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A number of academic studies
dealt with the Algerians falk tales from
a variety of perspectives, including the
study of Kamal Abdou and Zahia Traha,
and my different works and analysis on
a rich corpus collected from different
parts of Algeria during the last quarter of
the last century.
In dealing with fairy tales told by
women in the Jijel region, Kemal Abdo,
by linking the discourse and the external
circumstance that controls it, especially
temporal and spatial conditions, raises
the question of the conditions of women
in a masculine society aimed at extending
their influence and directing them
according to their vision of social
relations.
For its par,t in her field study of the
remarkable tribal tale, Traha Zahia
contrasted the reality of women and men
in tribal lands, and the fictional image
presented to them by the tales. The
concepts of surface structure and deep
structure have been adopted as a basis for
this interface between reality and
imagination; between the experience of
daily life and the symbolic representation
of this experience. The surface structure
represented the social, geographical and
economic reality, while the deep structure
embodied the imaginative and artistic
representations embodied in the events of
the remarkable story.
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لملَخط  :ا
ؿاجل اؿد امن الدللرسني الجلزلئرًني الحلاكًةا
لًـجَبة الجلزلئرًة امن امٌؼورلت اخمخَفة ،امن ابُهناا
ظرلحة ،اوماا
رلسة الك امن انٌلل اؾبدو اوزَُة ا ّ
مقتابَاخشعَاامنا رلساتاهعَةاحلاكايتاجعَبةا
مت امجـِا امن اخمخَف ا ٔأحناء الجلزلئر اخالل الًربؽا
ل ٔلخ رامنالًلرنالملايض .ا
ًعرح انٌلل اؾبدو ،ايف امـاجلخَ اٌَحاكايتا
لخلرلفِةالًيتاحروهياالًًساءايفامٌعلةاحِجي،امنا
خاللالًربطابنيالخلعاباولًؼرفالخلاريجالذليا
ًخحمكافَِ،اوخاظةالًؼرفنيالًزمايناولملاكينامسأٔةلا
رشوط اوحو الملر ٔأة ايف اجممتؽ اذهوري اٍريم الٕىلا
بسط اهفوذٍ اؿَهيا اوثوحهيِا احسب ارؤًخَا
ٌَـالكاتاجالحامتؾَة،اوثوزًـَاٌَوػائف .ا
رلوحت اظارحة ازَُة ايف ا رلس هتا الملَدلهَةا
ٌَحاكًة الًـجَبة الًلبائََة ،ابني اولكؽ الملر ٔأة اولًرخيا
يف ابال الًلبائي امن اانحِة ،اولًعورة الخلَاًَّة الًيتا
كدمهتا اهلٌل الحلاكًة .ا ّامت الؾامت امفِويم الًبًِةا
لًسعحَة اولًبًِة الًـمَلة اكٔساس اًِذٍ الملرلوحةا
بنيالًولكؽاولخلَال؛ابنياخربةالحلَاةالًَومِّةاولٍمتثَيا
لًرمزي اًِذٍ الخلربة .افمتثَت الًبًِة الًسعحَة ايفا
لًولكؽ اجالحامتؾي اولجللرليف اوجالكذعا ي ،ابُامنا
جتسدت الًبًِة الًـمَلة ايف اظرق الٍمتثَي الخلَايلا
لملخجسدةايفا ٔأحدلثالحلاكًةالًـجَبة .ا
ولًفينا ّ

ا
have

Abstract :

لحلاكًةالخلرلفِةابنيالدلرسالًبًِويالًس ميَايئاولدلرساللٔهرثوبوًويجاؾيدالدللرسنيالجلزلئرًنياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة :ا
ل ّٕناخ ّيالدللرسنيالذلٍنالؾخيولاابحلاكًةالخلرلفِةالجلزلئرًةاخمخعنيايفالدلرلساتالٌَلوًةا
ول ٔل بَة،اوُوال ٔلمرالذلياحـيامٌعَلاتالًبحرايفاُذلالجملالاجساٍرامهنجَةالًبحرا
لملـمتدة ايف الدلرلسات ال ٔل بَة اولٌَلوًة اخالل الًيعف الًثاين امن الًلرن الًـرشٍن؛ اويها
مهنجَة ابيوًة-س ميَائَة ،اك ر ا ٔأن اظبَـة الملا ّة الملدروسة اوبـدُا ال ٔلهرثوبوًويج احـَِما
ٌسـونالٕىلاحىَِفاُذٍالملهنجَةامؽاظبَـهتاال ٔلهرثوبوًوحِة،اوجالُامتمابدورُاايفالًىضفا
ؾن اوضـَة ال ٔلظرلف الملخدلوةل اًِا ،امما احدل اهبم الٕىل اجالحهتا ايف الًخوفِق ابني اثوهجنيا
خمخَفنيايفااترخيالًبحرالًـَمياملول ّالًثلافةالًضـبَة؛اوٌُلالًخوخَالًبًِويالًس ميَايئالذليا
ًيعَقامنالدلرسالٌَساينالًسوس ريامناانحِة،اولدلرسال ٔلهرثوبوًويجالًسائداخاللا
لًلرنالًـرشٍن،الذلياٌسدٌدالٕىلام رلثالًخعورًني(لًيعفال ٔلولامنالًلرنالًـرشٍن)ا
ّ
منالًخوهجنيالملهنج َّنيالٕىلاخَفِةا
هفسالًلرن).اٌسدٌدالك ا
ّا
ولًبًِوًنيا(لًيعفالًثاينامن ا
مـرفِة امـَية ،احتدّ ٍ اوحرمس امسارٍ .اًيحو الدلرس الًبًِوي الًس ميَايئ الٕىل الًخـامي امؽا
ّ
حرىالًيعوصاابؾخبارُااهَاانتاملَلة،امضّكةامنا ٔأوساقاٌسـىالدللرسا
لخلعاابتا ٔأوااب ٔل
ري اولًبًِويا
لًخعو ّ
لٕىلالًىضفاؾنامس خوايهتاالخملخَفة،ابُامناهيدفالدلرسال ٔلهرثوبوًويج ا ّ
لٕىلالًىضفاؾناظبَـةاؿالكةاللٕهخاجالٌَلوياابدلاؿةالًبرشًةالًيتا ٔأهخجخَ،اوجتدراللٕصارةا
ُياالٕىلامااٍربطابنيالًبًِوًةال ٔلهرثوبوًوحِةالًضرتلوس َةاولًبًِوًةالٌَلوًةاؾيدا وسوس را
وخانبسون.اسوفاوسـىايفامااًًلامنالًبحرالٕىلاثلدميامناذجاابرزةاممث ةلاًاِذلالًخوخَايفا
لًلعرالجلزلئري .ا

