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1

 سـوسيصؾقحة 

م(1) 

 ةـؿؼدؿ
ممتعٓد مبلغواسفا ماظشعؾقة مايؽاؼة معن ماظشػأذؽال ماظؿعؾري موذؽال مماوعصدري
متأمعن مٌا ماظرتاثماظعاٌي، معصادر مععطقاتماجؿؿاسقةمؿضؿـهػٓم موتارخيقة،معن

مهؿؾهمعنمم،غػلقةتربوؼةمو ماإلمؾقؿقة،ممأخالضقة،موتعضقوعا غلانمعـذمادؿعؿؾفا
م ماظؼدؼم ماجملؿؿع مآالعهعمواظؿكػقفظؿوسقة ماالجؿؿاسقةممن مباظضغورات اٌرتؾطة
مواظـػلقة.

م مواالػؿؿام ماغشغاالتماظٓدبفا م،اردنيمظؾرتاثماظشعيبماظعاٌياظقوممػومعنمأٓػم
ؿفامغؿاجفامألػؿقإواظعؿلمسؾىمإسادةمم،ومتفؿقشفاأسؾىمسدممضقاسفاممعـفممحرصا
اظدورمم-سؾىمدؾقلماظذطرمالمايصرم–وػيمم؛ مٓدؼفاتاٌكؿؾػةماظيتماألدوارممقةوأػؿ

ماظرتبويواظم،يفمتـؿقةمخقالماظطػلموودائلمعنمأدواتموعامحيؿؾهاظؿعؾقؿيم مدور
ماظؾغويمواألخالضي مذظكم.وطذظك معن مطؿبممواألػم متوثؼه ممل معا متوثقق ميف دورػا
وثقؼةمعفؿةممتعٓدمظكذبصفيمم،ةعنمساداتموممارداتمذعؾقماالجؿؿاعسؾمماظؿارؼخمو

مٌعرصةمصػاتماظشعوب.م
ماظشعيب ماظرتاث مبدرادة ماالػؿؿام مبمػوم،سؿوعام،إٓن ماظشعوبماالػؿؿام درادة

عنمأػٓممتؾكموايؽاؼةماظشعؾقةمم،ؼاواظيتمدٓفؾفاماظؿارؼخمشريماٌؽؿوبمواٌـؼولمذػ
مسنماٌؼوعاتماظػؽرؼةمظإلغلانمآؼوػاتماظشاٌروٓؼ وهلذاممظشعيب.ةماظيتمطشػتمظـا

                                                                                                                                   
ي واؾؼّقم االخالؼقة يف احلؽاقة اؾشعبقة يف اؾغرب اؾسؾوك االجتؿاعم،(1022)مصؾققةم،دـوديم1

 م.تؾؿلانمأبيمبؽرمبؾؼاؼد،ماظشعيب،مجاععةميفماألدب،مأرروحةمدطؿوراهم،اجلزائري
(1) Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie.  
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م معنماػؿؿاعاتمسؾمماإلغلانم-بلمأطقد-ظقسمبعقدا معفؿّا مجزءا متعٓد وؼؾؼىمم.أٓغفا
ميمظؾفؿاسات.وشػػوماٌلاػؿةميفمتوثققماظؿارؼخماظاظغرضماظرئقليمعنمدرادؿفام

  اإلصار اؾعام ؾؾبحث

ماظؿعابريماظا متراثموصنموذؽلمعنمأذؽال ماظشعؾقة ماظيتمهؿلموشػيؽاؼة مؼة
زبزوغامثؼاصقامُعؽـػامعنمغؿاجمذيعيمؼؿلمممبفاراتماطؿلؾفامجٓراءميفمعضاعقـفام

ماظظاػرةم اظرتاطؿاتماظؿارخيقةماظيتمأضػتمصؾغةماًصوصقةمواحملؾقةمسؾىمػذه
االجؿؿاسقةمواألدبقةماٌرتؾطةمباظذاطرةماظػردؼةمواىؿاسقةمظؾؿفؿؿع،محقثمتعؿربم

مقةمواالجؿؿاسقة.مماألخالضقةمواظـؼاصعـظوعةمعؿداخؾةموعؿؼارعةمعنماظؼٓق
ماظؿصور ماظؿلاؤالتمماظعاممعنمخاللمػذا معن مػيممفا:أػٓؿاغؾـؼتمذبؿوسة عا

ماظيتم مواظلؾوطقة ماظَؼِقٔؿٖقة ماٌـظوعة ماظغربممايؽاؼةمتؿضؿـفاعضاعني ميف اظشعؾقة
مدصعمباواهمتوجقهماظلؾوكموضؾطه؟ّؿامإغلاغقةمتػلمهؿلمايؽاؼةمٔضقم؟اىزائري

ماظشعؾقة مايؽاؼة ماٌعقشيمماؼوذػماصـقماجـلمؿؾارػاباسمتؽشف ماظواضع سن
حقثمادؿطاعماٌؼاوعةميفمدؾقلمغؼلمتصٗورمحؼقؼيمظؾواضعموايقاةماظقوعقةمظؾػرد،م

ماظـؼاصقة. موريوالته مبلغظؿؿه ماظدراداتمماالجؿؿاسي مجٓل مصنٓن مأعر مؼؽنمعن وعفؿا
ةماظؿعؾريٓؼاظعاٌقةمواظعربقةموؿعمسؾىمأٓنمايؽاؼةماظشعؾقةمتؾؼىمعنمأٓػمماألذؽالم

مأحداثماجملؿؿعموتعؽسوشػاظ مظـا ماظيتمتصٓور معواضػهمؼة وألجلمذظكمجاءمم.ظـا
مبقاوظةماظؽشفمسنمعضاعنيماظؼقمم ؼؿعّؾقوػومم،ػذاماظؾقثمطؿابةجراءماظداصعمإل

ايؽاؼة،مإضاصةمإديماظعؿلمسؾىممتضؿـؿفااألخالضقةمواظلؾوطاتماالجؿؿاسقةماظيتم
م.تػؽقكمبـقؿفا

م مأن محاوظـا معا مدرادؿـاػذا ميف مبه ماظؾقثمػذهمغؼوم متؼلقم مبعد ثالثةممإدي،
مبـ"أمناطمايؽاؼةموأصـافماظؼٓصمصلعام.ضلامأ ماألولماٌودوم مماظؼلم ؼدمصاظشعيب"

م مغؼاط مثالث مإدي ماظؿطرق مصقه ماظؼصصقةمم:ػيمربورؼةحاوظـا ماألجـاس هاور
مإجرائي معػفوم مضؾط معع ماظشعؾقة مايؽاؼة معػفوم مبـاء مايؽاؼة، معع موتداخؾفا

معنمتصٓووهلا،م مؼشوبفا راتمواخؿالصاتمراجعةميفماألداسمتصـقفمايؽاؼةموعا
متعد مواظؿكٓصإدي مواٌـاػج ماٌؼاربات مبـ"اظلؾوكمأٓعمصات.د ماٌعـون ماظـاغي ماظؼلم ا

صصول:مؼؿعؾقماألولمبطؾقعةممةسـهمثالثمتصؿػرسماالجؿؿاسيميفمايؽاؼةماظشعؾقة"
ودؾوطاتمتؿعؾقمبلغظؿةماظزواجمواظؼرابةمةمعنممتـالتمةمواألدرٓؼايقاةماالجؿؿاسٓق

مأٓع مايؽاؼة، معنت ميف ماالجؿؿاسقة مواظعالضات ماألدري مصريتؾطمواظؾـاء ماظـاغي ا
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مواظػوضقةم ماظؿقؿقة مبنيماظُؾـقة مظؾعالضة مواالضؿصادؼة ماظدؼـاعقةماالجؿؿاسقة باٌـظوعة
م ماالجؿأٓعوظؾؿفؿؿع، مبؿػٗرساتفا ماظلؾطة معضاعني مصقعاجل ماألخري ماظػصل سقةمؿاا

