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صؾقحة سـوسي

)(1

ؿؼدؿـة

م

تعدٓ مايؽاؼة ماظشعؾقة مبلغواسفا مذؽال معن مأذؽال ماظؿعؾري ماظشػوي موعصدرام م
عن مأػمٓ معصادر ماظرتاث ماظعاٌي ،مٌا متؿضؿـه معن مععطقات ماجؿؿاسقة موتارخيقة،م
تربوؼةموغػلقة ،موعامهؿؾهمعنمضقممأخالضقة،موتعؾقؿقة ،مادؿعؿؾفاماإلغلانمعـذم
اظؼدؼم مظؿوسقة ماجملؿؿع مواظؿكػقف معن مآالعه ماٌرتؾطة مباظضغورات ماالجؿؿاسقةم
واظـػلقة .م
واالػؿؿاممبفاماظقوممػومعنمأػٓمماغشغاالتماظدٓاردنيمظؾرتاثماظشعيبماظعاٌي،م
حرصامعـفممسؾىمسدممضقاسفامأومتفؿقشفا،مواظعؿلمسؾىمإسادةمإغؿاجفامألػؿقؿفام
وأػؿقةماألدوارماٌكؿؾػةماظيتمتمدٓؼفا ؛موػيم–مسؾىمدؾقلماظذطرمالمايصر-ماظدورم
اظؿعؾقؿيموعامحيؿؾه معنمأدوات موودائل ميفمتـؿقةمخقالماظطػل ،مواظدورماظرتبويم
واألخالضي موطذظك ماظؾغوي .مواألػم معن مذظك مدورػا ميف متوثقق معا ممل متوثؼه مطؿبم
اظؿارؼخموسؾمماالجؿؿاعمعنمساداتموممارداتمذعؾقة،مصفيمبذظكمتعدٓموثقؼةمعفؿةم
ٌعرصةمصػاتماظشعوب.م م
إنٓ ماالػؿؿام مبدرادة ماظرتاث ماظشعيب ،مسؿوعا ،مػو ماالػؿؿام مبدرادة ماظشعوبم
اظيتمدفٓؾفاماظؿارؼخمشريماٌؽؿوبمواٌـؼولمذػوؼا،موايؽاؼةماظشعؾقةمعنمأػمٓمتؾكم
اٌروؼٓاتماظشػوؼٓةماظيتمطشػتمظـامسنماٌؼوعاتماظػؽرؼةمظإلغلانماظشعيب .موهلذام
 1مدـودي ،مصؾققة م( ،)1022ماؾسؾوك االجتؿاعي واؾؼقّم االخالؼقة يف احلؽاقة اؾشعبقة يف اؾغرب
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ظقسمبعقدام-بلمأطقد -مأغٓفامتعدٓمجزءامعفؿاّمعنماػؿؿاعاتمسؾمماإلغلان .موؼؾؼىم
اظغرضماظرئقليمعنمدرادؿفامػوماٌلاػؿةميفمتوثققماظؿارؼخماظشػويمظؾفؿاسات .م

اإلصار اؾعام ؾؾبحث

ايؽاؼةماظشعؾقةمتراثموصن موذؽلمعنمأذؽالماظؿعابري ماظشػوؼةماظيتمهؿلم م
يفمعضاعقـفامزبزوغامثؼاصقامعُؽـػامعنمغؿاجمذيعيمؼؿلمممبفاراتماطؿلؾفامجرٓاءم
اظرتاطؿاتماظؿارخيقةماظيتمأضػتمصؾغةماًصوصقةمواحملؾقةمسؾىمػذهماظظاػرةم
االجؿؿاسقةمواألدبقةماٌرتؾطةمباظذاطرةماظػردؼةمواىؿاسقةمظؾؿفؿؿع،محقثمتعؿربم
عـظوعةمعؿداخؾةموعؿؼارعةمعنماظؼقٓمماألخالضقةمواظـؼاصقةمواالجؿؿاسقة .م
عنمخاللمػذاماظؿصور ماظعام ماغؾـؼتمذبؿوسةمعن ماظؿلاؤالتمأػؿٓفا :معامػيم
عضاعني ماٌـظوعة ماظؼَ ِقؿٔقٖة مواظلؾوطقة ماظيت متؿضؿـفا مايؽاؼة ماظشعؾقة ميف ماظغربم
اىزائري؟مػلمهؿلمايؽاؼةمضٔقؿّامإغلاغقةمتدصعمباواهمتوجقهماظلؾوكموضؾطه؟ م
تؽشف مايؽاؼة ماظشعؾقة مباسؿؾارػا مجـلا مصـقا مذػوؼا مسن ماظواضع ماٌعقشيم
وايقاةماظقوعقةمظؾػرد،محقثمادؿطاعماٌؼاوعةميفمدؾقلمغؼلمتصوٗرمحؼقؼيمظؾواضعم
االجؿؿاسي مبلغظؿؿه موريوالته ماظـؼاصقة .موعفؿا مؼؽن معن مأعر مصننٓ مجلٓ ماظدراداتم
اظعاٌقةمواظعربقةموؿعمسؾىمأنٓمايؽاؼةماظشعؾقةمتؾؼىمعنمأػٓمماألذؽالماظؿعؾريؼٓةم
اظشػوؼة ماظيت متصوٓر مظـا مأحداث ماجملؿؿع موتعؽس مظـا معواضػه .موألجل مذظك مجاءم
اظداصعمإلجراءمطؿابة مػذاماظؾقث ،موػومؼؿعؾّق مبقاوظةماظؽشفمسنمعضاعنيماظؼقمم
األخالضقةمواظلؾوطاتماالجؿؿاسقةماظيتمتضؿـؿفا مايؽاؼة،مإضاصةمإديماظعؿلمسؾىم
تػؽقكمبـقؿفا .م
ػذا معا محاوظـا مأن مغؼوم مبه ميف مدرادؿـا مػذه ،مبعد متؼلقم ماظؾقث مإدي مثالثةم
أضلام .مصلعا ماظؼلمماألولماٌودوممبـ"أمناطمايؽاؼةموأصـافماظؼصٓ ماظشعيب"مصؼدم
حاوظـا مصقه ماظؿطرق مإدي مثالث مغؼاط مربورؼة مػي :مهاور ماألجـاس ماظؼصصقةم
وتداخؾفا معع مايؽاؼة ،مبـاء معػفوم مايؽاؼة ماظشعؾقة معع مضؾط معػفوم مإجرائيم
هلا،موتصـقفمايؽاؼةموعامؼشوبفامعنمتصوٓراتمواخؿالصاتمراجعةميفماألداسم
إدي متعدد ماٌؼاربات مواٌـاػج مواظؿكصٓصات .مأعٓا ماظؼلم ماظـاغي ماٌعـون مبـ"اظلؾوكم
االجؿؿاسيميفمايؽاؼةماظشعؾقة" مصؿػرست مسـهمثالثة مصصول:مؼؿعؾقماألولمبطؾقعةم
ايقاةماالجؿؿاسقٓةمواألدرؼٓةمعنممتـالتمودؾوطاتمتؿعؾقمبلغظؿةماظزواجمواظؼرابةم
واظؾـاء ماألدري مواظعالضات ماالجؿؿاسقة ميف معنت مايؽاؼة ،مأعٓا ماظـاغي مصريتؾطم
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باٌـظوعةماظدؼـاعقةماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمظؾعالضةمبنيماظؾُـقةماظؿقؿقةمواظػوضقةم
ظؾؿفؿؿع ،موأعٓا ماظػصل ماألخري مصقعاجل معضاعني ماظلؾطة مبؿػرٗساتفا ماالجؿؿاسقةم
واظلقادقة موعا مؼرتتب مسـفا معن مزواػر.يف محني موضػـا ميف ماظؼلم ماألخري معن مػذهم
اظدرادةمسـدمعللظة م"اظؼقٓمماألخالضقةميفمايؽاؼةماظشعؾقة"محقث متضؿٖنماظػصلم
األول ممناذج معن ماظؼقم ماألخالضقة ماإلجيابقة ،محاوظـا مصقه مادؿـؾاط مبعض ماظؼقمم
األخالضقة ماإلجيابقة ماٌؿعؾؼة مباظزواج مواظعالضات ماألدرؼة مواظؼرابة ،مأعٓا ماظػصلم
اظـاغي مصكصٓ صـاه مظؾؼقم ماألخالضقة ماالجؿؿاسقة ماظيت متؿفؾى ميف ماظؾُعد ماالضؿصاديم
واالجؿؿاسي مواظلقادي معن مضٔقَم ماظؿؽاصل مواظؿشارك موايثٓ مسؾى ماظعؿل مواظعداظةم
االجؿؿاسقة ،مظقؿضؿٓن ماظػصل ماألخري ممناذج ًا معن م"اظؼقٓم ماظلؾؾقة" ماظيت متضؿـؿفام
ايؽاؼةماظشعؾقة،معـفاماظلكرؼةمواظؿفؽمموغؼدمبعضماٌؿارداتماالجؿؿاسقة.