 .1رلسةانٌللاؾبدو*اٌَخعابال ٔلهثويايفالحلاكًةالًضـبَةلًخحََيالًس ميَاء-رس ي-
أٔهرثوبوًويج :ا
املدوهةا
ثُ َـ ُّد ا رلسةانٌللاؾبدواحولاخعابالحلاكًةال ٔل ّا
هثوي(حتََياس ميَايئارس ّي ّ
من الحلاكايت الجلزلئرًة)( )1امنوذخا اممثال اًـمََة احىَِف الدلرس الًبًِوي الًس ميَايئ ،الذليا
ثـو اخذورٍاٌَيؼرًةالًسوسورًّةايفالٌَساهَاتالحلدًثة،امؽالدلرسال ٔلهرثوبوًويجالملـارصا
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لذلياٍريمالٕىلالٕحدلثامٌاظقاؾبورابنياجالخذعاظاتالًـَمَةالخملخَفةالٕجنازالًبحرا
ل ٔلهرثوبوًويج.احرنزتاملدمةاحبثَالذلياكدمَ ايفاخامـةاكس يعَيةاًيَياصِا ةالدلنخورلٍا
ؿىلاثربٍراُذلالملسـى،اوثأٔظَهلايفاجمالاحبرالحلاكايتالًضـبَة.السدٌدايفاذكلاؿىلاأٓرلءا
بـغ ا ٔأكعاب الًس ميَائَات ا ٔأهفسِم الذلٍن الًخفذول الٕىل اكمية ااكن اكد ا ٔأمهَِا الدلرس الٌَلويا
لًبًِوي ايف ابدلايثَ اويه اكمية ا"لًخَفّغ"؛ الًيت اجيب ا ٔأن اثيدرج ايف الُامتمات الدللرسا
ل ٔلهرثوبوًويج،اوكدا ٔأحاًِاانٌللاؾبدوالٕىلالًلميةالدللً َّة اٌَخعابالملدروس.اًلولاهبذلا
الًخحري الدلليل ،اابًبحر اؾناا
لًعد  :ا» ًخـَّق ال ٔلمر الٕذن ا ٔأًضا ،اؿىل الدلولم ايف اهفس ّ
ُ
ّ
افهياالًلول اوًُ َعا ُغ"،انٌلاذهراخان الكو اهويك .اُذلا
"رظدالًرشوطالًيتا()...اًدضّك
لًلول،الملَفوظ،المل ُ َعاغاولًْ ُمخَ َىفَّيابَ،اُواخعابالًرلوي:اخشع َّة،اذلتا ُمذَََ ِفّ َؼة،الاميىنا
َم ْح ُوَُااولالٕذلبهتاايفاثفىِاكتالًِيدسةالًبًِوًة.ال ّٕن ا ٔأ ّمه َّةالًْ ُمخَََ ِفّغ ايفاوضؽالًْ َمَْ ُفوظ ايفا
ٔ
خذابـدلاُواأ ُ ْ
نرثاُع ًلااملَّااًُ َال َحغُابأٔه َّاًيدارجايفاماا ّمسَياٍالجلدً َّةالًرس ًّة:ايفا
خعاباثخّ
هفسالًوكتامييحاهَااناو ّ
ٌَلعة،اُذٍال ٔلخ رةاثدفؽابَ اٌَربوز،انػ ُمذَََ ِفّغ،اابؾخبارٍا
جضلّك ا ّ
غِ ا َُال .افػلًْ ُم َخََفَّغ ا َُال اًبدو ايفا
ِن ََاانً ارس ّاي .اُذلالًْ ُم َخََ ِفّغ اسوف امييح الحلَاة ابدورٍ اًاػًِْ ُم َخََفَّ ا
مذَق اًلولالًسار .ابياٌضاركايفالملَفوظ ابيفسا
ًُسافلطاجمر ا ٍّا
حاًخيا،اوُوالملس متِؽ ،ا
ّ
ث.ا
لملاكهةالًيتاٍىوناؿَهياالملخَ ِفّغ.احِيئذاثوخد،اوبيفسالًلدرامنال ٔل ّمهَة،اثَََفُّغٌا ُمذَََ ّ ٍق َااب ٍّا
فػلًْ ُمخَََفَّغا َُالاكداٍىونا ٔأحِاانا ُم َم ِ ّ ًّي ٔلاأنرث،ايفالحلالتالًيتاٍىونافهيااُوامناًلرتحالًرولًة،ا
فمييحالحلَاةاًِااونذكلاملسارامجَؽا ٔأراكنالملٌلرسة.الّٕنّ ا ا هَازل ،الحلارضةايفالًلرفةالًزوحِّةا
،الًيتاثرتَّج اأٔخهتَ ا،اًػحروي اًِااحاكًة،ا ُم َف ِ ّـ َ ً ةل ابذكلاخدً َّاتاؿدّة،ايفاخمخَفا
ًػصِراير
َّ
لملس خوايت،امرثبعةاابًرس  )2(« .ا
مناخاللاُذلالًيطاهدركا ٔأنالًباحراوُواًدٌاولالحلاكًةاٌسـىالٕىلا ٕل رلجا ٔأظرلفا
لًخَفّغا(لًرولًةالًضفوًة)ايفالدلرس،اوُوابُ ْـ ٌد اًـعََالدلرسال ٔلهرثوبوًويجال ٔلوًوًةايفا
لًبحراابؾخبارا ٔأنالحلاكًةامتثيامٌخوخاازلافِااٍىضفاؾنارؤًةاٌَـاملاوثعوراٌَىونامٌبثقا
من الدلاؿة الًيت اثخدلول ،اومن اُيا اثأٔيت اؾياًة ال ٔلهرثوبوًوحِّني احبم ةل الًرتلث ،اولؾخبارمها
لًِدفال ٔلولامنالدلرس،اوًُساللٕهخاجالًثلايفايفاخعائعَالذللثَة.وُواخاهبالؾخًتابَا
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لًخدلوً َّة الًيت ا ٔأؾعت الدلور ال ٔلول ايف الٌَلة الٕىل اس َاق اجالس خـٌلل ،اولًيت اثُـخرب اللٕبنا
ل ٔلظلر اول ٔلحدث اٌَّساهَات ،انٌل اُعَت اؿىل ا ٕل رلخَ الًس ميَائَات الملس ّاماة ا"س ميَائَاتا
لًخَفّغ"()3ايفاجماًِا،اخاللالًـرشٍناس يةال ٔلخ رةامنالًلرنالًـرشٍن؛اولًيتاػِرتايفا
س َاقاثعورالدلرسالًس ميَايئ،ايفالحذاكنَاابملياجهالٌَلوًةال ٔلخرى،اوخاظةامهناالًخدلوًَةا
لملضار الٍٕهيا ،الٕىل اخاهب احماوٍهتا اًالس خجابة املا اظرحَ امٌخلدو الًس ميَائَات الًبًِوًة اؾيدا
مًض هئا،اولًيتامفا ُاا ٔأ ّن الًخحََيالًبًِويالًس ميَايئاًخجاُيالًبـداللٕوسايناجالس خـٌليلا
ٌَلة،اوًيؼر اٌَيطايفالهلالكَ،ابرصفالًيؼراؾنال ٔلظرلفالًيتاثخدلولاولًس َاقالذليا
ُأهخجافَِ.اوكدامث َّتاس ميَائَاتالًخَفّغ،انٌلار ٔأًياايفاُذلالًيطالملسدضَِدابَ،ا ُمرحىزا
لًخحريالًبحيثاؾيدانٌللاؾبدو.ا ا
ّا
لٕىلاخاهبالؾامت ٍاؿىلاس ميَاءالًخَفّ
غ،اًيوٍانٌللاؾبدو امبا اه ّبَالًََٕاخ رلراحِيُتايفا
ّ
رلساثَالًرس ًةامناكميةاًفـيالًرس اهفسَ.اًلول:ا» ٕله َّاًـاجلالًرس اهفسَاابؾخبارٍا ِف ْـ ًال،ا
ٌَلّكماحلِلي.افِواحدثا"حِرالملثالاللٔنرثااوضوحااموحو ايفا ٔأًفاًَ ةلا
َن َحدَ ًث ا
ٍّ
هتا(مااهيم اُوا ٔأناثيالالٕجعابا
وًَ ةل،ا ٔأٍناصِرزل اثؤ ّخيالملوتابفـيالًلعطاهمٌلااك
ّ
لًسَعان)()...اُذٍالًـالكةاثؤنداحِّدل،الٕنانيّاايفاحاخةاملـرفةالٕنااكنالًرس ا ِف ْـ ًال".ا
لٕذل اما اهؼران الٕىل الًرس اابؾخبارٍ افـال اٌَخعاب اكامئا ابذلثَ ،ا ُم َى ّ ِوانً امس خوى ااثًثاا
(ابلس خـاهةاابًثيايئاحاكًة/خعاب،اس يحعياحِيئذاؿىلالًثاليث:احاكًة/خعاب/رس )،ا
مااًـعيامناخدًد اٌَسار الملاكهةاولًوضـ َّةالًيتاًخجاَُِاالًخحََيالًوػائفي.ا ٕله َّالهعالكاا
( ) 4ا
ْ
ُامسـاانايفالًبحراويفابياءاخعابياالل ْس ِخ ْى ِ
ضايف«.
جيالًْ ُم َخبَ ََّّنا ّمتالؾامت
منالملوكفالملهن ّ
ُىذلامتثيالًرس ايتاحسباهؼرًةاخ رلراحِيُتامعدرلامنامعا رالًباحرايفا
اجمر اكول ،ا ٔأي ا ٔأن اٌَرس افـاً َّة اوثأٔز ر اؿىل اسَوكا
لًخفاثَ اٌَرس اابؾخبارٍ ا ِف ْـ ً اال اوًُس ّ
ّ
رةاؾنالًباث.اويهامسأٔةلاؿاجلهتاالًخدلوًَةا
ل ٔلفرل ،الٕىلاخاهباهوهَاميثياكعدًةاولؾَةاظا
ّ
اولصم اأٔ ّن املال احزفِخان اظو وروف احولا
ٔأًضا امن اخالل امبحر ا" ٔأفـال الًلّكم".
ّ
ًةالملـارصةاًدّعا
"لحلاكايتالًرخال"ايفا ٔأًفاًَ ةلاوًَ ةل،اوُوامنا ٔأبرزا ٔأؿالمالًضـرًّةالًبًِو
اخمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا464ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٔأ . .ؾبدالذلَدابورلًو-الملرنزالجلامـي-اثُبازةا-الجلزلئرا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا465ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