مؼرتتبمس موعا مزواػر.ـواظلقادقة معن مػذهميفمميفمحنيموضػـافا ماألخريمعن اظؼلم
معللظة مسـد محقثمتضٖؿنماظػصلمماظدرادة ماظشعؾقة" ميفمايؽاؼة ماألخالضقة "اظؼٓقم

ماظؼقمم مبعض مادؿـؾاط مصقه محاوظـا ماإلجيابقة، ماألخالضقة ماظؼقم معن ممناذج األول
مو مباظزواج ماٌؿعؾؼة ماإلجيابقة مأٓعاألخالضقة مواظؼرابة، ماألدرؼة ماظػصلماظعالضات ا

مصكٓص ماالضؿصاديماظـاغي ماظُؾعد ميف ماظيتمتؿفؾى ماالجؿؿاسقة ماألخالضقة مظؾؼقم صـاه
موايٓث مواظؿشارك ماظؿؽاصل مٔضَقم معن مواظلقادي مواظعداظةممواالجؿؿاسي ماظعؿل سؾى

مظقم،االجؿؿاسقة ماألخريممناذجؿضٓؿن ممًااظػصل ماظلؾؾقةاظؼٓق"عن اماظيتمتضؿـؿفم"م
 عـفاماظلكرؼةمواظؿفؽمموغؼدمبعضماٌؿارداتماالجؿؿاسقة.م،ايؽاؼةماظشعؾقة

 احلؽاقة اؾشعبقةؿػفوم 
ميؽنمضؾطمايؽاؼةماظشعؾقةمطـؿطمعنمأمناطماألدبماظشعيبماظذيمؼعٓدمجزءامالم

ماتلؿتمباظؿداولم ماظشعيب، ماٌلثور مأو ماظػؾؽؾور معن بموبنيماظشعمواالغؿشارؼؿفزأ
ممؼةماظيتمهاطيمأحواهلوشػإديمجقلمسنمررؼقماظرواؼةماظمعـذمزعنمبعقدموعنمجقل

مةاظشعؾقمؼةجـاسماظؿعؾريوهلذامتعدمعنمأػٓمماألم،ماالجؿؿاسقةموتصورمعظاػرمحقاتف
ماإلغلانمدأبمصؼدم.عنماألجـاسماظؼصصقةماألخرىموبؼاءحضوراممػاأطـرمومةؼوشػاظ

واتي"،م"اٌداح"م"ايؽم"مأوباظراويؼلؿىم"معامسنمررؼقمؾىمرواؼؿفاسمعـذماظؼدؼم
م"اظؼوال متؾكماٌؾاظغةمإاّلم؛ميفمدؾقلمإرضاءمعلؿؿعقفمواحبقثمباظغ"مأو مأٓنمورشم

ممضقؿةمواحرتاعامماظـاسمأطلؾؿف تؼاظقدموععؿؼداتمساداتموعنمععارفمومغهؼرووٌا
مذعؾقة.

م مسؿوعًا مايؽاؼة معػاػقم متداخؾت م"اظلرد"وم"راخؾاإل"وم"احملاطاةعع
موم،"اظؼٓص"و ماظهلذا مععاغقفااغؼلم ماظؾغوؼةمم:داردونميفمهدؼد موردمصؿنماظـاحقة

م م"حؽى ماظعرب: مظلان مصالغاميف محؽقت م"طؼوظك ماظؿؼؾقد مأو ماحملاطاة مأو حؽاؼة
عاممحدؼـاميفمععـىمحؽقؿه،مويفمايدؼث:وحاطقؿهمصعؾتمعـلمصعؾهموحؽوتمسـهم

مدٓر موطذا، مطذا مظي موأٓن مأغيمحؽقتمإغلاغا مواحملاطاةمغي مصعؾه مصعؾتمعـل أغي
م.2شابفةمؼؼال:حؽاهموحاطاه"اٌ

                                                                                                                                   

 ي(.-،ماظطؾعةماألوديم)و23اجملؾدممر،ادصدارم،مت،مبريواؾعربؾسان ،م(2881)مابنمعـظور2 
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م مأؼضا ماخؿؾطت ماٌصطؾقاتطؿا مبني مواظؿعرؼػات مأٓدىمم،اٌػاػقم ممّما
وثةمصػيمعصرمتلؿىم"ايٓدم،اظعربيمهتمعلؿقاتمزبؿؾػةمعاملإديماغؿشارػاميفماظ

م"ايؿوتة"م،اظشعؾقة" متلؿى ماظشام مبالد ماظعربقةمأٓعم،ويف ماىزؼرة ميف ما
م موم،"اظلاظػة"صـ مضطر مأٓعا م"ايصـ ماظؽوؼتم"ايزاؼات" مويف مزاوي" اإلعاراتمويف

م مخروصة" مظي م"خرف متوغس مويف مواظلاظػة" م"اظلاظػةمو"اًروصة ماظعراق يف
مم،وايفاؼة" ماظلودانأعا متطؾقمم.3"ايفوه"مصـميف ماظيت ماىزائر مشرار  سؾى

ًُِرؼَػة"،مسؾىمايؽاؼةماظشعؾقة َطانماِرٔصةماظٔشق"ِعَكاِرَصة"موؼؼالم"َخاَرْصَؿْكمأِعَكم"ا
 "حاجقؿكم"ِعَقاِجَقة"موؼؼالم"أيَفاَؼة"مأوم.مطؿامؼطؾقمسؾقفامطذظكسؾىماالِوَراِن
م....عامجقؿك"

صاظؼؾائؾقةمتطؾقمم،ففاتمواٌـارقماىزائرؼةدبؿؾفماظؿلؿقةمطذظكمحلبماظّؾ
مادم "ثقؿوذوػا"مواٌـارقماظؿارضقةمبادمم"تـؼلت"مأوم"تـؼاس"موايلاغقةممسؾقفا

مورش م"اٌراد". محيٓدبادم مسـواغفا مأٓن مإاّل ماظؿلؿقة ماالخؿالفميف مبلٓػم ماظعـاصرمد م
ماظؾارزةميفمايؽاؼةمطادمماظؾطلمأومحادثمعنمحوادثفا.

ماظشعوبمٓنوأل مبني مباظغة مأػؿقة مم،ظؾقؽاؼة مباػؿؿامصؼد مبنيمُوظٓقت مطؾري
مأضدمماظػـونماظشع ؾقةموأطـرػامترحاالموأذٓدػاماظؾاحـنيمواظداردنيمباسؿؾارػامأؼضا

مبؼاء مأٓدى ماظذي ماألعر مإ، مدراداتمزبؿؾػة مزفور مأػٓؿمدارتدي مفا إذؽاظقةمحول
 اظؿصـقف.م

 اؾرائدة اؾعادلقة اؾدراسات

ماظدراداتماظرائدةميفم ماجملالعنمأضدم مبلٌاغقاممػذا عامذيعهماألخوانم"جرؼم"
م مجورطي موعؽلقم ميف محؽاؼاتمذعؾقة، معن مبعضماحملاوالتمإديرودقا مجاغب

م مأػٓؿفا:األخرىميفمزبؿؾفمأرجاء م"اظػوظؽؾوماظعامل موتارخيه"مردرادة مضضاؼاه :
عنماألوائلميفماظعاملماظذؼنماغؿؾفواممٓداظذيمؼعم4ؼوريمدوطوظوفمظؾؾاحثماظرودي

ماظشعؾقة ماظـؼاصة مأػؿقة ماظؿـوؼهمػم،إدي مأػٓؿفا مسدؼدة مضضاؼا مإثارة مإدي مبه مأٓدى ؿا
م مإضؾقؿقا موأػمواظؿلطقدبرتتقبمايؽاؼات ماالجؿؿاسقة مضقؿؿفا ماظعؾؿقةسؾى ،مؿقؿفا

