يا فاهــــــــــــــم لقـــــــــــــــياس    واجب يف ذا النهار يلحق قتالــــــــــو                         



9 
 

إن الشاعر يف هذه األبيات قد ملح لفكرته يف البيتني األولني، مث أكدها يف البيت األخري ومتثل هذه الصورة منطا من 
ائية اليت ألفها املتلقي الشعيب فال جيد يف اكتشافها وفهمها كثري عناء، فالكالم الشعيب يف عمومه تلميح الصور اإلحي

وليس تصرحيا، إضافة إىل هذه األشكال اليت تربط بني الفكرة اجململة التقريرية وبني عنصر التصوير املؤكد واملنمق فإن 
تنوعة كاألمثال واحلكم ... مسايرة منه للنزعة التقليدية، وكشفا الشاعر الشعيب البدوي اهتم بأشكال أخرى كثرية وم

 . 31عن طبيعة الناس وتقلبات الدهر كما نرى يف بيت مسعودي 
 ال تامن ليا راها تتقسم    واحد يتعرى والخر تكسي فيه

 : خصائصها -3
من أهم مسات الصورة الشعرية التقليدية يف القصيدة الشعبية البدوية الشكلية والوصفية والسكونية واليت : االجترار -أ

من خمزون الذاكرة ومن حتمله من صور، كما أن اقتصار الشاعر على اسرتجاع املخزون  تعتمد على قانون االجرتار
الشعري القدمي يؤدي إىل احلفاظ على األنظمة الداللية القدمية، فعندما يعرب الشعر بوبكر رقاقدة عن مدى شوقه 

 .31حملبوبته فال جيد ما يسعفه إال صورة احلمام
 وادي برييت فرفر جبناحني  ولد احلمام لزرق اتعنا بوصايه   

أما يف املرثيات احلزينة فإن الداوي أمحد بن سليمان حيافظ على السياق التارخيي ملا كان وما سيكون، فيطبع املرثية بطابع 
 :  32قصصي املكرر ألساليبه احلوارية والسردية والبنائية فيقول

 ـــــــــــــــــــــــــره      اوشهد ليها كل من كان احذانانطقت باالميان اكثر من مــ                              
 جاو الغسالت دخلو للحجــــــــــــــــــره     ودارو علــــــــى امــــــــــــا بالكتانـــــــــــــــــــــه                              
 ه    اوبلخف اتكلمو للدفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كي وجدت يا ناس صهدتين مجر                                

ويف مراجعة لبعض القصائد الشعبية البدوية باملنطقة جند أهنا تكشف عن حواريات بينها وبني نصوص غائبة يف الرتاث 
تحضر الصورة القدمية إال احليوانات والطبيعة الصحراوية، فالشاعر يف كل ذلك ال يس يف متثيل -وخباصة-الشعري القدمي 

 عندما يشحنها بالنبض الوطين واإلسالمي.
: اتسمت الصورة يف هذا االجتاه باملقارنات احلسية اليت تعتمد على املتخيل، وتركز على األشكال الشكلية والحسية -ب

التشبيه الذي يعد هو غلبة البالغية، فأول ما يالحظه الباحث يف طبيعة األسلوب التخيلي للشاعر الشعيب البدوي 
البنية األساسية يف تشكيل املتخيل، فالتشبيه هو عمود الصورة يف النظرية الشعرية التقليدية، اليت تقوم على فلسفة 

حب اجلمال السهل الواضح، إن التشبيه قادر على حتقيق هذا اجلمال حبديه املتناظرين، الذي يعمل كل واحد 
 ما ال يتحدان.منهما باجتاه يلتقي فيه باآلخر لكنه

فاإلمام عبد القاهر اجلرجاين يرى أن املعىن ال يكمل وال يشرف إال بالتمثيل " فإذا حبثنا يف ذلك وجدنا له أسبابا 
   . 33وعلال كل منها يقتضي أن يفخم املعىن وينبل ويشرف ويكمل"
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 –فاطمة الزهراء  -صلى اهلل عليه وسلم-الصورة جندها عند الشاعر أمحد بن عبيد يف وصفه كرمية الرسول  وهذه
 : 34فيقول -رضي اهلل عنها

 رـــشيعنا شيعة فطـــــــــــــــــــــوم       شريفة بنت الرسول تاج القنص                               
 ر ــــــــــــــــــــــــــيانوار احلوريات زينك خاث     انت قمره ولبنات اجنوم       
 ورــــــــــــــــــــــــــــــاعنايه واشبوب ورد امن   ال   ـــــــــطلت قمره يف جلي                                

فس ألنه يعمل على إجياد أما االستعارة فهي وسيلة تقوم على مجع املتنافرات، الذي خيلق نور من التعقيد يف الن
صراع داخلي عنيف يتجاوز احلقائق الواضحة " وهل تشك أن الشاعر يعمل عمل الساحر يف تأليف املتباينني حني 

خيتصر لك ما بني املشرق واملغرب، وهو يريك املعاين املتمثلة باألوهام شبها يف األشخاص املاثلة باألشباح القائمة 
 .  35بيان من األعجم ويريك احلياة من اجلمالوينطق لك األخرص، ويعطيك ال

االستعارة تتجاوز منطق األشياء وتتجاوز اللغة التواصلية العادية فهي قريبة إىل روح الشعر الذي يعتمد على التلميح 
ل بدل التصريح، فإذا كان التشبيه عقد مماثلة ومشااهة فإن االستعارة استبدال طرف آخر فاللغة االستعارية كما يقو 

 . 36الدكتور صالح فضل: "هي التجاوز اللغة الداللية إىل اللغة اإلحيائية"
فإذا عدنا إىل املثن الشعري الشعيب البدوي نلحظ عليه ما يسمى باالستعارة املكنية، ومن أمثلة ذلك احلوار الذي 

 .37أجراه الشاعر ملني سويقات مع الطبيعة
 حشمتك باهلل جاوبين اوعندي خلبار     يا ذي الطبيعة واش بيك واللي كيف غضبانه

 قالت يا ولدي يف الثنني قدر عنا موالنــــــــــــــــــــــــا     نوبه نزهى كي انت انوبه نبكي بإمطار 
 وارــــــــــــــــه     تزهى فيها لعباد والشجر تنور تنــــــــــــــــبعض الساعات اربيع يا بين والدنيا فرحان              

لقد أنس الشاعر بالطبيعة احمليطة به فجعل منها كائنا حيا عاقال يشكو إليها أحزانه ولواعجه، فاالستعارة استعفت 
الشاعر يف جتاوز عامل البشر إىل عامل املتخيل )الطبيعة( األكثر اتساعا لتعويض النقص، وإحداث التفريغ واإلشباع 

 للوصل إىل حالة التوازن النفسي.
. ونتيجة  38أما الكناية فهي نظام إشاري بني املبدع واملتلقي فهي "لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادة املعىن"

عن الثقافة الستعماهلا الدائم يف اللغة الشعبية فإهنا تأيت يف املرتبة الثانية من حيث كثافتها وتوظيفها، فهي تكشف 
 فتفصح عن األحاسيس اجلماعية والنظم املعرفية والتقاليد واألعراف.السائدة والقيم اليت يعرب عنها اجملتمع 

إن الناس مييلون إىل توظيف هذا النوع من األنظمة بقدرته الفائقة على وصف العامل اخلارجي، وتأثريه يف املتلقي 
شاعر ملني فالكالم كلما كان مشحونا  موحيا كان مقنعا ومن النماذج اليت وظفت هذا النوع من الصور قول ال

  .  39سويقات
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 يا مسعني راين نبكي مقواين       عا للي مشى وخالنا كي ليتام   
 خلف ملقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  حبر العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم       راه                           

 عامل توت كان امضوي ملكاين      واليوم راح خالنا وسط ظالم
)حبر العلوم( واملكونة من مضاف ومضاف إليه، واملؤلفة من جزئني ينتمي كل منهما إىل حقل فاجلملة الشعرية 

 استطاعت أن خترج املعىن من طابعه الفكري التقريري إىل بعده التقريري احملسوس. داليل خمتلف عن اآلخر
: تبدو هذه الظاهرة فيما يلبسه الشاعر من حركة حياة ومشاعر إنسانية يف تشكيله التجسيد والتشخيص -ج

 عناصر حية يف التجربة اللغوي، فتمثل متثيال دقيقا جيعلها ماثلة أمام حس املتلقي، وكأنه يراها وحتيل كل منهما إىل
 حتمل أحاسيس ومشاعر.

وقد علل البالغيون والنقاد لظاهرة التجسيم والتشخيص يف الصورة تعليال نفسيا، بردها إىل عناصر املعرفة األوىل اليت 
عز  حيصل فيها العلم، فاملشاهدة واملعاينة البصرية من خالل حواس املرؤ وطباعه تساعده لبلوغ الثقة واليقني، ويرى

الدين امساعيل " أن كل تقدم حسي للصورة هو متثيل ذهين له داللته وقيمته الشعرية وإن قيمة األلفاظ احلسية تقدم 
 اها صورة تتمثل يف كوهنا وسيلة لتنشيط احلواس. 

 حاير وحدي مايل دليل غابوا عين لصحاب  ي      ـــــــــــسابح يف حبر عميق انكسر يل جمداف          
 ابــــــــــــــ من جو البحر وارماين يف اليبخرجين   ي     ـــــــــــــيف عامل خراف ينواملوج لعب يب والح                  

 والعرا منشي يف الرمله حايف      عطشان امزيلفين احلر ونتبع يف الســــــــــــــــــــــرابتايه يف الصحرا                   
 المن امسع حلكاييت ال من يفهم توصافــــــــــــي     مايل غري الصخور واجلبال ترد اجلــــــــــــــــــــــــــــــواب                  
 اترجع يف الصدى اللي يزيد على ختوافـــــــــــي      والشك يطاردين كي اتقطعت بقلي لسباب                  

 احندث يف روحي اهبيل وكاثر يل خترافـــــــــــي       قالوا عين ناس زمان جمنون وبيه ســـــــــــــــــــالب                  
 حيسن عون اللي جاهلني معىن لكالم الصايف   كذلك الشعرا من قدمي يف ذا الدنيا اغـــــراب                  

القدمية وبني الصورة املفعمة باحلياة واحليوية واحلركة عند الناقد  ةوميكن أن ندرك الفرق الواضح بني الصورة اجلامد
 مارك إجيلد اجنر والذي يقول عن الصورة الديناميكية بأهنا: "تتنزه عن الرؤية باحلدقة لتسمو إىل الرؤية بالقلب

ن العقلي، فتكون أو بعبارة أخرى عندما تتخلص من شوائب املادة ومن كل ما يشدها إىل الوصف التقريري والربها
أقرب إىل التجريد منها إىل الواقعية وتتربأ من أدوات التشبيه ومن احلروق والظروف، وعندما ال تكتفي بوصف 

الشكل واللون وتتعداه إىل وصف احلركة، وعندما تتحاشى التصريح املبين فيكتنفها شيء من الغموض يدفع القارئ 
  41إىل التأمل"
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 الثالث: الصورة الرمزية المبحث
 مفهوم الرمز:  -1

يعرف الرمز باالعتماد على مواطن االلتقاء واالختالف بينه وبني العالمة والكناية واالستعارة "فالعالمة تشري إىل شيء       
بني الطرفني أحدمها إشارة خارجية اتفاقية كالضوء األمحر يف إشارات املرور بينما ميثل الرمز الشيء بعد عملية تفاعل داخلية 

ظاهرة واآلخر مسترت تقرب بينهما ارتباطات نفسية واجتماعية أو مثالية روحية كاهلالل عند املسلمني وكالظل عند 
 . 41اجلاهلني"

وقد خيتلف الرمز عن العالمة " لتطابق الدال فيها مع املدلول، وهو جتاوز املدلول للدال إذ أن السالم )املدلول( يتعدى      
ود احلمامة )الدال(اليت تشري إليه يف الرمز املعروف، فالرمز حيتاج إىل تأويل بينما العالمة بني الدال واملدلول هي عالقة حد

 . 42آنية حاضرة"
أما الفرق بني الكناية واجملاز املرسل فريى البستاين "أن الرمز إذا استهلك أصبح كناية أو جمازا مرسال ويضرب مثل      

)التاج( اللذان يرمزان إىل امللك ... غري أن معجمة )العرش( و)التاج( يف داللتهما على امللك جعلت االنتقال )العرش( أو 
 . 43منهما إىل امللك شبيها ألواليه االنتقال يف اجملاز املرسل"

آخر ألنه ينطلق يف فالسياق هو الذي حيدد داللة الرمز وقيمته الفنية وهو يعطيه غالبا تكثيفا أكربا من أي مصلح جمازي 
 آفاق أرحب.

وبالرغم من الطابع الفكري العام للرمز إال أنه ال يلغي احلس. "ومن هنا يأيت الغموض الذي غالبا ما يرتبط بالرمز يف 
الدراسات النقدية احلديثة، فالذين يريدون أن يدركوا الرمز عن طريق حواسهم فقط، سيضلون حتما يف متاهات بعيدة 

 . 44غريبة"
 الرمز المعجمي:  -2

إن الشاعر الشعيب يستخدم الرمز املعجمي يصوغه من األلفاظ اليت "ينتزعها من املعجم أي من معناها االصطالحي      
ومن املصطلحات املعجمية  45وحيوهلا إىل رموز تتحرر فيه من مدلوهلا الضيق لتكتسب معاين جديدة وتأويالت ال حمدودة"

 . 46يب من مدلوهلا الضيق لفظ احلمامة كما ميثل الشعر خلضر مسعودياليت حررها املبدع الشع
 يا بدال امحامتك ريب يهديـــــــــــك     حنت عنك ريشها يوم اداللك                               
 لكواتفكر يف يوم كانت بني ايديك    مثل الورده كـــــــــــــل جهة حتال                              
 واحلب اللي بيه كانت زوجه ليك     خليتــــــــــــــــــــــــــــــوه فاحلـــــــــق انسالك                             

فالشاعر يف هذه األبيات يرمز للزوجة املطلقة باحلمامة املفارقة عشها، كما رمز مسعودي كذلك إىل تغري األحوال من     
 : 47 الكدر واملتاعب )بالريح( فيقولبعد الصفا واملسرة إىل
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 اول خطوه كنت كاسب بدويه      حتت القصة زايده يف الطبع اوشام 
 ساكن يف خيمه اوالبس اعليــــا      عايش صايف ال امشاكل ال ختمــام                             
 اصليــــــــــــــــــــــه      ما تتحري خاثره زينه لريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام حنتها يف اليد محره                             
 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل غالب بينا دخلو ظ   ه   ـــــــــــاتصلي واتصيم كلش مرضي                            

 ام  ـــــــــــــــواتعوج ذاك الزهر بعد التسق    ا   ـــــــــــــــــهب الريح اوغيم اجلو اعلي                           
ومن الرموز اليت شاعت يف العصر احلديث واليت تؤول باالحساس واملتابعة واملالحقة فكانت الريح والصخور ترمي للمحاصرة 

اط والتخلف، وكان النبنع يرمز لالرتواء، ففي قصيدة "غريب" يوظف وتضيق اخلناق وكتب األنفاس، وكان الليل يرمز لالحنط
 :  48الشاعر األمني سويقات اجلبال والصخور كرموز للضجر وضيق األنفاس والكآبة فيقول

 المن يسمع حلكاييت    المن فاهم توصايف
 مايل غري الصخور     واجلبال اترد اجلواب 

 شاري )الديني(: الالرمز ا -3
خيتلف الرمز األديب عن الرمز املعجمي ألنه "يكسب اللفظ أبعادا إحيائية مجالية تسهم يف تشكيل جتربة الشاعر على حنو      

 . فالرمز وسيلة فنية قادرة على القيام بعبء التعبري عن جتارب الشعراء بشكل خاص. 49مؤتلف يف مكونات النص الفين"
اعر الشعيب وصف املرأة وصفا جسميا حسيا متكامال يتناول كل عنصر من أعضائها شارية اليت وظفها الشالومن الرموز ا

فربط كل عنصر من أعضائها بصورة مستمدة من عامل الطبيعة، فاملرأة عندهم تغدو أشبه بالتمثال الذي ينحته الشاعر 
 ليتمثل به منوذج اجلمال.

 . 51ر يف فكر اجلماعة قبل أن يصطلح عليه بوصفه رامزا""فالرمز لكي يكون مقنعا ال بد أن يتمتع حبالة من االستقرا
 51فالسياق االجتماعي والتداول هو الذي يعطي الرمز قدرته على اإلحياء. وخري منوذج يف هذا املقام مدح أمحد بن عبيد

 -رضي اهلل عنها -فاطمة الزهراء -صلى اهلل عليه وسلم –لكرميه الرسول 
 وخيال طلت من اجلحفه 

 واغالفات متخالفني باالخضــــــــــــــــــــــر                                     
 زينك خارج عن ملثال 

 تاج يتوهج سراج فوق العاشـــــــــــــــــــــــــــــر                                      
 زجني طاح على الذرعني

 اكحل من ريش الرمدي شعور احمدر                                       
 زوز امريات اعينني 

 واهلذبه عذبالك توت جابو تاجـــــــــــــــــــر                                        
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 الغشوه برق اسحابني
 حلواجب نونات اسطامبه يف مسطـــــر                                   

 للوش صباع اليدين 
 ال شافو ريح وال مشس مسك وعنبـــــــر                                 

وأول هذه األنواع من  شارية كوسيلة من وسائل التعبري، تبعا ملوافق الرؤية واحلالة الشعورية املسيطرة.الوقد توظف الصورة ا
صورة اليت يبنيها الشاعر على مفردة قرآنية أو مجلة شارية املكثفة ما يعرفها الدكتور حممد ناصر بقوله أهنا: "تلك الالالصور ا

  52... " امسيةفعلية أو 
فالشاعر بوعمامة مسعودي متأثر اهذا النمط الرمزي الذي يطهر األثر القرآين يف سياق تركييب، داليل نفسي حبيث يعرب عن 

 :  53أحاسيسه ومشاعره وأحزانه فيقول
 نتكلــــــــــــــــــم  عن ركن الصالة شايت

 وهو من مخس اوقات كلش بالبيان                                      
 بلغهم ملني واضح ومقســـــــــــــــــــــــــــــــــم

 نقراهم ياناس يف كتاب القـــــــــــــــــــرآن                                       
 يك بلسم يف يوم احلساب ايكونو ل

 ايزيد لقرب ايضيق عنك فالبنيان                                        
 من هول السوال لساين يتلعثــــــــــــــــــــــم 

 اللي دارو يلقاه جمرد فالديــــــــــــــــــوان                                       
 االقرع يا سدات ايعذب من يظلم 

 انــــــــــــــــــــــــــــــخلقو ريب ند للعبد املشي                                      
 فاملفردات الدالة على احلساب واملوت والقرب والسؤال تشري إىل فكرة اإلميان باليوم اآلخر.

النفس، وقد جيمع بني الصور واأللفاظ  وقد "يلجأ الشاعر إىل التفصيل يف التصوير للتعبري عن مواقفه واالفصاح عن مكونات
فتتابع األفعال يف قصيدة الرثاء هو تفصيل حلركة النفس   54لتصبح صورة واحدة ليمنحها الداللة الفكرية والنفسية اخلاصة"

 . 55وانفعاالهتا كما ميثل لذلك الشاعر الداوي أمحد بن سليمان
 نطقت باالميان اكثر من مره

 شهد ليها كل من كان احذانا                               
 جاو الغساالت دخلو للحجره

 وذرو على اما بالكتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــه                               
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 حضرت ليها كامله ناس الدشره
 ــــــــــــــىولقينا خلاليق فينا تتسنــــــ                              

 وقربها حمفورة موعرها حفره
 وجيعلها روضه من رياض اجلنه                               

 حطيناها بالعقل حتت السرته
 فاضت عيين قلت وقبيل امعانا                             

اح عن مكنونات النفس مبا حتمله من فاألبيات تفصيل يف التصوير الذي يعرب عن املوقف إزاء قضية املوت، فاملشهد إفص
أصدق مشاعر احلب واإلحساس واحلزن، فالصورة اخلارجية ترسم مالمح األمل واحلرقة واحلزن، واليت سايرها الشاعر زمن 

الصدمة األوىل، لتتشكل بداخله صورة أخرى تعرب عن حالة النفس الصابرة احملتسبة واملسلمة لفكرة القضاء والقدر، واليت عرب 
 :  56نها بقولهع

 يا ريب جياه اصحاب العشره 
 اغفر ذنب اللي قدا وميمتنـــــــــــــــــــــا                                 

 وجباه اللي شاد كتابو اويقرا
 اوقامي نصف الليل ويصوم احلسنه                                 

 اجعل ليها اقصر يف اجلنه اخلضره
 ويف الفردوس تكون قربة نبينـــــــــــــــــــا                                  

   
إن االستعارة والرمز لبنات بنيوية يف العمل األديب، أما اخليال فيعتربه مصطفى ناصف صفة جوهرية للعمل األديب         

اللغوية، "إن اخليال قادر على كسر احلواجز اليت تبدو عاصية وطابعه اخلاص الذي جيعله يتميز عن سائر أبواب النشاطات 
بني العقل واملادة وهي اليت متكنه من أن جيعل اخلارجي داخليا، والداخلي خارجيا ومن أن جيعل من الواقع فكرا، وحييل 

أبعاد رمزية "االستعارة  ويرى ناصف أن العمل األديب يف عمومه والشعر على اخلصوص تعبريا استعاريا ذا 57"الفكر إىل واقع
وقد وضح  الفرق بينهما عندما قال:"والفرق يتضح إىل حد ما من خالل النظر يف  58تعجز أن تبلغ العمق إذا مل يكن رمزا"

عالقة كليهما باملساق فالتشبيه واإلستعارة بالقياس إىل الرمز كاألسري يف حضرية قرين صريح أو متضمن يف السياق، وال  
  59لذي يعلو على القرين، فيعلو على التحدد والتعيني فيصبح الثراء الذي يكتنفه أوسع"كذلك الرمز ا
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 :خاتمة
مضطرا أن يلحظ أنها  ،إن الدارس الذي يهدف إلى كشف مالمح الصورة الشعرية في القصيدة الشعبية البدوية      

الفئة من الشعراء إلهام فطري، بعيد على ، فالشعر عند هذه صورة ترتكز في جانب كبير منها على شعرية التقرير
فالشعر فالجمالية عندهم هي جمالية تميل إلى البساطة والوضوح، ال تؤمن باإلرغام اللغوي، والغرابة الشعرية  الغرابة.

اإلبداع الفني مهما كان صناعة في عملية الشعبي دور القارئ  عزز، ويالشعبي البدوي جماهيري ال يعترف بإقصاء
  وإلهام.  ذائقة وجمالية ومتعة فنيةعندهم مستواه ألن الشعر 
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 آليات اشتغال المنهج التداولي على التراث الشفوي                  
                                                 

 ذة : إيمان هنشيرياألستا                                                          
 

        توطئة :
     لطالما كان تراث األمم ركيزة أساسية من ركائز بناءها الحضاري، فهو المعبر عن 
هويتها الثقافية، وعنوان اعتزازها بشخصيتها، والراصد ألهم محطات تاريخها وعاداتها 

وتقاليدها، فالمتأمل بعين فاحصة و بفكر متقد لهذا المحكي الثري، يدرك ال محالة ما يكتنزه 
من المواضيع التي تحفل بالقيم األخالقية وتعج بالعبر التي تتعلق بحياتنا على كافة 

مستوياتها ، فانطالقا من هذه الخاصية العجيبة لهذا المكون الثقافي األصيل شهد في اآلونة 
األخيرة  االهتمام في األوساط العلمية السيما من قبل النقاد الذين حاو لوا قراءته من الداخل 

بما تيسر من اآلليات واإلجراءات المختلفة اعتمادا على مناهج نقدية معاصرة فر ضتها 
 متطلبات العصر .

    ويعد المنهج التداولي من أحدث المناهج النقدية التي المست حقيقة النصوص في 
الدرس النقدي الحديث ،وذلك الن التداولية فتحت آفاقا جديدة أمام الدرس اللغوي ، إذ قامت 

المقال  ، ولهذا يحاول هذابتغيير من خارطة اإلهتمامات معيدة ما همش من مواضيع للواجهة
فعال اق وأاإلشكاالت كالسيمتناوال أهم  الشفوي على هذا الدرس التراثي فتح نافذة تطل

من دائرة ينبغي برمجتها ض ت التيليكون خطوة من بين الخطوا ،وقواعد التخاطب الكالم،
عربية ومن ليها ملحة في عصرنا الحاضر حيث فقدت فيه امتنا الالن الحاجة إ ،اهتماماتنا

    .هويتها الثقافية مكون بينها الجزائر الكثير من

الشفوي : فهوم التراثم - 1  
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لنتعرف عن " معنى كلمة "تراث تحديدوال من ألى مفهوم التراث الشفوي البد إنتطرق  نأقبل 
ول مرة حتى عند العرب، ولنتقصى أصلها الذي استعملت فيه أل هاوحدود استعمال هامجاالت

 نعرف معناها الحقيقي .

روث ثور والتراث والميراث والمو مأمن مادة "ورث" ، وال »مشتق  في اللغة "التراثكلمة"  
 واإلرث هي ألفاظ عربية مترادفة وردت في اللغة كالحسب «)1(

ستخدم رث خاص بالحسب، وتإلومن اللغويين من جعل الورث والميراث خاصين بالمال، وا
هم ، هو ارث مجد ، والمجد متوارث بين »الكلمة مجازا للداللة على ما هو معنوي ، يقال : 

 وهو الورثة ، وهم الورثة والوراث«)2(

من ذلك قوله وهو ما يخلفه الرجل لورثته، و  -كلها بمعنى واحد –رث اإلفالتراث والميراث و 
(11ية اآل)سورة الفجر/  ﴾كال لما أ كلون التراثأوت ﴿تعالى   

ؤكد هذا مورا معنوية ، وما يأخر تتجاوز المعنى المادي الضيق، لتصف أونجدها في موقع 
)سورة مريم / ﴾ ي ويرث آل يعقوبثنفهب لي من لدنك وليا ير ﴿المعنى للتراث قوله تعالى: 

   .نما الجانب المعنوي لهاوا  ية الكريمة ليس المال ( فالمقصود باآل 60ية آلا

نب الجالكن سرعان ما حملت الكلمة قديما على ما يورث من مال، اقتصر استخدام إذن   
ارت اكتسبت في الخطاب العربي المعاصر معنى أخر، فص »ن الكلمة أ المعنوي ، غير

التعبير  تدل على الموروث الثقافي ، وبذلك يكون االستخدام الجديد مما يناسب احتياجات
المعاصرة ، والذي ال يخرج عن نطاق المعنى الموروث ، ألنه نابع من مفردات التفكير 

 العربي «)3(

هو جزء  ص اإلنسان العربي ماديا ومعنويا ، بلفصار بذلك التراث معبرا عن جميع ما يخ
تجارب، التقاليد، والعادات، وال »من مكونات اإلنسان العربي ونفسيته ، فيشمل بذلك 
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والخبرات، والفنون...انه جزء أساسي من موقفه االجتماعي واإلنساني والسياسي والتاريخي 
)4(» 

ما تتطلبه يتسم به التفكير العربي و ادخل المفهوم الحالي للكلمة جوانب أخرى، مما لقد  
المعنى العام  إال أن الدارسين العرب متفقون على ،حاجات التطور في الواقع الذي نعيش فيه

ل الالحق ، فالتراث عندهم كل ما ورثه الخلف عن السلف أو ما تركه الجيل السابق للجي  

دراجها مكن إالموضوعات التي يت فيما يخص ويعد التراث الشفوي من بين أهم االختالفا    
 ،لى دراستهون إال يميلفطبيعته الشفوية جعلت الكثير من الدارسين  ،تحت مفهوم "التراث"

ن أل،وب رغم أن دراسته والتعرف إليه بات حاجة ملحة تفرض نفسها في حياة كل الشع
 العربية انوالجزائر كغيرها من البلد ،التمسك به ضمانة حقيقية الستمرار وجود أي شعب

ا وتشتيتها ، خاصة في ظل ما تواجهه من تحديات بغية تذويب ذاتهلحوج لممارسة هذا الفعأ
   ، فتمسكها بالموروث الشفوي مطلب ملح للدفاع والحفاظ على هذه الذات .

ها ، واألمة التي روحها ومقوماتها وتاريخ »ألنه وتتشبث األمم بتراثها الشفوي وتتمسك به 
 تتخلى عن تراثها تتخلى عن روحها ، وتهدم مقوماتها وتعيش بال تاريخ «)5(

 ،مزق والتشتتمن التهوية الشعوب تكمن فقط في الحفاظ على  همية التراث الشفوي الأف    
فرغم نظرة ، ، فهو صلة الوصل بين ماضيها وحاضرهابماضيها  في تعريفهابل له دور 
ليها ، إ لركونيمكن ا نهم يعدونه ضربا من الفنون التي الألليه نظرة غير جدية ، إالمؤرخين 

.خ الشعوب ن يساهم في بناء تاريأ ال انه يمكنإ  

ه عالقة ، لذلك فعالقة اإلنسان بجيال أ نسان عبرة اإلوالتراث الشفوي هو تراكم خبر     
ة به والتي عضوية ، فهو الذاكرة الحية للفرد والمجتمع، كما أن لكل شعب موروثاته الخاص
بقدر ما هو يتوارثها شفهيا ، لذلك فهو إنتاج جماعي يختزن خبرات األفراد والجماعات ، و 

وجود . مرارية والمخيال للجماعة فانه جدار متين لحفظ هويتها ، ومحرك لها في االست  
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تخليده ل على الشعوب التي تحترم تراثها وتعم »يقول لطيف بوال  وانطالق من هذه األهمية
خالقا من أ ونشره بين الشباب وبين األجيال الصاعدة تكون أكثر أصالة واشد وحدة وارفع

جدادها الذين ا وأها ، وتستذكر من خاللها ماضيهفراد تراث لها وال تقاليد تجمع بين أالتي ال
 ورثوا منهم ذلك التراث ، والذي هو جزء مهم من تاريخ وثقافة الشعوب األصلية «)0(

كالم  أن نحاول إعادة النظر في التراث الشفوي على انه تاريخ امة وحضارة، ال فال بد
افية، الن ما سطحي ال قيمة له ، أو هو نتاج فترة زمنية غرقت بمحدوديتها الفكرية والثق

ذات مساحة شاسعة  مثاليكتنزه هذا النوع من التراث قد يفوق بكثير تصوراتنا عنه، فالجزائر 
لى ا، إذ يتنوع الموروث الشفوي من منطقة إلى أخرى، ومن مدينة إخاصة الصحراء منه

، وان  أخرى فما نجده في مدينة بسكرة مثال ال نجده في مدينة ورقلة ، والعكس من ذلك
شفوي على مدن التراث ال لدراسة واستقصاء وجمعتجاهلنا هذا التنوع واكتفينا في محاولتنا 

يضيع. الثقافيةمعينة فإننا حتما سنترك جزء هويتنا   

فهوم التداولية :م - 2  

لساني جديد تطور إبان سبعينيات القرن الماضي، إال أن البحث فيها يمكن  التداولية مبحث 
الالتينية وكلمة   pragmaticus أن يؤرخ له منذ القديم حيث كانت تستعمل كلمة

pragmaticos  اإلغريقية بمعنى "عملي"، ويعود االستعمال الحديث للتداوليةpragmatics 
 أسس نظرية"في كتابه  (  CHARLES  MORRIS شارل موريس)للفيلسوف األمريكي 

الذي تأثر بالعقيدة الفلسفية األمريكية البراغماتية )الذرائعية(، وقد اختلفت  " العالمات
من خالل  للتداوليةوأول تعريف أطلقه شارل موريس  ،تعريفات التداولية من دارس إلى أخر

 لى ثالثة فروع : التركيب، الداللة، والتداوليةإفالسيمياء تنقسم  » ذ قال :إتعريفه للسميائية 

يهتم التركيب بدراسة العالقة بين العالمات فيما بينها . – 1  

تهتم الداللة بدراسة العالقة بين العالمة والشيء. – 2  
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 3 – وتدرس التداولية العالقة بين العالمة ومؤ و ليها .)7(

                    ( و)فرانسوازريكاناتيANNE MARi DILLERأما )آن ماري ديبر  
FRANCOIS RELANATI التداولية هي استعمال اللغة في : » ما( فيعرفانها بقوله

،ويمكن أن نسجل من هذا القول النقاط  (8)«الخطاب،شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية 
 التالية :

 التداولية علم يهتم بدراسة اللغة اإلنسانية في االستعمال. -
 تسعى التداولية إلى الكشف عن المقدرة اإلنجازية التي تحققها العبارة اللغوية. -
 التداولية بحث في الدالالت التي تفيدها اللغة في االستعمال . -
المة قبل ، فالعلى مستخدمها بين العالمة ومؤؤليها يشير ضمنيا إن الحديث عن العالقة إ

ن بقية ويل ذهني هي التي تمكن من استخدام عالمة بعينها دو استخدامها تمر بعملية تأ
د( العالمات، واستخدام العالمة بطرح جملة من التساؤالت تخص المستخدمين)المقاص

و( في : رمينيكمثلت هذه التساؤالت كما أشارت )فرانسواز آلسياق( توظروف استخدام )ا  

                             من يتكلم )المتكلم/ المبدع(                                -
                            مع من يتكلم )المستمع / المتلقي(                           -
الكالم(ألجل ماذا نتكلم )مقاصد  -  

 ماذا علينا أن نعلم حتى يرتفع اإلبهام عن جملة أو أخرى )السياق()1(

تداوليات ، وقد  سئلة السابقة يوسع دائرة التداولية لتصبحهذا التشعب الذي تخلقه هذه األ
لى ثالثة درجات :قسمت )فرانسواز آرمينيكو( التداولية إ  

لوجودي ولها سياق خاص ،السياق ا شارية،: وهي دراسة الرموز اإلتداولية الدرجة األولى  -
حالي  .أو اإل  
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لمتلفظ بها في :  وهي دراسة تعبير القضايا في ارتباطها بالجملة اتداولية الدرجة الثانية  -
عوالم لى تحديد اللسياق الذهني بل السياق المترجم إالحاالت العامة ، ولها سياق هو ا

 الممكنة .