ؿػفوم احلؽاقة اؾشعبقة

ميؽنمضؾطمايؽاؼةماظشعؾقةمطـؿطمعنمأمناطماألدبماظشعيبماظذيمؼعدٓمجزءامالم
ؼؿفزأمعنماظػؾؽؾورمأو ماٌلثور ماظشعيب ،ماتلؿتمباظؿداولمواالغؿشار مبنيماظشعوبم
عـذمزعنمبعقدموعنمجقلمإديمجقلمسنمررؼقماظرواؼةماظشػوؼةماظيتمهاطيمأحواهلمم
االجؿؿاسقةموتصورمعظاػرمحقاتفم،موهلذامتعدمعنمأػمٓماألجـاسماظؿعؾريؼةماظشعؾقةم
اظشػوؼةمومأطـرػامحضوراموبؼاءمعنماألجـاسماظؼصصقةماألخرى.مصؼدمدأبماإلغلانم
عـذماظؼدؼم مسؾىمرواؼؿفا مسنمررؼق معا مؼلؿىم"باظراوي"مأو م"ايؽواتي"،م"اٌداح"م
أوم"اظؼوال م"حبقثمباظغوا ميفمدؾقلمإرضاءمعلؿؿعقفم؛ مورشممتؾكماٌؾاظغةمإالّ مأنٓم
اظـاسمأطلؾؿفم مضقؿةمواحرتاعا مٌامؼرووغه معنمععارفموساداتموتؼاظقدموععؿؼداتم
ذعؾقة .م
تداخؾت معػاػقم مايؽاؼة مسؿوعاً معع ماحملاطاة" مو"اإلخؾار" مو"اظلرد"م
و"اظؼصٓ" ،موهلذاماغؼلمماظداردونميفمهدؼدمععاغقفا :مصؿنماظـاحقةماظؾغوؼةموردم م
يف مظلان ماظعرب :م"حؽى محؽاؼة مأو ماحملاطاة مأو ماظؿؼؾقد م"طؼوظك محؽقت مصالغام
وحاطقؿهمصعؾتمعـلمصعؾهموحؽوتمسـهمحدؼـاميفمععـىمحؽقؿه،مويفمايدؼث:معام
درٓغي مأغي محؽقت مإغلاغا موأنٓ مظي مطذا موطذا ،مأغي مصعؾت معـل مصعؾه مواحملاطاةم
اٌشابفةمؼؼال:حؽاهموحاطاه" .2م
 2ابنمعـظورم(،)2881مؾسان اؾعرب،مبريوت،مدارمصادر،ماجملؾدم،23ماظطؾعةماألوديم(و-ي).
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طؿا ماخؿؾطت مأؼضا ماٌػاػقم مواظؿعرؼػات مبني ماٌصطؾقات ،مممّا مأدٓىم م
إديماغؿشارػاميفماظعاملماظعربيمهتمعلؿقاتمزبؿؾػة،مصػيمعصرمتلؿىم"ايدٓوثةم
اظشعؾقة" ،مويف مبالد ماظشام متلؿى م"ايؿوتة" ،مأعٓا ميف ماىزؼرة ماظعربقةم م
صـ م"اظلاظػة" ،موأعٓا مضطر مصـ م"ايزاوي" مويف ماظؽوؼت م"ايزاؼات" مويف ماإلعاراتم
"اًروصة مواظلاظػة" مويف متوغس م"خرف مظي مخروصة" مويف ماظعراق م"اظلاظػةم
وايفاؼة" ،مأعا ميف ماظلودان مصـ م"ايفوه" .3مسؾى مشرار ماىزائر ماظيت متطؾقم
كا ِرصٔةماظشٔقطَانم
سؾىمايؽاؼةماظشعؾقة م"اًُرِؼػَة" ،م"عِكَا ِرصَة"موؼؼالم"خَارَصْؿَكْمأعِ َ
سؾىماالوِرَانِ.مطؿامؼطؾقمسؾقفامطذظك م"ائفَاؼَة"مأو م"عِقَاجِقَة"موؼؼال م"حاجقؿك
عامجقؿك" ....م
دبؿؾفماظؿلؿقةمطذظكمحلبماظؾّففاتمواٌـارقماىزائرؼة ،مصاظؼؾائؾقةمتطؾقم
سؾقفامادم م"ثقؿوذوػا"مواٌـارقماظؿارضقةمبادمم"تـؼلت"مأوم"تـؼاس"موايلاغقةم
بادم م"اٌراد" .مورشم ماالخؿالف ميف ماظؿلؿقة مإالّ مأنٓ مسـواغفا محيدٓد مبلػٓم ماظعـاصرم
اظؾارزةميفمايؽاؼةمطادمماظؾطلمأومحادثمعنمحوادثفا .م
وألنٓ مظؾقؽاؼة مأػؿقة مباظغة مبني ماظشعوب ،مصؼد موُظقٓت مباػؿؿام مطؾري مبنيم
اظؾاحـنيمواظداردنيمباسؿؾارػامأؼضامأضدمماظػـونماظشعؾقةموأطـرػامترحاالموأذدٓػام
بؼاء ،ماألعر ماظذي مأدٓى مإدي مزفور مدرادات مزبؿؾػة مدارت مأػؿٓفا محول مإذؽاظقةم
اظؿصـقف.م