                                                                                                                                   
،ماألدؽـدرؼة،مدارماظوصاءمظدغقاماظطؾاسةماؾؼصص اؾشعيب اؾعربي يف ؽتب اؾرتاثم،(1005)ماظصؾاغم،عردىم3

 .44.مصم،واظـشر،ماظطؾعةماألودي
سؾدمايؿقدمومترذيةمحؾؿيمذعراويم،اظؼاػرة ،ؼضاقاه وتارخيه ،اؾػوؾؽؾورم،(1000)مدوطوظوفم،ؼوريم4

 .اهلقؽةماظعاعةمظؼصورماظـؼاصة،ماظطؾعةماظـاغقةحواس،م
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اظذيمتـاولمصقفامم5"عورصوظوجقةمايؽاؼة"مواألعرمغػلهميفمدرادةمصالدميريمبروب
مخراصٓق محؽاؼة معائة محواظي مرودٓقدرادة مواٌؿغريةة ماظـابؿة ماظعـاصر مبفا محٓدد ممة

ممعنمأٓػمقانأٓنمػاتنيماظدرادؿنيمتؾؼمإديوودرماالذارةمػـامم.يفمايؽاؼةماظشعؾقة
جملالميفمصفممذكصقاتماظشعوبمصفؿامدضقؼا،معامأطٓدهماظعدؼدماظدراداتميفمػذاما

ممحولماألدارري.مهحبوثعنماظداردنيمأعـالمظػيمدرتوسميفم
مأٓع ما ماظدراداتمم،اظعربيمملعااظيف معن مذبؿوسة مأؼضا مصقه متراطؿت  صؼد

م متوصؾت معا مرأدفا متـاولمإسؾى مإعؽاغقة مإدي متطرضت محقـؿا مإبراػقم مغؾقؾة ظقه
ماظش ميضارة موذبؿؿعهايؽاؼة ماظدراداتماظشعؾقةممعبمووصفمبقؽؿه مطؿابفا يف
ػذامإديمجاغبمدرادةم،م6أذؽالماظؿعؾريميفماألدبماظشعيببنيماظـظرؼةمواظؿطؾققمو

ماظؼؾؿاوي مم،دفري مأروى ماظدؼن، مدعد مسـؿان...طازم ماخلسؾده ماٌغرب، ميف مأٓعا
مأػؿٓقموتوغس معن ماظؾاحـون مأواله ممبا ماظدول مباضي مسن ماالػؿؿام مؼّؼل مهلذامصؾم ة
ماىـس مصؼد مواظدراد، ماظؾقوث مدرادةعـفماتتعٓددت ماظشاذظيما ممعصطػى

م...7بؿوغسسؾدماظوػابمبوحدؼؾةموموعصطػىمؼعال
مح ماٌعرصة ميف ماياصل مصاظرتاطم مغوسي مايؽاؼة  ،أدبقةم:رؤىاظمدعؿعٓدوول

مغػلقة.. مأغـروبوظوجقة، مغظرؼةمم.دودقوظوجقة، مععطقات متػرز مأن ادؿطاست
مجعلم،تػلريؼة ماظدراداتممما مغذطرػام،ػذه ممل مصِؿم،وأخرى ورذاتمٔظماقُتعد

ماذؿغالمسؾىمايؽاؼةميفمبـقؿفاماظعؿقؼة.

 أحباث يف احلؽاقة اؾشعبقة اجلزائرقة
ماظدولموإٓغ مأؼضًاماىزائرماؿامحذتمحذوػملمتؼؿصرمدرادةمايؽاؼةمسؾىمػذه

ماظؾقث ميف معؿؼدعة مخطوات ماٌلؿشرضونموخطت مبفا مضام ماظيت ماىفود مصؾعد ، 
ماظؼرن ماظـاغيمعن ماظربع مماظؿادعمسشرميف ماظشعؾقة مباظـؼاصة ماػؿؿاعفم م-يفمررؼؼة

ماظشعيبمُدفؾتم ماظرتاث مٌواد مواظؿدوؼن ماظؾقث ميف معفٓؿا محضورا مدفؾوا حقث
ػرغلقنيمعـفمماظحبقثمتـاولماظعدؼدمعنماٌلؿشرضنيم،مععظؿفؿاميفمدصاترمخاصة

ؾرياموذظكمظوظعفممباظـؼاصةماظشعؾقةمٌانمايؽاؼةماظشعؾقةمواػؿؿوامبفاماػؿؿاعامطاألو
                                                                                                                                   

ماظؾقضاءم،ؿورػوؾوجقة احلؽاقةم،(2875)مبروبم،صالدميري 5 ماظشرطةمم،اظدار ماًطقب، مإبراػقم ترذية
م.اٌغربقةمظؾـاذرؼنماٌؿقدؼن.

مماظطؾعةماظـاظـة.ماٌعارف،دارمماظؼاػرة،،مأشؽال اؾتعبري يف األدب اؾشعيب،م(1981)غؾقؾةمم،إبراػقمم6
7 Bouhdiba, A. (1994), L’imaginaire maghrébin, étude de dix contes pour enfants, 

horizons maghrébins, Tunis, éd. Cérès.  
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مإديمتلفقلمورصدمطلماٌلثوراتماظشعؾقة، ماظورنمحقثماوفوا ممبكؿؾفمأضطار
م ماًصمدرادةمفاعـغذطر مبـت مضصة متـاوظه ميف مبادي ماَىاِزَؼةمم8روغي مودرادة
2785مأظػرؼدمبالمظـ

مم.278710،مثممػارمتنميؽاؼاتمبينمػاللم9
م ماظدرادات مبعض محاوظت ماىزائرؼةماالدؿؼالبعد مايؽاؼة معػفوم مهدؼد ل

مدرادؿفا"اظؼصةمماوعـف مجاغب مإدي ماهلالظقة" مضرؼش"ظؾلرية مروزظني مظقؾى درادة
سؾىمدالظةمايؽاؼةممادتمصقفواظيتمأّطم11"اظشعؾقةماىزائرؼةمذاتماألصلماظعربي

إديمجاغبم.مألصؽارهموععؿؼداتهماظرادكةمهتصوؼرموصدقاظشعؾقةمسؾىمروحماظشعبم
ؿقدمبوراؼومظؾؼصةماظشعؾقةميفمعـطؼةمبلؽرةموايؽاؼاتماًراصقةمدرادةمسؾدماي
ماظيتمسؿؾتمسؾىممظؾؿغربماظعربي ماظدرادة ماإلرثماىؿعيمػذه مإغؿاجمػذا إسادة

م ماٌكؿؾػة، ماظشعؾقة ماٌؿاردات معن مذبؿوسة معضاعقـه ميف ماوهمصؼاظذيمحيؿل د
مماظؾاحث محيؿؾه موعا ماٌقدان مبلػؿقة مإلدراطه ماٌقداغي ماظؾقث معوروثاتمسبو عن

ذعؾقة،موعنمواربهماألوديميفماظؾقثماٌقداغيموربؿهممبـطؼةمبلؽرةمخاصةمضرؼةم
ماظيتمتعؿربممنوذج متراثمماعٓفؿمادقديمخاظد معن ماٌـطؼة مهؿؾه مٌا مسؾقه ارتؽز

صالدعريمبروبماظذيمؼعؿربهممعـفجمماٌـاػجماظيتماسؿؿدػاماظؾاحثموعنمأٓػمحؽائي.
مم.واٌـففيعف٘ؿامعنمحقثماظطرحماظعؾؿيم

طؿامجيدرمبـامأنمغـٓوهمباظدراداتماًاصةمباظرتاثماألعازؼغيماظذيمزلمحؽرام
دواءمتعؾقماألعرمباىؿعمواظؿدوؼنمواظؿوثققمم،سؾىماٌلؿشرضنيمظلـواتماالدؿعؿار

ماألطادميي،أ مواظؿقؾقل مباظدرادة محقزاممو مبذظك ماألعازؼغقة مايؽاؼة مصلخذت
مسؾى ماىزائرؼة ماظشعؾقة ماظدرادات موزؾتمجفودممعن ماظؾففاتماألخرى، شرار

مغلقب مطقودف مواظؿدوؼن ماىؿع ميف مرادكة معمظػهمم12اظؾاحـني مخالل معن
"ايؽاؼاتماظؼؾائؾقة"،ممسؾيمبنمسؾيمزؼـبوم"حؽاؼاتمجزائرؼةمعنمجرجرة"،

                                                                                                                                   
8 Basset, R. (1905), « La légende de bent el khass », in Revue Africaine, n° 49, p. 18.  
9Alfred, B. (1902-1903), la Djazia, journal asiatique, XIX et XX, p. 192. 
10 Vaissière, A. (1892), « Les Ouled-rechaich (cycle héroique des ouled-hillal) », in Revue 

africaine, n° 36, p. 312-209. 