ها التلفظ فعال اللغة ، والسياق وهو الذي يحدد فيوهي نظرية أ: لية الدرجة الثالثة تداو  -
 الجاد أو الدعاية )16(

ليات اشتغال المنهج التداولي على التراث الشفوي آ  - 3  

لفظ المتعلى دراسة استعمال اللغة في إطار العالقة بين يقوم المنهج التداولي       
 بكل ما يعتري هذه العالقة من يهتموالمخاطب، في إطار موقف كالمي ملموس،  كما 

لغوية تدرس كل العالقات بين المنطوقات ال أن التداوليةأي مالبسات وشروط مختلفة، 
يكون من  تداوليوفق المنهج ال ، لذلك فمقاربتنا للتراث الشفويوعمليات االتصال والتفاعل

تعرضنا لآلليات التالية :خالل   

 contexte السياق  -

لكن استحضارها الشفوي منظومة لغوية منتجة مسبقا وتمتاز بثبوت المعنى ، اث التر يعد     
فراد المجتمع يكون خاضعا العتبارات مقامية وتواصلية معينة ، وهذا والتعامل بها بين أ

ثناء أ -فالمتخاطبين فيما بينهم يستحضرون  ،يتطابق مع المقولة المشهورة "لكل مقام مقال"
لغازا حكايات خرافية أو أ روايات أو مثال أو)ااء أكان بعضا من التراث الشفوي سو  -تخاطبهم
نهم وما إلى غير ذلك من األغراض، إال أ و اختبار ذكائهمغرض تقوية كالمهم أل، (...الخ 

السياق، فالسياق  دون مراعاة جدادهم عليهم به ذاكرتهم مما تركه لهم أ ال يستعملون ما تجود
  .و تبديلهاتأثيره في المواقف بتعديلها أهمية في عملية التخاطب و األ له اثر بالغ

طار سياق ألشكال التراث الشفوي البد أن يكون في إ منظور تداوليوفق فدراسة التلفظ    
خذ بعين االعتبار في عملية التلفظ مثل الحالة النفسية فهناك عوامل كثيرة يجب أن تأ معين 

اهتمت  فانطالقا من هذه االعتبارات التي  ،وغير ذلك  واالجتماعيلنبرة والمحيط المادي وا
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كثر منها اتجاه تيارات ، ومنهج في تحليل الخطاب أبها التداولية اعتبرت تشابكا للكثير من ال
نها كالنقد النفسي واالجتماعي وغير أ خرىفهي تضم تقريبا كل االتجاهات األ نقدي محدد ،

 نتاج الخطاب .إ وتربطها بظروفتستفيد من هذه العناصر 
خذ بعين االعتبار التلفظ والسياق التاريخي واالجتماعي ال بد من األوبناء على ذلك كان  

في عملية التلفظ ، الن السياق يلعب دورا  شكال التراث الشفويبأ والثقافي الذي يتلفظ فيه
 .وهو الذي يكسبها المعنى السياقي

مقاصد القائل، إذ أن تأويلها  وطيدة بنظرية الفكر والكشف عنعالقة التراث الشفوي وألشكال 
ى المعرفة ن تحليل السياق يعتمد علاستداللية ترتبط بالسياق ، كما أ عماليتم من خالل إ

يمكن ليها من خالل مفاهيم الصيغة المنطقية من المعطيات التي الموسوعية التي نتوصل إ
يخضع إلى إستراتجية ويل مثل هذا النوع من التراث أا مباشرة من المقام، وهكذا فان تدراكهإ

نمطيا عبر جمالية يتم النية ، فاالنتقال من المقاصد اإللى فرضية عقالمؤول التي تستند إ
لى تبليغنا رسالة هي مقصده ا إن كل متلفظ يخاطبنا يسعى حتمذ يفترض أفكر،إنظرية ال

 جمالي .اإل
ن تستحضر في مقام وموضوع وتعددها ينبغي أفوي على اختالفها شكال التراث الشفأ

عدة ن قاأ »مناسبين حتى يتمكن المستمع من استيعاب معناها لهذا يرى )سبرير وولسن( 
ولة، وعن قاعدة سباب معقيعتقد فيها بقوله ، وان تكون له أن النوع التي تفرض على القائل أ

رهاق المخاطب بحشد من ن إبوضوح ليكون الحديث مناسبا )دو ن نتكلم الكيف التي تفرض أ
   ( 11)«ن نصدق القول أت الزائدة( كما يفترض التفصيال

لربط بينهما ، كما انه يخضع لثقافة القائل والمقام الحاضر وافاستحضار التراث الشفوي 
شكال التراث الشفوي تتطلب قدرة االستحضار من الذاكرة ، أي أن أالمناسبة و  يخضع لمبدأ

 جهدا من قائلها . 
 )ى أانطالقا من هذه الوظيفة ر ففاالعتناء بمقام الملفوظ من اهتمامات الدرس التداولي، 

التداولية تدرس كل ما في معنى الملفوظ المربوط بالمقام الذي قيل » أن(  Ducrot ديكرو
 . (12)«فيه، وال بالتركيب اللساني الذي استعمل فيه 
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ألفاظها للمعاني ، ويفرغ كل ذلك في نظرية فـ )ديكرو(  يجرد اللغة من خصوصية حمل 
، فالمقام هو الذي يلبس وظات في المقامات التي قيلت فيهاالمقام التي تعتني بداللة الملف

األلفاظ حلتها المعنوية الخاصة به، وهذا ينطبق إلى حد بعيد على األمثال والحكايات 
التراث الشفوي تحمل معاني وعبر الشعبية والخرافية واأللغاز ...الخ ، فهذه األشكال من 

لكنها تحمل في كل مرة تقال فيها معاني جديدة هي وليدة  ،مسبقة مرتبطة بقصتها السابقة
 المقام الذي تقال أو تروى فيه ، ومن ثم فالتداولية جديرة برصد هذه التغيرات في المعاني 

 فيها . التي تطرأ على هذه األشكال التراثية الشفوية في كل مناسبة تقال
ولنتمكن من المعنى الناشيء من ذلك التواصل الذي يخلقه التراث الشفوي ،البد أال      

نما  ندرسها انطالقا من المقام الذي قيلت فيه  ندرس اللغة انطالقا من البنية التركيبية لها، وا 
بين افراد االستعمال اللغوي في االتصال ، وضمن السياق العام للخطاب، أي دراسة 

وفق معطيات سياقية واجتماعية  مجتمع الذين يستخدمون التراث الشفوي في تواصلهم ال
انه ينبغي التطرق في التحليل (  Francis Jaqesفرانسيس جال  ) يرىومنه  ، معينة

 .(13)«إلى اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا »التداولي 
 Actes de langageفعال الكالم أ -
خر، انه االهتمام بما تحدثه اللغة من التحليل التداولي رافقه اهتمام أ واالهتمام بالسياق في   

بل هي  يلة تواصل فحسبلم تعد وس  (Austinأوستين )مستعمليها ، فاللغة حسب اثر في 
ذ بفضلها انجاز جملة من األفعال، إ وسيلة التأثير في الواقع وتغيير السلوك والمواقف ، يتم

أن وظيفة اللغة األساسية ليست إيصال المعلومات والتعبير عن األفكار، أي هي  يرى» 
مؤسسة تتكفل بتحويل األقوال التي تصدر ضمن معطيات سياقية إلى أفعال ذات صيغة 

 (14)«اجتماعية 
حلقة  تصار  التيفعال الكالم بأفعال اللغة أو أتعرف  وستن( تتبلور في نظرية )أفكارأـف

أن كل ملفوظ يقوم على نظام شكلي داللي  اوجوهره بحث في الكثير من الدراسات التداولية،
انجازي تأثيري، وفضال عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعاال قولية لتحقيق أغراض 

 إنجازيه وغايات تأثيرية .
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ثير من األعمال التداولية : نواة مركزية في الكصبح هذا المفهوم )الفعل الكالمي( أ »لقد 
 (15)« .ثيريض على نظام شكلي داللي انجازي وتأن كل ملفوظ ينهفحواه أ

ي : فعال هل الكالم انطالقا من سمة التلفظ إلى تحقيق ثالث أفعاأوستين( و قسم )أ  

نتاج ملفوظ بصيغة معينة، إ ويراد بهفعل القول و   : l’acte locutoire فعل الكالم -
إطالق  خر فعل الكالم هوظ قوته وصورته النهائية، وبمعنى أ، ويكون للملفو ومعنى محدد 

 . معينة لفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات داللةاأل

ذ انه  »ويكون هذا الفعل متضمنا في القول،  : l’acte illocutoireنجازي الفعل اإل -
تلفظ، ويكفي أن أقول )أن يتحقق بمجرد الفالسمة الطابعة لهذا الفعل انه  )(«ينجز بقول ما 
مر، ولهذا الفعل ثالث معايير تساعد على بقولي )اعد( فعل األحقق فعل الوعد افعل( فإذا أ

 تحديده :

 نتائج الكالم. :  الفعل يتحقق في كنف الكالم ، وهو ليس نتيجة منولها أ -

 نجازيا مثال : يستعمل فعال إ انه يتسنى دائما لهذا الفعل أن تعاد صياغته بحيث: ثانيها -
غلق الباب الذي دخلت من الريح حتى و الريح سدو واستريح " يطابقه " ا"الباب اللي جاك من

 تستريح " 

و ة في أن الفعل ليس نتيجة منطقية أفعل تعاقدي عرفي وتكمن هذه السمانه  : ثالثهما -
لى سلطة حاجة لكي يتحقق إملفوظ ، وانه في نفسية للمحتوى الفكري الذي يرشح به ال

 .المؤسسة 

بواسطة فعل  »  الفعل الناتج عن القولوهو :  l’acte perlocutoire ريثأالفعل الت -
 القول وما يصحبه من فعل متضمن في القول قد يكون الفاعل هو الشخص المتكلم بفعل

  (01)«رشاده ثالث وهو التأثير على المخاطب بإقناعه وا  
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ن مجرد فهم ن يحدث المتكلم أثرا في السامع ، وهو اثر يختلف عأ إنتاجهمن فتكون الغاية 
.لى انجاز فعلإنما يتجاوزه ا  و الكالم   

فعال أ فعال دالة على الحكم،أ »قسام هي : أ لى خمسةإنجازي إلوستن( الفعل اأوقد قسم )
 الممارسة، أفعال اإللزام ، أفعال العرض، أفعال السلوك «)17(

 وصنفها سيرل)18( إلى خمسة وتختلف في جوهرها عن صنافة )أوستين( :

شياء ويشمل ألال عن وضع لو وغايتها جعل المتكلم مسؤ  : ASSERTIFSأفعال اإلثبات  -
 )خوك خوك ال يغرك صاحبك(كيد أكيد ، الوصف... وهذا المثل غاية التأالت

وغايتها حمل الشخص على القيام بفعل معين وتشمل  : DIRECTIFSفعال التوجيه أ -
)إذا كان صاحبك عسل مر والنهي معا مر، النهي، الطلب،.. وهذا المثل غاية األاأل

 متلحسوش كامل (

لزام المتكلم بالقيام بحدث مستقبلي كالوعد ... إ: وغايتها  COMMISIFSفعال الوعد أ -
 باطي( ص)نصلي صالتي ونمسح وهذا المثل غاية الوعد 

سف واالعتذار أ: التعبير عن الحالة النفسية كالت  EXPRESSIFSفعال تعبيرية أ -
  والسرور

فعال الدالة على عالن وتشمل األحداث تغيير عن طريق اإلإ: غايتها  عالناتفعال اإلأ -
 (، اإلعالم ، اإلعالن ، اإلخبار...وهذا المثل غاية اإلعالن والتهكم )جا يكحلها عورها ذلك 

: التخاطب قواعد -  

ن المتكلم دوار فيها كل منساني على عمليات دقيقة ومعقدة يتقاسم األإلا يقوم التخاطب  
ون في ذلك خاضعا ، ويكوفق مقاصده التواصليةقوال والمستمع ... فالقائل يحتاج التلفظ باأل
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اصل رهين بما التو لبنية معينة والمستمع يؤول بحسب السياقات الواردة فيها، ويكون نجاح 
  يتبادله كل من القائل والمخاطب في اعتقادات ورغبات ومقاصد .

فليس هناك من ينكر دور اللغة كأداة للتواصل اإلنساني المتفرد ، الممزوج بكثير من 
وهكذا يشدد غرايس في  »التداخالت غير اللغوية في اللغة المستعملة في التواصل بين البشر

نوايا القائل وعلى فهم المخاطب لهذه النوايا ، ولكن خالفا لسيرل ، ال التواصل اللغوي على 
يؤسس هذا الفهم حصرا على الداللة التواضعية للجمل وعلى الكلمات التي تتكون منها هذه 

الجمل ، حيث ميز غرايس )ضمنيا( بين مظاهر ثالثة هي الداللة التواضعية 
signification  واإلشارةindication  والقصدvouloir  »(11)  

ويختلف القول المحكي عن الجملة ، فالجملة هي سلسلة من الكلمات التي يمكن التلفظ بها 
في مالبسات مختلفة ، وال تتغير بتغير هذه المالبسات ، بينما القول المعد مسبقا والناتج عن 

استخدام معناه في خطاباتنا يتغير ويكون خاضا لظروف المتخاطبين ، ومن قصة معينة فان 
لة وهو يتغير بتغير مالقول فهو حاصل التلفظ بج » يشدد على أن)غرايس( هنا نجد 

 (26)«المالبسات والقائلين

و يخضع لمعاني  ،لى بناء تركيبي خاصإيستند  ،فهوككالمنا اليومي ليس  فالتراث الشفوي
توقف عند ال تن القيمة الجوهرية لهذا النوع من التراث لكل زمان ومكان، أي أ خالدة صالحة

المجتمع الذي يحمله في حياة  حضوره باستمرار ةمستمر  هيمرحلة معينة من االستعمال بل 
، الن ما يكتنزه هذا المكون الشفوي قد ال الخطابية ويحافظ عليه ، ويجعله سندا الستعماالته 

 وكما قيل قديما " قد يوجد في النهر ما ال يوجد في البحر". المدون منه،التراث نجده في 
ن الموروث الشفوي مكون أساسي من مكونات الهوية الثقافية أمن خالل ما سبق يتبين     

لذلك ينبغي الحفاظ عليه، وذلك من خالل تدوينه، فما يحمله من بنية جمالية وفكرية كفيل 
فيما ينمي فكرنا ويكسبنا مهارات خطابية مميزة نحن بحاجة إليها  بتفعيل التواصل فيما بيننا،

 لعقولنا التي تحجرت عند لغة الحياة العادية.عادة الحركية والدينامية والنشاط إل
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 استهالل:
أو في  المثل الشعبي رافد من روافد الحكمة و النبوغ لدى الناس سواء عاشوا في الماضي  

الحاضر،فهو مولود تخرج من تلعثم سلوكيات الحضارة بين صورها الجميلة،يعالج مظاهر السلبية 
 سجل لنا أو علينا يعلمنا الصواب التاريخ الذي ال يرحم،يإنه من بقوة و دون مغاالة أو مواالة، 

 و االنحراف.  يمقت لنا العوجو 
كافة الخطابات المتداولة في زمننا، تتسلل األمثال الشعبية إلى و الحال كذلك أن عجب  فال 

في مختلف  فقلما ينجز اإلنسان كالما أو كتابة ال تتضمنان مثال،و هذا يثبت نجاعة المثل
 بين الباث  عالية على خلق تواصل خالق و منتجو قدرته ال ،الخطابات اليومية و حتى األدبية

ن تحريكه لذاكرة المتلقي و خياله فضال ع .ألنه يحدث المتعة أوال و اإلقناع ثانيا ،المتلقيو 
 ليستحضر القصة المفترضة للمثل.

فأنها األمثال،كانت تمظهراتها و لعل من أبرز  ،سان الشعبي موسوعته الثقافيةلقد أنتج اإلن
ثقافة شفوية وجدت لصالح األغلبية العظمى من الناس الذين ال يحسنون القراءة و الكتابة، فكأن 

إلى جانب ذلك  و المثل.المثل ثقافة تشمل كافة الخطابات بما فيها األخالق و القانون و اآلداب 
أو أخالقية قاعدة  بالغي حاد،يكون حكمة أوأسلوب  أسلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية،و كله،

مبدأ سلوكيا،و كأن األمثال بنود في دستور غير مكتوب،يعبر عن تجارب العامة و يصور مواقفهم 
بالذيوع و االنتشار بين طبقات الشعبية  ولهذه األسباب كلها تحظى األمثال ت الحياةمن مشكال

 الناس على اختالفها.
 :ضبط المفاهيم مدخل في -1

 :المثل 1-1
المعاجم العربية بمعان كثيرة يرتبط أكثرها بالمشابهة و المماثلة،و في ترد لفظة )مثل( في  

أن لفظة) ِمثل( بمعنى التسوية "يقال هذا مْثله و َمَثله كما يقال شبهه و شبهه  :لسان العرب
 لكلمة مثل، فهي في العربية :مثل،ك و قد الحظ بعض الباحثين األصل السامي المشتر  1بمعنى"

بمعان ال تبعد  meselو في الحبشية : metalو في اآلرامية و السوريالية  masalفي العبرية: و 
 رأي "زلهايم"رودولف  "عن المشابهة و المشاكلة و الشبه و النظير،و قد أضاف المستشرق األلماني

 2و مؤداه أن أصل معناه االشتقاقي:العرض في صورة حسية. "فليشر"
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ترد كلمة )مثل( بمعنى التماثل في الصفة ال في العدد. و من ذلك قوله  و في القرآن الكريم
 .32" اآلية:في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و إن كنتمتعالى في سورة البقرة:" 

،فإنه مرتبط بأدب األمثال الذي ينتمي إلى نوع أشمل هو أما المعنى االصطالحي للمثل 
بدا ذلك في عناية القدماء بتدوين  ،اهتمام العرب باألمثال واضحا بجالءأدب الحكمة.و قد كان 

متخصصة في األمثال،أو في هيئة  في صورة موسوعاتاألمثال و االعتناء بتبويبها و شرحها 
ضمن مصنفات األدب العام،فليس من مصنف عربي إال و أخذ منها بطرف،فألف أبواب فصول و 

 3شهد ببعض سائرها.فيها أو ذكر طائفة منها،أو است
أنه "قول سائر حيث يرى المبرد  لقد اهتم القدماء بتعريف المثل و أفاضوا في ذلك و منهم 

و الحقيقة أن جميع هذه التعريفات تنطبق على المثل الشعبي مثلما  4يشبه حال الثاني باألول".
هي و  اللغة الدارجة المحلية،ألول على تنطبق على المثل الفصيح،فال فرق بينهما فعليا إال في قيام ا

  لغة ال نراها بعيدة عن العربية الفصيحة.
 5 قد لخصت نبيلة إبراهيم خصائص المثل الشعبي في النقاط اآلتية:و 
 المثل خالصة التجارب و محصول الخبرة.-
 المثل يحتوي على معنى يصيب التجربة و الفكرة في الصميم.-
 غة.المثل يتمثل في اإليجاز و جمال البال-

أما أحمد أمين فقد عرف األمثال بأنها نوع من أنواع األدب يمتاز بإيجاز اللفظ و حسن المعنى 
و لطف التشبيه و جودة الكناية،و ال تكاد تخلو منها أمة من األمم. و من مزية األمثال أنها تنبع 

  6 من كل طبقات الشعب.
الشعب،الذي يتميز بطابع  ألسنةالقول الجاري على :المثل الشعبي بأنه  "زايلر"و يعرف 

و لما رأى زايلر أن مفهوم    7 شكل أدبي مكتمل يسمو على أشكال التعبير المألوفة.و  تعليمي،
الشعبية ربما كان مبهما بعض الشيء فقد أخذ يوضحه من خالل مغزى المثل من ناحية و من 

ال بد  -من وجهة نظره -بيخالل كيفية انتشاره بين طبقات الشعب من ناحية أخرى.و المثل الشع
أن يحتوي على فلسفة ليست بالعميقة ،مصوغة في أسلوب شعبي،بحيث يدركها الشعب،كما أن 

   8 هذه الفلسفة مصوغة في أسلوب رفيع.
 : الضحك  1-2



4 
 

ورد :الضحك معروف يقال ضحك يضحك ضحكا.و في الحديث  في لسان العرب
الشريف:يبعث اهلل السحاب فيضحك أحسن الضحك،جعل انجالءه عن البرق ضحكا استعارة 

 هرها،مجازا كما يفتر الضاحك عن الثغر،و كقولهم ضحكت األرض إذا أخرجت نباتها و ز و 
يرتقي الضحك  9.الضحككثير ضّحاك  وضحوك و ُضحكة و تضّحك و تضاحك،فهو ضاحك و 

كشكل من أشكال المتعة الذاتية و التي يطورها الطفل الرضيع فتصبح منمية له جسميا و نفسيا،من 
 10خالل مشاعر اإلشباع المصاحبة لها.

أن الناس يضحكون من سوء  "أفالطون" و قد حاول العلماء منذ القدم تفسير الضحك،فقد ذكر
فقد ربط الضحك بذلك  "هنري برغسون"و االحتقار،أما  حظ اآلخرين،و ربط فولتير بين الضحك

و هو في -إلى أن اإلنسان "نيتشة  "المدرك بين الحي و اآللي الميكانيكي. كذلك أشار الفيلسوف
يكاد يجمع الباحثون على تفسير . و 11قد ابتكر الضحك-في العالم رأيه أكثر الكائنات تعاسة

 12.المنطقاالستحالة أو االنحراف عن الضحك بالتناقض أو 
حيوان ضاحك اإلنسان  د أنغاياته.إال أن المؤكتفسير الفالسفة للضحك و مثيراته و  و أيا كان

يوظفه وسيلة للتواصل ا يحارب به غرابة الواقع من جهة،و سلوكا انفعاليا،و سالح يمارس الضحك
 الدراسة،أي المثل الشعبي.يما في الجنس األدبي محل مع اآلخرين المتواطئين معه ،س

يتجاوز في غاياته المتعة المتأتية من هذا  تميزه المقدرة على استثارة الضحك الذيفالمثل 
لعبقرية الحكمة المثلية و صدق  المتلقي بعد إدراكهوجدان إلى متعة عقلية تستقر في ،السلوك 

 التجربة فيها.
منه لم تخضع للدراسة  ،فإن جوانب كثيرةمن السمات المميزة لإلنسان و بالرغم من أن الضحك 
 غير قليل حقيقة الضحك ،أن جانبا تكناهو ربما كان من أسباب عدم الغوص في اسالتحليل ،و 
برصانة بحوثهم و جدتها. فالعهد بالضحك في نظر  الباحثين العرب ال يزالون يخشون المجازفةمن 

و قد حاول فالسفة و بالغيون تفسير طبيعة الضحك 13الناس خالف الرصانة و دون الجد. 
 رية أو مستوى منها مستوى الطرفة اشتغال السخالساخر. و هم بذلك إنما يسعون لتفسير آلية 

  14 ،أي ما دون المرارة و النقد شبه الصريح.الهزلو 
 :السخرية 1-0
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و سخرا بتسكين الخاء و فتحها و سخرا بضم  : سخر منه و به سخرا15ورد في ِلَسان العرب    
" قوم من قوم يسخر ال، و سخرة و سخريا و سخرية: هزىء به، قال تعالى:"السين و تسكين الخاء

 11: ،اآليةالحجرات
ذائل و الحماقات الر  سخرية نوع من التأليف األدبي أو الخطاب الثقافي،الذي يقوم على انتقادو ال 

 16. و الجماعية اإلنسانية،الفردية منها
في عرف الفرد أو الجماعة،إنها  السخرية هي الهزء بشيء ما ال يستقيم مع المفاهيم المنتظمةو 

 " و في كل انقطاع عن المألوف17.موقف متعال،مزدر بما هو شاذ غريب،منقطع عن المألوف
مع  فالسخرية بهذا المعنى،هي إثارة الضحك الناجم عن مواقف تتعارض 18شيء ما يثير الضحك"

المقحم، على المعتاد،و تصطدم بالتقليدية،إنها وليدة الغرابة و الدهشة التي يأتي بها الموقف 
و عفوي  رد فعل أولي العقالني المنظم، لذلك تستولد السخرية الضحك اآللي و الذي يأتي بمنزلة

 -،يعري ما اتفق على اعتباره مثاال و يضعهمفاجئالمثل المرتبة في الفعل أمام موقف  على انهيار
 ألنها تحمل أقسى أنواع المواجهة ال ترحم  خريةمام نقيضه في عبث هازل، و سأ -وجها لوجه

 19. التعريةو 
،إذ إن الضحك هو األصل العام ألنواع كثيرة من أما العالقة بين الضحك و السخرية فوطيدة   

كالفكاهة و النكتة و الظرف و الدعابة، إذ الضحك قاسم مشترك بين هذه الخطابات المتشابهة 
 ط دقيقة. األشكال التعبيرية المتواشجة برواب

 إنتاج الضحك في المثل الشعبي الساخر: آليات -2
، فرغم رجوع إثارة  لالختالفمن بين أكثر المفاهيم البالغية  )الباروديا(:  المحاكاة الساخرة 2-1

التصور الذي يحيل إلى لتأكيد وجاهة ( Parodia)الدارسين إلى الجذر اللغوي اليوناني للكلمة 
في إدراك المفهوم ظلت قائمة بين النقاد، و قد عزا المعنى المعاصر، إال أن دائرة االختالف 

 . 20هذا االلتباس إلى تقصير أرسطو في التنظير لهذا الجنس "جيرار جينيت"
 المحاكاة الساخرة(قد تسهم الترجمة العربية للكلمة في إدراك مفهومها من خالل التركيب النعتي:)   

. أما (déformation.transformation:)التحويلة الساخرة على مبدأين: التشويه و تقوم المحاكا
المحاكاة الساخرة  تعني أكثر ما تعنيه بعدا نقديا بين النص ف ،فلها تصور حداثي "هوتشيون "ليندا

تنبني  . و هو بعد مشار إليه عادة من خالل السخرية"الالحق المضمن.  و النص الخلفي المحكي
د متزامن بين داللة الخطابين يشترك في تناض فكال. على داللتين متضادين المحاكاة الساخرة إذا
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التباين  بين المنظومات  بين الداللتين عمادها مفارقة ساخرة خلقو   الداللة العميقة" السطح و
 ن.األدبية و الثقافية و األخالقية بين النصي

من خالل النغمة التي يلفظ بها النص فيشكل ثنائية داللية من  و هذه الباروديا قد ينشأ هذا التباين 
ركبني و سوق بي و باالك نعود ":المثل يقول،ظاهر و عمق خفينوع آخر بين سطح 

 تفلس"ننعس،زوجني و اصرف علي و باالك نعود 
فالشخصية التي تبعث على التفّكه  و السخرية في هذا المثل تجهل مظهرا من مظاهر ذاتها،لذا 
تصدر عنها عبارات ساذجة تكشف عن السخف بوضوح. و هي فضال عن ذلك شخصية 

 ا تتمتع به من طاقة على اإلضحاك أو حركة يتمتع بمثل م نموذجية، و كل من شابهها بصفة
 21.االعوجاجفضح و 

 من غرابة الطلب الذي تطلبه الضحية، حيث تقع فريسة لغفلتها يتولد الضحك في المثل السابق    
ة و من ثم الضحك، توقع و جهلها أمام جمهور مدرك تماما لوضعها. و مما يزيد من حدة السخري

 ة الساخرين ه عالنية دون خشيذلك أنها تطلب، طلبها يمكن أن يتحقق راضها بأنالضحية أو افتأو 
 على األقل إثارة تعجبهم. 

قد ينشأ الضحك أيضا عندما تكون الشخصية في المثل ضحية الجهل بالذات،أي حينما 
تكون الشخصية ضحية تصديقها لتوهمها عن نفسها. و غالبا ما تحتاج الشخصية لمؤثر خارجي 

 22يهز هذه الذات هزا،على نحو يكون له أثره البالغ في اكتشاف الذات هذه الصورة. 
 ا يزيد من عامل اإلضحاك في المثل أن الضحية" ومالبخت في ونياضمنو  زوجونييقول المثل" 

  23و تظل تعيش الصورة المغلوطة التي كونتها عن نفسها.  ،ال تعلم بكونها ضحية
، إذ  تأمر بتحقيق ى نفسها و على العالم من حولهالنظرة خاطئة إ ةتكون هذه الشخصي

الثاني فيستحيل تحقيقه إذ كيف يضمن اإلنسان فترض أن تبادر هي بتحقيق األول و أما طلبين ي
و لذلك تعد ضحك جمهور يدرك تماما  انحراف الشخصية عن المنطق السوي.  ؟ األمر يثيرحظه

 ،بل تلجأ إلى تهشيمتقويمها فحسب ألذع أنواع السخرية الناقدة، ألنها ال تفند العيوب بقصد الباروديا
  24العمل كله عن طريق تدبيج أثر مماثل،مهمته مسخ األثر السابق بطريقة كاريكاتورية.

طاق الضحية و السخرية بلسانها بنغمة يعول عليها الكاريكاتور في المثل السابق يتحقق من إنو 
 قائل المثل كي يحقق مثل هذه االزدواجية. 

 :التشاكل اإليقاعي 2-2
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الَمَثلي ال يقل عن األثر الّتصويري ألنه يتآزر معها إلقامة للموسيقى أثر بالغ في الخطاب 
بنية المثل، فالنظام الصوتي لّلغة هو جزء من األساس الذي تقوم عليه دراسة البنية اإليقاعية، وهو 
من حيث المبدأ كما يراه الجاحظ: "آلة الّلفظ، والجوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التّأليف 

ت الّلسان لفظا وال كالما موزونا وال منشورا إال بظهور الّصوت، وال تكون الحروف ولن تكون حركا
 . 25كالًما إاّل بالتقطيع والتأليف"

بالدرجة األولى. و قد أكسبته هذه اإليقاعية اللغة  إيقاعي و الحقيقة أن المثل الشعبي خطاب
المحركة لنصوص األمثال الشعبية الشعرية التي قام بنيانه على حركيتها ،فهذه البنية اإليقاعية 

خلقت موسيقى خاصة و مميزة سواء على مستوى التلفظ أي لدى قائل القول أو على مستوى التلقي 
،حيث تستسلم حواسهما لتلك اللذة التي قد يحدثها النص و التي تحرك 26أي لدى متلقي القول

في باطن الذات لتتجاوب معه  الوجدان الداخلي فيحتضن نص المثل الذي يستقر أوال في األذن ثم
 باالستيعاب و المساءلة.

على بنية التشاكل اإليقاعي في نص المثل الشعبي له ما يبرره على المستوى إن التشديد 
،حيث كاد نص المثل أن يذوب في النص الشعري،فيحدث اإليقاع األدبي و الجمالي و النفسي

ر في ذهنه متى يشعر كيف يقتحمه المثل و يحضد ال حركة باطنية لدى المتلقي، الذي يكابذلك 
  .27استدعاه الموقف

مزدوج اللذة و االنفعال،حيث يحدث لذة أولى لدى قائل ذلك اإليقاع  هو فأساس المثل الشعبي
حدث انفعاال القول أثناء عملية التلفظ لتتسع ثانية محدثة نفس التأثير النفسي لدى المتلقي،كما ي

الذي قد يتذكر نص المثل فجأة بعامل التداعي و استرجاع الصور الماضية  أوليا لدى قائل المثل
صدمة الحاضر ليتسع هذا االنفعال و يتحول إلى انفعال آخر لدى المتلقي حيث صدمة على أثر 

 على النحو اآلتي: 28الحاضر بالماضي
 

 لذة التلقي اإليقاع              لذة التلفظ                     
 تجربة ماضية     حاضر يستدعي ماض             انفعال األنا                    

 اإليقاع
 ماض يستدعي حاضرا             تجربة حاضرة  انفعال اآلخر                  
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فجل األمثال الشعبية تتخذ التشاكل اإليقاعي استراتيجية خطابية ناجعة.إذ إلى جانب قدرة اإليقاع  
 ى ترسيخ األمثال و تسهيل تداولها بين الناس،يسهم اإليقاع في البنية البالغية الجمالية للمثل.عل
 "ْحراير بلعيد وحدة عورة و وحدة مكسورة َمّليد" 

 "مرت بي لقات لي حيلة وانا لقيتلها حيلتين،هي ترّقق في القرصة و انا نتغّدالها مرتين"
 "كل خميس و بوجمعة عريس"

 الجمعة و لعياد" "صالة القياد
 "خالت راجلها ممدود و راحت تعزي في محمود"

يطبع هذه النصوص إيقاع مؤثر مرده إلى ترنيماته في صدى النفس و انصباب اهتمامه 
متكامل و تفاعل مع القوى الشعورية في  على نهاية السطر...من حيث التماثل و التأثر وفق منهج

 29تداخلها مع القوى الحسية.
 :           بلعيد     مليدولفي النص األ

 حيلتين       القرصة+ مرتين. حيلة+         في النص الثاني:
 :        خميس               عريسفي النص الثالث
 القياد                لعياد         في النص الرابع:

 :      ممدود               محمودفي النص الخامس
وظيفتها التأثير في السامع و إشباع  هناك جماليات  و قيم فنيةفعبر هذه التماثالت  

حاجاته الذوقية،فغاية نصوص األمثال هي تحقيق مثل هذه التماثالت التي تشكل لحمته و كونه 
حيث يبقى المتلقي منذ اللحظة األولى سجين الوحدة اإليقاعية فيبحث بعد الوحدة 30اإليقاعي.

الثة،فهي تدفع أذن المتلقي إلى طلب المزيد،و كأنها رسمت لنفسها األولى عن الوحدة الثانية فالث
لقي و تريد أن تمأله إيقاعيا فنهايتها تشكل عنفا ال يقدر على تطريقا و فضاء داخل هذا الم

مفارقة و الضحك المتأتي من تناقض المواقف هذا إلى جانب ما تثيره هذه األمثال من  31استيعابه.
 أحداثها.
لتمأل أذن حك الزمة موسيقية انتشرت أصداؤها اإليقاع في المثل الشعبي الضالقد تشكل  

 تلقيها و فك مغزاها. ل الضحك الذي تستدعيه األمثال لحظةالمتلقي و وجدانه و انفعاله من خال
 يقول المثل الشعبي:

 "يجيبها بالدين و يقول عرقوبها شين"
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 حلفولوا بالحرام نوضوه بالرزام""
األمثال طاقة إيقاعية كبيرة، إْذ يشكل اإليقاع الذي ينتج بدوره عن البنية إًذا تكمن في 

الصوتية جزًءا ال يتجزأ من بنية المثل، بل ُيَعد مظهرا أساسيا في هذه البنية، سيما إذا وضعنا في 
الحسبان َأَن المثل من ضروب الخطاب الشفاهي، الّذي يعتمد في تداوله بين الناس على المشافهة 

نية على االستماع والحفظ واالستعادة. وتشير أماني سليمان داود إلى َأّن اإليقاع ُيعطي المب
الكلمات والجمل في المثل نوًعا من البروز والوضوح من منظور التلقي، كما يساعد على تثبيتها 

 في الّذاكرة، واستعادتها كّلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 مفارقة الموقف: 2-0

 ة المستنبطة من الحياة فة لغوية و تعبيرية إلى جانب ارتباط وثيق بالحكميتمتع المثل بكثا 
لمقولة  األمثال . و من هنا تؤسسمن البنى الساخرة،ليوظفها نصا و قصة للعبّ  الوجود مما يؤهلهو 

و يمكن النظر إلى القصة بوصفها إثباتا لمشروعية المثل من  ة هي مقولة) المثل/ المغزى(حاضر 
 32،تحاول النصوص القصصية جعلها أقرب إلى التاريخ. حيث هو خالصة تجربة إنسانية

 و لعل أهم ما يعول عليه المثل في تجاوز المعنى الحرفي المباشر إلى المعنى الساخر هو
ام،و الموقف التبليغي، و السياق التاريخي أو السياق والمقصود هنا السياق اللغوي و سياق المق

إذا فالمثل يمد جسورا على تخوم الحكاية أجناسها،مع االحتفاظ  33السياق الخارج عن النص.
،إذ تحيل أغلي األمثال فقط بخصوصيته، فالقصر و االختصار فيه يقتصر على المستوى البنيوي

 إلى قصة كاملة مرتبطة بزمن و حدث و عبرة.
و الحقيقة أن هذه الثنائية التي يكتنزها المثل) وجود النص و القصة( تجعله غاية التكثيف  

البالغي، و لعل األمثال أوجز صور البالغة على اإلطالق. تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أن 
ضرب األمثال ال يقتضي ذكر قصته،إذ يكفي نص المثل لكي يحيل إلى المعنى و القصة،ألن 

المضروب يجب أن يكون أمرا متعاقدا عليه بين الناس،فسيرورة  المثل هنا ليست سيرورة  المثل
 34اللغة فحسب بل هي إلى جانب ذلك سيرورة قصة المثل و مغزاه،أي سياقه الذي ورد فيه.

تتحقق المفارقة من خالل التناقض الذي ينشأ من سلوك الشخصية غير الموافق للموقف،مما يثير 
 دم إدراك الشخصية للموقف التي وضعت فيه أو وضعت نفسها فيه مثل:الضحك بسبب ع

 طرشة و قالولها زغرتي"
 "قالو فرحات رحاب ناض يردس"
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قد تنشأ المفارقة أيضا من تناقض سلوك الشخصية و تصرفها الذي يكيل بمكيالين مما  
 يثير الضحك يقول المثل الشعبي:

 "الدابة جيفة و مصورها حالل"
 "هرها و هي تحوس عليه"ولدها في ظ

 قالولو:بكر تاكل السفنج،صلى لعشا و جاء"
 "الواد مديه و هو يقول محالها تنعنيعة"

من مظاهر ذاتها،  فالشخصية التي تبعث على التفّكه و الضحك و السخرية تجهل مظهرا
هي فضال عن ذلك شخصية لذا تصدر عنها عبارات ساذجة تكشف عن السخف بوضوح. و 

 لدهشة بما تتمتع به من طاقة على اإلضحاك.موجودة في كل المجتمعات، و هي مثار لنموذجية 
أكثر ما تكون السخرية حدة و  الذعا حينما تساق على لسان ضحية السخرية           
يا  تفكريأعين الساخرين،في المثل الشعبي يقال:" مراقبة ف عن سخفها دونما وعي بنفسها،فتكش

. افتقر فجأة بعد أن بدد ماله، فما كان المثل في الموروث الشعبي أن رجال" قصة نسالوا من مرا
مدينين مفترضين. بعيدا عن الرؤية الساخرة قد ال يثير هذا المثل منه إال أن يسأل زوجه عن 

ة لوال الروح الساخرة التي تتسامى فوق االنفعال اللحظي، لتنتج ، بل بإمكانه أن يثير الشفقالسخرية
ء و ال دئة تماما ترى الضحك في المأساة. و الضحك عندها ال يهدف لإليذانفس هاالضحك في 

 . ينم عن طباع جافة و مشاعر متصلبة بالضرورة، إنه الضحك الذي يثيره الموقف نفسه
لعل أكثر ما يثير الضحك في ضرب األمثال هو حينما يتواطأ الجمهور مع الساخر في غياب  

قصة المثل أن امرأة طلبت " كان زدتيه تخافي عليه" كلي إلدراك الضحية بوضعها.يقول المثل:
من والدتها تميمة أو سحرا لزوجها حتى يطيعها، ففعلت،و ووصلت طاعة الزوج للمرأة حدا مفرطا 

ن المرأة أرسلت زوجها بقدر الطعام كي تتذوقه والدتها و تبدي رأيها في مقدار الملح الذي حتى أ
لكن األم و في رسالة مشفرة تنقلها الضحية ،يجب أن تضيفه للطعام، و يعيده إليها،فوافق صاغرا 

إن الذي يثير الضحك في هذا .نفسها)الرجل( تنبهها إلى خطورة زيادة السحر،فطلق هذه الجملة
 .الموقف هو جهل الضحية التام بما يدور حولها، و معرفة الناس بوضعها

 التصوير الكنائي الحركي: 2-4
تأثيرات ساخرة مضحكة في المتلقي،يؤكد الوصلة الوشيجة  إن تطويع المجاز من شأنه أن يخلق

 .بالخيالمستعينة ة و الخيال. فالسخرية تبلغ من التأثير أنفذه متى تشكلت لغويا بين السخري
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ب الضحك في المثل السلوك الحركي جانب ضروري و متمم للتحليل اللغوي لخطاو 
في دوافعه و مسبباته رسما لغويا يثير  على رسم السلوك الحركي الغريب الشعبي،و هو ينبني

الضحك لغرابته و بعده عن منطق األشياء. و يبدو أن األمثال الشعبية بيئة مناسبة لنمو مثل هذا 
ذلك ، من التصوير الذي يقتحم وحدة الضحية و غفلتها،و يقتنص لها صورا تثير الضحك اللون

في تصوير  ذلك قول المثل الشعبي من أنها ترسم ضحية السخرية بعيدا عن الحذر المتوخى،
 . حركي بديع

 "كي تشبع الكرش تقول للراس غني"
 "الكابويا تتهدد على الموس"

 يتناعسوا "وا " يروحوا يتراقصوا، يج
ففي المثل األول يطلق صاحبه هذه العبارة التصويرية المشخصة لعالقة الشبع بهدوء  

 نسان حال الشبع،و بالمقابل ضعفه المزاج و صحة العقل منطلقا من مالحظة دقيقة لردة فعل اإل
مردها تعكر مزاجه حال الجوع،و هي مالحظة ذكية يتلقاها السامع فترتسم على شفتيه ابتسامة و 

 الرضا الذي يشعر به تجاه دقة التصوير الحركي.
 رصيد كبير من المقدرة التصويرية،أما في المثل الثاني نجد التصوير الحركي يتكئ على 

بخاصة تلك التي تثير قدرا من الدهشة و االستغراب و الذهول أحيانا،فالكابويا و هي نوع من و 
تهدد السكين في سلوك مفارق للواقع.فمطلق المثل  ،الخضراوات الذي ل ال يطهى إال بعد تقطيعه 

تهديد القوي  يتعمد إثارة ضحك المتلقي من هذا الموقف المتخيل الذي يراد به السخرية من
دأون شيئا بهمة  حماس في المثل الثالث ترصد كاميرا المثل بعين ساخرة هؤالء الذين يبللضعيف .

