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امللخص:
يتناول املقال مكون ثقايف يتمثل يف األسطورة كنتاج لرتاكم جتارب
الفواعل االجتماعية يف منطقة باتنة ،حيث يتداخل فيها الرمز و املعنى يف بنية
املعتقد الشعيب و الديين ،العادات و التقاليد ،اللغة و اللسانيات .من خالل بعض
النماذج األسطورية نستخلص دالالت توظيفها ،الرمزية و النفسية و التعبريية ،يف
الواقع تعترب األسطورة مادية تارخيية تراثية مفيدة للبحث العلمي الذي تنشغل به
و تتقاطع فيه عدة ختصصات منها علم امليثولوجيا و اإلثنولوجيا و علم االجتماع
و علم النفس و غريها من العلوم.
Abstract:
This article talks about the cultural component which is as as a
result of the accumulation of social experiences in the Batna region, a
myth.
A myth where the symbol and the mean overlaping in the structure of
social religious and belief, customs and traditions, language and
linguistics. In fact from a mythical and historical material perspective,
the myth is useful for the scientific research in which it engages and
intersects several disciplines. As such mythology, ethnology,
sociology, psychology, and other sciences.
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مقدّمة:
تعترب األسطورة و القصة الشعبية اخلزان الذي ينهل منه املثقف اليوم ،من
الروائي إىل كاتب النص املسرحي إىل غريهم من املنتجني املتجذرين إىل الرتاث
الشعيب األصيل و هو ما يظهر يف لغة خطابهم ،و األسطورة يف الشرق اجلزائري و
حتديدا يف منطقة باتنة وليدة لتجربة متازج الثقافة املزدوجة لإلنسان األمازيغي و
العربي فيها ،و يظهر فيها حماكاة لثقافات كثرية و قيم رمزية مثل التسامح و
الشجاعة،اخليانة و التعاسة و البؤس.
لكل شعب من الشعوب أو حضارة من احلضارات تراثها الشعيب احملكي
من أساطري و قصص و أمثال شعبية و أغاني متيز ثقافتها عن باقي ثقافات
احلضارات األخرى ،فاألسطورة يف منطقة األوراس تعرب عن ثقافة اجلزائري يف
منطقته و تربز تقاليده و لغة حواره و ممارسته و اعتقاداته.
و هي بدورها تنقسم إىل نوعان األسطورة األمازيغية و األسطورة
العربية ،و رمبا الرتكيبة العرقية ملنطقة باتنة املتكونة من الفرد األمازيغي و العربي
هي اليت جعلت من هذا التمايز يرتاكم ليحدث فيما بعد التالقح و التمازج
احلضاري لألسطورة و يف هذا نتشاطر الرأي مع حممد الصاحل لونيسي عندما قال":
املثل األمازيغي ،و املثل العربي ،و لكل منهما خصائصه و مميزاته و مساره
التارخيي ،و تراكيبه اللغوية .و لكنهما يلتقيان يف عامل مشرتك واحد :الذهنية
األمازيغية لإلنسان الشاوي األوراسي بكل ما حتمله من رواسب و تراكمات
لثقافة عريقة توارثها منذ أجيال (.)0
و احلقيقة أننا يف هذا العمل مل نستطع مجع األساطري األمازيغية كوننا من
جهة ال نتقن اللغة جيدا خمافة أن يضيع الكثري منها عند النقل ،و من جهة أخرى
التشابه بينها و بني األساطري احملكية باللغة العربية ،و من مجلة األساطري األمازيغية
أسطورة " الغولة فحلوتة و علي و خاليت" و قد اكتفينا ببعض األساطري احملكية
باللغة العربية رغم مجعنا للكثري منها.
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الكلمات الدالة :اجملتمع األوراسي ،املرأة األوراسية ،األسطورة ،القصة الشعبية،
الدالالت النفسية ،احللم،الدالالت الرمزية ،الرقم سبعة ،القربان ،الغول.
أوال :اجملتمع األوراسي:
 /1البنية االجتماعية ملنطقة باتنة
تعد منطقة باتنة جزءا من األوراس حيث تتميز بتمازج عرقي بني
األمازيغ و العرب ،فاألمازيغ الذين سكنوا املنطقة منذ القدم كانوا جمتمعا تقليديا
وحمافظا -إىل زمن ما -يعتمدون يف معيشتهم على املاشية و هو ما يرجح له الكثري
من األنثربولوجني على أن سبب تسميتهم بالشاوية يعود إىل املاشية ،لكن هذا
النسق التقليدي احملافظ سرعان ما بدأ يتالشى مع حماكاة النموذج الغربي املعاصر
خاصة بعد االحتالل الفرنسي للجزائر.
أين ذهب حرف تيفيناغ – احلرف األصلي للغة األمازيغية – و هذا
اإلقصاء ضيع الكثري من الثقافة األمازيغية اليوم و احلقيقة أن سكان املنطقة مل يتبق
منهم إال قلة يتحدثون باألمازيغية و املنطقة خمتلطة بني العرب و األمازيغ "
الشاوية" .لقد تعاقبت عدة حضارات على منطقة باتنة نذكر منها الرومانية أين
اقتبست اللغة الالتينية كثريا من املفردات و التعابري األمازيغية كما يوجد (ضريح
امدغاسن) قرب باتنة الذي بين يف القرن الثالث قبل امليالد ،إضافة إىل مجالية
شرفات غويف اليت عاش فيها اإلنسان الشاوي القديم و هي منطقة أثرية سياحية
واقعة بني باتنة و بسكرة كما أثر الفتح اإلسالمي يف القرن السابع للميالد كثريا
(حسان بن نعمان املصري و الكاهنة) إضافة إىل طبنة القدمية و هي عاصمة كُسيلة
و مدينة الزاب العضمى (*).
