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،  قبل أن ننهي هذا العمل، فلوالهم ملا متكنا من إجناز هذا -رمحة اهللا عليهم–غالبيتهم 
البحث و من حتويل جزء من ذاكرم إىل رموز تساهم يف تطوير البحث االتصايل يف 
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 ملخص
             راسات االجتماعية و األدبية و األنثروبولوجية  األدبيات اليت تندرج ضمن الدنؤكد معظم

 غري أن املالحظ أن هذه الدراسات . فويةأن ثقافة اتمع اجلزائري ثقافة  شو االثنوغرافية على 

 بالظاهرة إطالقاارتكزت أساسا على أدوات حتليل ال عالقة هلا بأدوات علوم االتصال و مل تم 

             . االتصالية

  

 عدة إشكاالت معرفية تتعلق املقاربة االتصالية يف دراسة الثقافة اجلزائرية، يطرحغياب و  

بقيمة احلكم على شفوية الثقافة اجلزائرية و عالقاا بتحليل بنية االتصال يف اتمع اجلزائري، و هل 

ح يكمن يف كون املعرفة  اإلشكال املطروإال أنالقول بشفوية الثقافة كاف لإلقرار بشفوية االتصال ؟

االجتماعية املوجودة عن اتمع يف ماضيه و حاضره غري كافية إلحداث تراكم يسمح بإطالق أي 

  . حكم، فاتمع اجلزائري ال زال يبحث عن سوسيولوجيته

البحث يف األشكال التقليدية لالتصال يف منطقة القبائل، :  حولتدور إشكالية الدراسة إن

  .  ست قرى من قرى واليات بومرداس، تيزي وزو، جباية و سطيفت مشليةدانمي ذراسةمن خالل 

يف التأطري النظري و املنهجي هلذا البحث ، وأنثروبولوجيا "أنثروبولوجيا االتصال"مت تبىن مقاربة وقد

قترح استثمارا اثنوغرافيا للسلوكيات و الوضعيات و األشياء املوجودة عند مجاعة معينة  ت،االتصال 
    .لى أساس أا هلا قيمة اتصاليةع

 إعادة تركيب األشكال التقليدية لالتصال يف اتمع القبائلي يف ة هذه الدراسة،إن حماول

 املعريف الكبري، التارخيي و أجل إجياد بعض اإلجابات عن هذا الفراغ خطوة من هيالقرن املاضي، 

صحيحة، إال أا طرحت البعض من  الدراسة تقدم إجابات وافية و من أنالتأكد وال ميكن

، واليت ميكن أن  بنية النسق االتصايل التقليدي يف اتمع القبائليالتساؤالت اليت ينبغي طرحها حول

  . تؤسس ملشاريع حبث يف املستقبل

  الكلمات املفتاحية 
         ومية، الشفوي  عامل احلياة اليأشكال االتصال التقليدية،  أنثروبولوجيا االتصال، السياق ، املعايري،

  .  و املكتوب، الكفاءة االتصالية
  



Abstract 
 
Dans leur majorité, les recherches et réflexions incluses dans les études sociales, 
littéraires, anthropologiques et ethnographiques, mettent en évidence que la culture 
de la société algérienne est une culture exclusivement orale, sauf qu'il est fort de 
constater que ces mêmes études se sont basées essentiellement sur des outils 
d'analyse qui ne correspondent nullement à ceux des sciences de la communication et 
celles-ci (ces études) ne se sont en aucun cas intéressées au phénomène de la 
communication. 
 
L'absence d'une approche communicative en matière de l'étude de la culture 
algérienne, relève bon nombre d'interrogations ontiques liées à la valeur du jugement 
sur l'oralité de la culture algérienne, de même que sa relation avec l'analyse de la 
structure de la communication au sein de la société algérienne, d'où l’interrogation: 
l'oralité de la culture algérienne suffit-elle pour attester de l'oralité de la 
communication?. 
 
 
La problématique qui s'impose serait donc, que les connaissances sociales 
disponibles sur le passé et le présent de la société algérienne ne sont pas suffisantes 
pour créer une agrégation qui permet d'apporter un jugement, la société algérienne 
étant toujours à la recherche de sa sociologie. 
 
Ainsi, la problématique de l'étude s’articule autour de la recherche dans les formes 
traditionnelles de la communication -dans la région kabyle- à travers une étude sur 
terrain ayant touché six villages parmi les villages des wilayate de Boumerdes, 
Bejaia, Tizi Ouzou et Sétif. 
 
A cet effet, il a été adopté une approche de "l'anthropologie de la communication" 
dans la partie théorique et méthodologique de cette recherche, et il n'est pas sans 
importance de souligner que  "l'anthropologie de la communication" est un 
investissement ethnographique des comportements, des attitudes et des positions et 
des objets existant chez un groupe précis, de façon à ce que ceux-ci aient justement 
une valeur communicationnelle. 
 
Cette étude qui tente de reconstituer les formes traditionnelles de la communication 
au sein de la société kabyle durant le siècle dernier, se veut un pas  tendant à trouver 
des réponses à ce vide historique et ontique, et bien qu'il ne soit pas évident que cette 
étude présente des réponses complètes et justes, il n'en demeure pas moins qu'elle 
soulève des interrogations qui mériteraient d'être posées sur le système 
communicationnel traditionnel au sein de la société kabyle, et qui pourraient être 
formulées à l'avenir pour d'autres projets de recherche. 
 
 
Mots clefs :  
Formes de communication  traditionnelles, le monde de la vie quotidienne, Anthropologie de 
la communication, le contexte, les normes, l’oral, l’écrit et la compétence communicative.  
 



 
 

Abstract 
 
             Most of the social, literary, anthropological and ethnographical studies 
indicate that the culture of the Algerian society is exclusively oral. However, one can 
notice that these same studies had used, mainly, analytical tools that do not 
correspond in any manner to those applied in the communication sciences, such 
studies were not interested in the communication phenomenon in the first place.  
 
             The absence of a communication approach in the study of the Algerian 
culture, poses a good number of problems related to the value judgment on the 
orality of the Algerian culture, and its relation to the analysis of the communication 
structure within the Algerian society. For instance, is the orality of the Algerian 
culture sufficient to testify in favor of the orality of communication? 
 
           The problematic in question, as regards this study, would be, therefore, that 
the available social knowledge on the Algerian society’ past and present is 
insufficient to create an accumulation of knowledge that allows to make any 
judgment; the Algerian society is still searching for its sociology. 
 
            Thus, the problematic of this study is about finding out the traditional forms 
of communication in the Kabyle region through a field study involving six villages 
located the wilayate of Boumerdes, Bejaia, Tizi-Ouzou and Setif. 
 
            In this respect, the anthropology of communication’ approach has been 
applied in the theoretical and methodological part of this study, it is important to 
highlight that the anthropology of communication is an ethnographic investment of 
behaviors, attitudes, positions and objects existing at the level of a specific group, in 
such a manner that the members of the named group will have a communicational 
value. 
            This study attempts to reconstitute the traditional forms of communication 
within the Kabyle society during the last century, and aims to find out answers to this 
historical and long dated void, even if it is not clear that this study has brought right 
and complete answers, nonetheless it does raise some questions which deserve to be 
put about the traditional communication system within the Kabyle society, and which 
could be formulated for other research projects. 
 
Key Words: 
Forms of traditional communication, daily life world, anthropology of 
communication, context, norms, oral, written and communication competence. 

 

 

 

 



:مقدمة    
 

يشكل موضوع االتصال منذ منتصف القرن املنقضي و بدايات هذا القرن حمور 

: اهتمام العديد من العلماء والباحثني يف خمتلف ختصصات العلوم اإلنسانية و االجتماعية

من علم النفس   و علم االجتماع و علم اللسانيات و علم االنثروبولوجيا و غريها من 

 .العلوم

  

اع جماالت تدخل الظاهرة االتصالية و التعقيدات اليت تطرحها و يف خضم اتس

رقعة البحث يف االتصال، جيمع العديد من الباحثني على اعتبار االتصال نشاطا إنسانيا 

متميزا، بل و يذهب بعض الباحثني إىل أبعد من ذلك إذ يعتربون االتصال مقياسا لقياس 

  .  درجة حتضر أي جمتمع

  

حتولت بفعل العديد من األدبيات إىل مسلمات ينطلق منها كل هذه األحكام اليت 

باحث يف الظاهرة االتصالية، كانت منطلقا و منتهى يف نفس الوقت الرتكاز الدراسات 

االتصالية على بعض جوانب الظاهرة االتصالية على حساب جوانب أخرى على أمهيتها، 

تصالية على حمور اآلثار اليت من من ذلك، مثال، التركيز الكبري للدارسني للظاهرة اال

املمكن أن تتركها وسائل االتصال اجلماهريية على خمتلف املؤسسات االجتماعية و على 

و قد ازدادت هذه . األفراد، رغم صعوبة قياس األثر و مصدره أو مصادره على األصح

ال مابني الصعوبات املعرفية تعقيدا مع إمهال الدارسني للظاهرة االتصالية حملور االتص

    به ماألشخاص و االتصال الثقايف، و هذا بالرغم من إقرار بعض الباحثني بأن ما تقو

خاصة و أن , و سائل االتصال اجلماهريية ال يعترب إال جزءا بسيطا مما حيدث يف اتمع 



وسائل االتصال اجلماهريية ال ميكن أن ترقى ملستوى االتصال اإلنساين املباشر باملعاين 

جتماعية   و الثقافية، ألن الوسيلة على سبيل املثال جتهل و يف الكثري من األحيان ثقافة اال

هذا اإلنسان الذي تريد أن تتحدث إليه،كما أا من املمكن أن  تتجه يف ذلك حنو 

اختصار فهم السلوك اإلنساين يف جمموعة من الدوافع و الغرائز، منها إنتاج بعض الصور 

  .  تج بدورها جمموعة من ردود األفعال و فق املخطط البافلويفو الرسائل اليت تن

  

هذا الواقع يطرح انشغال أساسي و هو حماولة فهم الظاهرة االتصالية يف خضم 

كل هذه التعقيدات، و هو انشغال ال ميكن الوصول إىل السبيل املؤدي إليه دون التفريق 

صال اجلماهريية و أهداف الدارسني يف بادئ األمر بني أهداف القائمني على وسائل االت

  للظاهرة االتصالية،بني االنشغاالت التجارية املرتبطة بالسوق مبفهومها الواسع

يف خضم التطور الذي تعرفه . االنشغاالت املعرفية و العلمية املتعلقة بتطوير املعرفةو

املستعمل هلذه الوسائل احلديثة لتكنولوجيات االتصال تزداد أمهية معرفة ثقافة اإلنسان 

         التكنولوجيات مبا يسمح بإضاءة بعض التساؤالت املتعلقة بدراسة االستعماالت 

  . و التفاعالت

    

وتتوسع هذه األمهية أكثر بالنسبة للمجتمعات اليت ننتمي إليها و هذا بناء على 

ارف عدة اعتبارات كتلك اليت تتعلق بضعف أو ضحالة املعرفة االجتماعية و كل املع

العلمية اخلاصة بفهم اتمع، وهو الواقع الذي يعود بدوره لعدة أسباب سنستعرض أمهها 

  .  من خالل بعض حماور هذه الدراسة

  



ويف هذا اال بالذات تربز األمهية العلمية لدراسة األشكال التقليدية لالتصال، 

 حديثا - وجه عامب-خاصة يف السياق اجلزائري الذي يبقى جمال دراسات االتصال فيه 

نسبيا، وضعيفا كما   و كيفا باملقارنة مع ما جيري يف اجلامعات و مراكز البحث املنتشرة 

 .يف فضاء احلياة الغربية

  

إن اإلجابة عن التساؤالت املتعلقة ببعض أشكال االتصال اليت أوجدها اتمع 

تصال تعترب ذات أمهية اجلزائري يف حقب تارخيية معينة بغية االستمرار يف االتصال و باال

     ت يف الكشف عن خصوصياةقصوى، العتبارات عديدة،جزء منها متعلق باملسامه

         ما ميكن تسميته باتمع الالمرئي من كل النواحي كتلك املتعلقة باملعرفة االتصالية  

ة جيمع العديد من املهتمني ببحث تطور الظاهر. و االجتماعية و الثقافية و غريها

االجتماعية باجلزائر على اعتبار اتمع اجلزائري جمتمعا ذا ثقافية شفوية، وهو احلكم 

    عنها مل يسبق - بفتح احلاء- الذي يزيد من أمهية هذا البحث، فهذه الشفوية املتحدث

و أن درست مبقاربة اتصالية، كما أا من ناحية املعارف االجتماعية و الثقافية تبقى 

          هي معرفة مبنية على تراكم معريف مشكل من كم هائل من الدراسات حكما أكثر مما

  . و األحباث

  