 بين إلى حفل طويل. ينتهون منه في حال مؤسفة مثل الذاهوقوة و 
تكشف عبية في الجزائر كما في حضارات أخرى حافلة بآثار ساخرة، و الحقيقة أن المأثورات الش   

و عمقا. فكثيرا ما نجد األمثال تخترع  عن ذكاء لماح، و سخرية حكيمة من أشد األمور دقة
على نماذج نختبئ وراءها، تحملها ما يفيض به وجدانها  شخصيات أو تضفي الطابع اإلنساني

 بنقد ساخر شفاف. القومي من سخط عارم مغلف 
طقس طوطمي شعبي قديم كان معروفا و ) بوغنجة  "" رنجي بوغنجة يترنجىالمثل يقول

ة و تلبس ما يلبس بالجنوب الجزائري و حتى شماله، يقوم فيه األهالي بصنع شبه دمية خشبي
طر السماء( و يضرب غرضها استدرار م، كثير من الزينة ليقام لها احتفالية في الشارع الناس مع



12 
 

عدم االنبهار من مغبة  -ةفي حكمة بليغ-المثل  يخفي بشاعته بالزينة. من هنا يحذرالمثل لمن 
 هه. بظواهر األشياء، ألن الظاهر يسهل تجميله و تموي

 الحوار:  2-5
من التعبير عن مواقفها و أحوالها متحررة  الشعبي يمكن الشخصياتإن المشهد الحواري في المثل 

، بل و ييسر على المتلقي فهم الضحية في تواصل خفي من وصاية ضارب المثل -ظاهريا –من 
 ضحية. بين القائل و المتلقي على لسان ال

ن الطرفين المتبادلة بي فالسخرية ،"قالو: واش نسموه؟ غالب الذراري؟ قالوا: سموه فكاك روحو"
 جاورين وظفت التعريض أسلوبا بالغيا للنقد و إضحاك اآلخر. المت

الحوار عنصر من عناصر التعبير،و المثل الشعبي يسهم باألفعال الحوارية 
فالحقيقة أن األمثال الشعبية .في خلق بنية درامية تستدعي الضحك مثل)قالولها،قالو..(

الدراما الضاحكة بالرغم من إيجاز المثل و كثافته من ذلك قول بأبنيتها الحوارية تمارس الجزائرية
 المثل:

 : من الدار ركب مايل"قاتلهم؟ "قالولها:وش بيه موال بيتك طاح
المناسب لمعالجة الحوار هو األسلوب و  فالحوار يزيد من بالغة الضحك و قوة التواصل. 

 35ه. الشيء و ضد قول المسائل العويصة ألن المتكلمين فيه قادرون على
الهزء بالّسلوكيات األخالقية الّشاذة  إّن الّتهكم و قالهم ذيلي " و:  شاهدك :القط منه آ "لالمث يقول

كالمكر و الخداع، بحاجة إلى بصيرة بأحوال الناس وطبائعهم، و مالحظة دقيقة لما فيهم من 
 هذا الواقع.عيوب، وخيال ُمسعف للموازنة بين الواقع وما يجب أن يكون عليه 

 المبالغة: 2-6
حتى يبدو الفعل أو ،المبالغة في اللغة هي تجاوز الحد، و الخروج عن المألوف بقدر غير مألوف

تعليق تحقيق أمر ما بتحقيق أمر آخر ما تصف أشكال المبالغة د عن المتوقع. من القول و قد زا
 بآياتنا كذبوا الذين إن،من ذلك قوله تعالى" يكون مستحيال على سبيل اإليهام بواقعية الشرط 

، الخياط سم في الجمل يلج حتى الجنة يدخلون ال و، السماء أبواب لهم تفتح ال عنها واستكبروا
دخول المكذبين الجنة، إال إذا  فليس لنا أن نتصور. 40" األعراف،اآليةينالمجرم َنْجِزي وكذلك

 برة، و هو أمر مستحيل في التصور العقلي. جاز لنا أن نتصور دخول الجمل من ثقب اإل
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و هذا المثل يطلقه المرء متى تمنى تحقيق " نكحل بذيل الرزام و نقول مارقك يا خالل"يقول المثل: 
الرزام  ر الذي يأخذه القائل على نفسه.فذيل شيء بعيد المنال فتكون هذه الجملة البعيدة بمثابة النذ

و االستمتاع  و مع ذلك تعد القائلة بالقيام بذلك،بل هتكاعمليا ال يمكن االكتحال به نظرا لسم
  . به،متى تحقق مبتغاها

تجسيم و المبالغة أسلوب من أساليب الفكاهة و الضحك التي تقوم على اإلفراط في الوصف  
بحيث تصير ضربا من الوهم،و ال  قد تبلغ المبالغة درجة من القوة، و الصورة أو العيب المقصود

 : ينلدى المتلقي،نجد ذلك في المثل يقلل ذلك من قوتها و أثرها في استدعاء الضحك
 "الدراهم حطهم على فم الميت يضحك" 

 " المذبوحة تضحك َعل المسلوخة"
 

 الميت+ المذبوحة+المسلوخة       ≠الضحك                                  
 

يمكن له القيام بأي سلوك مما يرد في المثلين،فهي سلوكيات من صميم صفات فالميت ال 
الحي)الضحك،الغمز ،الرمز( لكن مطلق المثل األول يريد التأكيد على حب اإلنسان للمادة فعبر 

 عن هذا الوله بتصوير مستحيل لكنه يفي بالغرض من حيث إثارته للضحك.
، لكن التصوير الكنائي تعبير الضحك  من المذبوحأما في المثل الثاني فال يتصور صدور 

 البديع يرمي إلى تجسيد الفكرة و بث الحياة في المعاني بحيث تكون ماثلة أمام المتلقي. 
. و جمال التعبير منشأه القدرة و على ذلك تكون هذه المبالغات منعا لتصور حدوث الحدث

حيل، حتى يصبح في نظر المتلقي للمست على إغالق منافذ تصور الحدث، بمقاربة الممكن
 إلى إيصال الفكرة.  مستحيال،فإحداث هذه المقاربة مهارة تكون سبيال

 األنسنة:    2-8
ذا ضحكنا  لفكرةيشير الفيلسوف "برغسون" إلى هذه ا  "و هي أنه ال مضحك إال فيما هو إنساني.وا 

و قديما انتبه الفالسفة إلى هذه الحقيقة  36من حيوان فألننا لقينا عنده وضع إنسان أو تعبيرا إنسانيا"
البسيطة، فعرف كثيرون منهم اإلنسان بأنه حيوان يضحك )بفتح الياء ( و كان بوسعهم أن يعرفه 

آخر أو جماد فلشبه فيه باإلنسان الياء(. فلئن استطاع ذلك حيوان  ضحك )بضمأيضا بأنه حيوان يُ 
 37الذي يستعمله فيه.أو للطابع الذي يسمه به إنسان أو االستعمال 
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بقصص الحيوان ذات الوظيفة الرمزية، وعند الشعبية الجزائرية ترتبط كثير من أمثال 
العرب طائفة من هذه القصص الّتي تتكلم فيها الحيوانات، وتتحّرك في الّزمان والمكان، وتنطق 

ليا( "وهي ذات باألمثال في صورة قصص خرافية يتداولها الّناس دون االعتقاد بها)حرفيا ال دال
عند -منزع تعليمي ورمزي، حيث تتمثل قيمتها في شكلها السردي وفي محتواها الرمزي الذي يحيل 

فهي أمثال تمارس  ، 38إلى عالم اإلنسان، وليس إلى العالم الحيواني"-تجريد المعاني الجوهرية 
 األنسنة.

بها العيوب اإلنسانية من هنا كان التصوير المثلي يعتمد على الحيوان عينا غريبة يصور 
 بطريقة ضاحكة من ذلك قول المثل:

 "كانك انت لعظم القاسي انا بوبي فارغ الشغل"
 "عمي القط جا من مكة و غمامة الحج على عينيه،بصح الغمزة و الرمزة ما زالت فيه"

 "الذيب قال:ضرتني القايلة"
يها الحكيم النقائص قط علهي إال وسائط فنية يس ما(القط و الذيب  )فبوبي و هو )الكلب(و 

 اإلنسانية  وتناقض السلوك البشري.
 اإلقحام:  2-7

" اإلقحام" فقد استعمله كما أبو  . أما مصطلحنقطاع(يطلق على هذه التقنية مصطلح) اال
 ى " وضع كلمات أو مكونات وجودية في بنية تركيبية ال متجانسة لخلق مسافةديب ليدل عل

 39التوتر"
 غنيا و الجنة لمرابطين، حمة، علي، و بشير، طالعين هابطين" "الدنيا ليقول المثل: 

بالحكمة في  إن بنية هذا المثل تطرح سؤاال لحظة التلقي نفسها، إذ ما عالقة األسماء المذكورة
جاد العوالم الممكنة لمثل هكذا تعبير،قد ييتيح للمتلقي إإن هذا اإلقحام على غرابته بداية المثل؟ 
 رد تحقيق التشاكل اإليقاعي في المثل. يتجاوز مج

 :الخاتمة
ال شك أن األمثال بوصفها جزءا هاما من الثقافة الشعبية الجزائرية، ال تزال بحاجة ماسة  

إلى تدارسها من جوانبها الفنية و البالغية و التواصلية،ال تقل أهمية عن الجوانب الجمالية التي 
لهذا  نجدها في األمثال العربية الفصيحة،فهي امتداد لها سواء في مضامينها أو في أساليبها. و

السبب وجدنا  تجليا واضحا ألدبية األمثال الشعبية الجزائرية من خالل تعويلها على اآلليات 
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األسلوبية المختلفة من حوار و تصوير حركي و مبالغة و بنية إيقاعية متحققة في خطاب المثل 
 الشعبي الجزائري بوضوح لتجعل منه نصا أدبيا بامتياز. 

الشعبي الساخر نمطا تعبيريا مميزا، جاء بوصفه رد  لقد شكل المضحك في نص المثل 
فعل استنكاري على أحداث و مواقف منحرفة.و الضحك في المثل الشعبي ليس غاية في حد ذاته 

 التي يالحظها المجتمع و كشف النماذج الالعقالنية  االعوجاجبل يتحول إلى واسطة لتقويم 
ين وظيفتين غاية في األهمية،و هما الوظيفتان يسعى إلى فضحها. من هنا يجمع المثل الشعبي بو 

 التربوية اإلصالحية و الفنية الجمالية.  
 
 وامش البحث:ه
 

                                                           
 ابن منظور: لسان العرب مادة )مثل(. -1
أماني سليمان داوود: األمثال العربية القديمة،دراسة أسلوبية سردية حضارية،المؤسسة العربية للدراسات  نع نقال -2

 .11، ص:3002، 1و النشر،بيروت، ط
 .11ينظر المرجع نفسه،ص: -3
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 .110نقال عن المرجع نفسه،ص: -8
 :لسان العرب،مادة) ضحك(.ينظر ابن منظور-9

 .30ص:،3002شاكر عبد الحميد:الفكاهة و الضحك،رؤية جديدة،عالم المعرفة،يناير -10
 .33المرجع نفسه،ص: -11
  .87:،ص1،2012زكريا إبراهيم،سيكولوجية الفكاهة و الضحك،مكتبة مصر،ط-12
 24،ص:1994الحديثة للكتاب،لبنان سوزان عكاري،السخرية في مسرح أنطوان غندور،المؤسسة - 13
 101،ص:3009محمد العمري،البالغة الجديدة بين التخييل و التداول،إفريقيا للشرق،المغرب، -14
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 ملخص المداخلة:

 

إن المتأمل في واقع التراث الشفوي بالجنوب الجزائري، يرى أنه بحاجة ماسة إلى 

للعناية به والتعريف به محلياً وعالمياً، واستثماره في جميع  ؛ة علمية وبحثيةتيجيااستر

 المجاالت ذات الصلة بالموروث الثقافي بعامة.

وإننا ال نُنكر أن هناك جهوداً تبذل في مختلف الجامعات الوطنية، سواء في المخابر 

هتمين بهذا الموروث وفرق البحث، أو البحوث الفردية التي يقوم بها بعض الباحثين والم

الثقافي، ولكن ما ياُلحظ على تلك الجهود هو أنها تفتقر لمنهجية تحتويها وتضبطها، من أجل 

 ؛ وتقديم خدمة فاعلة يمكن أن تصل إلى جمع هذا التراثالنتائج المتوصل إليها تثمين

ألن أغلبه جمعه  ، نقول؛ بالتنسيق بين الباحثين والدارسين والمهتمين بهذا المجالوتدوينه

فاظ، ونحن نعرف الخطر الذي ما يزال شفوياً مروياً محفوظاً في صدور الحُ لألسف الشديد 

يتهدد التراث غير المدون والمسجل، خصوصاً أن الوسائل التقنية الحديثة اليوم توفر عدة 

 وسائل ووسائط؛ يمكن من خاللها تقديم خدمة نوعية لهذا التراث.

 ؛إلى عدد من التوصياتبحول هللا التي ستخلص  ؛اخلتناوهو ما سنحاول طرحه في مد

إذا ما وجدت السبيل إلى التنفيذ على أرض  ؛إلى إنقاذ هذا التراث بوساطتهايُمكننا الوصول 

 الواقع.
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 نص المداخلة:

تزخر مناطق الجنوب الجزائري بكم هائل من الموروث الثقافي الشفوي، وال يختلف 

لموروث ما يزال بحاجة إلى تدوين وتسجيل وجمع وتصنيف وإشهار اثنان حول أن هذا ا

وتعريف واستثمار وتسويق، وال يتأتى ذلك إال إذا شعرنا بالمسؤولية الملقاة على عواتقنا 

ما تبقى  إنقاذتجاهه جميعاً، وال بد من الشعور بداية بما يمثله لنا، ومن ثم اإلحساس بضرورة 

ن أن يكون ذلك إال إذا تأكدنا بأنه يشكل جزءا ال يتجزأ من منه خشية ضياعه كلية، وال يمك

 شخصيتنا وهويتنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

وهو أيضاً المسمى  ، والبد من أن نتوقف في البداية عند تحديد مفهوم التراث الشفوي

هكذا عندما ...و »، بـ: أدب العامة التقليدي أو األدب الفلكلوري أو الفنون والمأثورات الشعبية

ننظر في اآلداب الشعبية التقليدية نجد أنها تتالقى في قسمات رئيسية وتمتاز بها على آداب 

الفصحيات وتلك هي: العراقة والواقعية والجماعية والتداخل أو التوظيف مع فروع المعارف 

 .1«والمعتقدات والممارسات الجارية في حياة كل يوم...

 .الدكتورة نبيلة ابراهيم بأشكال التعبير الشعبي والموروث الشفوي هو ما أسمته

 

وتزخر مناطق الجنوب الجزائري بعديد الموروثات الشفوية منها: األمثال الشعبية، 

، الشعر الشعبي، األلغاز والفوازير، األغاني الشعبية، السيرة الشعبية واألسطورة واألعراف

 كال التعبيرية الشعبية األخرى.... وغيرها من األشوأسماء األماكن والتأريخ الشعبي

 

يَطرح عدة قضايا ومشكالت علمية لعلَّ فإننا نجده  الشعبيفإذا تحدثنا مثالً عن الشعر 

هذا الشعر الذي قد يكون مجموعاً في دواوين خاصة، وقد يكون  ،أهمها هي مسألة تحقيقه

ياً؛ مما يتطلب متناثراً هنا وهناك في كنانيش ومخطوطات وُمصنفات، وقد يكون بعضه شفو

واة والحفاظ، ثم جَمع الروايات ومقابلتها، وهي عملية  من الباحث القيام بتدوينه من أفواه الرُّ

 على درجٍة عاليٍة من الخطورة والصعوبة في الوقت ذاته. 

ا فيما يخص القصائد المكتوبة ففي كثير من األحيان ال يحصل المحقق إال على  أمَّ

وال يكاد يجد أي نسخة أخرى لمقابلة النسخة األولى بها؛ بُغية نسخة واحدة من القصيدة؛ 
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الوصول إلى عملية التحقيق الدقيقة التي تقتضي توافر على األقل نسختين لنفس النص؛ وكل 

  ذلك بهدف الوصول إلى النص األصلي كما كان يتصوره مؤلِّفه.

 تجربتنا الشخصية في قسم اللغة واألدب العربي بغرداية 

دتنا تجربتنا المتواضعة في جمع وتدوين الشعر الشعبي في والية أدرار ـ هذه وقد قا

سنة وما تزال مستمرة ـ استطعنا فيها جمع عديد األشعار  52التجربة التي امتدت حوالي 

لشعراء مثل: سيدي محمد بن المبروك، نانا عائشة، سيدي أحمد زروق، امبارك بن الزروق، 

 د العزيز المهداوي، امعمري بحوص، ولد سيد الحاج القبالوي،الشيخ عبد الحق البكري، عب

 وبعض الشعر الجماعي الخاص بآهليل.  والشاللي،

هـ(. 5512وقمنا بتحقيق ديوان الشاعر الكبير سيدي محمد بن المبروك البودوي ) ت 

يضم ديوانه قصائد في الشعر الشعبي وأيضاً الشعر الفصيح، عدد صفحات هذا الديوان 

( قصيدة، أما الفصيحة 50صفحة، عدد القصائد الملحونة أو الشعبية ستة عشر ) 512 حوالي

 ( قصيدة.32فعددها ثالثة وعشرون     ) 

والواضح أن عدداً من قصائدة الملحونة قد ضاعت، وقد ُروى أن ما أبدعه من قصائد 

 ضاعت جميعها، وهي أول مشكلة واجهتنا، وذلك كله بسبب الشفوية.

 مشكالت التي واجهتنا في التحقيق:ومن أهم ال

ـ مشكلة الحصول على نسخ أخرى للمقابلة بها وقد تكون هناك قصائد 5 •

 أخرى مروية غير مدونة.

ـ نسبة القصائد إلى الشعراء خاصة إذا لم تَُوقَّع من طرف الشاعر، 3 •

 التي نسبناها للشاعر ثم عدلنا عن ذلك بعد مدة.“ الفرقليط”مثل قصيدة 

 وين للقصائد.ـ وضع عنا2 •

ـ بعض النصوص التي ُرويت لنا بقيت مبتورة بسبب نسيان الراوي 7 •

 لبقية النص.

ـ وجود بعض القصائد التي ال يُعرف صاحبها، وعدم العثور أحياناً لتراجم بعض 2

  الشعراء.
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وقد كانت لنا تجربة متواضعة في هذا المجال مع طلبتنا في قسم اللغة واألدب العربي 

ية، فقد َسَعى مجموعة من الطلبة في مذكراتهم لجمع دواوين مجموعة من غردا جامعةب

الشعراء المحليين الشاعر قدور بلخضر بيتور، ثم أشرفنا على مجموعة أخرى اهتمت بشعر 

رع، واختار هذه السنة ثُلَّةٌ من الطلبة شعر الشاعر  “ ) أحمد هيبة”الشاعر عبد القادر بن الش ّْ

علي بن حسن ”، وأخرى الشاعر “شبير جلول”ة أخرى الشاعر المدعو بهينيسه( ومجموع

ووقع اختيار مجموعة أخرى على شعراء من مدينة تماسين؛ وهم “. أوالد امبارك اليحياوي

واختارت طالبة في بحثها شاعر الغزل “ بشير قيطون“و”عباس “و“ السايح حقي”الشاعر 

ستاذ يحيى حاج امحمد في تحقيقه دون أن ننسى الجهد الكبير الذي قدمه األ“. الشاللي”

 لديوان الغريب عمر بن عيسى البرياني.

أما األمثال الشعبية واأللغاز والحكايات، فقد حظيت باهتمام متميز لدى الباحثين 

والدارسين إال أن أغلبها لم تر النور ومن بينها البحث الذي قمنا به في هذا المجال بعنوان: 

 “.الذاكرة الشعبية” وأيضاً كتاب بعنوان  أمثال شعبية في والية أدرار،

” بعنوان  3882و 3882وقد كانت لنا تجربة برنامج بإذاعة أدرار الجهوية بين 

ولقي هذا البرنامج إقباالَ وإعجاباً كبيرين من طرف السادة المستمعين، ” حكايات شعبية 

اً من تسجيل عدد واستطعنا من خالل أن نكتشف زخم المنطقة بهذه الحكايات، وتمكنا أيض

كبير منها خالل لقاءاتنا مع بعض الُحفاظ والرواة؛ من مختلف أنحاء الوالية، بعضهم ما يزال 

 حياً وبعضهم رحل عن هذه الدنيا.

وقد أحصينا بالجنوب الجزائري بعض الجهود التي اهتمت بالشعر الشعبي مثل: كتاب 

ين بعض الشعراء اآلخرين مثل شعراء ذوي منيع الشعبيون لبركة بوشيبة وتحقيق لدواو

تحقيق ديوان سيدي أحمد بلحرمة البرياني...وبسبب عدم التعريف بهؤالء الشعراء وجدنا 

عديد الدراسات الوطنية والعالمية لم تذكر الكثير منهم، وهو ما نجده مثال في ديوان البابطين 

من الدراسات ومعجم شعراء الشعر الشعبي في الجزائر للدكتور العربي دحو وغيرها 

 األخرى.

واألمر نفسه يمكننا قوله بالنسبة لألمثال الشعبية التي ضاع منها الكثير، وقد أحصينا 

 مثل شعبي نذكر هنا بعضها: 5888مثالً في منطقتي توات وغرداية أكثر من 
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 " 3َواللِّي َماَجاْب َما َعْنُدو  اْوَجابْ 2" َمْرْحبَا بَاللِّي َجا أُو َجابْ 

سجع جلياً في هذا المثل الذي يضرب للمزاح فقط ألن من عادة أهل و نالحظ ال

المنطقة الكرم و اإلحسان إلى الضيف. و نالحظ إضافة إلى السجع استعمال المشترك اللفظي 

 في كلمة

) أوجاب( التي تعني في االستعمال األول )أحضر معه شيئاً(وفي االستعمال الثاني  

شيئاً معه ومن لم يحضر شيئاً ال نجيبه و ال نرحب  ربمعنى )الجواب( أي نرحب بمن أحض

 به

اَكْت تَْحتُو  نَابَْت " 4" السَّ

عادة سكوت الشخص يشكل نوعاً من الحيرة فمن يتكلم نستطيع معرفة موقفه و رأيه 

أما الساكت  فالشك أنه يجمع و يخطط ألمر قد يكون قنبلة يحطم بها جدار الصمت المحيط 

هم تحتو نابت التي نلمس فيها غياب الفاعل للفعل نابت ولكون هذا به ونلمس ذلك في قول

 الشخص يلتزم الصمت فكذلك لم يكن ليعلم ماذا ينبت تحته من نبات .

ْك َحتَّى ْيُموْت" 5"الَ تَاَمْن الْشتَا َحتَّى ْتفُوتْ   أُوالَ تَاَمْن ْعُدوَّ

لى هي)ال تامن الشتا حتى نلمس التشبيه التمثيلي واضحاً في هذا المثل فالصورة األو 

تفوت(ففصل الشتاء ال تأمن ثلوجه وعواصفه وأمطاره وبرقها ورعدها وغيرها من مظاهر 

الشتاء إال إذا انتهت الشهور المخصصة له ؛ وبالمقابل عليك أال تأمن عدوك حتى يصبح في 

 ه  .عداد الموتى فمادام حياً يمكن أن يتربص بك الدوائر فإذا مات كفيت شره  و مكر

  :" النَّاْر َشْبَعْت َمْن لَْحَطْب "

فمن المعروف لدينا أن النار أبداً ال تشبع من الحطب فهي دائماً تقول: هل من مزيد؟ 

لذلك يضرب هذا المثل للشخص يتصرف تصرفاً مخالفاً لما ألف عليه لذلك يضرب هذا 

هذه الصورة التي تخالف        المثل بهاته الصورة معكوسة المعنى لتبعث الخيال على التفكير في

 وتعكس ما ألفناه

 " اْبلِيْس يَْنِهي َعاْلُمْنَكْر" 

و هو شبيه بسابقه  فإبليس كما عاهدناه دائماً يأمر بالفحشاء و المنكر   و أوتي بهذه 

 الصورة على هذا الشكل لتحقيق ما أسلفنا ذكره .
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سْ  ْوَكه هُو إِْيَحوَّ " اللِّي فِيْه الشَّ
 " 7لُمْنقَاشْ ْعلَى ا 6

أي  من أصابته الشوكة هو الذي عليه البحث عمن يخلصه منها باستعمال اآللة  

المخصصة لذلك ألنه ال أحد يعرف أنه قد أصابته هاته الشوكة . إضافة الى كونه هو المتألم 

الوحيد من ضررها.  و يضرب هذا المثل للشخص يتعرض لمشكلة فعليه البحث عمن 

ل لها و استعمال الشوكة في هذا المثل مستقى من طبيعة المنطقة الذي يساعده في إيجاد ح

توجد بها أشجار النخيل الممتلئة شوكاً أما ) المنقاش ( فهو تعبير عن آلة تقليدية مستعملة 

 محلياً. و نالحظ في كل ذاك توظيف الثقافة المحلية .

 

 ِحيْر"الن ْ  8" اللِّي َما اْيِغيْر َو االَّ  اْيِحيْر ْدَواهْ 

فالمطلوب من اإلنسان العمل و الجد الذين قد يكون الدافع  لهما هو الغيرة أو الحيرة  

من شيء متقن رأيناه فمن لم يقم بذلك فإنه ال يجد دافعاً للعمل و بالتالي فليس له دواء يشفيه 

 مما هو فيه إال النحر كما ينحر الجمل و التخلص منه ألن موته خير من حياته .

 "  أُوالَ تَْحَسدْ  " ِغيرْ 

ألن اإلنسان عندما يغير كما أسلفنا الذكر قد يكون دافعاً له لتحقيق أحسن مما رأى لكن 

عليه أال يحسد ألن الحسد هو الرغبة في زوال النعم عن الغير و هذا مخالف لما يدعو إليه 

 ديننا الحنيف. 

 " 10بِيِديْه إِيَحْلَها ْبَسنِّيهْ  9" اللِّْي َداْرَها

أي من  قام بعمل فعليه أن يتحمل كل عقباته و هو شبيه للمثل العربي الشهير )يداك  

  و قصته  (  أوكتا و وفوك نفخ

 و مضربه معروفين.

 

أما األغاني الشعبية فهي أيضاً متعددة بماطق الجنوب الجزائري، ولكنها هي أيضاً 

األغاني الحديثة المرتبطة تشهد تراجعاً كبيراً في االهتمام بها وتداولها، بسبب دخول 

 بالتكنولوجيات الحديثة التي جلبها إلينا تيار العولمة.
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وترافق األغاني الشعبية اإلنسان منذ والدته إلى مرحلة الختان والنفاس واألعراس 

والوفاة وغيرها من المظاهر األخرى التي يتميز بها الجنوب الجزائري، والحقيقة أن الواحد 

اهد ويسمع تلك األغاني يتملكه السرور، فمثال عندما يجد مجموعة من عندما يرى تلك المش

النسوة يفتلن الكسكسي فيما تسمى محليا في بعض المناطق بعملية " التبركيش " وأفواههن 

تؤدي أغنية من األغاني الشعبية في نسق عجيب ولحن مميز وكأنها أركسترا باشرت 

لتقوم بعرض هذه اللوحة الفنية الرائعة جدا في هذا الوقت  تحضيراتها منذ أمد بعيد؛

 . 11بالذات

 

وترتبط باألغاني االحتفاالت الشعبية التي تعتبر منجماً لعديد العادات والتقاليد 

واألعراف، منها ما تسمى بالزيارة أو الوعدة مثل االحتفال بالمولد النبوي الشريف وأسبوع 

، وأيضاً بعض االحتفاالت الدينية التي تقام لبعض قة تيميمونكما هو الحال بمنط المولد كذلك

األولياء الصالحين في الجنوب الجزائري، مثل: ركب سيد الشيخ بمنطقة األبيض سيد الشيخ 

، واحتفاليات أخرى ترتبط بمناسبات اجتماعية أو اقتصادية الذي صنف ضمن التراث العالمي

 .وركب الحجيج واالحتفال بحفظة القرآن الكريم جانتمنها على سبيل المثال: السبيبة بمنطقة 

وتُعتبر الحكايات الشعبية من بين أهم العناصر األدبية الشعبية التي تشهد عزوفاً كبيراً 

من طرف األجيال المعاصرة، بسبب التجاء كثير من األطفال ـ على سبيل المثال ـ إلى وسائل 

اقاتها عديد القنوات التي تقدم برامج اإلعالم خاصة المرئية، التي أصبحت تضم في ب

لألطفال؛ واحتلت مكان تلك الجلسات الحميمة التي كانت تعقدها األسر والعائالت خاصة في 

ليالي الشتاء الباردة؛ حول موقد للنار؛ أو قدر الحساء، ويستمع األطفال للحكايات التي تُروى 

لكبار في العائلة، لما يمتلكونه من من طرف الجد أو الجد؛ أو األب أو األم أو غيرهم من ا

خبرة في الحياة، وغالباً ما يكون موضوع الحكاية متناسباً مع حدٍث وقع في ذلك اليوم، 

وتجتمع العائلة صغيراً وكبيراً، االبن بجانب والده، والبنت بجانب أمها ويجتمع الجميع مع 

لة، على ضوء الحكم بعض، وقد تناقش في هذه الجلسات بعض القضايا التي تخص العائ

 والِعبر المستشفة من تلك الحكاية أو الحكايات.
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وليس كما هو الحال اليوم، حيث ال يلتقي االبن مع والده ـ في الغالب ـ إال في رواق 

البيت، أو إذا جلسا مع بعٍض فإنهما ال يُحسنان اختيار موضوع يتناقشان حوله، وكلٌّ في 

جد فيه باقي أفراد العائلة، خاصة إذا كان لكل طفل غرفته؛ غرفته في عالم غير العالم الذي يو

مزودة بتلفاز وجهاز إعالم آلي مربوط بشبكة األنترنيت، ففي هذه الحالة قد تعجز األم عن 

تنشئة أبنائها تنشئة صحيحة وسليمة، ألنهم وببساطة عندما يدخلون إلى ُغرفهم ال تستطيع 

 التحديد.السيطرة عليهم، ومعرفة ما يقومون به ب

ةُ أو الكبار في العائلة، والذين كانت لهم أدوار محورية في الَحلِّ والَعقد،  أما الَجدُّ والَجدَّ

شوا؛ وأصبحت كثير من العائالت ال تَعتد بآرائهم،  ويُرجع إليهم في كل المشكالت، فقد هُمِّ

 12وال تستشيرهم؛ وتكتفي فقط بإطعامهم كأنهم أطفال صغار.

حكاية "المكتوب ما منه ثة في الجنوب الغربي مثالً: المتوار ومن تلك الحكيات

 هروب"

 

كان يا مكان هناك رجل إلتقى إمرأة و كانت حامال فأدخلها بيته و لما وضعت إبنة،  »

طلبت منه تلك المرأة أن يحضر لها بعض األغراض من السوق و عند باب البيت وجد رجال 

دها فقال: نعم قال له ماذا أنجبت: قال: بنتا فقال فسأله الرجل، هل وضعت تلك المرأة مولو

له: أبشر فإن تلك البنت سترتكب المعاصي مع العديد من الرجال ثم تزوجها، و إنها ستموت 

بلسعة عنكبوت، فلما سمع هذا الخبر ذهب مسرعا إلى تلك الطفلة الصغيرة و ضربها بسكين 

يدا جدا، حتى ال يصل إليه أحد .و كي يتخلص منها و هرب خارج البالد و سكن مكانا بع

مرت األيام و كبرت البنت ألنها لم تمت لما ضربها، و ارتكبت من المعاصي ما كتب هللا، و 

سافرت هي كذلك، و شاء هللا لها أن تنزل بالمدينة التي كان يسكنها، و ذات يوم جاء عند 

له زوجة مناسبة، فأخبرته إمرأة عجوز و عبر لها عن نيته في الزواج و طلب منها أن تختار 

أن هناك فتاة قدمت منذ أيام، و هي شابة على قدر من الجمال، فذهب و خطبها و تزوجها و 

في ليلة من الليالي و كعادة األزواج في األيام األولى من حياتهم شرعا يستعيدان ذكرياتهما، 

ه فأخبرها و فجأة شرع الزوج في الضحك فتعجبت زوجته من ذلك و سألته عن سبب ضحك

بقصته كاملة من المرأة و الفتاة الصغيرة، ففاجئته قائلة: أنا هي الطفلة التي طعنتها فإنني لم 
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أمت و ها أنت قد تزوجتني بعدما إرتكبته من المعاصي، فتعجب من ذلك و قال لها: مادام 

توب األمر هكذا فإنني سأسكنك قصرا ليس فيه مكان تدخل منه أي عنكبوت تلسعك، لكن المك

كان أقوى منه، فذات يوم وجد عنكبوتا في ركن من أركان البيت فقالت له ناولني العصا حتى 

أقتلها، فلما مدت يدها للعنكبوت فلسعتها بين أطرافها و هكذا ماتت و كان فعال المكتوب ما 

 .«منه هروب

وهناك أيضاً بمناطق الجنوب الجزائري الكثير من الروايات الشفوية واألساطير 

أسطورة بنت الخس بمنطقة المنيعة والبيض، والقصص التي تروى حول األولياء ك

الصالحين مما تدخل ضمن ما تعرف بكرامات األولياء، كشخصية سيدي عبد القادر الجياللي 

مثالً، وقصة سيدي بوقبرين وقصة سيد المستجاب وغيرها، وقصة اللة عشو بمنطقة 

، ولهذا الواقع وسط قصر بني يزقن بوالية غرداية  غرداية، التي سميت باسمها ساحة السوق

االرتباط قصة تُروى محلياً فحواها أن هذه المرأة كانت امرأة صالحة، وكانت قد قامت بحفر 

بئر في ساحة تملكها، وذات يوم نزلت كعادتها للحفر، وكانت منهمكة في عملها إلى حد 

وقت صالة المغرب       ) وقيل غفلتها عن الوقت، وبعد أن صعدت من البئر وجدت أن 

العصر( قد فاتها، فتأسَّفت كثيراً لهذا التضيع غير المعهود؛ وأرادت أن تَُكقر عنه، فتبرعت 

بتلك الساحة لصالح العامة  )َوقّْف(، فسميت بـ: " ساحة اللة عشو"، وهي حالياً تحت إشراف 

لبيع األثاث التقليدي  المسجد؛ يتوسطها ذلك البئر، وتُستعمل للبيع بالمزاد العلني

والمنسوجات، وطريقة البيع هذه شبيهة بعمل البراح في األسواق الشعبية والمعروف بحكمته 

وقوة صوته وحيويته التي يُبهر بها الحاضرين ويُغريهم بشراء ما يعرضه للمزايدة باستعمال 

 عبارات ما تزال تحتاج إلى جمع ودراسة قبل أن تزول بمرور األيام.

ماكن التي أصبحت األجيال الحالية ال ألاريخ الشفوي خصوصاً لبعض المعالم وأتأما ال

تعرف إال رسومها، وغابت كل تلك القصص والروايات التي ارتبطت ببنائها وتعميرها 

والحضارات والقبائل المختلفة التي مرت بها، مما يجعل الكثير من أفراد األجيال الحالية 

 الذي يدفعها إلى حب الوطن والغيرة عليه والذود عنه.منفصمة عن جذورها وتاريخها 

وتوجد كذلك أسماء األماكن، فالكثير من األماكن لها تسميات مختلفة ـ خصوصاً العتيقة 

منهاـ سواء كانت عربية أو أمازيغية أو حتى أجنبية ما تزال تنتظر أن تمتد إليها أيادي 
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لمختلفة الدينية أو التاريخية أو العرقية... الباحثين والمتخصصين، وذلك الكتشاف الخلفيات ا

التي تم االرتكاز فيها على إطالق تلك التسميات، وتتبع كيف تغيرت أسماء بعض األماكن، 

ومعرفة أول من سماها وغيرها من القضايا األخرى التي أصبحت اليوم تدرس ضمن ما 

 ة".يسمى بـ" علم أسماء األماكن" أو " الطبونيميا" أو " المواقعي

ونجد في مناطق الجنوب الجزائري أيضاً تنوعاً في اللهجات، فهناك التارقية والزناتية 

والحسانية والشلحة والمزابية، وغيرها إضافة إلى العامية الجزائرية التي أصبحت كلها 

 حاملة لهوية وفكر وتاريخ ال يمكننا أن ننفصل عنه.