مضرؼش11  م، مظقؾى مدؼوانماؾؼصة اؾشعبقة اجلزائرقة ذات األصل اؾعربي ،(1006)روزظني ماىزائر، ،
 اٌطؾوساتماىاععقة.

12 Nacib, Y. (1982), Contes Algériens de Djurdjura contes populaire, Paris, éd. Publisud.  
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"اظوردةمايؿراء"ممحولمرابحمبؾعؿريوم"ايؾةماظلقرؼة"،حولممسؿروشمراوسو
م.13ضصصمذعؾقةمعنمذرقماىزائر"

اظؾقثمحولمايؽاؼةماظشعؾقةممسؾىوامنمملمغذطرػمماغؽٓؾونموآخروءماظؾاحـػمال
ؼنمطلماظـعوتمواألوصافماظلؾؾقةماظيتمأظصؼتمباظـؼاصةماظشعؾقة،ماىزائرؼةمعؿقٓد

مظدرادةمايؽاؼةماظشعؾقةماىزائرؼة.ةمجعمأدادقاعرمؾواحقثمز

 ؿـفجقة اؾدراسة

م محؼال ماظشعؾقة مايؽاؼة مظؾدراداتماالمتـل مواألغـروبوظوجقوادّعا م،اجؿؿاسقة
مٓج مسؾقه مأذيع معا ماظرتاثماظشعيبوػذا ماظداردنيميف مصؼدل مارتؾاطمم، مسؾى مأطٓدوا

ماأل ماالجؿؿاسقة مواألغـروبوظوجقا ماظـؼاصقة مم،باظػوظؽؾورمواألثـوجراصقاغـروبوظوجقا
م متلثري مجاغب ماظشػاػيماألإدي مباظؿعؾري ماًاصة ماظـؿاذج ميف ماظؾغوؼة غـروبوظوجقا

مباظؽؾؿاتمواظعؾاراتمطقؽاؼات مظؿلثرػا مغظرا مم،14اظشعوبمواألدارري متعٓدوظذظك
ؼلخذمبعنيماالسؿؾارم،معنماألدبيمإديماالجؿؿاسيماعفٓؿماععرصقمالػذهماٌؼاربةماغؿؼا

م مإغؿاج ميف ماظػاسؾني ماظؼٓقم مواٌكقالممفاإغؿاجوإسادة متـلفم مظلؾوطات وتردقخ
ـامأعاممجـسمألٓغوم؛األغـروبوظوجقةتهمسؾىماٌؼاربةمايفمدرادؿـامػمزغاتؽراماظشعيب.
ماظشعؾقة،عنمأٓػ والبدمعنماظؽشفمسنماٌعـىماظذيمحيؿؾهمممماألجـاسماظؿعؾريؼة

ماظٔؼٓق مواظلؾوطاتعنمخالل ماظشعؾقةمم مايؽاؼة مػذاممطؿام،اظيتمتؿضؿـفا مظـا أتاح
ماظؿصـقف.اىؿعمواظؼقاممبعؿؾقةمأؼضاماٌـفجم

ماظ ماظطابع مميٓقزػا ماظشعؾقة مبعضممجاغبمديإم،يشػوصايؽاؼة زبطورات
ماىزائري ماظغرب ممبـطؼة ماًاصة ماٌدوغة ماظشعؾقة زبطوطممفاأػٓؿم،ايؽاؼات

مبؾقؾػاوي موػرانمحملؿد مسشرم15عن مأربع مسؾى  إضاصةمم،حؽاؼةمةحيؿوي

                                                                                                                                   
مم،بؾعؿري 13 مؼصص شعبقة ؿن شرق اجلزائر :اؾوردة احلؿراء ،(2870)رابح ماٌـشوراتم، بارؼس،

 .اىزائرؼةمواظعؾؿقة
م،دراسة ؿقداـقة ،األـثروبوؾوجقا ودراسة اؾرتاث اؾشعيبم،(1007)مأريدمعصطػى،مصاروق14 

 .دارماٌعرصةماىاععقة اإلدؽـدرؼة،
Bascon, W., « Folklore and anthropology » in the study of folklore d. Bu A. Dundes, 

prentice-Hall Englewood cliffs N. J 1965 P.  
باٌدؼـةماىدؼدةم 2821 بنمديتمػوارؼةمبوػران.موظدمبؾقػاويمدـةسـدمحػقدتهمممتماظعـورمسؾىماٌكطوط15 

مدـة متويفمبػرغلا مواظغـاء،م 2882 بوػرانمو موزػرةمذبؿوسةمعنمايؽاؼاتمواظشعر مبؾؼادم ورثمسنمواظدؼه
م:فاأػؿصدرتمظهمأسؿالم .2840 حمدـةاػؿممباٌلر
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مسشرمديإ مسؾى مهؿوي مأخرى محؽاؼةؼذبؿوسة مرريوغة ظؾؾاحـؿنيمن  16عفاجي

مسائشة ماإلم،17وواضح معع ماإذارة مايؽاؼات مبعض مادؿعـدي ماظيت مظشعؾقة مبفاما
ماظؽؿابيفم.م18ذرافمسؾدماظرريانمبوزؼدةإصرؼقمحبثمهتمذيعفاممـايفمدرادؿ

نمعؿـامظـالثموثالثنيمحؽاؼةمٓووادؿطعـامبذظكمأنمغؽم"اىزائرؼةماألدارريضاعوسم"
م.اظدرادةمًاذعؾقةمخاصةممبـطؼةماظغربماىزائريمظؿؽونمعوضوس

 ةاؾسؾوك االجتؿاعي يف احلؽاقة اؾشعبق
موأغظؿؿهمولتـا ماظشعؾقة مظؾقؽاؼة ماالجؿؿاسي ماظؾـاء مسن ماظؼلم مػذا اظيتمميف

ماظعالضاتم مدور مغؿقفةمماإلغلاغقةتعؽسمظـا مبقـفا ماظيتمتؿػاسلمصقؿا واالجؿؿاسقة
مم،اظؿعاونماالجؿؿاسيمواظرتابطماألدريمواظؿؼاربماظعائؾي اظعالضاتممتهاػوعنمأٓػم

وػيمسالضاتممداسماظزواجمأوماظصداضة،ؾـىمسؾىمأاٌوجودةميفمايؽاؼةمسالضاتمُت
ماألدر مداخل مندػا متـشلمم،ودٓؼة ماظيت ماٌصؾقة موسالضات ماظؼرابقة، واظعالضات

مدقة.خارجمػذاماظـلقجمتؿؿـلميفماظعالضاتماالضؿصادؼةمواظلقا
م مظـا مظؾؼظفر ممألودياوػؾة مايؽائقة معنمخاللمذبؿوسؿـا ماظلؾوطاتمجبالء أٓػم
مترتؾط قة واألسرقة ؽاؾزواج واؾعالؼات األسرقة االجتؿاع بايقاةماظيت

