
1 

 

     

 عىوان المذاخلت :

 جمالٍاث التوظٍف الفولكلوري فً الرواٌت الجسائرٌت

 رواٌت " الجازٌت والّذراوٌش " لــ عبذ الحمٍذ به هذوقت أومورجا

-الجسائر -جامعت الشلف -ب–أستارة محاضرة قسم  –د/ آمىت عشاب   

-الجسائر -جامعت الشلف-أ–أستارة مساعذة قسم  -أ/ وجٍت عبابو  

  بالعربٍت: المذاخلت ملخص    

  ّٕ ضٔػَّ جُشٝج٣س ؾ٘غحً ٛؿ٤٘حً هحذال ُِطؿحٝخ ٓغ ٓخطِق جُلٕ٘ٞ ، ٝٛزج ُخحف٤س جالٗلطحق٤س جُط٢ ضطلّشد ذٜح ، ًٔح أ

 جُٔرذأ جُكٞجس١ ٣ؼّذ عٔس أعِٞذ٤س ُِّ٘ـ جُشٝجت٢.

ٞجهغ ٝضكٞالضٚ، كٜزج ٣لشك ٝئرج ًحٗص جُشٝج٣س ضخ٤٤ال ُِٞجهغ ، ًٝحٕ ٤ٓالد جُلٌُِٞٞس ٖٓ ٗرل جُ               

 ّٕ ّٕ جُشٝج٣س ُٜح جُوذسز ػ٠ِ جالٓطقحؿ ٝجُطك٣َٞ ، ًٔح أ ؽشػ٤س جُ٘غد ذ٤ٖ جُشٝج٣س ٝجُلٌُِٞٞس، خحّفس ٝأ

ٛزج جُّ٘ٞع ٖٓ جُططؼ٤ْ جُلٌُِٞٞس١ ُِشٝج٣س ٣ؿؼَ جُّ٘ـ ٣٘ر٢٘ ػ٠ِ أكن جُطخ٤َ ٣ُّٝٞذ ئ٣وحػح عشد٣ح ًػ٤لح ٣٘رل 

ٔح٤ُس ك٢ جٌُطحذس جُغشد٣س ، ك٤لطف ذزُي آكحم جُغشد جُلحٗطحعط٢ٌ٤ ، ٣ٝلّؼَ ُ٘ح ذطحهس ٓطؿذدز ضٌؾق ػٖ ٓـحٓشز ؾ

 ٓظٜشج ٖٓ ٓظحٛش جُطؿش٣د جُغشد١.

ُزج ضكّذد جخط٤حسٗح ػ٠ِ سٝج٣س " جُؿحص٣س ٝجُّذسج٣ٝؼ"  ، ُٔح ضطٔطّغ ذٚ ٖٓ ضٞظ٤ق كّؼحٍ ُرؼل جألؽٌحٍ      

 ًغرطٚ أذؼحدج ؾٔح٤ُس عٌ٘ؾق ػٜ٘ح ك٢ ق٤ٜ٘ح.جُلٌُِٞٞس٣س جُط٢ عحٛٔص ك٢ ذ٘حء جُ٘غ٤ؽ جُغشد١ ، ٝأ

 

 ملخص المقال باإلوجلٍسٌت:

Abstract 

The Aesthetics of Folkloric Employment in the Algerian Novel 

Case-study :Abdelhamid Ben Hadouga’s Djazia and Darwich Novel 

The novel represents a hybrid genre which is able to include different arts since it is 

charaterized by the openness. Moreover, the dialogue is a stylistic feature of the narrative 

text. If the novel is a fiction in which the reality seems visualized, and the folklore was born 

from the reality and its changes, the novel and the folklore would be homogeneous, specially 
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the novel that has the capacity of absorption and transformation. And this kind of folkloric 

inoculation of the novel formulates a text on imagination and creates a dense narrative rhythm 

distinguished by renewed energy that reveals an aesthetic adventure in the narrative 

production.  Thereby, it opens up the prospects of the fantastic narration and activates an 

aspect of the narrative experience. Therefore, we chose the "Jaziya and Darwish" Novel, 

because it is characterized by the effective use of some folkloric forms that contributed to the 

construction of narrative texture with some aesthetic dimensions that will be examined in this 

paper.  
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ضؼّذ جُشٝج٣س ؾ٘غح ك٤٘ح ٓشٗح ، ُٜح هحذ٤ِس جُطؿحٝخ ٝجُطكحٝس ٓغ ٓخطِق جُلٕ٘ٞ ، ألّٜٗح ضٔطِي خحف٤س    

ّٕ كّ٘ح  ّْ ) ئ ٌّ٘طٜح ٖٓ إٔ ضٌٕٞ  ٓططٞسز ٝٓطؿذدز ذحعطٔشجس. غ "جالٗلطحق٤س "، ك٢ٜ عٔس أعِٞذ٤س ك٢ جُشٝج٣س ٓ

غطل٤ذ ٖٓ ٓ٘ؿضجش جُؼِّٞ جألخشٟ ٝجُلٕ٘ٞ ٣ٌ٘لة ػ٠ِ رجضٚ ٣ٌٝطل٢ ذٔح ُذ٣ٚ ٖٓ ئٌٓحٗحش دجخ٤ِس ، ٝال ٣

َّ ٓكذٝدج ، ٣ٝكَٔ ذزٝس ضأخشٙ ٝجٗـالهٚ ػٖ ذو٤س ٌٓٞٗحش جُك٤حز ٝأٗٔحهٜح جُٔؼشك٤س ( جُٔخطِلس ٣ظ
1

ّٕ جُلٖ  . أل

جُٔ٘ـِن ػ٠ِ ٗلغٚ ُٖ ٣ٌطغد أ١ّ ضو٤٘حش ك٤ّ٘س ٓغطكذغس ٤ُظٜش ك٢ فٞس ٓط٘ٞػس ، ٝٛ٘ح ع٤ؼ٤ؼ أصٓس ضخِق 

ضر٤ِؾ ٓشجدٙ . قحّدز ضق٤رٚ ذحُؼؿض ػٖ  

َّ ٓح ٣ك٤و ذٜح        ٌُٖ جُشٝج٣س ك٢ هر٤ؼطٜح جُط٤٘٣ٌٞس ض٘لطف ػ٠ِ جُؿذ٣ذ، ٝٛزج ٓح ٣ؿؼِٜح ك٢ ضٞجفَ دجتْ ٓغ ً

ّٕ ضٞظ٤ق جُلٌُِٞٞس ك٢ جُشٝج٣س ٣ؼّذ سجكذج ٜٓٔح ضطـّزٟ ٓ٘ٚ ، ألّٜٗح ضٜ٘ل أعحعح ػ٠ِ  . ٝك٢ ٛزج جُقذد ٗشٟ أ

٤ح ك٤ٚ جُشٝجت٢ ًغحتش جُّ٘حط . كٜٞ ٣طأغّش ذٚ ٣ٝإغّش ك٤ٚ ، ُزج ) الخالف ئرٕ ضخ٤٤َ جُٞجهغ  ، ٛزج جُٞجهغ جُز١ ٣ك

ػ٠ِ جٗطغحخ جُغشد جُشٝجت٢ ئ٠ُ جُزجًشز ٝٓطخ٤ِٜح (
2
ًّذ مشٝسز سذو جُخطحخ جُّغشد١ ذٔشؾؼ٤حضٚ .   ح ٣ٞ ّٔ ٓ ،

كوح ُٔح ٣خذّ ٝئٕ ًحٗص ٓغط٣ٞحش دسؾس ػالهس جالسضرحه ضطرح٣ٖ ذكغد سؤ٣س جُغحسد ك٢ ضكذ٣ذ ٛزٙ جُؼالهس ٝ

 جُـشك جُل٢ّ٘ .

ًّذ ػ٠ِ جالٗذٓحؼ جُلؼ٢ِ ذ٤ٖ ػحُْ جُشٝج٣س ٝجُؼحُْ جُٞجهؼ٢ ، ٝ) ئٕ ًحٕ جُؼحُْ جُشٝجت٢ ػحُٔح        ٖٓ ٛ٘ح ٗإ

ّٕ ذ٘حء ػحُْ جُشٝج٣س  دجخ٤ِح ٣ك٤َ ػ٠ِ ػحُْ خحسؾٚ ًٝحٗص ػ٤ِٔس جإلقحُس ض٘حه ، ًٔح ٛٞ ٓؼشٝف ، ذحُوشجءز ، كا

ػالهطٚ  ٛٞ ذحُؼحُْ قُٞٚ ، أٝ ذحُك٤حز ذٔح  ٣ك٤َ ، ٛٞ ػ٤ِٔس ض٘حه ذٌحضد جُشٝج٣س ، ٝذحػطرحس جُٔطخ٤َّ ، ذٔح ٣ؿؼِٚ

ّٕ جُشٝج٣س ال ضٌطد كوو  ٢ٛ ٝؾٞد جؾطٔحػ٢ ، أٝ ذٔح ٢ٛ ٝجهغ كؼ٢ِّ ، ٝذحػطرحس جٌُحضد ٓإُلح كشدج ، ٓح ٣ؼ٢٘ أ

ٖٓ جُشٝج٣س ، ذَ ضٌطد ًزُي أٝ ضإُّق ذؼالهس ٓغ جُك٤حز(
3
شعْ ٝجهؼٚ ك٢ ٓخ٤ِطٚ ٣ٝخنؼٚ ، كحُشٝجت٢ ٣ 

ُشؿرحضٚ ٝسؤ٣طٚ جُل٤٘س ، غْ ٣وّٞ ذطشؾٔطٚ سٝجت٤ح ق٤ع ضظٜش جألكٌحس ، ٓخطِق جإل٣ذ٣ُٞٞؾ٤حش ، جُؼٞجهق ، 

 جُطحس٣خ ، ٝجُطشجظ جُػوحك٢ ذأٗٞجػٚ.

أػٔحُْٜ ٣ؼّذ " ػرذ جُك٤ٔذ ذٖ ٛذٝهس" ٝجقذج ٖٓ أذشص جُشٝجت٤٤ٖ جُؿضجتش٤٣ٖ جُّز٣ٖ ضشؾٔٞج ٝجهؼْٜ ك٢          

جالذذجػ٤س ك٢ ٓخطِق ٓشجقِٚ جُطحس٣خ٤س ٝضطٞسجضٚ جالؾطٔحػ٤س ، ٝذشػٞج ك٢ ضق٣ٞش ضشجغْٜ جُػوحك٢ كؿّغذٝج 

 ػو٤ِس ؽؼرْٜ ٝػّشكٞج ذٜح ُِؼحُْ ذأعشٙ . 