اث الشعبي عندنا ـ خاصة في والبد من اإلشارة إلى أن كثيراً من عناصر التر

الجزائر، وتحديداً في الجنوب الجزائري ـ ما تزال تعاني من مشكلة الشفوية التي جعلت 

كثيراً من تلك العناصر التراثية تَضيع بسبب عدم تسجيلها وتدوينها، لذلك فنحن نهيب 

األدبي الشعبي بالباحثين والدارسين لالهتمام بهذا الجانب؛ وإنقاذ ما تبقى من هذا التراث 

  .بتدوينه وتحقيقه ودراسته وتحليله، ألنه جزء من ذاكرتنا وتاريخنا بل ومن شخصيتنا

 :Hans Stumme) هانس ستيم (  وقد قال أحد المستشرقين األلمان، وهو

وا إالَّ قليالً بتُراثهم الشَّعبي في شعره ونثره، رغم أنَّهم            »    إن العرب المغاربة لم يهتمُّ

يملكون إنتاجاً أدبياً رائعاً. لذلك فإنَّ الكثير من هذا اإلبداع ـ خصوصاً منه الشِّعر ـ سينتهي به          

ياع في أعماق ُمحيط النِّسيان...   .  (13)«األمر ـ إنّْ عاجالً أو آجالً ـ إلى الضَّ

وحفظناه اه الذي علمن »وهو أيضأ ما اعترف به الشيخ محمد البشير اإلبراهيمي حيث قال: 

في مبدإ تطور الشعر واالنتقال به من اللغة الفصحى إلى اللغة العامية، كان يرجع إلى أوائل عهد 

حلول الهالليين بإفريقيا، وهي تشمل تونس وما نسميه اليوم بالجزائر، إلى حيث انتهت الغارة 

نه شيء لعدم التدوين. كما الهاللية قريباً من مدينة تلمسان، وقد كان للغة البربرية شعر لم يصلنا م

يندثر للعلة نفسها وهي عدم  52و 53أن الشعر العامي في العربية الذي استبحر فيما بين القرنين 

التدوين، وإن فيه لبدائع ال يليق بها اإلهمال، وقد ضاع بعضها ولم يبق إال القليل مما يحفظه الحفاظ 

ه، وقد أدركنا جماعة يحفظون العجائب من هذا ويروونه، وهذا أيضاً ُمعرض للزوال لعدم العناية ب

 14«النوع من الشعر ولكنه مات بموتهم 
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بمناطق الجنوب الجزائري بالموروث الشفوي، إال أنه رغم ما الحظناه من زخم كبير ف منهو

 في نظرنا لم يحظ باألهمية التي يستحقها ألسباب نعتقد أن منها:

لمختلفة الثقافية مثل دور الثقافة والجمعيات ـ عدم وجود إرادة قوية من طرف الهيئات ا

الثقافية، وكذا الهيئات الجامعية األكاديمية فرق ومخابر ووحدات البحث المختلفة خصوصاً وأن 

 الحمد هلل اليوم في كل والية جامعة ومديرية ثقافة.

حتقار أيضاً من أسباب عدم االهتمام بهذا الموروث الشفوي وهي النظرة الدونية ونظرة االـ 

واالزدراء التي ما يزال ينظر بها لهذا التراث، من متعلمين ومثقفين لألسف وأننا لم ندرك بعد 

 لألسف أنه جزء من هويتنا وثقافتنا وشخصيتنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

تيجيات الجادة خصوصاً من الهيئات ااألسباب وغيرها غابت االسترنظر لوجود تلك و

 ة.العلمية واألكاديمي

وفي ظل عديد مخابر البحث وفرق البحث ومديريات الثقافة الوالئية والجمعيات الثقافية 

والمهتمة بهذا المجال، فنرى أنه بات من الضروري قبل أي وقت مضى، التفكير بجد في 

 استرتيجية علمية وأكاديمية محكمة 

 منها: التوصياتولذلك نقترح مجموعة من 

ضرورة إنقاذ واستثمار ما تبقى من موروثنا الشفوي في مناطق  ـ التفكير الجاد والعاجل في

 الجنوب الجزائري.

ـ تثمين الجهود المطبوعة بالتعريف بها وإعادة نشرها ورقيا وإليكترونيا لتعميم 

 الفائدة.

 ـ تسطير استراتيجيات للتدوين والتسجيل على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.

 ي الشفوي محلياً ووطنياً وعالمياً.ـ التعريف بالموروث الشعب

في األعمال األدبية مثل الرواية والقصة والمسرحية هذا الموروث الشفوي ـ توظيف 

لحاج أحمد  "مملكة الزيوانمثل ما هو في رواية "لضمان استمراره، واستثماره معرفياً ) 

 لرشيد بوجدرة....(. "تيميونورواية "الصديق 

لضمان العمل الجماعي، الذي يمكنه الحصول إلى ضرورة العمل ضمن فرق بحث 

 نتائج ـ في اعتقادنا ـ أكثر من العمل الفردي.
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ـ ضرورة االستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل مصر 

 واألردن والمغرب وتونس واإلمارات والكويت وغيرها.
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شكاليات التلقي  األبعاد النفسية واالجتماعية للتراث الشفوي وا 

 الدكتور إيكوفان شفيق

 قسم اإلعالم جامعة تيزي وزو

مّثل التراث بشّقيه المادي والشفوي، جانبا مهما في حفظ الموروث الثقافي، وتداوله بين 
أن التراث الشفوي، كان له الحّظ األوفر في  األجيال واألمم في الحضارات االنسانية. غير

انتشاره، نتيجة طبيعته البسيطة في المعني والصناعة اللغوية، والتي استطاعت أن تحّط 
على مختلف فئات المجتمع، دون االصطدام بمشكلة المستوى التعليمي. غير أن سيرورة 

نتيجة النسيان، أو ضعف مشواره كان قصيرا، بسبب اندثار الكثير من مضامين هذا التراث 
 التلقين، مقارنة بالتراث المادي الذي استطاع الصمود عبر حقبات من الزمن.

كبير من األهمية، تساهم بشكل فّعال في  وللتراث الشفوي أبعاد نفسية واجتماعية على قدر
، وترمز إلى مقوماته العميقة، وهو ما يمّيزه عن مجتمعات تأسيس قيم ومبادئ المجتمع

. فالهوية االجتماعية، تتحدد استنادا إلى ما يمّيز أفراد هذا المجتمع في خصائصهم أخرى
 الثقافية، التي تتأّتى من التراث نفسه.

يجابا يلجما زال حيا في قلوب الن فالتراث  ون إليه ساعة األزمات، ؤ اس، ويؤثر فيهم سلبا وا 
يضع لهم معايير السلوك. ويحدد لهم  ويحتمون به إذا اشتدت بهم عوائد الدهر... مطلق

تصوراتهم للعالم. بل أنه أكثر وضوحا من الحاضر نفسه ألنه حضور معنوي وفعلي، 
ذهني ومادي، عقلي وحّسي. البداية به ليست مثالية بل عن الواقعية. فالتراث واقع وليس 

ن إزاحته بدعوة الواقعية أو المادية الجدلية لهو إزاحة للواقع  نفسه وتخّل عن النظرة مثاال وا 
. غير أن هذا التمايز السيوسيو نفسي، قد يتعّذر في ظّل إشكالية التلقي لمحتوى العلمية

ما هي األبعاد االجتماعية والنفسية للتراث التراث الشفوي، وعليه نطرح المشكلة التالية : 
 الشفوي، وما هي أهم مشاكل التلقي لهذا التراث ؟



 المجتمع : أوال : أهمية التراث في

التراث هو تراكم خبرة اإلنسان في حواره مع الطبيعة، وحوار  يشير " بشير خلف " إلى أن
اإلنسان مع الطبيعة إْذ يعني التجربة المتبادلة بين اإلنسان ومحيطه، وهذا المحيط الذي 

ن التراث يعني كل مفهوم يتعلق بتاريخ اإلنسا·يضم حتى اإلنسان اآلخر فردًا كان أم جماعة
طاللته على مستقبله أما التراث الحضاري · في تجارب ماضيه، وعيشه في حاضره، وا 

حيث هي السند المادي والاّلمادي  والثقافي فهي الممتلكات والكنوز التي تركها األولون،
لألمم والشعوب؛ من خاللها تستمّد جذورها وأصالتها، لتضيف لها لبنات أخرى في مسيرتها 

 1 .على هويتها وأصالتهاالحضارية، لتحافظ 

محاولة إعادة بناء التراث تصبح ضرورة ملحة ألن مجتمعاتنا النامية تراثية والنموذج 
االجتماعي التراثي يكون في نمطه يعاني من عيوب رئيسية كأن يؤخذ التراث فيه غاية في 
ع ذاته وليس وسيلة لتقدم الشعوب ونهضة المجتمعات، ويكون التراث منفصال عن الواق

وليس محددا له وموجها إياه، ألن التراث فكر وواقع معا، ويؤخذ التراث كله أو ُيلغى كله وال 
حقيقة أبدية ال تتطور أو تتغير وال يخضع لتأويل أو تفسير ''يقبل التجزئة أو االنتقائية فهو 

أو وجهة نظر يشمل الزمان والمكان ويحتويهما فيه فال فرق بين الماضي والحاضر 
قبل وال وجود لمراحل التاريخ أو نوعية المجتمعات أو خصوصيات الشعوب، وبالتالي والمست

والواقع برمته فاسد ال يجوز تطويره بل هدمه من األساس ويبدأ · تم التنكر للحاضر كلية''
البناء من جديد. وبالمقابل، نجد النمط الالتراثي يأتي كرد فعل على النمط التراثي وهو نمط 

ع صلته بالتراث القديم لبناء الجديد، ''على أسس من العلم والمعرفة والجهد أو نموذج يقط
اإلنساني الخالص بعد اكتشاف عورات التراث وعدم ثباته أمام العلم الجديد، فالتقدم نحو 

 الجديد مرهون بالتخلص من القديم وهو نمط عيوبه كثيرة،

ذا كان التمسك بالموروث ضمانة حقيقة الستمرار وجود  األمة بهويتها وخصوصيتها، فإن وا 
األمة العربية أحوج من غيرها لممارسة هذا الفعل، خاصة في ظل ما تواجهه الذات العربية 



والهوية القومية لألمة من تحديات بغية تذويب الذات وتشتيتها، فتمسكها بالموروث القومي 
أن تراثنا الثقافي ال يزال  بمأثوراته الشعبية مطلب ملحٌّ للدفاع والحفاظ على هذه الذات؛ إال

يعاني من اإلهمال، وعدم االلتفات الواعي بالدراسة، والتفحص للتعرف على األسس التي 
قامت عليها أمتنا العربية، بالرغم من أنه يشكل وحدة متماسكة في األسس العامة التي بني 

 2 .دافعليها وفي الطرق التي يؤدي بها، وفي مضمونه أيضًا من حيث المعنى واأله

هذا باإلضافة إلى أن الموروث الشعبي، عامل هام في تربية األجيال الذين يولدون صفحة 
بيضاء، وينالون الثقافة من المجتمع الذي حولهم، فيفترض توظيف ذلك الموروث بطريقة 
تضمن المحافظة على العادات الصحيحة والتقاليد الفاضلة وهكذا فإننا نروج تلك العادات 

 .محليًا، ونحافظ على هويتناوالتقاليد 

 ثانيا : األبعاد االجتماعية للموروث الشفوي :

لقد أصبح ، كما هو معلوم ، االهتمام بثقافة الطفل من الضرورات البعد التربوي :  .أ
الملحة ، نتيجة ما تواجهه أمتنا في وقتنا الراهن من تحديات وضغوطات و من غزو ثقافي 

عالمي ، ونتيجة التغيرات  السريعة المحيطة بالطفل والتي ال يكون مستعدًا دائمًا وا 
لمواجهتها وال يكون مسلحًا لمقاومة ما تحدثه فيه من آثار سيئة من مثل خلخلة نظامه 

إننا في حاجة إلى تنشئة  .القيمي واضطراب تصوراته وفقدان ثقته بنفسه وفي مجتمعه
ا يتضمنه من جوانب مشرقة الطفل على إحساس يجعله يعتد ويفخر بماضيه . ويجعل م

سندًا قويًا في اإلحساس بوجوده و ذاته في قلب الحضارة اإلنسانية المعاصرة ،شديد الثقة 
 .في إمكانياته العقلية والوجدانية

فالتراث الشفوي، يحمل في طياته قيما ومبادئ تترّسخ في ذهن الطفل، ويرتكز عليها في 
مثابة مرجع أدبي يعود إليه الفرد في قياسه للمواقف بناء منظومته الثقافية والفكرية. وهي ب

واألحداث. فطالما كانت ردود أفعال من تشبعوا بالموروث الثقافي الشفوي، على كثير من 
المواقف، أمثاال وأقواال مأثورة، معتبرين محتكمين إليها في اتخاذ المواقف، وتبيان الصواب 

 من الخطأ.



عندما يتعرض مجتمع الى هزات عنيفة وتغييرات حادة المحافظة على الهوية الوطنية :  .ب
فراد والشعور ن إشكالية السلوك االجتماعي لألإف جزائريكما هو الحال في المجتمع ال

ن عملية التثقيف ألفراد المجتمع تمر  باالنتماء تظهر بشكل جلي وحاد. وا 
وانما   ،وليس على المستوى السياسي فقط ،تتوازى مع األزمة الثقافية بنفسها  حتماً بأزمة

ويبدو لنا أن أهمية إيقاظ . قتصادية واألخالقية وسواهاجتماعية واالعلى المستويات اال
التراث لدى المواطنين والتثقيف به هو واحد من األساليب المهمة في المحافظة على الهوية 

ن اهتمام االمة أو إ ية .وتعزيز شخصية الفرد من حيث القيم والهوية األسرية والوطن
كجماعة لها هويتها التي ال نعرفها إال   الشعب بالتراث هو أبرز عوامل استمرارها

فشعوب العالم تعرف العرب مثاَلً  من لغتهم وتأريخهم وسائر مكونات ثقافتهم وعلى   بها
األخص تراثهم سواء الرسمي أو الشعبي منه وتأتي التربية مكملةً  في جهودها 

للمحافظة على الهوية الوطنية , بصفتها النموذج األعلى للتثقيف في المجتمع   نوعةالمت
فإذا وصفنا شخصًا أو طفالً  مازال يخضع لعملية التثقيف بأنه "قليل التربية" أو "غير   ,

مربى" أو "مربى" فإننا نعني أن الجهات القائمة على تثقيفه لم تقم أو قامت بواجبها في 
 3 . و الطفلة بصورة مالئمةتثقيف الطفل أ

يعتبر التراث الشفوي، المخّزن األهم لقيم المجتمع، وتناقله توحيد وتجديد القيم :  .ت
الحداثة التي وانتشاره، ما هو إال تجديد للقيم التي نشأ عليها هذا المجتمع. فمع موجة 

تعرفها البشرية، اصبحت القيم والثقافة المحلية محّل تهديد وخطر للزوال واالندثار، وهنا 
تبرز اهمية التراث الشفوي، الذي يمكنه أن يجّدد هذه القيم والثقافة بشكل متواتر، بعيدا عن 

ير مضبوطة، اإلغراءات الثقافية الحاصلة. لكن يشترط هنا أن تتم عملية التلقين، وفق معاي
ومتواترة، يراع فيها ترسيخ الموروث التراثي في مستوياته الثالثة : المستوى اللغوي، 

 المستوى المفاهيمي، وكذا مستوى البعد الداللي.

ودور التراث الشفوي، ال ينحصر في تجديد قيم المجتمع فحسب، بل يعمل على توحيد هذه 
ق في مجملها مع التوجه العام للمجتمع، وتذهب القيم، في قوالب لغوية ورمزية متعددة، تتواف

بعيدا في رمزيتها، مقدمة مظهرا جماليا للثقافة العامة. وكثيرا ما توصف القبائل والعشائر 



بما يميزها من أمثال وأشعار ومأثر. فتنفر بخصوصياتها الجمالية، لكن دون أن تتعارض 
 مع التوجه العام لهذا المجتمع. 

ن بحاجة إلى قيم أخالقية ومثل عليا نرسي عليها نحجتماعية : مواجهة المشكالت اال .ث
 قواعد حياتنا االجتماعية، ونضبط بها سلوك األفراد والجماعات، وال شك أن االعتماد على

، إذ أن القناعات القائمة صارت تزعزعها ت قادرة دائما على تقويم االفرادالقيم السائدة ليس
. ذلك عية دون أن تتمكن من الصمودالفلسفية واالجتماأعاصير الحضارة الغربية وقيمها 

ألن بعضها توارثته األجيال دون فحص لجدواه وصالحه، وال نستطيع إرجاع الكثير منها 
  .أصول صحيحة مستمدة من القرآن والسنة

والن التراث الشفوي يحمل من القيم، ما هو متفق عليه اجتماعيا، وألنه أيضا يستعمل على 
في المجتمع، فإنه قادر على التواجد ضمن المنظومة التفكيرية للفرد، وقادر نطاق واسع 

على مواجهة الكثير من اآلفات االجتماعية، لمجرد حمله لهذه القيم بشكلها الجمالي الذي 
يساعدها على الترّسخ في ذهن المتلقي. فكثيرا ما يتراجع الفرد عن فعل أو سلوك مرفوض 

مثل شعبي، أو قول مأثور ينكر ذلك الفعل والسلوك. فالتراث  اجتماعيا، ألنه مّطلع على
بتقرير جملة من القيم، ونبذ أخرى.، إضافة إلى تسهيل الحياة وفق الشفوي، وجوده مرتبط 
 4منظور منطقي، مبّسط. 

 ثالثا : األبعاد النفسية للتراث الشفوي : 

بل كل شيء، فاعل ال يقتصر الموروث الشفوي على جوانب اجتماعية فحسب، بل هو ق
نفسي في حياة الفرد، يترك أثارا واضحة على الجوانب النفسية للمتلقي، الذي يتفاعل مع 
هذا التراث، مكونا تصورا متوازن عن الحياة وكيفية التعامل معها. ويمكن حصر أهم 

 األبعاد النفسية للتراث الشفوي فيما يلي :

 "مرجعية" يعود االنسان لها كلما شعر أنهاالنتماء بحاجة إلى الشعور باالنتماء :  .أ
بحاجة الى مكان يضمه وناس تؤويه. وتعتبر مشكلة االنتماء للجماعة من بين أكثر 
المشاكل النفسية التي تواجه الفرد، وتجعله يعيش حالة اغتراب نفسي، تدفعه فيما بعد إلى 



كبير في تحسيس  الغوص في مشاكل نفسية عويصة. إال أن التراث الشعبي، بساعد بشكل
الفرد ألنه جزء من الجماعة التي يتشارك معها قيما ومواقف معينة، وهو بتبادله لهذا التراث 

ولقد ارتبط اإلنسان منذ نشأته بشيئين  يشعر أكثر بوجوده وفعاليته ضمن الجماعة الكبيرة.
ذا كان المك ان يدل على هما المكان والزمان فاإلنسان مرتبط بالمكان من حيث وجود ذاته وا 

. فكما وجود اإلنسان في جزء معين منه فان الزمن هو الذي يحدد مدى هذا الوجود ومقداره
اللغة والعادات والتقاليد، تجمع األفراد ضمن زاوية موّحدة، كذلك التراث الشفوي، يربط الفرد 

عام بالنسق الجمعي، ويجعله يشعر نفسيا أنه فاعل ضمن النسق العام، ومرتبط بالتوجه ال
  لألفراد المحيطين به.

يعمل الموروث التراثي الشفهي على تقوية ثقة الفرد  الذات، وزيادة الثقة بالنفس :تقدير  .ب
بنفسه، بحيث تعمل األمثال الشعبية مثال أو األقوال المأثورة، فضال عن االشعار المحلية 

األخر، وبالتالي، على اكتساب مهرات لغوية، وكذا فنية في طريقة التعامل مع النفس ومع 
ترتفع ثقة الفرد بنفسه، استنادا إلى مستوى القناعة التي يعتمدها استخالصا من هذا التراث، 

 فيقتنع به، ويعمل بمضمونه، ويواجه به غيره.

كما يقّدر الفرد ذاته أكثر إذا كان مرتبطا بهذا الموروث، فهو يعتبره مرجعا أدبيا وثقافيا، 
يه، يقدر نفسه، ويرى فيها قدوة ومثاال ايجابيا في الحياة. ولهذا ومجرد شعوره باالنتماء إل

نجد الفئات االجتماعية التي تتبنى هذا التراث، أكثر اعتزازا بذاتها وتقديرا لمكانتها مقارنة 
 بالفئات األقل التزاما بمضامين هذا التراث.

أثبتت بعض الدراسات االثنوجرافية أن المجتمعات األكثر اإلقبال االيجابي على الحياة : 
محافظة على تراثها المحلي، واألقل تعرضا لموجة الحضارة، أكثر إقباال على الحياة 
بإيجابية من نظيرتها من المجتمعات، ذلك ألن التراث المحلي الذي يمتاز بالثبات 

ة في الحياة. ويتأتى ذلك من خالل واالجماع، يوفر بيئة مناسبة للتأقلم، والتفكير بإيجابي
حفظ الذاكرة المجتمعية ومن تم الحفاظ على الروابط االجتماعية التقليدية. وحيث أن هذه 
الذاكرة تشكل إطارا معياريا  للسلوكيات وللممارسات أي مرجعا ذهنيا بالنسبة للسكان في 

ذه الذاكرة، التي حياتهم اليومية فهذا يجعل ضبط المجتمع يمر أيضا عبر ضبط تطور ه
 تتوحد من خاللها األفكار والجهود ويجتمع أفراد المجتمع على تاريخ واحد.



تؤكد حقائق األمور أن العولمة ال تمثل خطرًا حاسمًا إال على الشعوب واألمم التي تفتقر و 
رة إلى ثوابت ثقافية، في حين أن األمم التي تمتلك رصيدًا ثقافيًا وحضاريًا غنيًا، فإنها قاد

على االحتفاظ بخصوصيتها والنجاة من مخاطر العولمة وتجاوز سلبياتها، وهي بذلك 
تستطيع التحكم باآلثار السلبية لهذه العولمة التي أصبحت ظاهرة واقعية تفرض نفسها بحكم 

  .قوة النفوذ السياسي والضغط االقتصادي والتغلغل اإلعالمي والمعلوماتي

اجة للشعور باالستقرار، وكذا الحاجة إلى المرجعية الثابتة فنفسية االنسان، تميل إلى الح
أثناء تداخل وتنافس األفكار الغريبة، وحين يكون الفرد، منتميا إلى تراث واضح ومتماسك، 
فإنه يقبل على الحياة، دون أن تعيقه موجات التحديث، أو تجعله يعيش حالة اإلغتراب 

 5داخل مجتمعه 

 اهم التراث الشعبي الشفهي في رفع مستوى ذكاء الفرد يسزيادة الذكاء والحكمة :  .ت

وحكمته. فمضامين هذا التراث التي تتناول قصص واقعية، إرشادات ونصائح، حكم 
وتوجيهات.... تمثل في النهاية في صنع التراكمية المعرفية للفرد، وتساهم في رفع مستوى 

 ذكائه في تعامله مع الظروف واألحداث.

الجتماعية خاصة المدرسة، التي ينظر إليها على أنها المصدر فمؤسسات التنشئة ا
األساسي لبناء ورفع مستوى ذكاء الفرد، ليست الوحيدة المسؤولة عن ذلك، فجملة القيم التي 
يتلقاها الفرد خاصة في سنوات حياته األولى، من المجتمع واألسرة، هي حجر األساس في 

اذبية بفضل المحسنات اللغوية، وبساطة ذلك. خاصة أن التراص الشعبي يمتاز بالج
أنسب للتلقي المباشر، وأكثر حظا لبقائه في ذاكرة الفرد. ومن األفكار والمعاني، ما يجعله 

سب مهارات خالل قياس مضامين هذا التراث مع ما يواجهه الفرد في حياته اليومية، يكت
تنويع مواقفه وفق الظروف التي يواجهها ، وتجعله قادرا على عالية، تعمل على تنمية ذكائه

 في حياته.

 

 



 رابعا : إشكاليات تلقي التراث الشفهي :

ذا كان البعض من المثقفين العرب اختلفوا، ولم يتفقوا بشأن معظم الثنائيات المتداولة في  وا 
الفكر العربي، فإنهم اتفقوا في المعظم على سبيل المثال أن الموروث الشعبي العربي ال 

مل أية قيمة إنسانية وحضارية تستدعي التوقف عندها ودراسة عوامل تكونها، كما يح
اعتبروه خاليًا من أية قيمة فنية، أو جمالية أو أدبية، فأغفلوا بذلك قيمته كمصدر من 
مصادر ثقافتهم ونتاجهم الفكري واألدبي، بل راح بعضهم إلى أبعد من ذلك في تعاليه، 

يجب التصدي له، والقضاء عليه وهو موقف تبناه معظم  بوصف التراث الشعبي خطراً 
المثقفين العرب الحداثيين، وأنصار الثقافة الغربية، فربطوا بين الموروث الشعبي وبين كل 
مظاهر التخلف والرجعية واالنحطاط التي شابت الحياة الفكرية في العالم العربي، كما 

. غير ئن مخالف لمنطق التطور العصرياعتبروا أن ممارسة العادات، والتقاليد سلوك شا
أن الواقع كثيرا ما أدحض هذه التوجهات، وتوصلت الكثير من الدراسات إلى سرد فضائل 
كثيرة للتراث الشعبي، خاصة الشفهي منه، وانتهت بذلك حقبة من الجدال عن جدوى هذا 

 التراث في الحياة االجتماعية.

م علينا أوال ضمان تبليغه بالمستوى المطلوب، إن االستغالل اإليجابي لهذا التراث، يلز 
ومنهج هذا التبليغ قد يحدد مدى نجاح هذا التراث في بلوغ أهدافه السامية. غير أن هناك 

 بعض العوائق التي تحّد من دور التبليغ، نذكر منها :

 يعيشون أناس هناك كان حيثما توجد فهي الناس، بني تواصل أداة اللغة اللغة : .1
 حىت .البشري التواصل هدفها يكون أن دون توجد أن هلا ميكن ال أنه كما جمتمع، يف

 .للتواصل وسيلة القدمي يف كانت فقد اآلن، ميتة تعد اليت تلك
 و .املكتوب الشكل و املنطوق الشكل مها متمايزان شكالن اللغات من لغة لكل و

 القول يصعب إذ اإلثنني، بني كبريا اختالفا هناك فإن البعض يعتقد ما عكس على
 سيولد حتما ذلك ألن ذلك املنطوقة، للغة جتسيد جمرد إال ليست املكتوبة اللغة أن

 .كتابة / لغة الثنائية و السابقة الثنائية بني خلطا



للكلمة والذي غالبا وتتميز اللغة القدمية خبصائص منفردة أمهها الرتكيز على املعىن اجملّرد 
ا تنقطع العالقة بيم الدال والمدلول ما يفرغ الكلمة من معناه ما يفقد المدلول لعدم تطوره أو
تحمل مصطلحات أصيلة، لم تعد تعرف رواجا بين األجيال  األصلي. كما أن اللغة التراثية

الحالية، وهو ما يفقد التراث الشفوي مدلوله الحقيقي. غير أن هذا المشكل من شأنه أن 
لتراث تفسير وتوضيح المعاني، بدل االكتفاء بنقلها يزول إذا اعتمد القائمون على نقل هذا ا

 حرفيا.
من الواضح أن التراث الشعبي مرتبط بسياقات تاريخية ب. االنفصال عن السياق :      

عديدة، على غرار السياق الثقافي، السياسي، االجتماعي..... هذه السياقات هي ما تمنح 
ال تلمس من خالل المصطلحات أو الكلمات  المضمون الدالالت اإلعتبارية التي قد

عالمي. ولهذا كثيرا ما نتلقى التراث الشعبي  لوحدها، وتجعل منه ذو مدلول معرفي وا 
الشفوي مبتور السياق، فال يتجاوز كونه كالم مأثور، فقير من حيث الدالالت السياقية التي 

 وجدت في إطارها. 
حسب، بل يرتبط بمؤشر التلقي لدى الجمهور، ف السياق ال يتعلق بدالالت المضمون وأهمية

فهذا األخير يحتاج إلى المعلومة المتكاملة ذات الدالالت المفهومة، بدل المعلومات المبتورة 
تمتاز باالنتقائية مثال التي تفتقد إلى سياق مفهوم. فعملية التلقي عند الجمهور الرقمي 

ات، يختار منها ما يشاء ويرضي والسرعة، فهو أمام كّم هائل من الرسائل والمعلوم
حاجاته، كما أن الرسائل التي يقوم باختيارها هي تلك التي تستطيع أن تفرض نفسها بسرعة 
من خالل جملة من الخصائص الجمالية والفنية ذات التأثير المباشر على عملية التلقي. 

ذا لم تارع على الجمهور إ ي فرض نفسهف ى هذا األساس تقّل حظوظ الموروث الشعبيوعل
 هذه الخصائص.

صحيح أن التراث الشفهي هو أكثر انتشارا من التراث المكتوب، ت. االبتعاد عن التوثيق : 
ذلك ألنه يخاطب جميع الفئات على مختلف المستويات. إال أن عدم توثيقه، قد يؤدي إلى 

 . اندثاره، بزوال القائمين عليه
غاية األهمية لما تمثله تلك المواد من ذاكرة األفراد  يعد الحفاظ على المواد التراثية أمرًا فيو 

واد واألمم بما تحتويه من قيم ثقافية وعبق التاريخ، بل بات من الضروري توثيق هذه الم
قليمي لما يمتلكه كل إقليم من ممتلكات ثقافية على حدة و إ رقميًا بغية إعداد سجل وطني



شهدت اآلونة األخيرة طفرة في المشروعات  قدو عليه. ليتوارثه األجيال المتالحقة والحفاظ 
والتجارب اإلقليمية والوطنية العربية في مجال توثيق التراث بطرق غير تقليدية مستخدمة 
في ذلك تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتقديمها في شكل جديد هو الشكل المرقمن، 

 6 .العربيوتعرض هذه الدراسة للجهود والتجارب الرائدة في رقمنة التراث 
كثيرا ما يكتفي القائمون على التراث الشفوي في عدم الوقوف على عملية التلقين :  .ث

مستوى تبليغ، دون التلقين، من أجل تثبيت هذا التراث في ذهن المتلقي. ومن المعروف أن 
جميع نظريات التعّلم، تقّر بأن التكرار هو أحد أنجع سبل التلقي والتعلم، وأن عدم إعادة 

التراث الشفوي، الذي ون المراد تعليمه على ذهن المتلقي، سيؤدي إلى نسيانه. وهكذا المضم
قد يعرض لمرة أو مرتين فقط على المتلقي، دون أن يتكرر على مسامعه، فإن هذا األخير 

 عادة ما يتعرض لنسيان ما تلقاه.
يكون الجهد  والتكرار يأخذ أشكاال متنوعة فعند حفظ آية من القرآن أو أبيات من قصيدة

ذهنيا و يعتمد على مهارة الحفظ و استحضار المعلومة لدى بعض األشخاص ، فيما 
يفضل آخرون البدء بفهم النصوص المراد حفظها قبل البدء في الحفظ ، وهناك من يتقن 
الحفظ عن طريق كتابة النص المراد حفظه لعدة مرات ، فبالرغم من أن الهدف واحد إال أن 

تحقيقه تختلف. وهنا يستوجب على مرسل التراث الشفهي أن يصطبر  طريقة الشخص في
 في تكرار تلك المضامين، من أجل ترسيخها في ذهن المتلقي. 

ويرى كويل أننا نميل إلى تذكر المعلومات و المهارات التي واجهنا في سبيل الوصول إليها 
تمكنا من تذكرها و بعض المحاوالت الفاشلة و األخطاء أكثر من تلك المعلومات التي 

نما بالوقت الذي  اكتسابها بسهولة ، و يرى أن ذلك ال عالقة له بمقياس ذكاء الشخص وا 
 .أمضاه الشخص في الممارسة العميقة الكتساب هذه المهارة

و التكرار ال يعني الحفظ دون فهم ، أو إيصال المعلومة للمتعلم دون أن يبذل جهدا في 
ناجعة لتكريس التلقي الذاتي، و توجيه المتلقي إليجاد أفضل  الوصول إليها ، بل هي وسيلة

السبل التي تعينه على اكتساب مهارة ما ، كما أنها إحدى الطرق التي قد تفيد في مجال 



نقل التراث الشفهي، إذا ما أحسن استخدامها و طبقت بالتركيز على دور المتلقي بدال من 
 دور الملقي.
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 خالد سعسع

 مقدمة

 يف احلیاة واحلضاري الفكري والنشاط لإلبداع األساسیة املصادر أحد هو الرتاث كان إذا
 بآخر، أو مع الرتاث بشكل تواصله خالل من للمجتمع الفاعل الوجود حیقق فإنه وبالتايل ، اإلنسانیة
 من خیلو ال جمتمع أي تراث وبالتايل فإن ... علیه تثور حىت أو جتاهبه، أو وحتاوره، وتتأمله فیه، تستغرق
 إبداعیة ومجالیة ونفسیة فكریة الرتاث ووظائف . ٕواجناز ٕوابداع ابتكار من خیلو وال ٕواجیابیات سلبیات

 املستقبل، واستشراق باحلاضر وعي علي وجیعله باملاضي یربط اإلنسان والرتاث وتتأثر، تؤثر واحتیاجیة
 والتجدید اإلبداع علي اإلنسان حیفز الرتاث إن واملهارة، واخلربة املعرفة اكتساب حمتواه وسائل يف ویضم

 .التغری ومسایرة
 أحواله وتصویر خدمة احلاضر يف یكن مل إن -تراث أي– إحیاء الرتاث من املرجوة الفائدة هي ما إذا"

 ال كلها احلدیثة اآلداب أن قلنا إذا نتجاوز احلقیقة ال لعلنا بل 1وحاضره" آماله علي الضوء وتسلیط
 .عن املاضي املوروث الرتاث مع التعامل تتبع زالت

 توجه عشر، التاسع القرن من الثاين النصف يف لكن ، طویال زمنا مهملة احلكایة ظلت
 األساس إهنا بل ، الفكري والثقايف تارخینا إهنا علي ودراستها حلكایةبا العنایة إيل والدارسون الباحثون

 اإلجتماع علوم خصوصا منها ودراستها واإلستفادة فهمها حماولة اإلنسانیة العلوم إلیها اجتهت مث ...
 دالالهتا سةادر  يف اإلنسانیة للعلوم حقال كایةاحل أصبحت وبذلك ، النفس وعلم ، االنثربولوجیا وعلم

 وتعلیل لتفسری تصدت خمتلفة واجتاهات اراتتی ظهرت وبذلك ، وجتاهال إمهاال القت أن بعد ومعانیها
 كظاهرة حلكایةا أصبحت وبذا ، الفهم علي عصیا كان ما لفهم خمتلفة نظریات خالل من احلكایة

 باحثي فقط الیهم التمییز وهذا ، عالیة خصوصیة وذات املتمیزة اإلنسانیة الثقافة ظواهر أهم من
 اخلصوص وجه وعلي املختلفة اإلنسانیة العلوم حقول يف الباحثنی بقیة بل  -األساطری علم  -املیثولوجیا

 إيل الشعوب حكایات  تقدمه ملارا ونظ ، والسیكلوجیا واالثنولوجیا ، واألنثربولوجیا املقارن األدیان تاریخ
 . األخرى اإلنسانیة الثقافة ظواهر وتفسری فهم علي وتساعدهم متكنهم غنیة مادة من اجملاالت هذه

                                                 
 وعاملیا إنسانیا تراثا اإلغریقي الشعر عتمان. أمحد - 1
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 بوصفها حلكایةأن ا الباحث یهم وما حبثها، طرق وتعددت تنوعت احلكایة أن املالحظ ومن
 كاحلب لإلنسان، بالنسبة املشاعر األساسیة عن والتعبری البدائي، الفلسفي التأمل أشكال من شكل

 الكثری نكتشف أن نستطیع خالهلا ومن العامل والكون، تفسری علي القدرة وتشكل الغضب، و واالنتقام
 القدم منذ – آنذاك – االجتماعیة باحلیاة امتزجت واجلمالیة، اليت والدینیة الفلسفیة املفاهیم من

 وسجل البشري للكائن سجل بالتايل وهي املعاصرة، حیاتنا وانعكاساهتا يف بامتداداهتا واستمرت
 یستطیع بالتايل اإلنساين العقل نتاج وهي – والدینیة والروحیة املادیة خمتلف العالقات الصراعات يف

 عندالعمل يف احلفاظ على اهلویة والثراث الشفوي من االندثار  تطویر يف رؤیة علیها أن یؤسس الباحث
 .توظیفها

من خالل هذا الطرح برزت إىل السطح عدة مناهج اهتمت بدراسة الرتاث الشفوي كما ذكرنا 
حیتویه من تراث  مادي آنفا وعلى سبیل املثال جند األنثروبولوجیا اليت اهتمت باإلنسان ومبجتمعه وما 

والمادي والبحث األثروبولوجي یويل أمهیة بالرتاث الشفوي وسنحاول الكشف من خالل هذا البحث 
وكذا أمهیته يف احملافظة على اإلرث الثقايف التارقي .فما هي  –األثروبولوجي –على خصائص هذا املنهج 

 ستوى احلكایة الشعبیة التارقیة ؟أهم خصائص املنهج األنثروبولوجي ؟و كیف یتم توظیفه على م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحكاية الشعبية التارقية مقاربة اثروبولوجية

 

                                                         

 
 

 تعريف المنهج االنثروبولوجي:
 

علم  هي معانیها أبسط يف فالكلمة.األنثروبولوجیا معىن بتحدید نبدأ أن الضروري من لنا بدا لقد
 : اثنتنی لفظتنی من مركبة  یونانیة كلمة وهي.اإلنسان

Logos العلم : لوكوس Anthropos اإلنسان : أنرتوبوس 
 حتدیدا العلم وخصوصیة ماهیة غری أن الرتمجة احلرفیة تكاد تكون  بعیدة وعامة عن حتدید

 بعض الیونانیة للكلمة احلرفیة الرتمجة أفقدت لقد .واملوضوعايت واملنهجي املعريف الطرح حیث من صارما
 وثقافیة واجتماعیة یةبیولوج كذات اإلنسان أي دراسة الوقت، نفس يف وموضوعه العلم ودقة صرامة من

 ومعقدة متشبعة ظاهرة ذاته حد يف اإلنسان هو فموضوع .وحضاریة وأیدیولوجیة وعقائدیة واقتصادیة
 واحد وموضوعايت معريف ومنهجي منظور وفق واحدة دفعة دراستها یصعب فانه وبالتايل وغامضة

 .1موحد
 من عدد صنعها اليت من الناحیة النظریة فجاءت التعریفات خمتلفة واوردنا بعض التعریفات أما

 یدرس الذي أهنا العلم" واالجتماعیة األنثروبولوجیة دراستهم ثنایا يف أوردوها األنثروبولوجینی الباحثنی
 متطورة واجتماعیة وعقلیة جسمیة خبصائص احلیة الكائنات عن متمیزا كائنا كونه حیث من اإلنسان
 املتكاملة الدراسة هي "االنثروبولوجیا " 2 إنسانیة  طبیعة ذات حضاریة ثقافیة معیشة یعیش جعلته

 اإلنسان تدرس ال ... واجتماعیة وثقافیة وفسیولوجیة سیكولوجیة جوانب من حتویه لإلنسان مبا
 وواجبات، حقوق وعلیه جمتمع، يف حییا اجتماعي ككائن تدرسه وإمنا .منعزل أو "وحید ككائن"

                                                 

حممد سعیدي.االنثروبولوجیا بنی النظریة والتطبیق دراسة يف مظاهرالثقافة الشعبیة يف اجلزائر.اطروحة انظر.- 1
  41.جامعة ايب بكر بلقاید تلمسان.ص6002/6002دكتوراه.

