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 التعابري الشفوية اخلاصة بالبحارة الصوادين :

م*صوادو غزوات منوذجا

مرفريمأريد

 

 

 مقدمة عامة 

ماظؾقثميفمأذؽالماظؿعؾريماظشعيبماغطالضامعـماظعالضةماإلجؿؿاسقةم ظؼدماخرتغا
اظـؼاصقةماٌقجقدةمبنيمػذهماألذؽالموصؽاتماجملؿؿع،مومسؾكمػذاماألداسمحددغام

م مسـد ماظشػقؼة مععرفاظؿعابري مطؿـطؾؼ ماظصقادؼـ مأجؾمموماظؾقارة معـ عـففل
ماظؾقثميفمرؤؼةمومصؾلػةماظؿػؽريماظشعيبمإزاءماظصقدماظؾقري.

موأخرىمعقضقسقة،مصاألدؾابم مأدؾابمذاتقة متربره ماٌقضقع مبفذا إنماػؿؿاعـا
يفمودطمجغرايفمتعّدممباظعقشـميفموربؿـاماظؾققاشرصقةماظيتممسقتمظـامؽؿاظذاتقةمت

دماظؾقريماٌقردماألدادلمألشؾبمأصرادماٌـطؼةموأطـرمعـمذظؽمػقمصقفمعفـةماظصق
معقـاءم مبأػؿقة مصرتتؾط ماٌقضقسقة مأعا ماظصقادؼـ. ماظؾقارة معـ مسائؾة مإدي اغؿؿاؤغا
اظغزواتميفمغشاطماظصقدماظؾقريمعـمحقثمإغشاءمعـاصبماظعؿؾموإغؿاجماظلؿؽ.م

مط ماظؾقري، مباظـشاط مسرف محمؾقا مجمؿؿعا مأصرزت ماٌعطقات مػـاكمصفذه مأّن ؿا
متعابريمذػقؼةمخاصةمباظؾقارةماظصقادؼـمأثـاءماٌؿاردةماًاصة.

                                                                                                                                   
م.0221ةماظشعؾقة،مصرعماألدبماظشعيب،مجاععةمتؾؿلان،مجقانمرداظةمعاجلؿريميفماظـؼاصم*
مم** ميف ماظغزوات،ممCRASCباحثمعلاسد ممبـطؼة ماظصقادؼـ مظؾؾقارة ماظققعقة ماظؾقثم:مايقاة عشروع

 هتمإذرافماألدؿاذمعقاليماياجمعراد.
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م ماًاصة مدـقاتمماالجؿؿاسقةجعؾت مخالل ماظغزوات ممبدؼـة ماظلؽان ظػؽة
االدؿعؿار،معـمضطاعماظصقدماظؾقريمعرطزمظؼاءمسدةمثؼاصاتمحقثمندماظػرغلقنيم

م مطّؾفؿ ماظقفقد، ماٌلؾؿنيمو ماإلؼطاظقنيمو ماإلدؾاغقنيمو ماظصقدمؿؾؼعو مضطاع ميف مممقن
أومهلؿماتصالمبفذاماظؼطاعماظذيمطانمأػؿمغشاطماضؿصاديمحؿكمدـقاتماالدؿؼالل.م
صاإلحصاءاتماٌلؿؼاةمعـمعصؾقةماظصقدماظؾقريمٌقـاءماظغزواتمتدظـامسؾكمأّغفميفم

م ماظصقادؼـمم1409دـة ماظؾقارة مم622بؾغمسدد مووصؾماظعددمسام عامم0222حبار
ميفمؼشماحبارم1051ؼلاويم مغقسقةمم125ؿغؾقن محقثماالخؿصاصميف معـ دػقـة

األمساكماٌصطادة.ممّتماطؿلابمحرصةماظصقدماظؾقريميفمعـطؼةماظغزواتمسـمررؼؼم
ماظؿعّؾؿمباٌؿاردةمععماٌعؿرؼـماإلدؾاغقنيموماإلؼطاظقنيماظذؼـمعؾؽقامضقاربماظصقد.