ٝٗأخز ٗٔٞرؾح ٜٓ٘ح سٝج٣س " جُؿحص٣س ٝجُذسج٣ٝؼ" ، ٛزٙ جُشٝج٣س جُط٢ ِٜٗص ٖٓ جُطشجظ جُؾؼر٢ جُؿضجتش١   

ػص ك٢ ضٞظ٤ق ٓخطِق أؽٌحٍ ًػ٤شج ، كؿحءش  ّٞ ٓؼرّشز ػٖ كٌش جُؾؼد جُؿضجتش١ ٝٓؼطوذجضٚ ، ًٔح ٗ

.أقذجظ ٛزٙ جُشٝج٣س ذطش٣وس ك٤٘س ٓرٜشز  "ػرذ جُك٤ٔذ ذٖ ٛذٝهس"، ٝهذ ػحُؽ جُشٝجت٢ جُلٌُِٞٞس  

ملخص الرواٌت :-1  

ذ ٖٓ جُكشخ ، هُطَ ذأُق ؾ٤ٜذ، ٝجُذٛح ُْ ٣ؼجُضغشد جُشٝج٣س هقس كطحز ؾضجتش٣س جعٜٔح " جُؿحص٣س" جذ٘س        

َّ ٓح  ٜح ٓحضص أغ٘حء جُٞمغ ، كحػط٘ص ذٜح ٓشذ٤طٜح " ػحتؾس ذ٘ص ع٤ذ١ ٓ٘قٞس". ضٔػَّ أعطٞسز ذٌ ّٓ ذ٘ذه٤س ، ٝأ

ضكِٔٚ جٌُِٔس ٖٓ ٓؼ٠٘ ، أػؿد ذٜح جٌُػ٤ش ٖٓ جُؾرحخ ُٔح ضطٔطّغ ذٚ ٖٓ ؾٔحٍ ئ٢ُٜ  ) جُؿحص٣س ؾ٤ِٔس ٓحك٢ رُي 

َّ جُٔغط٣ٞحش جُرؾش٣س ( ؽّي. ٤ُظ ألقذ ٜٓٔح ًحٕ إٔ ٣غطط٤ غ جُط٘و٤ـ ٓ٘ٚ، ئّٗٚ ؾٔحٍ ئ٢ُٜ ، ٣لٞم ً
4
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ٝسؿرٞج ك٢ جُضٝجؼ ٜٓ٘ح ْٝٛ : جُط٤د ذٖ جألخنش جذٖ جُؿرح٢ِ٣ ، جألقٔش ،ػح٣ذ ٝجذٖ جُؾحٓر٤و  ، ٝهذ ضأصٓص 

َ ذحػطرحس ؿٖ جُط٤د ذطٜٔس جُوطجألقذجظ ذٔوطَ جُطحُد جألقٔش ذؼذ ٓشجهقطٚ ُٜح ػِ٘ح أٓحّ دسج٣ٝؼ جُوش٣س ، كغُ 

عؿ٘ٚ ؽشف ُِوش٣س ُٝؼحتِطٚ ٝٓلخشز ُٜح.ًٝحٕ ك٢ خطرس" جُؿحص٣س " .جُغحذوس  ٤ٗطٚ   

ح أُػِٖ ػٖ ه٤حّ جُضسدز  ك٢ ضِي جُظشٝف       ّٔ هّشس جُؾحٓر٤و ضض٣ٝؿٜح الذ٘ٚ جُز١ ٣ذسط ك٢ أٓش٣ٌح ، ُٝ

خنش جذٖ جُؿرح٢ِ٣" ُالقطلحٍ ٝئػالٕ جُخطٞذس ٝهؼص جُلحؾؼس ذٔٞش " جُؾحٓر٤و" ، ٝذؼذٛح جهطشـ " جأل

ضض٣ٝؽ " جُؿحص٣س" ٖٓ جُؾحخ " ػح٣ذ"جُز١ ػحػ ذحُٜٔؿش ، ٝٛٞ جذٖ فذ٣وٚ جُك٤ْٔ ، ٌُٖ " جُؿحص٣س" سكنص 

ألّٜٗح ضكد " جُط٤د" ، ك٢ٜ جُط٢ هحٍ ُٚ رجش ٣ّٞ ) جُقلقحف ٣ؾٜذ ػ٠ِ أ٢ّٗ أقرّي(
1

ّٕ " ػح٣ذ"    ، ًٔح أ

غ ك٢ قد جذ٘طٚ " قؿ٤ِس" ٓ٘ز إٔ ٝهأش أهذجٓٚ أسك أ٣نح جػطشف ُـ " جألخنش جذٖ جُؿرح٢ِ٣" ذأّٗٚ ٝه

شجُؿ٤ٔغ ذحُخرش ،ٝأهِن ٝجُذٛح سفحفط٤ٖ ُٞهٞع جُٔ٘حعرس.    جُذؽشز ، ٝأّٗٚ ٣شؿد ك٢ جُضٝجؼ ذٜح. كغُّ

بىٍت الفولكلور فً رواٌت الجازٌت والذراوٌش:-2  

حدضٜح جُكٌحت٤س ٖٓ هقـ محسذس ٤٘ص ٛزٙ جُشٝج٣س ػ٠ِ أسم٤س ؿ٤ّ٘س ذحُطشجظ جُؾؼر٢ ، ًٔح جعطِٜٔص ٓذُ        

ح ٣ؿؼَ جُوحسب ك٢  ّٔ ك٢ ػٔن جُطحس٣خ كؿّذدش جُٔحم٢ ك٢ ُرحط جُكحمش ، ٝػحُؿص جُكحمش ذو٤ْ جُٔحم٢ ، ٓ

ق٤شز ٖٓ أٓشٙ ذكػح ػٖ هٞجعْ ٓؾطشًس ذ٤ٜ٘ٔح ٝٓكحُٝس ٓؼشكس جُـح٣س جُط٢ ٣٘ؾذٛح جُشٝجت٢ ٝجُط٢ ٣ّٞد ضر٤ِـٜح 

 ُِوحسب .

ّٕ ضؼش٣لحضٚ ضؼّذدش ٝئرج أسدٗح ضكذ٣          ذ ٓلّٜٞ جُلٌُِٞٞس ذـ٤س جعطؿالء ٓظحٛشٙ ك٢ جُشٝج٣س ، كاّٗ٘ح ٗؿذ أ

ّٕ ػِْ جُلٌُِٞٞس أٝ  ٝضرح٣٘ص ذكغد ٓؿحٍ جؽطـحٍ جُّذجسع٤ٖ ٝذكغد خِل٤حضْٜ جُٔؼشك٤س ، ذَ جٌُػ٤ش ْٜٓ٘ ٣شٟ أ

 جألدخ جُؾؼر٢ ٛٔح ضغ٤ٔطحٕ ُٔلّٜٞ ٝجقذ.

ف جألدخ جُؾؼر٢ ذأّٗٚ ) جُ ح ٣ؼطٔذ ػ٠ِ جُِـس أعحعح ق٤ع ٣ُؼشَّ ّٔ ٔأغٞسجش جُؾؼر٤س ؾِّٜح )جُلٌُِٞٞس( ، أٝ ذؼنٜح ٓ

، ًحُوقـ ، ٝجُؾؼش، ٝجألٓػحٍ ، ٝجألُـحص ، ٝٓح ٤ِ٣ٜح ( 
2

، أٝ ٛٞ ) ضشجظ غوحك٢ ٝضحس٣خ٢ ٝكٌش١ ، كٜٞ 

ؾ٤َ ( جُز١ ٣٘طوَ ذلٌشز جألٓس ٝػحدجضٜح ٝضوح٤ُذٛح ٝقٌح٣حضٜح ٝهققٜح ٝأٗغحذٜح ٝٓؼطوذجضٜح ٖٓ ؾ٤َ ئ٠ُ
3
ح   ّٓ أ

َّ ٓحٝفَ ئ٤ُ٘ح ٖٓ جُٔحم٢ دجخَ جُكنحسز جُغحتذز ، كٜٞ ئرٕ هن٤س ٓٞسٝظ ٝك٢ ٗلظ جُٞهص  جُطشجظ ) كٜٞ ً

هن٤س ٓؼط٠ قحمش ػ٠ِ ػذ٣ذ ٖٓ جُٔغط٣ٞحش (
4

 

ّْ ٝأؽَٔ ٖٓ جألدخ جُؾؼر٢ جُز١ ٣شضٌض ػ٠ِ جُِـس أعحعحً ٝئٕ ًحٗص ػح٤ّٓس ، ٝ       ّٕ جُلٌُِٞٞس أػ ٌُ٘٘ح ٗشٟ أ

ٖ إٔ ٗؼّشكٚ ، ذٔؼ٘حٙ جُٞجعغ ، ذأّٗٚ جُؼِْ جُز١ ٣غطٞػد ٓؿٔٞع جُٔؼطوذجش ٝجُؼحدجش جُٔأغٞسز ُذٟ ؽؼد )٣ٌٔ

ح ٣ٌٕٞ  ّٔ س جُّ٘حط ، ًٝحٗص ذٔ٘أٟ ػ ّٓ ٖٓ جُؾؼٞخ ، ٓحدجّ ٓشّد ٛزٙ جُٔؼطوذجش ٝجُؼحدجش ئ٠ُ جُغِٞى جُؿٔؼ٢ ُؼح

ُؼظٔحء جُشؾحٍ ٖٓ ضأغ٤ش كشد١.( 
5
ٔح : جُؾٌَ جُٔحد١ ٝجُؾٌَ جُالٓحد١ ، كٜٞ ، كحُلٌُِٞٞس ٣طّخز ؽ٤ٌِٖ ٛ 

  ٣ذسط جإلٗغحٕ ًٌحتٖ غوحك٢ ٖٓ ؾ٤ٔغ جُؿٞجٗد.

                                                           
.17رواٌة الجازٌة والدراوٌش ، ص: 

1
  

.18، ص: 2111، 1، المدارس للنشر والتوزٌع ، ط-دراسة مورفولوجٌة –مصطفى ٌعلى : القصص الشعبً بالمغرب 
2
  

.26، ص: 1986، 1ً فً األدب الحدٌث، دار المعارف، طحلمً بدٌر : أثر األدب الشعب
3
  

.13،ص:4،1992، المؤسسة الجامعٌة للّدراسات والنشر والتوزٌع،ط-موقفنا من التراث القدٌم-د. حسن حنفً :التراث والتجدٌد
4
  

.21،ص:1972ٌة العامة للكتاب ،دط، جٌمس فرٌزر: الفولكلور فً العهد القدٌم ،تر: د.نبٌلة ابراهٌم، مراجعة:د.حسن ظاظا، الهٌئة المصر
5
  



5 

 

ح جألدخ جُؾؼر٢ كٜٞ ) جألدخ جُٔؿٍٜٞ جُٔإُق، جُؼح٢ٓ جُِـس ، جُٔش١ٝ ؽلح٤ٛح ، جُٔؼرّش ػٖ رجض٤س           ّٓ أ

جُطروحش جُؾؼر٤س جُذ٤ٗح ، جُٔطٞجسظ ػرش جألؾ٤حٍ(
1

ػ٠ِ جألؽٌحٍ جألدذ٤س ًحُوقس  ُزج ٣رو٠ ٓلٜٞٓٚ هحفشج  

 ٝجُؾؼش ٝجألٓػحٍ ٝجٌُ٘ص ٝجألُـحص ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُلٕ٘ٞ جُؾؼر٤س جُط٢ ضٞظّق جُِـس ُطر٤ِؾ سعحُطٜح .