ولعل هلذه املعطيات هلا أمهيتها العلمية، وهو ما قد يضيف أمهية هلذا البحث ، فاهلدف من 

  البحث هو البحث يف أشكال االتصال التقليدية اليت أوجدها اتمع لالتصال يف غياب 

تصال اجلماهريية،  يف سياق معني و هو سياق منطقة القبائل، مع فتح النقاش و سائل اال

  .لالتصال حول هذه األشكال من االتصال

    



ونفترض أن هدف هذا التراكم املعريف حول هذه االجتاهات املعرفية يكون متعلقا أساسا 

 و تفسري مبحاولة فهم بعض نواحي بنية االتصال يف اتمع وهي نواحي ضرورية لفهم 

  .  حاليا حول دراسات التأثري و االستعماالت وغريها يف السياق اجلزائريرما يدو

    

و يتالقى هذا اهلدف مع االنشغاالت اليت طرحتها كل املدارس االجتماعية املعاصرة من 

البنيوية اليت تتحدث عن ضرورة دراسة كل الظواهر االجتماعية على أساس أا ظواهر 

اعالت الرمزية اليت تؤكد أن اتمع ينشأ و يستمر وجوده يف إنتاجه للرموز لغوية، و التف

الدالة، و الظاهرتية االجتماعية اليت تعتقد بضرورة التوجه إىل عامل احلياة اليومية لدراسة 

الفعل االجتماعي من خالل تركيز الدراسة على الفاعل االجتماعي املنتج للمعاين، 

ة اليت بنت اشكاليتها على نقد ثقافة وسائل االتصال اجلماهريية باإلضافة للمدرسة النقدي

  .  و تأثري ذلك على ثقافة اتمع، ونشأة توجه الدراسات الثقافية  و االثنوغرافية فيها

  

و باإلضافة ملقاربات هذه املدارس املعاصرة اليت استفدنا منها يف تأطري هذا البحث منهجيا 

ا هو متخصص أكثر يف جمال املقاربة االتصالية من  انطلقنا فيماو نظريا، فإنن

 عرب 1967و اليت جاءت كتخصص ألول مرة سنة " أنثروبولوجيا االتصال"مقاربة

و الذي اقترح استثمارا اثنوغرافيا  ،) اميس دال(كتابات عامل اللسانيات األمريكي 

 أا هلا قيمة للسلوكيات و الوضعيات و األشياء املوجودة عند مجاعة معينة على أساس

     .اتصالية

   

            تبناءا على ما سبق نؤكد أن هذا البحث يسعى إىل الولوج إىل دراسة السلوكيا

فضاء منطقة القبائل -و الوضعيات اليت أوجدها اتمع يف مرحلة معينة و يف فضاء معني



واد مدرسة  بغية االتصال و ضمان استمرار اتمع على حد تعبري ر-يف هذه احلالة

اهلدف من هذا التوجه هو االستفادة من األطروحات اجلديدة . التفاعالت الرمزية

للمدارس االجتماعية املعاصرة و من التوجه املعاصر ،خاصة ألنثروبولوجيا االتصال الذي 

مل يسبق أن مت تبنيه يف الدراسات االتصالية باجلزائر،كما أنه يبقى حديثا جدا يف فضاء 

 يف مقابلة معه و الذي يعترب ، نفسه) ايف وينكن(ربية وهو ما أكده لنا األستاذاحلياة الغ

  1.أبرز منظري أنثروبولوجيا االتصال حاليا

  

 ومن أجل توضيح إشكالية البحث، و استعراض نتائجه بشكل علمي و مفهوم، 

ول، ارتأينا تقسيم العمل إىل بابني اثنني، كل باب حيتوي على أربعة فصول، فالباب األ

وخصصناه للمقاربة املنهجية و النظرية للبحث، حيث استعرضنا يف الفصل األول 

إشكالية البحث و ميدانه وخطواته وكل األدوات اليت استعملت باإلضافة إىل شرح 

  .املقاربة املنهجية املتبعة

   

يف الفصل الثاين من هذا الباب تعرضنا للنقاش االبستمولوجي حول علمية علوم 

 واالنشغال اخلاص ببنية االتصال يف اتمع اجلزائري و انطلقت  تساؤالت  هذا االتصال

الفصل من إشكال جوهري يرتبط  بعالقة  ايبستمولوجية  علوم  االتصـال، و طبيعة 

األزمة على مستوى بنية االتصال و بنية الدراسات االتصالية يف اجلزائر فلماذا جند 

ية للنظريات الفلسفية و العلوم االجتماعية؟  و ما هو االتصال يف كل التقاطعات األساس

واقع هذه التقاطعات األساسية يف اجلزائر؟  و كيف ميكن تصور املستقبل على ضوء كل 
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هذا ؟ وهي كلها تساؤالت تزيد من أمهية االجتاه حنو دراسة األشكال التقليدية لالتصال 

اجلزائري و إجياد بعض أدوات فهم من أجل االقتراب من فهم بنية االتصال يف اتمع 

  .اتمع من حيث املعرفة االجتماعية و الثقافية و التارخيية

  

 من هذا الباب، مت تناول نظرة الفكر االجتماعي  املعاصر فيما تعلق ثيف الفصل الثال

باالتصال، من نظرة البنيوية اليت اهتمت بدراسة كل الظواهر االجتماعية على أساس أا 

 اتمع ال لغوية هلا قيمتها االتصالية، إىل نظرة  التفاعالت الرمزية اليت أكدت أنظواهر 

ينشأ باالتصال فحسب بل و يعيش فيه وبه، ألن االتصال ميكن الناس من أن يوجدوا 

 حقيقة احلياة أشياء مشتركة ليعيشوا سويا، إىل نظرة الظاهراتيني الذين  يعتقدون أن

يا، إىل النظرية النقدية اليت ولدت منها توجه الدراسات الثقافية، اليومية هي احلقيقة العل

وهي كلها توجهات تبني . الذي يرى بأن االتصال عبارة عن ممارسة ثقافية قبل كل شيء

 أحد رأن أنثروبولوجيا االتصال كانت نتاج تراكم معريف وكان علم االجتماع املعاص

  .عوامله املهمة

  

تناول أهم احملطات اليت تأسست من خالهلا ب، اهتم بالفصل األخري يف هذا البا

انثروبولوجيا االتصال، واليت جاءت كجزء من حركية علمية مناهضة الختصار االتصال 

يف اجلانب التقناوي والوسائلي والتلغرايف، وقد مت بتحديد مفهوم االتصال و انثروبولوجيا 

  من زاوية أا ) ايف وينكن(االتصال، وكيف تفهم أنثروبولوجيا االتصال كما يقول

تشكل  شكال من أشكال البحث يف العلوم االجتماعية، كما مت تناول حتول النظر إىل 

دراسة االتصال كظاهرة ثقافية أساسية، يف اية السبعينيات، وكيف بدأت تتوسع النظرة 

ية هذا ال أنثروبولوجيا االتصال، لتتحرر من االنشغال اللغوي الذي كان منطلق بدا



العلم، إىل  دراسة  كل  السلوكيات والوضعيات و األشياء املوجودة عند مجاعة معينة 

  . على أساس أا هلا قيمة اتصالية

  

الباب الثاين من هذا البحث، مت ختصيصه الستعراض أشكال االتصال التقليدية يف منطقة 

من هذا الباب خمصصا  اخلامسالقبائل، ومناقشة لنتائج البحث امليداين، وكان الفصل 

الستعراض الثقافة الشفوية و ثقافة املكتوب يف اتمع القبائلي، يف حني كان الفصل 

الفضاء ونسق  االتصال يف اتمع التقليدي القبائلي، حيث مت  مرتكزا على السادس

استعراض كل فضاء يف عالقاته مبا أمسيناه بالنسق االتصايل التقليدي، يف حني الفصل 

، كان متعلقا بفئات املرسلني يف الفضاء العمومي القروي مبنطقة القبائل، والتوقف بعالسا

  .  السياق ذاتيف هذا اإلطار عند إشكالية االتصال زمن احلرب يف

  

 الفصل األخري خصصناه ملناقشة و حتليل و تأويل ما توصلنا إليه من نتائج، 

 منطقة القبائل، حيث طرحنا جمموعة مستعرضني ما أمسيناه بالنسق االتصايل التقليدي يف

من التساؤالت و التأويالت اليت قد تفتح هذا اال البحثي على أحباث مستقبلية 

  . لالقتراب من فهم بنية االتصال يف اتمع اجلزائري
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  إشكالية البحث وحدودها . 1

  

جتمع العديد من األدبيات اليت تندرج ضمن الدراسات االجتماعية و األدبية                

ة على اعتبار ثقافة اتمع اجلزائري ثقافة شفوية، غري أن و األنثروبولوجية و االثنوغرافي

املالحظ أن هذه الدراسات ارتكزت أساسا على أدوات حتليل ال عالقة هلا بأدوات علوم 

  . االتصال و مل تم البت بالظاهرة االتصالية

  

  وهذا الغياب يطرح عدة إشكاالت معرفية تتعلق بقيمة احلكم على شفوية الثقافة 

زائرية و عالقاا بتحليل بنية االتصال يف اتمع اجلزائري، و هل القول بشفوية الثقافة اجل

كاف لإلقرار بشفوية االتصال ؟و قبل هذا و ذاك فان اإلشكال املطروح يكمن يف كون 

املعرفة االجتماعية املوجودة عن اتمع يف ماضيه و حاضره غري كافية إلحداث تراكم 

  . كم، فاتمع اجلزائري ال زال يبحث عن سوسيولوجيتهيسمح بإطالق أي ح

  

ويشكل الفراغ يف دراسة الظاهرة االتصالية يف اتمع اجلزائري هدفا و موضوعا 

يف ذات الوقت هلذا الواقع املعريف، مبعىن أن تفكيك عناصر و أسرار الظاهرة االتصالية يف 

ن بعض أجزاء الظاهرة االجتماعية تطورها يف اتمع اجلزائري من املمكن أن جييب ع

      إليها أدوات علم االجتماعجوعن تساؤالت املعرفة االجتماعية اليت مل تستطع الولو

  . و علوم اآلداب و األنثروبولوجيا   و غريها
    

 كما أن األحكام اليت حتولت بفعل العديد من األدبيات إىل مسلمات ينطلق منها 

لية، انعكست يف الوقت ذاته على حمتوى الدراسات كل باحث يف الظاهرة االتصا



االتصالية ، من ذلك مثال التركيز الكبري للدارسني للظاهرة االتصالية على حمور اآلثار اليت 

     من املمكن أن تتركها وسائل االتصال اجلماهريية على خمتلف املؤسسات االجتماعية

   .أو مصادره على األصح و مصدره  و على األفراد، رغم صعوبة قياس األثر

  

و قد ازدادت هذه الصعوبات املعرفية تعقيدا مع إمهال الدارسني للظاهرة االتصالية 

حملور االتصال مابني األشخاص و االتصال الثقايف، و هذا بالرغم من إقرار بعض الباحثني 

 اتمع،  به وسائل االتصال اجلماهريية ال يعترب إال جزءا بسيطا مما حيدث يفمبأن ما تقو

خاصة و أن وسائل االتصال اجلماهريية ال ميكن أن ترقى ملستوى االتصال اإلنساين 

املباشر باملعاين االجتماعية و الثقافية، ألن الوسيلة على سبيل املثال جتهل و يف الكثري من 

األحيان ثقافة هذا اإلنسان الذي تريد أن تتحدث إليه،كما أا من املمكن أن  تتجه يف 

لك حنو اختصار فهم السلوك اإلنساين يف جمموعة من الدوافع و الغرائز منها إنتاج بعض ذ

  .  الصور و الرسائل اليت تنتج بدورها جمموعة من ردود األفعال و فق املخطط البافلويف

  

هذا الواقع يطرح انشغاال أساسيا و هو حماولة فهم الظاهرة االتصالية يف خضم 

 انشغال ال ميكن الوصول إىل السبيل املؤدي إليه دون التفريق كل هذه التعقيدات، و هو

يف بادئ األمر بني أهداف القائمني على و سائل االتصال اجلماهريية و أهداف الدارسني 

          للظاهرة االتصالية، بني االنشغاالت التجارية املرتبطة بالسوق مبفهومها الواسع 

  .ملتعلقة بتطوير املعرفةو االنشغاالت املعرفية و العلمية ا

     