اؾدراسات اؾعادلقة اؾرائدة

عنمأضدمماظدراداتماظرائدةميفمػذاماجملال معامذيعهماألخوانم"جرؼم"مبلٌاغقام
وعؽلقم مجورطي ميف مرودقا معن محؽاؼات مذعؾقة ،مإدي مجاغب مبعض ماحملاوالتم
األخرى ميف مزبؿؾف مأرجاء ماظعامل مأػؿٓفا :مدرادة م"اظػوظؽؾور :مضضاؼاه موتارخيه"م
ظؾؾاحثماظرودي مؼوريمدوطوظوف 4ماظذيمؼعدٓ معنماألوائلميفماظعاملماظذؼنماغؿؾفوام
إدي مأػؿقة ماظـؼاصة ماظشعؾقة ،مػؿا مأدٓى مبه مإدي مإثارة مضضاؼا مسدؼدة مأػؿٓفا ماظؿـوؼهم
برتتقب مايؽاؼات مإضؾقؿقا مواظؿلطقد مسؾى مضقؿؿفا ماالجؿؿاسقة موأػؿقؿفا ماظعؾؿقة،م
3معردى،ماظصؾاغم(،)1005ماؾؼصص اؾشعيب اؾعربي يف ؽتب اؾرتاث،ماألدؽـدرؼة،مدارماظوصاءمظدغقاماظطؾاسةم
واظـشر،ماظطؾعةماألودي،مص.م.44
 4مؼوري ،مدوطوظوف م( ،)1000ماؾػوؾؽؾور ،ؼضاقاه وتارخيه ،اظؼاػرة ،مترذيةمحؾؿيمذعراوي موسؾدمايؿقدم
حواس،ماهلقؽةماظعاعةمظؼصورماظـؼاصة،ماظطؾعةماظـاغقة.
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واألعرمغػلهميفمدرادةمصالدميريمبروب م"عورصوظوجقةمايؽاؼة" 5ماظذيمتـاولمصقفام
درادة محواظي معائة محؽاؼة مخراصقٓة مرودقٓة محدٓد مبفا ماظعـاصر ماظـابؿة مواٌؿغريةم م
يفمايؽاؼةماظشعؾقة .موودرماالذارةمػـامإدي مأنٓمػاتنيماظدرادؿنيمتؾؼقان معنمأػٓمم
اظدراداتميفمػذاماجملالميفمصفممذكصقاتماظشعوبمصفؿامدضقؼا،معامأطدٓهماظعدؼدم
عنماظداردنيمأعـالمظػيمدرتوسميفمحبوثهمحولماألدارري.م م
أعٓا ميف ماظعامل ماظعربي ،مصؼد متراطؿت مصقه مأؼضا مذبؿوسة معن ماظدراداتم
سؾى مرأدفا معا متوصؾت مإظقه مغؾقؾة مإبراػقم محقـؿا متطرضت مإدي مإعؽاغقة متـاولم
ايؽاؼة ميضارة ماظشعب مووصف مبقؽؿه موذبؿؿعه ميف مطؿابفا ماظدرادات ماظشعؾقةم
بنيماظـظرؼةمواظؿطؾققموأذؽالماظؿعؾريميفماألدبماظشعيب،6مػذامإديمجاغبمدرادةم
دفري ماظؼؾؿاوي ،مطازم مدعد ماظدؼن ،مأروى مسؾده مسـؿان...اخل ،مأعٓا ميف ماٌغربم
وتوغس مصؾم مؼؼّل ماالػؿؿام مسن مباضي ماظدول ممبا مأواله ماظؾاحـون معن مأػؿقٓة مهلذام
اىـس ،مصؼد متعدٓدت ماظؾقوث مواظدرادات معـفا مدرادة معصطػى ماظشاذظيمم
وعصطػىمؼعالموبوحدؼؾةمسؾدماظوػابمبؿوغس ...7م
صاظرتاطم ماياصل ميف ماٌعرصة محول مايؽاؼة مغوسي موعؿعدٓد ماظرؤى :مأدبقة،
دودقوظوجقة ،مأغـروبوظوجقة ،مغػلقة ...مادؿطاست مأن متػرز مععطقات مغظرؼةم
تػلريؼة ،ممما مجعل مػذه ماظدرادات ،موأخرى ممل مغذطرػا ،متُعد مصؿِقا مظٔورذاتم
اذؿغالمسؾىمايؽاؼةميفمبـقؿفاماظعؿقؼة .م

أحباث يف احلؽاقة اؾشعبقة اجلزائرقة

ملمتؼؿصرمدرادةمايؽاؼةمسؾىمػذهماظدولموإغٓؿامحذتمحذوػا ماىزائر مأؼضاًم
وخطت مخطوات معؿؼدعة ميف ماظؾقث ،مصؾعد ماىفود ماظيت مضام مبفا ماٌلؿشرضونم
يف ماظربع ماظـاغي معن ماظؼرن ماظؿادع مسشر ميف مررؼؼة ماػؿؿاعفم مباظـؼاصة ماظشعؾقة م-م
حقث مدفؾوا محضورا معفؿٓا ميف ماظؾقث مواظؿدوؼن مٌواد ماظرتاث ماظشعيب مدُفؾتم
ععظؿفؿاميفمدصاترمخاصة،محبقثمتـاولماظعدؼدمعنماٌلؿشرضنيماظػرغلقنيمعـفمم
واألٌانمايؽاؼةماظشعؾقةمواػؿؿوامبفاماػؿؿاعامطؾرياموذظكمظوظعفممباظـؼاصةماظشعؾقةم
 5صالدميري ،مبروب م( ،)2875مؿورػوؾوجقة احلؽاقة ،ماظدار ماظؾقضاء ،مترذية مإبراػقم ماًطقب ،ماظشرطةم
اٌغربقةمظؾـاذرؼنماٌؿقدؼن ..م
6مإبراػقم،مغؾقؾةم)،(1981مأشؽال اؾتعبري يف األدب اؾشعيب،ماظؼاػرة،مدارماٌعارف،ماظطؾعةماظـاظـة.م م
7

Bouhdiba, A. (1994), L’imaginaire maghrébin, étude de dix contes pour enfants,
horizons maghrébins, Tunis, éd. Cérès.
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مبكؿؾفمأضطارماظورنمحقثماوفوامإديمتلفقلمورصدمطلماٌلثوراتماظشعؾقة،م
غذطر معـفا مدرادة مروغي مبادي ميف متـاوظه مضصة مبـت ماًص 8مودرادة ماىَازِؼَةم م
ظـمأظػرؼدمبالم،92785مثممػارمتنميؽاؼاتمبينمػاللم.102787م م
حاوظت مبعض ماظدرادات مبعد ماالدؿؼالل مهدؼد معػفوم مايؽاؼة ماىزائرؼةم
وعـفا مدرادة مظقؾى مروزظني مضرؼش"ظؾلرية ماهلالظقة" مإدي مجاغب مدرادؿفا"اظؼصةم
اظشعؾقةماىزائرؼةمذاتماألصلماظعربي" 11مواظيتمأطّدتمصقفا مسؾىمدالظةمايؽاؼةم
اظشعؾقةمسؾىمروحماظشعبموصدق متصوؼره مألصؽارهموععؿؼداتهماظرادكة.مإديمجاغبم
درادةمسؾدمايؿقدمبوراؼومظؾؼصةماظشعؾقةميفمعـطؼةمبلؽرةموايؽاؼاتماًراصقةم
ظؾؿغربماظعربي مػذهماظدرادة ماظيتمسؿؾتمسؾىمإسادةمإغؿاجمػذاماإلرثماىؿعيم
اظذي محيؿل ميف معضاعقـه مذبؿوسة معن ماٌؿاردات ماظشعؾقة ماٌكؿؾػة ،مصؼد ماوهم
اظؾاحث مسبو ماظؾقث ماٌقداغي مإلدراطه مبلػؿقة ماٌقدان موعا محيؿؾه معن معوروثاتم
ذعؾقة،موعنمواربهماألوديميفماظؾقثماٌقداغيموربؿهممبـطؼةمبلؽرةمخاصةمضرؼةم
دقدي مخاظد ماظيت متعؿرب ممنوذجا معفٓؿا مارتؽز مسؾقه مٌا مهؿؾه ماٌـطؼة معن متراثم
حؽائي.موعنمأػٓمماٌـاػجماظيتماسؿؿدػاماظؾاحثمعـفجمصالدعريمبروبماظذيمؼعؿربهم
عفؿ٘امعنمحقثماظطرحماظعؾؿيمواٌـففي.م م
طؿامجيدرمبـامأنمغـٓوهمباظدراداتماًاصةمباظرتاثماألعازؼغيماظذيمزلمحؽرام
سؾىماٌلؿشرضنيمظلـواتماالدؿعؿار ،مدواءمتعؾقماألعرمباىؿعمواظؿدوؼنمواظؿوثققم
أو مباظدرادة مواظؿقؾقل ماألطادميي ،مصلخذت مايؽاؼة ماألعازؼغقة مبذظك محقزام م
عن ماظدرادات ماظشعؾقة ماىزائرؼة مسؾى مشرار ماظؾففات ماألخرى ،موزؾت مجفودم
اظؾاحـني مرادكة ميف ماىؿع مواظؿدوؼن مطقودف مغلقب 12معن مخالل معمظػهمم
"حؽاؼاتمجزائرؼةمعنمجرجرة" ،موزؼـب مسؾي مبن مسؾي م"ايؽاؼاتماظؼؾائؾقة"،م