ُٜزج جألعحط أسدٗح جٌُؾق ػٖ ذ٤٘س جُلٌُِٞٞس ك٢ ٛزٙ جُشٝج٣س ٝكؼح٤ُطٚ ك٢ جُر٘حء جُّغشد١ ٝٓح خِّلٚ ٖٓ       

ّٔ ضأغ٤ش ك٢ّ٘ . ق٤ع   شج ٖٓ جألؽٌحٍ جُلٌِِٞس٣س جُط٢  ٓ٘كص جُ٘ـ ؾِٔس ٖٓ جُو٤ْ ٝجألذؼحد ٘ص  صخٔح ًر٤ضن

ٜح ٚ ٣ٌٔ٘٘ح جُوٍٞ ذأّٗ جُؿٔح٤ُس جُلش٣ذز ، ٝضأض٢ جألعطٞسز ك٢ فذجسز ٛزٙ جألؽٌحٍ جُٔٞظلس ك٢ جُشٝج٣س ، قط٠ أّٗ 

، ٝٗر٤ّٖ ٛزٙ جألٗٞجع ك٤ٔح ٢ِ٣: سٝج٣س أعطٞس٣س ذحٓط٤حص  

القصت الشعبٍت : -2-1  

ؼ٘ٞجٕ ٓلطحقح ست٤غ٤ح ُُِٞٞؼ ئ٠ُ ػحُْ جُشٝج٣س  ، ذَ ٛٞ ؽرٌس دال٤ُس ٣خّضٕ جٌُػ٤ش ٖٓ جإل٣كحءجش ، ٣ؼّذ جُ      

ّٕ جُشٝجت٢ أػِٖ ذٞمؼٚ ُٜزج  ٝػ٘ذ هشجءض٘ح ُؼ٘ٞجٕ جُشٝج٣س ٗغطكنش هقس " جُؿحص٣س جُٜال٤ُس " .ذَ ٗؿذ أ

ذ ٛزٙ جُؾخق٤س ٝجٌُؾق جُؼ٘ٞجٕ ػٖ جُؾخق٤س جُشت٤غس ٢ٛٝ " جُؿحص٣س" ، ق٤ع ٗشٟ مشٝسز جُٞهٞف ػ٘

س جُؾؼر٢ جٓشأز  ّٞ ّٕ ) جُؿحص٣س ك٢ جُطق ػٖ دالالضٜح ، ك٢ٜ أٝال ضك٤ِ٘ح ٓرحؽشز ئ٠ُ " جُغ٤شز جُٜال٤ُس "، رُي أ

ذذ٣ؼس جُؿٔحٍ ٝخحسهس جُزًحء قغٜ٘ح ال٣ٞفق ، ٝٗلحر ذق٤شضٜح ال٣كذ ، ُٝوذ ظِّص فٞسز جُؿحص٣س جُٜال٤ُس 

ُص ئ٠ُ قٌح٣حش  ػحُوس ك٢ أرٛحٕ جُّ٘حط ػ٠ِ جُّشؿْ ٖٓ ّٞ جٗذغحس جُغ٤شز جُٜال٤ُس ػٖ هش٣ن ذوح٣حٛح جُط٢ ضك

ٝأٓػحٍ ٝٓؿٔٞػس ٓٞجهق(
2
، كحعْ " جُؿحص٣س " ُٚ قنٞس ه١ٞ ك٢ جُٔٞسٝظ جُؾؼر٢ جُػوحك٢.   

س جٓطذجد قنحس١ ذ٤ٖ جُؿحص٣س        ّٔ ّٕ غ ّٕ ) جٌُحضد آغش جخط٤حس جعْ جُرطِس " جُؿحص٣س " أل ًٔح ٣شٟ جُرؼل أ

ّٕ جُغ٤شز جُٜال٤ُس ٢ٛ سقِس جُٜال٤٤ُٖ ئ٠ُ ؽٔحٍ جُؾٔحٍ جإلكش٣و٢ ، كٌحٗص ذقٔحضْٜ ٝجُٞهٖ جُؿ ضجتش، ٝأل

ضحس٣خ٤س ػ٤ٔوس ، ُٝزُي كوذ ًحٕ جخط٤حسٙ ٓٞكوح قط٠ ٣رو٠ ك٢ دجتشز جُػوحكس جُؼشذ٤س جإلعال٤ٓس ( 
3

 " ّٕ ، كٌأ

ٖ ك٢ ٗظشٗح ٣رو٠ ٛزج جُشأ١ ٓؿّشد جُؿحص٣س" ذقٞسضٜح جألعطٞس٣س ٝضكٞالضٜح جُٔطؿّذدز ضٔػَّ " جُؿضجتش" ، ٌُ

ًّذٙ ، ٝئٕ ًحٕ جُشٝجت٢ ك٢ ضوذ٣ٔٚ ُِؿحص٣س أؽحس ئ٠ُ أّٜٗح "جذ٘س  جقطٔحٍ ال٣ٜ٘ل ػ٠ِ أّدُس ٣و٤٘٤س ٖٓ جُشٝج٣س ضإ

ّٕ "جُؿحص٣س " سٓض ُِؿضجتش.  جُؾ٤ٜذ " ، ٌُٖ ٛزج ؿ٤ش ًحف إلغرحش أ

أؽ٤ؼص قُٜٞح أُق خشجكس ، ضلٞم ٓح  ) ًشز ، ئرضٔػَّ " جُؿحص٣س" ؽخق٤س ٓشؾؼ٤س جٗطغؿص ٖٓ جُٞجهغ ٝجُزج    

ؽحع ٖٓ خشجكحش قٍٞ جُؿحص٣س جُٜال٤ُس ... (
4
ٝؾحء ضوذ٣ٜٔح ػؿحتر٤ح ) ضوحذ٢ِ٘ جُؿحص٣س ًطٔػحٍ مخْ ، ٣ٔأل  

جُلنحء (
5
، ك٢ٜ جُٔشأز جألعطٞسز ، أٝ ) جُؿحص٣س أًػش ٖٓ جٓشأز ( 

6
، ذَ ) جُؿحص٣س ق٤حز ( 

7
  

س  "ئعحف ٝٗحتِس" أغ٘حء سهـ " جُؿحص٣س" ٓغ جُطحُد جألقٔش ك٢ هُٞٚ ) دسج٣ٝؾٜح ًٔح ٝظّق جُّغحسد هقّ       

ّْ جُوذجعس ( ٣ٜطلٕٞ ذ٘ح٣ِس ٝئعحف جُِّز٣ٖ ًطد ػ٤ِٜٔح جُٔغخ غ
8
، ٝٛزج ٣طشؾْ ٓذٟ ػذّ ضورَ عٌحٕ جُوش٣س  

                                                           
.18مصطفى ٌعلى: القصص الشعبً بالمغرب، ص: 

1
  

.119،ص:1994، -بن عكنون–عبد الحمٌد بوراٌو : منطق الّسرد، دٌوان المطبوعات الجامعٌة 
2
  

،جامعة محمد خٌضر -مجلة العلوم اإلنسانٌة–لـ عبد الحمٌد بن هدوقة  مباركٌة عبد الناصر: تلقً العناصر األسطورٌة فً رواٌة الجازٌة والدراوٌش

. 242، 241، صص:2116، نوفمبر، 11بسكرة، ع: 
3
  

.24رواٌة الجازٌة والدراوٌش ،ص: 
4
  

.19المصدر نفسه،ص :
5
  

.33المصدر نفسه،ص: 
6
  

.114المصدر نفسه،ص: 
7
  

.121المصدر نفسه، ص: 
8
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ُس ، كٔح ُِؼالهحش ؿ٤ش جُؾشػ٤س ، ذَ ٝضكش٣ْٜٔ ُٜح . ٝٗط٤ؿس عخو جال٤ُٝحء ػ٤ِٜٔح ؽٜذش جُوش٣س أقذج ّٞ غح ٜٓ

 قذظ ذ٤ٖ " جُؿحص٣س "ٝجألقٔش ؾؼَ دسج٣ٝؾٜح ٣ؾرّٜٕٞ قحُطٜٔح ذكحُس ئعحف ٝٗحتِس.

ّٕ جُشٝجت٢ ٗط٤ؿس ُٝؼٚ ذطٞظ٤ق كٖ جألعطٞسز ، أقذظ جٗض٣حقحش ك٢ جُوقـ جُؾؼر٢ ، ٝٛزج        ًزُي ٗؿذ أ

ّْ جُوذجعس (، كحُو ذجعس ُْ ضٌٖ ٖٓ ٗق٤رٜٔح ، ٌُٖ ك٢ هُٞٚ ػٖ هقس " ئعحف ٝٗحتِس " ) ًطد ػ٤ِٜٔح جُٔغخ غ

ّٕ ضٞظ٤ق جُوذجعس ؾحء ضٌش٣ٔح ٌُِٔحٗس جُٔوذعس ُِؿحص٣س ذ٤ٖ هٜٞٓح.  سذٔح أ

ػ٤ِٜٔح  –ٖٝٓ جالٗض٣حقحش جُط٢ أقذغٜح جُشٝجت٢ ك٢ جُوقـ جُؾؼر٢ ٗؿذ هقس ٛحؾش ٝجذٜ٘ح جعٔحػ٤َ        

ّٕ ٛحؾشج ػ٘ذٓح ػحدش ئ٠ُ جعٔحػ٤َ ُ -جُغالّ ْ ضؿذٙ ، ٝؾذش ك٢ ٌٓحٗٚ ع٤حسز كخٔس ، ق٤ع ٣غشد جُشٝجت٢ ) أ

ذأسذؼس أذٞجم ، ٣شًرٜح ست٤ظ ُؾشًس ٓطؼّذدز جُشؤٝط ًأكؼ٠ جألعحه٤ش ( 
1

، ٝٛزج ك٢ ٗظشٗح أخشؼ ٛزٙ جُوقس 

 ٖٓ ػحُٜٔح جُٞجهؼ٢ ئ٠ُ ػحُْ أعطٞس١.

األسطورة :  -2-2  

ٕ أّ ٗػش٣ح ( ، ٝرُي ُٔح ُٜح ٖٓ ضؼذ جألعطٞسز ٝجقذز ٖٓ جُلٕ٘ٞ جُط٢ ٣٘ر٢٘ ػ٤ِٜح جُ٘ـ جألدذ٢ )ؽؼش٣ح ًح      

ٜح ؽٌَ ٖٓ أؽٌحٍ جإلذذجع ًٜٞٗح ضؼط٢ جُ٘ـ ه٤ٔح أ٤ٔٛس ك٢ ئملحء جُؼٔن ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُٔنٕٔٞ ًٔح أّٗ 

ُٓ ٝأذؼحدج ؾٔح٤ُس ٝسٓض٣س  ، ُٝزُي ٣طؼ٤ّ  ِٔح ذٔنح٤ٖٓ ٖ ػ٠ِ جُٔطِو٢ أٝ جُوحسب ُِ٘ـ جُشٝجت٢ إٔ ٣ٌٕٞ 

قط٠ ٣غطط٤غ جُشذو ذ٤ٖ جألعطٞسز ٝجُٞجهغ.لس ك٢ جُ٘ـ جُٔوشٝء ٝٛزج جألعحه٤ش جُٔٞظّ   

َّ ٛزج ٓح ؾؼَ " ع٘ص أٝؿغط٤ٖ" ٣وٍٞ          ٣قؼد جُٞفٍٞ ئ٠ُ ضؼش٣ق ؾحٓغ ٓحٗغ ُألعطٞسز ، ُٝؼ

ػ٘ذٓح عثَ ػٖ ٓح٤ٛس جألعطٞسز )ئ٢ّ٘ٗ أػشف ؾ٤ّذج ٓح٢ٛ ، ذؾشه أالّ ٣غأ٢ُ٘ أقذ ػٜ٘ح ، ٌُٖٝ ئرج ٓحعثِص ، 

طٌِإ(ٝأسدش جُؿٞجخ ، كغٞف ٣ؼطش٢٘٣ جُ
2
، ًٔح ٣زٛد جُٔخطّقٕٞ ك٢ ج٥دجخ جُوذ٣ٔس ئ٠ُ ضؼش٣لٜح ذأّٜٗح  

)قٌٔس جُوذج٠ٓ جُخل٤ّس(
3
، ٝهذ ظٜشش ك٢ ًطحخ أسعطٞ ) جُؾؼش٣س( ػ٠ِ أّٜٗح ) قرٌس جُشٝج٣س ( 

4
ك٢ٜ ،  

٢ٛ قٌح٣س ٓوذعس ،رجش ٓنٕٔٞ )ضؼش٣ق ُٜح  ٝك٢ أدمّ ،  هذ٣ْ جُضٓحٕٓؿٔٞػس ٖٓ جُكٌح٣حش جُٔطٞجسغس ٓ٘ز 

(ضؾق ػٖ ٓؼح٢ٗ رجش فِس ذحٌُٕٞ ٝجُٞؾٞد ٝق٤حز جإلٗغحٕ  ػ٤ٔن
5

ف ذإٔ ّ . ٖٓ خالٍ ٛزج جُطؼش٣ق ٣طنّ   

ؼرش ػٖ ٝجهغ جإلٗغحٕ ٝٓح ٣ذٝس ك٢ جٌُٕٞ ٖٓ أقذجظ ٝٝهحتغ .ٜح ضُ جألعطٞسز ضطغْ ذخحف٤س جُوذجعس ، ًٔح أّٗ   

ّٕ جألعطٞسز قٌح٣س ػؿ٤رس ، ضغشد أقذجغح ؿش٣رس ػٖ ٝجهؼ٘ح ، ٝضٞظّ          ق ؽخق٤حش خحسهس ُِؼحدز ، ٢ٛٝ ئ

ّٕ رُي ُْ ٣ٔ٘غ إٔ ) ضؼ٤ؼ جألعطٞسز ك٢ ػقش جُؼوَ(  ٝئٕ ًحٗص هحتٔس ػ٠ِ جُخ٤حٍ كا
6

ّٕ جُؼوَ  ، ٝٛزج ٣ؼ٢٘ أ

 ٣طورِّٜح ك٢ فٞسضٜح جُٔوّذعس ، ًٝأّٜٗح ٝهؼص ذحُلؼَ ك٢ جُضٖٓ جُوذ٣ْ ٝجُرؼ٤ذ ػٖ قحمشٗح.