يف خضم التطور الذي تعرفه الوسائل احلديثة لتكنولوجيات االتصال تزداد أمهية 

معرفة ثقافة اإلنسان املستعمل هلذه التكنولوجيات مبا يسمح باإلجابة عن بعض الفضاءات 



النسبة وتتوسع هذه األمهية أكثر ب. املظلمة املتعلقة بدراسة االستعماالت و التفاعالت

     للمجتمعات اليت ننتمي إليها و هذا بناء على عدة اعتبارات كتلك اليت تتعلق بضعف

أو ضحالة املعرفة االجتماعية و كل املعارف العلمية اخلاصة بفهم اتمع، وهو الواقع 

  . الذي يعود بدوره لعدة أسباب سنستعرض أمهها من خالل بعض حماور هذه الدراسة

   

ل بالذات تربز األمهية العلمية لدراسة األشكال التقليدية لالتصال، ويف هذا اا

 حديث -بوجه عام- خاصة يف السياق اجلزائري الذي يبقى جمال دراسات االتصال فيه 

نسبيا، وضعيف كما و كيفا باملقارنة مع ما جيري يف اجلامعات و مراكز البحث املنتشرة 

 .يف فضاء احلياة الغربية

 
 بعض التساؤالت املتعلقة ببعض أشكال االتصال اليت أوجدها إن اإلجابة عن

اتمع اجلزائري يف حقب تارخيية معينة بغية االستمرار يف االتصال و باالتصال، تعترب 

 يف الكشف عن ةذات أمهية قصوى العتبارات عديدة، جزء منها متعلق باملسامه

واحي كتلك املتعلقة باملعرفة  ما ميكن تسميته باتمع الالمرئي من كل النتخصوصيا

  .االتصالية و االجتماعية و الثقافية و غريها

  

البحث يف األشكال التقليدية لالتصال يف : وتتمحور إشكالية الدراسة إذن حول

 الثقافية اليت واجلزائر، من خالل استعراض خمتلف األدبيات التارخيية، و االجتماعية، 

 يف حقب زمنية حمددة، كما أننا انتقلنا إىل امليدان يف تناولت بالدراسة اتمع اجلزائري

حتقيق ميداين ارتكز على أدايت املقابلة و املالحظة، حيث متت حماورة بعض األشخاص 

  . الفاعلني أو الذين حيتفظون مبا قيل هلم من اجليل الذي سبقهم

  



سنعود إليها ويتركز اال املكاين للبحث على منطقة القبائل بالذات، لعدة أسباب 

فيما يأيت، غري أنه ميكن التأكيد يف بادئ األمر على أن اختيار منطقة القبائل يرجع إىل 

عدة مربرات علمية، من بينها أنه من الناحية التارخيية فان استمرارية اللغة األمازيغية 

ت كانت شفوية باألساس، وتعترب هذه اللغة من ضمن اللغات القليلة يف العامل اليت متكن

من االستمرار يف بنيتها الشفوية، وهو إقرار يدفعنا للتساؤل عن طبيعة أشكال التفاعل 

الرمزي اليت مكنت هذه اللغة من االستمرارية خارج مؤسسة املكتوب، وهو إشكال 

معريف مهم يف حد ذاته، ومن جانب آخر فان التنوع الثقايف   و اجلغرايف و التارخيي الذي 

 جيعل البحث يف أشكال االتصال اليت أوجدها اتمع من أجل أن حتمله منطقة القبائل

  . يستمر أكثر من مهم

  

    

  :يتمثل يفالبحث  اإن السؤال اجلوهري إلشكالية هذ

ما هي األشكال اليت أوجدها اتمع القبائلي لالتصال يف غياب وسائل االتصال 

  اجلماهريي؟ 

  

ة انطالقا من تفادي بناء افتراضات سنسعى يف اإلجابة عن تساؤالت هذه اإلشكالي

مسبقة حول املوضوع، حيث سنتجنب صياغة االفتراضات يف هذا اال، وهو منطلق 

تتبناه العديد من املقاربات االجتماعية املعاصرة يف البحث، من منطلق املسامهة يف إجياد ما 

 حماولة يسمى بعلم اجتماع الفهم، ولذلك فإننا سنكتفي بطرح التساؤالت من أجل

الفهم أوال، و ألن املعرفة االجتماعية  و الثقافية و االتصالية حول اتمع اجلزائري ال 



تشكل تراكما معرفيا ميكننا من صياغة هذه االفتراضات يف مثل هذا املوضوع بوجه 

  . خاص

           

ي وعليه فإننا ارتأينا طرح التساؤالت التالية من منطلق استنطاق الظاهرة و تفاد

احللول حملها، وجتنب يف الوقت ذاته توجيه البحث بشكل مسبق، فهذه التساؤالت متت 

صياغتها أساسا مع األخذ بعني االعتبار عدة متغريات و معطيات أمهها ندرة الدراسات 

  . املسبقة املتعلقة بفهم بنية دراسة الظاهرة االتصالية يف اجلزائر، خاصة يف بعدها التقليدي

  

 : م  هذه التساؤالت ما يأيتو من بني أه

  

 ما هي أهم الوضعيات االتصالية اليت أوجدها اتمع اجلزائري يف الوضعية -1

   من أجل االتصال يف غياب وسائل االتصال اجلماهريية؟ - منطقة القبائل- املدروسة

ما هي أهم التطورات التارخيية يف جمال األشكال التقليدية لالتصال اليت أوجدها -2

مع يف الفترة الزمنية املدروسة من منتصف القرن التاسع عشر إىل منتصف القرن ات

  العشرين؟  

   هل بنية االتصال يف األساس شفوية يف السياقات املدروسة؟ -3

   ما هي نظرة اتمع موضوع الدراسة للمكتوب؟ -4

جودها خارج  ما هو السر االتصايل  الستمرار اللغة األمازيغية وعدم اندثارها رغم و-5

  مؤسسة املكتوب؟ 

ما هي العالقة بني طبيعة فضاءات و أشكال االتصال التقليدية مع حمتوى االتصال -6

  ونوعه؟ 



 ما هي عالقة املتغريات الدميغرافية املتمثلة يف السن و اجلنس ببنية االتصال و أشكاله -7

  يف الوضعية املدروسة؟

قل االتصال لدراسة األشكال التقليدية وما هي الفائدة العلمية واملعرفية يف ح-8

  لالتصال، مع التطور املذهل و املستمر يف املستوى الوسائلي لالتصال؟ 

  

 
يرتكز اال املكاين للبحث على منطقة القبائل بالذات، وهو جمال حبثي كثريا ما 

، كما أن )بيار بورديو(بقي حكرا على السوسيولوجيا الكولونيالية و سوسيولوجيا 

عية منطقة القبائل من الناحيتني الثقافية والتارخيية هلا أمهيتها القصوى،  إضافة إىل أن وض

استمرارية اللغة األمازيغية كانت شفوية باألساس، وتعترب هذه اللغة من ضمن اللغات 

القليلة يف العامل اليت متكنت من االستمرار يف بنيتها الشفوية، وهو إقرار يدفعنا للتساؤل 

ة أشكال التفاعل الرمزي اليت مكنت هذه اللغة من االستمرارية خارج مؤسسة عن طبيع

     املكتوب، وهو إشكال معريف مهم يف حد ذاته، ومن جانب آخر فان التنوع الثقايف 

و اجلغرايف و التارخيي الذي حتمله منطقة القبائل جيعل البحث يف أشكال االتصال اليت 

  . ر أكثر من مهمأوجدها اتمع من أجل أن يستم

  

إننا نسعى للبحث يف أشكال االتصال اليت أوجدها اتمع القبائلي يف غياب 

وسائل االتصال اجلماهريية، إن عملنا لن يكون من أجل احلكم على الوضعيات 

املدروسة، وال احللول حملها، إن عملنا سيكون مترينا من أجل االستماع للفاعلني 

ومن جانب آخر . ع من أجل أن يتصل وأن يستمر باالتصالوالستقراء ما أنتجه اتم

فإن احلدود الزمنية للبحث تتمثل يف الفترة املمتدة من منتصف القرن التاسع عشر إىل 

 األدبيات اخلاصة منتصف القرن املاضي، وهذا ما سنصل إليه من خالل مسح وايف ملعظم



 منطقة القبائل يف الفترة بالتاريخ الثقايف، االجتماعي و السياسي الذي حتدث عن

املذكورة، وهي الكتابات و على معظمها اإليديولوجية االستعمارية، ورغم ذلك فهي 

تعطينا بعض املؤشرات واملعطيات اليت قد  تضيء لنا طريق البحث عن األشكال اليت 

أوجدها اتمع من أجل االتصال، وتساعدنا رمبا يف فهم بعض مؤشرات بنية االتصال يف 

إن حدود دراستنا زمنيا منتصف القرن التاسع عشر و منتصف . تمع التقليدي القبائليا

القرن املاضي، و مكانيا منطقة القبائل يف حدود ميدان الدراسة، و يف حدود ما جاء يف 

  .  األدبيات اليت سنستعرضها فيما يأيت من الدراسة

  

  بحثأهداف ال.2
  

ر أنثروبولوجيا االتصال إىل الوصول إىل منظوندرج ضمن ا البحث الذي يهدف هذي

  : عدة أهداف منها

  

 اهلدف األساسي هلذا البحث، و كغريه من الدراسات الكيفية هو الفهم، مبعىن -أ

          البحث عن الدالالت اليت يعطيها الفاعلون لوضعيام عرب تأويل أفعاهلم، لغتهم 

   )1 (.كل الدراسات الكيفيةو إشارام، ومن املفروض أن يكون هذا  هدفا ل

املسامهة ولو بالقليل يف نقل الدراسات االتصالية يف اجلزائر من مقاربات حتكمها - ب

التعاريف الكالسيكية لالتصال، إىل تلك املقاربات اليت توضح تعقيدات املسار االتصايل 

شخاص يف يف أية مجاعة، وتنوع بنيات االتصال بتنوع بنيات اتمعات وبنيات جتارب األ

  .  هذه اتمعات



اليت يعرفهما علم االجتماع املعاصر اليوم يف  املنطلقات النظرية واملنهجية إثراء -ج

تأطريه للظاهرة االتصالية، وتقاطع ذلك مع املقاربة األنثروبولوجية و االثنوغرافية 

  . لالتصال

 بغية تبديد حقة منها الدراسات الالالبداية يف تأسيس أرضية تشكل معامل تنطلق  -د

الغموض الذي يكتنف املعرفة العلمية االجتماعية و األنثرويولوجية و االتصالية للمجتمع 

    .اجلزائري

نقل النظر إىل األحباث األنثروبولوجية من مرحلة النظر إليها نظرة حماولة املسامهة يف  -ه

  كمقاربة علمية  هلاسلبية مرتبطة بالتراث األنثروبولوجي االستعماري إىل النظر إليها

   .  يف كل اتمعات العلمية األكادمييةهاأسس

حماولة حتديد معامل لألبعاد األنثربولوجية الثقافية واالثنوغرافية يف حدوث أمناط -و

ألن هذا التوجه من شأنه أن . يف اتمع التفاعالت املمكنة يف الفضاءات االتصالية 

   يف جمال االتصال اجلماهريي، خاصة ية واالثنوغرافيةلألبعاد األنثربولوجية الثقافيؤسس 

  )2 (.و أن هذا التوجه يعرف تطورا كبريا يف سياق احلياة األكادميية الغربية

   

  بحثمنهج ال. 3
  

      الزال النقاش االيبستمولوجي حول منهجيات البحث يف العلوم االجتماعية 

حلة احلسم يف اخليارات املنهجية لدى و اإلنسانية غري مفصول فيه بعد، وهلذا تبقى مر

الباحث من اعقد املراحل، ألن الباحث يكون مرغما على احلسم يف خيار منهجي يكون 

األقرب إىل اإلجابة عن إشكالية البحث ويف أحيان كثرية تكون اخليارات صعبة، غري أن 

  . اختيارنا مت من منطلق االقتراب من الفاعلني، أي من منتجي املعاين



  

،الذي   Balandier Georges )جورج بالونديي(هذا اإلشكال حتدث عنه و

، اليت تستعمل الكثري "املناهج الكمية"، مركزا انتقاده على " املناهجةأزم"يدخل فيما امساه 