ػاممجدا،ممإنماإلرثماظـؼايفماظذيمورثؿفمػذهماظػؽةماٌفـقةمؼعدمعقضقعمدرادة
صرضمغػلفمسؾقـامباسؿؾارغامباحـنيميفماألدبماظشعيبموماألغـروبقظقجقا،مممامدصعـام
ماظصقادؼـماظذؼـمؼعدونم ماظؾقارة ماظؾغقيمهلؤالء إديماالضرتابمعـماظقاضعماظـؼايفمو

مصؽةماجؿؿاسقةمجّدمعفؿشةمغظرامًصقصقةمسؿؾفاماظؾقري.
عـماظؾقارةماظصقادؼـ؟مومعامػلمصؿامػلماٌؿقزاتماظـؼاصقةمهلذهماظػؽةماٌفـقةم

اظّدالالتماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمظؾؿعابريماظشػقؼةمسـدماظؾقارةماظصقادؼـ؟مومعامػلم
ماجملاالتماظيتمتـقصرمصقفاماظؿعابري؟

 املقاربة املنهجوة 

إنمرؾقعةماٌقضقعمصرضتمسؾقـاماظؿؼقدمباٌـفجماظؿارخيل،مومػذامٌعاىةماٌلارم
مماظؿارخيلمظـشاطماظصقد ماظقضقفمسؾكمأػؿ مو ماظذؼـمعاردقامآاظؾقريمباٌـطؼة ثار

مباٌـ مادؿعـّا مطؿا مباٌـطؼة. ماٌفـة ماٌعطقاتمفػذه مٌعاىة مػذا مو ماإلحصائل ج
ماإلحصائقةماظرمسقةماٌؿقاجدةمظدىمعصؾقةماظصقدماظؾقريمباظغزوات.

ماالتصال مظغة مهؾقؾ مسـد ماٌػضؾ مرصقؼـا مصؽان ماٌضؿقن مهؾقؾ معـفج ممممممممأّعا
وماظؿعابريماظشػقؼةمظدىماظؾقارةماظصقادؼـ.موأخرياماٌـفجماألظلينماظؾـققيمظدرادةم
ظغةموأدؾقبماظؿعابريماظشػقؼة،مومظؾؿعّؿؼميفمعقضقعمدرادؿـامومايصقلمسؾكمأطربم
محقثم مأسؿاهلؿ، ميف ماظصقادؼـ ماظؾقارة مػؤالء ممبشارطة مضؿـا ماٌعطقات معـ ضدر

ماءممماردؿفؿمظؾصقدماظؾقري.مسقتمظـامػذهماٌشارطةمعالحظؿفؿمأثـ



160220

م01 

مادؿعاغةم مبادؿـطاقمسقـةمعـماظؾقارةماظصقادؼـ،مومػذا مباٌقضقعمضؿـا وظإلٌام
بؿؼـقةماٌؼابؾةماظيتممسقتمظـامجبؿعمععطقاتمحقلمعشاسرمومرشؾاتمومرؿقحاتم

مػذهماظػؽةماٌفـقة.
مح مػذا مصفلماظؾققشراصقا،مو معفؿة مجد مأغّفا ماظيتمرأؼـا ماظـاغقة ماظؿؼـقة ؿكمأّعا

ظؾؾقارةماظصقادؼـ.مإنمادؿفقابمماالجؿؿاسللارماٌفينموماٌغلؿطقعماظقضقفمسؾكم
مػذهماظػؽةماٌفـقةممسحمظـامباًروجممبدوغةمعـمعائةمغصمعـماظؿعابريماظشػقؼة.

مأخذتم مسشقائقة مػلمسقـة مو ماظؾقثمصؿؽقغتمعـمأربعنيمعؾققثا. مسقـة أّعا
م مم%م3,8بـلؾة ماإلذياظل، ماظعدد مبعنيماآعـ مسؾكمخذؼـ ماٌفـقة ماًربة السؿؾار

مايرصةمٌدةمتػققمثالثنيمدـة،مظدؼفؿمرصقدمثؼايف ومعفينممأداسماظذؼـمعاردقا
معقروثمسـماألجقالماظيتمسؿؾتمععماٌعؿرؼـ.