ذ٤٘س غوحك٤س أف٤ِس ُٔح ٣طٞجكش ك٤ٜح ٖٓ سٓٞص ٝٓؼحٕ ضٌؾق ػٖ ٖٓ ٛ٘ح ضرذٝ أ٤ٔٛس جألعطٞسز ك٢ ًٜٞٗح         

ه٤ْ ئٗغح٤ٗس ضُطشؾْ ػٔن جُطؿحسخ ،ٝضلطف ٓؿحالش ٓطرح٣٘س ُِططِغ ئ٠ُ جُك٤حز 
7

 

                                                           
.122رواٌة الجازٌة والّدراوٌش ، ص:  
1
  

.19،ص: 1981، 1، ط-بٌروت -ألسطورة ،تر: جعفر صادق الخلٌلً، منشورات عوٌداتك.ك.راثقٌن: ا 
2
 ا

.19المرجع نفسه، ص: 
3
  

.19المرجع نفسه، ص:  
4
  

  .14م ، ص: 1997، 1فراس السواح ،"األسطورة والمعنى " ، دار عالء الدٌن ، دمشق ، سورٌا ،ط  5  
ٌّةقضاٌ–عز الّدٌن اسماعٌل : الشعر العربً المعاصر  .226، ص: 3،1981، ط-بٌروت-، دار العودة-اه وظواهره الفن

6
  

.129، 128، ص: 1992، 2ط، -عمان -اتجاهات الشعر العربً المعاصر، دار الشروقٌنظر : د.إحسان عباس:  
7
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ؾحء ضٞظ٤ق جألعطٞسز ك٢ ٛزٙ جُشٝج٣س ٓ٘حعرح ُٔٞمٞػٜح جُل٢ّ٘ ، ك٢ٜ ضؼرّش ػٖ هِن عٌحٕ جُذؽشز          

ِْٜ جإلؾرحس١ ٖٓ هش٣طْٜ ئ٠ُ جُوش٣س جُؿذ٣ذز ، ٝٛزج ٓح جعطذػ٠ ك٢ ٗظشٗح جُّذجتْ ٝخٞكْٜ جُٔغطٔش ٖٓ ضشق٤  

ضٞظ٤ق جألعطٞسز ألّٜٗح ضالتْ جألٝمحع جُوِوس ، ٝجألكٌحس جُٔطنحسذس ذكػحً ػٖ قٍِٞ ػؿحتر٤س أٝ ٓؼؿضجش ضؼّذ  

حس ٝجُطقٞسجش ٝجُخ٤حٍ آٓحالً ٣طٔف ئ٤ُٜح جإلٗغحٕ ٣ٝغؼ٠ ُطكو٤وٜح ، ُزج ٣ٌٖٔ جُوٍٞ أّٗٚ ) ذٜزج جُخ٤ِو ٖٓ جألكٌ

 ٍ ّٝ جُٞجعغ ٝجُظاّلٍ جُّغكش٣س ٌُِِٔحش ، جعططحػص جألعطٞسز إٔ ضؼرّش ػٖ هِن جإلٗغحٕ ٝضغحؤالضٚ ، كٌحٗص أ

ٓكحُٝس ُلْٜ هٟٞ جُطر٤ؼس ٝجُغ٤طشز ػ٤ِٜح ُٝٞ ذطش٣وس ٤ٔٛٝس ٝخ٤ح٤ُس ، ٌُّٜ٘ح ًحٗص ػ٠ِ دسؾس ذحُـس ٖٓ 

جأل٤ٔٛس ك٢ ق٤حز جإلٗغحٕ (
1
  

س جُط٢  ٗؿذ          ّٓ ٓػال ضٞظ٤ق " جُؿحص٣س " ًأعطٞسز ؾحء ٓ٘حعرح ُِٔٞمٞع جُل٢ّ٘ ُِشٝج٣س ، كحٌُٔحٗس جُٜح

ذحػطرحسٛح ذطِس جُشٝج٣س ، ذحإلمحكس ئ٠ُ ٌٓحٗطٜح جُلش٣ذز ذ٤ٖ عٌحٕ هش٣طٜح ، ٝفلحضٜح جُؼؿ٤رس  "جُؿحص٣س"ضكطِٜح 

ّٕ جُشٝج٣س ذشٓطٜح هحتٔس ػ٠ِ جُلٖ جألعطٞس١.ؾؼَ ٜٓ٘ح أعطٞسز قوحً ، ذَ قط٠ّ جُوحسب ال ٣ٌٔ٘ٚ ئالّ إٔ ٣وٍٞ أ  

ٝٗشؾغ ٛزج جالٛطٔحّ ذطٞظ٤ق جألعطٞسز ئ٠ُ ٓالءٓطٜح ًلٖ خ٤ح٢ُ ُلْٜ ٝهحتغ جُشٝج٣س ، ق٤ع ٣وٍٞ " ًِٞد       

ّٕ جألعطٞسز ) الٗق٤د ُٜح ٖٓ جُ٘ؿحـ ك٢ ئػطحء جإلٗغحٕ هٞز ٓحد٣س أؽذ ُِغ٤طشز ػ٠ِ جُر٤ثس  ٤ُل٢ ؽطشجٝط" ئ

ُي ضؼط٢ جإلٗغحٕ ْٝٛ جُوذسز ػ٠ِ كْٜ جٌُٕٞ ، ٝأّٗٚ كؼال ٣لْٜ جٌُٕٞ ٝٛزج ذحُؾ جأل٤ٔٛس ، ٌُّ٘ٚ ، ٌُّٜ٘ح ٓغ ر

ٓؿشد ْٝٛ ذحُطرغ ( 
2
ٖٔ ٛ٘ح ٗلّغش جٛطٔحّ جُشٝجت٢ ذحألعحه٤ش ألّٜٗح عر٤ِ٘ح جُٞق٤ذ العط٤ؼحخ ٓحٝهغ ك٢ ك.  

ك٢ جُٔحم٢ ٝجٗطٜص ، ٝئّٗٔح ًزُي جُشٝج٣س ، خحّفس هر٤ؼس أقذجغٜح ) كحألعطٞسز ٓػال الضش١ٝ أقذجغح ؾشش 

َّ ػحّ ٣ٝؿّذد ٓؼٚ  أقذجغح الضطكٍٞ ّْ ك٢ جألصٓ٘س جُٔوّذعس ، ٣طؿّذد ك٢ ً ئ٠ُ ٓحك أذذج . كلؼَ جُخِن جُز١ ض

 جٌُٕٞ ٝق٤حز جإلٗغحٕ(
3

، كحُؿّذز فلس ٓالصٓس ُألعطٞسز ، ٝٛٞ ٓح ٣خرشٗح ذٚ جُشٝجت٢ ػٖ جُؿحص٣س ق٤ٖ ٣وٍٞ 

) جُؿحص٣س ق٤حز( 
4
َّ جُوش٣ّٝحش ( ٝهُٞٚ ،  ) هذ ٣أض٢ ٓـحٓشٕٝ ؾذد ٣خطرٕٞ جُؿحص٣س جُٔطؿّذدز ك٢ ً

5
  

األمثال الشعبٍت: -2-3  

٣ِّخـ جُٔػَ ضؿحسخ جُك٤حز ، ٣ٌٝؾق ػٖ خرشجش جُؾخق٤حش ، ٣ٝطِن جُٔػَ ك٢ ٓ٘حعرس ٓؼ٤ّ٘س ٖٓ       

ـ ُكٌح٣س أٝ أقذٝغس ًحٗص ؽخـ ق٤ٌْ ، ك٤طذجُٝٚ جُّ٘حط ذ٤ْٜ٘ ٤ُقرف ٓػال ؽحتؼح ، ) ٝجُٔػَ ٓحٛٞ ئالّ ِٓخ

ٝهؼص(
6
رٝ ُـس ضش٤ٓض٣س ٌٓػّلس.   

ؾحء ضٞظ٤ق جُٔػَ ك٢ ٛزٙ جُشٝج٣س ك٢ ذؼل جُٔكطحش جُّغشد٣س جُط٢ جهطنص رُي ، ككوّن ذزُي جُطأغ٤ش       

 جُر٤ِؾ ك٢ جُوحسب ، ًٝحٗص ُٚ ذقٔطٚ جُخحّفس ك٢ جُر٘حء جُل٢ّ٘ ُِشٝج٣س ، ق٤ع ) هحّ جُٔػَ جُؾؼر٢ ػ٘ذ جذٖ 

س ػ٠ِ جٌُؾق ػٖ أذؼحد جُؾخق٤حش جُؾؼر٤س ٝٓٞجهلٜح جألخاله٤س (ٛذٝه
7
  

                                                           
-دمشق-رات اتحاد الكتال العربتشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة ) قراءة فً المكونات واألصول(،منشود. كاملً بلحاج: أثر التراث الشعبً فً  

.35،ص: 2114،  
1
  

.18، 17، صص: 1986األسطورة والمعنى: تر: صبحً حدٌدي، الدار البٌضاء،  
2
  

.33، ص1991، -دمشق-مٌرسٌا إٌلٌاد: أسطورة العود األبدي، تر: حسٌب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة 
3
  

.114رواٌة الجازٌة والدراوٌش، ص: 
4
  

.114ه، ص: المصدر نفس 
5
  

.65،ؿ: 1998، -جُؿضجتش-جُؿحٓؼ٤س ، ذٖ ػٌٕ٘ٞ عؼ٤ذ١ ٓكٔذ : جألدخ جُؾؼر٢ ذ٤ٖ جُ٘ظش٣س ٝجُططر٤ن ، د٣ٞجٕ جُٔطرٞػحش-
6
  

.
7
، 23:، ع-ذحًغطحٕ-ؾحٓؼس ذ٘ؿحخ الٛٞس–د. أقٔذ ذوحس : جُ٘ـ جُٔٞجص١ ك٢ سٝج٣س "جُؿحص٣س ٝجُذسج٣ٝؼ" ُؼرذ جُك٤ٔذ ذٖ ٛذٝهس ، ٓؿِس جُوغْ جُؼشذ٢  - 

.235، ؿ: 2016، 23:ع  
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ٖٝٓ جألٓػحٍ جُؾؼر٤س جُٔطذجُٝس ك٢ جُشٝج٣س ٗزًش : " جُِٔف ٓح ٣ذٝد" ، " جُؾؿشز الضٜشخ ٖٓ             

ػشٝهٜح" ، " ٓحء جُؿرَ ٓح ٣غ٤َ ئ٠ُ أػ٠ِ" ، " جُٔٞش ٣ؼط٢ سجقس" ، ٝٓح ٗالقظٚ ػٖ ٛزٙ جألٓػحٍ ٝؿ٤شٛح 