ممأدسمايقاةمٌامعنمأٓػمأٓنماظزواجميفمايؽاؼةماظشعؾقةمػومصؿنماظواضح واؾؼرابقة
ماجملؿؿع مبنيمأصراد مأػؿقة معن ممناذجمسدؼدةمموهلذام،ظه ماظشعؾقة شطتمايؽاؼة

محؽاؼةيفمماضطراباتمأدرؼةسـهمعنممموعامنمايرمأوماالخؿقاريمظؾزواجمطاظزواج
ماظِزؼِن"موحؽاؼةم"ِخـٔقْػَلةاميفمأٓعِغَفةمُعواَلةمَدِؾِعمِدَوأظِف"،م"ُظو الَظةممحؽاؼةم"َحِد

ماظَرٔذقِد" مظهمعنمم"اظزواج"ضرورةمسؾىمؿلطقدمقفريماظصماظـَِلا"موحؽاؼةم"َػاُروِن ٌا
مم.ةميفمايقاةماإلغلاغقةأػؿٓق

                                                                                               
La poésie orale maghrébine d’expression populaire et la poésie arabe populaire de 

l’Algérie Edition. maspero, 197. 
16 Mehadji, R. (2005), Les images féminines dans les contes populaires algériens, thèse de 

doctorat, université d’Oran.  
أبيممجاععة،ماظشعيبماألدبميفمرداظةمعاجلؿري، اؾؼص اؾشعيب مبـطؼة غؾقزان ،(1004) سائشةم،واضحم17

 تؾؿلان.ممبؽرمبؾؼاؼد،
ماظرريا 18 ماظؾقثموػران،م،ؼاؿوس األساصري اجلزائرقةم،(1004)مبوزؼدةم،نسؾد معرطز معـشورات
 .االجؿؿاسقةمواظـؼاصقةماألغـروبوظوجقايفم
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محدودمسـدميؼـؿفمالماظؼرابيماظـلقمأٓنماظشعؾقةمايؽاؼةميفماظواضحموعن
ؿاميفمطمأخرىماجؿؿاسقةمصؽاتمقشؿلصم،أبعدمػومعامإديمميؿٓدمبلماألدرةماظواحدة

ماظَرأسي"اظيتمه موْظِد م"َشأغِم م"شاٍ"ممصقفامثـادحؽاؼة مايؽاؼة مبطل ماخؿقار سن
ماٌؿعارفمسؾقفا.متؼاظقدمسشريتهمبذظكمزباظػام،عنمضرؼةمأخرىمةمظهزوجظ

مايؽاؼاتماظشعؾقة متعؽسمظـا تػاصقلمسنمتكظفمم-يفمأشؾبماألحقانم-مطؿا
ةمطقؽاؼةم"َبْؼَرم،فاومتادؽةماظيتمتؿؽونمعنمزوجموزوجةموأوالدماجملؿوسةماألدرٓؼ

إالمأنمػذهماظعالضةمالمتلؿؿٓرمم؛تالحممأصرادماألدرةماظواحدةمتشريمإدياظيتمٔظقَؿاَعى"
األختمضؿلمأخؿفاممأوم،يفمبعضمايؽاؼاتماألخرى،مطؿقاوظةماألخمضؿلمأخقه

ميفموأ موُبوِخِرؼَصة"محؽاؼةعفا ماظَزسَػراِنحؽايفموم،"ِخِرؼِص م"َسِقِن ورباوظةمم،"ؼة
م"اٌؽؿوب محؽاؼة ميف مابـه م"األبمضؿل مبنيماإلخوةم، مجاغبمصراساتماظغرية إدي
ماظَرٔذقِد" م"َػاُروِن ماظَزسَػراِنم،واألخواتمطقؽاؼة م"َسِقِن مهدثـا"،وحؽاؼة ميفممطؿا

أدىممامّمم''اظوظد''اٌرأةماظيتمملمتـفبممدؾوطاتعضمبمسن"َبْؼِرةمٔظقَؿاَعى"ممحؽاؼة
كموػذامعامؼدسومإديمغشوبمغزاعموتػّؽم،صمعنمابنمزوجفاديمرباوظةماظؿكّؾإبفام
بعضماظلؾوطاتماظعـقػةماظيتمتشٓدماظلاععمإظقفامطاظؼؿلمواظذبحممؿاؼصاحؾفأدريم

م...وبرتماألسضاءمواظؿعذؼب
مغرىمبوضوح مأن ماالجؿؿاسيمظؾقؽاؼةاظـلمػذامداخلمأؼّضامغلؿطقع ذظكممقج

محقاتهم مبلارة مبلقطا مواجؿؿاسقا ماضؿصادؼا مغظاعا ماسؿؿد ماظذي ماظػردي اجملؿؿع
وػذامماٌؾؿصؼةمباألرضمواظطؾقعة،مععؿؿدامسؾىمجفدهميفماظرسيمواظصقدمواظػالحة،

بتغير الحياة الاقتصادية والاجتماعية  ىرمعنمصرتةمإديمأخرعامأغؿجمدؾوطاتمتؿغٓق

م. بين ألافراد تاجيةوالعالقات إلان ماظشعؾقة مايؽاؼة مادؿعؿؾت دؾوطاتموهلذا
مواالضؿصادؼةم"رعزؼة" ماظظروفماالجؿؿاسقة ماواه م،عنمأجلماظؿعؾريمسنمعواضػفا

ماظصراعم مذظك مظؿكؿزل ماٌؾك موأدقاد ماٌؼفور ماظػالح مبني ماظعالضات متؾك  خاصة
مػؿا معؿـاضضني مرعزؼن ممطاٌؿلّؾم"اظذئبميف مأنمواٌم".اٌؿلاعحواظؼـػذ مػـا الحظ

مادؿعؿالم مسؾى موباظؼدرة ماظرعزي مباظلؾوك ماٌكؾوضات مذيقع مسن ماغػرد "اإلغلان
مواظؿعاعلمبفا،مو ماظذيمُؼقولماإلغلانمعنمذبردمأاظرعوز مبؿعؾريمآخرمػو نماظرعز

 .19"حقوانمصقلبمإديمحقوانمآدعي

                                                                                                                                   
مظؾؽؿاب،ميف ـؼد اؾػؽر األسطوري واؾرؿزيم،)1005(مأريدم،دؼبمذعؾو 19 مايدؼـة ماٌمدلة مظؾـان، ،

م.26 .صم،ودياظطؾعةماأل
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مايؽاؼة مطقؽاؼةممأؼضًاماسؿؿدت ماظػالحي ماظعؿل ميف ماظشراطة مدؾوطات سؾى
موا ماظؼؿح"اظذئب مربصول مإغؿاج ميف ماذرتطا ماظؾذؼن م"اظذئبمم،ظـعؾب" وحؽاؼة

ايقؾةمواظـٓقة"ميفماذرتاطفؿام"موحؽاؼةم،واظؼـػذم"يفماذرتاطفؿاميفمإغؿاجم"اظؾطقخ"
مواظؾػت ماظؼؿح مصالحة ماظؿعاون"يف مػذا معـل مسؾى مضائؿة ماظواضعقة مصايقاة إذمم؛.