من التقنيات من أجل نتائج ليس  هلا مفعول كبرب يف فهم اتمع، لذلك دعا بالونديي إىل 

   )3.(ني، وهو ما سعينا للقيام به يف هذه الدراسةعلم اجتماع يتم مع الفاعل

  

ورغم أن االتفاق يف املنهجيات مل حيدث وأن مت احلسم فيه يف جمال علم املعرفة 

املقاربة املنهجية اخلاص مبنهجية العلوم االجتماعية و اإلنسانية، إال أن املتفق عليه هو أن 

      )سيكوريل( ه مثالال ميكن أن تنشأ من فراغ نظري، وهو ما يِركز علي

A.Cicourelجيب أن ةإن كل خيار أو حسم يف جمال األحباث االجتماعي": بقوله 

وقد مت احلسم يف هذه الدراسة لصاحل املقاربة ). 4" (يكون له مقابل نظريا ومفاهيميا

األنثروبولوجة االتصالية كإطار نظري ملنهج الدراسة من أجل الوصول إىل تفكيك 

   .اإلشكالية

  

ونعتقد أن هذا اخليار املتبع هو األقرب إىل الواقع الفعلي للفاعلني االجتماعيني يف 

 اليت شكلت جمال انتقاد ةالوضعيات املختارة لدراسة،مبتعدين بذلك عن املقاربات املنهجي

أحد رواد  Blumer رواد علم االجتماع املعاصر، كما هو الشأن مثال بالنسبة لبلومر

 الذي انتقد بشدة جلوء الباحثني يف العلوم االجتماعية إىل وضع الثقة التفاعالت الرمزية

العمياء يف األدوات اإلحصائية املتطورة   و بناء النماذج الرياضية، وهو ما يذهب إليه 

   ) 5 (.أنصار الدراسات الكمية

  



، عن   Hymes Dell الذي يعترب من أوائل طلبة Sherzer Joel ولقد حتدث

ون ألنثربولوجيا االتصال إمكانية تكوين أفراد يكونون قادرين على تك" ضرورة أن 

القيام بأحباث حول جمتمعام األصلية، كباحثني وحمللني حمليني، كمشاركني ومالحظني 

 ) 6".(حمليني

  

وتساهم املقاربة األنثروبولوجة يف جمال هذه الدراسة يف جتاوز ما أمساه الفيلسوف 

حبدود التوجه االمربيقي، والذي يرى أنه إذا ما اعتمد  André Akoun )أندريه أكون(

يف الدراسات االتصالية، ال ميكن إال أن يعيد إنتاج أدبيات مهندسي االتصاالت الذين 

  )7. ( حد قولهى علآثار-مستقبل- رسالة- مرسل: خيتصرون مسار االتصال يف خمطط
                       

رى فيما يأيت الحقا، هي األقرب إىل إشكالية و املقاربة اليت اخترناها كما سن

الدراسة، باإلضافة إىل أا تتماشى مع انشغال ثقايف تتبناه مقاربة انثروبولوجيا االتصال، 

        ومن أجل حتقيق األهداف اليت رمسناها فيما سبق، استعملنا املسح الشامل للوثائق 

ا سيأيت ذكر ذلك بالتفصيل فيما يأيت و الكتب اليت تناولت بالدراسة منطقة القبائل كم

من الدراسة، وهي الطريقة اليت يصطلح عليها بعض املتخصصني باملنهجية بأنه منهجا 

  . مسحيا

كما استخدمنا املنهج التارخيي من خالل االطالع على الوثائق التارخيية املختلفة 

على  Maurice Angers  من قبلويعرف املنهج التارخيي. اخلاصة بتاريخ منطقة القبائل

إعادة بناء املاضي، بتفحص أحداثه انطالقا أساسا من الوثائق "أساس أنه عملية 

   )8 "(واألرشيف

  

  



  

  ميدان البحث و أدواته.4
  

إن االنتقال إىل امليدان هو أكثر من ضروري يف مثل هذه األحباث، لكن هذا 

ية، ألن امليدان حيمل الكثري من االنتقال ليس مسألة هينة من الناحيتني العملية و حىت النظر

الضغوط، غري أنه ال ميكن جتاوز هذا ألنه ال ميكن تصور أنثروبولوجيا لالتصال بدون 

االحتكاك بوضعيات خمتلفة،   و ضعيات ستكفل ضمان تراكم معريف يساهم يف إثراء 

الوضعيات هذه ااالت البحثية اهلامة اليت تبقى نادرة يف السياق اجلزائري، فرغم تنوع 

الثقافية يف اتمع، ال زالت  رقعة اجلهل باملعرفة االجتماعية العلمية للمجتمع اجلزائري 

  . تتسع، وهو إقرار يعتنقه اليوم الكثري من الباحثني يف العلوم االجتماعية يف اجلزائر

 
إن وضع الباحث يف علوم االتصال أعقد من غريه من التخصصات، حسب ما 

الذي أكد أن الباحث يف علوم االتصال  Williams Raymond  مسيراه رميون وليا

ميكنه أن يتخذ عدة أشكال يف البحث حسب ختصصه، لذلك ميكن أن يكون مالحظا 

يف بعض األحيان عندما يتعلق مبالحظة تطور املؤسسات و أثارها يف إطار علم االجتماع، 

    ق اخلاصة باإلدراك و الفهم قد يكون مهندسا يف اهتمامه بالتكنولوجيات    و األنسا

و الرقابة، ويصبح يف أحيان أخرى متخصصا يف الثقافة، مهتما باملعىن و القيمة، معىن هذه 

        ، ماألشعار أو تلك وقيمتها االتصالية، أو قيمة و معىن اللباس و اجلرائد   و األفال

لالتصال الشخصي،     و قد يصبح مهتما بعلم النفس بدراسته لنماذج معقدة و مركبة 

  )9(. و أخريا قد يكون فيلسوفا ولغويا، عندما يتحدث عن بنيات الكالم و االتصال

 



وما يقوله ويليمس نعتقد انه يشرح جيدا تعقيدات دراستنا، وتشعبها املتعدد 

وقد أكد . التخصصات، وهو حال الكثري من الباحثني يف جمال أنثروبولوجيا االتصال

دى دراساته على صعوبة امليدان، مؤكدا على ضرورة تنويع ميادين ايف وينكن يف إح

 الذي التقينا به يف إطار إجناز - ،      و قد عرب لنا الباحث)10(الدراسة األنثروبولوجية 

 عن إهتمامه بامليدان املختار للدراسة، - بباريس2000سبتمرب 26هذه الدراسة يف 

التنوع الثقايف الذي بإمكانه أن يساهم يف إثراء موضحا أن هذه امليادين حتمل الكثري من 

  )11(. أنثروبولوجيا االتصال و علم االتصال ككل

  

إن  انتقالنا إىل امليدان، انطلق من انشغال عام حول كيف كان سكان منطقة 

القبائل، الذين يقطن معظمهم يف مناطق معزولة وجبال وعرة، من أن يتصلوا و بأن 

 للمجتمع، و ليتطور هذا  أكثر مع قراءاتنا النظرية ألدبيات ةريحيدث تفاعل ضمن استمرا

أنثروبولوجيا االتصال و ألحاديثنا األولية مع كبار السن من  بعض شيوخ منطقة القبائل 

لتبدأ رحلة البحث . و مالحظاتنا للحياة اليومية للمنطقة يف فترة العطل الصيفية خاصة

 هتمع القبائلي من  أجل  ضمان استمرار يتعن الوضعيات االتصالية اليت يوجدها ا

           الرمزية، و هي رحلة استغرقت تسع سنوات من البحث و التأمل و التساؤل  

  . و املالحظات و الصياغة النهائية هلذا العمل

   

االنتقال إىل امليدان له سلطة تأسيسية ليس الختبار املفاهيم فحسب، بل ميكن 

 جديدة، و هو األمر الذي يشري إليه الكثري من املنظرين و علماء مكذلك أن يبين ملفاهي

مثال يؤكد يف كتاباته إىل أن انشغاله مبيدان  Bourdieu Pierre االجتماع، فبيار بورديو

إن أغلبية املفاهيم  اليت أطرت :"مالبحث يف اجلزائر  مكنه من إنتاج العديد من املفاهي



 علم االجتماع الثقايف ولدت من تعميم نتائج أعمايل أعمايل يف علم اجتماع التربية و

   .)12( . "االنثنولوجية و االجتماعية اليت أجنزا يف اجلزائر

  

الدراسات امليدانية "من جانب آخر أن    Katz Daniel كما أكد دانيال كاتز

 تفتح أفاقا جديدة لتطوير العلوم االجتماعية، كما أا ميكن أن تفجر  قواعد العمل

التقليدي املخربي،  من خالل تطبيق مناهج جديدة ملشاكل أكثر تعقيدا للعالقات 

  .)13(  اإلنسانية

    

يتمثل ميدان البحث يف منطقة القبائل بشكل عام منذ االحتالل الفرنسي للجزائر 

، ألن اهلدف كان حماولة البحث يف األشكال التقليدية لالتصال 1962إىل غاية سنة 

 يف ظل غياب وسائل االتصال اجلماهريية، فهي حماولة من أجل مجع ما مبنطقة القبائل

 ما كتب عن عظممتكنا من مجعه من خالل العمل امليداين و املسح البيبليوغرايف الشامل مل

املنطقة من قبل الباحثني و العسكريني الفرنسيني باألساس، وبعض الباحثني اجلزائريني 

  . كذلك

  

 لعملنا التوجه األساسية القبائل يف البحث امليداين، و وقد اخترنا بعض قرى منطق

 و جتارم، هؤالء مهذا  كان  مقابلة من حيملون ذاكرة اتمع يف و إدراكا امليداين 

الذين ينتمون إىل جيل يقترب من االنقراض، وكان امليدان متنوعا، ممثال نسبيا لتنوع 

 اجتماعية، رغم أن التمثيل هذا ليس منطقة القبائل من تضاريس و جغرافيا وتركيبة

هاجسنا  األساسي يف هذا البحث، ألن مفردة واحدة تكفي ألن تكون موضوع دراسة 

و حبث حبكم منطق منهجية انثروبولوجيا االتصال، لكن فضلنا تنويع و مضاعفة 



الوضعيات و الفاعلني يف البحث حىت نعطي للبحث أكثر احلظوظ للنجاح أو على األقل 

  . ليل من احتماالت الفشلالتق

  

وقد وقع اختيارنا على قرية بين حافظ يف بين ورتالن بوالية سطيف، وقرية أورير 

بقنزات   و الية سطيف ، وقرية تالة معلة بزكري بعزازقة والية تيزي وزو، وقرية عبادة 

 بأعفري، دائرة دلس والية بومرداس، و قرييت آيت عجيسة و إجذارن ببين معوش و الية

و هو ما يظهر للوهلة األوىل أن القرى املختارة تنتمي إداريا إىل أربع واليات . جباية

  . خمتلفة، وهي واليات سطيف، جباية، بومرداس، وتيزي وزو

  

تعرف هذه املناطق  تنوعا يف التركيبة االجتماعية و التضاريسية و اجلغرافية، مما 

يما تعلق مبدى تنوع أو تغري بنية يعطي للبحث فرص وضع هذا التنوع كعامل إضايف ف

  . هذه األشكال االتصالية موضوع البحث

و االختيار كان ألسباب عملية حبتة، ففي كل وضعية من الوضعيات السابقة كان 

لنا خمربا مكننا من الدخول والولوج إىل مقابلة مبحوثني سؤاهلم األول من خالل تنشئتهم 

ن جئت؟، أي سؤاهلم عن االنتماء، وهلذا كان من أنت؟و من أي"االجتماعية هو السؤال

 الدور الفاعل يف جناحنا ويف مقابلة هؤالء الذين مل يعد الكثري منهم من *هلؤالء  املخربين

هذه الدنيا، أما فيما تعلق مبنطقة بين معوش بوالية جباية  فإن األصول االجتماعية ألولياء 

         كانت كبرية يف البحث و املالحظةالباحث تنحدر من هذه املنطقة، وهلذا فاحلرية 

  . و املقابلة

   



، 2006إىل  2004 تعاملنا مع امليدان يف فترات متقطعة مدة سنتني من  لقد مت و

ماي 19 يف بين حافظ بوالية سطيف ،  من 2004مارس 21إىل 14وفق التوزيع التايل، من 

 2005مارس 30مارس إىل 21ن  بالنسبة ألورير  بقنزات ،  و الفترة م2004جوان 18إىل 

بقرية 2005جوان 15جوان إىل 01بثالة معلة بزكري بعزازقة والية تيزي وزو، والفترة من 

 بقرييت آيت عجيسة وإجذارن 2006أوت 31أوت إىل 1عبادة بأعفري، و يف الفترة بني 

  . ببين معوش و الية جباية

  