َّ عٌحٕ جُّذؽشز ، كال ٣ٞؾذ سأ١ ٣ؼحسمٜح أٝ  ، أّٜٗح رجش أذؼحد جؾطٔحػ٤س ، ضٌؾق ػٖ أكٌحس ٣إٖٓ ذٜح ً

َّ ٖٓ ٣وطٖ جُّذؽشز.   ٣شكنٜح . ًٝأّٜٗح هٞج٤ٖٗ غحذطس ٣إٖٓ ذٜح ٣ٝغِّْ ُٜح ً

الطقوش والمعتقذاث: -2-4  

جُٔؼطوذجش ، ٝٛزج ُطق٣ٞش ٗٔو ػٔذ جُشٝجت٢ ئ٠ُ ضٞظ٤ق ؾحٗد آخش ٖٓ جُلٌُِٞٞس ٣ؾَٔ جُطوٞط ٝ         

جُك٤حز ك٢ جُوش٣س ك٢ ٓخطِق ٓ٘حق٤ٜح ، ٣ٝوقذ ذحُطوٞط ٝجُٔؼطوذجش ) ضِي جُطقٞسجش ٝجألكٌحس ٝجُٔؼحسف 

جُط٢ أٗطؿطٜح جُٔخ٤ِس جُؾؼر٤س ، ٝجُط٢ ُٜح فِس ذحُؿحٗد جُشٝق٢ ٖٓ ق٤حز جإلٗغحٕ ، ٣ٝ٘ذسؼ مٖٔ ٛزج 

جُط٢ ًحٕ ٣وّٞ ذٜح جُرذجت٤ٕٞ ُطأ٤ٖٓ ق٤حضْٜ ٖٓ جُؾشٝس جُطؼش٣ق ضِي جُٔٔحسعحش ٝجُؾؼحتش جألعطٞس٣س 

ٝجألخطحس(
1
، ٝٗشٟ أّٜٗح ضخطِق ٖٓ ؾٔحػس ذؾش٣س ألخشٟ ذكغد جُشٝجذو جُكنحس٣س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُ٘لغ٤س  

ح  ّٓ جُط٢ ضٞقذْٛ . ٢ٛٝ ٝئٕ جخطِلص ئالّ أّٜٗح ضرو٠ رجش جضؿح٤ٖٛ ، ٣ٔػَّ جالضؿحٙ جألٍٝ جضؿحٙ جُخ٤ش ٝجُوذجعس ، أ

َّ ٓحٛٞ ؽّش ٓذّٗظ ٓكظٞس جال ضؿحٙ جُػح٢ٗ كٜٞ ٣شٓض ئ٠ُ ً
2

 

: ٖٝٓ جُطوٞط ٗزًش  

السردة: -2-4-1  

أٓحص٣ـ٢ ، ٣غطؼَٔ ك٢ ؽشم )٣ٌطغ٢ ٓلّٜٞ جُضسدز أ٤ٔٛس ذحُـس ك٢ جُش٣ق جُؿضجتش١ ٝأفَ جٌُِٔس         

لحء ذؼذ ٓشك ه٣َٞ ،أٝ جُرالد ٝؾ٘ٞذٜح  ُِذالُس ػ٠ِ كؼَ ٣أخز هحذؼح خحفح ك٢ جُطؼر٤ذ ذؼذ قذظ عؼ٤ذ ،ًحُؾ

 (جُؼٞدز ٖٓ جُكؽ
3

ٌّ  .، ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔ٘حعرحش جألخشٟ    ِص ئهحٓس جُضسدز ك٢ سٝج٣س "جُؿحص٣س ُوذ ؽ

سؿْ ٓح ٣ؾٞذٜح ٖٓ خشجكحش ٝأعحه٤ش .ك٤ٜح ضضٍٝ جُكٞجؾض ، ٣ٝشضلغ  )ٝجُذسج٣ٝؼ"  ظحٛشز جؾطٔحػ٤س كش٣ذز ،

جُوش٣س ٝكط٤حضٜح جُٔكؿرحش ،ئٕ أؿِد جُغٌحٕ ٣ؼطوذٕٝ إٔ جُكؿحخ .ٝؿحُرح ٓح ضٌٕٞ ٓ٘حعرس ُِطؼحسف ذ٤ٖ كط٤حٕ 

جُذػٞجش جُقحُكحش ُذٟ أمشقس جأل٤ُٝحء جُغرؼس ضُٞذ جُؼٞجهْ ٝضضٝؼ جُؼٞجٗظ ،ٝإٔ ٖٓ ؾحء ئ٠ُ جُغرؼس ذ٤٘س 

(ع٤ثس ُٖ ٣٘ؿٞ ٖٓ ٗؤس أ٤ُٝحتٜح
4
٣غشد جُشٝجت٢ )عأٍ جُطحُد ػٖ جُضسدز ٓح٢ٛ ، كأؾحذٚ  ٝ ٝعخطْٜ،  

؟ الضؼشف جُضسدز؟ أًرحػ ضزذف ، ٝٓ٘حؾَ ضنرف ، ٝصسٗس ٝذ٘حد٣ش ضقذـ ، ك٤ٜح فلوحش ضسدزجُوش١ّٝ : " جُ

ضؼوذ ، ٝأٓٞجٍ ضؼّذ ، ٓحء ٖٓ جُؼ٤ٖ ، ٝدػٞز ٖٓ جُقحُك٤ٖ ألذ٘حء جُٔذ٣٘س جُٔطّطٞػ٤ٖ "( 
5

 

ٝأٗـحّ جُضسٗس  ًٔح ّٝمف جُغحسد جُؼحدجش جُٔطؼِّوس ذحُضسدز ك٢ ٛزٙ جُوش٣س ك٢ هُٞٚ ) جٗطِوص دهّحش جُطرَ       

مغ ك٢ ٝعو جُغحقس ، ٝذحٗطٜحء جُطٞجف جُغحذغ ه٤ذش ئ٠ُ  ُٝ ٝف٤كحش جُذسج٣ٝؼ ، ٝذذأ جُطٞجف قٍٞ قؿش 

جُٔزذف . ذ٤٘ٔح جُلشهس جُلٌِِٞس٣س أخزش ضؼضف أُكحٗحً سجهقس عش٣ؼس . ٝدخِص جُؼؿحتض ٝجُ٘غحء ٝجُلط٤حش جُرحقس 

٣شهقٖ ٓغ جُذسج٣ٝؼ ( 
6
  

                                                                                                                                                                                           
 

-دٓؾن-ضؾ٤ٌَ جُوق٤ذز جُؼشذ٤س جُٔؼحفشز ) هشجءز ك٢ جٌُٔٞٗحش ٝجألفٍٞ (، ٓ٘ؾٞسجش جضكحد جٌُطحخ جُؼشخ د. ًح٢ِٓ ذِكحؼ: أغش جُطشجظ جُؾؼر٢ ك٢

.121ؿ:  ، 2004،
1
 ج

.122المرجع نفسه ، ص:  
2
  

.133م ، ص: 1988ت ، بٌروت : نور الدٌن طوالبً ، الدٌن والطقوس والتغٌرات ، منشورات عوٌدا   3  
.65عبد الحمٌد بن هدوقة ، الجازٌة والدراوٌش ، ص:  
4
  

.66، 65رواٌة الجازٌة والدراوٌش ، صص:  
5
  

.182المصدر نفسه، ص:  
6
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الحضرة : -2-4-2  

٤ّٖ جُغحسد أ٤ٔٛس " جُكنشز " ػ٘ذ عٌحٕ جُوش٣س ، ٖٓ خالٍ جُٔوحهغ جُطح٤ُس : )أهٔ٘ح " قنشز" الٓشأز ذ       

غش٣ّس ضش٣ذ إٔ ضِذ ك٢ جُغط٤ٖ(
1
. جُضسٗس   ، ٝهُٞٚ ) ج٤ًَُٞ ٣وّشس جُؾشٝع سع٤ٔح ك٢ جُكنشز . جُطرٍٞ ضذمُّ

ٍ ٓشز ٣شٟ ػح٣ ّٝ ذ " جُكنشز" ذٌَ ٓوٞٓحضٜح ، ئّٜٗح ؽ٢ء ضضّٓش. جُذسج٣ٝؼ ٣شٕٓٞ ػٔحٓحضْٜ ٣ٝشهقٕٞ  ، أل

س٤ٛد(
2
ّٕ " جُكنشز" ٖٓ جُؼحدجش جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ٣شؾٞ ذٜح جُّ٘حط ققٍٞ جُخ٤ش.  ، ٣طّنف ُ٘ح ذزُي أ  

األلحان الفولكلورٌت : -2-4-3  

ٔحػس ؼرّش ػٖ جُشٝـ جُو٤ٓٞس ، ٝػٖ ٝقذز جُزٝم جُل٢ّ٘ ُؿٔػَّ جُِّكٖ جُلٌُِٞٞس١ رجًشز ؾٔحػ٤س ، ضُ ٣ُ        

ذؾش٣س ٓؼ٤ّ٘س .ٝهذ ضكّذظ ػ٘ٚ " ػرذ جُك٤ٔذ ذٖ ٛذٝهس" ك٢ سٝج٣طٚ ًؾٌَ ك٢ّ٘ ٖٓ كٕ٘ٞ جُلٌُِٞٞس ، ٓػِٔح 

 ضّٞمكٚ جُٔوحهغ جُطح٤ُس :

َّ ؾ٤َ أكشؽ ك٤ٚ  ) غْ أخز ٣ؼضف ك٢ ُكٖ هذ٣ْ ؾحء ٖٓ أهق٠ جُضٓحٕ. ض٘حهِطٚ جألؾ٤حٍ ٝجقذجً ذؼذ ج٥خش ، ً

طضؼ ك٤ٚ جُؾٞم ئ٠ُ جُ٘ؼ٤ْ ذحُؾٌٟٞ ٖٓ جُؼزجخ...( أضشجقٚ ٝأكشجقٚ قط٠ّ فحس ُك٘ح جٓ
3

 

)ُعٔغ د١ّٝ جُطرٍٞ ٝأُكحٕ جُٔضج٤ٓش ٓؼِ٘س ٓوذّ جُلشهس جُلٌُِٞٞس٣س جُط٢ عطك٢ جُكلَ (
4

 

الرقص الفولكلوري:  -2-4-4  

ح ك٢ جُشٝج٣س كوذ ؾؼِٚ         ّٓ جُشٝجت٢ ٣ؼّذ ٖٓ جُطوح٤ُذ جُؾؼر٤س جُٔطٞجسغس ، ٝػحدز ٓح ٣شضرو ذحالقطلحالش ، أ

ٓشضرطح ذحُضسدز ، ٝٗٔػَّ ُزُي ذٔح ٢ِ٣ : ) سهـ ٝأُكحٕ كٌُِٞٞس٣س ، ٝف٤كحش ٖٓ جُذسج٣ٝؼ (
5
  

) هش٣س ًحِٓس جٛطّضش ٖٓ أهقحٛح ئ٠ُ أهقحٛح ُشهقس كٌُِٞٞس٣س هحّ ذٜح كط٤حٕ ( 
6

 

٣خطش ػ٠ِ ذحُٚ   ) ذلنَ سهقس كٌُِٞٞس٣س ، ؾّذٗح جُوذ٣ْ " آ ذ٢ِ " ػ٘ذٓح ًحٕ ٣و٤ْ قلالضٚ جُقحخرس جُغٌشٟ ُْ

ه٤حّ جُغحػس. ًحٕ أر٠ً ّٓ٘ح ...( 
7
ّٕ ٣طنّ  ٙ جُٔوحهغ ٖٓ خالٍ ٛز   جُشهـ ًؾٌَ ضؼر٤ش١ جًطغ٠  دالُس سٓض٣س  ف  ذأ

رجش هحذغ  عِر٢ ًحُذالُس ػ٠ِ جُؼحس ٝضِط٤خ جُؾشف ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُٔؼطوذجش جألخشٟ، كوذ ًحٗص سدٝد أكؼحٍ أَٛ 