مأ معن مباظزراسة مؼؿصل معا مطل ميف موايقوان ماإلغلان مطانمؼشرتك مػـا موعن عور،
ممّم مواجملؿؿع مايقاة ميف ماٌفم مدوره مايؽاؼاتمظؾققوان معن مطـري ميف مؼظفر ا

 .م20اظشعؾقة"
موآًؿ م"اظػالح محؽاؼة متغػل مدائدامومل مطان ماظذي ماإلغؿاج ممنوذج مسن ماس"

ماظؼروي ماجملؿؿع ماألرضمبوادطةماىزائريميف مادؿغالل مصغاظؾامم".ادة"آًؿميف
واظؾاضيمم،أيمؼلخذماًؿسمعنماإلغؿاجميفماظلـةم،اسعامطانماظػالحمؼشؿغلمطكٓؿ

مؼلخذهمصاحبماألرضمأوماٌاظكمظودائلماإلغؿاج.
ظؿعؽسمبفمماظصراعماظؼائممداخلماظودطمم"طرعوز"ذكصقاتمايؽاؼةمادؿعؿؾتم

ماظيتم ماظلقادقة ماألوضاع مبلؾب مبمدا مؼزداد مطان ماظذي مواالضؿصادي االجؿؿاسي
ساعةمواىزائرمخاصة.مصنذامطانماظذئبمرعزماظؼوةممقةربااٌغماظؾالدمدةميفطاغتمدائ

ممصنٓنم،"اظلؾطة"و ماظػاّلح مرعز مواظـعؾب محؼوضهمم"اظؾلقط"اظؼـػذ مؼلرتجع اظذي
ماظلؾوضي"مرعزماظعدلمواإلغصاف."ماٌغؿصؾةمسنمررؼقمذكصقة

ربمصقفامعؿػـامػومأػؿقةم"اظذئب"ميفمايؽاؼاتماظشعؾقةماظيتمُؼماواظذيمادؿوضػـ
تادعدؼتم"مبطالميؽاؼاتمايقوان،موضدمُجؿعمظهماظعدؼدمعنمايؽاؼاتمطؿدوغة

م"الودت موعدوغة ماألوداطمم21"ؼادني" متداوظؿفا ماظيت ماٌشفورة محؽاؼؿه وتؾؼى
مو" ماظذؼب" مػي"سرس ماٌغاربقة مايؽاؼاتمذاظشعؾقة مأٓػم معن موػي مُبوغوارة" ؼب

 .ائرؼةاىزمواظؼرىاظشعؾقةماٌؿداوظةميفمذيقعماٌدنم
مصنٓن مأعر معن مؼؽن مموعفؿا مظؾقؽاؼة مأدادامواظلؾوطاتماالجؿؿاسقة مغرطز عؾـا

مؼؿؽٓو ماظذي ماىؿاسي ماظوسي ماظشاعلمجملؿوعسؾى ماظلؾوك ميف مضؿـٓقا ماألصراد،ممن
قمغوعمعنماظؿوازنمواالحرتامماظذيمػذاماظوسيماىؿاسيمطانمظزاعامأنمؼؿقّؼمويفمزٓل

مزممػذاماظؾـاءموتلاسدهمسؾىمتـظقممسالضاتهالمميؽنمأنمؼـشلمإالمبنغشاءمدؾطةمتال
م.اٌكؿؾػة

                                                                                                                                   
 .دارمعصرماحملرودة،ماظؼاػرةم،اػة اجملتؿعاألدب اؾشعيب وثؼ،م(1007)أريدمم،عردىم20

21 Laoust, E. (1949), Contes berbères du Maroc, Textes Berbers du groupe Berber –

Chlouh, haut et autres Atlas, Paris, Vol. 1 et Vol. 2. 
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اٌضاعنيماظلقادقةموعامؼرتتبمسـفامعنمدؾطةم اديمأػٓممغشريم،وعنمػذاماٌـطؾق
ماجؿؿاسي مم؛وتراتب مدؾطةمألغه موجود معن مالبد ماظلؾوك مأذؽال معن مذؽل مأي يف

م ماظؼدرة مهلا متؽون مصوبمأػدافمربددة، مواظؿلثريتوجفه ماظؿوجقه مسؾى مطاظلؾطة،
ماظعؼائدؼة مأٓػم: مموعن مػي ماظشعؾقة مايؽاؼة مسـفا متؽشف ماظيت اٌعؿؼدم"اظـؿاذج
مم”اظدؼين ماىؿاسي، ماظوسي ميف مباظؿصوراتمصاظرادخ موثقؼا مارتؾارا مأبطاهلا ريتؾط
،مةماظيتمتلاسدماألبطالمسؾىماالغؿصارمواظـفاحمأوماظػرارة،مطاظعـاؼةماإلهلٓقاظدؼـٓق

ماظِقَؿاَعى"مهدثـصقؽاؼةم" امسنمتدخلمتؾكماظعـاؼةماإلهلقةميفمإغؼاذماظطػؾنيمَبْؼِرة
م"ِخِرؼِصم موحؽاؼة ماألطل، معن مأبقفؿا مزوجة محرعؿفؿا مبعدعا ماٌوتماحملؿوم عن

مسؾىمهدثـاموُبوِخُروَصة" موورأ مدٓقده مابـة ماظذيمسشق ماًادم ماظعؾد مسن مأؼضا
ممرؾب مععفا متوارل مأن مبعد معـفا ممسؾىاظزواج مخادعةممواظدؼفاضؿل مأخؿفا وجعل
مضدمرزضتمبطػؾنيمؿا،مإالمأٓنماظؼدرةماإلهلقةمسؽلتماألوضاعمبعدعامطاغتماألٓمهل

ماألخرية، مأغػادفا متؾػظ مأن مضؾل موُبوِخُروَصة" مأخؿفؿامظم"ِخِرؼِص مبفؿا ؿعؿين
ٌَْؽؿُوِب"مأٓعمأنمؼؽرباموؼـؿؼؿامظواظدؼفؿا.مإدياظصغرىم فيمأؼضامهدثـامصامحؽاؼةم"ا

وػذامم،ظـامايؽاؼةميفمإرجاعمبصرمابنماظلؾطانتفامسنماإلساغةماإلهلقةماظيتمجلٓد
بػضلمايؿاعةماظيتمرؾؾتمعـهمأنمؼضعمأوراقماظشفرةماظشاصقةمسؾىمسقـقه،مظقعادم

 ظهمبصرهموؼعودمإديمورـهموؼـؿؼممعنمواظدهماظذيمحاولماظؿكؾصمعـه.
اظشعؾقةماظيتمعازاظتمماٌعؿؼداتعنمأٓػمممٓدؿعص ''األضرحةومحؽاؼاتماألوظقاء"أٓعام
تلـدمماتفمماظيترةميفماظذػنماظشعيبماىزائريمواٌغاربي،مصفيمربلماسؿؼادحاض
مععؿر"ماديإ مدقدي م"سرف مطقؽاؼة ماًارضة ماألسؿال معن مهدثـام ألوظقاء  اظيت

 حؽاؼة"ومسنمأحدماألوظقاءماظصايني،موػومرجلمؼؼؿدىمبهميفماظغربماىزائري،
ماظَرٔذقِد" مسن"ماظيتمَػاُروِن ماظؼماظوظٓي هدثـا ماٌؿداوظةمسؾد ماىقالغي"  ادر

مب ماظعربقة ماألضطار مععظم موسدٕدماضرتايف ماٌعفزات مهؼقق مسؾى مباظؼدرة مامسه  ن
ماظعالضةمبنيماظوظيمواىن معـفا ماهلآعة،مغذطر حؽاؼةم"َبْؼِرةمموهٓدثـام.عنماألعور

م ماظِقَؿاَعى" مأؼضا مهوؼل مإعؽاغقة ماظسن محقواغقةماإلؽائـات مطائـات مإدي غلاغقة
مب.اٌعزمأوماظؽالوم،طاظغزال

ماظعؼائدؼة ماظلؾطة مجاغب  ًةملدذب "اؾسقاسقةماؾسؾطة"مأؼضامػـاكم،إدي
مغوسنيم مميؾكميف مجؾارا مزاٌا مايؽاؼة مظـا متؼدعه مغوع مايؽام، ماظلالرنيمأو  عن