حسنی عبد احلمید امحدرشوان.االنثروبولوجیايف اجملال التطبیقي.املكتب اجلامعي - 2
 3.ص4191احلدیث.االسكندریة.
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 اإلنسان سلوك تدرس فهي مث ومن زمرا األرض يف ثقافة، وینتشر يف ویعیش اجتماعیة، وظائف ویؤدي
 1ناحیة أخرى" من للثقافة ومنشئ ناحیة، من متعلمجا يف كعضو

 نصف ویعد التعریف األقرب إىل الوصف الدقیق هلذا املنهج ما أورده حممد اخلطیب بقوله "حنن
 سائر ويف األزمان عرب البشري للنوع والثقافیة البیولوجیة الصفات وحنلل البیولوجیة اإلنسانیة اخلصائص
 مناذج طریق وذلك ومتغریة، مرتابطة كأنساق احمللیة البیولوجیة والثقافیة الصفات وحنلل األماكن،
 ببحث أیضا وتعىن والتكنولوجیة، االجتماعیة وحتلیل النظم بوصف هنتم كما متطورة، ومناهج ومقاییس
 األنثروبولوجیون فنحن عامة اتصاالته، وبصفة ووسائل ومعتقداته وابتكاراته لإلنسان العقلي اإلدراك
 بنی املشرتكة الوحدة النفسیة أو مفهوم التطور، نظریات إطار يف دراساتنا نتائج وتفسری لربط نسعى
 .2البشر"

ثقافیة  وفیزیولوجیة وبیولوجیة سیكولوجیة جوانب من مبا حتویه متكاملة دراسة هيومنهم من قال :"
 تعلیم یتلقاه من وما لإلنسان املوروثة املظاهر البیولوجیة بنی العالقة عن الكشف حتاول فهي واجتماعیة

 وتكاملها العلوم وحدة على اإلنسانیة للحفاظ للجماعات اهلائل التنوع ومقارنة وثقافیة اجتماعیة وتنشئة
 "3باإلنسان تتعلق والتخصصات اليت العلوم من خمتلفة موضوعات تتناول األنثروبولوجیا فان املعىن وهبذا

 حنی رشوان احلمید عبد حسنی األستاذ مع متفقون أننا إىل ،نشری العنصر هذا خنتم أن وقبل
 علماء اختلف فقد ومناهجها، أهدافها ونبنی دقیقا، تعریفا األنثروبولوجیا نعرف أن الصعوبة من انه" قال

 املوضوعات من العدید على اتفاقهم من بالرغم له وتصورهم علمهم، تعریف يف األنرتوبولوجیا
 .4الرئیسیة"
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 فروع االنثروبولوجيا:
 
 االنثروبولوجيا الثقافية 

 فهي والسلوكیة، واملعنویة املادیة ومبظاهرها الشعوب ثقافة بدراسة الثقافیة األنرتوبولوجیة تعين
 املرتبطة الثقافیة األنظمة وسائر والطقوس والفنون واألعراف واملعتقدات والتقالید بدراسة العادات هتتم

 منذ الثقافیة لألنثروبولوجیة املعرفیة املسریة تاریخ میز وما .وتفكریهم حیاهتم الشعوب وأمناط معاش بطرق
 يف الثقافیون األنثورولوجیون حتملها اليت املعاناة تلك هي مستقل مبوضوعه معريف كنمط تأسیسها
 املساحة حیث من حمددة تكن مل الثقافة واليت هو الذي واألساسي األول موضوعهم مالحقة

 واحلضارة كالشخصیة واالجتماعیة األخرى اإلنسانیة املظاهر شأن هو كما والرمزیة واملعرفیة املوضوعاتیة
 صعبة مصطلح الثقافة مالحقة عملیة كانت قد والفن، والسلوك والفكر واألخالق واألدب والعلم

كبریة  حركة اكتسبه الذي األمر البنیویة عناصره اختلطت وشامل عام كإطار أو كموضوع سواء ومعقدة
 .عناصره حبركة

 حریة يف أنفسهم االجتماع وعلماء وجد األنثروبولوجیون ، احلركة وهذه الصعوبة، هذه وأمام
 وصل حیث واختلف ته تعریفا فتعددت خاصا تعریفا عامل كل له صنع املصطلح حیث هذه من كبریة

 وأبعادها أسسها ومناقشة التعریفات كل وتعداد لذكر املقام یتسع ال وقد. تعریفا وستنی مائة إىل عددها
 فضاءها حدود من بعض على تقف حىت التعریفات هذه بعض حناول ذكر سوف واإلیدیولوجیة املعرفیة
 .العلماء والتباینات بنی االختالفات بعض وإبراز التاسع املعريف
 واإلخالف والفن واملعتقدات املعلومات یشمل الذي املعقد املركب الكل ذلك بأهنا "الثقافة تایلور یعرف

 املنطق تایلور الباحث تعریف شكل 1"جمتمع يف عضوا بوصفه یكتسبها أن اإلنسان اليت یستطیع
 ماهیة حتدید يف مهما نصا الباحثون أعتمده حیث الثقافیة الدراسات من والرئیسي للعدید األساسي

                                                 
 63/61ص4124دار النهضة العربیة.بریوت.عاطف وصفي.االنثروبولوجیا الثقافیة.- 1
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 العالمة إىل الفضل یعود فانه التعریف قیمة إىل فباإلضافة املعنویة والسلوكیة عناصرها وحتدید الثقافة
 األملانیة والثقافة اللغة من إیاه مستلهما اإلنكلیزیة إىل فبإضافة.اللغة إىل الثقافة مصطلح إدخال يف تایلور
 .للمفهوم واألصلي األول املنشأ

 والسلع األدوات من یتكون الذي املتكامل الكل ذلك" بأهنا الثقافة مالینوفسكي العامل یعرف
 واألعراف واحلرف واملعتقدات اإلنسانیة األفكار من االجتماعیة موعاتلمجا البنائیة ملختلف واخلصائص

"1 
 التصنیفي االنتماء حیث من املختلفة هلذه التعریفات قراءتنا خالل من إلیه اإلشارة ميكن ما لعل

 ولصعوبة جهة من إدراكه ودلك لسهولة به اإلمساك الصعب من زئبقي مصطلح الثقافة مصطلح إن
 ومعقد وصعب جدا أحیانا هادئ مصطلح فهو أخري جهة من والسلوكیة واملعنویة املادیة معامله حتدید

 علي املعرفیة للسیطرة القدرة االدعاء باحث أي یستطیع ال وبالتايل أخرى أحیانا ومعاكس ومشاكس
الثقايف  السیاق ضمن وظائف من تؤدیه وما معاين من عناصره تشیعه ما بكل والتكفل دالئلیته

 أوهي االجتماعي الرتاث جممل هي " فالثقافة والتارخیي والعقائدي والسیاسي واالقتصادي واالجتماعي
 من معیشیة أمناط له أن مبعىن ثقافة، األرض يف شعب فلكل ذلك، وعلى متع،لمجا أسلوب حیاة

 واليت .حیاهتا يف اجلماعة علیها اصطلحت اليت واملعامالت والتفكری الداخلي حلیاته، والتنظیم السلوك
 واخلربة اللغوي االتصال طریق وعن االجتماعي والتفاعل طریق االتصال عن املتعاقبة األجیال تتناقلها
  2"هلا واملمارسة احلیاة بشؤون
 عناصرها بكل الثقافة ملظاهر والتحلیلیة الوصفیة الدراسة هي الثقافیة األنرتوبولوجیة إن القول، وصفوة

 والفين، والنفسي والدیين واالقتصادي والسیاسي والعقائدي االجتماعي الطرح حیث من املادیة واملعنویة
 بالدراسة تعين كما واملعنویة املادیة حلاجاته تلبیة اإلنسان وابتكره وأبدعه ما صنعه بكل هتتم فهي

 .الدینیة واملمارسات والطقوس واالجتماعیة الثقافیة واألنظمة والتقالید واملعتقدات للعادات والتحلیل
 لإلنتجات والتحلیل بالدراسة تتكفل كما
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 وحكایات أغاين من الشفوي التعبریي باإلنتاج منها تعلق ما سواء للشعوب والفنیة واألدبیة الفكریة
 من والعلمي الفكري باإلنتاج أیضا منها تعلق ما أو ومالحم وسری وأخبار ونكت وأمثال وألغاز وأساطری

 .وسیاسیة وأنظمة اقتصادیة وقانون وعرف طب
 

 االنثروبولوجية اإلجتماعية 

 اجتماعیة كذات االجتماعیة أبعاده حیث من اإلنسان بدراسة االجتماعیة األنرتوبولوجیا تعين
 بصورة االجتماعیة االنرتوبولوجیا هتتم .واملعنویة املادیة ومظاهره حمطاته بكل متعلمجا مع فاعلة ومتفاعلة

 أو الواحد متعلمجا داخل سواء االجتماعیة واألنشطة واملؤسسات والبناءات باألنظمة والعالقات عامة
 ماهیة حتدید بغیة وذلك االجتماعي املنطق لنفس خضعت اليت أو متعات املتشاهبةلمجا عدد ضمن

 األنثروبولوجیة عن احلدیث لنا ميكن ال. لإلنسان املعیشي يف النمط تأثریها واملدى االجتماعیة البناءات
 يف املنهجیة :الشهری تابةوك ون تكلیف برا راد األنثروبولوجي مبجهودات واإلشادة ذكر دون االجتماعیة

 لألنثروبولوجیة املعرفیة واملنهجیة األسس براوي كلیف راد العالمة حدد لقد االجتماعیة األنثروبولوجیة
 على منظم ،تعتمد منهجیة دراسة اإلنساين متعلمجا لطبیعة شاملة دراسة بكوهنا تتمیز اليت االجتماعیة

 مث البدائي، للمجتمع األولیة األشكال على بالرتكیز اإلنسانیة للمجتمعات املختلفة األشكال مقارنة
 نوعا جند وهنا اإلنساين، التجمع األمناط كل لیشمل احلدیثة احلقلیة األنثروبولوجیة الدراسات یتسع جمال

 حیث .األخرى الناحیة من والبنائیة االجتماعیة واجلوانب .ناحیة من الثقافیة بنی اجلوانب التضایق من
 فإن مت ومن.معینة سلوكیة أمناط يف االجتماعیة العالقات فیها اليت تتجسد التعبری وسیلة هي الثقافة

 األسالیب أو األمناط من ركیزة إىل یستند أن البد اجتاها بنائیا یتجه الذي أنرتوبولوجي السوسیو التحلیل
 1الثقافیة

 فإن .روادها ونشاط منهجها وقواعد وأساسها االجتماعیة األنرتوبولوجیة طبیعة تكن ومهما  .
 امتدادا ویعتربها واملوضوعايت املعريف واملنهجي االستقالل هذا هلا ینكر األنرتوبولوجینی الباحثنی من عدد

 املستحیل من بل من الصعب أنه یعتقدون مث ومن الثقافیة األنرتوبولوجیة أشكال من شكال بل طبیعیا
 لكل إزالة على تسمیته اصطلح والذي .واحد معريف لفرع وجهان تشكالن اللتنی فصل األنثروبولوجیتنی
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واجتماعي  ثقايف هو ما كل أن باعتبار الثقافیة االجتماعیة األنرتوبولوجیة باسم معريف صراع أو لبس
 متعلمجبا الثقافة تربط فقد هذا كل إىل باإلضافة أیضا ثقايف هو اجتماعي هو ما كل وأن بالطبع

 ثقافة بدون جمتمع یوجد وال هبا ویتكفل حیتضنها جمتمع بدون ثقافة توجد ال قویة حیث عضویة عالقات
 الثقافة دراسة یعين متعلمجا ودراسة متعلمجا دراسة یعين فدراسة الثقافة .آلیاته وتضبط تسریه

 وال .الثقافیة أطرها ومساءلة دراسة دون اجتماعیة ظاهرة دراسة أي دراسة ميكن ال أنه كما .
 الثقايف بنی العالقة هده أن غری .فضاءها االجتماعي ومساءلة دراسة دون ثقافیة ظاهرة أي دراسة ميكن

 تلقى مل واالجتماعیة األنثروبولوجیتان الثقافیة جتسدها اليت املعرفیة أصوهلما بنی وبالتايل واالجتماعي
 األنثروبولوجینی. كل عند واملوضوعايت املفهومايت التكفل ونفس املعريف الصدى نفس

 الطرح املعريف واملنهجي حیث من واحدة فهي اجتماعیة أو ثقافیة كانت سواء فاألنرتوبولوجیا
فهي  البعض بعضها فصل الصعب من ثالثیة والثقافة متعلمجوا اإلنسان هو فموضوعها :واملوضوعايت

 املادي نشاطه وبكل ومبجتمعه بثقافته اإلنسان عالقة بقوة قویة عضویة وحدة تشكل بل متكاملة
 العادة يف یتخذ الذي االجتماعي السلوك تدرس االجتماعیة األنرتوبولوجیا فان " والسلوكي واملعنوي

 الدینیة والعبادات القانونیة واإلجراءات السیاسي والتنظیم ونسق القرابة كالعائلة اجتماعیة نظم شكل
 اليت التارخییة متعاتلمجا أويف املعاصرة متعاتلمجا يف سواء النظم هده بنی العالقة تدرس كما، وغریها
 1هذه الدراسات" مبثل القیام معها ميكن النوع هدا من مناسبة معلومات عنها لدینا یوجد

 
 

  عن مولود فرتونيالحكاية الشعبية التارقية "أماملن دلياس)أماملن وإلياس(
 :ملخص القصة

هقار( إذ یتطلب األمر لسماعها كاملة ما یزید -هي أطول قصة شفهیة يف جمتمع اميوهاغ )ن
عن مخس ساعات هبا العدید من القصص اليت بطلها كل من أماملن وابن أخته إلیاس أول األمر 

أماملن اخلال الذي بلغ من العمر مئة عام ومل ینهزم يف حیاته يف معركة  أمرتتحدث عن األقویاء ولعل 
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ومل یتغلب علیه أي رجل هو بدایة القصة وأخذ یفتخر هبا فهو زعیم اسباتن )قدماء إميوهاغ( أخذ 
یتفاخر بأنه الرجل الذي مل ولن یهزم يف أي معركة تذكر وال یفوقه احد يف الذكاء، وكرر هذا الكالم 

مرة حىت أن الكل بدأ ینزعج من كالمه مما حدا بالعرافة أن تضرب الرمل وتقول هلا سیولد فىت  أكثر من
من صلبك أو من صلب اخواتك سیفوقك ویتغلب علیك،هذا الكالم بدأ ینغص علیه حیاته وفكر فیه 

فیما حیول  تینریي سیولد من ینتزع منه هذه الزعامة علیه التفكری أصقاعجدیا فهو الزعیم األوحد يف كل 
دون ذلك وألنه الزعیم قرر أن كل ولد یولد ذكرا من اهل بیته مصریه القتل وهذا قرار ینطلق من كریزما 

مع  أختهزعامته وال جمال ملناقشته وذلك ما حدث واستمر احلال هكذا إىل أن حدث أن أجنبت 
لت علیه احلیلة وقتل ولد خادمتها يف نفس اللیلة فقامت باستبدال ولدها بولد اخلادمة وحدث أن انط

اخلادمة بدل الیاس الذي نشأ عند اخلادمة،وبقى اماملن معتقدا أنه الوحید القوي الذكي بأهقار ومل 
)تینزورین( وال أحد استطاع التفوق على خططه وحیله واخذ یعلن حتدیاته  أحاجیهیتمكن احد من حل 

الغنم وبدأ نبوغه منذ طفولته وظهرت عالمات يف كل مرة ومل حتل،أما إلیاس فكان یكرب يف املرعى مع 
قوته ولكن ذلك بعیدا عن الیاس فهو يف املرعى بعیدا عن مضارب اخلیام وأماملن ال ینظر له إال على 

جمموعة من اجلدیان  ورأىبقرب سفوح جبل أدریان  األغنامانه عبد ال غری،ومرة كان یرعى  أساس
حیول بینها والطریق ولكنه مل یسمعه وهب غاضبا  إندیقه الصغریة حادت عن اجلادة فقام مبناداة ص

وضرب جانب اجلبل فوقع جزءا كبریا منه وحال بنی الطریق وجمموعة اجلدیان الصغری أمه)اخلادمة( رأت 
مدى قوته وبقى مذهوال  ال یكرر فعلته هو نفسه مل یصدق ما أنذلك وخافت علیه ونادته وأخربته 

و مسع السید مبا فعلت سنهلك مجیعا،وهكذا تأجل ظهور الیاس البطل حذرته وقالت له ل أمهولكن 
ال تظل خمفیة مدة طویلة ال بد هلا من الظهور،ففي مرة  األموروبدأت حكایته تأخذ منحى آخر ولكن 

أماملن أحجیة جدیدة وبدأت تتناقلها الصحراء إىل أن وصلت إللیاس وقام حبلها ملا  أطلقمن املرات 
أماملن هنا ازداد قلقا وقال للعجوز ال ميكن أن  وأخربتجائز الراعیات عنها وذهبت الع إحدىسألته 
هذا لن  أنانه احد خدمك من حلها وهنا تأكد  أخربتهمن حلها ال ميكن وملا ضغط علیها  أنتتكوين 
 رآه أن،وذهب للمرعى لرؤیة هذا الفىت وما طویل تفكریلواألمر ال حیتاج  أخته أوالدولد من  إالیكون 

العدید  إجیادهتیبه وتأكد أنه تعرض ملكیدة ما ولكن تعامل معها بذكاء وتظاهر أنه ال یعرف وعمل على 
مع احد  أرسلهالفىت ولكن ال فائدة يف كل مرة ینجو الفىت ومن تلك املكائد أن  إلیقاعمن املكائد 

 أنيف مكان معلوم علیه فقط عبیده ألرض قاحلة جرداء ال ماء فیها واخرب العبد أنه قد خبأ له املاء 
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یدعه ینام مث یقوم بالذهاب لشرب املاء،وبقي العبد مدة مع الیاس على تلك احلال ونفذ  أویغافل الیاس 
 األیام تما معهم من ماء ولكن العبد مل یتأثر بالعطش كان یتسلل ملكان املاء لیال بینما إلیاس نائما ومر 

العطش وانه ینهض لیال ویغیب مدة مث یعود،وفكر يف تقفي أثره ففطن الیاس إىل العبد الذي مل یتأثر ب
 أیضابدهن رجلیه لیال ألن الدهن ینفع األرجل ودهن نعلیه  بإقناعهولكنه عدل عن تلك الفكرة وقام 

ودون أن یفطن العبد أهنا حیلة لتقفي أثره ،وقام العبد حبركته املعهودة وعاد وعند الصباح ذهب الیاس 
اليت علمها الدهن الذي كان على رجلیه ونعلیه ووجد مكان املاء وقام بنقل القرب من وتتبع خطواته 

مكاهنا واخفى كل العالمات اليت كان وضعها اماملن للعبد ألجل أن یشرب ،وهنا انقلب السحر على 
ثى هلا الساحر وبدأ العبد یعاين من العطش وكاد أن یهلك ،وقام اماملن بزیارة هلما ووجد العبد يف حل یر 

من شدة العطش هنا فطن أن ذكاء إلیاس غلب ذكاء العبد وقام بإرساله يف مهمة أخرى وهي أن یواجه 
القبیلة يف اجلهة الشمالیة ومع ذلك قام الیاس هبزم األعداء وغنم منهم الكثری من األغنام واخذ يف   أعداء

إال أن صارت سریته على كل كل مرة یقوم بتكلیفه مبهمة ومع ذلك یقوم هبا بنجاح رغم صعوبتها 
لسان وقام إلیاس باخرتاع رموز یكتب هبا حروف تیفیناغ واليت قام بكتابة قصته على صخور تاسیلي 

 1وإىل اآلن قصصه مكتوبة على صخور تاسیلي
 
 

 
 خاتمة 

 ماسة حاجة يف فهو وبالتايل خصب موضوع احلكایة الشعبیة التارقیة موضوع أن لنا تبنی لقد
 الدراسات هذه مثل يف وفعال ومثمر مفید علم االنثروبولوجیا وان .والدراسة والصیانة والتدوین إىل اجلمع

 احلمولة ذات والسیاسیة واالقتصادیة والعقائدیة واالجتماعیة الثقافیة النظم إىل مساءلة تسعى اليت
 بذاته قائم كعلم االنثروبولوجیا بنی واملوضوعايت املعريف التفاعل إن .احمللیة الشعبیة والرمزیة الداللیة
 داللة من أكثر حیدث – التفاعل هذا إن – خصب وأصیل كموضوع التارقیة الشعبیة الثقافة ومظاهر
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 الثقايف للكیان واملعنویة املادیة عن اآللیات یكشف قد الداللیة، الناحیة فمن وظیفة، من أكثر ویؤدي
 جملتمع ما على وجه العموم والتارقي خصوصا. والفين واحلضاري والعقائدي واالقتصادي واالجتماعي

وكما تعترب احلكایة الشعبیة التارقیة وسیلة من وسائل الرتویح عن النفس فهي ماحتمله من زخم 
هائل للثقافة التارقیة وتراثها الالمادي الذي حیمي العدید من املصطلحات والكثری من القیم واملبادئ 

 االنسانیة يف ذات الوقت. 
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 .ةمن وجهة نفسيَّ  فويِّ راث الشَّ مقاربة التُّ 

)آليات اجلمع  فوي يف اجلنوب اجلزائري  لملتقى الوطين الثالث الرتاث الش  مة لمداخلة مقد  
 .ورقلة -جامعة قاصدي مرباح -م0202( ديسمرب20-20يومي ) (حليلوأدوات الت  

 .احملور األول: مناهج دراسة الرتاث الشفوي وتصنيفه

 ر: لزهر فارس.الدكتو 

 أستاذ حماضر قسم "أ".
 تبس ة. -جامعة العريب التبس ي

             8557566660 : اهلاتف
         806611586 :الفاكس

 fares_lazhar@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

 :ملخَّـص

ضة يف أن إن  الن اقد الن فسي  حني تتقد م به ممارسة هذا الن مط ِمن الن قد ال جيد غضا
حياول تقنني نفسي ات الن اس ِمن خالل كالمهم، وحياول الوصول إىل القوانني، أو املعقوالت، 
، هبذا الطُّموح حنو الت قنني، يشبه متاماً  اليت تتصر ف يف نفسي اهتم وألسنتهم، والن اقد الن فسيُّ

يُّ على نفسه وحياول اإلجابة عنه الفيلسوف الن قدي ؛ "فالسُّؤال الذي يلقيه الفيلسوف الن قد
اليت ترتدُّ إليها أحكام الن اس البادية يف كالمهم، مهما اختلفت  ((املعقوالت))هو: ما هي 

: ما هي القواعد اليت تضبط  هذه األحكام يف مضموهنا؟" كذلك يتساءل الن اقد الن فسيُّ
 أحكام األدباء البادية يف إبداعهم؟

د الن فسي  يف البحث عن أسرار نفس األديب، فإن ه ال بد  أن مير  ومهما كان شأن الن ق 
، وسبب  مبرحلة إدراك املعىن الوظيفي  لكالم األديب، مث  له بعد ذلك أن مير  إىل املعىن الن فسي 

ن ضرورة هذا االنتقال املرت ب ِمن املعىن الوظيفي  إىل املعىن الن فسي  أن  هذا األخري قسم مِ 
، وهو ذلك املعىن الذي يؤخذ ِمن إسناد الكلمات بعضها إىل بعض،  أقسام املعىن الوظيفي 

" : (املعىن 1أي حني يتمُّ الن ظم والرت كيب للمفردات، وأشهر أقسام املعىن الوظيفي 
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 ... ... 4(املعىن األسـلويب ... 0(املعىن اإلضايف ... 7األساسي   (املعىن6(املعىن الن فسي 
..." واحلقيقة أن  هذه املعاين عند الن اقد الواعي تعمل يف تعاون تامٍّ، وللن اقد أْن  اإلحيائي 
، مثـاًل، أْن يتوس ع يف  يتعم ق يف أي  واحد منها مستفيدًا ِمن بقي ة املعاين، فللن اقد الن فسي 

، مستلهما املعاين: األساسي ة، واإلضافي    ة، واألسلوبي ة، واإلحيائي ة.املعىن الن فسي 

وللن قد الن فسي  همٌّ مشرتك مع علم الرُّموز، أو ما يسم ى الس ميوطيقا، ويتمث ل هذا 
احلَـي ز املشرتك ِمن االهتمام يف موضوع فرع ِمن علم الرُّموز هو الربامجاطيقا، فمن املعلوم عند 

الربامجاطيقا،  -1تنقسم ثالثة أقسام؛ هي:  -موزأو علم الرُّ  -الد ارسني أن  "الس ميوطيقا
الس مانطيقا، وهي تبحث يف  -7وهي تبحث يف املتكل م نفسه باعتباره أداة الكالم. 

الس نتاطيقا، وهي البحث يف العبارات الل فظي ة نفِسها". غري أن  الن قد  -0مدلوالت األلفاظ. 
عتبارها غاية يبتغي الوصول إليها، ويكشف هذه الن فسي ة الن فسي  يبحث يف نفسي ة املتكل م با

ِمن خالل الرُّموز الص ادرة منها، أم ا الربامجاطيقا فهي تعترب ذات املتكل م وسيلة لفهم الرُّموز 
قا اللُّغوي ة الص ادرة منها، وكأن  الن قد الن فسي  ينتقل ِمن الرُّموز إىل املتكل م، بينما الربامجاطي

اه متعاكس، بينما البدايات والن هايات )الر موز، واملتكل م(  تنتقل ِمن املتكل م إىل الرُّموز، فاالِّت 
 واحدة.

 اسـتهالل:

, يهتمُّ بالعمل األديب  لن قد مبختلإن  ا اث  -ف أمناطه, الن فسي  وغري الن فسي  والرتُّ
ا االختالف يف كي -الش فويُّ واحد منه في ة االهتمام، ومقداره، وهلذا يشك ل النصُّ نقطة وإمن 

االشرتاك بني الن قد االجتماعي  والن فسي  والظ اهرايت  واللُّغوي ... رغم أن ه ميتلك متيُّزاً وتفرُّداً يف 
لة الوقت نفسه، إن ه فرديٌّ ومجاعيٌّ، إن ه خاصٌّ وكليٌّ؛ وِمن هنا "حيق ق العمل األديبُّ املعاد

ثنائيٌّ يعرب  عن عبقري ة خاص ة، وهو يف الوقت نفسه مجاعيٌّ بصفته ـالص عبة: فهو فرديٌّ واست
 1جزءًا ِمن دوائر أوسع منه على أصعدة الن قد االجتماعي  والن فسي  والظ اهرايت  واللُّغوي ."

فقد يكتب الن اقد عن البيت  وهذه الد وائر الن قدي ة حقيقة أوسع ِمن العمل األديب  بكثري،
يوان عد ة  الواحد صفحات متتالية، وقد ينقد القصيدة يف كتاب، وقد يكتب عن الد 

 جمل دات، كما هو الش أن مع شعر املتنِّب  وشروحه.
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 نفسيَّة األديب: -1

، ، ال ينسى  الش فوي  واملكتوب, الن قد حني ينظر إىل الن ص  وحني ينظر يف الن ص 
حقيقة عام ة مفادها أن  األدب وليد إرادة األديب، وعقله، وعاطفته، مع ما يعرتيها ِمن قو ة 
أو ضعف؛ رغم أن  فيلسوف القو ة األملاين نيتشه كان ينادي بقو ة هذه األمور دائماً، وذلك 

شخص  ضرب ِمن احملال، فلكل  إنسان فرتة محاس وفرتة ركود، مع اختالف طول املد تني ِمن
إىل آخر. فقو ة األديب اإلنسان تعود إىل "ُقدرة اإلنسان على االستفادة ِمن قوى ثالث 

[ بكل  اهتمام، هي قو ة اإلرادة، وقو ة Wilsonوأي دها ويلسون ][ Nietzshe] ذكرها نيتشه 
يق الت وازن العقل، وقو ة العاطفة. وأن  إجياد الَوْحدة بني هذه القوى هو الوسيلة الوحيدة لتحق

" ، وِمن هنا كان األديب املتوازِن يف نظر الن اقد الفاحص، هو 2الن فسي  أو الت كامل الن فسي 
 األديب الذي تتآلف قواه الث الث: إرادته، وعقله، وعاطفته؛ لتـُْنِتَج نصًّا متوازِناً، متكاِمـالً.

ندما تنسجم قواه الث الث )اإلرادة، واحلقيقة أن  األديَب بالذ ات، والفن اَن عموماً، ع
َفُر مجيعًا إلبداع أثٍر ما، ِّتعل ِمن ذات األديب ذاتًا تتذو ق  والعقل، والعاطفة( مث  ُتْستَـنـْ
اجلمال، بل وتنشئه، فالفن ان "إذ يُبدع آياته الفن ـي ة ِمن شعر، وموسيقى، وتصوير، وحنت، 

االً خيلعه عليه ِمن ذات نفسه، اليت أُعد ت على حنو وِعمارة، وُزْخُرف، يرى يف إبداعه ذاك مج
، حَّت  ال ندري، هل ننسب اجلمال يف األثر الفين   إىل اإلرادة، أم إىل 3حيسُّ اجلمال وخيلقه"

العقل، أم إىل العاطفة؟! واحلقيقة أن ه وليد تكامل هذه العناصر الث الثة، دون أن يطغى واحٌد 
 منها على البقي ة.

ديب حني خيلق يف أثره نفحة اجلمال، فإن ه يأسر هبذه الن فحة لب  املتلق ي، كما واأل
يأسر الس حر املسحور. وصور الش عر الت خيـيلي ة، ِمن استعارات، وتشبيهات، وكنايات... 
تعمل هذا العمل؛ "فعلى الر غم ِمن أن  قارئ الش عر حني جيد نفسه إزاء صورة ال يشكُّ يف 

يصدر سلوكه عم ا خي له له الش اعر، ال عن  -ِمن عجب -ا نسج ِمن َوْهِم الش اعر؛ إال  أن هأهن  
هذا  -. والن قد الن فسيُّ يدرك هذا الت أثري جي داً 4علمه هو بالواقع علمًا قد يضادُّ هذا اخليال"

يتحد ث عن الوظيفة اجلمالي ة  حني -الت أثري الذي ينتقل بسرعة ِمن الن ص  املقروء إىل القارئ
 واإلمتاعي ة لألدب.
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وهذا يدلُّ على أن  الن قد الن فسي  يأخذ باملعىن العام  لألدب، هذا املعىن العامُّ يشمل 
أشكااًل إنساني ة، وسياسي ة، واجتماعي ة... وال يكتفي الكاتب باملعىن اخلاص  لألدب، حيث 

ر الفين  ، وهذه الرُّؤية ملعىن األدب توافق ما نادى به شكري فيصل يقتصر على الش عر والن ث
حني قال: "جيب أن ننتقل باألدب من دائرته الض ـي قة إىل أوسع دوائره، أعين من معناه 
اخلاص  إىل معناه العام ، فال نفهم منه هذه الن ماذج الن ثري ة وهذه القصائد الش عري ة... ولكن نا 

، مل يُْدِخْلَها الت اريخ األديبُّ املدرسيُّ يف 5وز ذلك إىل آفاق أخرى هي من األدب أيضاً"نتجا
اث الش فوي ، ودس ه يف طي  الن سيان  حسبانه؛ وكانت عاقبة ذلك ِّتميد كثري من الرتُّ

 والكتمان.

2- :  منظور النَّقد النَّفسيِّ

 -وْليكْن مثاًل ديوان شعر -ل األديب  أو ل زاوية ميكن الن ظر ِمن خالهلا إىل العم
يوان املنقود،  ا "تلك الز اوية اليت ينظر منها الن اقد إىل الد  اه الن فسي  يف الن قد، إهن  تشك ل االِّت 

الش اعر الذي أنشأ  ((نفس))نظرة حياول هبا أْن ينفذ ببصره خالل الش عر الذي يقرؤه إىل 
يوان" مار يبحث الن اقد الن فسيُّ عد ة مسائل كّلها تدور حول نفسي ة ، ويف هذا املض6الد 

املبدِع؛ "ما طبيعتها؟ أهي نفس مرحة متفائلة؟ أم هي مكتئبة متشائمة؟... املهمُّ عند الن اقد 
فيصبح األدب، الذي هو موضوع الن قد األو ل، وسيلة  7"((الش ـعر))ال  ((علم الن فس))هنا هو 
 س، وهذا األخري هو الغاية واهلدف.لعلم الن ف

والن اقد الن فسيُّ وهو يفت ش ِمن خالل األدب عن نفسي ة األديب البد  أْن يستعني 
باحلوار ليحق ق هته الغاية؛ فإم ا أن حياور الن ص  حواراً داخليًّا بينه وبني نفسه، وإم ا أْن حياور 

ول القضايا املتعل قة بنص ه، نشأًة، وحتريراً، ومناسبًة... األديب صاحب الن ص  حواراً خارجيًّا ح
وغريها ِمن املسائل اليت ِمن شأهنا أْن تكشف شيئاً ِمن خمبوءاته مستعماًل يف ذلك براعة طرح 
السُّؤال للحصول على اجلواب املطلوب. وهذه الت قني ة، أي تقني ة احلوار، قدمية جدًّا يف تاريخ 

حيث إن نا "بنظرة فاحصة، نرى أن  سقراط مل يفقد مطلقًا جانبه الش عري ،  الفكر البشري ؛
إذ كان حماِوره  8الذي يتمث ل يف اختياره احلوار وسيلة الكتشاف حقائق الن فس الث اوية"

 يكشف له طوي ة نفسه، وهو يف غاية االنبساط دون خشية أو وجل.
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به ممارسة هذا الن مط ِمن الن قد ال جيد غضاضة يف أن إن  الن اقد الن فسي  حني تتقد م 
حياول تقنني نفسي ات الن اس ِمن خالل كالمهم، وحياول الوصول إىل القوانني، أو املعقوالت، 
، هبذا الطُّموح حنو الت قنني، يشبه متاماً  اليت تتصر ف يف نفسي اهتم وألسنتهم، والن اقد الن فسيُّ

دي ؛ "فالسُّؤال الذي يلقيه الفيلسوف الن قديُّ على نفسه وحياول اإلجابة عنه الفيلسوف الن ق
اليت ترتدُّ إليها أحكام الن اس البادية يف كالمهم، مهما اختلفت  ((املعقوالت))هو: ما هي 

: ما هي القواعد اليت تضبط   9هذه األحكام يف مضموهنا؟" كذلك يتساءل الن اقد الن فسيُّ
 .باء البادية يف إبداعهم؟أحكام األد

ومهما كان شأن الن قد الن فسي  يف البحث عن أسرار نفس األديب، فإن ه ال بد  أن مير   
، وسبب  مبرحلة إدراك املعىن الوظيفي  لكالم األديب، مث  له بعد ذلك أن مير  إىل املعىن الن فسي 

إىل املعىن الن فسي  أن  هذا األخري قسم ِمن  ضرورة هذا االنتقال املرت ب ِمن املعىن الوظيفي  
، وهو ذلك املعىن الذي يؤخذ ِمن إسناد الكلمات بعضها إىل بعض،  أقسام املعىن الوظيفي 

" : (املعىن 1أي حني يتمُّ الن ظم والرت كيب للمفردات، وأشهر أقسام املعىن الوظيفي 
 ... ... (ا4األسـلويب ...  (املعىن0(املعىن اإلضايف ... 7األساسي  (املعىن 6ملعىن الن فسي 

"... واحلقيقة أن  هذه املعاين عند الن اقد الواعي تعمل يف تعاون تامٍّ، وللن اقد أْن  10اإلحيائي 
، مثـاًل، أْن يتوس ع يف  عم ق يف أي  واحد منها مستفيًدايت ِمن بقي ة املعاين، فللن اقد الن فسي 

، مستلهمً املعىن الن    ا املعاين: األساسي ة، واإلضافي ة، واألسلوبي ة، واإلحيائي ة.فسي 

 :فسيِّ قد النَّ شراكات النَّ  -3

للن قد الن فسي  همٌّ مشرتك مع علم الرُّموز، أو ما يسم ى الس ميوطيقا، ويتمث ل هذا 
هو الربامجاطيقا، فمن املعلوم عند  احلَـي ز املشرتك ِمن االهتمام يف موضوع فرع ِمن علم الرُّموز

الربامجاطيقا،  -1 تنقسم ثالثة أقسام؛ هي: -أو علم الرُّموز -الد ارسني أن  "الس ميوطيقا
الس مانطيقا، وهي تبحث يف  -7وهي تبحث يف املتكل م نفسه باعتباره أداة الكالم. 