يف العصور الوسطى " كما يسميها اليعقوبي و كانت طبنة يف عهد هذا
املؤرخ مأهولة بأخالط من العرب و العجم و الروم و الرببر...و ليس من
القريوان إىل سجلماسة مدينة أكرب منها (.)2
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كثريا ما اعتقد سكان املنطقة بأن األجيال السابقة أكثر حكمة منهم لذلك
تواصلوا معهم من خالل السرد القصصي و األسطوري ،و من العادات
االجتماعية أن جتتمع كل العائلة عدة مرات يف األسبوع فتبسط الزرابي و
الوسائد و حيضر الشاي و الفول السوداني و يقوم العم أو اجلد بسرد األساطري و
يف كثري من األحيان تطول السهرة حتى طلوع الفجر على شاكلة ألف ليلية و
ليلة .و تروي لنا خمربة أن أسطورة "رداحهم الزايد" من األساطري اليت حتتوي على
عدة أجزاء كان عمها األكرب حيكيها هلم على عدة ليالي .و من املقدرة على السرد
األسطوري يُفرتض أن الراوي قد يصل به اإلبداع حد تعديل و ابتكار األساطري
و من هنا تصبح خميلته قادرة على توليد األساطري.
 /2املرأة األوراسية
ملا كان للماضي دور أساسي يف تكوين البنية الثقافية و الفكرية و
اإلنسانية للمجتمع استوجب علينا العودة لفهمه بغية معرفة أسباب جتذر األفراد
إىل قيم األجداد و احلفاظ على ممارساتهم رغم كل ما حدث يف اجملتمع اجلزائري -
و األوراسي حتديدا -من تغري اجتماعي ،و لعل أحد أهم هذه التغريات هو تغري
طبيعة املرأة األوراسية و خاصة األدوار االجتماعية اليت كانت تسند هلا .و ما غٌيب
يف تارخينا احلديث هو الدور الفعال الذي لعبته املرأة األوراسية يف الثورة اجلزائرية
 والذي تعترب فيه -أغلب األوراسيات جماهدات بامتياز.من مسات املرأة األوراسية – قدميا -اتسامها باألنوثة و اخلشونة يف نفس
الوقت ،حيث تظهر خشونتها يف تعاملها مع أهل زوجها ففي اجملتمع األوراسي
سابق كان وزن املرأة يف العائلة املمتدة مربوطا مبدى سلطتها و ذكاءها و مكرها يف
إحداث الفنت و إظهار اجلانب األنثوي الطيب -فتحضر يف شكل املرأة املطيعة
ألب الزوج و األسالف رغم شدة مكرها -و الواقع أن املرأة البسيطة و الطيبة و
املتواضعة قلما تكون هلا حظوة يف عائلة زوجها .أما اخلشونة الثانية فهي عدم
تساحمها يف تربية أبنائها – و خاصة اإلناث منهم -و ذلك كون الكثري من التقاليد
البالية تفرض عليها ذلك إضافة إىل خشونة ختويف األطفال فقد دأبت األمهات
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األوراسيات على ختويف أبنائهن بأساطري الغول كوسيلة جلعلهم يرضخون
ألوامرهن و من مجلة ما قالوا :تناول الطعام و إال يأتيك الغول ،أرقد و إال يأتيك
الغول.....،ميزة أخرى و هي الذكاء و احليلة الذي تظهره خاصة يف استخدامها
للغة الرمز من خالل األمثال و احلكم اليت تستحضرها يف املواقف و هو قلما جنده
اليوم عند النساء
القيم اجلمالية للمرأة يف املتخيل الريفي األوراسي
هناك مبدأ قاعدي يف األنثروبولوجيا يقر بأن اختالف السلوكات اإلنسانية
يرجع إىل عوامل ثقافية ،و خاصة عادات امللبس إذ تتعلق بالبيئة الطبيعية كتأثري
احلرارة " فاختالف عادات امللبس من العري الكامل أو شبه الكامل ،إىل امللبس
الكامل عند سكان املنطقة احلارة أيضا" (.)3
فلبس األفارقة خيتلف عن لبس اإلسكندنافيني .و كذا يرتبط بالدين و
اهلجرة ،إضافة إىل البيئة الريفية املشبعة بالتقاليد احملتشمة و هو ما يظهر يف ملبس
الرجل و املرأة على السواء .فأشكال التزين وامللبس تتحدد بالبنية الثقافية
وباالنتماء الرمزي لألفراد هذا االنتماء الذي يتحدد بدوره مبجموعة من األساطري
واملعتقدات .ويف هذا اإلطار ال ميكن أن نفهم أشكال امللبس و التزين عند املرأة
الريفية كقيم متوسطة مشرتكة مبعزل عن أهم القيم اجلمالية و هي الشرف و احلياء
و احلشمة ،و تبقى املرأة اجلميلة هي القادرة على التأقلم مع احلياة الصعبة و حتمل
مشقاتها.