م معن مطل مُتعارض مضوة مجيعؾه معا مواظـػوذ ماٌال موؼعن معصايه مضد عارضمؼؼف
ماظعاد مشري مواظؿوزؼع ماظؿػرضة مؼلؿعؿل مواظواجؾاتذموغه، مظؾقؼوق مؼمديمم،ل  مّما



 سـوسي صؾقحة 

82 

ديماغعدامماٌلاواةمبنيمزبؿؾفمصؽاتماجملؿؿع،مطقؽاؼةم"اَىِوَػِرمٔصيمِخُقِوْرَفا"مإ
"،م"َػاُروِنم"َدعٔقِدموِدؼَاِبم،موحؽاؼةؿهودؾطابنماظلؾطانماظيتمهدثـامسنمشطردةم

محؽامماظلؾطةماظعادظة.أاظَرٔذقِد"،م"جازؼةمودؼاب"ماظيتمخضعمحؽاعفامإديم

 يف احلؽاقة اؾشعبقة األخالؼقة اؾؼّقم

معداصعام مظؾفؿاسة مصايا مظقصري ماظػرد متؼوؼم مبضرورة ماظشعؾقة مايؽاؼة  تمعن
ماًؾؼقةمواالجؿؿاسقةمحؿىمؼضؿنمادؿؿرارهميفمربقطه موعـؾفا  وهلذامم،سنمضقؿفا

مبؿصوؼرممل مايؽاؼة ممتؽؿف مواالضؿصادؼة ماالجؿؿاسقة واألخؾارماظلؾوطات
إديمأبعدمعنمذظكمحقـؿاممتؿامذػؾؼفمسـدمهؼققماظرشؾات،موإٓغتمملاظؿارخيقة،مو

موتربوؼة،ؿبؾغأ مأخالضقة مإغلاغقة، مضٓقم مذات مبردائل ممـا مذبؿؾفا بايقاةمعرتؾط
مغصامإغلاغقا.ػاموهلذامميؽــاماسؿؾار،ماالجؿؿاسقة

اًريمومضوىماظظؾممواظعدل،بنيمماصراسمحؽاؼاتـاماظشعؾقةععظمموظذظكمندميفم
اظؾؿانمم"ظونةمعوالةمدؾعمدواظف"مو"بؼرةماظقؿاعى"ماؿحؽاؼمتشريمإظقهعـؾؿاممواظشر

مضقؿةمأصرادماألدرةميفماجملؿؿعموعؽاغةمطلم مطؼقتمطدانمظـا اظؿعاونمممصردمداخؾفا
مم...اخل.واظصربم،ماظؿلاعحوايٓب

 غلانموزؾؿهاظيتمتفدفماديماظؽشفمسنمسقوبماإلمممايؽاؼاتماظشعؾقةوعنمأٓػ

ممحؽاؼةلمعـ "الحيوانحكايات " مغلا" مالظة مواظػوؼر"و"خـقػلة "اٌعزةموم"اظؼطقط
اإلغلانمبؾعضمايقواغاتماظيتمتشؾقهماظصقـقة"موػيمحؽاؼاتمرعزؼةمتفدفمإديم

مممٓقُس مشرؼزؼة مدؾوطات مسـفا ماألظقفرصت مايقوان مبني ماظصراع معـل: مزة
م.اظذطيمواٌغػلظضعقف،ماوايقوانماظؼويم،مشاٌؿوٓحو

مواظلؾومإٓن مايدث معضؿون مايؽاؼة ميف مك معن ماظعدؼد مبداخؾه اظؼقممحيؿل
اٌؿداخؾةمطؼقؿةماالعؿـالمظوصقةماظواظدؼنموضقؿةمرباربةماظظؾمممجيابقةمواظلؾؾقةاإل

ظؾصؼرماظضعقفميفمحؽاؼةم"سشؾةمخضار"،مإديمجاغبمماظؼويمواظؼفر،مطظؾمماظصؼر
ماآلخر مخصوصقة ماحرتام معام،ؼنضقؿة مواظرتبوؼةماظؼقمجيعلموػذا ماألخالضقة م

موعؿعٓدو ماضقة ميف ماظشعؾقةدة موساءوم،ايؽاؼات معـفا مجيعل مظؾؼقمعا  ممحاعال
موايقوان. ماإلغلان مبني ماظشكصقات مبؿـوع موتؿـوع متؿعدد  باإلضاصةماظيت

مدؾوطاتماجؿؿاسقةمإديمحؽاؼاتمتربوؼة مضقمتربز مصقفا متمطد مم مجاءماإلحلان  طؿا
م.ا"َرِؾامٔؼوءمَعاظُلمِماَلاموْطَرِؾيمٔؼٔذمِليفمحؽاؼةم"ُط
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م مإٓن مظؾكطاب ماظؽـقف ماظدرسمايضور معـفج مؼعٓزز مايؽاؼة ميف األخالضي
م؛اًريموغؾذماظشرمضقمواظؿعؾقؿيمواظؿـؼقػيماهلادفميفمذبؿؾهمإديمتعؿققمماظرتبوي
ماظؼضقةمبطرؼؼةمصـٓقمايؽائيمادؿطاعماظـصإذم اٌلؿؿعمملوحيٓوة،مأنمؼعاجلمػذه

اذا؟مألنماظودائلماظيتمتوصلمإديمعؿػرجمسؾىمخطوطمدريماألحداثمدونمأنمؼلللمٌ
صاظزواجمباألعريةماىؿقؾةمم...22إديماظغاؼاتمزاػرةمأعاعهموالمحيؿاجمإديمتعؾقلمطـري
مجز ميفمايؼقؼة مػو مغصفماٌؿؾؽة مسؾى مايصول ماظيتمؼرعزممْءأو ماىؿاسة تؼدعه

متعؾيمإظقفامباظلؾطانمأوماألبمظؿضققؿهميفمدؾقؾفامأوميفمدؾقلمأحدمرعوزػامظذظك
م موعن مذلغه ميف ماٌالئم.تضعه ماظٓشمعؽاغه مسؿل مصنٓن مأدوءموباٌؼابل مإدي مؼمدي ر

معاماظعواضب، مموػذا ميف ممذكصقةؼؿفلد ماٌظؾوعة ماظـفاؼةماظيتماظقؿقؿة ميف  تؿزوج
ماٌ مواظطػل ماظلؾطان مابن ماظغوظةمماظذيمظؾومعن موؼفزم مإخوته مذيقع مسؾى  ؼؿػوق

اٌؿشابفةماظيتمؼعاضبماياالتممتؾكمحؽاؼةم"بؼرةماظقؿاعى"،موندماظؽـريمعنيفم
م.صقفاماٌليءموؼـؿصرماٌظؾوم

مبرصد مايؽاؼة متؽؿف متعٓدوإٓغ ةة واالجتؿاعّقاألسرّق ؼقماؾ ومل مذظكمؿا  ت
تؽشفمظـامايؽاؼةماظعدؼدمعنماظـؿاذجمموهلذا،مةة واؾسقاسّقم االؼتصادّقاؾؼقاديم
م ماظؿؽاصلّهاظيت ماظعؿل، مسؾى ممث مواظلقادقة ماالجؿؿاسقة  ؿاوالدقواظعداظة

مايؽام مضلاوة  حؼقؼة سؾى صلزفرتفممواظلالرني،مايؽاؼاتماظيتمتؿقدثمسن
موأصلقتماٌـاصبمتؾكمظؿوظيمفممظقلوامأػالسقوبفم،مصفيمترىمأٓغموطشػت أعرػم
ماظرذقد"،مبلٓنماظشعبمألصرادماجملال م"ػارون مطقؽاؼة مربؾفم "جازؼةمومحيؾوا

ماظوراثي مايؽم مدؾطة موضضتمسؾى موبذظكماظواحدةمدرةاألمأصرادمبنيمودؼاب"،
مأصرادمذيقعمبنيمواٌلاواةماظعدلمضقممبؿفلقد "ظلؾطةوامايؽم"موضعقةمسنمسرٓبت
ماظشعب.