ظؼدمواجفؿـامسدةمصعقباتميفمػذهماظدرادة.مأّعاماظصعقباتماظـظرؼةمصؿؿـؾتميفم
ما مبؼطاع ماًاصة ماٌراجع ماألحباثمو ماظدراداتمو ماظؾقارةمضؾة ماظؾقريمو ظصقد

اظصقادؼـ،مصرطزغامباظدرجةماألوديمسؾكماظدراداتماألجـؾقة.موماظصعقباتماٌقداغقةم
ماظؼطاع، مسؾكمػذا مررفماهلقؽاتماٌشرصة معـ معلاسدة موجقد ممممادمصرتميفمسدم

مواجفؿـامصعقباتمتؼـقةممو ماظؼطاع،مطؿا مظغقابمتؼاظقدماظؾقثماٌقداغلمبفذا ػذا
مفقالتماظصقتقةمومتدوؼـفا.صقؿامخيّصمصرزماظؿل

وضدماذؿؿؾتمدرادؿـامسؾكمبابني،محيؿقيمطؾمبابمسؾكمثالثةمصصقل.مصاظؾابم
األولم)اظغزواتمصضاءمظؾصقدماظؾقري(مؼؿصدرهمعدخؾمضصريمحاوظـامأنمدمددمصقفم

ماظػ مو ماظؾقري، ماظصقد مصضاء ماظؿارخيلمصعػفقم ماإلرار ماخؿصمبؿقدبد ماألول ممممؾ
م–ات،مواػؿؿماظػصؾماظـاغلمبدرادةماًصائصماظلقدققمٌـطؼةماظغزوماالجؿؿاسلمو

معادؼام ماظؾقري ماظصقد مواضع مؼؾقث ماظـاظث ماظػصؾ مو ماظصقادؼـ مظؾؾقارة مممممثؼاصقة
مومبشرؼا.

معدخال مصؿضؿـ م( ماظصقادؼـ ماظؾقارة مسـد ماظؾابماظـاغلم)اظؿعابريماظشػقؼة مأّعا
م معـف ماألول مواخؿصماظػصؾ ماٌـففقة مو ماٌعرصقة ماألدس ماإلرارمظؿقدؼد بدرادة

اٌعريفموماظّؾغقيميرصةماظصقدماظؾقريممبقـاءماظغزواتمومبذظـاماىفدميفماظػصؾم
اظـاغلمظؾقضقفمسؾكماألبعادماظدالظقةمظؾؿعابريماظشػقؼةمبعدمتصـقػفامعقضقساتقامإديم
ماظشػقؼة،م ماظؿعابري مأدؾقب مو مظغة ماظـاظث ماظػصؾ ميف مدردـا مو مدالظقة، مممممممحماور

مخبامتةمادؿكؾصـامصقفامغؿائجماظؾقث.ممومأغفقـامحبــا
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 نتائج البحث

مميؽـمتؾكقصمأػؿماظـؿائجماظيتمتقصؾـامإظقفامعـمخاللمحبــامػذاميفمعامؼؾل:
ممأواّل : معـطؼةممةاإلدرتاتقفقتؽؿـماألػؿقة ظؾؿقضعماىغرايفماظذيممتقّزتمبف

ماظيتمتقاظ ماظؾشرؼة ماألجـاس مذيقع مادؿغؾؿف محبرؼا معـػذا مطقغفا تماظغزواتميف
سؾقفامسربماٌراحؾماظؿارخيقة،مبدءامعـماظعفدماظروعاغل،معرورامباظعفدماإلدالعلم
واغؿفاًءمامباظػرتةماالدؿعؿارؼة،محقثمأصؾقتماظغزواتمعدؼـةماٌعؿرؼـماألوروبقنيم
مالغؿشارم معرطزا مجعؾتماٌدؼـة مبؾ مخمؿؾػة، مغشاراتمعفـقة مصقفا معاردقا اظذؼـ