8

Basset, R. (1905), « La légende de bent el khass », in Revue Africaine, n° 49, p. 18.
Alfred, 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.
 11ضرؼش ،مروزظني مظقؾى م( ،)1006اؾؼصة اؾشعبقة اجلزائرقة ذات األصل اؾعربي ،ماىزائر ،مدؼوانم
9

اٌطؾوساتماىاععقة.

Nacib, Y. (1982), Contes Algériens de Djurdjura contes populaire, Paris, éd. Publisud.
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وراوس مسؿروش محولم"ايؾةماظلقرؼة" ،مورابحمبؾعؿري محول م"اظوردةمايؿراء"م
ضصصمذعؾقةمعنمذرقماىزائر" .13م
ػمالءماظؾاحـونموآخرونمملمغذطرػمماغؽؾٓوامسؾىماظؾقثمحولمايؽاؼةماظشعؾقةم
اىزائرؼةمعؿقدٓ ؼنمطلماظـعوتمواألوصافماظلؾؾقةماظيتمأظصؼتمباظـؼاصةماظشعؾقة،م
حقثمزؾوامعراجعمأدادقةمظدرادةمايؽاؼةماظشعؾقةماىزائرؼة .م

ؿـفجقة اؾدراسة

متـل مايؽاؼة ماظشعؾقة محؼال موادعّا مظؾدرادات ماالجؿؿاسقة مواألغـروبوظوجقا،م
وػذا معا مأذيع مسؾقه مجٓل ماظداردني ميف ماظرتاث ماظشعيب ،مصؼد مأطدٓوا مسؾى مارتؾاطمم
األغـروبوظوجقا ماظـؼاصقة مواألغـروبوظوجقا ماالجؿؿاسقة مواألثـوجراصقا مباظػوظؽؾور،م م
إدي مجاغب متلثري ماألغـروبوظوجقا ماظؾغوؼة ميف ماظـؿاذج ماًاصة مباظؿعؾري ماظشػاػيم
طقؽاؼات ماظشعوب مواألدارري مغظرا مظؿلثرػا مباظؽؾؿات مواظعؾارات ،14موظذظك متعدٓم
ػذهماٌؼاربةماغؿؼاال مععرصقا معفؿٓا معنماألدبيمإديماالجؿؿاسي،مؼلخذمبعنيماالسؿؾارم
اظػاسؾني ميف مإغؿاج ماظؼقٓم موإسادة مإغؿاجفا موتردقخ مظلؾوطات متـلفم مواٌكقالم
اظشعيب .مارتؽزغا ميفمدرادؿـامػاتهمسؾىماٌؼاربةماألغـروبوظوجقة؛ موألغٓـامأعاممجـسم
عنمأػٓمماألجـاسماظؿعؾريؼةماظشعؾقة ،موالبدمعنماظؽشفمسنماٌعـىماظذيمحيؿؾهم
عن مخالل ماظؼٔقٓم مواظلؾوطات ماظيت متؿضؿـفا مايؽاؼة ماظشعؾقة ،مطؿا مأتاح مظـا مػذام
اٌـفجمأؼضاماظؼقاممبعؿؾقةماىؿعمواظؿصـقف .م
صايؽاؼة ماظشعؾقة مميقٓزػا ماظطابع ماظشػوي ،مإدي مجاغب مزبطورات مبعضم
ايؽاؼات ماظشعؾقة ماٌدوغة ماًاصة ممبـطؼة ماظغرب ماىزائري ،مأػؿٓفا مزبطوطم
حملؿد مبؾقؾػاوي معن موػران 15محيؿوي مسؾى مأربع مسشرة محؽاؼة ،مإضاصةم
 13بؾعؿري ،مرابح م( ،)2870اؾوردة احلؿراء :ؼصص شعبقة ؿن شرق اجلزائر ،مبارؼس ،ماٌـشوراتم
اىزائرؼةمواظعؾؿقة.
 14صاروق،مأريدمعصطػىم(،)1007ماألـثروبوؾوجقا ودراسة اؾرتاث اؾشعيب ،دراسة ؿقداـقة،م
اإلدؽـدرؼة ،دارماٌعرصةماىاععقة.

Bascon, W., « Folklore and anthropology » in the study of folklore d. Bu A. Dundes,
prentice-Hall Englewood cliffs N. J 1965 P.
 15متماظعـورمسؾىماٌكطوط مسـدمحػقدتهمبنمديتمػوارؼةمبوػران.موظدمبؾقػاويمدـة  2821باٌدؼـةماىدؼدةم

بوػرانمومتويفمبػرغلامدـة  2882ورثمسنمواظدؼهمبؾؼادمموزػرةمذبؿوسةمعنمايؽاؼاتمواظشعرمواظغـاء،م
اػؿممباٌلرحمدـة  .2840صدرتمظهمأسؿالمأػؿفا :م
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إدي مذبؿوسة مأخرى مهؿوي مسؾى مسشرؼن محؽاؼة مظؾؾاحـؿني عفاجي مرريوغة
وواضح مسائشة ،17معع ماإلذارة مإدي مبعض مايؽاؼات ماظشعؾقة ماظيت مادؿعـا مبفام م
يفمدرادؿـا مذيعفامصرؼقمحبثمهتمإذرافمسؾدماظرريانمبوزؼدة.18ميفماظؽؿابم
"ضاعوسماألدارريماىزائرؼة"موادؿطعـامبذظكمأنمغؽوٓنمعؿـامظـالثموثالثنيمحؽاؼةم
ذعؾقةمخاصةممبـطؼةماظغربماىزائريمظؿؽونمعوضوس ًاماظدرادة .م
16