مبؽلماظ معنمأعرمأنمغؾٓم مبؾغـا معفؿا اظيتمتـاوظؿفامايؽاؼةممؼقموسؾقهمالمميؽــا
م مظغزارتفا مطاناظشعؾقة مإذا مهؼققممخاصة مػو مدردػا موراء واهلدفمايؼقؼيمعن
معؿو ماجؿؿاسي مغظام مؼلعى  مواإلخاءمواٌلاواةموايرؼةماظعدلمضقممبٓثمإديازن

مواوبايفمايؽاؼةماظشعؾقةممةاظطؾؼٓقمتؾقمملم،زبؿؾفمذرائحماجملؿؿع.موسؾقهمعع

                                                                                                                                   
مم،سزوي 22 ماظدراداتماظاؾؼصة اؾشعبقة اجلزائرقة يف ؿـطؼة األوراسم،(1005)أربؿد شعؾقة،م،مدؾلؾة

  .230 .صم،اظؼاػرة،ماهلقؽةماظعاعةمظؼصورماظـؼاصة،ماظطؾعةماألودي
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ماظموال معن موعؾفا مومل ماظلاعقةمؼقمتعارػا، حاوظتممبكؿؾفممحبقثماألخالضقة
 ػا.اءإظغماألداظقب

 م اخلالصاتأّف

صماظشعيبماظعاٌيمواظعربي،متؿلثرمبطؾقعةمصػيماخؿزالمظؾؼمايؽاؼةماظشعؾقة
،مربٓؿؾةمبؿفاربموحؽمماألجقال،موعنمػـامؿهصوصقخبومطلمذبؿؿعمتؿواجدمصقه

مواًقاظقةم معـفا ماظواضعقة مواٌغاعرات، ماألحداث متصوؼر مسؾى مضدرتفا غمطد
اظغرضمعـفاماظوسظمواظؿعؾقممعنمجفةمواظؿلؾقةممشريمبشرؼة،مبشكصقاتمبشرؼةمأو

االػؿؿاممسؾىماجملؿؿعاتماظؼدميةممظكمحرصتمجٓلذوظ ،فةمأخرىواإلعؿاعمعنمج
مبفا.

م ماسؿؿدغا مايؽائقةيف ماظـؿاذج معن ماجملؿوسة مظؿؾك ماظدرادةممدرادؿـا سؾى
مايؽاؼة مظـصوص مواظداخؾقة ماظؾـقوؼة مسزهلامم،اظشعؾقةماظؿقؾقؾقة مبعد  وػذا

)اظوصفممتمصقهدردبؿارؼخماجملؿؿعماظذيمفامشمومربطقاظواضعماالجؿؿاسيماٌعمسن
مظؾؿادة( ماظـلؼي م. موالدؿكراج ماظذي ماظؿقؾقلماٌعـى مخالل معن مادؿؽشاصه مت

اٌـفجماألغـروبوظوجيماظذيمؼرتؽزمسؾىمماسؿؿدغااظداخؾيمًصائصماظـصماظذاتقة،م
ماإل مظؾلؾوك ماٌالحظة مسؾى ماظؼائؿة ماٌؼارغة ماظؿؽاعؾقة معضؿوغهماظدرادة ميف غلاغي

 .واظـؼايفماالجؿؿاسي
مادؿكٓتم،وسؾقه مواظلقادقةمم مواظـؼاصقة ماالجؿؿاسقة مايقاة مبعضمتػاصقل راج
مايؽائي،موهوالتفا ماظـلق مخالظمعن معن مادؿطعـا ممهواظيت ماظؼقتؼصي ممبعض

معؿعددة.مرؤؼةمعوروثـاماظـؼايفمظؼضاؼااٌكؿؾػةماظيتمتؽشفمسنم
طـرمأفامأغإالممأوم"دذاجؿفا"مطؿامؼزسمماظؾعضمؽاؼةماظشعؾقةمرشممبلارؿفاايص

ماألجـاسم مسؾىمريل معواضقعفا،ضدرة موتعدد ممبراحؾفا مايقاة متػاصقل مواظؿؼاط
ملمتؼؿصرمسؾىماظلؾوطاتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةممواٌالحظمأٓنمايؽاؼةماٌدرودة

ماالجؿؿاسيمواظلقادي،م مذػؾتمإديمتلدقسمعواضفمراصضةمظؾظؾم واظلقادقةموإمنا
ماالجؿؿاسقة مواظؿػرضة ماظطؾؼقة موتػشي ماٌلاواة ماألداسمم...طاغعدام مػذا وسؾى

محؾؿف مبداخؾه مهؼق ماظذي ماظوساء مأودارفا مداخل ماظشعؾقة مايؽاؼة  مماسؿربت
وظذظكمظقسمشرؼؾامسؾقـاممعنمعلاواةموسدلموادؿؼرارموطلمعامؼلعؾهمأصرادماجملؿؿع.

مماألخالضقةماٌؿـاضضةماظيتمادؿطاعماإلبداعمغصطدممبفذاماظزخمماهلائلمعنماظؼقأنم
عـٓاميفماظعدؼدمعنمايؽاؼاتمبلغواسفاماًراصقة،ماظواضعقةموظوممتم.اظشعيبمتصوؼرػا
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وحؽاؼاتمايقوانموشريػا،مٌاموجدغاػامتؾؿعدمسنمبٓثمضقؿةمأومغؼدمعوضفمتوٓجهم
مدؾوطاتماألصراد ماظػوظؽؾورمم،به ميف ماظرتبوؼة ماظودائط مأحد مايؽاؼة متعؿرب وظذظك

ئلماظيتمىلتمإظقفاماظشعيبمهلامصؾلػؿفاميفماظعؿؾقةماظرتبوؼةمإذمتعدمأحدماظودا
م.يفماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةاجملؿؿعاتمعـذماظؼدؼمم
مُؼ ماٌـطؾق مػذا ماحملاصظةمْػَؿَرُضوعن مسؾى موتوثقؼامايرص م"ذيعا مسؾقفا

مم"ودرادة ماحملؾقة مبؾففاتفا مأصقابفا مأصواه مروحفاممحؿىعن مايؽاؼة متػؼد ال
م.ػاماظؾقؽيمواظـؼايفءواغؿؿا

 ادلصادر وادلراجع

 ادلراجع اؾعربقة
مي(.م-،ماظطؾعةماألوديم)و23،ماجملؾدمادرصدارمم،بريوت،مؾسان اؾعرب،م(2881) ،ابنمعـظور

اٌمدلةم،مظؾـان،مأساصري ورؿوز وػوؾؽؾور يف اؾػؽر اإلـساـي،)1005(أريدمدؼبمم،ذعؾو

 .ودي،ماظطؾعةماألايدؼـةمظؾؽؿاب

 ة اؾشعبقة اؾسؾوك االجتؿاعي واؾؼّقم االخالؼقة يف احلؽاقم،(1022) صؾققةم،دـودي

مدطؿوراهم،يف اؾغرب اجلزائري ماألدبم،أرروحة ماالغلاغقةماظشعيبميف ماظعؾوم مطؾقة ،

مم.واالجؿؿاسقة،مجاععةمتؾؿلان،مصقػري

معصطػىم،صاروق ، دراسة األـثروبوؾوجقا ودراسة اؾرتاث اؾشعيبم،(1007)مأريد

مم.دارماٌعرصةماىاععقة،ماالدؽـدرؼة،مؿقداـقة

ترذيةمإبراػقمماًطقب،مم،اظدارماظؾقضاء،مؿورػوؾوجقة احلؽاقةم،(2875)صالدميريمم،بروب

 قدؼن.اظشرطةماٌغربقةمظؾـاذرؼنمآٌؿ
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