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)(1

حؽغل الحياًت الؽّبُت باِخباسها ّ
ّ
ّ
ًّ
ؤلاوعاهُت
باللُم
ؼّبُا مؽبّا
فىا
ّ
ّ
الجماُِت لذي ؼّىب الّالم مىز
والاحخماُِت ،معاخت واظّت في الزاهشة
ُ
اللذًم ،بدُث اسجبىذ مّهم اسجباوا وزُلا ،ولهزا هي حّذ مً ّأهم الٍىاهش
ّ
ّ
ّ
والفىُت التي جدمل وكائْ ومجشٍاث خُاة الفشد وحّبر ًِ
والاحخماُِت
الثلافُت
اوؽغاالجه ،ولهزا الغشك جذاولتها مخخلف ؼّىب الّالم وجىاسزتها حُال بّذ
ً
ً
وجللائُا ًِ وشٍم سواة مدترفحن وغحر مدترفحن ما ظهل جشخالها
ؼفاهُا
حُل
ّ
ألاهمُت البالغت وما خللخه مً هجاح في الحفاً ِلى
ِبر الضمان واإلايان .ولهزه
ّ
الجماُِت للمجخمْ أولى لها الىثحر مً الذاسظحن والباخثحن حضءا هبحرا
الزاهشة
في البدث والذساظت.
و ِلى غشاس دوٌ الّالم ّ
خمِذ الحياًت بمياهت خاـت و جشاهمذ في الجضائش
مجمىِت مً الذساظاث اإلاخّذدة التي جىاولذ الحيي الؽّبي بالذساظت و الجمْ
والخذوًٍ .ومً خالٌ هزه الىسكت ظىف هلىم بّشك ّ
ألهم الذساظاث التي
)(1
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جىاولذ الحياًت الؽّبُت دون الادِاء باإلإلاام بها ولىً الهذف هى جلذًم كشاءة
ّ
أولُت لهزه اإلاشاحْ مً خالٌ ِىاوٍنها دون الذخىٌ في جفاـُل اإلاشحْ ورلً مً
أحل مىاكؽت معألت ولُّت البدث في الترار الؽّبي الالمادي.

الحكاًة الشعبية من املنظىر الغربي و الدراسات العربية
ّ
ّ
الىىُِت التي ؼهذث
الؽّبُت ًىٍش إلى جلً الىللت
ًبلى اإلاخدبْ للذساظاث
جىىسا واهخماما في مجاالث البدثّ ،
مما ّأدي بمٍّم الباخثحن إلى حغُحر بّن
مً وبُّت دساظتهم و مىهجُتهم اإلاّخمذة ،ومً أهم بىاهحر هزا الاهخمام جلً
النهمت التي وؽأث مْ وؽأة الشوماوعُت و جبُان الؽّىب ألـالتهم و كىمُتهم
فيان لجمْ ألاغاوي و الحياًاث و ألاظاوحر أهبر ألازش في الترار الؽّب .وَّذ
"ألاخىان حشٍم "0308و"بُلىاوصٍشو" باالؼتران مْ أخُه "بىسط"مً أكذم
حامعي الحياًاث الؽّبُت في الّالم ،إلى حاهب "جُىدوس بىفي" في ملذمت مىىلت
ؼهحرة إلاجمىِت مً الحياًاث الهىذًت التي جشحمها إلى ألاإلااهُت ،هما الٌعتهان
أًما بمعاهمت "هاسدس" في الّىاًت بالترار الؽّبي .1و الجذًش بالزهشّ ،
ً
أن مً
ّأهم الّىامل التي ّأدث بهؤالء إلى الاهخمام هى ما وان ًخخلج في هفعُتهم مً
مُىٌ ؼذًذ هدى ّ
الحشٍت و الىبُّت ومً الاؼمئزاص مً جيلف اللشن الثامً ِؽش
الزي وان ًمثل ِفش ؤلافشاه في الذكت".2
وكذ دِذ هزه الجهىد إلى بزٌ حهىد أخشي في الذساظاث الىلذًت للّذًذ
مً اإلاذاسط و اإلاىاهج اإلاخخلفت التي جىشكذ إلى الحياًت الؽّبُت أهمها 5دساظت
"فالدًمحر بشوب" أو اإلاىهج اإلاىسفىلىجي الزي ٌّخبر مً أكذم اإلاىاهج التي للُذ
ّ
الؽّبُت ،و بّذ الاهفخاح اإلاالخَ ِلى الّذًذ
ـذي هبحرا في جىاولها للحياًت
ّ
ّ
القصة الشعبية ذات ألاصل العربي ،دًىان اإلاىبىِاث
 1كشَؾ ،سوصلحن لُلى (،)8112
الجامُّت ،الجضائش.