و من احملددات الشكلية جند أن اجملتمع األوراسي جيد يف املرأة البسيطة
اليت تستغين عن مساحيق التجميل رمزا للجمال و حتى أن األعراف مبثابة قوانني
ضابطة متنع املرأة من التجمل عدا الكحل أو السواك ،و استثناء يف األعراس فهي
ترقص و تغين و معروف عن األوراسيات أنهن يٌجدنا الغناء و كذا (الرتحاب)
أي ما يعرف بغناء جمموعة خطية من النساء مقابل أخرى و التناوب على األغاني
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الشعبية احمللية وعن هذا يقول فرويد " :إن االحتفال اخرتاق رمسي للمنوع و
احملرم ،إنه اخرتاق جائز و مسموح به (.)4
و يف العموم هناك حمددات ذاتية جلمال املرأة منها املرأة املمتلئة القادرة
على العمل و اإلشباع اجلنسي حيث كانت عادة التنصاح أو اإلصالح مبعنى
تسمني الفتاة قبل تزوجيها لتظهر جبسد الئق ،و من الصفات اجلمالية أيضا أن
تكون املرأة طويلة الشعر ،حممرة الوجنتني ،إضافة إىل البياض و مجال العيون مبا
فيها كثافة الرموش و إضافة إىل املالمح العريضة كالشفتني املمتلئتني و البارزتني,
هذه السمات خاصة بالعربيات أو الشاويات ،كما هناك الذكاء العاطفي الذي
تستخدمه املرأة يف إبراز مجاهلا للرجل فقيل عندهم أن اجلمال مبسم مبعنى ابتسامة.
من أهم أدوات الزينة عندها الكحل أما اللباس فهي حترص على اللبس الطويل
احملتشم املتمثل يف امللحفة (*) لألمازيغيات" الشاويات" هذا اللباس التقليدي املطرز
بطرز بربري ،و البينوار (**).
عند العربيات ( الشبيه باللباس النايلي) إضافة إىل احلايك اللباس العامي
الذي يعترب شرف املرأة العربية يف املنطقة مع النقاب الذي يسمى( العجار) و يف
الغالب تولي األوراسية أهمية لزينة شد الرأس بقطعة مطرزة إضافة إىل اجلبني
الفضي و الذي له دالالت خاصة منها شرف املرأة كونه يلف قمة جسد املرأة و
هو الرأس.
كما يعترب اجلبني أحد أهم احللي األوراسية إضافة إىل الرديف و اخللخال
الذي يربط يف الرجل اليمنى دون اليسرى و الذي عادة يكون مهر املرأة األوراسية
سابقا – كما ال تزال الكثري من املناطق تقدمه للعروس هدية ليلة احلنة ،إضافة إىل
خللَاالَتْ) و ا ْملدْ َورْ و
الدماجل الفضية و النحاسية و وسائم الكتف أو ما يعرف ( با ْ
أيضا األقراط املعروفة (باملْشَرَفْ) و العقود املصنوعة من الطيب و املرجان و
الفضة و الذهب و عادة تكون متدلية حتى البطن مثل الشنتوف و العجنة ،و من
حب األوراسية للفضة و الذهب غلفت أسنانها بها و يف العموم خيتلف ملبس و
حلي املتزوجة عن غري املتزوجة .و من مكمالت زينتها الكحل العربي و احلنة و
392

جملة علوم اإلنسان واجملتمع ...............الباحثة :رحيمة بن الصغري ،ا.د /رشيد ميموني
احلرقوس أو ما يعرف باملدّة و السواك لتلميع األسنان ،شخصيا أختلف كثريا مع
الذين اعتربوا األوشام على وجه املرأة عالمة للجمال(***).
التحول الثقايف و االجتماعي الذي حدث يف اجملتمع اجلزائري أدى إىل
تغري مفهوم اجلمال و بالتالي تغري لبس و وسائل جتميل املرأة من التقليدي إىل
العصري أو ما يعرف بعصرنة اجلمال لكن املفارقة أن بعض املناطق ظلت النساء
فيها حمافظة على شكلها ألن تصور مجال املرأة الزال مرتبط بنفس احملددات.
ثانيا :دالالت توظيف األسطورة
لطاملا وظفت األساطري يف عدة جماالت منها ما هو ثقايف و اجتماعي و
تربوي وسياسي و تارخيي و حضاري فكانت أحد األشكال التعبريية اليت تعتمد
على الرمز إحياءا و داللة .و هي بنية مهمة يف الرتاث الشعيب القديم و احلديث و
غالبا ما ترتبط بالطقوس و العادات و يف هذا يقول رابرتسنن مسيث أن :مبعنى أن
األسطورة هي منبثقة من العادات و الطقوس و ليس العكس (.)5
على الرغم من أن قسم كبري من أساطري الشعوب حتمل طابع اخلرافة و
الالمعقول إال أنها قد حتمل شقا كبريا من احلقيقة السائدة بني هذه اجملتمعات و
الفضل كله للعقل البدائي الذي استطاع أن حيفظ ذاكرة جمتمعه و ما حتتويه من
أحداث فاملنهج األسطوري التفكريي تطور بفضل املخيلة و األخيلة الشعبية
فتوليد األساطري جيعلنا نقف عند نقطة مهمة و هي أن الفرد اليوم ال ميلك ملكة
التفكري و اإلبداع األسطوري كونه يعيش زمن الفردانية و الرباغماتية النفعية الذي
اختفت فيه املمارسات اجلمعية و ما يرافقها من إحياء للضمري اجلمعي.