اظعقاعؾماألدادقةماظيتمخؾؼتمظؾلؽانممحرصةماظصقدماظؾقريماظيتمطاغتمعـمضؿـ
ماظربتغاظقني،م ماإلؼطاظقنيمو مو ماظشعقبمطاإلدؾان معـ صرصماالحؿؽاكمععمشريػؿ
ظؽـمؼؾؼكماإلدؾانمأطربمصؽةماجؿؿاسقةمعاردتمحرصةماظصقدماظؾقريم.مإنماظؿأثريم

مظقشؿؾماإل متعداه مبؾ ماىاغبماإلضؿصادي مؼؿقضػمسؾك م م ماظـشاط مػذا ميف دؾاغل
مظغقؼةمإدؾاغقةميفماٌـطققماحملؾلمالزاظتماىاغبماظـؼا يف،مإذممتمإدخالمعػاػقؿ

دارؼةمإديمؼقعـامػذاميفمأودطماظؾقارةماظصقادؼـ،مزؼادةمسؾكمأظػازمأخرىمسززتم
اظرصقدماظؾغقيماحملؾلمالمسالضةمهلامبـشاطماظصقدماظؾقري.موأضقتمػذهماألظػازم

ميفمع ماظشعؾقة ماظـؼاصقة مسـاصر معـ مسـصرا مو مورشؿمتشؽؾمعرجعقة ماظغزوات. ـطؼة
ماظصـاسقةم ماٌشارؼع ميف معؿؿـال ماالدؿؼالل مشداة ماٌـطؼة مذفدتف ماظذي اظؿصـقع
اظؽربى،مبؼلمضطاعماظصقدماظؾقريمؼؾعبمدورامػاعاميفمخؾؼمعـاصبماظعؿؾ،مبؾم

مميـؾماٌقردماألدادلمألشؾؾقةماظلؽان.
اثةمؿماطؿلابمحرصةماظصقدماظؾقريممبـطؼةماظغزواتمسـمررؼؼماظقرؼؿمثانوا:

مسؾكم متأثريػا مباظؿاظل متؼؾقديمو مسؿؾ متـظقؿ مو مبلقطة معفـقة مذاتمرؾقعة ألغفا
عؼارغةمععماٌـظؿاتماألخرى.موأنمصضاءمماعقاضػماظؾقارةمؼؽقنمحمدودمودؾقطاتم

مماردؿفامؼلؿقجبمغقسامعـماطؿلابمضقؿمثؼاصقةموادؿؿراؼؿفامتعطلماظطابعماٌؿقزم
معـطؼة مُصـَػْت مأغفا ماظغزوات مخصقصقة ماًاصقةممصؽاغت موربط ماظؾقري. صقد

مممظإلرارماٌعريفموماظؾغقيميرصةماظصقدماظؾقريمعؿؿـالميفمتلؿقةماٌـارؼماظلاحؾقة
موماظلػـموودائؾماظعؿؾماظؾقريموأواعرمتـػقذماظعؿؾمومطذاماألمساك.

ظؼدممتمتشكقصمخصقصقةماظؼطاعمعـمخاللمترذيةمحؼقؼةمواضعماظعؿؾممثالثا:
ؿؿـؾميفمتـظقؿماظعؿؾمومارتؾاطماٌفاممومأعؽــاماإلرالعماظؾقريميفمضقاربماظصقدماٌ

مأدادقةم مسقاعؾ متشؽؾ مأن ماظيتمميؽـ مو ماظـشاط مػذا مغقسقة سؾكمخصقصقاتمو
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يفمهلنيمزروفمسؿؾماظؾقارةموزؼادةمإغؿاجقؿفؿ،موماظرضكممهلامبؼدورغامادؿغال
ؿفامسـمسؿؾفؿمعـمخاللمتصقرمغقعماظؼقاربماظيتمتراسلماٌعاؼريموماظيتمبادؿطاس

مهلنيموضعقةماظؾقارةماظصقادؼـميفمضقاربماظصقدماظؾقريماٌلؿؼؾؾقة.
إّنمعامميؽـمتلؿقؿفمذكصقةمحبرؼةمػقميفمايؼقؼةمدريورةماجؿؿاسقةمومثؼاصقةم
مععظؿم مصإضؾال مباظضؾط، ماظغزوات معدؼـة ميف مو ماظؾقر ميف ماظصقد مميارسمعفـة ٌـ

مؼعؽسمظـا ماٌفـة مو ماظـشاط مسؾك ماٌـطؼة مػذه ميف ماظؾققشرايفمهلؿمماظشؾان االرتؾاط
مباٌفـةمومباظؾقرمومباظػؽةماظعاعؾةمصقف.