 2اإلاشحْ هفعه ؿ .04
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ّ
مً زلافاث الّالم و الخأزحر فُما بُنها جمىىذ بّن الذساظاث ألاخشي مً
جثبُذ فشلُاث و اظخيخاحاث مخخلفت ّ
أهمها هٍشٍت" 5ولىد لفي ظتروط" في
دساظخه لألظىىسة.

الحكاًة الشعبية من املنظىر العربي ّ
ّ
الّشبُت فلذ جشاهمذ مجمىِت مً
ّأما الّىاًت بالحياًت الؽّبُت في العاخت
الذساظاث التي جىاولتها بالذساظت والخذوًٍ ،بدُث خمِذ بمياهت هامت ،و ّ
جم
جىاولها في ؼتى اإلاىاهج منها "مىهج فالدًمحر بشوب" الزي أولذ له الذساظاث
ّ
ّ
ألاهمُت .ومنهم مىهج "هبُلت إبشاهُم" التي وٌفخه في
الّشبُت حاهبا هبحرا مً
الّذًذ مً الحياًاث الّشبُت فىفلذ فيها وأـبدذ سائذة مً سواد ألادب
الؽّبي الّشبي-خاـت في هخابها "الذساظاث الؽّبُت بحن الىٍشٍت والخىبُم"
و "كففىا الؽّبي مً الشوماوعُت إلى الىاكُّت".3
هزا إلى حاهب دساظاث ِشبُت أخشي هذساظت "ظهحر الللماوي "ألف لُلت
ولُلت" الزي أهخج هخابها ِذة دساظاث أخشي ،هىخاب "أخمذ مدمذ الشحار"،
"واٌم ظّذ الذًً” مً الّشاق" ،أسوي ِبذه ِثمان" التي جىاولذ "الحياًت
الؽّبُت بحن الخىزُم و الذساظت بالُمً" و "ِبذ هللا البردووي" في دساظاجه
"فىىن ألادب الؽّبي والثلافت الؽّبُت"" ،و ِلي مدمذ ِبذه" في هخابه
َ
الحج ْاصٍَت"....
"خياًاث وأظاوحر ًمىُت" ،و "إلاُاء باِؽً" في "الحياًت الؽّبُت
"ولىً إرا أمّىا الىٍش في جاسٍخ ألادب الؽّبي ِامت والحياًت خاـت والّىامل
التي أدث إلى النهىك باألبدار والذ اظاث خىله هالخَ ّ
أن أوٌ مً سحْ إليها
س

 3ابشاهُم ،هبُلت ( ،)0421الدراسات الشعبية بين النظرية و التطبيق ،مىخبت اللاهشة
الحذًثت ،اللاهشة.