اؾسؾوك االجتؿاعي يف احلؽاقة اؾشعبقة

تـاول ميف مػذا ماظؼلم مسن ماظؾـاء ماالجؿؿاسي مظؾقؽاؼة ماظشعؾقة موأغظؿؿه ماظيتم
تعؽسمظـامدورماظعالضاتماإلغلاغقة مواالجؿؿاسقةماظيت متؿػاسلمصقؿا مبقـفا مغؿقفةم
اظؿعاونماالجؿؿاسيمواظرتابطماألدريمواظؿؼاربماظعائؾي ،موعنمأػٓممػاته ماظعالضاتم
اٌوجودةميفمايؽاؼةمسالضاتمتُؾـىمسؾىمأداسماظزواجمأوماظصداضة ،موػيمسالضاتم
ودؼٓة مندػا مداخل ماألدر ،مواظعالضات ماظؼرابقة ،موسالضات ماٌصؾقة ماظيت متـشلم
خارجمػذاماظـلقجمتؿؿـلميفماظعالضاتماالضؿصادؼةمواظلقادقة .م
ؼظفر مظـا مظؾوػؾة ماألودي مجبالء معن مخالل مذبؿوسؿـا مايؽائقة مأػٓم ماظلؾوطاتم
اظيت مترتؾط مبايقاة االجتؿاعقة واألسرقة ؽاؾزواج واؾعالؼات األسرقة
واؾؼرابقة صؿنماظواضحمأنٓماظزواجميفمايؽاؼةماظشعؾقةمػومعنمأػٓممأدسمايقاةمٌام
ظه معن مأػؿقة مبني مأصراد ماجملؿؿع ،موهلذا مشطت مايؽاؼة ماظشعؾقة ممناذج مسدؼدةم
ظؾزواجمطاظزواج مايرمأوماالخؿقاري موعامنم مسـهمعنماضطراباتمأدرؼة ميفمحؽاؼةم
"ظُوغِفَةمعُوالَةمدَؾِعِمدِوَاظٔفِ"،مأعٓاميفمحؽاؼةم"حَدِماظزِؼنِ"موحؽاؼةم"خِـٔقػْلَة مالظَةم
اظـِلَا"موحؽاؼةم"ػَارُونِماظرَذٔقدِ" مصقفريماظؿلطقدمسؾىمضرورةم"اظزواج" مٌامظهمعنم
أػؿقٓةميفمايقاةماإلغلاغقة.م م

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.
17مواضح،مسائشة ( ،)1004اؾؼص اؾشعيب مبـطؼة غؾقزان ،رداظةمعاجلؿريميفماألدبماظشعيب،مجاععةمأبيم

بؽرمبؾؼاؼد،متؾؿلان.م
 18سؾد ماظرريان ،مبوزؼدة م( ،)1004مؼاؿوس األساصري اجلزائرقة ،موػران ،معـشورات معرطز ماظؾقث م
يفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة.
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وعن ماظواضح ميف مايؽاؼة ماظشعؾقة مأنٓ ماظـلق ماظؼرابي مال مؼـؿفي مسـد محدودم
األدرةماظواحدة مبل مميؿدٓ مإدي معا مػو مأبعد ،مصقشؿل مصؽات ماجؿؿاسقة مأخرى مطؿاميفم
حؽاؼة م"شَاغٔمِ موظْدِ ماظرَاسٔي"اظيت مهدثـا مصقفا مسن ماخؿقار مبطل مايؽاؼة م"شاٍ"م
ظزوجةمظهمعنمضرؼةمأخرى،مزباظػامبذظكمتؼاظقدمسشريتهماٌؿعارفمسؾقفا .م
طؿامتعؽسمظـامايؽاؼاتماظشعؾقة م -ميفمأشؾبماألحقان -متػاصقلمسنمتكظفم
اجملؿوسةماألدرؼٓةماظيتمتؿؽونمعنمزوجموزوجةموأوالدمومتادؽفا ،مطقؽاؼةم"بَؼْرَةم
ظٔقؿَاعَى"اظيتمتشريمإدي متالحممأصرادماألدرةماظواحدة؛ مإالمأنمػذهماظعالضةمالمتلؿؿرٓم
يفمبعضمايؽاؼاتماألخرى،مطؿقاوظةماألخمضؿلمأخقه ،مأو ماألختمضؿلمأخؿفام
وأعفا ميف محؽاؼة م"خِرِؼصِ موبُوخِرِؼصَة" ،مويف محؽاؼة م"سَقِنِ ماظزَسػَرانِ" ،مورباوظةم
األب مضؿل مابـه ميف محؽاؼة م"اٌؽؿوب" ،مإدي مجاغب مصراسات ماظغرية مبني ماإلخوةم
واألخوات مطقؽاؼة م"ػَارُونِ ماظرَذٔقدِ" ،موحؽاؼة م"سَقِنِ ماظزَسػَرانِ"،طؿا مهدثـا ميفمم
مما مأدىم
حؽاؼة م"بَؼْرِةمظٔقؿَاعَى"مسن مبعضمدؾوطات ماٌرأةماظيتمملمتـفبم''اظوظد'' م ّ
بفامإديمرباوظةماظؿكؾّصمعنمابنمزوجفا ،موػذامعامؼدسومإديمغشوبمغزاعموتػؽّكم
أدريمؼصاحؾفؿا مبعضماظلؾوطاتماظعـقػةماظيتمتشدٓماظلاععمإظقفامطاظؼؿلمواظذبحم
وبرتماألسضاءمواظؿعذؼب ...م
غلؿطقع مأن مغرى مبوضوح مأؼضّا مداخل مػذا ماظـلقج ماالجؿؿاسي مظؾقؽاؼة مذظكم
اجملؿؿع ماظػردي ماظذي ماسؿؿد مغظاعا ماضؿصادؼا مواجؿؿاسقا مبلقطا مبلارة محقاتهم
اٌؾؿصؼةمباألرضمواظطؾقعة،مععؿؿدامسؾىمجفدهميفماظرسيمواظصقدمواظػالحة،موػذام
عامأغؿجمدؾوطاتمتؿغقٓرمعنمصرتةمإديمأخرى بتغير الحياة الاقتصادية والاجتماعية
والعالقات إلانتاجية بين ألافراد .وهلذا مادؿعؿؾت مايؽاؼة ماظشعؾقة مدؾوطاتم
"رعزؼة" معنمأجلماظؿعؾريمسنمعواضػفاماواه ماظظروفماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼة،م
خاصة متؾك ماظعالضات مبني ماظػالح ماٌؼفور موأدقاد ماٌؾك مظؿكؿزل مذظك ماظصراعم
يف مرعزؼن معؿـاضضني مػؿا م"اظذئب ماٌؿلؾّط مواظؼـػذ ماٌؿلاعح" .مواٌالحظ مػـا مأنم
"اإلغلان ماغػرد مسن مذيقع ماٌكؾوضات مباظلؾوك ماظرعزي موباظؼدرة مسؾى مادؿعؿالم
اظرعوزمواظؿعاعلمبفا،موأنماظرعزمبؿعؾريمآخرمػوماظذيمؼُقولماإلغلانمعنمذبردم
حقوانمصقلبمإديمحقوانمآدعي".19
 19دؼب مذعؾو ،مأريد م) ،(1005ميف ـؼد اؾػؽر األسطوري واؾرؿزي ،مظؾـان ،ماٌمدلة مايدؼـة مظؾؽؿاب،م
اظطؾعةماألودي،مص .26 .م
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اسؿؿدت مايؽاؼة مأؼضاً مسؾى مدؾوطات ماظشراطة ميف ماظعؿل ماظػالحي مطقؽاؼةم
"اظذئب مواظـعؾب" ماظؾذؼن ماذرتطا ميف مإغؿاج مربصول ماظؼؿح ،موحؽاؼة م"اظذئبم
واظؼـػذم"يفماذرتاطفؿاميفمإغؿاجم"اظؾطقخ"،موحؽاؼةم"ايقؾةمواظـقٓة"ميفماذرتاطفؿام
يف مصالحة ماظؼؿح مواظؾػت" .مصايقاة ماظواضعقة مضائؿة مسؾى معـل مػذا ماظؿعاون؛ مإذم
ؼشرتك ماإلغلان موايقوان ميف مطل معا مؼؿصل مباظزراسة معن مأعور ،موعن مػـا مطانم
ظؾققوان مدوره ماٌفم ميف مايقاة مواجملؿؿع مممّا مؼظفر ميف مطـري معن مايؽاؼاتم
اظشعؾقة".20م
ومل متغػل محؽاؼة م"اظػالح مواًؿٓاس" مسن ممنوذج ماإلغؿاج ماظذي مطان مدائدام م
يف ماجملؿؿع ماظؼروي ماىزائري ميف مادؿغالل ماألرض مبوادطة م"اًؿٓادة" .مصغاظؾام م
عامطانماظػالحمؼشؿغلمطكؿٓاس ،مأيمؼلخذماًؿسمعنماإلغؿاجميفماظلـة ،مواظؾاضيم
ؼلخذهمصاحبماألرضمأوماٌاظكمظودائلماإلغؿاج .م
ادؿعؿؾتمايؽاؼةمذكصقاتم"طرعوز"مظؿعؽسمبفمماظصراعماظؼائممداخلماظودطم
االجؿؿاسي مواالضؿصادي ماظذي مطان مؼزداد مبمدا مبلؾب ماألوضاع ماظلقادقة ماظيتم
طاغتمدائدةميف ماظؾالد ماٌغاربقة مساعةمواىزائرمخاصة.مصنذامطانماظذئبمرعزماظؼوةم
و"اظلؾطة" ،مصننٓ ماظؼـػذ مواظـعؾب مرعز ماظػالّح م"اظؾلقط" ماظذي مؼلرتجع محؼوضهم
اٌغؿصؾةمسنمررؼقمذكصقةم"اظلؾوضي"مرعزماظعدلمواإلغصاف .م
واظذيمادؿوضػـامػـامػومأػؿقةم"اظذئب"ميفمايؽاؼاتماظشعؾقةماظيتمؼُعؿربمصقفام
بطالميؽاؼاتمايقوان،موضدمجُؿعمظهماظعدؼدمعنمايؽاؼاتمطؿدوغة م"تادعدؼتم
ؼادني" موعدوغة م"الودت" 21موتؾؼى محؽاؼؿه ماٌشفورة ماظيت متداوظؿفا ماألوداطم
اظشعؾقة ماٌغاربقة مػي"سرس ماظذؼب" مو"ذؼب مبُوغوارة" موػي معن مأػٓم مايؽاؼاتم
اظشعؾقةماٌؿداوظةميفمذيقعماٌدنمواظؼرىماىزائرؼة.
وعفؿا مؼؽن معن مأعر مصننٓ ماظلؾوطات ماالجؿؿاسقة مظؾقؽاؼة موعؾـا مغرطز مأدادام
سؾى ماظوسي ماىؿاسي ماظذي مؼؿؽوٓن مضؿـقٓا ميف ماظلؾوك ماظشاعل مجملؿوع ماألصراد،م م
ويفمزلٓمػذاماظوسيماىؿاسيمطانمظزاعامأنمؼؿقؼّقمغوعمعنماظؿوازنمواالحرتامماظذيم
المميؽنمأنمؼـشلمإالمبنغشاءمدؾطةمتالزممػذاماظؾـاءموتلاسدهمسؾىمتـظقممسالضاتهم
اٌكؿؾػة .م
20معردى،مأريدم(،)1007ماألدب اؾشعيب وثؼاػة اجملتؿع،مدارمعصرماحملرودة،ماظؼاػرة.