ُذل الملوكف ،او ّ
ًوّضَ امن اخالل امدوهة اؿاملَة ،امضِو ٌ اًِا اابًلمية الًرس ًة الًِا ّمة الًيتا
ّ
جضّكامنوذخااخادلل .ا
ّ
ًدركالًباحرابوضوحامدىامااجضّكَالًيؼرًةالًبًِوًةالًلامئةاؿىلالهلالقالًيطامنا
خعراؿىلا رلسةالحلاكًة،اوابًخايلاجيدايفاذكلامربرٍايفالًـياًةامبااخارجالًيطاوبؼروفا
ثدلول،اوكدرثَاؿىلالًخـب راؾناموكفالًرلوًةاولملروياًِا.اًلول :ا
ّ
ٕجنازاًلويا
بدوناصم اُذلاُوالٍمتفعيالذليا ّّع اكٌاؾخياابأٔ ّن املاربةالحلاكًة،ااك
ا»
ّ
ُمٌَ َّؼماذللتا ُمذَََ ِّف َؼةاس خىونا"حمعورة"ايفاكرلءةامسَوظَلِةاحرصًّة .ا
لًلعة،الًيتاحىضفاؾناأًَٓاتاجالص خلالالملُدْ َر َن ٔ
ةاأنرث،الاميىهناا ٔأنا
ل ّٕن امسَوظَلا ا ّ
ٌَيط،اسوىا
ثخىفّي،ايفاُذٍالحلدو المليبثلةامنالٌَساهَاتالًبًِوًةاولًيتاثفرتضالهلالكا ا ّ
ابٕجناز الحلاكًة اوحرَُهنا اؿىل الحملور الًيؼمي .اًن اثضؽ اوحدُا ايف اجالؾخبار الًخدلخالتا
لخلاظةاابمللاًُسالخلارجاخعاب َّةاولًـمو ًّةالًيتاثبيناثَََفُّغَا
لخلعابَةالًيتاثـدّلالًلعة ،او ّ
لًرلوًة .افىٌل ار ٔأًيا ا ٔأ ّن الحلاكًة ايه اكبي ّ
الك ايشء اجتس َد اٌَفـي الًرس ي ،الذلي اًُيَ ِّضدُ ا
()5
لًًضاطال ٔل ليئ،اؿرباظلوس َّةاممارساتالحامتؾ َّة،اثخولخدايفالخمل َّ ةلالدلـَةاٌَجٌلؿة.ا« .ا ا
لهعالكا امن اُذل الملوكف اجندٍ ّ
اميّي ابني اكرلءثني اٌَحاكًة الٕحدلٌُل اُعو ًة اول ٔلخرىا
الًيؼمي اًخحلّلِاا
اخاظة .افبالٕضافة الٕىل الملس خوى
ٔأفلِة ،ا ٔلن الحلاكًة احتخاج الٕىل امـاجلة ّ
ّ
فلي ،اُياك الملس خوى الًـمو ّاي؛ الملمتث ّي ايف الًـيارص اجالسدبدلً َّة،ا
لًس ميَوظَلي ،ا ٔأي ال ٔل ّا
فليا
لملخـَلةاابًبـدالًرمزيالذلياًخخََِّااوذلتالًعبَـةالدللً َّة،او ٔل ّن الًخدلخياُعو ي/أٔ ّا
وساقامىوانتالحلاكًةاابٕحاكماهب رايفالملَفوظ،ااسولءامااُوا
ثخأٔ ّسساؿَََالٌَلة،ااثَدٌََضَّ دا ٔأ
ّ
وامااُوامناخارهجا،اجمسدةًا ُمذََ ِفّ ًؼا ا ّ
(اباث)اًُدْ ِر ُج ايفاخعابَامجَؽا
مٌدرجا لخياخعاهباا ٔأ
ِّ
لًـيارصالخلارخةاؾنالخلعابالًيتاٌس خـنياهبا،اونذكلاابًًس بةاًاػًِْ ُم َخََفَّغ َِالُا(لملخَلّي) .ا
يفاُذٍالحلاةلاجُضَ ِ ّ ُ
ّك اسِر ُة الحليكا َز َم َاك َان الًخفاؿي ا(لًخيافُذ)osmose؛افٌعبحا ٔأماما
لًزماكنالذلياثيلَبافَِالًـولمل،احِراًؼِرالملىبوتُاالٕىلالًسعح،اًيبثقالملسىوتُااؾيَ،ا
ً َ َّع َّـدُ ايفال ٔل لءالًس ميَوظَليا ًِػًْ ُمخَََ ِفّغِ.اسُسمحال ٔل ل ُء احِهنا اٌَمر ٔأة،ابفضيالًرس ،ابأٔنا
ثَ ْل َِ َب الًيؼا َم اوجس خ َمل امجَ َؽ اظالحِات الًسَعة .اُىذل اثُعرح الملسأٔةل امن اابب اسَعةا

لحلاكًةالخلرلفِةابنيالدلرسالًبًِويالًس ميَايئاولدلرساللٔهرثوبوًويجاؾيدالدللرسنيالجلزلئرًنياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ّ
رس احنوالًخـب راؾنا
نامناًخحمكايفالًرولًةاُوالًرلوًةالملر ٔأةالًيتاثو ّخَا فّةالً ا
لحلاكًة.ا ٔأيا ٔأ
ذلهتااابؾخبارُااموضوؿاالس خالبالحامتؾي،اجتدالًفرظةامناخاللاخَسةالحليكاًيكاثًذلما
من احلؼة اجالس خالب اوجسرت ّ املو اثوحَِ الخلعاب ،اوحترض اُيا اظبـا اظورة اصِرزل ا
رلوًة احاكايت الٌََايل اًخىون ارمزل اًِذٍ الًسَعة .احِيئذ اثعبح الًسِرة الٌََََة اٌَحاكًةا
لًزماكنالًٌََلالًيلِغاٌَزماكنالٍهناري :ا
اوجالسدهيايم ،الًـجَب ،الًسحري ،ا ٔأيا
»فرتة اوس َعة ابني اولكؽ الًوؾي الٍهناري،
ّ
الخلاص اابٌََي ،اؿىل احدو الًـامل الٍهناري الًرخايل ،اؿامل المليعق اولًخفى ر :ا"يفا
لًالولكؽ ّ
لًلرًباويفاحاةلاهعفالًوؾيالٌذلًذةاحيدثاقَاباوحضوراًّكامنالًولكؽاولحلملاؿىلا
الجلن ،الًـاملا
لًخوليل" .اسدسمح الًسِرة اابًوًوج ابفضي اثدخّي الًلّكم ال ٔل ّ
هثوي ،الٕىل اؿامل ّ
امؤرشلت اػرف الًرولًة الذلي ّ
لجملِول ،اؿامل اكوى الًؼالم ،اوثلوم الًعَف ابوضؽ ّ
اًؤظرا
لحلاكًة،اٌسـىالسرتضاءاُذٍالًـولمل:ا"لس خـٌللالًرموزاولحليكامنابنياأٔص َاءا ٔأخرىااًِاا
هفسالدلور"،افا ٔالمراًخـَقاابٕؿا ةاثيؼميامـاينالًـاًَماؾناظرًقالًّكمةالملروًةاممّااًخعَّبا
لًةالًرس ّاي«(.)6ا ا
حماذٍراولكِة،اوًث راقو
ّ
ًعرحالًباحر،ايفامـاجلخَ اٌَحاكايتالخلرلفِةالًيتاحروهياالًًساءايفامٌعلةاحِجي،ا
مناخاللاُذلالًربطابنيالخلعاباولًؼرفالخلاريجالذلياًخحمكافَِ،اوخاظةالًؼرفنيا
لًزمايناولملاكينامسأٔةلارشوطاوحو الملر ٔأةايفاجممتؽاذهورياٍريمالٕىل ابسط اهفوذٍاؿَهياا
وثوحهيِااحسبارؤًخَ اٌَـالكاتاجالحامتؾَة،اوثوزًـَ اٌَوػائف.اًلولاهبذلالًعد :ا» يفا
ُذٍالًوضـ َّةامنالًرس ،اثيلَباماكهةالملر ٔأةالكّ َّا.اف
امزنيل احمروما
ّ
ذيخليامنايشءاخًيس ّ
منالًلّكماًُساذلاكميةالٕىلاماكهةامرنزًّةالسرتلثَج َّة.افِيي،اابملـَّنالحلريف،ايفاكَبافضاءا
هخـرضاًِاالحلا،ا ُم ْسد َ ْب َـدً ل،اوحىونا
زميناحِراٍىونالًرخياوفقاثَ ِـ َّال ٍا
تاخمخَفة،اسوفا ّ
ّ
هثوي،اوس خلوماًوحدُاابفذحا ٔأبولبالخمل َّ ةل.ايفالٌَحؼةاذلهتاالًيتا
فَِايهاس َّدةالًلّكمال ٔل ّ
جرشعافهياالملر ٔأةايفالًرس ،اؿاهسةالًرتلثبِةالًلامئةاولملاكهةاجالحامتؾَةالًيتاثـُضِاايفافضاءا
ّناري،اًدضلي،اخاللالًسِرة،اماابنيالًَلضةاولًيوم،اماابنيالٌََياولٍهنار،اماابنيالًوؾيا
ّ
ئُيس،اجيـيامهنا اهوؿاامنالًوس َطابنيالًولكؽا
و
ّ
لًالوؾي،اموكـاامرنزاي امذـدّ ال ٔلبـا ار ّ
اخمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا466ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٔأ . .ؾبدالذلَدابورلًو-الملرنزالجلامـي-اثُبازةا-الجلزلئرا