. غري أن  11الل فظي ة نفِسها"الس نتاطيقا، وهي البحث يف العبارات  -0مدلوالت األلفاظ. 
يبحث يف نفسي ة املتكل م باعتبارها غاية يبتغي الوصول إليها، ويكشف هذه  الن قد الن فسي  

الن فسي ة ِمن خالل الرُّموز الص ادرة منها، أم ا الربامجاطيقا فهي تعترب ذات املتكل م وسيلة لفهم 
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، وكأن  الن قد الن فسي  ينتقل ِمن الرُّموز إىل املتكل م، بينما الرُّموز اللُّغوي ة الص ادرة منها
اه متعاكس، بينما البدايات والن هايات  الربامجاطيقا تنتقل ِمن املتكل م إىل الرُّموز، فاالِّت 

 )الر موز، واملتكل م( واحدة.

ة، ومعلوم أن  الشُّعور ذا وِمن اهتمامات الن قد الن فسي  الت عرُّف على شعور املبدِع بدق  
طبيعة هالمية طي ارة ال ميكن اإلمساك هبا، ولكن  األديب املبدِع، واملتحد ث الل بق وحده 
يستطيع أن يقد م للمتلق ي ذلك الشُّعور يف قالب لغويٍّ متعق ل، ميكن فهمه وتذوُّقه والشُّعور 

تحد ث الذي مسا حديثه، و"لعل  احلديث مل باملشاعر ذاهتا للمبدِع الذي ارتقى أدبه، أو امل
يبلع أوجه إال  على لسان سقراط، ذلك احملد ث العظيم، الذي كان أو ل َمن سج ل يف تاريخ 

، نـََعْم ففنُّ احلديث له عالئمه ايث؛ كيف يكون فنًّا وال يكون لغوً األدب مثاًل عن احلد
ثان أخصب فكرًا وأصفى نفًسا وأرحب ا خرج منه وشروطه كأي  فنٍّ آخر، فهو فنٌّ إذ املتحد 

... فاحلديث فنٌّ إذا ترجم لصاحبه شعوره ترمجة حتيل ذلك الشُّعور أفًقا وأغزر شعورًا
، فقبل أْن يعرف الن اقد نفسي ة املبدِع وجب أْن يشعر مبشاعره، وحيس  بأحاسيسه 12عقاًل"

 ته.الكامنة يف أدبه، وإال  تعذ ر عليه أداء َمَهم  

والسُّؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يستطيع األديب أن حيو ل الشُّعور إىل ماد ة 
لغوي ة متعق لة؟ إن  الشُّعور مثل الفكرة، كلٌّ منهما ِّتريديٌّ غري حمسوس، والصُّورة األدبي ة 

يف وحدها تستطيع إخراج هذا الشُّعور وهذه الفكرة يف قالب حمسوس ِمن خالل انطباعها 
خمي لة املتلق ي، مع ما يصحبها ِمن شعور وفكر؛ فالفكرة مثل الشُّعور "ليس هلا وجود حقيقيٌّ 
يفوز به وعي املرء مباشرة، فالت أمُّل الن فسيُّ هو الذي يول د الصُّورة، وهي الد اللة احملسوسة 

نا ذلك بسهولة: ولو قرأنا املقطع اآليت الكتشف 13على الفكرة، وهي وحدها مظهر اجلمال."
"جلست ذات مساٍء بعد أن جاوز الل يل نصفه، وهدأت املدينة يف نعاس حامِل، فلم أكن 
أمسع إال  حفيف الس ـي ارات آنًا بعد آن... وكان القمر ينشر غاللة شف افة رقيقة على صفٍّ 

ا صفٌّ ِمن ِمن العمائر املتالصقة، فرأيتها أمامي مفض ضة الصُّدور معت مة األسافل، ك أهن 
" . لِنالحْظ كيف توحي الصُّورة األوىل )هدأت املدينة يف نعاس حامِل، فلم 14عمالقة اجلن 

أكن أمسع إال  حفيف الس ـي ارات( بشعور الفتور، ولنالحْظ كيف توحي الصُّورة الث انية )كان 
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عور الَوْحدة؛ لكون القمر ينشر غاللة شف افة رقيقة على صفٍّ ِمن العمائر املتالصقة( بش
القمر والعمائر ليسا ِمن البشر، ولنالحْظ كيف توحي الصُّورة الث الثة )العمائر... مفض ضة 
ا صفٌّ ِمن عمالقة اجلن ( بشعور التوجُّس. مث  إن  الكاتب مل  الصُّدور معت مة األسافل، كأهن 

 نفسه )الفتور، الَوْحدة، الت وجُّس( يصر ح بأي  شعور ِمن هذه املشاعر املتالطمة املتصارعة يف
 بل ترك اجملال للصُّور اجلميلة لإلفصاح عنها جمتمعة، إفصاحا فن ـيًّا غري مباشر.

4- :  عقبات النَّقد النَّفسيِّ

يقاِبل الن قد الن فسيُّ، عند اخلوض يف مسألة متابعة أوضاع نْفس األديب ِمن خالله 
ن فس، والعقل، والرُّوح. وهل الن ص الذي يستنطقه الن اقد وليد أدبه، إشكال الت مييز بني: ال

أخرى، لكن ما ميكن تقريره،  ت؟ وقد تربز إشكالياه، أو روحه، أو عقلاألديب نْفس
باطمئنان، أن  الن فس هي اليت تتفاعل مع ما يدركه العقل أملًا ولذ ة، بل هي اليت متوت، وهي 

هو فاعلي ة مجيع األنشطة املدرِكة يف اإلنسان، ِمن تذكُّر، وإبصار، اليت حتاسب... أم ا العقل ف
دائمة الوجود ال متوت إطالقاً، بل  -عز  وجل   -ومساع، وتدبُّر... أم ا الرُّوح فنفخة ِمن اهلل

هي خالدة، واملوت عندها مرحلة انتقال ِمن احلياة املؤق تة إىل احلياة األبدي ة جنًة أو ناراً... 
ا اإلنتاج األديبُّ فهو وليد هذه القوى الث الث، بنسب متفاوتة؛ حيث يستطيع اإلنسان أْن أم  

جيعل قيادته، ألي  واحد ِمن هذه الثالثة، وينصح الد ارسون برتك القيادة للرُّوح، كما هي يف 
أن خيضع  األنبياء والعظماء، "إذن، على الن فس أْن ختضع للعقل وأن تتعل م منه، وعلى العقل

 ، وال شك  أن  القيادة الرُّوحي ة ال تدفع اإلنسان إال  حنو اخلري والعطاء.15للرُّوح ويصغي إليها"

وِمن احلقائق اليت يؤك دها الد رس الن قديُّ الن فسيُّ أن  األدب بالن سبة لألديب املوهوب 
وهوب لذ ة احلياة، ولو مؤق تاً، عملي ة تنفيس عن اخلواطر واملكبوتات، وهذا مينح األديب امل

وهي مطلب مجيع الكائنات احلي ة: اإلنسان، واحليوان، والن بات، حيث إن  "لذ ة الكائن احلي  
هي أن يستمر  يف احلياة، وأن جيد د نفسه باستمرار كحياة جديدة.. وال خيلو منها لون ِمن 

عاقلة وغري عاقلة، وهذا  16ك بني الكائنات مجيعاً"ألوان احلياة، فلذ ة احلياة هي العامل املشرت 
ما يوحي بأن  األدب يعطي األديب لذ ة احلياة بسببني؛ األو ل يتمث ل يف كون الكتابة حرفة 

ال يقدر عليه غريه، وثانيها أن  األديب مع   مة خاص ة؛ ألن ه يـُْنِتُج شيًئاُتْشِعرُُه بأن  حياته هلا قي
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يف احلياة يستحقُّ البقاء ِمن أجله على  يشعر بأن  هناك مشروًعا جديًدا ةكل  كتابة جديد
األقل ، وِمن هنا ال نستغرب اعرتافات بعض الشُّعراء، ِمن مثل: القصيدة تكتبين، أو الكتابة 
بعض الُعُمر اجلميل، أو الكتابة مسألة وجود أو اندثار... وغريها ِمن االعرتافات اليت ختفي 

 راً عجيبًة للن فس البشري ة.وراءها أسرا

وال عجب أْن جيعل الن اقد الن فسيُّ عالمة جودة القصيدة ُحسن إحيائها بالت ْجرِبة 
هذا املعيار الن فسي  يف تقدير الن اقد الن فسيُّ الوِْجداني ة للش اعر، ولكن  الط ريف أْن يستعمل 

صوُّره أن  "عالمة املقالة األدبي ة اجلي دة أْن تصو ر حالة قيمة املقالة األدبي ة الن ثري ة، ففي ت
ِوْجداني ة مر ت بنفس األديب بكل  ما هلا ِمن خصائص ِّتعل منها حالة فريدة معدومة 

له أصول ويظهر أن  هذا املعيار الن فسي   17األشباه، إذا أُرِيد بالش به كمال الت ماثل والت طابق."
معيار الن قد عندهم "ما يكاد جيمع عليه الـنـُّق اد ِمن أدباء اإلجنليز. فهم يث إن  ح ؛إجنليزي ة

هبذا  -هناك يقولون إن  املقالة جيب أْن تصدر عن قلق حيس ه األديب"، ومعلوم أن  القلق
 يول د حاالت ِوْجداني ة يف نفس األديب ال حصر هلا، ميكن الت عبري عنها يف قوالب -الش كل

 لغوي ة غري متناهية.

وحَّت  ال تغرق سفينة البحث يف عامَل الن فس والوِْجدان نعود إىل الت أكيد على جانب 
العقل يف الكتابة، العقل الذي يتأم ل الن فس ويفك ر فيها حماواًل فك  ألغازها، وحل  َشْفراهتا، 

اخلالق الواحد للن فس والعقل معاً، "وأو ل بفكرة  وناني ة املتقد مة جند اعتقاًداويف الفلسفة الي
هو العقل، وهذا العقل له وظيفتان: وظيفة الت فكري يف اهلل، ووظيفة  ((الواحد))شيء انبثق ِمن 

يف الذ ات اليت حتمله، فكان  فك ر العقل يف نفسه، فك ر أيًضاوحني  18الت فكري يف نفسه،"
ِمن معلوم إىل جمهول، ِمن شاهد إىل غائب، ِمن ظاهر  هو أْن ينتقل اإلنسان ((العقل))"حدُّ 

" أم ا حدُّ الن فس، وكيف تشعر؟ وكيف تتأمل ؟ وكيف تطمئنُّ؟... كلُّها ما زالت  19إىل خفيٍّ
ا كان هذا أجدى على الن قد  مسائل معت مة تضطرب فيها األفهام وتكلُّ األقالم، ورمب 

؛ ألن ه بانكشاف حقائق ال  ن فس تَبطل وظيفته، وِمن مث ة تنعدم حكمة وجوده.الن فسي 



 ....... د.لزهر فارس.مقاربة التُّراث الشَّفويِّ من وجهة نفسيَّة

6 

:تمركز النَّقد النَّ  -5  فسيِّ

إن  هدف الن اقد الن فسي   هو نفسي ة األديب الفالين  صاحب األثر الفالين ، "لو عثر 
نه ألن ه ال شاعر بعي ((اهلدف))]هذا الن اقد[ على ديوان جمهول الش اعر، ملا ُعين به إذ ينعدم 

ويف هذه احلالة سيتمُّ رفض عمل أديبٍّ دون مرب ر  20هناك نريد أْن نعرف طبيعته ِمن شعره،"
، ومعىن ذلك أيضًا اجملازفة برتاث شعِّبٍّ كبري مؤل فوه جمهولون، "وأقصى ما ميكن  موضوعيٍّ

. واحلقيقة أن  االنتقال ِمن جمهول إىل 21فعله هو أْن نستخرج طبيعة نفسي ة لشخص جمهول"
إذ العقل، كلُّ العقل، أن ننتقل ِمن معلوم  -الفالسفة كما ذكر  -جمهول خيالف حد  العقل

 إىل جمهول.

إن  الن قد الن فسي  حني يقف على أثر أديبٍّ ما حمل اًل شخصي ة صاحبه، منق بًا يف 
كون قد قد م خدمة جليلة هلذا األثر األديب  عن أعماق نفسه، حتليل صدق، وتنقيب حقٍّ، ي

طريق كشف ما فيه ِمن جوانب إنساني ة تتعل ق بنْفس األديب، باعتباره إنسانًا أو اًل، وتشاركه 
بني ـنفوس الن اس هذه األسرار اخلبيئة ثانياً، وعليه فإن ك أيُّها األديب الذي كتب لنفسه والقري

لي ة إذا كشفَت للن اس عم ا مل يكونوا قد رأوه ِمن أنفسهم، مث  منه فقط "ِّتاوز هذه احمل
وهل الص دق هنا سوى أن تالمس الن فس البشري ة  22يلمحون فيه الص دق مبجر د روايته هلم"

يف أعماقها؟ نْفسك أو اًل أيُّها األديب، مث  نفوس اآلخرين. ولعل  الن قد الن فسي  هو الذي 
يضيء هذه امليزة اإلنساني ة يف أدبك، ومييط الل ثام عن هذا اجلانب الن فسي  يستطيع أن 

 العميق يف كتابتك، إْن مل يكتشفه عام ة القر اء ِمن قـَْبُل.

وعلى الن اقد الن فسي  أن يكون مهي أ الشُّعور، كي يستوعب املعاين غري املنطقي ة 
السي ما إْن كان هذا الن صُّ شعريًّا؛ ألن  "العالقات يف  الكامنة يف الن ص  املاثل بني يديه،

الش عر بني الكلمات تبدو غريبة، ال حتتمل منطق الن ثر الت فسريي ، ولكن  املعاين غري املنطقي ة 
 ، فلو قرأنا املقطع الش عري  اآليت:23تصبح منطقي ة عندما ِّتسُّ نبض الشُّعور"

 ُق نْضَح ساعةِ تشر َب الظ لُّ العتي
 الز مان واغتذى ِمن ميت اخلاليا
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 وذاب يف طراوة املوت الذي يسيلُ 
 ِمن نوافذ البيوت للنَهرْ 

 24ترُاب آالٍف ِمن الس ننْي.

جند العالقات بني كلمات املقطع غري عقالني ة )الظ لُّ العتيُق، نْضح ساعة، طراوة 
ر حالة متصاعدة ِمن الض جر والقلق املوت الذي يسيُل...( ولكن  املقطع بأكمله يصو  

وامللل... ضجر ِمن تطاول الز من، وقلق ِمن الذي مل يْأِت، وملل ِمن َتكرار األحداث نفسها 
 يف كل  الس نني.

 :حليل الفلسفيُّ والتَّ  فسيُّ حليل النَّ التَّ  -6

ٍة؛ ألن  املقصود مطالبة الن قد بالت حليل ليست دعوًة مطلقًة، مفتوحًة، غري مقي دإن  
؛ إذ األو ل يبحث عن املرك بات الفن ـي ة للعبارات الن فسيُّ هنا هو الت حليل  ، ال الت حليل الفلسفيُّ

، فهو يبحث عن الص ح ة واخلطأ يف  اللُّغوي ة األدبي ة املرقومة أمامه، أم ا الت حليل الفلسفيُّ
ا أم عاديًّا. وقد كان حممود يرى ما رآه قبله برتراند رسل أن  الكالم، أي  كالم، سواء أكان فن ـيًّ 

الفلسفة يف القرن العشرين امليالدي  انتقلت ِمن الت أمُّل إىل الت حليل؛ انتقلت من االهتمام 
جبوهر الكون واإلنسان، إىل االهتمام بتحليل العبارات اللُّغوي ة الص ادرة عن العام ة واخلاص ة، 

، وهذه الن ظرة 25ايل انتقلت ِمن العزلة عن واقع الن اس، إىل الدُّخول يف صميم حياهتموبالت  
، خيتلف عن الت حليل الفلسفي  الن فسي  لوظيفة الفلسفة احلديثة تدلُّ على أن  الت حليل 

 موضوعاً، ووسيلًة، وغايًة. وميكن ِّتسيد هذه الفروق يف اجلدول اآليت:

 نوع التَّحليل
ع موضو

 التَّحليل

وسائط 

 التَّحليل
 غاية التَّحليل
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 كشف الت ميُّز والت فرُّد احلقيقة واجملاز الكالم الفن ـيُّ  النَّفسيُّ التَّحليل 

 كشف الص واب واخلطأ احلسُّ والت طبيق االكالم عمومً  التَّحليل الفلسفيُّ 

 

 .سيُّ والت حليل الفلسفي  حديثًاالن ف( يلخ ص الفروق األساسي ة بني الت حليل 1جدول )

ويُْظِهُر اجلدول أن  وسائَط الت حليل الفلسفي  وغايته، خيتلفان متامًا عن وسائط 
يف املوضوع؛ حيث  النفسي  وغايته، بينما يزاحم الت حليل الفلسفيُّ الت حليل  الن فسي  الت حليل 

الكالم الفين  ، ويف هذا املوطن ِمن الش رْكة بني إن  الت حليل الفلسفي  ميكن أن يتناول بعض 
أن يستفيد ِمن الت حليل الفلسفي  استفادة ال تتناىف مع  الن فسي  الت حليلني، ميكن للت حليل 

وسائطه بني احلقيقة واجملاز، وال تتناىف مع غايته اجململة يف الوصول إىل مواطن متيُّز اإلبداع 
 وتفرُّده.

بأن  القص ة  الن قد الن فسي  ِمن مسألة تسليم فسي  بالتحليل الن  ن نتحق ق وإن شئنا أ
جنس أديبٌّ وافد على العرب، أهي ُحْكُم ِصْدٍق أم حتامل على تراثنا األديب ؟ فإن  ذلك يُلزُِمنا 

، ومنها املقامات، واملال اثي ة اليت تتلب س بالقص  حم الش عبي ة: بالت أمل يف بعض األعمال الرتُّ
سرية بين هالل، وعنرتة بن شد اد، وسيف بن ذي يزن، والز ير سامل، وذات اهلم ة، والظ اهر 
اث القصصي  العريب ، يقاَبل  بيربس، وعلي الزيبق... "والواقع أن  إدخال هذه األعمال يف الرتُّ

إىل القص  الن اضج إال  نـَْزر ِمن وال يقول بانتمائها  26ِمن الد ارسني احملدثني مبقاومة عنيفة،"
، وليس ِمن العسري إذا ما رجعنا 27الد ارسني املعاصرين، أبرزهم حممود ذهين، وفاروق ُخورشيد

ا مجيعًا متث ل بذوراً للقص  وال  إىل تلك األعمال املذكورة سابقًا نتصف حها بسرعة، أن ندرك أهن 
ملواصفات الفن ـي ة املطلوبة حديثاً، ِمن بيئة، ومتهيد، ميكن أن نعتربها قصصًا ناضجة تت سم با

وعقدة، وحلٍّ، ووصف، وصراع، وحوار... وِمن هنا يتبني  لنا أن ه "كما دخل الش عر احلديث 
أدبنا، دخلته القص ة والر واية، فال شك أن  هذا فنٌّ جديد، غري ما عرفه العرب ِمن فن  

عبي ة، ِمن مثل سرية بين هالل، أو عنرتة بن شد اد، أو سيف بن املقامات، أو املالحم الش  
ذي يزن، أو الز ير سامل، وغريها مم ا تعل ق به عام ة الن اس يف العصور املاضية. ولكن  هذا الفن  
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، فالفنون تتكامل، واآلداب 28عن األدب الغريب ، وال حرج يف ذلك" -وال شك -منقول
نيا، املهمُّ أن حنرص على غربلة ما نأخذ، تتصافح، واحلضارات ت تناوب منذ أن ُخِلَقِت الدُّ

 فنكتفي باحلسن ونرد  غريه.

 ة المتلقِّي:ة األديب إلى نفسيَّ من نفسيَّ  -7

العاطفة هلا شأن كبري يف بلورة الن ص  األديب ، فهي منه مبنـزلة الر أس ِمن اجلسد؛ قد 
أس إن ُبرتَ، فال حياة يف اجلسد، "واألدب كما نعلم معاناة نعاجل مفقودات غريه، لكن  الر  

نفسي ة، ذاتي ة أو إنساني ة. فللد وافع الن فسي ة دور مهمٌّ يف خلقها؛ إذ ال يُْكَتُب األدب ِمن غري 
عاطفة، حَّت  الن ص  الذي ُيْكَتُب ِمن غري عاطفة يـَُعدُّ ذا عاطفة مصطنعة. فالعاطفة هي 

"الد افع  الفع ال يف بلورة الن ص  األديب ، وكلُّ دافع آخر هو دوهنا يف حتفيز األديب  29الن فسيُّ
 على الكتابة.

صوص، سواء أكانت نصوصًا علمي ة، أم لثقافة املتلق ي ونفسي ته دور يف فهم النُّ و 
املوضوع الذي تعاجله، نصوصًا فن ـي ة، وإن  "النُّصوص العربي ة، يف جمملها، وبغض  الن ظر عن 

تنتمي إىل الن وع الث اين.. وأرج ح أن يكون أحد األسباب اليت أدت إىل ذلك هو الط بيعة 
، وهو جهاز تـم  لق ي عند القارئ العريب  عموًمااخلاص ة للُّغة العربي ة، والط بيعة اخلاص ة جلهاز الت  

ة، ذات األسلوب البياين ، أكثر مم ا أُِعـد  لتلق ي النُّصوص توليفه وإعداده لتلق ي النُّصوص الفن ـي  
،  30"العلمي ة احملد دة ولئن كان القارئ العريبُّ يتفاعل مع الن ص  الفين   أكثر ِمن الن ص  العلمي 

 فإن  ذلك عند معشر األدباء والـنـُّق اد حَمَْمَدٌة يشكر عليها، ال نقيصة حتسب عليه.

ــك األديــب مبقو مــات شــعبه ِمــن لغــة، والوظ يفــة القومي ــة لــألدب أو ل مــا تعنيــه أن يتمس 
وديـــن، وأرض، وأصــــل، وانتمـــاء، مث  يــــدافع عــــن هـــذه الث وابــــت قَـــدر املســــتطاع دون الت ضــــحي ة 
باجلانــب اجلمــايل  والفــين   ألدبــه، وتلــك رســالة ِمـــن رســائل الشُّــعراء العظــام؛ "مبــاذا تغــىن  هـــومر 

[Homère إذا مل يكن قد تغـىن  مبـا يشـغل قومـه ِمـن بطـوالت وأجمـاد؟ ومـاذا أنشـد األقـدمون ]
 31ِمن شعراء العرب إن مل يكونوا قد أنشدوا لقبائلهم مبا هتتـزُّ له قلوهبم ِمن شؤون وأحداث؟"

م لبنة حي ة ِمن لبنات شعوهبم وأقوامهم بالد رجة األوىل، إن  اإلغريق عرفوا ابن هم هومر أكثر إهن 
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مم ا نعرفه حنن، وإن نا نعـرف الن ابغـة أكثـر ممـ ا يعرفـه املستشـرقون؛ ألن  الـر وابط القومي ـة هلـا دور ال 
 ينكر يف جمال فهم نفسي ة األديب ونص ه األديب .

وإذا كن ا نلمـس الوظيفـة الوِْجداني ـة بوضـوح يف الش ـعر املهجـري ، عـن طريـق سياسـته يف 
ن إحـدى حلقـات فإن  سياسة اهلمس هذه ال تعدو أن تكـو  -كما رآها حمم د مندور  -ساهلم

، و"مـــدار سياســـة البيـــان علـــى الت وصـــيل والت ـــأثري بوضـــوح، ومراعـــاة اجلـــو  سياســـة البيـــان عموًمـــا
يكــون الت وصـيل يف أيســر طرائقـه، ِمــن حيــث  الن فسـي  والشُّــعوري  واحلضـاري  للمتلق ــي، علـى أنْ 

وهــو مــا ارتضــته البالغــة العربي ــة  32الص ــياغة، وائــتالف املعــىن وأالقتــه، وقبولــه، واالئتنــاس بــه."
  حني نادت مبراعاة مقتضى احلال، واعتربت غرابة الكلمة ِمن عيوب الفصاحة.

 للوقائع: فسيُّ دراك النَّ اإل -8

ــه الوقــ ــه األدب يعــرب  عــن وقــائع احليــاة َخْلًقــا ال َنْســًخا، وال هتمُّ ائع ذاهتــا بقــدر مــا هتمُّ
االنطباعـــات الن فســــي ة حوهلــــا، وإن  الث قافــــات تت خــــذ مواقـــف نفســــي ة متباينــــة ِمــــن هــــذه الوقــــائع 

ا ختتلفان يف املوقف  ِّتـاه الوقـائع،  ((الن فسـي  ))احلياتي ة؛ ومعىن هذا أن  "الث قافتني املختلفتني، إمن 
. إن  الث قافــة العربي ــة تــرى االهتمــام بــالت مر تراثــاً، ومتييــز 33هتــا"لكن همــا ال ختتلفــان يف الوقــائع ذا

أنواعـــه أصـــالًة، وأكلـــه ُســـن ة، وتشـــبيه شـــجرته، أي الن خلـــة، بـــاملؤمن بيـــان نبـــويٌّ، بينمـــا الث قافـــة 
 (Date)اإلجنليزي ــة تــرى الت مــر نــوع فرعــيٌّ ِمــن املرط بــات فقــط، وال تعــرب  عنــه إال  بلفظــة واحــدة 

فــالفرق بــني الث قــافتني العربي ــة واإلجنليزي ــة حنــو الت مــر لــيس يف إدراك مــاد ة الت مــر ذاهتــا، ولكن ــه يف 
 املوقف الن فسي  ِّتاه هته املاد ة.

، حني ميي ز بني الوقائع ذاهتا، وبني سهسحد أأ الن فسيُّ وبناًء على هذا يت خذ الن قد 
وقائع، وصناعة األدب هتتمُّ هبذا الش ق  الث اين، ومنه يكون الن اقد اإلدراك الن فسي  هلذه ال

لكلمات األديب، فيستحسن تشبيه املسلم بالن خلة،  34ناجحًا مَّت عرف املاوراء الن فسي  
وينفر ِمن تشبيه اخلد  بالد ماء، ويستعذب استعارة خصائص اإلنسان للخيل، كالش كوى، 

يتقز ز ِمن استعارة خصائص اخليل لإلنسان كالَعْظم الض خم، واحلافر واحملاورة، والكالم، و 
 الص لب، واألذن الط ويلة. لقد قال عنرتة قدمياً واصفاً حصانه )األجبـر( يف احلرب:
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 َمـا زِْلُت أَْرِميـِهْم بِثـُْغـَرِة حَنرِِه        َولَبـانِِه َحَّت   َتَسـْرَبَل بِالد مِ 
َرٍة َو حَتَْمُحمِ فَـِاْزَور  مِ   ن َوْقـِع الَقـَنا بَِلبـانِِه        َوَشـكا ِإيَل  ِبَعبـْ

حاَوَرُة ِاشَتكى         َوَلَكاَن َلْو َعِلَم الَكالَم ُمَكل ِمي
ُ
 35َلو كاَن َيْدرِي َما امل

ـــا انفـــرد  ال تعجزنـــا معرفـــة احلصـــان وتركيبتـــه، فتلـــك معلومـــات نشـــرتك فيهـــا مجيعـــاً، وإمن 
ــاعر تظهــر  عنــرتة عن ــا بــذلك املوقــف الن فســي  املتعــاِطف مــع احلصــان يف احلــرب، إن  نفســي ة الش 

، َشــكا، اشــَتكى، ُمَكل مــي. هــي  لـــم اعة يف البعــد الن فســي  هلــذه الكلمــات: َتَســـْرَبَل بِالــد ِم، ِاْزَور 
يًّا قويًـّا. ومـا موقـف استعارات مجيلة تنقل خصائص اإلنسان للحيوان، فتشخ صه تشخيصـا فن ــ

عنرتة املتعاِطف مع حصانه، إال  تكريس ألمهي ة اخليل يف ثقافة اإلنسان العريب  منـذ زمـن بعيـد، 
 وقرهبا الش ديد ِمن نفسه وِوْجدانه.

، إن نــا  إن  عنـرتة يف شـعره غـري عنــرتة يف واقعـه، فهنـاك عنـرتة الفــين ُّ، وهنـاك عنـرتة الـواقعيُّ
، 36ة يف خمي لتنا صورة رجل وسيم رقيق حني يتعل ق تعلُّقاً رقيقاً لطيفاً بعبلة يف شـعرهلَنرسم لِعنرت 

ولكن  عنرتة الواقعي  عبٌد أسـود ضـخم، إن  الت مييـز بـني شخصـي ة الكاتـب الواقعي ـة، وشخصـي ته 
تكـون شخصـي ة الكاتــب  ، وكثــرياً مـاأحــد أهـم  أسـس الن قـد الن فسـي  الفن ــي ة املاثلـة يف نص ـه، هـو 

الواقعي ــة معاكســة لشخصــي ته الفن ـــي ة، باعتبــار أن  األوىل هــي الواقــع املمقــوت، بينمــا الث انيــة هــي 
وحيلــم بيــوم  ((باإلنســان األعلــى))علــيالً هــزياًل... يتغــىن   ((نيتشــه))األمــل املنشــود؛ لقــد "كــان 

فأمـل  37ن ذلـك كلُّـه حسـرة علـى ضـعفه وهزالـه"يزول فيه الضُّعف لتمأل مكانـه قـو ة وفتـو ة؛ كـا
ــفاء، ورغبــة الفقــري الغــىن، وأمني ــة الث خــني الن حافــة... وهكــذا،  الض ــعيف القــو ة، وأمــل العليــل الش 
وفنُّ األدب يستوعب كل  هذه اآلمال، والر غبات، وأكثر منهـا، والن قـد كفيـل بكشـف الـواقعي  

 ِمن الفين    يف كل  ذلك.

 مة:ـاتخ

مبنظور واسع يساهم يف إعطاء احلياة قيمة عليا؛ عن طريق إشباع بعض الن فسيُّ الن قد 
حاجات الن فس، وبعض حاجات العقل، مستخدمًا يف ذلك اجلانب الرُّوحي  والعقلي  

البحث  اليوم شريكًا للمدني ة احلديثة يف الغاية؛ "فإن  الن فسيُّ لإلنسان، وهبذا يـَُعدُّ الن قد 
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ا هي  العميق فيما ترمي إليه هذه املدني ة ]احلديثة[ ال بد  مؤدٍّ بنا إىل الت سليم بأن  غايتها إمن 
الس عادة احلقيقي ة بزيادة نفاسة احلياة وقيمتها ِمن طريق إرضاء حاجات الن فس والعقل معاً 

أسباهبا املادي ة، وهلا أسباهبا املعنوي ة  غاية الس عادة، اليت هلا 38واستخدام املاد ة لبلوغ الغاية."
يدفع دائمًا عجلة األسباب املعنوي ة إىل األمام، كما أن   الن فسي   أيضاً، وال شك  أن  الن قد

 إال  إذا كانت مؤي دة باألسباب املعنوي ة املقِنعة. ,األسباب املاد يـ ة ذاهتا ال تكتسب مصداقي تها

للبشري ة تعريفها بباطنها، وترشيدها  الن قد الن فسيُّ  ظم اخلري الذي يقد مهولعل  ِمن أع
إىل تسوي ته، فِمن الباطن يصدر العامَل اخلارجيُّ املاد يُّ وليس العكس، إذ الن فس "مستودَع 

، قوى الكون الذي يعيش فيه اإلنسان فهي أقوى ِمن الوجود املاد ي  ببحاره، وأهناره، وأمواجه
وأبراجه، وزالزله، وبراكينه، وسيوله، وأعاصريه، فاملؤمن الذي يطيع رب ه يكون رب انيًّا، يقول 
للش يء كن فيكون، والن فس اإلنساني ة تذكر يف القرآن قرينًا آلفاق الكون يف أكثر ِمن 

َ هَلُْم أَن ُه احلَْقُّ ـبَ ِهْم َحَّت  يـَتَ ـفَاِق َويف أَنـُْفسِ يف اآْل  يِهْم آيَاتَِنارِ َسنُ : 39موضـع" َويف اأْلَْرِض  40 ني 
إن ك إن قو مت باطن اإلنسان، فما أتفه "  41ُرونَ ِـ ُكْم أََفال تـُْبصـَويف أَنـُْفسِ  .وِقِننيَ ـيَاٌت لِْلمُ آ

، ، وما مل يستو العامَل الد اخليُّ فال استواء للعامَل اخلارجي  42ظواهر احلياة املاد يـ ة بعد ذلك!"
ِإن  الل َه س فال تغريُّ يف األحوال اخلارجي ة، مَّت يستقيم الظ لُّ والعود أعوج؟! وما مل تتغري  النـ فْ 

 . 43يـ ُروا َما بِأَنـُْفِسِهمْ ـال يـُغَـيـ ُر َما ِبَقْوٍم َحَّت  يـُغَ 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 جامعـة قاصدي مرباح ورقلة

 كلية اآلداب واللغات
 قسـم اللغة واألدب العربي

 في الجنوب الشرقي الجزائري اللغوي واألدبيمخبر التراث 
  التراث الشفوي في الجنوب الجزائري ثالثالوطني الالملتقى 

  م5022ديسمبر (20-20)يومي  أدوات التحليل (و )آليات الجمع 

 :أوال: الديباجة

 التراثوهذا أديب وفكري و ثقايف  وتعدد مناطقها اجلغرافية يكشف عن تنوع وثراء الجزائرإن شساعة 
وحناول مجيعًا من جوانب مقومات اهلوية الوطنية اليت نعتز هبا مهمًا  يعد جانياً منه خصوصًا  الشفويو عمومًا 

ن هلذا وجب على املخابر وفرق البحث أ. مبفرده شتاته لمويلم  أن جيمعه  منفرداً  باحثاليعجز  وقداحلفاظ عليها 
منه ألنه أكثر عرضة للزوال من غريه، ولكن  الشفوياص ة وخبالرتاث وتوثيقه  هذام  جل تعمل فرادى وجمموعات

الشفوي  التراثجمع هذا تأيت تثمينًا لعمل هؤالء الذين يعملون يف اخلفاء على  الملتقىحماولتنا يف هذا 
مختلف من أجل تحليله وتثمينه وابراز قيمته التاريخية ودراسته دراسة أكاديمية رصينة وفق مناهج وآليات 

الجمع آليات )عنصرين أساسيني ومها: وسيكون تركيزنا يف هذه الطبعة على  واألدبية والثقافية الحضارية،
 التحليل (أدوات و 

 ثانيا:

 :أهمية الموضوع 

قافية واحلضارية ثأمهية كربى من الناحية ال اجلزائري (يكتسي هذا املوضوع ) الرتاث الشفوي يف اجلنوب 
والشفوي منه خصوصًا يعرب عن اهلوية  تتمثل يف احملافظة على أحد أهم عناصر اهلوية الوطنية، فالرتاث عموماً 

بتها ولفهمها فهمًا عميقًا من خالل حتليلها ومقار  واحملافظة عليها من جهة إلبرازهاالقومية والثقافية اليت نسعى 
 مبختلف املناهج من جهة أخرى.

 

 



 

 :شكالية الملتقىاثالثا: 

تتمحور اشكالية هذا امللتقى يف البحث عن عناصر ومكونات اهلوية الوطنية يف الرتاث الشفوي وإبراز 
حتليل يسعى هذا الطرح إىل  للمجتم  اجلزائري، وعليهخصوصية املنطقة اجلنوبية وروابطها بالتنوع الرتاثي والثقايف 

 المحليةإلبراز الخصوصية عناصر هذا الرتاث من ) األشكال األبية الشعبية واللهجات احمللية يف اجلنوب ( 
 .وعالقتها باللحمة الوطنية

 : رابعا: أهداف الملتقى

  اجلزائرياحلفاظ على املوروث الشفوي الثقايف والفكري واألديب للجنوب. 
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 .املعاجلة العلمية الرصينة للرتاث الشفوي ملنطقة اجلنوب اجلزائري 
  خصوصاً.الدعوة إىل مج  الرتاث عموماً والشفوي 

 :خامسا: محاور الملتقى

 :وتصنيفه المحور األول: مناهج دراسة التراث الشفوي

 .املنهج األنثروبولوجي -أ
 .املنهج التداويل -ب
 .االجتماعيالنفسي و املنهج  -ج
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  بن بهون حاج امحمد ىد. يحي        
 17/11/1015                                                جامعة غرداية - واألدب العربيقسم اللغة    
   
 

 األدب المزابي بين الحفظ والتدوين؛ األشكال السردية التقليدية نموذجاً.
 

 ملخص:ال
 ا  فكريثراء عة معارف وجتارب إنسانية، شكلت مع مرور الزمن تعّد منطقة واد مزاب )غرداية( ملتقى جممو 

وأمام بالدنا اجلزائر ومعظم أقطار املغرب الكبري، يضاف إىل الرصيد اللهجي والثقايف املتنوع ب ا  للمنطقة،يز مم ا  ثقافيو 
، ذي تزخر به بالدناالتنوع الثقايف واحلضاري الرتاكم و ال إشكاليات العوملة ومنها إلغاء وحمو اخلصوصيات، وأمام

الكثري من الباحثني واملتخصصني يسعون إىل سرب أغوار هذا الرتاث الثقايف يف سبيل تثمينه والتعريف  الشك أنّ 
واحملافظة عليه؛ وقد تولدت من هذا املنطلق فرق حبث جامعية ترمي إىل الغرض؛ ومنها فرقتنا للبحث جبامعة 

دبية بوادي مزاب منذ االستقالل إىل اليوم، مجع وتدوين األدب املزايب غرداية واليت تبحث يف رصيد )احلركة األ
 منوذجا (. 