غْ  )جُط٢ أدٛؾطْٜ ذٔؿ٤ثٜح ئ٠ُ جُكنشز ، ٢ٛٝ  -ٝٛٞ جُشهـ ٓؼح–٣س ٜح ضذ٣ٖ عِٞى جألقٔش ٝجُؿحصجُذؽشز ًِّ 

(٤ًق هرِص إٔ ضشهـ ٓغ ؽحخ ؿش٣د ػٖ ٓك٤طٜح ، ٢ٛٝ جُلطحز جألعطٞسز ك٢ جإلذحء 
8

   

التراث الصوفً : -2-5  

ٗالقع ٝؾٜح آخش ٖٓ جُطٞظ٤ق جُلٌُِٞٞس١ ضٔػَّ ك٢ " جُطشجظ جُقٞك٢" ، ٖٝٓ جُ٘ٔحرؼ جُٞجسدز ك٢       

ٝج٣س ، ٗزًش: جُش  

                                                           
.152، 151رواٌة الجازٌة والدراوٌش ، ص:  
1
  

.184المصدر نفسه، ص:  
2
 ا

.36المصدر نفسه، ص: 
3
  

.181المصدر نفسه، ص:  
4
  

.79المصدر نفسه، ص:  
5
  

.111المصدر نفسه، ص:  
6
 ا

.111المصدر نفسه، ص:  
7
  

.85المصدر نفسه ، ص:  
8
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ٔح أٗٚ ٣ٌطغ٢ أ٤ٔٛس .ًٝٛٞ ٖٓ جألػذجد جُط٢ ضكَٔ هحذؼحً هذع٤ح "  ، 7ضٔػَّ ك٢ جُشهْ عرؼس "العذد: -2-5-1

ذحُـس ك٢ جُػوحكس جإلٗغح٤ٗس )كٖٔ جُؼؿ٤د إٔ ضِو٠ ٛزج جُؼذد ٣طرٞأ ٌٓحٗس ٓذٛؾس ك٢ جُطوح٤ُذ ٝجُغكش ٝجُلٌِِٞس 

ٞؿِس ك٢ جُوذّ ، كحُغكشز ٝجُٔؾؼٞرٕٝ ال ٣ٌحدٕٝ ٣طؼحِٕٓٞ ئال ٓغ ٝجُذ٣حٗحش ُذٟ ؾ٤ٔغ جألْٓ ٓ٘ز جُؼقٞس جُٔ

ٛزج جُؼذد ذك٤ع ٗؿذ ًَ ؽ٢ء ٣طٌشس عرغ ٓشجش(
1
ض٘وغْ جُك٤حز جإلٗغح٤ٗس( ) ، ٝػٖ هش٣ن ٛزج جُؼذد  

2
، ٝهذ 

 ٝظّلٚ جُغحسد ُٔح ٣كِٔٚ ٖٓ دالُس ػ٤ٔوس ، ٓػَ هُٞٚ ) سه٢ٔ عرؼس ، سهْ جُكؿشز أ٣نح عرؼس ، ذحُوش٣س ؾحٓغ

ػ٠ " جُغرؼس" ( ٣ذ
3
  

أٗح ٓكظٞظ ، سه٢ٔ ٣ؼّذ أ٤ُٝحء جُؿحٓغ ، ٝأ٣حّ جألعرٞع () 
4
  

) ٣وحٍ ػٖ جُؿحٓغ ئّٗٚ ٓذكٕٞ ذٚ عرؼس أ٤ُٝحء، ُْٜ ٖٓ ٣خِلْٜ أذذ جُّذٛش ، ًِّٔح ٓحش عرؼس ؾحء ٖٓ ذؼذْٛ عرؼس  

ٌّحٕ ػٖ رُي ذؼرحسز ٓطذجُٝس ذ٤ْٜ٘ : " عرؼس ٣ـرحٝ ، عرؼس ٣٘رحٝ" (  ، ٣ؼرّش جُغ
5

 

ًزُي ٣ظٜش جُشهْ عرؼس ك٢ ّٓذز جُكٌْ جُز١ أفذسضٚ جُٔكٌٔس ك٢ قّن " جُط٤ّد" ، ق٤ع فّشـ ذٚ جُّغحسد ك٢ 

هُٞٚ )... قٌٔص جُٔكٌٔس ذغرغ ع٘ٞجش عؿ٘ح ػ٠ِ جُٔطْٜ(
6
  

الطرق الصوفٍت : -2-5-2  

 "جُذس٣ٝؼ"ٝ ًِٔس ش ؽخق٤س جُذسج٣ٝؼ ك٢ جُشٝج٣س دٝسج ٓكٞس٣ح ك٢ جُطؼر٤ش ػٖ هوٞط جُقٞك٤س ،  أدّ      

، ٝضغطخذّ ٛزٙ جٌُِٔس ك٢ جإلعالّ ؿحُرح جُطغٍٞ  ٢ٛ رجش أفَ كحسع٢ ٝضذٍ ػ٠ِ هحسم جألذٞجخ ذٔؼ٠٘

ذٔؼ٠٘ جُؼنٞ ك٢ جُؿٔؼ٤س جُذ٤٘٣س 
7

   .  

ك٢ جُشٝج٣س ذوذس ًر٤ش  ٖٓ جُطؼظ٤ْ ٝجُوذجعس ، كوذ ًحٗص ُِذسج٣ٝؼ ٤ٛرس  "جُذس٣ٝؼ"ؼص ؽخق٤س  ضٔطّ      

ُوش٣س ٣ٜحذْٜٞٗ ٣ٝؼِٕٔٞ ػ٠ِ ئسمحتْٜ خٞكح ٖٓ ٌٓشْٛ ٤ًٝذْٛ ،كأفركٞج ذزُي ر١ٝ ضؿؼَ ؾ٤ٔغ عٌحٕ ج

٣كذظ قحدظ ذحُذؽشز دٕٝ إٔ ٣ؾحسى ك٤ٚ جُذسج٣ٝؼ . ٝهغ ذ٤ٖ جُغٌحٕ ، ؿر٤ْٜ ٝػحهِْٜ ال )ًشجٓحش خحفس ئر 

(،ؽرٚ جضلحم ػ٠ِ ئع٘حد جٌُشجٓس ٝجُخٞجسم ُِؿحٓغ ٝجأل٤ُٝحء ٝجُذسج٣ٝؼ 
8
زُي أَٛ ؿ٤د كأفرف جُذسج٣ٝؼ ذ،  

 ّٓ شٕٝ ٖٓ ٓشجهقس ؿ٤د ٜٝٓحذس ك٢ جُذؽشز ٝك٢ ؿ٤شٛح ٖٓ جُٔذجؽش جألخشٟ. ٝٛزج ٓح ؾؼَ عٌحٕ جُذؽشز ٣طز

 (أٛحٕ جأل٤ُٝحء ٝجُذسج٣ٝؼ ٝجُغٌحٕ جُز٣ٖ أًشٓٞٙ ٝآٝٝٙ  ) جألقٔش ُِؿحص٣س كٜٞ ذحػطوحدْٛ
9
ِس ٓذز ٌٓٞغٚ ٤ه 

.ذحُوش٣س  

ً الرواٌت : األبعاد الفاوتاستٍكٍت للتوظٍف الفولكلوري ف -3  

ّٕ جُشٝج٣س كٖ ػؿحتر٢ ك٢ ع٤شٝسز دجتٔس ٝك٢ ضطٞس ٓغطٔش ، ٝال ؿشجذس ك٢ إٔ ٣طْ ضطؼ٤ٜٔح ذحُلٖ         ئ

جُلٌُِٞٞس١ ٗظشج ُِطؿحٗظ جُٔٞؾٞد ذ٤ٜ٘ٔح ، كٌالٛٔح ٝغ٤ن جُّقِس ذحُٞجهغ ، ٣٘طِن ٓ٘ٚ ٣ٝؼٞد ئ٤ُٚ ، ٝئٕ ًحٕ 

 ُِخ٤حٍ دٝسٙ جُرحسص ك٢ ٛزج جُطٞجفَ.

                                                           
.72م ، ص: 1989عبد المالك مرتاض ،المٌثولوجٌا عند العرب ، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزائر ،  
1
  

.395،ؿ: 1983، 3جُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ، ذ٤شٝش ، ُر٘حٕ، هػحهق ؾٞدز ٗقش : جُشٓض جُؾؼش١ ػ٘ذ جُقٞك٤س ، دجس جألٗذُظ ُِطرحػس ٝ 
2
  

.17رواٌة الجازٌة والدراوٌش ، ص: 
3
  

.17المصدر نفسه، ص: 
4
  

.53المصدر نفسه، ص:  
5
  

.111المصدر نفسه ، ص:  
6
  

7
 Omar ouhadi « analyse du romon  aigerien ،paris ،p: 94 . 

.53،ص: عبد الحمٌد بن هدوقة ، الجازٌة والدراوٌش   8  
.85المصدر نفسه ، ص:  
9
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ّٕ جُلحٗطحعط٤ي ٗطؽ        ػٖ ٛزج جالٓطضجؼ جُؼن١ٞ ذ٤ٖ جُلٌُِٞٞس ٝجُشٝج٣س خطحذح عشد٣ح كحٗطحعط٤ٌ٤ح ذحٓط٤حص، أل

٣طُّٞذ ق٤ٖ ٣طْ ) ٛطي جُٞجهؼ٢ جُكو٤و٢ ذٔح ٛٞ كٞم هر٤ؼ٢( 
1
، ق٤ع ٣ٌٕٞ ُِخ٤حٍ دٝس جُالػد جألًرش ك٢  

ّٕ ) جُلحٗ طحعط٤ي ٣ِؼد ػ٠ِ جُط٘حهل(ٗرؼ جُٞجهغ ٝضوذ٣ٔٚ ك٢ قِّس ؾذ٣ذز هحتٔس ػ٠ِ جُط٘حهل. أل
2
، ك٤غطػٔشٙ  

 جُشٝجت٢ ٌُِؾق ػٖ أذؼحد ؾٔح٤ُس ، ٤ُٝلطف آكحم جُطأ٣َٝ ُِوحسب.

ّٕ سٝج٣س " جُؿحص٣س ٝجُذسج٣ٝؼ" ضٔػَّ ٗٔٞرؾح أع٠ٔ ُِّغشد جُلحٗطحعط٢ٌ٤ ، ك٢ٜ       ٖٓ ٛ٘ح ٣ٌٖٔ جُوٍٞ أ

ّْ ضوّذّ ُ٘ح ) قٍِٞ ٢ٛ ك٢ قو٤ وس جألٓش " كٌحٛحش عٞدجء" ، أًػش ٜٓ٘ح ضنؼ٘ح أٓحّ أعثِس ضطؼِّن ذٔقحتش غ

ضلغ٤شجش ضؼط٢ أؾٞذس ٓح (
3
ح ٣نغ جُوحسب أٓحّ   ّٔ ، ق٤ع ٣طْ جُطالهف ذ٤ٖ جُٞجهؼ٢ جُكو٤و٢ ٝجُخ٤حٍ ج٢ُٔٛٞ ، ٓ

 ػطحٓس عشد٣س. ك٤رذأ ك٢ جُركع ػٖ ػالهس جُؿحص٣س ًلطحز ، ًأعطٞسز ، ًكِْ ذحُؿضجتش ًٞهٖ، ٝذحُػٞسز .