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هى ِبذ الشخمً بً خلذون خحن حمْ ملخىفاث مً أؼّاس العحر الؽّبُت،
خاـت العحرة الهاللُت".4
ّ
اإلاغاسبُت فلم ًّلل الاهخمام بها ًِ باقي الذوٌ إلاا أولىه
ّأما الحياًت الؽّبُت
أهمُت لهزا الجيغ الؽّبيّ ،
الباخثىن مً ّ
فخّذدث البدىر والذساظاث مخأزشة
ّ
الّاإلاُت
مثلها مثل البلذان ألاخشي بالىخائج التي جىـلذ إليها الذساظاث
و أـبدذ للحياًت الؽّبُت اإلاياهت و الفىسة التي وّشفها الُىم ،و مً ّأهم
اإلاهخمحن بهزه الذساظاث "مفىفى الؽارلي" في دساظخه "جدلُل ظُمُائي
للحياًت الؽّبُت" و "الحياًت الؽفاهُت أولُاث جمهُذًت ومىهجُت" و مفىفى
ٌّال" "الحياًت الؽّبُت اإلاغشبُت" " و "مدمذ بً ؼشٍفت" "الحياًت الؽّبُت في
الترار اإلاغاسبي" و "ًاظحن الىفحر" اإلاعاخت اإلاخفُت كشاءاث في الحياًت
الؽّبُت ،إلى حاهب مدمذ مّخفمِ ،بذ الفمذ بلىبحر ،مدمذ فخش الذًً...
ّأما في جىوغ هجذ هخاباث "اإلاشصوقي مدمذ" و "ِبذ الشخمان كُلت"ِ ،بذ الىاخذ
بىخذًبتِ ،بذ الشخمان أًىب ،الىاـش البللىوي ،مدمذ البدحري و الباخث
مدمذ الجىٍلي....

الحكاًة من املنظىر الجسائريّ ّ
ّأما في الجضائش فلذ أخزث اإلاأزىساث الؽّبُت خحزا البأط به مً خُث الاهخمام
و الذساظت ورلً مىز الىفف ألاوٌ مً اللشن الّؽشًٍ ِلى ًذ "مدمذ بً ؼيب" في
هخابه "ألامثاٌ الؽّبُت الجضائشٍت" زم جابْ هفغ الجهىد ابىه ظّذ الذًً بً ؼيب
ّ
الؽّبُت
و اِخنى بذوسه بيؽش بّن الحياًاث الؽّبُت الجضائ ّشٍت خاـت الحياًاث
ّ
ّ
الّلمُت و الثلافُت التي خللذ
الّاـمُت و هزا ظىت  ، 0494جلً الشخفُت
ّ
الؽّبُت
اهجاصاث في فترة الفشاُ الثلافي "فشوس يِ ،شبي" ،إلى حاهب بّن الحياًاث
 4اإلاشحْ العابم.
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التي واهذ جفذس بمجالث حضائشٍت منها مجلت العالم ،مجلت هىا الجضائش ....بأكالم
وعائُت منها باًا هجزة ،حمُلت دباػ.........وهخاباث مفىفى لؽشف ظىت  0411التي
اهخم فيها بالترار الؽّبي منها خياًت إلاجاد.