ا
حرمسالخلعاظةاموكؽافضاءالحلاكًة،اابؾخبارٍاًخوسطاؿاملني؛اؿاملالخملَالامناانحِة،ا
وؿاملالًولكؽ.اُىذلاٍىونانٌللاؾبدواكداكدمايفاحبثَا رلسةاسٌلُااس ميَا-رس ًّة،اًىهناايفا
هفس الًوكت اثـعي ا ٔأمهَة اكعوى اٌَبـد الحملَط ابرولًة الحلاكًة اواب ٔلظرلف الملسامهة افهياا
وخاظة الًرلوًة ،انٌل ا ٔأهَ اًيحو الٕىل اثأٔوًي الًـالكة اما ابني الملر ٔأة الًرلوًة اوزماكن الخلعابا
لملروياابلؾامت اؿىلالًخحََيالًيفيس-جالحامتؾي،اوُوال ٔلمرالذلياحـيا رلس خَاذلتا
ظبَـةا ٔأهرثوبوًوحِة،اخاظةاو ٔأّناالؾمتدتاؿىلالًـميالملَدلين.اًلولاؾنامهنجَ:اااااااا ا
ا
ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا467ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

ولخلَال،امناهجة،اوجالسدهيامِّة،امناهجةا ٔأخرى.الٕهَا َؾ ْى ٌس ا ٔل ولرالًسَعةاوحرلثبِّاهتاا
احتتاصّكارمزي،اًىٌَا
ابًًس بة اٌَـالكةارخي/لمرأٔة.اًلؽاذكلا لخيالخلعابالًرس ّي
ّ
()7
ابرزايفانث رامنال ٔلحِان،اوبـيفاان راًبـراؿىلالدلُضة «.ا
ًربزالًباحراخعاظةاثبنياظبَـةالًـالكاتالًلامئةابنياوسطالحليكاابؾخبارٍازماكانا
مٌدرخاامضناوضـَةاوحو ًّةامـ َّية:ا ا

لحلاكًةالخلرلفِةابنيالدلرسالًبًِويالًس ميَايئاولدلرساللٔهرثوبوًويجاؾيدالدللرسنيالجلزلئرًنياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

»هـخربابأٔ ّن الًرس ّايت،املّاا َأ ْا َر َح ْت الًْ ُم َخََ ِفّغاوـيرصا ُم َى ّ ِوناًـالكةالًْ َح ْيك،اولًرس ا
نفـياًلوي،امسحتاابًخىفّياابًَِئةالًْ ُمخَََ ِفّ َؼة،اوابًخايل،امجَؽالًـيارصالًيتايهامناخارجا
ّ
لخلعاب.اأٔيالًـيارصالًلائبةاؾنالًس َاقاهمٌلااكهتاظبَـهتا.اماامسحاًيا،اوحنناولؾونا
حبدو اُذلالخلَار،اجالخزتليل اظبـا،ابأٔن اهيـتامسـاانابأٔه َّاس ميَا-رس ّي ّ
،احّت اوٕلنااكنا
هلالقالًيط" )8(«.ا
لًىث راًـخربوهَامنام رلثا"ل
ّ
( )9ا

 .2رلسةاظرلحةازَُة**اًفضاءالًيوعا(لجليدر)ايفالحلاكًةالًلبائََةالًـجَبة

ورشتاظرلحةازَُةا رلس هتاالملوسومةا»فضاءالًيوعابنياثيؼميالخلَالاوثيؼميالًولكؽ:ا
رلسةا ٔأهرثوبوًوحِةاٌَحاكًةالًلبائََةالًـجَبة«ايفاس يةا،2111اويهاهخاجاجتربةاظوً ةلايفا
لًـميالملَدلين()11ايفامٌعلةاحبََةالص هترتابرتلهثاالًولسؽايفالحلاكًةالًـجَبة،اولذلياًفتا
لهدباٍالدللرسنيال ٔلخاهباولجلزلئرًنيامٌذالًل ارنالًخاسؽاؾرش(.)11الختذتالًباحثةامنامسأٔةلا
لًرلوًةالملر ٔأةاموضوؿااًِاامثٌَلافـيانٌللاؾبدو؛احفاوًتا ٔأناجتَباؾنالًسؤلًني :ا
 -1ملاذلالخذعتالًًساءالًـجائزابرولًةاُذلالًضّكالًلعيص؟
 -2اماايهاظبَـةالًـالكةابنياُذلاجالخذعاصاولًوضـَةالدلوهَةالًيتاثـُضِاا
لملر ٔأةايفاجممتؽاذهوري؟ ا
ويه اهفساللٕصاكًَةالًيتاظرهحاانٌللاؾبدو،اوحاولا ٔأناًفىىِاامناخاللالملهنجا
لًس ميَا-رس ي،ابُامناجندازَُةاظرلحةاكدامجـتايفامـاجلهتااملدوىهتاابنيامٌؼورٍنامهنجَنيا
ًبدولن امذياكضني ،اٌُل :ابيوًة اًَفي اسرتوس اولًزنؿة الًخعورًّة الًخارخي َّة ،اوثذهر ا ٔأّناا
سدس خـني ا»ابًس َاكات اولًرموز الًياسوثَة ا(ل ٔلزيوقرلفِة) الحملََة امث الًس َاكات اولًرموزا
()12
.اوكدابررتالًباحثةامجـِاا
لًيَاس َّةا(للٕزيوًوحِة)اوللٕانس َةا(ل ٔلهرثوبوًوحِة)الًـامل َّة«
ّ
بنيالًبًِوًةاولًخعورًةابلوًِااوفقالحلججاللٓثَة:ا ا
»وملّاااكناُذلالملهنجا[لًبًِوي]ا ُمِْ ِم ًال اٌَجاهبالًخارخيي،ا ٔله َّالاٍرىافركاابنيافىرا
لملخحرض،افًس خـنيا ٔأًضااببـغا ٔأفاكرالًيؼرًةال ٔلهرثوبوًوحِّةالًخعورًة.ا
للٕوسانالًبدليئاو ّ
نالُامتهماامٌعب افلطا
ّا
هؼرًّةاًُـخلداأّٔنااخمخَفةامتاماامؽالًيؼرًةال ٔلهرثوبوًوحِةالًبًِوًّة،ا ٔل
اخمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا468ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٔأ . .ؾبدالذلَدابورلًو-الملرنزالجلامـي-اثُبازةا-الجلزلئرا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا469ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