/1الدالالت النفسية
 /1-1داللة التحليل النفسي
جتسد األسطورة بعض احلقائق النفسية املخزونة يف ذاكرة األمم و ما
مييزها أنها تتحدث عن نفس مجاعية ترتبط خبصائص قبلية و عائلية و هلا قيمها
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الثابتة و أعرافها وما يعرف باملوروث الثقايف .إذ ميكن لنا استخالص الكثري منها
ففي األسطورة الثانية " عبارو سبعة" جند قيمة نفسية و هي أن الرجولة ال ترتبط
دائما باجلسد و طول القامة بل باحليلة و الذكاء ،يؤكد كارل يونج أيضا على"
أهمية الالشعور اجلمعي ،و قدرته على اختزان الصور بأنساقها النفسية ،و قدرة
هذه الصور على إظهار مزيد من الرؤى اإلبداعية (.)6
جيمع األخصائيون على أن األساطري املتعلقة مبفهوم – الغول -عادة تؤثر
يف نفسية األطفال الذين تربوا على هذا النوع من الرتاث الشفوي خاصة إذا كانت
أعمارهم ال تسمح بتلقي هكذا سرد خميف ،حيث تبقى تبعاتها حتى يف
كربهم )...(".مما يتسبب يف كثري من العقد و األمراض النفسية .فأغلبية الصور اليت
ترهب الصغار ختزن يف الال وعي ،أو ما يسمى بالعقل الباطن ،و يصبح التخلص
منها أمرا صعبا ،و ترتك أثرها يف نفسية الطفل حني يكرب ،و يصبح فاقدا للثقة غري
قادر على التخلص من خماوفه (.)2
ومن التأثريات السلبية ملفهوم الغول جندها موظفة يف األسطورة رقم
"عشبة خضار" حيث يثبت الواقع مدى تأثريها على أطفال املنطقة و الدليل على
ذلك أنها من بني أهم األساطري اليت مل تنسى و هي أوىل األساطري اليت سهل علينا
التنقيب عليها ،و كثريا ما رسخت املخيلة الشعبية معان للغول و األسد و قيم
الشر و هي على األرجح تربز حالة اجملتمع النفسية و اليت ترتبط باملعاناة من
جهة ،و الرغبة يف التفاؤل من جهة أخرى كون معظم األساطري تنتهي بنهايات
سعيدة.
 /2-1داللة احللم
قد جتسد األسطورة أحالم اجملتمعات و رغبتهم يف تغري عاملهم خاصة يف
ظل سيطرة التقاليد القمعية البالية على احلياة الشخصية لألفراد فيما خيص الزواج
و اإلجناب و العمل فكثريا من امليوالت تصطدم بأعراف اجملتمع " إن العديد من
األساطري هو تعبري فانتازي ناجم عن موقف نقدي ال واعي النعدام العدالة و
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التوافق يف املؤسسات العائلية و االجتماعية و األساطري هنا قريبة الشبه من
األحالم .إنها مليئة بالرمزية احململة باملعنى ،و عندما تتلى مرارا و تكرارا فإنها
تساعد على حترير الضغوطات املكبوتة" ( .)8حيث وجدنا نفس وجهة الرأي عند
ماري لويزة فون فرانس"...أن منحى مشرتكاً بني احللم و األسطورة يتجلى يف
كونهما يعبّران أفضل تعبري عن األحداث الداخلية النفسية (.)9
 /2الدالالت الرمزية
يرتبط الرمز حبياة اإلنسان الشخصية و االجتماعية و العُرفية ،وجود الرمز
يف حياة اإلنسان جعله يلجأ إىل اإلشارة و اإلمياءة يف تعبرياته اليت ختتلف من
حضارة إىل أخرى ،فهو يسمي األشياء مبعانيها بوساطة معينة و داللة خاصة ال
يفهما أياً كان ،فالرمز ظاهرة وجودية توظف لغوياً و حتكمها قوانني ضابطة و هي
قبل هذا أساسات علم السيميولوجيا ،و يشري علم النفس أن الرمز يفهم منه" أنه
نتاج اخليال الالشعوري و أنه أوّلي يشبه صور الرتاث و األساطري (.)01
األفراد االجتماعية مليئة باألحداث الواقعية و الرمزية ،و اليت عربت
عنها احلكاية منذ األزمنة الغابرة ،فاحلكاية مأخوذة من االحتياط التارخيي
للمجتمعات فهي موغلة يف القدم ( .)00و ترجع بنا إىل عصور تسبق كل تاريخ
مدون (.)02
رغم قوة دالالت بعض مظاهر األسطورة مثل الرمز للحيوان كرمز
األسد و اللبؤة للقوة فتعددت األساطري اليت تتحدث عن األسود و النمور و
الغول و غريها اكتفينا جبملة من الدالالت الرمزية فقط.