مقابلة، حيث مت مقابلة 30عدد املقابالت اليت أجريت يف كل الوضعيات تقدر  بـ

رجال، وهو عدد معترب، من منطلق أنه من الصعب مبا كان مع 14امرأة و16 مبحوثا، 30

االنشغاالت اليومية هلؤالء و تدهور احلالة الصحية للكثري منهم مع تقدمهم يف السن من 

كل إقناعهم باحلديث إلينا ،  و صعوبة وضعهم يف حالة من الثقة اليت جتعلهم يتحدثون ب

  .  حرية

  : وتتوزع عدد املقابالت وعدد املبحوثني حسب كل قرية كما يلي

  

 مبحوثني، امرأتان و رجل 03قرية  بين حافظ يف بين ورتالن بوالية سطيف  •

  . واحد

  رجال  03نساء    و 07  ، 10قرية أورير بقنزات  و الية سطيف  •

  دة و رجل واحد، امرأة واح02وقرية تالة معلة بزكري بعزازقة والية تيزي  •

   ، امرأتان و رجل واحد03قرية عبادة بأعفري، دائرة دلس والية بومرداس وزو    •

      ، أربع نساء 10.  و قرييت آيت عجيسة و إجذارن ببين معوش و الية جباية •

  رجال06و 



  .  مبحوث30   اموع

م مع و املبحوثني الذين تقابلنا معهم  اخترناهم انطالقا من  متغري تقدم سنه

   االحتفاظ بكامل قواهم العقلية، ألن اهلدف كان استقراء ذاكرة هؤالء وذاكرة أبائهم 

  . و أجدادهم ألن الذاكرة كانت وال زالت  تنتقل بشكل شفوي من السلف إىل اخللف

  

سنة، ومعدل العمر كان يف 95و57وقد كانت الفئات العمرية هلؤالء تتراوح بني 

 التقليدية لب جيدا مع اهلدف و هو احلديث عن األشكاسنة، وهو ما يتناس75حدود 

وهذا أمر أكثر من مهم خاصة . إىل منتصف القرن املاضي19لالتصال من منتصف القرن 

إذا علمنا أن كل املناطق املدروسة عاىن سكاا من آثار قطيعة عنيفة القرن املاضي مع 

من قطيعة على مستوى النمط اجلرائم اليت ارتكبها اجليش الفرنسي، مع ما يشكل ذلك 

و ميكننا التعريف بالقرى املعنية بالدراسة . املعيشي والوسائل املادية لإلنتاج التقليدي

    .بشكل خمتصر من حيث موقعها اجلغرايف أساسا، وبعض اخلصوصيات لكل قرية

  

    .  قرية  بين حافظ يف بين ورتالن بوالية سطيف

  

م شرق اجلزائر العاصمة، لك350عد وتسمى كذلك آث حافط، و تقع على ب

 هلذه القرية بين ورثالن، عني ة كلم من مدينة سطيف، و من بني املدن ااور70وعلى 

و ال يوجد يف القرية اليوم إال املئات من السكان حبكم . لقراج، بين شبانة، وبين معوش

كهرباء هلذه ومل تدخل ال. اهلجرة نظرا لصعوبات العيش وعدم توفر فرص العمل للشباب

  . القرية إال يف اية القرن املاضي

  



و قد عرفت هذه الناحية مبدرستها القرآنية، و بعاملها الديين الشيخ املولود احلافظي 

األزهري الذي درس و علم يف جامع األزهر، و قد ذكر املبحوثون هذا يف مقابالتنا، مما 

فتخر السكان بانتسابه للقرية، مما يؤكد أن الشيخ كانت له سلطة معنوية يف املنطقة، وي

يتسوق سكان قرية بين . يوضح أن هؤالء يعتقدون انه معلم أساس  من هوية القرية

  . حافظ يف السوق األسبوعية لبين ورثيالن، واليت تعقد كل يوم مجعة

  

  

  قرية أورير بقنزات  و الية سطيف  

  

قنزات، وهذه القرى تعترب قرية اورير بقنزات واحدة من قرى بلدية و دائرة 

متنوعة وكثرية، كقرية مثنقاش، ثوريرت يعقوب، تيزي جمرب، إغيل حلميس، ثوريرت 

  .  متاللت، فومالل،تاماست، ثيغرت، سيدي اجلودي وغريها من القرى

  

تقع هذه القرية غرب والية سطيف على السلسلة اجلبلية جلبال البابور، وهي 

  . وبلديات واليات برج بوعرريج كزمورة وغريهاحماطة ببلديات حربيل، و عني لقراج، 

   

كلم 147أالف نسمة على مساحة تقدر بـ 8يبلغ عدد سكان قنزات ككل 

مربع،  و تارخييا، تنتمي قرية أورير و كل قنزات إىل مجاعة بين يعلى، اليت حتمل اسم 

    يعيش سكان هذه القرية من الفالحة أساسا، خاصة،  من التني. 1061مؤسسها سنة 

السوق األسبوعية  هلذه القرية هي سوق قنزات اليت تعقد كل يوم . و الزيتون والبلوط

  .  أربعاء

  



 

  قرية تالة معلة بزكري بعزازقة والية تيزي وزو   

  

حتمل هذه القرية اسم ينبوع من ينابيعها، وتقع قرية ثالة معلة  يف بلدية زكري 

كم من مدينة تيزي وزو، و هي واحدة من 51بدائرة عزازقة بوالية تيزي وزو، على بعد 

قرية تتشكل منها بلدية زكري، و قد عرفت هذه القرية يف العشرية األخرية  من القرن 32

املاضي و بداية القرن احلايل أحداث عنف يف إطار األزمة األمنية اليت عاشتها اجلزائر، مما 

ر دائرة عزازقة، وبقيت القرية  إىل مقء سكاا إىل مغادرة القرية  و اللجوةدفع بأغلبي

تقريبا ميدانا للصراع الدموي بني قوات األمن  و اجلماعات املسلحة، و تشري األرقام 

ساكن بسبب املخاطر 3700الرمسية اليوم إىل أن كل منطقة زكري مل يعد فيها أكثر من 

  . األمنية

رى فيها إىل و الشيء املميز يف املنطقة هذه موضوع الدراسة، أنه تبقى بعض الق

تاريخ حترير  هذه الدراسة  بدون كهرباء، فشبكة شركة الكهرباء مل تصل هياكلها بعد 

إىل قرى بونعمان، و تيزغارين، و أمالو، وهو ما يعين أن سكان هذه القرى يعيشون يف 

عزلة على مستوى التعرض للتلفزيون على األقل، وهي وضعية قد تشكل جماال ألحباث 

 .     ات مجاعة اجتماعية تعيش بدون كهرباء يف مطلع هذا القرنأخرى حول سلوكي
 

  قرية عبادة بأعفري، دائرة دلس والية بومرداس 

  

كم من مقر 70م من دائرة دلس، وعلى بعد ل ك20تقع هذه القرية على بعد 

م من اجلزائر العاصمة، حيدها شرقا منطقة تيغزيرت بوالية ل ك120الوالية بومرداس، و 

  . تيزي وزو، و غربا منطقة دلس، و مشاال البحر–و، وجنوبا منطقة ماكودة تيزي وز



  

 وما تتميز به منطقة أعفري باملقارنة مع القرى األخرى موضوع الدراسة ، هو 

تنوع تضاريس املنطقة وانفتاحها على البحر، باإلضافة لقرا من عدة مناطق تتحدث 

وهو ما يعطي للمنطقة أمهية إضافية من الناحية فيها عدة مجاعات اجتماعية اللغة العربية، 

  . العلمية خاصة يف حديثنا عن االتصال

  

  قريتا إجذارن و آيت عجيسة  ببين معوش 

  

 قرية و هي بلدية مشهورة أساسا بطابعها 17     تضم بلدية بين معوش أكثر من   

لغريب لوالية جباية الفالحي،    و بكوا منطقة جبلية تقع بلدية بين معوش يف اجلنوب ا

حيدها من الشمال كل من، بلدييت مسعون وبرباشة ، و من اجلنوب بلدية بين ورتيالن ، 

أما شرقا فتحدها بلديتا بين موحلي و بين شبانة ، و يف اجلهة الغربية حتدها بلديتا 

، يتميز 1991 نسمة حسب احصائيات 15457صدوق و بومحزة ، يبلغ عدد سكاا 

بين معوش بشتاء بارد و ممطر، و بالثلوج الكثيفة مبا أن  املنطقة تقع على مناخ منطقة 

م أما فصل الصيف فهو حار على العموم 1200 علو .  

  

يف اجلنوب الشرقي ) اجيسن كما يسميها أهل املنطقة (تقع قرية آيت عجيسة 

جيسة من تعترب قرية آيت ع.  كيلومترات 09 لبلدية بين معوش  تبعد عن مقر البلدية ب

        أكرب القرى على مستوى بلدية و دائرة بين معوش ، من حيث الكثافة السكانية 

تقع قرية إجذارن على بعد .  نسمة 3000و املساحة ، حيث يتعدى عدد سكاا 



كيلومتر واحد و نصف الكيلومتر عن مقر بلدية بين معوش و بالتايل فهي األقرب من 

  . ة آيت عجيسة مقر البلدية باملقارنة بقري

  

" إجذار " حدثنا العديد من شيوخ القرية ، أنّ إجذران اسم القرية هو مجع ل 

، فاالسم حسبهم يشري إىل مرحلة  تارخيية ليست )مبعىن البيت القصديري باللغة العربية (

بالقدمية قد تعود إىل بدايات دخول اإلستعمار الفرنسي إىل مدينة جباية حيث صعد أحد 

و بىن بيتا من الطوب ، ) أو إميازيثان بتعبري أهل املنطقة" (مزيتة " ة جماورة سكان قري

        إىل هذه البيوت القصديرية" مزيتة" ليتواىل بعد ذلك انتقال العديد من سكان  

. حتمل هذا االسم إجذران " اجلديدة " فأصبحت هذه القرية ) أو إجذران باللغة احمللية(

ر قرية يف منطقة بين معوش مساحة و سكانا ، حيث ال يتعدى أصغ" إجذارن " تعترب 

   . نسمة 300عدد  سكاا 

  

 هذه الدراسة من اإلجابة عن تساؤالتسنحاول أما بالنسبة ألدوات البحث، 

 طبيعة الدراسة ، متفاديني كل األدوات اليت تدخل األدوات األقرب إىلخالل استعمال 

نعتقد أا ال ختدم موضوعنا وال املقاربة النظرية اليت مت يف نطاق الدراسات الكمية و اليت 

ات هي من عمق ، لكون هذه التقنيوقد مت استبعاد هذه التقنيات و األدوات تبنيها، 

  .الدراسات الكمية وهو ليس جمال دراستنا

  

وما يعزز توجهنا يف تفادي كل األدوات الكمية و اإلحصائية، ماذهب إليه العديد 

 االجتماع املعاصر،و منظري أنثروبولوجيا االتصال، من أن هذه األدوات من رواد علم

 سيكوريلالكمية تبتعد عن حقيقة اتمع وواقع الفاعلني االجتماعني، وهو ما ذكره 



Cicourel  مثال ":تفرض إجراءات رقمية اإن أدوات القياس ليست صاحلة أل 

جتماع، وعن مفاهيمهم القائمة على خارجة عن العامل االمربيقي كما يصفه علماء اال

   )14 (."أساس هذا الوصف

  

إذن األدوات الكمية و اإلحصائية ال يتم استخدامها  كثريا من قبل علماء 

األنثروبولوجيا  و من قبل العديد من املدارس التفاعلية االجتماعية املعاصرة، و لذلك فإن 

ن الفاعل االجتماعي و من وضعيته أدواتنا املختارة يف دراستنا دف إىل االقتراب م

االجتماعية و االتصالية بغية الفهم أو على األصح التقليل من الغموض وسوء الفهم الذي 

  . يكتنف املعرفة االجتماعية و االتصالية خاصة تلك املتعلقة باتمع الذي نعيش فيه

  

داين من أجل تأكيد إن طبيعة موضوعنا تبني أننا مل ننتقل إىل امليدان يف حتقيقنا املي

وهلذا كله مت . فرضيات أو نفيها، بل ما نقوم به هو استقراء تأويل ما مجعناه من امليدان