ّالًخعوريا(لًخارخيي) اٌَؼولُرالخملخَفةارظدلاسعح َّا،ا ونالًلوصايفا
حولارظدالخلط ّ
ٔأؾٌلكِا.اوًىٌيااىرلُااممك ةلاًِاارمغاأٔس بلِهتاايفالًزمان،الٕذاهت ّمتالًخعورًّةامباا ٔأمهَخَالًبًِوًّة،ا
حِراثذُبابـَدلايفاثفس رُاالًخارخيياٌَمرلحيالًيتامرتاهباالًبرشًة،اولًلولهنيالملا ّ
خحمكةا
احتول امضرتاك .اوهيمي الملهنجا
ثعور الملؤسسات الجملمتـَة اوجالكذعا ًّة اولدلًًِّة ّ
احتول او ّ
يف ّ
ل ٔلهرثوبوًويج الًبًِوي ا ٔأًضا احولهب اهممة امذـَلة اببًِة الًفىر الًفر ي ا(لذلليت) اولجلًيسا
( ٔأهىث/ذهر) اولًـريق ا(حمًلٔ /أحٌيب) ،اويه ابَّن احزئَة اذلت ا ٔأمهَة اهب رة ا لخي الٕظار ابًِةا
ٔ
ثبطاابجلًساأنرثا ٔأمهَةاؾيدان ابسبباهونال ٔلهىثا
ل اجملمتؽالًّكّ َّة.اوكدااكنالجلاهبالملِميالملر
هعب الُامتمٌاا
يهالًرلوًةاولملبدؿة اٌَيوعال ٔل يبالذلياس يدرسَا(لحلاكًةالًـجَبة)،اوًِذلال ّ
لسدٌااخمععاال)13(«.ا ا
حول،افاكناموضوعا ر
ّ
ٍىضفاُذلالًيطاؾناظرًلةالًباحثةايفالًخـاميامؽ الملهنجال ٔلهرثوبوًويجالًبًِوي؛ا
فلد اسـت الٕىل الس خىٌلل اما الٌسمح ابَ امن احتََي ااترخيي اؾن اظرًق الًرؤى الملهنجَةا
لًخعورًة ،اوابًخايل احاوًت ا ٔأن اجس خىضف ايف الملدوهة الملدروسة الًبـد الًخارخيي .انٌل ا ٔأّناا
ثعركتالٕىل احولهبا ٔأخرىاملاً َ ْميَ ْحَِاالًـياًةالًاكفِة،اوثيدرجايفاظَباحبهثا احمتث ّيايفا
ّ
لًـياًةاابًبـدالذلليتالذليامسخَاخاهباافر اي،اولذلياًخـَقاخاظةابيوعاخًسالًرلوًةاأٔوا
اًِاالملىونالًرس ي؛اسولءااكنافـالا ٔأواظفةا ٔأواحالا(لٕنا
خًسالًضخعَةالًيتاًًُ ْ َس ُب
ّ
اكناذهرلا ٔأواأٔهىث).اوكداوخدتايفامفِومالًبًِةالًعلرىاوس ََهتاايفاجالهخلالاممااثوًََابيوًةا
ًَفياسرتوسامن اؾياًةا ٔألاوُوا"لًبًِةالًىربى"اذلتالًعبَـةالًـا ّمةاولملخـَلةاابًفىرا
لًبرشي،الٕىلالًبًِةالًعلرىالخلاظةابوضـ َّةال ٔلهىث.اوكدامتث ّياماالس خلذَامناًَفياسرتوسا
ّ
الملخجسدايفا»لًبًِةاولًيؼاما
ٕىلالملـَّنالخلفي
يفاحتََيامااُوارمزيا(خِايل) اٌَوظولال
ّ
ّ
ّ
()14
لًّكي الذلي اًُ ْـ َخ َ ُرب الًـلي اللٕوساين امعدرٍ«  .انٌل اجض ر الٕىل ا ٔأن امهنج اًَفي اسرتوسا
لملع ّبقاؿىلال ٔلساظ رالًِيدًةاظاحلامتامااٌَخعبَقاؿىلالحلاكًةالًـجَبةاموضوعاحبهثا،اهؼرلا
ٌَـالكةالًوظَدةابنيالًيوؿنياولًدضاهباتافاميابُهنٌلاولًيتاًًبَّالٍٕهيااًَفياسرتوساهفسَ،ايفا
احتولاً ٔلسعورةا ٔأوار ًفاًِا(.)15احرلوحالًباحثةايفاحبهثاابنيا
لؾخبارٍا
لحلاكًةالًـجَبةاجمر ّ
ّ
ولكؽالملر ٔأةاولًرخيايفابال الًلبائيامناانحِة،اولًعورةالخلَاً َّةالًيتاكدمهتااهلٌلالحلاكًة.ا ّمتا

لحلاكًةالخلرلفِةابنيالدلرسالًبًِويالًس ميَايئاولدلرساللٔهرثوبوًويجاؾيدالدللرسنيالجلزلئرًنياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لؾامت امفِويمالًبًِةالًسعحَةاولًبًِةالًـمَلةا ٔكساساًِذٍالملرلوحةابنيالًولكؽاولخلَال؛ابنيا
خربةالحلَاةالًَومِّةاولٍمتثَيالًرمزياًِذٍالخلربة.افمتثَتالًبًِةالًسعحَةايفالًولكؽاجالحامتؾيا
ولجللرليف اوجالكذعا ي ،ابُامن اجتسدت الًبًِة الًـمَلة ايف اظرق الٍمتثَي الخلَايل اولًفينا
لملخجسدةايفا ٔأحدلثالحلاكًةالًـجَبة .ا
ّ
ثـعيالًباحثةا ٔأمهَةاخاظةا ٔلثراحلرلفِةامٌعلةالًلبائيايفاحتدًداظبَـةاوضـَةالكا
منالملر ٔأةاولًرخيايفالجملمتؽ.اثلول:ا»وٌس خحَيا-يف اهؼران -الحلدًراؾناوضؽالملر ٔأة/لًرخيا
جالحامتؾيامٌفعالاؾنالًولكؽاجالكذعا ياولجللرليف.افََجلرلفِاايفامـؼمال ٔلحِاناسَعةا
هب رةاؿىلاجالكذعا اولجملمتؽ،اوابًخايلاؿىلالًخارخي«(.)16اوبـداحتدًدُااًولكؽاكسمةالملاكنايفا
لمليعلةالملدروسةابنيالجملالالذلياحر ل ٍالًًسوةاولجملالالذلياٍرات ٍالًرخال؛اجض رالٕىلا
لًلميةالخلالفِّةالًيتاحتمكالًـالكةابنيالجملالال ٔلهثوياولجملالالذلهوري،اويهايفاذكلاثلرتبا
نث رل امن احتََالت اؾبدو انٌلل الًسابلة الذلهر ،امس خـَية ابأٓرلء الًباحر الًفرويس الًضِ را
لملخخعطايفالدلرلساتالًثلافِةاملاابـدالًىوًوهَاًَةا"بَارابور ًو"افدض رالًََٕاكائ ةل »:اوممّاا
حدالًباحثنيافامياخيط احليالًرخالاوحليالًًساءامبيعلةالًلبائي،اذكلالًخضا ّا
لخذرصٍا ٔأ
ّ
ابـاملاملَقاورس ّي ،الٕهَالًبُتاولًبس خاناوٌُلا
لًؼاُرابُهنٌل.افاًًساءامرثبعاتاابدللخي
ّ
فضاءلن اٌَلذلءاولجلًساورلمزلن اٌَعبَـة.ا ٔأماالًرخالامفرثبعوناابخلارجابـاملامفذوح،الٕهَا
لحللياولًسوقاولجلامؽاويهافضاءلتاٌَحَاةالًـامةاولًخبا ل،اويهارلمزةاٌَثلافة«(.)17ا ا
كامتالًباحثةاابلؾامت اؿىلاملارهةالًرولايتالملخـَلةابيفسالحلاكًةالًـجَبة اولجملموؿةا
من اهوليح اخمخَفة امن اهفس المليعلة ،اوذكل ابلرض الًوظول الٕىل اجالس خًذاخات الخلاظةا
ي؛اخيط الحملورا
ابًبيُذنيالًسعحَةاولًـمَلة؛اولٌَخنياثلـاناؿىلالحملورٍنال ٔلفلياولًـمو
ّ
ل ٔلولالًبًِةالًسعحَةابُامناخيطالحملورالًثاينالًبًِةالًـمَلة.اويهاملارهةاجسـىالٕىلالًىضفا
مدىالًخعابقاوجالخذالفابنيالًرولايتالمللارنابُهنا.ايفامتَّيالًباحثةابنيالًبـدٍنا
ؾن ا
َ
لًسعحي اولًـمَق ،اجض ر الٕىل ا ٔأّنا اثلعد ااب ٔلول اظبَـة احِاة الًضخعَة ايف ال ٔلظرا
()18
،اوُوابًِةامذحوةل.اوثلعدا
جالحامتؾَةاوجالكذعا ًةاولجللرلفِة،ايفاخمخَفالملس خوايت
ّ
ابًثايناا»لًبًِةالمليعالِةالملس خرتةالملضرتنةابنيالملس خوايتالكِّا«(،)19اوٍ ّمتّي اابًثبات.اوثًبَّا
اخمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا470ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٔأ . .ؾبدالذلَدابورلًو-الملرنزالجلامـي-اثُبازةا-الجلزلئرا