/1-2داللة الرقم سبعة
كثريا ما يرد الرقم سبعة يف الرتاث احملكي سواء كان خرافة أسطورة أو
قصة شعبية على غرار لوجنة بنت الغولة ،ودعة و إخوتها السبعة و حتى القصص
الغربي حيتوي على رمز الرقم سبعة مثل العنزة و أوالدها السبعة ،بياض الثلج و
األقزام السبعة و هكذا .قد تكون هناك صلة بعدد أيام األسبوع السبعة أو أن
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للسماء سبعة طبقات أو طقس الطواف حول الكعبة سبعة أشواط ،و رجم
الشيطان يف ركن احلج برمي اجلمرات سبعا ،و للجنة سبعة أبواب و معجزات
الدنيا سبع و من سابع املستحيالت يعتقد الناس.
و قد جرت عادة االحتفال باألعراس يف املنطقة سبعة أيام و ليالي ،و
حتى أن هناك عادة تزور العروس بيت أهلها يف اليوم السابع بعد عرسها ،و
السبوع للمولود و رمبا لداللة الرقم سبعة حتى يف احلزن فيقام – يف املنطقة -عشاء
امليت يف اليوم السابع بعد وفاته و يزار امليت يف بعض مناطق باتنة على غرار
اجلزار كل صباح سبعة أيام متتاليات من بعد دفنه  .و يف الكرم عادة من العادات
القدمية لسكان املنطقة أن يُكرم الضيف البعيد سبعة أيام.
و القرآن الكريم حيمل عدة دالالت للرقم سبعة على غرار قصة سيدنا
يوسف يف تعبري الرؤيا سبع سنوات عجاف .و يف ممارسة التسباع و يف املوروث
الشعيب أيضا عادة رمي سبع حجرات حتى ال يعود الشخص– غري املرغوب فيه -
إىل املكان ،و من سنن النيب -صلى اهلل عليه و سلم -أكل سبع مترات كل صباح
حتمي اإلنسان من شر احلسد و العني و حتى السحر ،و يف التطبيب النبوي
يستخدم فيه غالبا سبعة ورقات من األعشاب و يف ممارسة الرقية سواء شرب املاء
أو الدهن سبعة مرات متتالية.
و يف املمارسات السحرية تستخدم عادة فقس سبعة بيضات على رأس
الشخص احملسود و أيضا تعلق سبع حبات قمح يف أذنه و هو ما يعرف يف طقوس
السحر بالقطيع ،و أيضا يف شعار طقسي يدعى الرباط أو "التصفاح" يف منطقة باتنة
تلفظ عبارات معينة سبعة مرات بغية احلفاظ على شرف املرأة من االغتصاب ،و
يف علم العالج بالطاقة يقال أن للجسم سبعة شاكرات مبعنى طاقات كامنة و
للرقم سبعة حضور كبري يف ممارسات عبدة الشيطان ،كما أن الرقم سبعة هو رقم
احلظ عند غالبية الناس مع الرقم ثالثة و مخسة (فلألرقام الفردية أفضلية يف احلظ
و التفاؤل) ،و حتى يف الذهب عدد أساور اليد سبعة أو يعرف (باملسيبعات أو
السبوعيات).
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ونالحظ أن غالبية هذه األساطري ورد فيها الرقم سبعة مثل سبع واليا،
عبارو سبعة ،يف أسطورة ابن السلطان مشى سبعة أيام ،و يف أسطورة قرن ذهب و
قرن فضة طلبت زوجة قرن أن حيضر هلا لنب اللبؤة مربوط بسبعة شعرات من
شنب األسد ،يف أسطورة قوطيش سبع أبناء و سبعة تفاحات و سبعة أيام ،و يف
عشبة خضار جند عمر طفلها سبع سنوات ،فمهما حاولنا يف تفصيل داللة الرقم
سبعة ال ميكن لنا أن حنصرها يف التشابه أو يف عالقتها بالبعد الديين الروحي و
العالجي و كذا التطريي و الشعيب و السحري و اإلثين و اإلعتقادي و فحسب،
بل ميكن لنا القول أن للرقم سبعة داللة عميقة يف التاريخ احلضاري اإلنسان.