استخدام املقابلة كأداة أساسية يف البحث، واليت تسمح بشكل أو بآخر بإعطاء الكلمة 

ملفردات جمتمع البحث، باإلضافة إىل املالحظة و مسح وايف لكل األدبيات اخلاصة 

تاريخ الثقايف، االجتماعي والسياسي الذي حتدث عن منطقة القبائل من منتصف القرن بال

املاضي و ما قبل املاضي، وهي الكتابات اليت رغم طابعها اإليديولوجي االستعماري توفر 

  . لنا بعض املؤشرات واملعطيات اهلامة اليت تضيء لبعض مما توصلنا إليه يف امليدان

  

استخدامها يف هذه  الدراسة تتالءم جيدا مع طبيعة الدراسات إن املقابلة اليت مت 

الكيفية اليت تعترب دراستنا هذه واحدة منها، كما أا تتالءم مع كل الدراسات اليت تتناول 

بالدراسة ما حيدث يف اتمع، خاصة إذا ما مت تعريف علم االجتماع بأنه علم املقابلة 

   )15. ( Hughes  )هيوز(على حد ما أكده 



 
إطار املقابلة فإن الشخص املبحوث تكون له سهولة 'و الذي أضاف بأنه يف 

استثنائية يف التعبري، لذلك فإن املقابلة تكون حمل توافق بني الباحث و املبحوث، حيث 

 وهو)16" (تترك احلرية للمبحوث للتعبري مع تدخل ثانوي للباحث من أجل تسيري املقابلة

ساعة  ونصف الساعة من 36نا املختلفة و اليت مسحت لنا بتسجيل ما عملنا به قي مقابالت

املقابالت املختلفة مع أشخاص من اجلنسني عاشوا طفولتهم يف الغالب يف بدايات القرن 

 . وهي القرى املشار إليها سالفا. املاضي يف جهات متعددة من منطقة القبائل

  

عية ليست سهلة على وقد كانت مهمتنا هذه صعبة، طاملا أن املقابلة كوض

الباحث، الذي بذل جهدا معتربا من أجل كسر كل الشكوك اليت تنتاب بعض املبحوثني 

حول الغاية من هذه املقابالت و من طرح هذه األسئلة، وهو أمر يدخل يف نطاق عمل 

  خاصة و أنه ذهب إىل اختيار املقابلة املفتوحة .  الباحث الذي كان يتوقع هذه العوائق

 تعترب من أصعب األنواع على املستوى العملي و اإلجرائي على حد ما أكدته و اليت

  .)17( Madeleine  Grawitz  ) مادلني غرافيتز(الباحثة 
 

 
ففي حدود علمنا و حبثنا، ال نعتقد أنه توجد أية  أما خبصوص املصادر املكتوبة،

منطقة القبائل، و ال دراسة تناولت موضوع حبثنا،  أي األشكال التقليدية لالتصال يف 

نقول هذا من أجل إظهار أسبقية ما نقوم به أو شيئا من هذا القبيل، ولكن فقط من أجل 

: التأكيد على عدم متكننا من قراءة أي حبث أو دراسة تناولت هذه اإلشكالية بالدراسة

  كيف كان اتمع اجلزائري يتصل يف غياب وسائل االتصال اجلماهريية؟ 

  



احث يف ظل هذا الفراغ املعريف حول االتصال يف اتمع اجلزائري، وقد واجه الب

ونقص املعرفة االجتماعية و اإلجابات عن الكثري من التساؤالت،  االختيار بني مسألتني، 

. إما االستسالم  و تغيري موضوع البحث، أو االستمرار مع خماطر عدم إمتام املشروع

ما أردنا، على الرغم من أننا غري متأكدين من جناحنا ولقد فضلنا الطريق الثاين، وكان لنا 

  . يف التناول، غري أننا نفترض بأننا طرحنا األسئلة اليت جيب علينا طرحها

  

واجهنا هذا النقص  يف التراكم املعريف، و  باإلضافة للمقابلة و املالحظة يف 

 خاصة اليت أجنزت مبسح شامل جلل األدبيات االستعمارية  البحث امليداين، قام الباحث

املمتدة من منتصف القرن التاسع عشر إىل   حول منطقة القبائل، و هي الدراسات

  .وهي الكتابات املعروفة باخلصوصيات اليت أشري إليها سابقامنتصف القرن املاضي، 

 
 )فرانسوا الميدورفر (وقد استعنا يف تصنيف هذه األدبيات بعمل الباحث 

Leimdorpher François (18).  الذي ميز بني مخس مراحل لربوز اخلطاب العلمي 

   : يف لو املعريف للدراسات الكولونيالية حول اجلزائر تتمث

  

  )1830(قبل احلملة االستعمارية -1

  ).1870-1830(مرحلة الدراسات العسكرية-2

  وهي الدراسات اليت جتمع بني العلم ).1914-1870( و البندقية ةمرحلة الكتاب-3

  . و القوة 

 اليت متثل الرجوع إىل الدراسات العسكرية و األكادميية 1930الذكرى املئوية -4

  . معا

  .وهي متثل مرحلة املقاومات املنظمة) 1914-1870(عودة البندقية -5



  

و من حيث طبيعة الدراسات ميكننا تصنيفها إىل ثالث، الدراسات االستكشافية             

وقبل التفصيل يف هذا التصنيف ويف . ات األكادمييةو  الدراسات العسكرية والدراس

استفادتنا منه فما خيص جمال حبثنا، فإننا ننبه على أمر أساسي أن مسامهة الباحثني 

   )فرانسوا الميدورفر(ضعيفة جدا، وهو ما يرجعه  اجلزائريني يف هذه الدراسات

Leimdorpher François ساق التعليمية اليت كسرت األنةاالستعماريإىل السياسة      

و التكوينية التقليدية كاملدارس القرآنية والتعليمية األخرى اليت كانت ال تتحكم فيها من 

   (19) . جامعات معربة يف تونس و يف املغرب  الوقت الذي مسحت بتأسيس  يف قبل،

  

 اليت أسستها توتوضح اإلحصائيات كذلك أن عدد اجلزائريني يف اجلامعا

 كان عددهم 1920سية االستعمارية كانت أكثر من ضعيفة، ففي سنة السلطات الفرن

باملائة من اموع الكلي للطلبة، يف سنة 3.4يف كل كليات جامعة اجلزائر، أي نسبة 47

 يف ة من احتالل اجلزائر، أحصى عميد اجلامعن، أي بعد عشر سنوات وبعد قر1930

 1936باملائة، ويف 4.5لبا أي نسبة طا2014طالبا جزائريا من جمموع 92تقريره السنوي 

طالبا من 112كان هناك 1938 باملائة، ويف 4.16أي 2258 من جمموع 94كان عددهم 

باملائة، لتتقلص هذه النسبة سنة بعد ذلك، حيث كان عدد الطلبة 5أي 2211جمموع 

  .  (20) باملائة4.18أي نسبة 2246طالبا من جمموع 94 اجلزائريني يقدر بـ

  

عطيات توضح سيطرة النظرة االستعمارية على هذه الدراسات فاملعرفة كل هذه امل

 Lucas.P et) لوكاس وفاتان(العلمية يف هذه الفترات كانت قضية احتالل كما أكد 

Vatin  (21)  ، م وتتطور يف امليدان بتطور فقد بدأت هذه الدراسات مع العسكريني و

  .العمليات العسكرية



  

  )1830(قبل احلملة االستعمارية : ية الدراسات االستكشاف-1

  

و ميكن احلديث هنا عن الدراسات االستكشافية، حيث بدأت الكتابات 

االستكشافية من أجل فهم اتمع اجلزائري بغية احتالله منذ السنوات األوىل للقرن 

   . استمرت حىت اية القرن الثامن عشرالسابع عشر، و

  

          ئق من اجتهاد الكثري من املعاصرين وقد كانت هذه املخطوطات و الوثا

، و كانت تم كثريا 1830و املسافرين  و القناصل املتوجهني إىل مشال إفريقيا قبل سنة 

بوصف العادات   و أخالقيات و قيم اجلماعات واملماليك الرببرية، كما أا ركزت 

ميزة للوسط الطبيعي للمنطقة، اهتمامها على التاريخ االجتماعي   و األبعاد اجلغرافية امل

وكان الباحثون و النقاد يصفون تلك األدبيات باملرحلة االستكشافية، مما يدل على أن 

  . 1830مشروع استعمار اجلزائر بدأ قبل 

 Peyssonnel  )بايسنال( ومن بني أهم ما كتب يف بدايات هذه املرحلة مسامهة 

ابات هامة حول اجلزائريني بني سنة الذي ترك كت Shaw )شاو( و كذلك 1725يف سنة 

، وحينها كان مسافرا إجنليزيا إىل اجلزائر قبل أن يعني كممثل 1752إىل سنة 1720

    .(22) للكنيسة لدى القنصل الربيطاين يف اجلزائر

  

و كانت هذه الكتابات و النصوص مبثابة توجيهات و إرشادات عملية اعتمدها 

ىل أرض إفريقيا، إضافة إىل الوثائق التارخيية حول اجلزائر اجلنود الفرنسيون أثناء دخوهلم إ

  . اليت نشرت يف بوسطن  Shaler (23) )شالر( للقنصل األمريكي

  



إميل ( ومن بني أهم الدراسات يف هذه املرحلة، جند الدراسة املشهورة لـ

إذ وما يهمنا يف هذه الدراسة ما يتعلق مبنطقة القبائل،  Carette . E,،(24) )كاريت

   تعرض بالتفصيل إىل املعطيات الثقافية وحيزا هاما هلذه املنطقة ،  خصص هذا الباحث

 يف ف هلذه املنطقة،  وقد عمل املؤلةو التارخيية و كذلك ألهم اخلصوصيات االجتماعي

هذه الدراسة تعترب من بني . الوقت ذاته على رسم أهم املخططات اللغوية للغة األمازيغية

  .، حيث حتتوي على أربعني جملداأضخم الدراسات

  

  ). 1870-1830( الدراسات العسكرية-2

  

وقد قامت هذه األحباث على يد العسكريني يف امليدان، إذ صاحبت احلملة 

مباشرة، وامليزة يف هذه الدراسات أن أصحاا ضباط مكونون للجيش الفرنسي و يف نفس 

  . الوقت هم الباحثون و املنتجون هلذه الدراسات

  

ويتفق أغلبية املؤرخني هلذه الفترة على أن الدراسات التارخيية العسكرية هي تلك 

     ) لوكاس( ، وهو ما يؤكده مثال كل من1870و 1830األحباث اليت امتدت بني سنة 

  . Colonna Fanny (26)  )فاين كولونا(و Lucas.P et Vatin  (25) )فاتان( و

  

 من أول هذه الدراسات و أشهرها، فدراستهما )لوترنو(و ) هانوتو(وتعترب أعمال 

، صنفت ضمن  املشاريع البحثية 1893صدرت سنة  ) 27"(منطقة القبائل وأعرافها'بعنوان

الكربى ملشروع اجلزائر الفرنسية خاصة إذا علمنا أن الفترة التارخيية اليت أجنزت فيها سنة 

  احلداد يف منطقة القبائل جاءت قبل االنتفاضة الكربى للقائدين املقراين و 1868

  



 )28(" جول ليورال'و إىل جانب هذه الدراسة، صدرت دراسة أخرى مهمة لـ

 العسكرية تحول األعراق الرببرية ملنطقة قبائل جرجرة، وتندرج ضمن حقل الدراسا

اليت تبلورت خاصة بعد جناح احلملة االستعمارية اليت هيأت أرضيتها األحباث 

،  وما مييز هذه الدراسة أكثر هو تاريخ 1830 قبل سنة تاالستكشافية اليت تكثف

  . 1892صدورها، وهو اية 

  

            وما يهمنا يف هذا الكتاب أكثر  هو ما تعلق بتحليل اجلوانب التارخيية 

و االجتماعية للمنطقة، وكذا خمتلف النشاطات االقتصادية و الثقافية للقرى القبائلية، وأهم 

ها هذه الدراسة متثلت يف حماولة حتليل و تفسري تارخيي و اجتماعي نقطة توقفت عند

للحركة الثورية اليت ظهرت يف منطقة القبائل  و يتعلق األمر حبركة املقاومة الشعبية 

  . 1871للقائدين املقراين و احلداد سنة 

  

  

  الدراسات األكادميية

  

ني يف إطار أحباثهم وتتميز هذه الدراسات عن السابقة بكون معديها من اجلامعي

و العرفية  اجلامعية  و األكادميية،  متحورت هذه األحباث أساسا حول االيدولوجيا العلمية

لإلدارة االستعمارية، حيث بقيت األحباث رغم طابعها األكادميي يف خدمة املشاريع 

حبثنا وهو منطقة جمال  خيص فيما  )29(إميل مسكراي االستعمارية، ويعترب الباحث 

.  أنريه باسيه،قبائل أحد أهم اجلامعيني املمثلني هلذا النوع من الدراسات باإلضافة إىلال

 : يف إطار ما كان يعرف بـ(30)لتتبعها دراسات اآلباء البيض 

Fichiers de Documentation Berbère  .  