ّٕ ئؽٌح٤ُس س            ّٕ ؿح٣طٚ جُٞهٞف ئ ذو جُخطحخ ذٔشؾؼ٤حضٚ ضؿؼَ جُوحسب ٣وغ ك٢ ق٤شز ٖٓ أٓشٙ ، خحّفس ٝأ

ػ٠ِ جُكو٤وس ، ٝئدسجى جُشعحُس جُٔ٘ؾٞدز ، قط٠ّ ٝئٕ ًحٕ جُؼَٔ ك٤ّ٘ح ٣ٜٝ٘ل ػ٠ِ جُخ٤حٍ . ٝئرج ػذٗح ئ٠ُ 

ذسج٣ٝؼ ٝجُقلقحف . جُشٝج٣س ٗؿذ جُغحسد ٣خرشٗح ك٢ هُٞٚ ) ًحٗص أعحه٤ش جُذؽشز ضطٔػَّ ك٢ " جُغرؼس" ، ٝجُ

ّْ ضخشؼ جُؿحص٣س كؿأز ٖٓ جُطلُٞس ُطقرف جألعطٞسز جُكِْ (-غ
4
ّٕ جُشٝج٣س ًِّٜح أفركص   ، كَٜ ٛزج ٣ؼ٢٘ أ

ّٕ جُشٝج٣س  ّٕ " جُؿحص٣س " ضٔػَّ جُؼٔٞد جُلوش١ ُِشٝج٣س ، ُزج ) ٖٓ ٛزج جُٔ٘ظٞس ، كا أعطٞسز؟ خحّفس ٝأ

ّٖٔ قذغحً/ ٗٞجز  ٣شعْ جُلحٗط حعط٤ي ، ًٔح ٣طوّقذ جُٔرحُـس إلغحسز جُشػد ٝجُطشدد (جُلحٗطحعط٤ٌ٤س ضطن
5
، ٝٛزج ٓح  

 ٗؿذٙ ٝجهؼح ٓغ "جُؿحص٣س " ، ق٤ع ضطخز جُؾخق٤س هحذؼح ضٌػ٤ل٤ح .  

ّٕ " جُكذظ      ٖٓ ٓظحٛش جُلحٗطحعط٤ي جُرحسصز ك٢ ٛزج جُخطحخ جُشٝجت٢  ، ق٤ع ٣طّقق ذحُطؼو٤ذ  " ٗشٟ أ

ط٢ٌ٤ ٣ركع ػٖ ض٣ٞ٘ؼحش ػّذز ، ضخطِق ٓقحدسٛح ٝهشم ٓؼحُؿطٜح ، ٝجُـٔٞك ٝجُـشجذس ، ) كحُكذظ جُلحٗطحع

ضِطو٢ قٍٞ ال ٓأُٞك٤س جُكذظ ، ٝكٞم هر٤ؼطٚ ( 
6

، ٝٗٔػَّ ُٚ ذٔح ٢ِ٣: )جألقٔش ٣شهـ ، جُؿحص٣س ضشهـ ، 

جُذسج٣ٝؼ ٣شهقٕٞ . جُكحمشٕٝ ؾحُغٕٞ ٌُٖ ٗلٞعْٜ ضشهـ، جُرشم ك٢ جُّغٔحء ٣شهـ (
7
  

 ٝك٢ هُٞٚ :

قشًحش ؿش٣رس ُْ ضش جُوش٣س ٓػِٜح هو، ٣ٜٝ٘ٔش جُٔطش ، ... ػ٤ٕٞ غشجسز ض٘لطف ك٢ جُّغٔحء كؿأز ) سهقٜٔح ٣طّخز 

، ٣طخَِّ دكوحش جُٔطش ذشد مخْ ، جُرشدز ذٔوذجس ذ٤نس جُكؿِس ، فؼن جُّ٘حط ، الرٝ ذحُؿحٓغ ٣كطٕٔٞ ٖٓ 

جُٔطش ٝجُرشد . ذ٤٘ٔح ٛشع ج٥خشٕٝ ٗكٞ ذ٤ٞضْٜ جُوش٣رس (
8

 

ّٕ ٛزٙ جُٔوحهغ ٖٓ ٓ٘ظٞس أعطٞس١ . ًٔح  ال ٣ٌٖٔ ُِؼوَ ضقذ٣وٜح ، ئالّ ًؾلص ػٖ أقذجظ ػؿحتر٤س  ٗشٟ أ

    ُؼد جُٞفق دٝسج كّؼحال ك٢ ضر٤ِؾ جُقٞسز جُلحٗطحعط٤ٌ٤س  ُألقذجظ ذؾٌَ ٗحؾف. 

       

                                                           
.23ؿ:  ،2009، 1، ٓ٘ؾٞسجش جالخطالف، ه-جُشذحه -جُذجس جُؼشذ٤س ُِؼِّٞ ٗحؽشٕٝ، دجس جألٓحٕ،  ؽؼ٤د ق٤ِل٢ : ؽؼش٣س جُشٝج٣س جُلحٗطحعط٤ٌ٤س، 
1
  

GillesMeroegaldo : Le statut du narrateur dans le récit levecroftien,in potiques(s)(actes de congres de 
lyon,1981) ,ed,presses universitaires de lyon,1983,p :75.

2
  

.24المرجع السابق، ص: 
3
  

.23رواٌة الجازٌة والدراوٌش ،ص:  
4
  

.144شعٌب حلٌفً : المرجع السابق ، ص: 
5
  

.143المرجع نفسه ، ص:  
6
  

.83رواٌة الجازٌة والدراوٌش ، ص:  
7
  

.84المصدر نفسه ، ص:  
8
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٣س ُوذ قّذد " ؽؼ٤د ق٤ِل٢" أٗٔحه جُكذظ ك٢ جألػٔحٍ جُشٝجت٤س جُؼشذ٤س ك٢ : عشد٣س جُطحس٣خ٢، عشد          

ج٢ٓٞ٤ُ ، عشد٣س جُطحذٞ ، عشد٣س جُطؼؿ٤د 
1

، ٢ٛٝ ًِّٜح ٓطٞكشز ك٢ ٛزٙ جُشٝج٣س ، ٝٗشؾغ جألٓش  ك٢ ٗظشٗح  

َّ ض٘حهنحضٜح . س هر٤ؼس جُك٤حز ك٢ جُوش٣س ذٌ ّٞ  ئ٠ُ أّٜٗح  ضق

ّٕ )جُؼؿحتر٢ ٛٞ ػشف ك٢ جُكٌح٣حش ، ٣ٔ٘ف ٖٓ جُطوح٤ُذ جُؾل٣ٞس        ٣زٛد أقذ جُرحقػ٤ٖ ئ٠ُ جُوٍٞ ذأ

لٌُِٞٞس (ٝجُ
2
، ٝٛزج ٓح ؾؼَ جُشٝج٣س ضطّغْ ذحُؼؿحتر٤س ، ألّٜٗح ٜٗنص ػ٠ِ جٓطقحؿ جُٔٞسٝظ جُػوحك٢ ٝئػحدز  

ٝئػحدز هشقٚ ٖٓ ؾذ٣ذ ك٢ ف٤ـس ٓخحُلس ُِٔحم٢  ، ألّٗٚ ٣طؾّشخ ٖٓ سٛحٗحش جُٞجهغ  ، ٝٛزج  ُؿؼِٚ ٣التْ 

 جُـشك جُل٢ّ٘ ُِشٝج٣س.

ّٕ جُخقحتـ جُل٤ّ٘س ُِشٝج٣س أِّٛطٜح         ألٕ ضٌٕٞ ؾذ٣شز ذحعط٤ؼحخ هنح٣ح ػقشٛح ، ٝهشقٜح ٖٓ  ًٔح أ

َّ ٓح  ّٕ جُشٝج٣س ٗؾحه ئٗغح٢ٗ ك٢ٜ ضأخز هحذغ ٛزج "جُٔرذع " ذٌ صج٣ٝس ٗظش جُشٝجت٢ ، ذحػطرحسٙ ٓرذػٜح ، ) ٝأل

ّٕ ٛ٘حى ٤ٓشجغح ٓؾطشًح ُرٖ جُٔرذع  ك٤ٚ ٖٓ ض٣ٌٞ٘حش ٝخقحتـ ، ًٔح ضأخز ٖٓ " جُٔطِو٢" خقحتـ أخشٟ . أل

ؿؼَ جُطشك٤ٖ ٣أخزجٕ ك٢ ق٤حضٜٔح ٛزٙ جُٔطـ٤شجش ٝضِي جُػٞجذص ٝجُٔٞسٝغحش ك٢ جُكغرحٕ ( ٝجُٔطِو٢ ٣
3

__   

ُّٝذ ٛزج جُططؼ٤ْ جُلٌُِٞٞس١ ُِشٝج٣س ؽٌال ٖٓ أؽٌحٍ جُطؿش٣د جُشٝجت٢، ئر ) جعطوّشش جُشٝج٣س   

ًّذ هذسض ٜح ػ٠ِ جُطؿش٣ر٤س ذحػطرحسٛح سٝج٣س جُكذجغس ذحٓط٤حص ضخٞك ؿٔحس جُؾٌَ ذحعطٔشجس ، ٝضإ

جُطؿحٝص جُٔطٞجفَ ٝجُط٣ٞ٘غ جُٔغطٔش (
4
، كحالٓطضجؼ جُغشد١ جُز١ أقذغٚ جُشٝجت٢ ذ٤ٖ جُلٖ  

ّٕ ) آكحم جُؾؼش٣س  جُلٌُِٞٞس١ ٝجُلٖ جُشٝجت٢ أًغد جُشٝج٣س ؽؼش٣س خحّفس ًٝػحكس ضخ٤ِ٤٤س ، رُي أ

ضذٝس قٍٞ ؾٔح٤ُحش جُ٘ـ جُشٝجت٢ ٝجإلخشجؼ جُز١ ٣ؼطٔذٙ جُخطحخ جُّغشد١( 
5
ٓح ٗشجٙ   ، ٝٛٞ  

قحمشج ك٢ ٛزٙ جُشٝج٣س ، ق٤ع أّٜٗح جضخّزش ؽٌال ك٤ّ٘ح ؾٔح٤ُح ظٜش ك٢ ذ٘حتٜح جُّغشد١ ٝك٢ ُـطٜح 

ح أًغرٜح ؽؼش٣س خحّفس. ّٔ ِس ذحٌُػ٤ش ٖٓ جُذالالش ٝجإل٣كحءجش ، ٓ ّٔ  جُشٓض٣س جُطٌػ٤ل٤س جُط٢ ؾحءش ٓك

األثر الفىًّ للتوظٍف الفولكلوري على بىٍت الرواٌت : -4  

ح صجد جُٔؼ٠٘ غشجءج ضأعّ        ّٔ غص ٛزٙ جُشٝج٣س ػ٠ِ ٓحدز كٌِِٞس٣س ، جعطِٜٔص ذؼل جألعحه٤ش ، ٓ

ّٕ ضٞظ٤ق جألعطٞسز ًؾق ػٖ ٓؼ٠٘ سٓض١  َّ ه٤ٞد كطؿحٝص ذزُي جُٔأُٞف ، ق٤ع أ ٝضكشسج ٖٓ ً

َّ ػقش. ّٕ جألعطٞسز ضٌطغد ق٤حز ؾذ٣ذز ك٢ ً ٝٛزج  غحذص ٝٓؼ٠٘ ٓطؿّذد ٓططٞس، ٝٛٞ ٓح ٣ؼ٢٘ أ

ٝكرشًطٜح ٝكن ٓططِرحش جُؼقش. طذجُٝٚ جُ٘حط ٖٓ أخرحس ٝقٌح٣حش سجؾغ ُٔح ٣  

ّٕ جُشٝجت٢ " ػرذ جُك٤ٔذ ذٖ ٛذٝهس" أ٠ُٝ جٛطٔحٓح ًر٤شج ُِضٖٓ ، ٝٛزج ٓح ٣ٌؾلٚ       جُطوط٤غ ٗؿذ أ

جُطر٤ؼ٢ جُز١ جػطٔذٙ ك٢ سٝج٣طٚ ، ق٤ع هّغٜٔح ػ٠ِ أعحط جُضٖٓ ئ٠ُ ص٤ٖ٘ٓ ٛٔح : " جُضٖٓ جألٍٝ" ، 

                                                           
 .143،  ٣142٘ظش : ؽؼ٤د ق٤ِل٢ : جُٔشؾغ جُغحذن، ؿ: 

1
  

 Charles Scheel : Les romans louis- et le realisme merveilleux rèdefini ,in revue prèsence africaine ,3
eme

 

trim, 1998, n 147,p : 43. 