 /2-2داللة تقديم املرأة كقربان :
كثري من الشعوب كانت تقدم النساء اجلميالت و احلسناوات كقرابني
مقابل احلياة و اخلري و من مجلة ذلك الفراعنة الذين دأبوا على تقديم فتاة مجيلة
لنهر النيل كل موسم حتى يفيض عليهم ،و يف اجملتمع الشاوي أسطورة تسيسيلت
" فتاة املطر" تتحدث عن تلك الفتاة اجلميلة اليت تعشق الطبيعة و تتباهى جبمال
بلدتها و حتب املياه كيف انتقم منها إله املطر بعدما رفضت الزواج منه و أصبحت
تهب نفسه له كل سنة حتى يرضى ،هذه األسطورة موجودة أيضا يف اجملتمع
القبائلي و ال تزال متارس يف شكل طقس أنزار و هو ملك املطر يستدعي من
فتيات القرية البالغات القيام بهذا الطقس .و يف هذا تقول شاحبة بداك على بالد
القبائل" ...فتكثر فيها املمارسات السحرية للحصول على الغيث و األكثر معرفة و
شيوعا إذن هو هذا الطواف اخلاص خبطيبة (أنزار) أو خطيبة املطر و أحيانا أخرى
بدل املرأة تستخدم ملعقة بسيطة من احلطب مرتدية األقمشة (.)03
و هذا الوعي ترسخ يف املكان و الزمان ،حيث فرضت العقالنية عدم
إزهاق روح النساء مقابل الغيث لكن أنظروا كيف بقي االعتقاد برمزية التضحية
و امللعقة حمل املرأة .أساطري منطقة باتنة حتتوي على الكثري من هذه الرمزية حيث
جند أن املرأة هي القربان املقدم للنجاة و النذور و هي أيضا الرمز للمكافئة على
سبيل املثال يف أسطورة عبارو سبعة جند رمز تقديم الفتاة إىل األسد مع الطعام
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إلرضائه حتى ال يهاجم القرية و يف نفس الوقت قدمها والدها السلطان مكافئة
للرجل على محايتها هذه الثنائية الصعبة ( القربان /املكافئة) تربز لنا مدى ترسخ
الوعي اإلنساني للعصور القدمية يف حتقري املرأة و إلغاء حريتها ال أكثر ،و إن كانت
هي الشخصية احملورية و امللهمة يف األسطورة جندها دائما يف نفس املوقف
اإلنساني و هي اهلروب من الشر مثل عشبة خضار و إن كانت مظلومة تٌغيب بعد
معرفة احلقيقة .كمثال والدة قرن يف األسطورة الرابعة بعد ظلمها لسنوات مل جند
السلطان يستسمح منها و انظر يف أسطورة رداحهم الزايد كيف للحداد أن يقتل
ابنته مقابل أنها مل تكرتث لرفض ابن السلطان و إهانته هلا.
و يف العموم تُعد األنثى رمزا للتضحية و النماء و دليال على اخلصب و
اإلجناب على عكس الرجل .يف الوقت الذي كانت معظم آهلة احلضارات السابقة
إناث كآهلة اخلصب و اجلمال و احلب ،كانت معظم القرابني إناثا "،فيتجلى
املقدس يف الطقس على شاكلة معيش مرئي ،و بفضل األضحية أو القربان،
يتحقق اإلجناز العلمي هلذا الطقس ،و يتحول املقدس إىل فضاء معلن ،و نظام
مادي رمزي (.)04
و من العادات االجتماعية لسكان املنطقة أن يشرتطون من العريس
إحضار شاة للذبح أنثى" نعجة" يف ليلة احلنة أما بعد دخول العروس يشرتط على
العريس أن يهب لعائلتها شاة أنثى" نعجة" تأتي ماشية من بيت العريس إىل بيت
أهلها .و الواقع أن هذه العادة اختفت يف بعض املناطق يف باتنة.
 /3-2داللة خيانة املرأة:
هناك مثل يف املنطقة يقول ":املرأة تفعل ما تشاء حتى و إن كانت يف سبع
سرايا" مبعنى و إن كانت حبيسة سبعة قصور ،و املالحظ أن هذا املثل وليد أسطورة
سبع واليا بنات السلطان ،فغالبية األمثال األوراسية تستند إىل وقائع خيالية و
أسطورية و رمبا كانت فعلية .عنصر اخليانة مكرس بقوة يف أساطري األسالف و
جمموعة األساطري اليت عرضناها يف األخري توظف يف جمملها خيانة املرأة للرجل مبا
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فيها األساطري اليت مل نلحقها باملقال .من اخلطأ أن نعتقد أن األسالف كانوا على
قدر من األخالق و املثالية يف جانب الشرف فكثري من قصصهم الواقعية –
نتحدث دائما عن منطقة باتنة – تثبت تسامح املرأة و تساهلها يف شرفها حتى و إن
كانت متزوجة و الطريف يف األمر أنه بسبب حياءها ال تستطيع منع الرجل،
للتنظري هناك مثل يقول :احلياء يٌولِد اللقطاء" و مؤكد أن هذا املثل جاء بعد تكرار
هذه املواقف ،و للسذاجة أيضا كانت األرملة أو اليت هاجر زوجها إذا محلت محال
غري شرعي سواء أخطأت أو مت اغتصابها من قبل احملتلني تدعي أنه "جنني قديم"
تعارف عليه باسم" بومرقود" مبعنى النائم مدة طويلة و للسذاجة كانت تصدق ألن
تفكريهم غري عقالني.
أكثر من هذا كان هناك سعار ال أخالقي فمن عادات البنت عند رفض
أهلها تزوجيها مبن حتب تهرب معه و تفرض موقفها على أهلها .و احلقيقة رمبا
كانوا على درجة من الال عقالنية الناجتة عن عدم تعليم املرأة و ما صاحبه من
الالوعي الديين و الرتبوي و األخالقي حتم عليهم هذه السلوكات ،و إن كانت
املرأة حاليا متارس الرذيلة بوعي فهي سابقا متارسها تلقائيا.