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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وعنمػذاماٌـطؾق،مغشريماديمأػمٓ اٌضاعنيماظلقادقةموعامؼرتتبمسـفامعنمدؾطةم
وتراتب ماجؿؿاسي؛ مألغه ميف مأي مذؽل معن مأذؽال ماظلؾوك مالبد معن موجود مدؾطةم
توجفه مصوب مأػداف مربددة ،متؽون مهلا ماظؼدرة مسؾى ماظؿوجقه مواظؿلثري ،مطاظلؾطةم
اظعؼائدؼة :موعن مأػٓم ماظـؿاذج ماظيت متؽشف مسـفا مايؽاؼة ماظشعؾقة مػي م"اٌعؿؼدم
اظدؼين” ماظرادخ ميف ماظوسي ماىؿاسي ،مصريتؾط مأبطاهلا مارتؾارا موثقؼا مباظؿصوراتم
اظدؼـقٓة،مطاظعـاؼةماإلهلقٓةماظيتمتلاسدماألبطالمسؾىماالغؿصارمواظـفاحمأوماظػرار،م
صقؽاؼةم"بَؼْرِةماظقِؿَاعَى"مهدثـامسنمتدخلمتؾكماظعـاؼةماإلهلقةميفمإغؼاذماظطػؾنيم
خرِؼصِم
عن ماٌوت ماحملؿوم مبعدعا محرعؿفؿا مزوجة مأبقفؿا معن ماألطل ،موحؽاؼة م" ِ
وبُوخِرُوصَة" مهدثـا مأؼضا مسن ماظعؾد ماًادم ماظذي مسشق مابـة مدقٓده موورأ مسؾىم
رؾب ماظزواج معـفا مبعد مأن متوارل مععفا مسؾى مضؿل مواظدؼفا موجعل مأخؿفا مخادعةم
هلؿا،مإالمأنٓماظؼدرةماإلهلقةمسؽلتماألوضاعمبعدعامطاغتماألمٓ مضدمرزضتمبطػؾنيم
"خِرِؼصِ موبُوخِرُوصَة" مضؾل مأن متؾػظ مأغػادفا ماألخرية ،مظؿعؿين مبفؿا مأخؿفؿام
اظصغرىمإديمأنمؼؽرباموؼـؿؼؿامظواظدؼفؿا.مأعٓامحؽاؼةم"اٌَؽْؿوُبِ"مصفيمأؼضامهدثـام
سنماإلساغةماإلهلقةماظيتمجلدٓتفامظـامايؽاؼةميفمإرجاعمبصرمابنماظلؾطان،موػذام
بػضلمايؿاعةماظيتمرؾؾتمعـهمأنمؼضعمأوراقماظشفرةماظشاصقةمسؾىمسقـقه،مظقعادم
ظهمبصرهموؼعودمإديمورـهموؼـؿؼممعنمواظدهماظذيمحاولماظؿكؾصمعـه.
أعٓام"حؽاؼاتماألوظقاءمواألضرحة'' صؿعدٓمعنمأػٓمماٌعؿؼداتماظشعؾقةماظيتمعازاظتم
حاضرةميفماظذػنماظشعيبماىزائريمواٌغاربي،مصفيمربلماسؿؼاداتفمماظيت متلـدم
إدي ماألوظقاء معن ماألسؿال ماًارضة مطقؽاؼة م"سرف مدقدي مععؿر" اظيت مهدثـام
سنمأحدماألوظقاءماظصايني،موػومرجلمؼؼؿدىمبهميفماظغربماىزائري،موحؽاؼة"
ػَارُونِ ماظرَذٔقدِ" ماظيت مهدثـا مسن" اظوظيٓ مسؾد ماظؼادر ماىقالغي" ماٌؿداوظةم
يف مععظم ماألضطار ماظعربقة مباضرتان مامسه مباظؼدرة مسؾى مهؼقق ماٌعفزات موسددٕم
عنماألعورماهلاعٓة،مغذطرمعـفاماظعالضةمبنيماظوظيمواىن .موهدٓثـا محؽاؼةم"بَؼْرِةم
اظقِؿَاعَى" مأؼضا مسن مإعؽاغقة مهوؼل ماظؽائـات ماإلغلاغقة مإدي مطائـات محقواغقةم
طاظغزال،مواٌعزمأوماظؽالب .م
إدي مجاغب ماظلؾطة ماظعؼائدؼة ،مػـاك مأؼضا م"اؾسؾطة ماؾسقاسقة" ذبلدةًم
يف مغوسني معن ماظلالرني مأو مايؽام ،مغوع متؼدعه مظـا مايؽاؼة مزاٌا مجؾارا مميؾكم
عن ماٌال مواظـػوذ معا مجيعؾه مضوة متُعارض مطل معن مؼؼف مضد معصايه موؼعارضم
ذموغه ،مؼلؿعؿل ماظؿػرضة مواظؿوزؼع مشري ماظعادل مظؾقؼوق مواظواجؾات ،مممّا مؼمديم
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إديماغعدامماٌلاواةمبنيمزبؿؾفمصؽاتماجملؿؿع،مطقؽاؼةم"اىَوِػَرِمصٔيمخِقُوِ ْرفَا"م
اظيتمهدثـامسنمشطردةمابنماظلؾطانمودؾطؿه،موحؽاؼةم"دَعقٔدِمودِؼاَبِ"،م"ػَارُونِم
اظرَذٔقدِ"،م"جازؼةمودؼاب"ماظيتمخضعمحؽاعفامإديمأحؽامماظلؾطةماظعادظة .م