2
  

22، ؿ: 2008، 1ج٤ُٜثس جُٔقش٣س جُؼحٓس ٌُِطحخ، ه،  -هشجءز ك٢ ٗقٞؿ دجُّس –د. ٓذقص جُؿ٤حس : جُّغشد جُشٝجت٢ جُؼشذ٢  - 
3
 

 .29،ؿ: 2015،  1، دجس جُكٞجس ،  ه -جُكذجغس ٝٓح ذؼذ جُكذجغس –ٓكٔذ جُرحسد١: جُطكٞالش جُّغشد٣س - 4

 .13، ؿ: 2005، 1د. أقٔذ ؾرش ؽؼع : ؽؼش٣س جُّغشد ك٢ جُشٝج٣س جُؼشذ٤س جُٔؼحفشز ، ٌٓطرس جُوحدع٤س ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ،ه -5
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٢ٗ" ، ضٔػَّ جُضٖٓ جألٍٝ ك٢ صٖٓ " جُط٤د"  ٝجُضٖٓ جُػح٢ٗ ك٢ صٖٓ " ػح٣ذ"، ٝؾحء ٝ" جُضٖٓ جُػح

ّٕ جُضٖٓ جألٍٝ صٖٓ أعطٞس١ أػحد جُشٝجت٢  ئٗطحؾٚ ٖٓ ؾذ٣ذ ك٢  جُطذكن جُض٢٘ٓ ذ٤ٜ٘ٔح ذحُط٘حٝخ ، ًٝأ

ّٕ جألقذجظ جُط٢ ٝهؼص ك٢ ٛزج جُضٖٓ ٓشضرطس ذحألقذجظ جُط٢ ٝهؼص ك٢ صٖٓ  صٖٓ ػح٣ذ ، ق٤ع أ

د ، ذَ ضؼّذ ضٌِٔس ُٜح. جُط٤  

ّٕ جُشٝجت٢ ذقذد عشد        ّٕ ٗٔو جُغشد ك٢ ٛزٙ جُشٝج٣س ٛٞ " جُّغشد جُالقن "، أل ٖٓ ٛ٘ح ٗالقع أ

ح ػٖ أؽٌحٍ  جُّغحسد كوذ  ّٓ أقذجظ ٓحم٤س ،  ٝٛٞ جُ٘ٞع ج٤ُٜٖٔٔ ك٢ جُخطحخ جُّغشد١ جُلحٗطحعط٢ٌ٤ . أ

ع ذ٤ٖ جُغحسد جُزجض٢ ك٢ صٖٓ " جُط٤د" ، ق٤ع ً ّٞ حٕ جُغحسد ٛٞ جُؾخق٤س جُشت٤غ٤س جُٔطٔػَّ ك٢ " ض٘

 جُط٤د" ، ٝذ٤ٖ جُّغحسد جُؼ٤ِْ ك٢ صٖٓ " ػح٣ذ".

ّٕ ٛزج جُط٣ٞ٘غ ذ٤ٖ جُّغحسد٣ٖ ؾحء أٓشج ٓوقٞدج ُٚ أذؼحدٙ جُل٘      ٤ّس ٝجُؿٔح٤ُس ٝؿح٣حضٚ جُّغشد٣س ٝٗشٟ أ

 ّٔ س ٝؾٞد أل١ّ ؽخق٤س ، ق٤ع كحُٔإّؽش جُض٢٘ٓ جألٍٝ جُز١ ػ٘ٞٗٚ ذـ " هرَ ٤ٓالد جُضٖٓ" ، ُْ ٣ٌٖ غ

٣وٍٞ جُّغحسد ) هرَ ٤ٓالد جُضٖٓ ًحٕ جُؿرَ ، ًٝحٗص جُؼ٤ٖ ، ًٝحٕ جُقلقحف (
1
ّْ ) ٓغ ٤ٓالد   ، غ

، ُٝذش جُؿحص٣س ٝجُذسج٣ٝؼ ٝ" جُغرؼس" ٝجُشػحز ٝجُؾحٓر٤و ، ٌٝٛزج ذذأش جُوقس...( جُضٖٓ
2
ك٘غط٘طؽ  

ّٕ جُشٝج٣س جضخّزش هحذؼح أع ّٕ أقذجغٜح ٝهؼص ك٢ جُضٖٓ جُرؼ٤ذ ٖٓ ٛزج جُطكذ٣ذ جُض٢٘ٓ أ طٞس٣ح ،ق٤ع أ

ّْ أػ٤ذ ذؼػٜح ٖٓ ؾذ٣ذ ٓغ ذؼل جإلمحكحش ك٢ صٖٓ " ػح٣ذ".  ،أ١ صٖٓ "جُط٤د "، غ

ـّ جُشؤ٣س جُغشد٣س جُـحُرس ك٢ٜ " جُشؤ٣س ٖٓ جُخِق" ، ٢ٛٝ ٓ٘حعرس ُِٔك٢ٌ         ح ك٤ٔح ٣خ ّٓ أ

ّٕ ُؿٞء جُلحٗطحعط٢ٌ٤، ألّٜٗح ضٔ٘ف جُكش٣س ُِّغحسد ك٢ جُك٢ٌ ٝ جُٞفق دٕٝ ٝمغ ه٤ٞد ضكّذٙ، ًٔح أ  

جُٔرذع ئ٠ُ جعطذػحء جُؾخق٤حش جُطشجغ٤س ٛٞ ) ٖٓ ٝجهغ ئقغحعٚ ذٔذٟ غشجء جُطشجظ ذحإلٌٓحٗحش جُل٤ّ٘س 

ٝجُٔؼط٤حش جُذال٤ُس ػ٤ٔوس جُـٞس ك٢ جُػوحكس جُؼشذ٤س ( 
3
ّٕ ) جُؾخق٤حش جُطحس٣خ٤س ٝجُلٌش٣س جُلّزز ذٞؾٚ   ، ًٔح أ

ظٞجٛش ئٗغح٤ٗس ػحذشز ض٘ط٢ٜ ذحٗطٜحء دٝسٛح ك٢ جُك٤حز أٝ ذـ٤حذٜح ، ٌُّٜٝ٘ح ضرو٠ رجش دالُس ػحّ ، ٤ُغص ٓؿّشد 

ؽ٤ُٞٔس هحذِس ُِطؿّذد ػ٠ِ جٓطذجد جُطحس٣خ(
4

 

ّٕ سٝج٣س " جُؿحص٣س ٝجُّذج٣ٝؼ" ضؿحٝصش ذ٘حءٛح جُل٢ّ٘ ُطذخَ ك٢ ذ٤٘س أًرش ٢ٛ جُر٤٘س جُػوحك٤س ،       ٣طّنف ُ٘ح أ

ّٕ " ػرذ جُك٤ٔذ  ٝٛزج ٓح ضؼٌغٚ جُر٤٘حش س ُِّغشد . ًٝخالفس ٗوق ػ٘ذٛح ٗوٍٞ أ ّٓ ِس ُِر٤٘س جُؼح ٌّ جُقـشٟ جُٔؾ

ذٖ ٛذٝهس" ٖٓ خالٍ ضٞظ٤لٚ ُٜزٙ جُٔأغٞسجش جُؾؼر٤س أّٗٚ غحتش ػ٠ِ ٝجهؼٚ ٣غؼ٠ إلقذجظ ضـ٤٤ش ؾزس١ ُٚ ، 

٘ٚ ٖٓ جُطأغ ٌّ ٛزٙ ٤ش ك٢ جُٔطِو٢ ُٞؾٞد كحػطٔذ ػ٠ِ جُطٞظ٤ق جُلٌُِٞٞس١ ألّٗٚ ٣ٔػَّ كٌش جُؾؼد ٝٓؼطوذجضٚ، ٣ٝٔ

.جُشٝجذو جالؾطٔحػ٤س جُٔؾطشًس  

جألخ٤ش ٝهل٘ح ػ٠ِ ؾِٔس ٖٓ جُ٘طحتؽ ٗر٤ّٜ٘ح ك٤ٔح ٢ِ٣ :ٝك٢          

ٌّ٘ص جُشٝج٣س ٖٓ جُطلحػَ ٓغ ٓخطِق جُلٕ٘ٞ ، ٖٓ ذ٤ٜ٘ح " جُلٌُِٞٞس".ٝٛزج - ّٕ خحف٤س "جالٗلطحق٤س " ٓ ئ

 ٓح صجدٛح ؾٔحالً ، ٝأًغرٜح رٝهح ك٤ّ٘حً خحّفحً.

                                                           
.05سٝج٣س جُؿحص٣س ٝجُذسج٣ٝؼ ، ؿ: 1  

.05جُٔقذس ٗلغٚ ، ؿ: -2  

 

 -76، ؿ: 2014،  2013، 1.د.أقٔذ ؾرش ؽؼع: ؾٔح٤ُحش جُط٘حؿ، دجس ٓؿذال١ٝ ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ ، هـأ 3.
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.76جُٔشؾغ ٗلغٚ ، ؿ: 
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ًر٤شج ٖٓ جألؽٌحٍ جُلٌُِٞٞس٣س ، أٜٛٔح " كٖ ضنٔ٘ص سٝج٣س " جُؿحص٣س ٝجُذسج٣ٝؼ " صخٔح  -

جُز١ أًغرٜح ًػحكس عشد٣س . جألعطٞسز "  

" ٖٓ أذشص ٓظحٛشٙ  أٗؿد ٛزج جُطٜؿ٤ٖ جُّغشد١ ذ٤ٖ جُشٝج٣س ٝجُلٌُِٞٞس خطحذح عشد٣ح كحٗطحعط٤ٌ٤ح . -

ؾؼَ ئ٣وحع جُّغشد عش٣ؼح.. ٝٛزج ٓحٝ" جُؾخق٤س" ذٔخطِق أٗٔحهٚ جُكذظ "  

ُّٝذ ٛزج جُططؼ٤ْ جُلٌُِٞٞس١ ُِشٝج٣س ؽٌال ٖٓ أؽٌحٍ جُطؿش٣د جُشٝجت٢ ، ق٤ع جًطغرص جُشٝج٣س  -

 ؽؼش٣س خحّفس ًٝػحكس ضخ٤ِ٤٤س.

٤ٖٛٔ " جُغشد جُالقن" ػ٠ِ جُخطحخ ، ق٤ع أغّش ٛزج جُطٞظ٤ق جُلٌُِٞٞس١ ػ٠ِ جُر٘حء جُل٢ّ٘ ُٜح  -

ّٕ جُط٣ٞ٘غ ذ٤ٖ جُغحسد جُؼ٤ِْ ٝجُغحسد جُزجض٢ ؾحء ٓالتٔح ُِق٤ـس جألعطٞس٣س ُِشٝج٣س .  جُشٝجت٢ ، ًٔح أ  

، ٝٛزج جهطن٠ جُٔٞمٞع جُل٢ّ٘ ُِشٝج٣س إٔ ضٌٕٞ جُشؤ٣س جُّغشد٣س جُـحُرس ٢ٛ " جُشؤ٣س ٖٓ جُخِق" -

ٌّٖ جُشٝجت٢ ٖٓ ضٔش٣ش أكٌحسٙ ٝضر٤ِؾ ٓشجدٙ ُِوحسب ُٔح ٣ٔ٘كٚ ُٚ ٖٓ عِطس ٓطِوس ك٢  جُّ٘ٞع ٣ُٔ

شف ك٢ ٛزج جُؼحُْ جُكٌحت٢.جُطق  
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