.3اجتربيتايفا رلسةالحلاكايتالًضـبَةاولخلرلفِّةالجلزلئرًّة ا
لسدٌدتا ٔأحبايثالملخـَلةابدرلسةالحلاكًةالًضـبَةالجلزلئرًةاؿىلالملهنجالًبيايئايفالملرح ةلا
ل ٔلوىلا(يفاّناًةالًس بـًَِات)(،)22امثالملهنجالًس ميَاء-رس يايفالملرح ةلالًثاهَة(.)23الؾمتدتا
يفالملرح ةلال ٔلوىلاؿىلاؿدّةاثَارلتامهنجَةامٌضوًةاحتتالملهنجالًبيايئ،اويه:ا)1الًخحََيا
لًوػائفياؾيدافال مي رابروب.ا)2اصـرًةالًيرثاؾيداحزفِخاناظو وروف.ا)3اؿملالدللةلا
لًبيايئاؾيدا ٔأجل رلساقرمياس.ا)4امٌعقالحليكاؾيدالكو ابرميوهد.ا)5احتََيال ٔلسعورةاؾيدا
ًَفياسرتوس)6.الًبيائَةالًخوًَدًةاؾيداًوس َاناقودلمان.ااكناذكل ايفالًس بـًَِاتا ٔأزياءا
ثيايم الًبحوث الًيعَة الًبيائَة ايف افروسا اخاظة .اواكن امعدري الملهنجي اُو الملدرسةا
ّ
لًفروس
َةاابخلعوص،اونيتاحِيذلكامعَـااؿىلا ٔأمهالدلرلساتالملًضورةا ٔلكعابالملهنجا
لًبيايئ الملذهورٍناخاللالًس بـًَِات.اسـَتالٕىلاجالس خفا ةامناكرلءليتالملهنجَة،اومتثيا
ّ
هجديايفاحماوةلاحىَِفالملهنجامؽاظبَـةاهعوصالحلاكايتالًضـبَةالًيتامجـهتاامنامِدلنا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا471ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