اؾؼقّم األخالؼقة يف احلؽاقة اؾشعبقة

تمعن مايؽاؼة ماظشعؾقة مبضرورة متؼوؼم ماظػرد مظقصري مصايا مظؾفؿاسة معداصعام
سنمضقؿفاموعـؾفاماًؾؼقةمواالجؿؿاسقةمحؿىمؼضؿنمادؿؿرارهميفمربقطه ،موهلذام
مل متؽؿف مايؽاؼة مبؿصوؼر ماظلؾوطات ماالجؿؿاسقة مواالضؿصادؼة مواألخؾارم
اظؿارخيقة،مومل متؼفمسـدمهؼققماظرشؾات،موإغٓؿامذػؾتمإديمأبعدمعنمذظكمحقـؿام
أبؾغؿـا مبردائل مذات مضقٓم مإغلاغقة ،مأخالضقة موتربوؼة ،مذبؿؾفا معرتؾط مبايقاةم
االجؿؿاسقة،موهلذامميؽــاماسؿؾارػامغصامإغلاغقا .م
وظذظكمندميفمععظممحؽاؼاتـاماظشعؾقةمصراسامبنيمضوىماظظؾممواظعدل،مواًريم
واظشرمعـؾؿامتشريمإظقهمحؽاؼؿام"ظونةمعوالةمدؾعمدواظف"مو"بؼرةماظقؿاعى"ماظؾؿانم
تمطدانمظـامضقؿةمأصرادماألدرةميفماجملؿؿعموعؽاغةمطلمصردمداخؾفامطؼقمماظؿعاونم
وايبٓ،ماظؿلاعحمواظصرب...اخل.م م
وعنمأػٓممايؽاؼاتماظشعؾقةماظيتمتفدفماديماظؽشفمسنمسقوبماإلغلانموزؾؿه
"حكايات الحيوان" عـلمحؽاؼة م"خـقػلةمالظةمغلا"مو"اظؼطقطمواظػوؼر" مو"اٌعزةم
اظصقـقة"موػيمحؽاؼاتمرعزؼةمتفدفمإديمتشؾقهماإلغلانمبؾعضمايقواغاتماظيتم
ُسرصت مسـفا مدؾوطات مشرؼزؼة مممقٓزة معـل :ماظصراع مبني مايقوان ماألظقفم
واٌؿوحٓش،مايقوانماظؼويمواظضعقف،ماظذطيمواٌغػل .م
إنٓ معضؿون مايدث مواظلؾوك ميف مايؽاؼة محيؿل مبداخؾه ماظعدؼد معن ماظؼقمم
اإلجيابقةمواظلؾؾقة ماٌؿداخؾةمطؼقؿةماالعؿـالمظوصقةماظواظدؼنموضقؿةمرباربةماظظؾمم
واظؼفر،مطظؾمماظصؼرماظؼويمظؾصؼرماظضعقفميفمحؽاؼةم"سشؾةمخضار"،مإديمجاغبم
ضقؿة ماحرتام مخصوصقة ماآلخرؼن ،موػذا معا مجيعل ماظؼقم ماألخالضقة مواظرتبوؼةم
واضقة موعؿعدٓدة ميف مايؽاؼات ماظشعؾقة ،موعا مجيعل معـفا موساء محاعال مظؾؼقمم
اظيت متؿعدد موتؿـوع مبؿـوع ماظشكصقات مبني ماإلغلان موايقوان .مباإلضاصة
إدي محؽاؼات متربوؼة متربز مدؾوطات ماجؿؿاسقة متمطد مصقفا مضقم ماإلحلان مطؿا مجاءم
يفمحؽاؼةم"طُلِمذٔيمؼٔؾِ َراموطْ َالمِماظلُوءمعَامؼٔؾِ َرا" .م
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إنٓ مايضور ماظؽـقف مظؾكطاب ماألخالضي ميف مايؽاؼة مؼعزٓز معـفج ماظدرسم
اظرتبوي مواظؿعؾقؿيمواظؿـؼقػيماهلادفميفمذبؿؾهمإديمتعؿققمضقم ماًريموغؾذماظشر؛م
إذمادؿطاعماظـص مايؽائي مأنمؼعاجلمػذهماظؼضقةمبطرؼؼةمصـقٓة،موحيوٓل ماٌلؿؿعم
إديمعؿػرجمسؾىمخطوطمدريماألحداثمدونمأنمؼلللمٌاذا؟مألنماظودائلماظيتمتوصلم
إديماظغاؼاتمزاػرةمأعاعهموالمحيؿاجمإديمتعؾقلمطـري  ...مصاظزواجمباألعريةماىؿقؾةم
أو مايصول مسؾى مغصف ماٌؿؾؽة مػو ميف مايؼقؼة مجز ْء متؼدعه ماىؿاسة ماظيت مؼرعزم
إظقفامباظلؾطانمأوماألبمظؿضققؿهميفمدؾقؾفامأوميفمدؾقلمأحدمرعوزػامظذظكمتعؾيم
عن مذلغه موتضعه ميف معؽاغه ماٌالئم .موباٌؼابل مصننٓ مسؿل ماظشٓر مؼمدي مإدي مأدوءم
اظعواضب ،موػذا معا مؼؿفلد ميف مذكصقة ماظقؿقؿة ماٌظؾوعة ماظيت متؿزوج ميف ماظـفاؼةم
عن مابن ماظلؾطان مواظطػل ماٌظؾوم ماظذي مؼؿػوق مسؾى مذيقع مإخوته موؼفزم ماظغوظةم
يفمحؽاؼةم"بؼرةماظقؿاعى"،موندماظؽـريمعن متؾك ماياالتماٌؿشابفةماظيتمؼعاضبم
صقفاماٌليءموؼـؿصرماٌظؾوم .م
ومل متؽؿف مايؽاؼة مبرصد اؾؼقم األسرقّة واالجتؿاعقّة وإغٓؿا متعدٓت مذظكم
اديماؾؼقم االؼتصادقّة واؾسقاسقّة،موهلذا متؽشفمظـامايؽاؼةماظعدؼدمعنماظـؿاذجم
هث مسؾى ماظعؿل ،ماظؿؽاصل مواظعداظة ماالجؿؿاسقة مواظلقادقة موالدقؿا
اظيت م ّ
ايؽاؼات ماظيت متؿقدث مسن مضلاوة مايؽام مواظلالرني ،مصلزفرتفم سؾى حؼقؼة
أعرػم وطشػتمسقوبفم،مصفيمترىمأغٓفممظقلوامأػالمظؿوظيمتؾكماٌـاصبموأصلقتم
اجملال مألصراد ماظشعب مبلنٓ محيؾوا مربؾفم مطقؽاؼة م"ػارون ماظرذقد" ،مو"جازؼةم
ودؼاب" ،موضضت مسؾى مدؾطة مايؽم ماظوراثي مبني مأصراد ماألدرة ماظواحدة موبذظكم
سربٓتمسنموضعقةم"ايؽممواظلؾطة" بؿفلقدمضقمماظعدلمواٌلاواةمبنيمذيقعمأصرادم
اظشعب .م
وسؾقهمالمميؽــامعفؿامبؾغـامعنمأعرمأنمغؾمٓمبؽلماظؼقم ماظيتمتـاوظؿفامايؽاؼةم
اظشعؾقة مظغزارتفا مخاصة مإذا مطان مواهلدف مايؼقؼي معن موراء مدردػا مػو مهؼققم
غظام ماجؿؿاسي معؿوازن مؼلعى مإدي مبثٓ مضقم ماظعدل موايرؼة مواٌلاواة مواإلخاءم
عع مزبؿؾفمذرائحماجملؿؿع.موسؾقه ،ممل متؾق ماظطؾؼقٓة ميفمايؽاؼةماظشعؾقةمواوبام
22