  

  
وما مييز أكثر الدراسات يف مواضيع األحباث جبامعة اجلزائر يف هذه املرحلة ، هو 

اجلزائر "االنقسام الكبري الذي كان واضحا يف الوسط األكادميي اجلامعي بني أنصار 

الذين كانوا يضعون مسألة شرعية اخلطاب الكولونيايل " اجلزائر جزائرية'و أنصار 'فرنسية

   . حمل شك وتساؤل

  

وتكشف اإلحصائيات اخلاصة مبواضيع األحباث جبامعة اجلزائر، عن مناقشة 

، وهي مقسمة من اجلانب املوضوعايت 1962إىل سنة 1911عية من سنة أطروحة جام300

  : على النحو التايل

  

  1962إىل 1911حسب املواضيع من  جبامعة اجلزائر جدول يوضح توزيع األطروحات اجلامعية 

  

 %  عدد املواضيع  البلد
  36.66  104  اجلزائر

  07.0  21  مشال إفريقيا

  07.66  23  املغرب

  04.33  13  تونس

  الدراسات اإلفريقية
  

17  05.66  

  40.66  122  مواضيع فرنسية

  100  300  اموع
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 التالية نشأ  بعضها من صلب أنثروبولوجيا االتصال، وبعضها اآلخر مإن املفاهي

 ةنشأ من  علم االجتماع املعاصر ومن األنثروبولوجيا العامة، و ستكون املفاهيم الثماني

 يف طرحه لنموذجه (32) ، هي  املفاهيم اليت جاء ا مؤسس أنثروبولوجيا االتصالاألوىل

  . الذي سنتناوله يف شرحنا للمقاربة النظرية للبحث

  

  .أجواء االتصال وقت و و، وحدده يف مكانsetting : : السياق-1

  .كل املشاركني سواء أكانوا قد اخذوا الكلمة أو ال Participants : : املشاركون-2

  ويقصد به هدف و نتاج اللقاء Ends:  :اهلدف أو املنتهى-3

  . ويقصد به الرسائل يف حد ذاا، يف موضوعها و يف شكلهاActs: :األفعال-4

   . ، أي خصائص نربة الرسائل اخلصائص الربوزودية للرسائلKeys ::النربة-5

    ن الوسائطويقصد ا وسائل االتصال، وتتضمInstrumentalities : :الوسائل-6

               لغات، هلجات، -اللغة املنطوقة، املكتوب، وااورة، واملدونات-و القنوات

  .-و مستويات اللغة

 معايري التفاعل اليت تضبط أخذ الكلمة و توزيعها، وقواعدو معايري Norms :: املعايري-7

  .ماعية و الثقافيةالتأويل اليت تأخذ بعني االعتبار اخللفيات و االختالفات االجت

ويقصد ا أنواع أو أمناط اخلطابات، أي الفئات اليت يصنف  Genres:  : األنواع-  8

  . قصص، حكايات غريبة، مآسي- من خالهلا أعضاء مجاعة ما نشاطام اللفظية

 
  



         غالبا ما يستعمل مفهوم ما هو تقليدي، يف عده ختصصات:مفهوم التقليدي-9

ة املعىن، غري أنه ميكن التأكيد على أن املعىن األكثر اتفاقا بني خمتلف و مبضامني متفاوت

االخنراط يف النظام "و" اجتماعياةو املعايري املرتسم التوافق مع القواعد "التوجهات، هو 

     يسري ' - يحسبما يرى بالولندي–إن التقليدي ". اخلصوصي للمجتمع و لثقافة معينة

 الفردي، و يف جمال العالقات التأسيسية للحياة و يدخل يف الوعي اجلماعي و

  ). ) (33االجتماعية

  

 الذي  للداللة على الـتأثري هذا السياقويستعمل يف  :)Interaction( التفاعل-10

يف تبادهلم عندما يكونون حاضرين مع بعضهم - أفراد أو مجاعات-يقوم به الشركاء،

يف وضعيات وجه لوجه أو يف أحاديث البعض، و ميكن هلذه التفاعالت أن تكون موجهة 

 مشترك يف الشارع أو يف الفضاء رمتبادلة، أو غري موجهة كأن تكون يف وضعيات حلضو

   .(34) العام

 
 

 الزمان - واملقصود ا ثنائية الفضاء    Situation sociale : الوضعية االجتماعية-11

تركان يف احلضور اليت يتم حتديدها بشكل تعاقدي، حيث أن شخصني أو أكثر يش

   .(35) ويتقامسان اللغة  و االتصال والنشاطات

 
 اال الكامل اخلاص بتجربة الفرد احملاط باألشياء و األشخاص : عامل احلياة اليومية-12

، وهو العامل الذي (36) يف احلياةفواألحداث و اليت يالقيها يف سعيه إىل حتقيق األهدا

  . تساءل يف غالب األحيان عنهيعيشه الفرد بشكل روتيين و ال ي

  

 



   السابقة األدبيات.6

  

 يف الدراسة أو تلك ةالسابقة اليت ختص املقاربة النظرية املتبناعتقد أن الدراسات ن

وهو الواقع الذي  ، إال ما ندر غري متوفرة يف اجلزائر،املتعلقة بأشكال االتصال التقليدية 

األطروحات األكادميية يف فضاء احلياة ميكن إقراره من خالل العودة إىل األحباث و

  . اجلزائرية و حىت املغاربية كما سيأيت يف الفصول الالحقة

  

مبقاربة  تك ، وحتقائمة على خلفية أنثروبولوجيا االتصالومبا أن هذه الدراسة 

 و تعرف ينظرية معاصرة بدأت تطبيقاا امليدانية يف منتصف السبعينيات من القرن املاض

شري فقط ن، ساحلاضر تطويرا ملحوظا، خاصة مذ التسعينيات من القرن املاضي يف الوقت 

 خمتلفة من الدراسة ذه املقاربة النظرية، ومن تتناولت إشكالياإىل بعض الدراسات اليت 

   : بني هذه الدراسات ميكن أن نستعرض أن يلي

  

  )37. (1979سنة   Stuart J. Sigman   دراسة ستوارت سيقمان-1 

  

هي دراسة متت مبقاربة انثروبولوجيا االتصال، حيث اهتم الباحث بدراسة قواعد و

احملادثة     و التخاطب يف دار للعجزة يف فيالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية، وقد اهتم 

  .  و األشخاصتهذا البحث بدراسة بنيات االتصال وليس املؤسسا

  

 االتصال، مؤكدا أن ذلك يرجع من وقد شرح الباحث سبب اختيار انثروبولوجيا

بني ما يرجع إىل اهتمام هذه املقاربة بدراسة و حتليل السلوك يف إطار وحدات اجتماعية 



مدة مخسة -1978 من جانفي إىل ماي ةورمزية أكثر اتساعا، وقد امتدت هذه الدراس

الزوار     جمموعة من األحاديث بني املقيمني يف دار العجزة و لأشهر قام الباحث بتسجي

و عمال هذا املركز ، ويف ذات الوقت مجع الباحث مالحظات أخرى متعلقة بنشاطات 

اجتماعية خمتلفة، وانتهى صاحب الدراسة إىل مقابلة هذه األحاديث و املالحظات 

  . مبختلف النشاطات االجتماعية والنقاط الفيزيائية    والعالقات الشخصية داخل املركز

  

 جمموعة من االستنتاجات مسحت له بالتأكيد على أن  حتليل و انتهى الباحث إىل

كما هو الشأن بالنسبة للمحادثة يف هذه –القواعد اليت حتكم سلوكا اجتماعيا ما  

 من شأنه أن يؤدي إىل عمل أكثر اتساعا ويتعلق األمر بدراسة القواعد اليت تدير -الدراسة

 . احلياة يف اتمع
 
 : بعنوان    Emmanuelle Lallement  دراسة إمانويل الملون-2

« Au marché des différences Barbes ou la mise en scène d’une société 
multiculturelle .Ethnologie d’un espace marchand Parisien »  

   ةوهي أطروحة تقدمت ا الباحثة لنيل شهادة دكتوراه يف األنثروبولوجيا االجتماعي

   (38).و االثنولوجيا

 
يف  Barbes )بارباس(، على حتليل ديناميكية سوق حبي ةارتكزت دراسة الباحث

وقد اهتمت الباحثة باإلضافة للعالقات الفضائية يف السوق .  بباريس18الضاحية 

الستعراض االتصال االجتماعي يف هذا الفضاء، وقد خلصت صاحبة البحث للقول بأن 

ء فضاء لالتصال يتم حتديده اجتماعيا من وضعية الفاعلني يف فضاء السوق يقومون بإرسا

  . الفضاء يف حد ذاا

  



حسب ما أكدته –وضعية السوق املختار للدراسة، جد مهمة من الناحية املعرفية 

 حيث أن األصول االجتماعية و الثقافية للمتسوقني وللتجار متعددة وخمتلفة، - الباحثة

جمتمع "إن االتصال  يتم بشكل فكرة فكل شخص أجنيب باملقارنة مع اآلخر، لذلك ف

، وبذلك تعتقد الباحثة أن الذي حيدث يف السوق هو أن كل شخص فيه 'متعدد الثقافات

يلعب على وجوده يف جمتمع متعدد الثقافات، فبشكل ختيلي كل الناس يتشاون، وكل 

ا كلنا الناس خمتلفون، و حيث نكون خمتلفني ألننا متشاون، وحيث نكون متساوين ألنن

أنثروبولوجيا االتصال على  Emmanuelle Lallement وذه الدراسة فتحت. خمتلفون

إشكالية التعدد الثقايف واليت مل يسبق وأن مت تناوهلا من قبل مؤسسي هذا التوجه خاصة يف 

  . النطاق احلضري

  

   (39)  حول االتصال القبلي يف إفريقيا Lohisse Jean دراسة لوهيس جون-3

  

     من التساؤل حول سبب وجود توجه العتبار  Lohisse Jean   جون لوهيسانطلق

ما هو تقليدي بأنه قدمي و مبتذل و متخلف، وهو ما يراه بأنه يشكل موقفا غري علمي، 

وهلذا بدأ الباحث من طرح تساؤالته حول سر اعتماد التبادل الشفوي  كأساس يف 

جتماعية، ويف ذات  الوقت جند أنه يف االتصال يف بعض الفضاءات  و الوضعيات اال

   وضعيات أخرى ال يؤخذ إال باملكتوب؟

  

أكد الباحث أن هذا التساؤل شغله منذ بداياته العلمية، موضحا بأن ما جاء يف كتابات 

أنه ) لوهيس(ساهم يف تطوير هذا االنشغال ، ومنها أوضح  Dell Hymes  )دال اميس(

لغة، غري أن هذه القواعد هي اجتماعية و ثقافية كما فهم أن الكالم يقوم على قواعد ال

لذلك حاول الباحث اعتمادا على هذا التوجه النظري . Dell Hymes  أوضح ذلك



البحث يف مدونات االتصال يف سياقات خمتلفة، بدأها يف هذه الدراسة بالبحث يف سياق 

  . إفريقيا السوداء

  

 ت، النساء و الثقافة حول احلانا)لورا سرباديل(دراسة للباحثة -4

  

وقد اهتمت الباحثة بدراسة حول العامالت يف احلانات، حول تقسيم العمل يف 

هذه الدراسة عرفت .(40) هذا الفضاء، و رمزية الفضاء، وتفاعل املرأة يف فضاء رجايل

 Dell أعمال الباحثة اليت بدأت عملها خبلفية. شهرة كبرية عند صدورها يف فرنسا

Hymes ا كذلك، أو ضحت بأن البنية االجتماعية هي خصوصية ثقافية عاملية تلتصق

،   لذلك بدأت الباحثة عملها يف امليدان بطلب هوية بعض األفراد داخل تالسلوكيا

  . احلانات من أجل أن تتمكن من تصنيف الفاعلني و أفعاهلم

  