ن
ما كتبه املستشرقى ّ
هزا إلى حاهب بّن اإلاعدؽشكحن في الفترة الاظخّماسٍت الزًً ظاهمىا و لى بؽيل
مدذود في جأـُل اإلاىسور الؽّبي وجذوٍىه الهبهاسهم بالثلافت الؽّبُت اإلاغاسبُت،
فشاخىا ًؤظعىن إلاا جىـلىا إلُه مً إسر ؼّبي خالٌ سخالتهم ِبر الىوً ،بدُث
حىذ الباخثىن الّعىشٍىن ولباه فشوعُىن أكالمهم للىؽف ًِ مماسظاث
وظلىواث الؽّب ومّخلذاجه ،وساخىا ٌسجلىن ما ّ
جِعش لهم مً أؼياٌ حّبح ّرًت
ؼّبُت مىحىدة باللشي والبىادي واألغاوي وألاؼّاس والحياًاث وألامثاٌ ،...أمثاٌ
 "contes bedouines 1925 5Malingoudو الٍابي  E.Deneveuxالزي وؽش هخابا
ّ
ًِ الجماِاث الذًيُت والىشق الفىفُت ،وألف اليىلىهاٌ C.trumulet
و Alexandre jolyمجمىِت مً اللفق ًِ ألاولُاء وهشاماتهم في ملاالث
منها--saints et légendes de l'islam--la légende de sidi Ali Ben Malek-5
و سغم اإلاىاكف اإلاخىاكمت بحن مؤٍذ وسافن لهزه الذساظاث إال أنها جبلى اإلاذوهت
الىخُذة التي اظخىاِذ أن جلم بالترار الؽّبي الجضائشي في فترة ما و وبّذ بىابْ
الّفىٍت والعىدُت فياهذ جلف ِىذ خذود جشحمت الىفىؿ و الخّلُم ِليها وجبخّذ
ًِ الذساظت الّلمُت ألاوادًمُت وأهم هاجه الذساظاث واهذ جيؽش في مجالث أهمها 5
"اإلاجلت ؤلافشٍلُت" و "اإلاجلت ألاظُىٍت" إبان اإلاشخلت الاظخّماسٍت ،و مً ّأهم جلً
ّ
ؼّبُت
الذساظاث في الحياًت الؽّبُت دساظت "سووي باس ي "لـ" بيذ الخق"6خياًاث
Commandant Malingoud (1925), Contes, Bédouins , Revue Africaine, n° 65,

5

p 54.
6 Basset, R. (1905), La légende de bent el khass , Revue Africaine, n° 49 p 18
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كبائلُت  ،0332ودساظت َ
"الج ْ َ
اصٍت لـ"ألفشٍذ باٌ" ،71903زم "هاسجمً" لحياًاث بني
هالٌ  .80343هما كام Leo frobenius ,بخذوًٍ بّن الحياًاث الؽّبُت اللبائلُت
ّ
ألاحىبُت  0413-0321و ّ
مهذ لها بالحذًث ًِ ججشبخه التي اهدعبها مً خالٌ
باللغت
الّمل اإلاُذاوي في بالد اللبائل و ال ظُما ما اجفل بالؽفىٍاث.
إلى حاهب "حىصٍف دٌعباسمي" الزي هخب بذوسه ًِ اإلاغاصي مثل غضوة الخىذق،
غضوة الامام ِلي و ساط الغىٌ و هخاب الفىائذ في الّىائذ و اللىاِذ و الّلائذ"
ّ
الؽّبُت مً مىىلت بلُذة ظىت  .0414هما ال
 0413الزي حمْ فُه بّن الحياًاث
9
وغفل الحياًاث ألاظىىسٍت التي دونها  Edmond Destaingو منها خياًت "ًىاًش"
التي جدذزىا ًِ كفت لّىت العجىص لؽهش ًىاًش ّ
مما أدي إلى غمبه وِلابه
للعجىص .ومجمىِت أخشي مً اإلاعدؽشكحن الزًً دوهىا الحياًاث الؽّبُت ن
-Emile. laoust ، d’H. Genevois ، Emile dermenghem ،Auguste moulieras
و مهما ًىً مً أمش فئن حهىد هؤالء في حمْ وجىزُم الترار الجضائشي جٍل
ّ
أظاظُت جدافَ ِلى اظترحاُ الزاهشة الؽّبُت الجضائشٍت وحعاِذ الذاسظحن
مذوهاث
في الثلافت الؽّبُت بالّىدة إليها ودساظتها دساظت ِلمُت.
وكذ وان مً الىبُعي أن ًخخفي هذا الاججاه الاظخّماسي الزي ِشفخه دساظاث
ّ
الؽّبُت الجضائشٍت مْ اهتهاء فترة الاخخالٌ و ًفسح اإلاجاٌ إلمياهُت فخذ
الحياًت
ّ
ّ
ـفدت حذًذة مً الذساظاث الؽّبُت بأكالم فشوعُت لخيىن أهثر ِلمُت منها
ّ
الؽّبُت اللبائلُت
دساظاث  10Camille lacoste Dujardin 5خىٌ الحياًاث
Bel, A. (1902-1903), la Djazia journal asiatique XIXe et XXe, p. 192.