كما الحظنا أن املرأة كانت تعيد الزواج بعد طالقها أو ترملها لدرجة قد
تصل أربع أو مخس زجيات ،و هو ما يضعنا أمام حتليل بسيط مفاده أن املُتخَيل
حول الزوجة مل يكن يولي أهمية لقيم عديدة منها أسبقية الزواج ففي وقتنا احلالي
إمجاع كلي على افرتاض أنه كلما كان للمرأة أسبقية يف الزواج كلما قلت فرص
إعادة زواجها ،و الفكرة هي أن الرجل التقليدي كان يتزوج بغية الزواج وفقط
توافقا مع املثل الشعيب القائل" :كلب طاح يف بسيسة – مبعنى طمينة -قال :أفضل
املأكوالت ،هذا املثل الطريف وٌظِف كناية عن الرجل الذي يرغب يف زوجة
"
وفقط ( .كل هذه املعطيات نقبنا عليها جيدا و هي من الرتاث الشفوي املنقول
الذي ردده علينا أجدادنا و كبار السن و هو يف ذات الوقت غري قابل للتعميم و
خاص جبزء من كل).
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 /4الدالالت الرمزية الدينية
يف اجملتمع التقليدي كانت األنشطة الرتفيهية جزءا من العمل ،يرى
منصف احملواشي أن ":األنشطة الدينية و الطقوسية و املمارسات الرمزية املتّصلة بها
مندجمة يف أنشطة احلياة اليومية ،أما اليوم و قد تعلمنت احلياة االجتماعية و
يضيف ...فقد انفصلت أوقات الفراغ و أنشطة الرتفيه عن أنشطة العمل و
بها (.)05
اإلنتاج ،فنقلت معها األنشطة الرمزيّة و الطقوسية اليت كانت تنهض "
األسطورة سابقا كانت نشاط فكري و عملي مستوحاة من األفكار الدينية
البحتة .استخدمت الشعوب السامية و اهلندية و اليونانية و األوربية و اإلسالمية
الرموز الدينية بعمق يف األسطورة و احلكاية و اخلرافة فوظفوا رمز السيد املسيح
و أخبار نيب اهلل يوسف ،و سيدنا اخلضر و أخبار القرآن الكريم و اخللفاء و
الصاحلني .و الكثري من أساطري منطقة باتنة حتاكي القيم الدينية و من ذلك جند
أسطورة غول بوعني (.)61
و أنا شخصيا أتذكر كيف كنا صغارا نرددها على شكل أغنية بعد نزول
املطر ،و هذه الشخصية هي رمز املسيخ الدجال ذو العني الواحدة و القيمة الثانية
هي أنه خيرج بعد الطوفان طبعا هذه األسطورة مبنية على معرفة أساطري القدماء و
األوائل فهي حتاكي أسطورة سينا نوح عليه السالم من القصص القرآني .و من
املرجح أنثربولوجيا أنها من نتاج األخوات املسيحيات الذين أثر بقائهن كثريا يف
املنطقة حيث كانوا مربيات و معلمات للطرز و احلياكة و األشغال اليدوية و ظلوا
يف املنطقة بعد خروج الفرنسيني منها حتى وفاتهن (.)02
و يف ذات الباب وجدنا الكثري من األساطري مالقحة مع قصص األنبياء و
سيدنا اجلنيد و اخلضر و غريهم .و يف أسطورة عشبة خضار توظيف لسؤال
مفتوح تنتهي به األسطورة حول ملن الغلبة هل لقيم الشر أو لقيم اخلري؟ و هي
قيم دينية حبتة موجودة يف الكتب املقدسة فالقرآن الكريم يستدل دائما إىل غلبة
اخلري يف حني املسيحية الغربية بشقيها األوربي و األمريكي ،أو الكاثوليكي و
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الربوتستانيت توظف دائما مفهوم الصراع احلقيقي بني قوى اخلري و الشر يف معارك
على غرار املعركة الكربى – أرما جيدون -أعتقد أن هذه األسطورة بالذات من
نَتاج حضارة غربية كرست ملفهوم استعالئي و هو شعب اهلل املختار و ما جيعلنا
نصر على هذا االعتقاد هو مدى شحن غالبية املنتجني الغربيني خاصة يف أفالم
الكارتون و كذا أعماهلم السينمائية لتوظيف هذه القيم العنيفة يف وصفهم لقيم
غريهم من الشعوب على أنها شريرة.
و رغم حماولتنا إلعطاء تفسريات لألساطري على شكل قراءات
أنثربولوجية نتوافق كثريا يف الرأي مع أمحد أبو زيد عندما قال " :يصعب علينا أن
نزعم وجود أو إمكان وجود تفسري رمزي واحد ألي أسطورة من األساطري حبيث
يُعترب هو التفسري الصحيح بالضرورة (.)08
رغم كل ما يقال عن ختلف اجملتمع التقليدي إال أن االحتكاك بني أفراده
كان يهيئ هلم املشاركة يف أحداث اجملتمع مما أحدث بينهم التفاعل و الرتابط
فكانوا يأخذون مببدأ الشورى فتجد السلطان رغم مكانته االجتماعية يستشري
الدبار و هو مبثابة الناصح الروحي لألفراد و قد يتمثل يف شخص رجل دين أو
شيخ قبيلة أو شخص صاحل و هو ما وجدناه يف عدة أساطري مثل :السبع واليا،
قرن ذهب و قرن فضة ،و يف أسطورة عبارو سبعه استنصح حاشيته .يف الواقع
هناك تداخل بني الرمزي و املعنوي و البنيوي يف املنظومة الثقافية فللرموز دالالت
كثرية يف املخيال االجتماعي إذ ال ميكن تصور احلياة دون رموز ،فهي الرموز هي
اليت تأسس املعاني و التصورات.