 الرتاث الوطين وتارخيه األديب، من خالل اإلسهام يف جتميعه وتصنيفهمن  جزئية دراسةعلى هذا  ناحبثيقوم و 
 نمن منظومة أدبية وثقافية منوذجا  عمليا ، ومثاال   وما التأريخ للحركة األدبية يف وادي ميزاب إالّ  والتعريف به،

وطنية شاملة ومتعددة األشكال واألجناس واللغات والثقافات، يف سبيل الوصول يف املستقبل ومع جهود الباحثني 
 اآلخرين هنا وهناك إىل تدوين شامل لرتاث األمة األديب والثقايف.

 عناصر البحث:
 األدب املزايب يف ظل إشكالية اجلمع والتناول. -1
 .لِّسان املزايبخصائص ال -2
 .أعالم األدب املزايب -3
 .ألدب املزايبالسردية لجناس األاستقصاء  -4

(.وس  نف  ااحلكاية واألسطورة والقصة الشعبية )ت   -  ت 
 (.ن  يد  تش  ؤ   ن   اس  نف  يقصص األطفال )ت   -
(.اي  ن ـ الفنون املسرحية )ت س   -  ت 
(.ز  األمثال واحلكم الشعبية )إنـ   -  ان 
 (.ن  )أالَّو   األلغاز واألحاجي -

 آفاق تناول األدب املزايب بالدراسة والبحث -5
 خالصة وتوصيات. -6
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 األدب المزابي في ظل إشكالية الجمع والتناول.  -1
يف املصادر الشفوية هنا  ا اجلمع فيأيت من تشتتهيطرح األدب املزايب عموم ا إشكالييت اجلمع والتناول، أمَّ 

يزاب السبعة حيتفي برصيد شفهي متنوع وغين بالقيم الفنية كل قصر من قصور وادي موهناك، حبيث أنَّ  
من أبناء وخباصة إشكاليات التناول تأيت من قلة اإلقبال عليه من طرف الطبلة والباحثني،  واجلمالية، يف حني أنَّ 

قاليد املنطقة ممن هم وثيقي الصلة بلغتهم األم وأعرف أكثر من غريهم بتفاصيل احلياة اليومية وبالعادات والت
.، ولعل ذلك راجٌع باألساس إىل عدم وجود مؤسسات تعىن هبذا اجلانب من الذاكرة، اخلاصة مبجتمعهم الصغري..

 وعدم إحاطة اهلواة مبناهج البحث يف هذا املضمار.
هم_ بعضاص أو التخّوف، ألهنا _يف تصور عادة بنظرة االنتقهذا املونوع  ، تنظر إىلا  فئة قليلة جد وقد وجدت

لى حساب جهوية عسببا  لبعث فوارق على حساب اللغة العربية أو إىل  ةلرببريكون مدعاة إىل التعصب لقد ت
 الوحدة الوطنية، غري أّن اهلوية اجلزائرية معروفة بتنوّع هلجاهتا باتساع رقعتها اجلغرافية.

غة العربية ومنعهـا مـن م من محى اللمل يكن لريد هذا أو ذاك فيما عرفناه وشاهدناه، فسكان الصحراء ه  إذ 
ولنـا كمـا نـرب أهلهـا أروع األمثلـة يف الفـداء والوطنيـة،   سنة، متامـا   131الذوبان يف بوتقة االستعمار الفرنسي مدة 

قــدموا الغــال والنفــيي يف ســبيل كــانوا يف طليعــة مــن و يف شــاعر ثورتنــا ا يــدة مفــدي زكريــاء أروع األمثلــة وأونــحها، 
ن الشـمال، وجهـود الشـيخ اإلمـام إبـراهيم بي ـوض قالله ملا ع ـرض علـيهم فصـل الصـحراء عـوحدة الرتاب الوطين واست

 ال ختفى على ذي اطاّلع بتاريخ اجلزائر احلديث.
م باللغـة القصـة الشـعبية علـى أنواعهـا كانـت ت قـدّ  أنّ من  بالرغمسباب وغريها مّهش األدب الشعيب؛ هلذه األ

كيـــة، ومل يكـــن هلـــا هـــدف اإلثـــراء اللغـــوي املكتـــوب بـــل التعبـــري الكالمـــي عـــن احملكيـــة أو مبـــا هـــو أقـــرب إىل اللغـــة احمل
 ؟! لسان سيعرّب األديب عن هذا األدب ، وبالتال بأيّ منياتالعواطف من خماوف وأ  
، فصحى أن تلفت االنتباه إىل ذاهتاعلى اللغة ال ،، عندما نتناول القصة الشعبية احلديثةمن هذا املنطلق

إزاء  فهل حنن _إذن_ استيعاب هذه اللغة؛ القرّاءآخر بني اللغة الفصيحة األدبية وبني مقدور  وهي هنا يف صراع
فصيحة مبنية من طبقات متعددة  ! أم أننا أمام لغة عربية؟غة جديدة ما بني احملكية والفصحىاكتشاف وخلق ل

ما عليها أن تورده من أفكار وجتارب و  ؟! يستمد منها الطفل الطبقة األوىل املسطحة مع إمهال شحناهتا التارخيية
 ؟! دة املدى بعي

بالنســبة كــذلك فيمــا يتعلــق بتــدريي هــذا النــوع مــن األدب يف املــدارس الرريــة أو املعاهــد احلــرة يف ميــزاب،  
فهــو غــري للتعلــيم الررــي فهــو يف طــور اإلنشــاء لنــدرة اإلطــار الرتبــوي املتخصــص مــن جهــة، وبالنســبة للتعلــيم احلــر 

ف ورة متكاملة، بل األمر موكول فيـه لـبعا ا تهـدين، إذ العجـز مسـجل ووانـب، واملبـادرة إليـه مـن طـر مطروق بص
، لتبقـى بـذلك العهـدة علـى البيـت وحـده، وعلـى ا تمـع مـن بعـده إن شـاء تعـاون يف ا  إدارة املدارس غري مذكورة بتات

 هذا األمر أو تركه.
_مـن دون مبالغـة_ يقـال   املتخصصـني، ونفـي الكـالمهذه بعا اإلشكاليات اليت تطرح نفسها للبـاحثني

ـــلحية والتَّارق يـــة... وغريهـــا، كمـــا يطـــرح بعـــا الدارســـني قضـــية اخلـــ   عـــن األلســـنة ـــاوية والشَّ الرببريـــة األخـــرى كالشَّ
 ؟!!.ف ين اغ ( أم األمازيغي )التِّ )الفرنسي( والكتابة، هل تكون باحلرف العريب أم الالتيين 
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ر جهــود بعــا ا تهــدين يف األدب املــزايب ومــنهمن عبــد الــرمحن حــوا  يف التــاريخ مــع ذلــك البــد مــن ذكــ
ن ــون يف احلكايــة الشــعبية و األخــوين عبــد الســالم املتخصصــني يف اللغــة والنحــو املــزايب؛ و والــرتاث املــزايب؛  أمحــد نــوح م ف 

.. وي عمـر وعبـد الوهـاب فخـار وآخـرين.ترشني صـا  وداو عبد اهلل نوح يف األدب املزايب املقار ن؛ والدكتور املزابية؛ 
 يف السوق اجلزائرية. أعمال أدبية مطبوعة وتسجيالت رعيةولكل هؤالء وغريهم  يف كتابة وأداء الشعر املزايب؛

 خصائص اللسان المزابي: -2
وحتديد بعا املفاهيم اليت  تقبل الولوج إىل صلب املونوع أرى أنه من الواجب نب  بعا املصطلحا

، فاألدب هو معظم ما عرف من األجناس الشعرية والنثرية، "األدب املزايب"حلديث عنها ومنها خاصةن سيدور ا
الصخرية الكلسّية اليت تقع مشال صحراء اجلزائر، ومتتاز عن بقية املناطق ا اورة  ةوميزابن هي بالد الشَّب ك ة اهلضب

ين مصاب أو مزاب، ولغتهم املزابية، وهم بطن من زناتة  ، وسكاهنا األصليون بربر وهم ب(1) هلا بطبيعتها القاسية
وقصور مصاب سكاهنا إىل هذا العهد شعوب بين بادين من بين عبد الواد . كما يرى ابن خلدون وآخرونن "..

، (2).".نضاف إليهم من شعوب زناتة، وإن كانت شهرهتا خمتصة مبصاب.ين توجني ومصاب وبين زردال فيمن إوب
ا احلانر منها إىل اليوم، أمّ  من القرى على نفاف واديهم، منها ما اندثر ومنها ما ال يزال عامرا   وقد بنو العديد

ن ين ت  )العطف(، آت  بـ ن ور  )بنورة(، آت  ي س ج ن  )بين يزـفق رىن ت   ل يش ت  )مليكة(، ڤج  ن(، تـ غ ر د اي ت  )غرداية(، آت  م 
عن وادي ميزاب ولكن سكاهنا  ة(، وإن كانت بريان والقرارة بعيدتان نسبيا  ر ار  )القرار ڤ ن  )بريان(، وتـ اڤآت إ ب ر 

 يتكلمون املزابية وتربطهم بسكان الوادي أواصر القرابة واملذهب.
فوسية، ومن خصائصها لحية والنَّ اوية والشَّ ورارية والشَّ ڤمن الـ واللغة املزابية أصلها زناتية، وهي قريبة جدا  

( للشمي، ومن خصائصها أيضا اجتماع ساكنني أو أكثر  ـهلمن )ت  االبتداء بالساكن كقو  ( للِّحية، و)تـ ف وي ت  مار ت 
( للبقرة، وقد  ( كما يف املثالني السابقني، وتاء التأنيث تكون يف أول االسم مثل )تـ ف ون س ت  ترد يف آخره )تـ و ار ت 

والعميقة، وغنية باألمثال والكنايات اليت من شأهنا  واملزابية غنية بالرتاكيب املتناسقة واملفردات اجلزلةللبؤة..؛ 
 اإلجياز، وما ي غين عن كثرة الكالم، كما أن يف املزابية شعر مناسبيت كثري، وهو للرجال والنساء واألطفال.

على باللغة العربية لغة القرآن الكرمي، وقد استطاع املزابيون صياغة الكثري من املفردات العربية  قد تأثرت كثريا  و 
قواعد لغتهم فانسجمت معها بشكل كبري حىت صارت جزءا منها، وقد ال ينتبه إليها إال من دقق النظر فيها، 

... أصوهلا عربية، و  ب ار    ، أ م   .(3)تعين على الرتتيبن الصوم، الصالة، املباركهي فكلماتن أ ز م ي، ن ز الِّيت 
 .أعالم األدب المزابي -3

 ويتنوعون بني أدباء ومبدعني ودارسني وباحثني، ومن أبرزهمنايب ينقسم املهتمون باألدب املز 
نذكر على سبيل املثال ال احلصر، يف جمال و الفنون األدبية النثرية والشعرية،  ويتنوعون بني خمتلف ناألدباء واملبدعني

ار، مصطفى الشعرن ترشني صا ، أمحد حتاج حيىي، عمر داودي، عمر بوسعدة، سعيد إبراهيم، عبد الوهاب فخ
 علواين، يوسف لعساكر...

                                                 
 .1ص، 1111، 1، طاجلزائر، تاريخ بين مزاب، املطبعة العربية غرداية، حاج سعيد يوسف - 1

 .35ص، الرسالة الشافية، طبعة حجرية، احممد بن يوسف أطفيَّش - 2

 .بتصرف 11 – 11 مزاب، صتاريخ بين، حاج سعيد يوسف - 3
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ن يوجد اهلواة واحملرتفون فرادى وجمموعات، على أّن حركة املسرح حبّد ذاهتا حباجة إىل حبث مستقّل يربز ويف املسرح
وهي تنش  يف املناسبة االجتماعية كالعطل واألعراس..، تارخيه وأعالمه وفرقه... يف خمتلف قصور وادي ميزاب، 

)داّديك حوا  نذكر على سبيل املثال ال احلصرن سليمان بن عيسى، وكرمي بلحاج، وإبراهيم ومن املتأخرين 
احلاج(، وبن عافو عبد االقادر )عبدو( ...، غري أّن النصوص املسرحية مل يسبق مجعها ونشرها، ما عدى مسرحية 

وطة حبوزة مؤلفيها أو الفرق (، والبقية تظل خمط1993"تيدرت ن وغالن" تأليف األستاذ عبد الوهاب محو فخار )
 ، ولنا عودة إن شاء اهلل إىل هذا املونوع مستقبال .املسرحية اليت قّدمتها على خشبة املسرح

 باحثنينالدارسني و ال
الــدكتور عبــد اهلل نــوح وهــو أســتاذ جبامعــة تيــزي وزو متخصــص يف اللســان املــزايب؛ ن نــذكر ومــن أبــرز هــؤالء

يف التــاريخ والــرتاث املــزايب؛ وكــان قــد أعــد وقــّدم حصصــا  إذاعيــة حــول اللســان  باحــثاألســتاذ عبــد الــرمحن حــوا  و 
املزايب بعنوان "إلسنغ"، بـ ّثت على أثري إذاعة غرداية احمللية، وكذا األخوين عبـد السـالم املتخصصـني يف اللغـة والنحـو 

نـ ون يف و مــن األسـتاذين إبـراهيم عبـد السـالم  كمـا اشـرتك كـلّ املـزايب، وهلمـا مؤلـف يف ذلـك؛   ونــع أول أمحـد نـوح م ف 
كلمة، صدر عن املؤسسة الوطنية  1100(، وحيوي بني دفّتيه 1011)خالل مؤخرا   ن شر؛ معجم باملزابية والفرنسية

(، ولـدينا مـن األسـاتذة املتمّرسـن HCA( بالتعاون مـع احملافظـة السـامية للغـة األمازيغيـة )ENAGللفنون املطبعية )
األســتاذ و  ا  باملدرسـة اجلابريــة ببـين يــزجن،ترشـني صــمـن األســتاذ  البـات باملــدارس احملليـة، كــلّ يف تكـوين الطلبــة والط
)فخـــار  ، واألســـتاذين األخـــريين...بـــالقرارة وبريـــان ومليكـــةوآخـــرين مبـــدارس اإلصـــالح بغردايـــة، عبــد الوهـــاب فخـــار 

رعيـــة عمــال أدبيـــة مطبوعـــة وتســـجيالت ولكـــل هـــؤالء وغـــريهم أ .،كتابـــة وأداء الشــعر املـــزايب..ممـــن متّرســـا  وترشــني( 
 .(youtoob، وعلى شبكة اإلنرتنت وخباصة على الـيوتيوب )يف السوق اجلزائرية ومرئية

 .ألدب المزابيالسردية لجنا  األاستقصاء  -4
ُفوْسْت_ )موضوعاتها وخصائصها(:  أ. القصة الشعبية _تَ ن ْ

    ، ـت  "، جـاءت مـن  ، ولعلهـابالضـب  أصـل التسـمية معرفــة ومل أصـل بعـد إىلتسـمى القصـة بامل زابيـة تـ نـ ف وس  "أنـ ف ــاس 
 .، كما سيأيت بيانهيةزاباملعديد القصص ذه اخلاصية يف ، وهذا ما استنتجته من خالل مالحظيت هلييالتنفوهو 
 فمتنوعة ومن أبرزهان مونوعاهتاأما 

  التعرف على الظواهر الطبيعيةن. 1
" )تنطـق الـزاي مفّخمـة(، إذ يـروى "، والـحـل العينـنيمن ذلك قصـة ظهـور "ك   ذي يسـمى باملزابيـة "ت از ول ـت 

بعــد طــول مكثــه يف الســفينة تــأثرت عينــاه وعيــون مــن معــه بالضــباب الكثيــف فســأل اهلل الشــفاء،  أن ســيدنا نــوح 
 فأنزل له وملن معه هذه احلجرة العجيبة فاستعملها وبرأت عيناه، لذلك تنصب األم بناهتا باستعمال الك حل.

كمـا يقـال، إذ يـروى   امللب الذي يعطى لسائله بدون مقابل ألنـه مائـدة سـيدنا إبـراهيم اخلليـل ا  ومنها أيض
ســأل اهلل أن  ذكــر وأنثــى إن رزقــه اهلل بولــد، وملــا ر زق بســيدنا إراعيــل  نــذر بــأن يطعــم كــلّ  ســيدنا إبــراهيم  أنّ 

لب فكانـت تلـك الصـدقة جاريـة إىل يـوم القيامـة، إذ ال يوجـد يلهمه ما ي ويّف به نذره، فأوحى اهلل إليه أن يتصدق بامل
 وونع فيه امللب.   طعام قلَّ أو كث ر إالّ 
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قـوهلم يف تربيـة الطفـل النافعـة أو الضـارة، مـن ذلـك  واحلشـراتاحملليـة ومنها كـذلك قصـص حـول احليوانـات 
، ويعلمــوهنم احــرتام هــذه مــن جهــة مأطفــاهل عــنذيَّــة األوليــاء األ "، وبــذلك يــدفعمــد"ال تقتــل النمــل وإالّ أ صــبت بالرّ 

 .ثانيةمن جهة  احلشرة الصغرية النافعة
 السري الذاتية واحلياة اليوميةن. 1

 قصصـا  أيضـا صـديقاهتا لالبنـت  حتكي أو، ص  صوهي ما حتكي فيه املرأة لبناهتا جتربتها يف احلياة يف شكل ق  
 ..تعرب فيها عن واقعها أو عن أحالمها.من نسج خياهلا 

 .(..األساطري واخلرافاتن وهي عديدة وكثرية )يف صراع احلق والباطل، والشر والفضيلة.. 3
  .قصص األنبياء عليهم السالم. 4
 .ن مثل الشيخ حبيو موسى العطفي، الشيخ أطفيَّش، فافة د ادِّي..قصص أولياء اهلل الصاحلني )كرامات املتقني(. 5
 .ابيةن الفالح وأبنائه والكنز املدفون، القرد والغيلم، الغراب والثعلب... قصص من كتب األدب مرتمجة إىل املز 1

 شعبية بالدَّارجة. ا  ، وبعضها حيوي حكم، ومجيعها حمكي باملزابيةوبريئة ةبسيطيف العادة ومضامينها 
 نومن خصائصها

طـول اليـوم بواجبـات منزليـة  السرد املتواصلن فاملرأة املزابية وهي مـع بناهتـا، أو قريباهتـا يف املنـزل يشـتغلن -1
خمتلفــة كـــالطهي وتنظيــف املنـــزل.. والنســـيج، خاصــة هـــذا األخــري الـــذي يأخـــذ حصــة األســـد مــن املهـــام اليوميـــة، إذ 
جتلي املرأة إىل منسجها من الصباح إىل املسـاء، مـع أخـذ قسـ  مـن الراحـة بطبيعـة احلـال يف فـرتة القيلولـة أو قيامهـا 

املنســوجات _ومــا تــزال_ بالنســبة للمــرأة املزابيــة عنصــر حيــاة، إذ تأثــث املــرأة بيتهــا إىل الصــالة، وقــد كانــت صــناعة 
باألفرشة اليت تصنعها وكذلك تأثث بيت بناهتا املقبالت علـى الـزواج، وتسـاعد هبـا الـزوج يف تغطيـة مصـاريف احليـاة 

 قاسية..املختلفة، فما تنسجه املرأة يباع يف السوق ومثنه يكون زاد ا للحياة الصعبة وال
وخالل العمل املتواصل يف النسـيج حتكـي املـرأة عـادة قصص ـا خياليـة أو واقعيـة مسـتوحاة مـن حياهتـا اليوميـة  

على مسـمع مـن بناهتـا حـىت يـتعلمن ويسـتفدن مـن جتـارب احليـاة، وتـدور القصـص أساس ـا حـول املـرأة الصـابرة واملـرأة 
وجهـا والـيت تـ داري محاهتـا..إىل غـري ذلـك ممـا تكـن أن تتعـرض لـه  العاملة املكافحة يف بيـت زوجهـا، واملـرأة الطائعـة لز 

كل امرأة متزوجة أو فتاة مقبلة على الزواج من أنواع الظلم والتعسف الذي قـد حيـدث يف بعـا األحيـان لسـبب أو 
ا آلخـــر، فتصـــرب علـــى تلـــك الع شـــرة وعلـــى مـــرارة احليـــاة حـــىت يرزقهـــا اهلل ذريـــة صـــاحلة طيبـــة طائعـــة، فتنســـيها كـــل مـــ

 عانته... وهكذا.
اقتصارها على موانيع معينةن إذ يالحظ دوران معظـم القصـص حـول الصـرب والعمـل، ولعـل سـر ذلـك  -1 

ومنشــأه هــو حيــاة املــزابيني أنفســهم، فنشــأة قــرى ميــزاب وعمــران هــذا الــوادي الصــخري القاحــل مل يكــن إال بصــرب  
نوات عديــدة طلبــا  للــرزق احلــالل...، وأفضــل كصــرب أيــوب، وبعمــل متواصــل دؤوب، وبــاغرتاب فلــذات األكبــاد ســ

مثال على ذلك هو حفر اآلبار يف رؤوس اجلبال جبوار املسجد، فهذه اآلبار قد يزيد عمقها عن السبعني مـرتا ، وقـد 
يســتغرق حفرهــا جهــد أربعــة أجيــال، ويف العــادة مــن يبــدأ احلفــر لــن ي كتــب لــه العــيش حــىت يشــرب مــن تلــك البئــر، 

إنشــاء ســّخروها يف  بئــر، ونفــي التضــحيات 4000وادي مــزاب ممــا حفــره األســالف بأزيــد مــن ويقــّدر عــدد آبــار 
يون  هبا، فحياة املزابيني كلها كّد واجتهاد، ومن هنا اصطبغ أدهبم بتلك الصبغة املتميزة.  الواحات اليت كانوا حي 
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فسها أوال ، وملن معها ها لنولعل ما يستنتج أيضا من إنشاء املرأة هلذه القصص واحلكايات هون تسليت
ي عزتتها ملزيد من العطاء والصرب ، فهي بقصصها تلك تتناسى مهومها وتؤني وحشتها بغياب زوجها، وتقوّ ا  ثاني

لذات .. و .وجماهدة النفي ابتغاء مرناة اهلل تعاىل، وتشحن نفسها كذلك باإلتان وباإلرادة والتفاين يف العمل
 من املستمعات خاصة بناهتا املراهقات أو املقبالت على الزواج.  معظم من حوهلااحلكي  يفيد الغرض 

ن هناك من القصص ما هو موجه مـن األمهـات لألطفـالن وهـذه القصـص خيـال مجيعهـا تقريبـا، فـاملرأة فنيات أخرى
وإعـــداد  للضـــرورة كالصــالة الصــّناع يف بيتهــا تشـــتغل يف املنســج مــن الصـــباح إىل املســاء، وال تقـــوم منــه يف العــادة إالّ 

ّضر، الطّعام له قبيل املغرب بقليل، إذ بني املغـرب وصـالة الع شـاء ينتظـر األبنـاء عـودة والـدهم مـن  بالنسبة للع شاء حي 
املســـجد حـــىت جيلســـوا إىل مائـــدة الع شـــاء، وحـــىت ال يغلـــب بعضـــهم النعـــاس فينـــام مـــن دون ع شـــاء، فـــ ن األم حتكـــي 

ــا متنوعــة معظــم مــا يــراد منهــا  هــون تركيــز األخــالق الفانــلة يف نفوســهم كتقــوى اهلل تعــاىل والصــدق ألبنائهــا قصص 
 إىل غري ذلك من الواجبات وفضائل األخالق.. ..والوفاء وطاعة الوالدين.

 قصص األطفال بالِمزابية:
وهــو علـــى أنـــواع منـــه مـــا هـــو موجـــه مــن األطفـــال لألطفـــالن ويكـــون عـــادة يف ليـــال الشـــتاء الطويـــل، أو يف 

طويلة، وكما هو معلوم ف ن سكان ميزاب منذ قـدمي الزمـان، تلكـون نـوعني مـن املسـاكن، سـكن أمسيات الصيف ال
يف القريــة يقيمــون فيــه طــول الشــتاء، وســكن يف الواحــة يقيمــون فيــه طــول فصــل الصــيف إىل بدايــة اخلريــف حبيــث ال 

طـول ليـال الشـتاء، وطـول أيـام  يغادرونه حىت ينتهوا من جين مجيع متور خنيلهم، وخالل الفصلني تتميز ظاهرتني مهـا
الصيف، ففي فصل الشتاء الطويل جيتمع األبناء يف احلجرة اليت جتلـي فيهـا العائلـة لألكـل والسـمر وتسـمى باملزابيـة 

"، بينمــا تكـون األم كمــا أسـلفنا يف منســجها  أو أمـام املوقــد تباشـر إعــداد الع شـاء، جيلــي األطفــال )املغــزل( "ت س ـف ر ي 
ن القصص اخليالية ويتسامرون هبا إىل حني حضور الع شاء، وقد يبقون كذلك وقت ا معتـرب ا  إذا كانـت يف حلقة ينشئو 

فيه مناسبة سعيدة كاجتماع العائلة الكبرية حول مولـود جديـد أو ختـان.. أو غـريه، فتطـول سـهرهتم تلـك إىل سـاعة 
 متأخرة من الليل. 

بهجــة واحلبــور يف نفــوس األطفــال قبــل ظهــور التلفــاز، وقــد كانــت هــذه األجــواء احلميمــة يف ميــزاب تصــنع ال
ومــا تــزال _بــتحفظ شــديد_ يف بعــا القــرى، إذ عنــدما حيــني فصــل الصــيف وتتجــه العــائالت إىل الواحــة ل قامــة 
الصيفية ال جتلب معها جهاز التلفاز، ويف ذلـك يسـتفيد اجلميـع مـن جـو الراحـة واهلـدوء، وفيـه ت باشـر العائلـة أعمـاال 

ـــن بعـــد (1) ...ة أو مجاعيـــة كصـــبغ الصـــوف وغســـله، وجـــين التمـــورأخـــرى فرديـــ ، ويف أمســـيات الصـــيف الطويلـــة أي م 
صالة العصر إىل آذان املغرب، وقت ال بأس به، جيلي فيـه األطفـال يف حديقـة منـزهلم بالواحـة حتـت ظـالل النخيـل 

األحــاجي واأللغــاز..، وقــد وأشــجار الفاكهــة، علــى بســاط مــن الرمــل النــاعم يلعبــون وحيكــون القصــص، وينشــؤون 
يرتب  معظم قصصهم بالوس  الذي هم فيه، إذ تدور قصصـهم داخـل جـو الواحـة، وحـول مغـامراهتم مـع األطيـاف 
 اليت تسكن يف منازل الطوب املهجورة يف الواحة القدتة، وحول احليوانات األليفة واملتوحشة اليت جتوب الصحراء..

")سـرية من أمثلة هذه القصصن "م ر  و ا     م ت  ـبـ ر  د  احل  ك  ")منـزل األطيـاف(، "جل ـ ور ت  ن  اص  "، "أ خَّـام  ن  إ ز غ غ ن  ـبـ ر  ص 
")امللك والرجل الطيب( ")فاعل اخلري واألفعى(، "أج لِّيد  د  و ام ر اب     ...الصرب واحلكمة(، "ب اب  ن  خل  ري  د  تـ ل ف ي 
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 صائصها(:ِإنْ َزاْن_ )موضوعاتها وخ . األمثال والحكم _ب
ومتنوعـة املوانــيع، وهـي أصـيلة أصـالة ا تمــع وعريقـة عراقـة تنظيماتــه  واحلكـم الشـعبية املزابيــة كثـرية األمثـال

العنايــة وأعرافـه، وهــي مســتمدة مـن واقــع املــزابيني وممــا يسـتعملونه وي عايشــونه يف حيــاهتم اليوميـة، كامل نســج، واحلقــل، و 
 ...ليفة كاملعزاة والق ، أو احليوانات الصحراوية كالذئب واألفعى.، أو من حيوانات البيت األ.النخيل.ب

ا تمع  على الرجل أكثر من املرأة، هذا ألنّ  من مميزاته تركيزها على الرجل واملرأة أكثر من الطفل، وأحيانا   كما أنّ 
 تأمل هذه النماذجن و على اجلد يف العمل(،  املزايب جمتمع رجال )أي السلطة فيه للرجل( وع مَّال )أي أنه حيثّ 

اكـاة األبنـاء ڤّ ـز  تـ غ اط ت  أ تـ ن ـڤّ "م اين  إ تـ ن ـ -1 " بالعربيـةن "حيـث تقفـز املعـزاة تقفـز اجل ديـ ة"، وفيـه إشـارة إىل حم  ـز  ت يغ يظ ت 
 ي قتدى به. ا  دين الذي جيب أن يكون مثاال  صاحلللوالدين، وفيه دعوة إىل االنتباه إىل دور الوال

"، أين " -1 ـــي  يل س  ـــاز  إ تـ و طَّـــاف  س  ، أ ر ج  ـــو ف ر يو س  ـــيا  إ يتـ و طَّـــاف  س  الطـــائر تســـك جبناحيـــه، والرجـــل تســـك  "أ ج ض 
 على نفسه. ا  أو عهد ا  اليت يتفوه هبا الرجل إن قطع وعدإشارة إىل احرتام الوعد والكلمة  بلسانه"،

 ـد  ي و ز ل وم " أين "من لدغته األفعى خياف من احلبل"، إشارة إىل أخذ احليطة واحلذر.ڤّ ـ"و  ت ـتَّدِّ تـ ل ف س ا، يـ ت   -3
ال ـــه "،  -4 " أين "ذلـــك الشـــخص كـــأن لســـانه مســـلة خنلـــة ت دَّ ـــي  أ ن ت ـــيم  ت ـــاد ر ا ن  ادَّال ـــت  ـــدَّينِّ إ ل س  إشـــارة إىل حـــال "ح 

ال ه  تتميز عن غري مسلّ أما  سلي  اللسان؛  الشديد وبطول األمل بعدها.ت النخيل بوقع وخزها مسالّ من ها ة خنلة ت دَّ
ــي ؤ   -5 ــر يف ت  أ د  تـ غ ي ول ــت  ؤ   "و اس  ي تـ ن ص  ج  "، أين  ل يــز ط  أ ز طَّــا أ مَّــغ  ؤ   ل يــد  ــد  طــأ يف امل نســج لــن ت نس ــج "ل يل مَّ الــيت ال خت 

 وفيه تشجيع البنات على تعلم حرفة النسيج وغريها. ، إشارة إىل احملاولة واخلطأ وإىل التدرج يف التعلم،"ولن تتعلم
أي أن ال حيّوجـك لألبـواب  ،ى"ح ـحم  وَّج  ل ت و ير ا ال  ل ت م ري ا " أين "أسأل اهلل أن ال يرتكـك لألبـواب، وال للِّ "ر بِّ ؤ   -1

دهتم"، وهـو إشـارة _ تطلبـني معـروفهم ومسـاعحـىتطرقينها وتسألني الناس املعروف، وللرجال _وهم من يضعون اللِّ 
 تظار الصدقات أو مساعدة اآلخرين.على النفي وعدم ان لإىل نرورة االتكا

ــا" أين "مــن أراد الغــدير فليعمــل لــه يف  -1 د م  تـ ف وي ــت  حت  م  ــخ  ــوف  أ س  ــن  س  س  الشــمي احلــارة"، وقــد كــان ذلــك "و خ 
الح السـواقي الـيت جتلـب إىل بسـاتينهم ميـاه عاب يف فصـل الصـيف إلصـيف ميزاب، إذ خيرج الفالحون إىل الشِّـ ا  قدت

 األمطار املورية يف اخلريف عند بداية موسم هطول املطر، ويف هذا حّث على اجلد يف العمل واغتنام الفرص..
" أين "الـــرَّ  -4 ـــاض  ـــن ت  إ يت غ يض  ـــاس  يـ بـ ه اي س  هنـــاك أنشـــطة خاصـــة بكـــل فئـــة  "، واملـــراد بـــأنّ ات  ي  د  قص يليـــق باجل ـــ"أ ر ك 
حتضــري األم هــذا املثــل  ت أو أن تقــوم بتصــرفات طائشــة، ويفالعــب الصــغريامريَّــة، فــال يليــق بالفتــاة النانــجة أن ت  ع  

 ..البنتها فيما يستقبلها.
ــالَّ أ مل   أ م ــالَّل   -1 ــحم"، ڤ"أ م ه  ــل  األ بــي ا  ك ل ــه  ش  ــب  ب ــأ نَّ اجل م  " أين "ال  حت  س  حى "لــيي  يف الفصــ ونظــريهاع  أ تَّاد ون ــت 

 غر املرء باملظاهر اخلارجية الرباقة."، فال ي  ما يلمع ذهبا   كل  
ــد ل  إ   -10 ج ا أ ج  ــز  "أ و تَّــد  " أين "ال تصــنع حونــڤّ تـ  ــا   ـــار ت  در"، ومعنــاه ال تضــع املعــروف يف غــري أهلــه، لشــجرة السِّ

 ى منها.ال ظل يرجتو ال فاكهة قاس  من جهة، مث  در شوكهاشجرة السِّ  وحنن نعرف بأنّ 
 . المسرحية _ َتُسَناْيْت_ )موضوعاتها وخصائصها(:ج

على اخلشبات يف قرى ميزاب املختلفة، ولعل أهم مناسبة لتقدمي  ثلتهناك العديد من املسرحيات اليت م   
ب ة" طابعإذ تتخذ الليلة الثانية من الع   ؛هي األعراس اجلماعيةإىل اليوم العروض   ا  وفني ا  أدبي ا  رس يف دار "احل ج 
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حيظى املسرح حبصة مهمة من ، تقدم فيه األناشيد اجلماعية والوصالت الفنية الفردية، والنكت.. وغريها، و ا  متنوع
 .س كاتشات كوميدية، ومنولوج، ومسرحيات اجتماعية جادة..ا، ويتجلى يف أشكاله املتنوعة من تلك الليلة
إالَّ القليل النادر، ومنها مسرحية لألستاذ عبد لألسف مل توجد نصوص مطبوعة أو منشورة تعىن باملسرح  

" أين "س نب لة  م يز اب"، وهي مسرحية شعرية  الوهاب محو فخار، أستاذ األدب املزايب، عنواهنان "ت اي د ر ت  ن  و غ ال ن 
ذاك، منقطع النظري حين ا  ، وقد القت جناح1113باللغة املزابية، قدمها لبنات متوسطة اإلصالح بغرداية، سنة 

" )دموع الفرح(،  لت مرات عديدة؛ثّ وم   وقد نمنها املؤلف الكثري من أشعاره اليت نشرها يف ديوانه "إمطَّاون ن لف ر ح 
 وحتدث مطوال  عن ميزاب البيئة والنشأة، عن املاني ا يد وعن احلانر ومستقبل التحديات...

تثقف وتظهر يف جمتمعها كس نبلة قمب   وقد كتب خب  يده يف ظهر الكتابن "إىل بنت الوطن، تلك اليت
 ."..عامرة ، كلما ازدادت ثقال  ازدادت احنناء  حنو األرض اليت أنبتتها.

ويدور احلوار يف هذه املسرحية بني جمموعة من النساء وبعا العجائز وهن منهمكات يف شؤون املرأة  
، وبني ومن تنسجه يف املنسج التقليدي... وتلفه،املزابية املاكثة بالبيت، ففيهن من تغزل الصوف وفيهن من جتمعه 

 الفينة واألخرى تقوم جمموعة من الفتيات املتتلمذات ب نشاد مقاطع شعرية بديعة ومنها هذه الكلماتن
.. ر ار ت  أ ي يِّ تـ نَّغ  ت از ج  ر ار ت  أ ي لِّ، تـ نـ ف س  تـ نَّغ  ت از ج   = "...تـ نـ ف س 

!!، م نَّش ت  إ ن ك ض ن  أ س ح ار ي؟! م نَّش ت  إ ع افـ ر ن  إ ر ج از    =  ن 
 =                و ار ن  إنـ ت ـن ني  د    اس ح ار ي ن ك ض ن  
 =              د  ل ب ار ود  ع اش ن    س  ت يين  د  و م ان  
ـان   ل  ن  إ ل م  يـت     ت ش   =                     تـ و نـ س 

...د    ت ز ر ي د  إت ـر ان           ع اس ن   =         (1) ر بِّ م 

 قصتنا طويلة يا بنيت، قصتنا طويلة يا بنايت..
 كم كابد الرجال؟! كم قطعوا الفيايف؟!

 م واألسودالفيايف قطعوها        هـ  
 وابالتمر واملاء           والبارود عاش  
 سري اجلمال            يؤنســهم

 .القمر والنجوم          واهلل معهـم..
 