Vaissière, A. (1892), « les Ouled-rechaich (cycle héroïque des Ouled-hillal) »,
Revue africaine, n°36, p. 312 et 209.
9 Destaing, E. (1905), Lennayer chez les Benisnous (texte berbère, dialecte des
Benisnous), Revue Africaine, n° 49, p. 51.
10 Lacoste, C. Dujardin. (1965), « Légendes et contes de la grande Kabylie », Paris, éd.
Peeters.
7
8
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و 11Christiane Achourخىٌ الحياًاث الجضائشٍت بمىىلت كعىىُىت و Nadine 12
 Decourtواؼخغالها خىٌ الحياًاث اإلاغاس ّبُت.
في ملابل وحهت الىٍش الاظخّماسٍت وألاكالم الفش ّ
وعُت بشصث في العاخت
ألاوادًمُت الثلافُت الجضائشٍت وحهت هٍش مجمىِت مً اإلاؤظعحن الزًً جىشكىا
إلى مىلىُ الثلافت الؽّبُت الجضائشٍت وأظعىا لها مُادًً ومىالُْ وهزا
وبّذ الاظخلالٌ أًً بذأ فيها البدث ألاوادًمي الجاد ًيخج جشاهماث مّشفُت
للمأزىساث الؽّبُت وَعخلىب الىثحر مً اإلاهخمحن به ،فاخخلفذ آلاساء وحّذدث
الذساظاث باخخالف وبُّت اإلاجخمّاث لثلافاتهم وجاسٍخهم خاـت وأن الجضائش جخمحز
بخفىـُاث ّ
مدلُت وجشظباث زلافُت ِذًذة هخجذ ِبر مشاخل جاسٍخُت هامت.
ّ
الهُاللُت واللفت
و مً ّأهم جلً الذساظاث دساظت "لُلى سوصلحن كشَؾ" "للعحرة
الؽّبُت الجضائشٍت" التي أولتها اهخماما بالغا ،إلى حاهب دساظاث أخشي منها كفق
ّ
ؼّبُت مً الجضائش  0431وبيذ الحعب واليعب  0431البً كُىت ِمش ،إلى
حاهب الباخث ِبذ اإلاالً مشجاك في دساظخه خىٌ الحياًت في الغشب الجضائشي،
مىاهج البدث في الحياًت الخشافُت 0422 ،وِبذ هللا ألاخمش في البىاء الهُىلي
ّ
الؽّبُت الجضائشٍت  5الزئب واللىفذ  0422ومدمذ بلحلفاوي مً
للحياًت
ّ
ّ
الحيائُت
ؼّبُت" ،صولُخت مشاد" ومجمىِتها
وهشان وما حمّه مً خياًاث
ّ
الؽّبُت التي حمّتها مً جلمعان ظىت  0429و...0421هما أـذس "سابذ
بلّمشي" 13الىسدة الحمشاء" ظىت  0431وهي ِباسة ًِ مجمىِت مً اللفق
ّ
الؽّبُت مً ؼشق الجضائش و التي حمّها مً معلي سأظه بىالًت ظىُف،

Achour, C. (1993), Conte Algérien Constantine.
Decourt, N. (1919), Contes maghrébins en situation, Créa, Université Lyon.
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ّ
ؼّبُت مً ؼشق الجضائش" ،اإلايؽىساث
 13بلّمشي ،سابذ ( ،)0431الىردة الحمراء " ،كفق
الجضائشٍت والّلمُت ،باسَغ.