لٕىلاأّٔنااجس خـنيايفاحتَََِاا» اابًرموزال ٔلهرثوبوًوحِة اٌَثلافةالحملَ ّ َّةاوحّتالًـامل َّة،اونذلا
ًوحِةالًخعورًةا«(.)21امناخاللاُذٍاللٕصارةاًخبنياًياا ٔأنا
ببـغارؤىالًيؼرًةال ٔلهرثوبو
ّ
ًيالحلر الذليالاًَزم اهفسَاببٌوًةاًَفيا
رلسةالًبًِةالًـمَلةاجسدٌداؾيدالًباحثةاؿىلالًخأٔو ّ
سرتوسايفامرح ةلاجالس خًذاج،ابياٍىذفياخبعولتامهنجاًَفياسرتوسايفالمللارهةاماابنيا
لًرولايتاوابًربطابنيالملـُشاولًلميالًرمزًةالًْ ُم َـ َّرباؾهناايفالحلاكًة،اولًيتامتثياوسلاامٌعلِاا
حيمكاسَ اوكاللٕوسان،اوًَجأٔ الٕىلاثأٔوًيالًيخاجئاابلؾامت اؿىلامٌؼومةالًرموزالًـاملَةاولحملََةا
واترخياثعورالدلاؿاتالًبرشًة .ا
رلؾتالمللارهةاماابنيالًرولايتالًبـدالًزماكين؛افاسدٌدتالٕىلاملارهةابنيالًرولايتا
لجملموؿةامنا ٔأمىٌةامذجاورةايفامٌعلةالًلبائي،امتامجـِاايف اهفسالًفرتةالًزمٌَةاثلرًبا،امنا
انحِة،اوملارهةابنيارولايتامنا ٔأمىٌةامذباؿدةاجسبِاا(منامٌعليتالًلبائياول ٔلورلس)،امتا
مجـِاايفافرتثنيازمٌَدنيامذباؿدثني،اثـو الٕحدلٌُلالٕىلالًلرنالًثاينا(لملَال ي)،ابُامناثـو ا
ل ٔلخرىالٕىلالًلرنالًـرشٍنا(لملَال ي)(.)21
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لدلرلسة،اواكهتامذيوؿةال ٔلصاكل؛امهناالًلعطالًبعويلاولحلاكايتالًضـبَةاولحلاكايتا
ُ
لفِة.ارنزت ايفاحبيثاؿىلافىرةالًخاكميابنياُذٍالًخَارلتالملهنجَةامناحِرامـاجلهتاا
لخلر
ًرتهَبالملىوانتالًيعَةاثبـا اٌَمس خوًنيالًسعحياولًـمَق.امتثيالملس خوىال ٔلولايفابياءا
ل ٔلحدلثاووسقالًضخعَات،ابُامناثـَقالًثاينابًسقالًلمي.ار ٔأًتا ٔأناوػائفِةابروباميىنا
ٔأناحىونامٌعَلاايفالًخحََيامنا ٔأخياجالكرتلبامنالًيط،اخاظةايفابـدٍالحلديثاومٌعقا
حرهَبَ ،اوكد اساؿدثين اثـدًالت ا ٔأجل رلس اقرمياص الملُدْ خ ََ ةل اؿىل اخعاظة ابروب اوحتدًدا
ّ
برؤايالك امناحزفِخاناظو وروفا
لمليعقالذلياحيمكِا،اوثأٔوًالثَاًعبَـهتا.انٌلالس خـيت ا
ولكو ابرميوهداخبعوصاظبَـةالًـالكةاماابنيالًوػائفا ٔأوال ٔلفـالالملس يدة اٌَضخعَات،ا
ونذكلاظبَـةاُعيالًضخعَةايفاظ رورةالًفـيالًلعيصاوحالتالًضاخعَة.الٕىلاخاهبا
ذكلالؾ ُ
متدتاؿىلاظرًلةاًَفياسرتوسايفالًىضفاؾنالًبًِةالملس خلرةاٌَخحولتالحلا زةا
يفالًفـيالًلعيصاونذكلاظ رورةامولكفالًضخعَات.اأٔماابيائَةاًوس َاناقودلمانافلدا
لًيتاو َخدْ تُاا
َّ ََُع ْت اؾيدياُعََةالًربطابنيابًِةالحلاكًةاولًبياءاجالحامتؾيالذليا ٔأهخجِا،او َ
ٔأناًَفياسرتوسايفالُامتمَاهبااًزنعاىزوؿاامشوًَاافِـنيامناخالًِاالمليعقالًبرشيالًّكّي،ا
بُامناًخجَاًوس َاناقودلماناحنوالًىضفاؾنالًبَّنالخلاظةاابجملمتؽالملدروس،اور ٔأًتا ٔأنا
ٔأٍمتسالًبيُذنيامـا،الٔهوناوفِااٌٌَل ّةالملدروسةايفاُعومِهتااويفاخعوظَهتا .ا
ٔأماايفالملرح ةلالًثاهَةافلدالهخلَتالٕىلالًخحََيالًس ميَايئ-لًرس يامـمتدلابعفةاأٔساس َةا
ؿىل اس ميَائَات الًرس اؾيد اأٔجل رلس اقرمياص او ٔأثباع امدرس خَ اوخاظة امهنم احوزًفا
هورثُس.اػَّتاخعاظةافال مي ر ابروب،امؽالًخرصفايفاجسمَةالًوػائفاولحملافؼةاؿىلا
مفِوهما،ايهالًبولبةالًيتا ٔأظعيـِاايفالًخحََيالًرس يال ٔلويلاٌَيعوصالًلععَةاابًًس بةا
ًبـغانخيب،ابُامنالس خـيتامبفِومالًربلمجالًرس ًةايفانخباأٔخرى؛انٌلاػ ّي امهنجاًَفيا
ايبا"لحلاكايتا
سرتوسامعدرلاًخياولالًبـدال ٔلهرثوبوًويجايفاُذٍالًيعوص،اخاظةايفا ِنخَ َ َّ
لئري".ا
لخلرلفِةاٌَملربالًـريب"او"لًبعيالملَحمياولًبع ةلالًضحَةايفال ٔل
بالًضفويالجلز ّ
ّ
ْ
متثَت اظرًليتايفاُذٍاجالس خفا ةايفالؾامت امناذجاًخىوناوسائطابنيالًيعوصالملخـ َّيةا
ّ
ُ
ةالًعلرىا(لًوػائف)الملضّكة اٌَوحدلتا
ة؛افلمت ابخوزًؽالًوحدلتالملـيوً ّ
ولًبًِةالًخجرًدً ّ
اخمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا472ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة
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لًرس ًّة الًىربى ا(لمللعوؿات) اوفق احموري الًزتلمن اولًخخابؽ الًزمين .اوكد امسح ايل اُذلا
لًخوزًؽاابندضافابـغالًوحدلتالملرنزًّةالًيتامتث ّيا َأهْ ِوًَةا ٔأوا ُؾلَدً لاأٔساس َّةاحتمك اوس َجا
لحلاكًةالملدروسةاوًِاامرحـ َّهتاايفالًولكؽاجالحامتؾيامثيالًوحدةالًوػَفِةا"ثـاكد"الًيتا
ٌس خدبـِااثيفِذالًخـاكدا ٔأواهلضَ.انٌلامىٌّينالٍمنوذجالًثاليثالملمتث ّيايفامبدلٕا"لًوساظة"ابنيا
كعبنيامذياكضنيامنا ٔأخياجتاوزالًخياكغ،اوخَقاثضا ّاخدًداهبدفالًوظولالٕىلالًخوحِدا
لتامىوانتالحلاكًةالخلرلفِة،اونذكلالمليعقا
حدٌُل،امنارظداحتو
بنيالًيلِضنيا ٔأوالًٕلاءا ٔأ
ّ
ّ
لذلياحيمكِا.اومناخاللالظالؾياؿىلا رلسة اهؼمالًلرلبةانٌلاثدبدّىايفال ٔلسعورة،ا اوفقا
مهنجالكو اًَفياساروسالًخحًََل،الس خعـتا ٔأ ٔ
ناأوضفاؾناجتس
َدلتاًخحول اهؼاما
ّ
ل ٔلرسةال ٔلموس َّةاMatriarcatالٕىلال ٔلبوس َّة ،Patriarcatامناخاللاؿد امنالحلاكايتا
لخلرلفِةالًيتامجـهتاامنامٌاظقاخمخَفةامنالًلعرالجلزلئري.امكياوخدتاؿد لامهنااٍرنّزا
ؿىلا ورال ٔلمومةايف اهعاقال ٔلرسةال ٔلبوس َّةابعفةافهياانث رامناللٕحلاحالملَفت اٌَيؼر.ا
برظداثعورا
متىٌّتا ٔأًضاامناثوػَفامبد ٕل المللاب ةلابنيالًعبَـةاولًثلافة،اولذليامسحايل ا
ّ
معائر الًضخوص ايف الحلاكًة ،اوخاظة اخشعَة الملر ٔأة ايف الًرولايت الًيت اثربز اهؼام اوكميا
لكاؿالكةاصّكافرؾي اٌَحاكًةالخلرلفِّة،اموضوؿَال ٔلسايسا
ل ٔلرسةال ٔلبوس َّة.اونذكل ا ٕل ر
ّ
ُذلاجالهخلالامنالًعبَـةالٕىلالًثلافة،اوٍمتثيايفاحاكايتالًبعياحاميالحلضارة .ا
وكداحر ُ
بت اابلسدٌا الٕىلامجَؽاُذٍالملبا ئا رلسة ا ّهعَةاجسدٌدالٕىلاأًَٓاتامهنجاؿملا
ّ
لًيطاؾيدا"فانا ًم"،اولذلياٌس خفِدابدورٍ امناخمخَف الًـَوماللٕوساهَةاوفق اهؼاما
ّ
مـني احيلق احاكمال املياجه اؿدة .اثياوًت امن اخالل اػاُرة امَحوػة ايف اثدلول الحلاكايتا
لخلرلفِة الجلزلئرًة ،اخاظة ابني الًًساء الًرلوايت ،اممتث ةل ايف ارولًة اصّك افرؾي اٌَحاكًةا
لخلرلفِةا ٔأمسَخَاحاكايتالًبع ةلالًضحَة،اوُو اهفسالًضّكاثلرًباالذلياثياوًخَافاميابـدا
زَُةاظرلحة،اوملاًَقالًـياًةالًاكفِةابَايفالدلرلساتالًـاملَةاومنابُهناا رلسةافال مي را
بروب احول الحلاكًة الخلرلفِة الًروس َة .اوكد الثبـت ايف ا رلس يت اًيعوص اُذل الًضّكا
لًفرؾي اٌَحاكًة الخلرلفِة ،الخلعولت اللٓثَة :احتدًد الًبًِة الًىربى/لًىضف اؾن الملسارا
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لًرس ي/ابَانال ٔل ولرالًلرضَة/لٕبرلزا ٔأمهالًعوراولًخجس َدلت/مـاجلةالًس َاكاتالًخدلوًَةا
ول ٕل رلهَةاولًيفس َةاولًثلافِة.ا ا
ا