إنماظؾقثميفماظدالالتماإلجؿؿاسقةمظؾؿعابريماظشػقؼةمعـمأضقالموأظغازمرابعا : 
سـدماظؾقارةماظصقادؼـمؼؿعدىمعامػقمزاػرمسؾكمعلؿقىماظؾـقةماظؾغقؼةماظلطققةم

جيبمأنمؼؽقنمذظؽمتعؾرياممإديماظؾـقةماظعؿقؼةمذاتمدالالتماجؿؿاسقةمرعزؼةمٌا
مسـمرؿقحاتماظقسلماىؿاػرييمظؾؾقارةماظصقادؼـ.

ماظؿعابريم مخالل معـ ماظصقادؼـ ماظؾقارة مظدى ماظشعؾقة ماظذاطرة مظـا مطشػت ظؼد
مثؼاصؿفمحؿكم مبعؼقدتف، ماظصقاد، ماظؾقار ماظذيمارتؾطمحبقاة ماظؾقر اظشػقؼةمصقرة

مقمحقاتفمطؾفا.أصؾحماظؾقارماظصقادمالمؼلؿطقعماظعقشمخارجف،مصاظؾقرمػ
ماظصقدم متـظقؿ مو ماظؾقر متؼدؼس مسؾك ماظشعؾقة ماظذاطرة مسؿدت مظؼد م: خاعلا
مدؾقؿة محقاة ماظصقاد متضؿـمظؾؾقار مثؼاصقةمحمؾقة مضقاغنيماجؿؿاسقة ممماظؾقريموصؼ

مومذرؼػةمحقثمالمؼللءمظذاتفمومالمظمخرؼـ.م
ثؼايفماضؿصاديمؼؿعدىماظطرحمماجؿؿاسلإنمايدؼثمسـماظصقدماظؾقريمطػضاءم

مخصقصقاتفا، محرصةمهلا مذلء مضؾؾمطّؾ ماظؾقريمػق ماظرمسل،مصاظصقد مممماٌاديمو
وماظؾقارةماظصقادونمحرصققنمخيؿؾػقنمسـماظػؽاتماٌفـقةماألخرىمهلؿمخصائصم

م مأػؿقةمم–دقدقق مخالل معـ ماضؿصادؼاتماظؾؾد ميف مؼشارطقن مععـقة مثؼاصقة عفـقة
ماظصقدماظؾقريماالضؿصادؼة.

ابريماظشػقؼةمسـدماظؾقارةماظصقادؼـمبنيماظػصقكمظؼدمذيعتمظّغةماظؿعمسادسا:
معـمأجؾمإبرازماظدالظةم وماظعاعقة،مبؾمػـاكمصـػمعـماألظػازموضعموضعامرعزؼا
اظصقتقةمأؼضا،مأّعامأدؾقبقةمػذهماظؿعابريمصؿفؾتميفماظؾـقةماظداخؾقةمحبقثمتأطدم

م مطان ماظؿام ماظّؾػظل ماظؿؿاثؾ مو ماظؿؼابؾ مو مطاظؿؽرار مأدؾقبقة مزقاػر موجقدمبروز هلا
مواضحمضقيميفمػذهماظؿعابريماظشػقؼةمسـدماظؾقارةماظصقادؼـميفمعـطؼةماظغزوات.
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ظعؾمادؿـػدغاهمعـمراضةمإلنازمػذاماظؾقثماٌؿقاضع،مالمؼعدمدقىمخطقةمأوديم
ميفماجملؿعم ماظدراداتماألغـروبقظقجقة مإرار ماظؾقريميف ماظصقد معقضقع مدرادة يف

 اىزائري.