الدالالت اللغوية و التعبريية
لإلنسانية مع ألسنتها املتعاقبة و اجملتمعة قصص اجتماعها احلضاري من
خالل نص املرياث الشفوي املنقول أو املنسوخ بتلك اللغة .فالظاهرة اللغوية
نشأت مع الظاهرة التارخيية و اللغة ما هي إال وسيلة تواصل انتقالية حفظت
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ماضي اإلنسان كما يرى عبد السالم املسدي عن اللغة" ...هي قصة التطور
اإلنساني عندما توضع مكوناته قبالة مكونات تطور اللغة (.)09
و من وظائف األسطورة الوظيفة التعبريية أو ما يعرف باالقتباس املعنوي
أو التناص ألن الراوي أو احلاكي مل يقدم األسطورة من وحي الفراغ أو العدم و
إمنا أعطاها مجالية و خصوصية الزمن الذي نشأت فيه و للمجتمع الذي عاش فيه
كما اقتبس املعاني و العرب من أساطري القدماء و األولني للتعبري عن االعتزاز و
االنتماء و االحنطاط و اهلزائم ،و معجزات األنبياء و كرامات األولياء و
الصاحلني.
و هنا ال ميكننا أن نتحدث عن التناص دون الرجوع إىل املكانة
االجتماعية و االنتماء و التمثل االجتماعي ،فالفرد يرتبط جبانب من الالوعي
اإلنساني جبماعته الدينية و القرابية جيعله دائم االعتزاز بهويته و أساطري أسالفه،
فتجد املثقف يتمثل بأجداده فيكتب بلغة األمثال و يأخذ العرب من األساطري ،فإن
كان روائيا خيتار من شخصيات األساطري أمساء ألبطال روايته أو يستلهم منها
األحداث و يوظف يف لغة خطابه الرتاث الشعيب.
و يف العموم تأخذ اللغة يف املغرب العربي شكل واقع ثالثي األبعاد اللغة
املوظفة يف شكل اللهجات العامية ،و العربية ثم الفرنسية و الرتكيب اللغوي
املوجود يف نص األساطري اليت مجعناها تعطينا متازج و تهجني لغوي بني اللغة
العربية و اللهجة العامية و من ذلك الحظ هذا القول :يف أسطورة رداحهم الزايد
ربي يبليك جبود بنت األطراد يف واحد املاليا ،أين يظهر جليا تأثري اللغة الفصحى
على اللهجة العامية اليت ظهرت بشكل لغة فصحى فمرجعية اللغة هي أوال اإلثنية
والعروبة و األمازيغية.
من خالل األسطورة ميكننا أن نفهم اخلصائص الثقافية و األنثروبولوجية
للمجتمعات كونها تعرب و تفسر و حتلل التاريخ يف سياق تراكم التجارب اإلنسانية
كما حتدث  C. La Coste Dujardinقائال ":كل التعابري الغري مكتوبة اليت ينتجها
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فرد من مجاعة اجتماعية أكدت حمتواها و شكلها و أنتجت لكي تتكرر و تنتقل يف
وسط نفس اجلماعة و تكون هكذا جزء من ثقافتنا" (.)21
خامتة:
كانت و ال زالت لألسطورة يف رمزيتها داللة عميقة يف معتقدات
الشعوب ،و مت توظيفها كرمز يدل على عادات الشعوب و ممارساتهم و مميزاتهم
فكانت تعرب عن احلزن و الفرح عن البؤس و الشقاء و عن السعادة و كانت
توظف القيم اخللقية و الرتبوية اليت ال حتكم األشياء من ظاهرها و املتمعن يف هذه
األساطري جيد قوة يف املعنى و سالسة يف اللغة و قوة يف توظيف معنى الرمز
اللغوي و االجتماعي و الديين و السياسي و الثقايف و بالتالي ارتقت لتصبح
مكونا ضروريا يف متايز احلضارة األمازيغية و العربية و اإلسالمية عن غريها من
احلضارات فهي تؤرخ لعصور مضت من خالل نقلها شفويا كما حتاكي أساطري
أخرى من خالل تالقحها و انتقاهلا مكانيا و هو ما وجدناه من تشابه بني بعض
أساطري األولني مع أسطورة املنطقة و هي قبل كل شيء وسيلة اتصال تقليدية
معنوية.
ما ميكن قوله هو ينبغي علينا دراسة األسطورة دراسة جدية ال تكتفي
جبمعها فقط و إمنا بالبحث عن دالالتها و فحصها و من ثم نسخها بغية فهم
املاضي حتى نستطيع فهم احلاضر .و انسالخنا عن أساطرينا جعلنا حقيقة نفقد
الكثري من القيم الروحية و الرتاثية و الرتبوية و بذلك خلقنا حالة قطيعة تامة حتتم
علينا القول بأن تارخينا احلضاري و الثقايف– إن صح التعبري– مل يٌعرى بعد و مل
يقشر حتى ما دمنا نتعاىل عن دراسة مورثنا الثقايف.
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