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و واـل أوـذًم الىاهش و هىس الذًً ِبا في ظىت0431حمّهم وجذوٍنهم
للحياًت الؽّبُت الجضائشٍت...،
هما كىْ ِبذ الحمُذ بىساًت ؼىوا في اهخماماجه ودساظاجه في هزا اإلاجاٌ
فهى ًمثل اإلاعخىي الّالي اإلاؤظغ في العاخت الّلمُت ،و هى أخذ أكىاب
الثلافت الؽّبُت الباسصًٍ في الذوٌ اإلاغاسبُت ،خاـت في دساظخه "الحياًت
الخشافُت للمغشب الّشبي-دساظت جدلُلُت في مّنى اإلاّنى-14هزا إلى حاهب
اؼخغاله ِلى الحياًت الؽّبُت اإلاغاسبُت و ّأهم جمثالتها ِلى غشاس الحياًت
العجُبت ،التي محزث ألاماصَغ مىز اللذم ،و خياًاث ألاولُاء الفالححن وكفق
البىىالث الخشافُت إبان الثىسة الخدشٍشٍت ،إلى حاهب العحرة الهاللُت التي جدمل
في ممامُنها جىاـال مهما بحن الؽشق و الغشب ،و امتزاج لثلافخحن الهاللُت
وألاماصَغ ،هما لم ٌغفل ألادب اإلالحمي الذًني أو ماٌعمى "باإلاغاصي" الزي حاء
به ألاهذلعُىن و الجذًش بالزهش ججشبخه مْ اإلاُذان في حمْ الحياًاث الؽّبُت
مً لعان الشواة مً مىاوم مخخلفت مً الىوً واهخمامه الخاؿ باإلاذاخحن،
و اوؽغاالجه خىٌ وشق وظبل أسؼفت هزا الىم الهائل مً الترار الؽّبي
الجضائشي و الّىاًت به.
و مً ّأهم ججاسبه ألاولى في البدث اإلاُذاوي ججشبخه بمىىلت بعىشة
"اللفق الؽّبي في مىىلت بعىشة ،دساظت مُذاهُت15"0431.خاـت كشٍت
ظُذي خالذ التي حّخبر هىمىرج مهم اسجىض ِلُه إلاا جدمله اإلاىىلت مً جشار،
فخىحه إلى فماءاث مخخلفت ،و مً أهم جلً الفماءاث التي اكخدمها هي
ألاظىاق ألاظبىُِت ،صٍاسة ألاولُاء ،الاخخفاالث الّائلُت ،ألالشخت ،الللاءاث
 14بىساًىِ ،بذ الحمُذ ،)0448( .الحكاًات الخرافية للمغرب العربي دراسة ثحليلية في
معنى املعنى ملجمىعة من الحكاًات ،الىبّت ألاولى ،داس الىلُّت ،بحروث.
 15بىساًىِ ،بذ الحمُذ ،)0431( .القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،دراسة ميدانية،
اإلاؤظعت الىوىُت للىخاب ،الجضائش.
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والعهشاث الؽّبُت ،الىِذة ...إلخ وهي ججمّاث ؼّبُت واهذ وما صالذ جماسط
في بّن اإلاىاوم ،و بهزا الؽيل اظخىاُ أن ٌؽم لىفعه وشٍلت مّشفُت
َّ
مى ُ
ىخه ِلى اكخدام اإلاُذان ،و إخشاج اإلاادة مً أفىاه أصحابها
حذًذة
ً
والحفىٌ ِلى مىالُْ مخخلفت ما ظاِذه أًما ِلى دساظت الحياًت الؽّبُت
مً داخلها وفي وظىها الاحخماعي و فمائها ألاـلي.
و الجذًش بالزهش ّ
أن هؤالء كىّىا أؼىاوا في اهخماماتهم ودساظاتهم في هزا
اإلاجاٌ واؼخغلىا خىٌ الحياًت الؽّبُت و كذ خزث خزوهم مجمىِت هامت مً
الباخثحن والذاسظحن الزًً اهىبى في البدث والذساظت خىٌ الحياًت الؽّبُت
الجضائشٍت مخدذًً ول الىّىث و ألاوـاف العلبُت التي ألفلذ بالثلافت الؽّبُت،
ّ
أظاظُت لذساظت الحياًت الجضائشٍت و منهم 5أمدمذ ِضوي "اللفت
وٌلىا مشاحْ
الؽّبُت الجضائشٍت في مىىلت ألاوساط" ..س ي هبحر أخمذ الخجاوي"الحياًت الؽّبُت في
مىىلت وسكلت" ،بىؼُخي ِلي "ججلُاث ألاظىىسة ِىذ وىاسق ألاهلاس ،سؼُذ بلُل مً
بؽاس.....