  . األحاجي واأللغاز )موضوعاتها وخصائصها(:د
  األلغ از: - 

وهي من الفنون األدبية اليت يتميز هبا الصبية املزابيون عن الراشدين، وقد كان هذا اللون األديب رائج ا بني 
مقلق يف األطفال بشكل كبري، وإن تراجع بعد ظهور التلفاز واأللعاب اإللكرتونية وذيوعها بشكل ملفت للنظر، و 

نفي الوقت، وما زلنا نتذكر جمموعات األطفال أمام باب املدرسة القرآنية، أو املدرسة الررية، وهي تنتظر أن 
يفتب هلا الباب، وهي تتنافي يف ونع األلغاز تلو األخرى ليعجز األطفال بعضهم البعا عن حلها.. يف جو 

 مفعم باملرح واحلبور..
ا بعبارةن "أ ز  ويبدأ لغز األطفال باملزابية   " ومعناها بالعربيةن "ما معىن" أو ڤ دائم  " أو "أ ك ي  إ  ب تَّ إ  ب تَّ

، ؤ  ت ري زَّم  غ ري  ڤّ "ما هو"، ومثال ذلك قول الطفل لصاحبهن "أ ك ي  إ  ب تَّ إ ، ي ش ور  س  ا ز از غ ن  ب ا ي ص ل ب  ـن  و ح 
ي"، تعريبهان "ما م  ِ ؟!"، "أ ي ن  د  إ مي  عىن علبة مملؤءة حبجار بيضاء ال يفتحها إال صاحبها"، هون الفم"، أو ب اب ي 

ر ا تـ ر  ڤّ قوهلمن "أ ك ي  إ ب تَّ إ   "،ڤـب ت  إ ير  ڤ ـن  ش  يت  "؟! "أ ي ن  د  "ت يس  تعريبهان "ما هو الشيء الذي تراه ويراك؟"،  ـب ات ش 
                                                 

 .10، ص1114، مارس 1عبد الوهاب محو فخار، "تايدرت ن وغالن" )سنبلة ميزاب(، مطبعة الواحات، غرداية، ط - 1
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ي تـ ر  ڤّ هين "املرآة"، أو قوهلمن "أ ك ي  إ ب تَّ إ   "ڤـب ت  إ ير  ڤ ـن  ؤ ج  "، تعريبهان "ما هو  !؟ـب ات ش  ن "أ ج لِّيد  أ م ق ر ان  أ يـ ن د 
وأمثلة هذا عند  ..، هون امللك العظيم" )أو ملك امللوك سبحانه وتعاىل(،.!؟الشيء الذي ال تراه وهو يراك"

 .(1)األطفال كثرية وعديدة
َوْن ( -  األح اجي: ) َأَّلا

واليت كانت  "البوقاالت" عند العاصميني،ا تمع اجلزائري، ومنها بية أصيلة حجيات يف الثقافة الشعباأل   
 أفرادتمع جي حيث ،السعيدة املناسباتيف و  ،عاشوراءو  ،األعيادو  ،سهرات رمضانكلعب يف املناسبات اخلاصة  ت  

وهي قـ لَّة  "الالبوق"الفخار الذي يسمى  من إناءلن جيات الشابات البنانت السيدات والعجائز و كو  ،العائلة
بكثرة، فت لقى  تضعه أو الذيخامتها اخلاص  تضع يف البوقال امرأة أو فتاة من احلانراتوكل  ،باملاء أل  متوسطة مت
سن، احل الفالأنواع من  "، ويف كل مرة تنشد العجوز اليت تتوىل تسيري تلك اجللسة احلميمية بذكرالبوقالةيف تلك "

 شوقال شديد إىل ما تقوله تلك املرأة من كالم حسن وأدعية باخلري..، ويزداد بانتباهمصغيات مجيع احلانرات و 

هنا ستختار ألال إلخراج خامت ما، يدها يف البوق العجوز تدخلتلك، وذلك كلما أصاحبة البوقالة اجلميلة  فةعر مل
د  إىل صاحبتها وتكون ف ،تال صاحبة اخلامت هي صاحبة البوقالةالوب ،املوجودة فيه عشوائيا خامتا من اخلوامت ري 

 صاحبته هي من قيل فيها ذلك الفال احلسن.
هذه الصورة املوجودة يف اجلزائر العاصمة، توجد إىل اليوم يف ميزاب ولكن بشكل خمتلف نوع ا ما، فعوض 

 إناء البوقال، تونع جمموعات صغرية من النـ ق ل واحللويات والفول السوداين.. يف جمموعات متساوية.
مَّع بنسب  متساوية تتقدم ك رب ى النساء احلانرات أو أحفظهن لروائع احلكم _وهي  وبعد أن يوزع ما جت 

منهن جانب ا ويأخذن عالمات على قدر النساء احلانرات  ن  بالرببرية_، وقبل أن تبدأ التوزيع والكالم تتنحى ت نت ا
ينها هلذه املقدمة، فتقول ما شاء هلا القول عند أو يكتن أراءهن يف أوراق صغرية مث ي طو ين تلك األوراق ويعط

، وكثريا ما يصدق حدسها عند الكالم على صاحبة تلك (2)إلقاء كل عالمة أو ورقة من تلك األوراق على احلصة
الورقة اليت ال تعلمها، فتتحدث حني تتحدث عنها ببعا ما تشعر به صاحبة الفال، وهذا يكثر عند األمهات 

نَّات.. س 
 
 امل

 يسجل أحد _فيما نعلم_ تلك احلكم واملقاالت، ولو فعل لسجل لنا قسم ا مهم ا من الثقافة الشعبية ومل
هلنا_ ال نعطي هلا قيمتها احلقيقية يف مقوماتنا األصيلة، ولعل اهلل تن علينا بتسجيلها  اليت كنا  وال نزال _جب 

 فة، فهل يسمع الشباب؟!!.وشرحها وحماولة التعرف إىل ما فيها من أدب شعيب وتاريخ وثقا
" " وهي مجع لكلمة "أ الَّو  شتهرت من األمهات وا وهو احلصة أو الّنصيب، (3)وتسمى هذه العملية "أ الَّو ن 

"، وكانت امرأة فانلبلدة الصاحلات يف  ، ة أتقنت هذا الفن وصارت ماهرة بهالعطف السيدة "ال ل ه ك  أ ن  ع وم ر 
 ..(4)إىل مجع أقواهلا احلكيمة تلك إىل تاريخ اليوم وإن كان لألسف مل ي بادر أحد

                                                 
 .ذه األلغاز نقلته مباشرة من أفواه األطفال الصغار، لذلك قلت هو عندهم كثري، وباستطاعتهم توليد غريه مبعان وعبارات خمتلفةمعظم ه - 1

 ما يشبه "البوقاالت" عند العاصميات. هون - 2

 .وقد سبق اإلشارة إليهوهو فيما حنسب من "الف ال احلسن" الذي هو مستحب،  - 3

 .111-115لة يف بعا عادات وأعراف وادي مزاب، صالشيخ القرادي، رسا - 4
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أما بالنسبة لألطفال فنفي التظاهرة ت قام هلم، فتونع هلم حلقة خاصة هبم ويعقدون "الفال" بينهم، وهم 
يف ذلك حياكون الكبار، وقد ي شركون يف حصص الفال مع بقية أفراد العائلة، ولكن يتعمد تصغري حصصهم من 

 عن غريها، وهذا حىت تعقد هلم اجلدة "الفال" اخلاص هبم كأطفال صغار.احللوى فتتميز 

 .تناول األدب المزابي بالدراسة والبحث آفاق -5
على حل مشكلة املعرفة بالرتاث الوطين وتارخيه األديب، من خالل اإلسهام يف الطموح نا حبثفريق يقوم 

نمن منظومة أدبية  ، ومثالٌ يعمل ميزاب منوذجٌ للحركة األدبية يف وادي التأريخ  حيث أنّ  ،جتميعه وتصنيفه
ومع جهود  مستقبال  يف سبيل الوصول وثقافية وطنية شاملة ومتعددة األشكال واألجناس واللغات والثقافات، 
 الباحثني اآلخرين هنا وهناك إىل تدوين شامل لرتاث األمة األديب والثقايف.

ة من األسباب املونوعية مثلن القرب املكاين ملونـوع البحـث مـن وأما عن اختيار بيئة وادي ميزاب، فيعود إىل مجل
 الباحثني يف جامعة غرداية، وكذا الثراء الكبري للمنطقة يف هذا اجلانب مع قلة الدراسات املماثلة.

 الفرضية العامة للبحث: -أ
 تكون الفرنية العامة للبحث على النحو اآليتن

 .شخصية الوطنيةأمهية الثقافة الشعبية ودورها يف تركيز ال -1
 األدب املزايب يف ظل إشكالية اجلمع والتناول. -2
 .خصائص اللِّسان املزايب -3
 .أعالم األدب املزايب -4
 .استقصاء أجناس األدب املزايب -5

- .)  احلكاية واألسطورة والقصة الشعبية )تنفوست 
 قصص األطفال )ت نفاس ن ؤتشيدن(. -
 الشعر الشعيب )إزلوان(. -
(.الفنون املسرحية ) -  ت س نايت 
- .)  األمثال واحلكم الشعبية )إنزان 
 األلغاز واألحاجي )أالَّون(. -

 .خصائص وفنيات األدب املزايب -6
 .آفاق تناول األدب املزايب بالدراسة والبحث -7
 طبع ونشر جمموع األعمال اليت مت مجعها. -8

 حيثيات المشروع :  -ب
 تكون الدراسة على النحو اآليتن

 .أجنا  األدب المزابي المرحلة األولى: استقصاء
- .)  احلكاية واألسطورة والقصة الشعبية )تنفوست 
 قصص األطفال )ت نفاس ن ؤتشيدن(. -
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 الشعر الشعيب )إزلوان(. -
- .)  الفنون املسرح )ت س نايت 
- .)  األمثال واحلكم الشعبية )إنزان 
 األلغاز واألحاجي )أالَّون(. -

 األدب المزابي.المرحلة الثانية: إبراز خصائص وفنيات 
 )دراسة جمموعة من النماذج املختلفة حسب األجناس األدبية املطروقة يف البحث(.

 المرحلة الثالثة: مراجعة وتنقيح ثم طبع ونشر مجموع األعمال المنجزة والمحققة.
 )مشاركة األستاذة يف هذه املرحلة بتصحيب وتنقيب األحباث املنجزة(.

 طبوعات توزع على الطالب وتودع يف املكتبات اجلامعية(.)إصدار األعمال املنجزة نمن م
 من أهداف المشروع :   -ج

 يهدف مشروعنا إىل حتقيق اآليتن
 اإلسهام يف مجع وتدوين الرتاث األديب الوطين الشفوي واملكتوب. -1
 تثمني وجود اجلامعة يف املنطقة من خالل تفعيل العالقة بينها وبني احملي .  -2
 يف خدمة تراث املنطقة وترقيتها بالبحث العلمي املتخصص.تسخري القدرات العلمية  -3
 احلفاظ على ذاكرة األمة من خالل االهتمام بنموذج تراث وادي ميزاب جتميعا  وتصنيفا  ودراسة. -4
 فتب ا ال للطلبة الباحثني لتناول مونوعاهتم البحثية يف هذا ا ال. -5

 المنهجية والوسائل المعتمدة: -د
 .استقصاء أجناس األدب املزايب والتعريف هبا  :اجلانب النظري -1
 أدوات البحث(ن –اجلانب التطبيقين )الوسائل  -2

 دراسة مناذج ونصوص املختلفة حسب األجناس األدبية املطروقة يف البحث. -
 مشاركة األستاذة يف هذه املرحلة بتصحيب وتنقيب األحباث املنجزة. -
 على الطالب وتودع يف املكتبات اجلامعية.إصدار األعمال املنجزة نمن مطبوعات توزع  -

 الخطة األولية -ه  
 .املرحلة األوىلن استقصاء أجناس األدب املزايب )املاهية واألشكال(

 املرحلة الثانيةن إبراز خصائص وفنيات األدب املزايب.
 حلة الثالثةن املراجعة والتنقيب.املر 

 واحملققة. املرحلة الرابعةن طبع ونشر جمموع األعمال املنجزة
 مؤسسات والقطاعات المعنية:ال -و
 مؤسسات أكاديمية *     

 جامعة غرداية، وجامعات وطنية ومغاربية. -
 خمابر حبث متنوعة يف اجلامعات الوطنية. -
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 وزارات وهيئات إدارية*      
 وزارة الثقافة اجلزائرية. -
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. -
 (.HCA) امية للغة األمازيغية اجلزائراحملافظة الس -
 معهد املخطوطات العربية. -

 هيئات غير حكومية*    
 مجعيات الرتاث يف غرداية ونواحيها. -
 مجعيات ثقافية وتراثية يف صحراء اجلزائر ) ورقلة، البيا، أدرار، بشار(. -
 مجعيات ثقافية وتراثية يف توني وليبيا واملغرب. -

 موسائل اإلعال*    
 جمالت دوريات وطنية -
 جمالت ودوريات عربية. -

تعاون مع خمابر حبث متخصصة يف الرتاث األديب شراكة و عقد اتفاقيات  نطمب إىلاتفاقيات تعاون:  عقد
 .وي االختصاصساتذة من ذاأل قصد التواصل وتبادل اخلربات معاملغاريب، 

 آفاق المشروع:  -ز 
 .اهية واألشكال(استقصاء أجناس األدب املزايب )امل -
 إبراز خصائص وفنيات األدب املزايب. -
 طبع ونشر جمموع األعمال املنجزة واحملققة. -
 استقصاء جمموعة من الفنيات اليت حيوزها األدب املزايب. -
 ترسيخ جدوى عقد دراسات أكادتية متخصصة حول األدب املزايب. -
 املزايب املغمورين. جموعة معتربة من أعالم وأدباء األدبالتعريف مب -
 املسامهة يف حل إشكاليات األدب املزايب الشفهي. -
 :وتوصياتخالصة   -6

يف حقيقة األمر إن مونوع عرننا هذا واسع ومتشعب، ولكن املبدأ القائلن "ما ال ي درك كله ال ي رتك 
إىل املزيد من البحث  جّله"، هو الذي يدفعنا إىل خوض غماره، لذا يظل هذا املونوع _دون شك_ ب كر ا وحباجة

 والتنقيب.
وقد جرت عادة امللتقيات أن خيلص املشاركون إىل ونع بعا التوصيات أو املقرتحات العملية اليت 

 يرجون حتقيقها مستقبال فيما خيدم أهداف امللتقى وطموحاته، ومن هذه التوصيات ما يأيتن
بواقع  قٌ مجيعه متعلّ  .رحية، ومن أحجية ولغز..جماالت األدب اليت ذكرناها من حكاية وشعر ومس أوال ن إنَّ 
وهي حانرة يف يوميات النساء والرجال واألطفال، وتظل مجيعها حباجة إىل التسجيل واجلمع، وإىل  ،حياة املزابيني

من هنا ندعو خمابر البحث والفرق البحثية املتخصصة واليت تشتغل برصد الرتاث  ؛...التوثيق والدراسة والنشر
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من خالله اللغوي إىل التصدي إىل هذا الرتاث الدسم بتدوينه وتقدته للقرّاء، لتحصل منه الفائدة ويقع األديب و 
 التواصل بني األجيال.

دور بعث تراثنا األديب الصحراوي مهمة اجلميع بداية من األسرة تليها الرونة واملدرسة، مث  ن إنَّ ا  ثاني
تشجيع التأليف والنشر يف هذا  ت عىن ببعث هذا الرتاث، ومنها أيضا   اجلمعيات الثقافية اليت تكنها تنظيم ورشات

ا ال، وتسطري املسابقات التحفيزية لألطفال، لغرض ختصيب فكرهم ودفعهم إىل التعرف على ذاكرهتم الشعبية، 
ىل تكوين الفرد وما أحوجنا إىل رصد القيم الرتبوية واخل لقية اليت أنشأ هبا األسالف أبنائهم، وقد كانوا يسعون إ

 .الصا  واألسرة السعيدة والوطن الفانل
التنوع اجلغرايف والثراء الثقايف لبلدنا الكبري يستوجب منا بالفعل بدل املزيد من اجلهد يف سبيل  ن إنَّ ثالثا  

 تثمني هذا الرتاث والتعريف به، وذلك من خالل عقد مثل هذه امللتقيات اليت نطمب أن تنتقل من الوطنية إىل
 .املتقاربة اللِّسان والعادات االجتماعيةاألخوة و طان مغربنا الكبري من أواصر املغاربية، ملا يرب  أو 

 
 قائمة المصادر والمراجع:

 .1999، 1معجم أعالم اإلبانية، جلنة من الباحثني، نشر مجعية الرتاث غرداية، ط - 1
 .1111، 1ية، اجلزائر، طحاج سعيد يوسف، تاريخ بين مزاب، املطبعة العربية غردا - 1

 .مكتبة القطب ببين يزجن احممد بن يوسف أطفيَّش، الرسالة الشافية، طبعة حجرية، - 3
 .1001، 1القرادي، رسالة يف بعا عادات وأعراف وادي مزاب، حتقيق، حيي حاج احممد، نشر مجعية النهضة، غرداية، ط - 4

" )دموع الفرح(، ديوان شعر، املطبعة العربية غرداية، ط"إ م طَّاو ن  نـ ل ف ر  عبد الوهاب محو فخار،  - 5  .1984، 1ح 
 .9919، 1(، ديوان شعر، املطبعة العربية غرداية، طاحلمراءدموع ال" )إزوقاغن"إ م طَّاو ن  عبد الوهاب محو فخار،  - 1
 .1994، مارس 1واحات، غرداية، ط، مطبعة المسرحية نبلة ميزاب(" )س  ن  ال  غ  و   ن   رت  ايد  عبد الوهاب محو فخار، "ت   - 1
  .5199، 1، غرداية، طالعربيةطبعة ديوان شعر، امل(، يا قليب" )ؤ ول إنـّو  ، "صا  عمر ترشني - 4
 .2995، 1، غرداية، طاجلابريةطبعة ديوان شعر، املميزاب(،  أناشيد" )ن  ال  غ  و   ن   أحوَّف  ، "عمر سليمان بوسعدة - 1
 .2919أقراص مدجمة حتوي حلقات إذاعية حول الرتاث املزايب، إذاعة غرداية،  5غ" )لساننا(، عبد الرمحن حوا ، "إلسن -01



 نقد المجتمع وأعرافه في الشعر الشفاهي النسوي بمنطقة سوف

 الشاعرة " مريم عّماري "  نموذجا

 جامعة الوادي .بشير غريب . :لألستاذ 

  الشاعرة في سطور :ـ 1

 طفولتها  مراحل " ، حبي األعشاش ـ الوادي ، عاشت  9120الشاعرة مرمي عّماري من مواليد "       

حباسي خليفة وعاشت هناك حبي " النزلة الشرقية "  "لعبيدي بن عمر" تزّوجت من  إىل أن  باألعشاش

غانيها ألفراح ، و ارتبطت كل أا ، اشتهرت بأغانيها وأراجيزها اليت تؤديها يف كثري من املناسبات و

ذي مد " ، هذا البواقعها األسري الذي حتياه ، إذ كانت جّل قصائدها الشفاهية تنظمها عن ابنها " حم

أغلب أغانيها وقصائدها عن هذا االبن الذي ولد  كانتبنات قبله ، لذلك   أربعة جنبت أجنبته بعد ما أ

و الذي مّيز  حىت بعد كربه و زواجه ،بعد انتظار طويل ، وظّلت تغّّن له يف كل مراحل حياهتا معه  

أراجيزها وقصائدها  نربة الدفاع و الصمود أمام الواقع و بعض األعراف االجتماعية اليت رأت أهنا ُتظلم 

هذا الواقع و  نشحنت  جل قصائدها ردودا عحتت تقّبلها وهتاجم أمام اعرتاف اجملتمع هبا ، لذلك 

 نقدا للظروف االجتماعية املنافية لقناعاهتا . 

املناسبات وال زالت حلد اليوم بعض  األفراحشدى صوهتا هبا يف الكثري من  من األراجيز ونظمت الكثري 

  1حبي املنظر اجلميل ـ الوادي  9111التسجيالت الصوتية بصوت الشاعرة حبوزة أبنائها  ، توفيت سنة 

 



 ـ مظاهر نقد المجتمع في شعر  " مريم عّماري " : 2

ارتبط الشعر الشفاهي بالواقع ارتباطا شديدا ، حيث أنه يستمّد أغلب موضوعاته و خصائصه الفنية منه 

،  وتتجّلى رؤى اجملتمع يف الكثري من القصائد الشفاهية الذي ينظمها الشاعر من خالل قبوله لواقع 

كوين هذه العالقة، إذ  اجملتمع أو رفضه ونقده له على حّد سوى ، و كان لألم دورا هاما يف بناء و ت

كانت هي النواة األوىل لرتبية الفرد و الطرف املوازي يف عالقته باجملتمع ونظرته له ، لذلك كان لألم 

احلضور الدائم يف املشهد الشعري والواقع الغنائي يف الذاكرة اجلمعوية ، وعلى مجيع مستويات التعبري 

عرة " مرمي عّماري "  كانت حول ابنها األكرب " الشفاهي ، و كما سبق ذكرنا أن أغلب قصائد الشا

حممد بن عمر "، وبارتباطها الشديد هبذا الولد عرّبت يف الكثري من األحداث والظروف االجتماعية عن 

هذا الرتابط الفطري ، و برزت فيها األم املدافعة عن واقع ابنها ، و األم املعّوضة ملختلف مالمح  

 ل أشعارها املختلفة .  احلرمان هلذا االبن، من خال

وعلى كثرة هذه األحداث والنماذج  اخرتنا ثالث مناذج شعرية لثالث مواقف خمتلفة  زمنيا من   حياة 

 . اخلاطئةالشاعرة تظهر فيها رؤيتها النقدية لبعض أعراف اجملتمع  و بعض املمارسات األسرية 

 تراض واقع جديد بميالده ( ـــ أ ـــ  الموقف األوّل ) التكّهن بإنجاب الولد ، واف

 

اجلريان هلا واحلط من قيمتها من خالل قوهلن  بأن:" و نسوة الكان هذا إثر مساعها لبعض انتقادات 

زوجها الذي أجنب ولدا من زوجته األوىل و طّلقها قد حرمه القدر من إجناب ولد من مرمي ـ الزوجة 



ألول واألخري من الذكور يف عائلته ." و رّدا على الثانية ـ بسبب ذلك الطالق  وسيبقى ذلك الولد هو ا

 ذلك كانت تغّّن أثناء محلها اجلديد بأرجوزة حتلم  فيها بإجناب ولد لتدحض أقاويل منتقديها  .  

 يخّلص راسي يا مواليا ..... باش تَفرْح أمي وابّايا .

 تقول يف البداية :

 البـراكــةجايْباته النـي َشّراطَـة .... كـان الِنّية و 

 و يـْعايْـرو فّي بـَّناته .....و حبــيـــب سيـدي مواليا

 الحمدوهلل َمنَّه جاباته .... فْـرحنا كي َصّده  عدايا

 ــــــــ

 جتني اّماَجْع الشطيطة .....ومن قالها خايفه من ميته

 .2و كي خدمت الخير ْلقيته .....و نشاهلل ْيصاِدْف ضنايا 

ثقة الشاعرة بالقضاء والقدر ، وأن اهلل يرزق من يشاء إناثا أو ذكورا ، لذلك تبّّي هذه األبيات مدى 

فهي تستنكر هذه التأويالت املزاجية من قبل أولئك النسوة ، وتوّضح أن عمل اخلري هو الذي جيازي به 

ا إميانا اهلل تعاىل عبده يف الدنيا ويرزقه ما يتمّّن يف دنياه وآخرته ، وتستشرف واقعها اجلديد مع ولده

 منها بقدرته تعاىل وثقتها التامة بأنّه ال خيّيب رجاء عبده الطائع . 

وتعرّب بعد هذا االستشراف عن مواقف حتّديها و إنكارها ملعتقدات اجملتمع بتخّيل مشهد فرح ختان هذا 

 ّدها : الولد ، الذي مسّته  حممد  ، و رسم صورة األم الفرحة بابنها و كسر منظومة الُعرف الساري ض



 ني قسمي مازال مدسوس ........و جبته والّلي مكروس

 و خلخاله يجري في الحوش ..... و عاَلََّقه عن َخّده َضّوايه

 و جابوا الكّتان و الكّبوس .....  و ْيَطْهروا حـََمـّه نُـْنُصب رايـه

 راي قمرة ضوت وسط الحوش ...... الزْغراتَة ْبُصوتها دّوايه

 حولي منقوش ............َمنّـَــه رقّاصة و غنـّايهو ْحـزيِـّم و ال

 وْندير ِعْرسي ما تْـعّكوش ....  و حـتى كان قُـْلتوا َشْلوايه

 4ِحْفَلت بالمـََغطُوس ......و يا المتفّرج هّيا هنايا 3عايشة

إذ كّل ما زاد تصويرها ملشاهد الفرح يوم ختان ابنها زاد  هذه األبيات توّضح مدى متسّكها بقناعتها ،

ذلك إثباتا لصّحة رأيها وبّّي قّوة موقفها جتاه هذا احلدث ، لذلك نرى يف األبيات توازيا بّي مشهد 

الفرح ، وصورة احلق الواضحة ، فأغلب ماجاء يف صدر األبيات كان ملشهد الفرح ووصف لباس الولد 

بذلك ،) جابو الكتان والكبوس ، ندير عرسي ما تعّكوش ، حزمّي واحلويل منقوش  وطقوس األم احملتفلة

...إخل ( ، ويقابلها يف عجز األبيات صور ملنتهى وضوح احلقيقة وجتّلي قدرته تعلى على صنع الفرح 

رّج هّيا لعبده الطائع ) يطهروا محّه ننصب رايه ، مّنة رقّاصة وغّنايه ، حىت كان قلتوا شلواية ، يا املتف

 هنايا ( ، كلها صور عرّبت عن سقف وضوح احلّجة ومنتهاها . 

 وتضيف يف األخري  : 

 5........... في شكبوني يـتنـّبر



 خلخاله في ْكراَعه ينَــقِّْز ......صباطة ضاوي لمــرايا

 ِكساوي ِجديدة تُـْبـُرْق ........لْبرانيْس من ايدي نايا

 .......و جايب ْعميره  َشّكايه ندق لحّمه جاي ْمـَحّدرْ 

 وكي نصّلي باش ْنكبّْر .........يا ربي تـَْقبْل دعايا

 ننّبه فيك وانت تحَضْر .......نـي َحيَّة نـَْلَحْق لـِْمنايه

..... 

 ني ِجبْت أربع بنّته ......وين خالص راسي اْسَتْحَمْدَته

 ايهو حتى بْنيـّات فيهن البـُــركة ....و راني في دوله ونه

 ال ِنشَّْحَلْط ال نِْتـبّكى .....و ال النسوة نتشكى

 عبد الخير يطلب ربّه ....قنوعة عطاني عن رضايا

 6ريتني نزغرْت  فوق الُقـّبه ..وفي السطح نـُْنُصْب الّراية

يف هذه األبيات حتوصل لنا الشاعرة رؤيتها وتوّضح بشكل عقالين موقفها، إذ العربة يف سالمة املرأة 

ا حلظة املخاض و وقت امليالد ،و أن القناعة هي موطن إميان املرء الذي يقبل بكل ما رزقه املوىل ، وجناهت

فكل ما عرّبت عنه يف األبيات األخرية حتمل نربة القناعة و الرضا بقضاء اهلل و قدره ) حىت بنّيات فيهن 

خالل عرضها ملوقف قناعتها حىت  الربكة ، راين يف دوله وهناية ، قنوعة عطاين عن رضايا ....إخل ( ومن



بإجناب البنات يوازي هذا البوح تعريض للمغالطات الشائعة و خطأ خمالفيها يف النظرة ، و إشارة إىل 

 األحكام اخلاطئة اليت يطلقها اجملتمع أو اجلماعة املنافية لغاية الرضا والقناعة حبكم القدر و مشيئة اهلل . 

 

 عالقة األب الجاّفة مع ولده الصغير  ( : ــ ب ـــ الموقف الثاني )

بعدما رزقت حبمد اهلل ولدا ، تظهر عقبة أخرى يف مسرية هذا الولد ، إذ يرى اجلفاف التام من أبيه 

الذي يويل اهتماما بابنه األكرب الذي أجنبه من زوجته األوىل و يقوده معه يف كل خرجاته و جتّوالته يف 

منه أن االبن األكرب هو األوىل بالعناية وباالحتكاك باجملتمع واآلخر يبقى سوق القرية آنذاك ، اعتقادا 

مع أّمه املنشغلة بفّك خيوط الصوف أمام املنسج ويطلب منه مساعدهتا يف  ذلك ، هذا ما جعلها 

 تنظم أرجوزهتا  رّدا على طريقة التعامل مع ابنه األصغر و تستنكر جتاهله له .فتقول : 

 .....وابّاك قالك أخطاين  هيا ويّل يا غايل

املطلع يوحي لنا مبكانة الولد وقيمته الغالية عند أّمه إذ تعرض املقارنة بّي مكانته عند والده وعندها ، 

 قصد شّد االنتباه وهتيئة الولد لقبول حجاج األم و موقفها جتاه تصّرف الوالد  ، وتضيف : 

 يش ْ هّيا وّلي يا ِونيْس .....وابّاك قالك ما تِْمش

 وإقعد حّل الكعابيْش ....باش تثورلي نسواني

... 

 يـعايرو فيها َمّنه .....حمـّه ْرباية أّمهْ 



 كي لحق سيده وعّمه ....سحَّـَته قاله أخطاني

 ال غاله يكّمل عّنه ....وال غاله تّجّداني

 كي تّجداني نتفكْر ....وين للنزلة نبّطلْ 

 7....بكري ضايق من مشياني .  كي تحسس عني و تْـَعـزرقْ 

هنا تظهر رؤى األم الناقدة اليت ترى يف بقاء ولدها بالبيت خطر على تربيته وتكوينه كرجل مستقبل ، إذ 

كل األشغال املنزلية هي من مهام النساء ال الرجال وبقاءه يضرّه ،هذا وتعّرض مبكانه الشاغر وسط مجع 

عرض بعض األضرار النفسية األخرى اليت قد تعّقد الولد إذ تصّور الرجال الذين يتواصل معهم أبوه ، مث ت

 له حالته البائسة أمام انتقاد الناس له إذ أنه لصيق أّمه ) محّه رباية أّمه ( . 

مث تفتح للولد باب األمل  وتصرّبه على حتّمل هذا التصّرف من أبيه ،و تقنعه بأن وقت كربه يستطيع أن 

 تطيع األب رّده عن ذلك ألنه كرب ونضج وأصبح متحّررا من سلطته . يذهب لكل مكان دون أن يس

 و تضيف لكّل هذا انتقادها ألماكن جتّول أبيه كي تبّدد قلق الولد و تقّزم شغف الولد باتباع والده 

 وعليه نلحظ قوّة احلجة تزيد وتضاعف حّي تقول : 

 إّدي عّللي يحسـّْس .....يحسابها حوانيت ترّصصْ 

 لماكل الّلي تْـَسّفه .....وال فيها ما شاهي باليال فيها 

 عالسوق اللي يصّفْر ..... بـْحـال حوش ْبال اّمالي

 إّدي عاللي ضاْق ..... يِـْحساْب روَحه سوق الوادْ 



 الفول حافل في ْزقاْق ....و التاي و الَقَزاْن حامي

َقـة داوي   8عن ساحة ما بين أهواْد ..... باّمالي الخربـْ

ذلك املكان كأنه ساحة فارغة ال يوجد فيها ما يشفي غليل هذا الولد ، وتضع الولد موضع تصّور 

اختيار أمام ما تعرضه له من وصف مشهد سوق مدينة الوادي ـ نظرا لنشأهتا وتربيتها هناك ــ  وبّي ما 

ّجتها مبجموعة حيرم منه عند افرتاض ذهابه لسوق النزلة الشرقية ، انطالقا من هذا التصوير فهي تؤثث ح

      ائســوق القرية البـــرها لســـمن القناعات واحلجج و األحكام املصّوبة هلذا التصّرف ويف املقابل تصوي

) السوق اللي يصّفر ، ساحة مابّي أهواد . بامايل اخلربقة داوي ( هو تعبري آخر عن غياب احلّجة 

نه ، كما هو تبيّي أيضا ملستوى اتساع اهلوة الواسعة بّي املوازية و انعدام معامل احلق أثناء جتاهل األب إلب

 األب 

 و ولده وتعريض ملظاهر احلرمان اليت يعانيها هذا الولد .

  

 ـــ ج ـــ الموقف الثالث ) سفر الولد ومعيشة االغتراب بفرنسا ( : 

يغرتب هذا االبن يف فرنسا ويعيش هناك ملّدة معتربة كباقي الشباب اجلزائريّي الذي يستقّرون هناك حبثا 

و  لالستئناسعن فرص العمل ، ويطول اشتياق الشاعرة لولدها وال جتد سوى نظم القصائد املغّناة جماال 

)  تمع واعتقادهم يف طائر الزا  فكار اجملوتبديد حرائق الشوق املستمرّة ، من هذه األغاين ما تنقد به أ

تقريبا مع إسم احلورية كوروين ، والزا   cornilleو" االسم اإلغريقي للزا   ( يف املوروث الشعيب التّبيب

و حسب املوروث الشعيب  أن هذا الطائر يستبشر به اإلخبار عن قدوم شخص   9نوع من الغراب ، "



أنه مشارك  ومنذ القدم يعترب الزا  والغراب  يف الثقافات القدمية ،غائب وعودة املسافر واملغرتب إىل أهله 

وبقيت آثار هذا   10على األخري بفكرة الرسول ، وهو من زمن غري طويل يرمز للنظام الربيدي العاملي "

اإلعتقاد يف الكثري من اجملتمعات املختلفة ، و جرت العادة يف اجملتمع منطقة سوف أن يكون تغريد هذا 

لكن هذا الطري مل يوّفق  ر على جدار املنازل طقسا مبشرا بقدوم املسافر املغرتب لذلك املنزل ، الطائ

 تغريده فوق جدار بيت الشاعرة ، فتخاطبه : 

 ِتْكذب عّني واه يا طيْر .....وين تـْجـيني نْـقّلك خيرْ 

تغريداته املسموعة باملنزل ، فهي بذلك الشاعرة تعرض املغالطة اليت ميارسها هذا الطري يف كل  من البداية 

تبطل وتستنكر هذا االعتقاد والعرف املبالغ فيه ، إذ تطلق هذا احلكم ) الكذب ( كأقصى حّجة  

تدحض رؤى اجملتمع له ، و تثبت ذلك استنادا من جتربتها اخلاصة ) وين جتيّن نقّلك خري ( ، كما ترى 

 غربة و مضارب الشوق املختلفة وتبّّي ذلك حّي تقول : بأن قدومه هو جمّرد تشّكل جديد ملالمح ال

 جاني ياللي ...............و يْـعيَّـْط من َمْرقَـْب عالي

 عالش َشغـَْشَبْتلي حالي .....تْـفّكـرنا كي كنّا ناسيين ْ 

 جاني الفجريـــة ..... و ْبصوتـــه يْــنادي َعَليَّ 

 12ِدْك مـش جاييْن ....و انت اوال 11قالي جيت للــزّكــوريــة

وكأهنا جتعل من هذا الطري رمزا للغربة والغياب ، عكس ما يعتقد فيه اجملتمع استشرافهم بقدوم مغرتبيهم 

وآماهلم بلقياهم ، لذلك فهي ختاطب فيه الغربة احلارقة ، وهتاجم يف حماورته صراعات اشتياقها لولدها ، 

 ( فوجوده هو زيادة يف حرقة االنتظار وآالم احلرمان ) عالش شغشبتلي حايل ... تفكرنا كي كّنا ناسيّي



، و كأهنا تريد القول أن عدم قدومه كان أفضل ، رغم أّن املشهد الذي تصّوره كان موحيا يف البداية 

بأمل اللقاء و خرب قدوم الولد ، إذا ما استنطقنا دالالت العبارات التالية ) جاين الفجرية ، يعّيط من 

 ياليل ( فالفجر أوىل مالمح اإلشراق وبناء األمل ، والعلو هو موضع تبيان احلقيقة مرقب عايل ، جاين

وتوضيحها ، لكن يكسر أفق االنتظار يف العبارة األخرية ) وانت أوالدك مش جايّي ( ، لذلك نالحظ 

عتقاد مظاهر انفعال ورّدة فعل موازية يف أبيات أخرى كأهنا تقابل خيبة األمل بصرف النظر عن هذا اال

 اخلاطئ إمجاال فتقول :

 أبيض يلّمْع ....صوَته من لَْبـعاْد يـسّمعْ 

 14ْمَشمَــّْع ....ما تـِعرفْـشي روَحْك ويْن  13يا ريتك في ُكوزْ 

( ، ابيض يلّمعحتاول أن تشّكل لنا صورة جديدة حلجم الشوق املستمر بداخلها ) من لبعاد  فاألم هنا 

وتطرح مقابل هذا الشوق أملها بلقاء ولدها إذا ما غّيب صوت هذا الطري ، وكأّن كل تغريداته كانت ، 

 إثباتا للفراق واالبتعاد و لذلك فهي ترى يف غايبه ) الطري ( أكثر أمل وحظ ، عكس املعتقد املعروف . 

 حنت قصائدها نقدهوبّينت صورهتا للمجتمع الذي ش االجتماعيةهكذا أعطت األم الشاعرة رؤيتها 

ماديّة ،  ووعرضها ملظاهر احلرمان واالحتياج على مستويات عّدة، روحية ، وطرحت مهومه ومتابعه 

لذلك فهذه املواقف نراها من ضمن النماذج الشعرية املوضحة لنقد الشاعر الشفاهي للمجتمع ، وتعبريه 

من ضعف على مستوى خاصة ات اخلاص عن آالمه و احتياجاته ، رغم ما يظهر يف أراجيز الشاعر 

) الوزن ، وحدة  األدوات الفنّية املشّكلة خلصائص النص الشعري املكتمليف الشعرية و قلة الصياغة 

و  ) األرجوزة النسوية (  الشفاهي هذا الفن ، نظرا خلصوصية  والقافية ، نظام اللغة ...إخل ( الروي

 رصدا ملشاهد ومواقف هذه املدّونة الشفاهية البسيطة ، لكن نلمح يف  عامةالشاعر الشفاهي  لصليقة



وفقه  تو أسس اوغنائه اموضوع بوحه ة وجعلتهالشاعر شغل هذه األم  ععن واق خمتلفا  ااجتماعية وتعبري 

 وتصّورات خمتلفة لثقافة اجملتمع وذهنية أفراده املتنّوعة .  متعددة  نقدية رؤى
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