 22سزوي ،مأربؿدم( ،)1005ماؾؼصة اؾشعبقة اجلزائرقة يف ؿـطؼة األوراس،مدؾلؾةماظدراداتماظشعؾقة،م
اظؼاػرة،ماهلقؽةماظعاعةمظؼصورماظـؼاصة،ماظطؾعةماألودي،مص.230 .
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وال متعارػا ،مومل موعؾفا معن ماظؼقم ماألخالضقة ماظلاعقة محبقث محاوظت ممبكؿؾفم
األداظقبمإظغاءػا.

أفّم اخلالصات

ايؽاؼةماظشعؾقة مػيماخؿزالمظؾؼصصماظشعيبماظعاٌيمواظعربي،متؿلثرمبطؾقعةم
طلمذبؿؿعمتؿواجدمصقهموخبصوصقؿه،مربؿٓؾةمبؿفاربموحؽمماألجقال،موعنمػـام
غمطد مضدرتفا مسؾى متصوؼر ماألحداث مواٌغاعرات ،ماظواضعقة معـفا مواًقاظقةم
بشكصقاتمبشرؼةمأومشريمبشرؼة،ماظغرضمعـفاماظوسظمواظؿعؾقممعنمجفةمواظؿلؾقةم
واإلعؿاعمعنمجفةمأخرى ،وظذظكمحرصتمجلٓ ماجملؿؿعاتماظؼدميةمسؾىماالػؿؿامم
بفا .م
اسؿؿدغا ميف مدرادؿـا مظؿؾك ماجملؿوسة معن ماظـؿاذج مايؽائقة مسؾى ماظدرادةم
اظؿقؾقؾقة ماظؾـقوؼة مواظداخؾقة مظـصوص مايؽاؼة ماظشعؾقة ،موػذا مبعد مسزهلام
سنماظواضعماالجؿؿاسيماٌعقشمومربطفامبؿارؼخماجملؿؿعماظذيمدردتمصقهم(اظوصفم
اظـلؼي مظؾؿادة) .موالدؿكراج ماٌعـى ماظذي ممت مادؿؽشاصه معن مخالل ماظؿقؾقلم
اظداخؾيمًصائصماظـصماظذاتقة،ماسؿؿدغاماٌـفجماألغـروبوظوجيماظذيمؼرتؽزمسؾىم
اظدرادة ماظؿؽاعؾقة ماٌؼارغة ماظؼائؿة مسؾى ماٌالحظة مظؾلؾوك ماإلغلاغي ميف معضؿوغهم
االجؿؿاسيمواظـؼايف.
وسؾقه ،متٓم مادؿكراج مبعض متػاصقل مايقاة ماالجؿؿاسقة مواظـؼاصقة مواظلقادقةم
وهوالتفا معن ماظـلق مايؽائي ،مواظيت مادؿطعـا معن مخالظه متؼصي مبعض ماظؼقمم
اٌكؿؾػةماظيتمتؽشفمسنمرؤؼةمعوروثـاماظـؼايفمظؼضاؼامعؿعددة .م
صايؽاؼةماظشعؾقةمرشممبلارؿفامأوم"دذاجؿفا"مطؿامؼزسمماظؾعضمإالمأغفامأطـرم
األجـاس مضدرة مسؾى مريل مواظؿؼاط متػاصقل مايقاة ممبراحؾفا موتعدد معواضقعفا،م
واٌالحظمأنٓمايؽاؼةماٌدرودة مملمتؼؿصرمسؾىماظلؾوطاتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةم
واظلقادقةموإمنامذػؾتمإديمتلدقسمعواضفمراصضةمظؾظؾمماالجؿؿاسيمواظلقادي،م
طاغعدام ماٌلاواة موتػشي ماظطؾؼقة مواظؿػرضة ماالجؿؿاسقة ...موسؾى مػذا ماألداسم
اسؿربت مايؽاؼة ماظشعؾقة مداخل مأودارفا ماظوساء ماظذي مهؼق مبداخؾه محؾؿفمم
عنمعلاواةموسدلموادؿؼرارموطلمعامؼلعؾهمأصرادماجملؿؿع.موظذظكمظقسمشرؼؾامسؾقـام
أنمغصطدممبفذاماظزخمماهلائلمعنماظؼقمماألخالضقةماٌؿـاضضةماظيتمادؿطاعماإلبداعم
اظشعيبمتصوؼرػا.موظوممتعـٓاميفماظعدؼدمعنمايؽاؼاتمبلغواسفاماًراصقة،ماظواضعقةم
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وحؽاؼاتمايقوانموشريػا،مٌاموجدغاػامتؾؿعدمسنمبثٓمضقؿةمأومغؼدمعوضفمتوجٓهم
به مدؾوطات ماألصراد ،موظذظك متعؿرب مايؽاؼة مأحد ماظودائط ماظرتبوؼة ميف ماظػوظؽؾورم
اظشعيبمهلامصؾلػؿفاميفماظعؿؾقةماظرتبوؼةمإذمتعدمأحدماظودائلماظيتمىلتمإظقفام
اجملؿؿعاتمعـذماظؼدؼمميفماظؿـشؽةماالجؿؿاسقة .م
وعن مػذا ماٌـطؾق مؼُػْؿَرَضُ مايرص مسؾى ماحملاصظة مسؾقفا م"ذيعا موتوثقؼام
ودرادة" معن مأصواه مأصقابفا مبؾففاتفا ماحملؾقة محؿى مال متػؼد مايؽاؼة مروحفام
واغؿؿاءػاماظؾقؽيمواظـؼايف .م
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