الحكاًة الشعبية من املنظىر ألامازيغي ّ
هما ًجذس بىا أن ّهىىه هزلً بالذساظاث الخاـت بالحياًت ألاماصَغُت التي ٌلذ
خىشا ِلى اإلاعدؽشكحن لعىىاث الاظخّماس كبل أن جخدشس البدىر إلى ما ًخذم
الثلافت الجضائشٍت وٍىخذ ّ
ّ
الىوىُت ،ظىاء حّلم ألامش بالجمْ والخذوًٍ والخىزُم
الهىٍت
أو بالذساظت و الخدلُل ألاوادًمي ،فأخزث الحياًت ألاماصَغُت بزلً خحزا ال بأط به
ّ
الؽّبُت الجضائشٍت ِلى غشاس اللهجاث ألاخشي ،و ٌلذ حهىد الباخثحن
مً الذساظاث
ّ
الحيائُت
ساسخت في الجمْ والخذوًٍ منها الباخثت الىاوط ِمشوػ و مجمىِتها
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"الحبت العىداء" ظىت  0411هزا إلى حاهب الباخث مىلىد مّمشي ،حعّذًذ
ّ
للبائلُت .1980
ًاظحن ،16صٍيب بً ِلي و ًىظف وعِب 17خىٌ الحياًاث ا
و جىاـلذ الذساظاث في هزا اإلاجاٌ بدُث هشط الباخثىن اهخماماتهم خىٌ
الترار ألاماصَغي منهم الباخث-خمُذ بىخبِب 18في هخابه "مذخل إلى ألادب
ً
الؽّبي ،ملاسبت أهثروبىلىحُت ""مىىلت اللبائل همىرحا  ،8114إلى حاهب
مجمىِت مً الشظائل وألاوشوخاث الجامُّت التي هىكؽذ بجامّاث الىوً
أهمها حامّت "الجضائش""،جحزي وصو" و "جلمعان" ،هأوشوخت بىخالفت ِضي
"الحياًت الؽّبُت في بِئتها الاحخماُِت" ،أوشوخت بىهشاُ بىُب دلُلت "الىٌُفت
الاحخماُِت للحياًت الؽّبُت" أوشوخت رهُبت آًذ كاض ي 5الّالكاث ألاظشٍت في
الحياًت الؽّبُت اللبائلُت ،ماحعخحر 0444 ،حامّت جحزي مهاجي سخمىهت ،مُفابُذ
ـىسٍت " ـىسة اإلاشاة في الحياًت" ،ابً ظالم خىسٍت "الحياًت الؽّبُت في بجاًت،
ماحعخحر 0448 ،وشخت صهُت "الحياًت الؽّبُت في مذًىت بجاًت" ،خلُفي ِبذ
اللادس 5اللفق الؽّبي في مىىلت ِحن الففشا ،ماحعخحر  0440جلمعان ،مىاد
اإلاُلىد الترار الؽّبي اإلاديي بمىىلت فالوظً ،واضح ِائؽت  5اللفق الؽّبي في
مىىلت غلحزان ،مجاهذ مدمذ  5الىفل والحياًت ػ مىىلت جلمعان كاًذ ظلُمان
مشاد 5البىل في الحياًت الؽّبُت ،ـلُدت ظىىس ي ّ
"اللُم ألاخالكُت و العلىواث
الاحخماُِت في الحياًت الؽّبُت"...