للٕحالتا :ا
* ا ّرس ال ٔل ب الجلزلئري الملىذوب اابٌَلة الًفروس َة ايف اكسم الٌَلة الًفروس َة ابّكَة الل ٓ لب اولٌَلات اجبامـة ا"مٌخوري"ا
بلس يعَية،اصليامٌعبارئُسالًلسماًفرتةاظوً ةل.اكامابدرلسةامِدلهَةاٌَحاكايتالًضـبَةايفامٌعلةاحِجي،الًولكـةايفا
بَغالملخوسط)ايفاّناًةالًلرنالملايضاوبدلًةا
لًضٌللالًلس يعَين،ارشقالًلعرالجلزلئريا(ابمليعلةالًخَ ّ َّةالحملاذًةاٌَبحرال ٔل
ّ
ُذلالًلرن،احتتا ٕلرشلفالدلنخوراصارلابون،Charle Bonnال ٔلس خاذاجبامـةاًومِار LumièreامبدًيةاًَوناLyonا
لًفروس َة ا(مذخعط ايف ال ٔل ب الجلزلئري الملىذوب اابٌَلة الًفروس َّة) .اانكش احبثَ ايف اخامـة اكس يعَية ،اانل ابَ ا رخةا
نخورلٍالدلوةل،ايفاؿَومالًيط،الخذعاصا"ل ٔل ب"امنالكَةاللٓ لباولٌَلات،اس يةا،2113اولًيتا ٔأَُخَ اٌَرتكِةالٕىلا
ّ
أٔس
خاذالًخـَميالًـايل.اثويفامٌذافرتةاكع رة،ااؿَََارةمةاهلل .ا
ّا
)1(Le discours féminin du conte : une analyse sémio-narrative du conteا
Une analyse sémio-narrative d’un corpus de contes algériens, thése présentée pour l’obtention du
doctorat d’état en sciences des textes, option « Littérature », par Kamel ABDOU, sous la direction
de Mr Charle BONN ; professeur à l’Université Lumière, Lyon, France, soutenue à la Faculté des
lettres et des langues, Université « Mentouri », Constantine, 2003. p.
()2اهفسَ،اصا.7ا ا
()3اً ُ َـدُّاحوزًفاهوراثُساJosef Courtésامنا ٔأمها ٔأؿالهما،اولانخاباحيمياُذٍالًدسمَةاوـيولن  .ا
()4اهفسَ،اصا .8ا
()5اهفسَ،اصا .21ا
()6اهفسَ،اصا .17ا
()7اهفسَ،اص .19-18ا
()8اهفسَ.ا
**أٔس خاذةابلسمالٌَلةالًـربَةاوأ ٓ لهبا،الكَةالل ٓ لباولًـَوماجالحامتؾَةاجبامـةاثّيياوزو.اكدمتامذهرةامااحس خ راورساةلا
نخورلٍايفاموضوعالحلاكايتالًـجَبةايفامٌعلةالًلبائي،امناخاللاُعيامِدلين،احتتا ٕلرشلفال ٔلس خاذةاًَىلاكرٌشا
لخملخعةايفال ٔل بالًضـيباجبامـةالجلزلئر .ا
()9ا .ظرلحةازَُة،افضاءالًيوعابنياثيؼميالخلَالاوثيؼميالًولكؽ:ا رلسةا ٔأهرثوبوًوحِةاٌَحاكًةالًلبائََةالًـجَبة،ا لراممياًٌَارش،الجلزلئر،ا
 .2111ا
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( )11اكدمتالًباحثةامذهرةاماحس خ رابـيولنا"لحلاكًةالًضـبَةامبيعلةاحرحرةا(ل ٔلربـاءاانثاولس َفامنوذخا)"ايفاخامـةاثّيياوزوايفا
بدلًةالًدسـًَِات،اوانكضتارساةلا نخورلٍابـيولن"افضاءال ٔلهىث/لذلهرايفالحلاكًةالًلبائََةالًـجَبة:ا رلسةالٕانس َة"اس يةا2116اجبامـةا
لجلزلئر.اولًىذابالذليالؾمتدانٍايفالدلرلسةاميثيالس خخالظاامهنجَااًبحرالدلنخورلٍ.
()11اثُ َـ ُّدا ٔأؾٌللالًباحرال ٔلملاينا"ًَوافروبًَِوس"اFrobeniusاLeoامنا ٔأمهامدوانتالحلاكًةالًضـبَةالًيتامتّامجـِاايفابال الًلبائياماا
رش ْت ا ٔلولامرةاماابنيا،1925-1921اومنابُهنا اهعوصاُذلالًيوعامنالحلاكايتالخلرلفِة؛اوكداحرمجت اٌَلةا
بنياو،1916-1914اوو ُ ِ َ
لًفروس َةاحتتاؾيولن:احاكايتاكبائَ َّة ،Contes Kabylesاوورشتاس يةا .1996ا
()13اهفسَ .ا
()14اهفسَ .ا
( )15اًُيؼراخبعوصاُذٍالملسأٔةل:اؾبدالذلَدابورلًو،ال ٔل بالًضـيبالجلزلئري،ا لرالًلعبة،الجلزلئر،ا،2117اص.146اوجيدرالًخيبَِا
ُياالٕىلا ٔأهياالهعَلٌاايفاحتََالثيااٌَحاكًةالخلرلفِةالجلزلئرًةاولمللاربَةامناُذلالمليعَق،افعبلٌااهفسالملهنجَةالًيتاظبلِااًَفياسرتلوساؿىلا
ل ٔلسعورة.اً ُ ْي َؼ ُر انخابٌُا:الًلعطالًضـيبايفامٌعلةابسىرةا(لملؤسسةالًوظيَة اٌَىذاب،الجلزلئر،ا)1986اولحلاكايتالخلرلفِة اٌَملربا
لًـريب،ا لرالًعََـة،اب روت،ا1992ا .ا
()16ا .ظرلحةازَُة،امعدراسابق،اص .51ا
()17اهفسَ،اص.53احتَيالًاكثبةايفاُذلالملوضؽالٕىلانخاب:ا Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique,
précédé de trois études d’ethnologie kabyle, ed.Librairie DROZ, Genève, 1972, p.36-38.
لكامنالًباحثنيانٌللاؾبدواوزَُةاظرلحةا(وخيّالًباحثنيالجلزلئرًنيالملـارصٍن)اٌس خـنيايفاحبثَابدرلساتا
وجتدراللٕصارةاُياالٕىلا ٔأنا ّا
بَارابور ًواابؾخبارٍاميثيالملدرسةال ٔلهرثوبوًوحِةاماابـدالًىوًوهَاًَة،الًيتاجتاوزتال ٔلهرثوبوًوحِااجالس خـٌلرًةاو ٔأكامتامبا هئااؿىلا
َةاختط اجممتؽامٌعلةالًلبائياابجلزلئر،اويهالمليعلةالًيتا رس هتاازَُةاظارحة،اوثلؽاجبولرالمليعلةا
هلدُا؛اخاظةاو ٔأهَاكامابأٔحباثامِدلها ّ
لًيتا رسِاانٌللاؾبدو،اوًِااهفسالًعبَـةالًساكهَةاولجللرلفِة .ا
()18اًُ ْي َؼ ُراهفسَ،اص .45ا
()19اهفسَ .ا
()21اهفسَ .ا
()21اًُ ْي َؼ ُراهفسَ،اص .133ا
( )22اًُ ْيؼرانخايبا"لًلعطالًضـيبايفامٌعلةابسىرة،ا رلسةامِدلهَة"الملًضورايفا،1986اولذلياُواؾبارةاؾنارساةلاماحس خ را
انكض هتاايفاكسمالٌَلةالًـربَةابّكَةاأ ٓ لباخامـةالًلاُرة،اس يةا،1978احتتا ٕلرشلفالدلنخورةاهبِ ةلالٕبرلُمي،اوجضّكتاحليةالملياكضةامنا
لملرشفةاولدلنخوراؾبدالذلاَداًووساولدلنخورا ٔأةمدا ٔأبوزًد .ا
()23اًُ ْي َؼ ُرانخيب:ا ا
الحلاكايتالخلرلفِةاٌَملربالًـريب:ا رلسةاحتََََةايفا»امـَّنالملـَّنا«اجملموؿةامنالحلاكايت،ا لرالًعََـة،اب روت،ا .1992الئري،ا ًولنالملعبوؿاتالجلامـَة،الجلزلئر،ا .1998ا
الًبعيالملَحمياولًبع ةلالًضحَةايفال ٔلبالًضفويالجلز ّ
ّ
-الًبـداجالحامتؾياولًيفيسايفال ٔل بالًضـيبالجلزلئري،امًضورلتامؤسسةابوهةاٌَبحوثاولدلرلسات،اؾيابة،الجلزلئر،ا .2118ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا475ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػد الًثاًر

()12ا .ظرلحةازَُة،افضاءالًيوعابنياثيؼميالخلَالاوثيؼميالًولكؽ،امعدراسابق،المللدمة .ا

لحلاكًةالخلرلفِةابنيالدلرسالًبًِويالًس ميَايئاولدلرساللٔهرثوبوًويجاؾيدالدللرسنيالجلزلئرًنياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الًخحََيالًس ميَايئ اٌَخعابالًرس ي:ا رلسةاحلاكايتامنا" ٔأًفاًَ ةلاوًَ ةل"او"لكَ ةلاو نية"،امًضورلتاخمربا"ؿا لتاو ٔأصاكلالًخـب رالًضـيباابجلزلئر،ا .2113ا
-الملسارالًرس ياوهؼامالحملخوىايفامناذجامناحاكايتا ٔأًفاًَ ةلاوًَ ةل،ا لرالًسبِي،الجلزلئر،ا .2118ا

()24اًيؼرانخايب:الًبعيالملَحمياولًبع ةلالًضحَةايفال ٔل بالًضفويالجلزلئري،امذهوراسابلا .ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اخمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا476ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمداخِرضابسىرة

ا