و كذ اهخم اإلاشهض الىوني للبدث في ألاهتروبىلىحُا الاحخماُِت والثلافُت بىهشان
بالترار الؽّبي مً خالٌ مؽاسَْ البدث اإلاىجضة و التي ماصالذ في وىس الاهجاص ..وكذ
Yassine, T. (1993), Les voleurs de feu, Paris, éd. la Découverte.
Nacib, Y. (1982), Contes Algériens de Djurdjura contes populaire. éd publisud,
Paris.
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 18بىخبِب ،خمُذ ( ،)8114مدخل إلى ألادب الشعبي ،مقاربة أنتروبىلىجية الشعر
الشفىي إلاطار والبنيات والىظائف ،منطقة القبائل أنمىذجا ،مقاربة أنثروبىلىجية ،داس
الحىمت لليؽش ،الجضائش.
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ـذسث في هزا الاواس ميؽىساث باإلاشهض خىٌ "بِبلُىغشافُا خىٌ الترار الؽّبيي"
مً لمنها مجىِت هامت مً اإلاشاحْ و اإلافادس الخاـت بالحياًت الؽّبُت جدذ
اؼشاف الحاج ملُاوي وـلُدت ظىىس ي ظىت  ،8101وأًما كامىط ألاظاوحر
الجضائشٍت لّبذ الشخمان بىصٍذة ظىت " .8111إلى حاهب مؽشوُ بدث خىٌ
"اإلاىسور الحيائي الؽّبي في الجىىب الغشبي الجضائشي" جدذ اؼشاف ـلُدت
ظىىس ي.
و الجذًش بالزهش ِىذ هؤالء الباخثحن وآخشًٍ لم هزهشهم أنهم كىّىا
أؼىاوا في اهخماماتهم خىٌ الحياًت الؽّبُت خاـت ججشبتهم في اإلاُذان و حمْ
الحياًت مً لعان الشواة ِبر مخخلف مىاوم الىوً ،و بهزا ظليىا اججاه
البدث اإلاُذاوي إلدساههم بأهمُخه وما ًدمله مً مىسوزاث ؼّبُت ،مخدملحن
حمُْ الفّىباث التي ًفىذم بها الباخث منها الفّىبت في هُفُت الخّامل مْ
ألافشاد ،غُاب زلافت الجمْ اإلاُذاوي ِىذ اإلاداوسًٍ ،ـّىبت الاجفاٌ بالّىفش
اليعىي وهزا لخفىـُت اإلاىاوم اإلادافٍت ،اوّذام مىهجُت ظلُمت ًجمْ
الباخث بها اإلاادة وٍذونها بعبب وبُّتها الؽفىٍت.
و اهىالكا مما ظبم و ما أوحضهاه مً ظشد إلاجمىِت مً الباخثحن واإلاهخمحن
ّ
ّ
أهمُت الحفاً ِليها إلاا
بالجمْ اإلاُذاوي للحياًت الؽّبُت همُف و هؤهذ ِلى
جدمله مً ّ
كُم وجخضهه مً خىم .و الحفاً هىا لً ًخم دون أن هىلي أهمُت
بالغت لجمْ الحياًت الؽّبُت و في الىكذ هفعه لً جىجح هزه الّملُت في أداء
هزه اإلاهمت إال إرا وان اإلاهخم و الباخث والذاسط واإلاؤظعاث الثلافُت في
مجملها حعي أهمُت الحفاً ِلى هزا الاسر الؽّبي  .ولً ًخدلم رلً إال إرا
ّ
بأهمُت الترار الؽّبي وأـبذ ٌّمل الجمُْ ِلى الحذ مً حؽىيهه
اهدؽش الىعي
و الخللُل بأهمُخه ،هما ًيبغي أن جخيازف الجهىد الخّلُمُت و التربىٍت والثلافُت
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في مجاٌ وؽش الىعي بأهمُت خفَ و ـىن الترار الؽّبي ِامت والحياًت
الؽّبُت خاـت .
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