ملتعددة وحىت تربط بني األحاديث اليت تدور يف احلانة يف عالقاا بالوضعيات ا

. املوجودة، بدأت الباحثة بالتساؤل عن كيفية استعمال احلضور للكالم و ألي غرض

        وخلصت الباحثة لوضع جمموعة من املالحظات تصب يف التحليل األنثروبولوجي 

  .  و الثقايف لنظرة الرجال لعمل املرأة يف احلانات

  

  

  

  

 



 KlinKenbergJ )ينكانبارغكل( و Latin )التان( وRacelle )رسال( دراسة -5

  1981، والصادرة سنة (41)حول األحاديث و الكالم يف قاعة حالقة

  

وكانت هذه الدراسة كما يقول أصحاا منطلقة من دراسة مكان ختاطيب مفضل، 

قاعة حالقة خاصة بالرجال، وهي القاعة اليت تقع يف حي غري جتاري مبدينة فرونكفونية 

لب سكانه من العجزة،  ويعلل أصحاب  الدراسة  األمهية  ألف ساكن ، اغ35يقطنها 

اليت حيتلها  هذا الفضاء انطالقا من أن الزبون من الصعب عليه أن يتفادى تساؤالت 

احلالق، وقد اكتشف الباحثون أن تبادل أطراف احلديث بني الزبون و احلالق، تعدت 

 خلق قواعد ااورة يف الثقافة  بني الزبائن فيما بينهم، ووصل األمر إىلثلتبادل األحادي

الغربية حيث انتهى األمر إىل الدخول يف خرق املسافة احلميمية اليت حتدث عنها إدوارد 

سم،  املسافة اليت ال جيب ختطيها يف كل 40هال و هي من املفروض أن تكون يف حدود 

  .   األحوال بني الغرباء يف هذه الثقافات
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ابستيمولوجيا علوم االتصال و بنية : ثاينالالفصل 

  االتصال يف اتمع اجلزائري

  

  

      

  إشكالية علمية فروع االتصال.1

 
  االتصال و الذات االجتماعية و البنيات الثقافية.2

 
  الدراسات االتصالية و االجتماعية رهينة املفاهيم املفاهيمية.3

  

  ملغاربيةيف البلدان ا تصاليةإلعالمية واإلالبحوث ا.4

  

  اتمع الالمرئي و معوقات االتصال حول االتصال .5

  

  

  

  



  

  

    نسعى من خالل هذا الفصل  إىل طرح التساؤالت أكثر من إجياد اإلجابات، 

      وأحسن طريق إلجياد اإلجابات هو أن نبدأ بوضع ااألسئلة، و أعتقد أن علم املعرفة

سنحاول عرب هذه الدراسة العودة إىل .الذاتأو االيبستمولوجيا ينطلق من هذا اهلاجس  ب

النقاش الذي مل ينته بعد حول علمية علوم اإلعالم و االتصال،وهو النقاش الذي ال زال 

  .حمل جتاذب يف السياق الذي نشأت فيه هذه العلوم

  

كما أننا سنسعى لطرح إشكالية األمهية اليت تطرحها هذه العلوم يف سياق فضاء 

 و االتصالية يف اجلزائر مع كل التعقيدات اليت حيملها هذا السياق، األحباث اإلعالمية

              كتلك التعقيدات املرتبطة بضعف الدراسات ككل يف جمال العلوم اإلنسانية 

و االجتماعية، وبغياب التراكم العلمي    و املعريف الالزم، و الذي يعترب أساسيا، حيث  

دوا فهـم  متغريات و بنيات  الظاهرة  ميكن منيصل  ملستوى املدونة اليت ال 

  .االتصـالية و اإلعالمية يف اتمع

تنطلق  تساؤالت  هذا الفصل من إشكال جوهري يرتبط  بعالقة  ايبستمولوجية  

علوم  االتصال، و طبيعة األزمة على مستوى بنية االتصال و بنية الدراسات االتصالية يف 

ال يف كل التقاطعات األساسية للنظريات الفلسفية و العلوم اجلزائر فلماذا جند االتص

االجتماعية؟ و ما هو واقع هذه التقاطعات األساسية يف اجلزائر؟و كيف ميكن تصور 

املستقبل على ضوء كل هذا ؟ وهي كلها تساؤالت تزيد من أمهية االجتاه حنو دراسة 

     ية االتصال يف اتمع اجلزائرياألشكال التقليدية لالتصال من أجل االقتراب من فهم بن

  .حياد بعض أدوات فهم اتمع من حيث املعرفة االجتماعية  و الثقافية و التارخييةإ و 

  



  إشكالية علمية فروع االتصال.1
  

خضعت علوم اإلعالم واالتصال قي بداياا لضرورة بيداغوجية و أخرى نظرية، 

امعـات من انشغـال فروعها مبسايرة املهن هذه العلوم يف اجل) بضم الواو(فقد ولدت 

اجلديدة و ملتطلبات سوق العمل، أما يف احلقل الثقايف فان هذه العلوم نشأت من تساؤل 

انثر بولوجي حول إعادة تعريف الثقافة من منطلق تنوع أشكال االتصال، حيث 

وية مع ارتكزت يف الستينيات من القرن املاضي على التبادل، و حول الصياغات اللغ

 و جاكبسون BARTHES بارث   STRAUSS  LEVI البنيوية للفي تروس األحباث

 )JAKOBSON  (  أما امربيقيا و ميدانيا فإن علوم اإلعالم  و االتصال اليوم تساير

التحوالت اليت تشهدها وسائل االتصال اجلماهريية، كما حتاول تأطري هذه التحوالت، 

  . كنولوجيات اجلديدة لالتصالخاصة مع التطور الالمتناهي للت

  

إذا كان املقصود بالعلم توحيد " أنه  )Daniel Bougnoux (يؤكد دانيال بونيو

إجياد لغة مصاغة بشكل جيد فانه من عام الظواهر عرب صياغة القوانني أو بشكل 

الواضح أن علوم اإلعالم و االتصال يف تباينها احلايل متأل بشكل سيئ معايري 

فنشأة علوم اإلعالم و االتصال جاءت متأخرة تارخييا عن باقي العلوم  .)1"(العلمية

االجتماعية و اإلنسانية، غري أا اقترحت مبقابل ذلك للعلوم االجتماعية تقاطعات مع 

) دانيال بو نيو (إشكاليتها،وتوسيعا لفضوهلا، فعلوم اإلعالم و االتصال على حد تعبري  

كما , )كل من لديهم شيئ للبيع  أو لالقتسام ( لوقت تتعلق بكثري من الناس يف نفس ا

  ).2"(متضمنة هنا أو هناك يف الثقافة و يف اجلسم االجتماعي"توجد 

         



بناءا على هذه املتغريات و املعطيات ، فانه من الضروري التأكيد على أن علوم 

 عدة اإلعالم و االتصال هي ختصص متعـدد التخصصات، و أن دراسته تتقاطع مع

فروع إنسانية و اجتماعية و حىت تقنية متعلقة بالتكنولوجيات اجلديدة لالتصال، وهي 

        كلها عوامل جتعل ارتباط هذه العلوم بالعلوم األخرى أمرا حتميا و ضرورة علمية

، و ارتباط العلوم األخرى ا مسألة تفرضها تطورات و تعقيـدات الظـاهرة اإلعالمية 

  .  اتمعات املعاصرةو االتصالية يف

  

  

  االتصال و الذات االجتماعية و البنيات الثقافية.2

  

         معادلة لثنائية اتمع  ) John Dewey(  قدم الفيلسوف جون ديوي لقد

 "الدميقراطية و التربية" بعنوان 1916صدر سنة   و االتصال يف مقال مشهور

)Democracy and Education(،تمع ال يتشكل وجوده عرب  " أكد فيه على أنا

التواصل و عرب االتصال فحسب بل و ميكننا القول و بكل ثـقـة و ثبات أن 

" فاالتصال كما أضاف، هو).3".(اتمع يستمر و جوده يف التواصل و يف االتصال

الطريقة اليت تتمكن عربها التجمعات البشرية من أن جتد أشياء مشتركة حىت تعيش 

 ).4"(سويا

       

   فهم ظاهرة االتصال عرب عدة منطلقات نظرية اجتماعية  من هذا املنظور ميكن

أو غريها، كما أن الظاهرة االجتماعية يصعب بل و يستحيل حىت فهمها يف غياب 

االتصال، وهي املبادئ اليت شدد عليها أحد رواد مدرسة التفاعالت الرمزية، ويتعلق 



فاملبدأ األساسي يف أي جتمع " George Herbert Mead :األمر جبورج هربرت ميد

األمر الذي , و الذي يقتضي املشاركة مع اآلخر" االتصال" إنساين اجتماعي هو

" وبأن  نصبح واعني, يف اآلخر" األنا" وأن يتمثل" األنا"يتطلب أن يظهر اآلخر يف 

فهمها فالظاهرة االجتماعية حتدث يف اتمع لذلك يصعب ).5("باألنا بفضل  اآلخر

خارج السياق العام للمجتمع، وبسبب ذلك ،أمجع العديد من املنظرين على أمهية هذا 

إن مفهوم السياق :"الذي قال Jaques Cosnier العامل و من بينهم جاك كوزنيي

يعترب دون شك واحدا من بني أهم املفاهيم اليت تبقى ضرورية أكثر لفهم املمارسات 

  )6".(يوانية بشكل أوسعاالتصالية اإلنسانية و حىت احل

  

وعليه فإن السياق العام اجتماعيا، وقد يكون نفسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، لذلك 

تشكل البنية الثقافية يف هذا اإلطار جمال اهتمام املختصني  يف  األنثربولوجيا  العامة و يف 

مهية اتصالية على االتصال و يف انثربولوجيا االتصال، فالبنية الثقافية يف حد ذاا هلا أ

أكثر من صعيد، فهي متثل شكال من أشكال االتصال، نفسها نفس أي سلوك اجتماعي، 

كل بنية " بقوله أن , Edward Sapir وهو واقع أكد عليه عامل اللغة إدوارد سابري

 ضمنيا ثقافيـة و كل فعل فردي من السلوك االجتمـاعي يفرزان اتصـاال

implicite ظاهريا أوexplicite )"7.(سابري، فقد أوضح  باإلضافة إىل) أمربتو

الثقافة كظاهرة اتصالية مبنية ) بضم التاء( أن تدرس  "ضرورة   Umberto Eco)ايكو

  )8"(على نسق الدالئل

  

إن اتمع، أي جمتمع كان، بذاته االجتماعية، وبنياته الثقافية ينتج جمموعة من 

     لسلوك االجتماعي، و اليت على ضوئها ينشأ و املعايري اليت حتكم و تؤطر ا  ،القواعد



و يستمر و يتواصل اتمع، و جتد أزمات االتصال بعض تفسرياا عندما حيدث أي خلل 

يف هذه املستويات، وقد شرح هذا اخللل و بشكل مفصل رائد االجتاه الدرامي يف مدرسة 

بالنظام  "املعنونيف الفصل   Erving Goffmanارفينغ قوفمان التفاعالت الرمزية

عندما ال حتترم :"و الوارد يف أطروحة الدكتوراه اليت أجنزها، حيث قال" االجتماعي

القواعد، أو عندما يظهر أنه ال توجد أية قاعدة قابلة للتطبيق، يتوقف املشاركون 

عن معرفة كيفية التصرف،أو معرفة ما ينتظره اآلخرون ) يقصد الفاعلني االجتماعيني(

ن عملية إدماج نشاطات املشاركني تنشطر، إف, ى املستوى االجتماعيفعل, منهم

ونتاج ذلك يكون انتشار الفوضـى االجتمـاعية و الالنظام االجتماعي،  و يف 

  )9(. "الوقت ذاته يعاين املشاركون من الفوضوية و التوتر ومن التشويش الفردي

  

لظاهرة االتصالية،وضرورية هذا التحليل يربز جيدا تداخل الظاهرة االجتماعية مع ا

فهم الذات االجتماعية و البنيات الثقافية كشرط يف الولوج إىل تعقيدات مفهوم االتصال، 

      التوقف عند الواقع الذي رمسه نكما أنه من املهم مبا كا. والعكس صحيح كذلك

اجتاهات قو فمان و الذي يساعدنا يف استقراء واقع اتمع اجلزائري اليوم، ويف حتليل 

الدراسات االجتماعية و االتصالية بوجه أعم، وهو ما نود البدء فيه مع دراسة األشكال 

التقليدية لالتصال  اليت أوجدها اتمع يف منطقة القبائل،، ملعرفة قواعد ومدونة التصرف 

  . اليت أنتجها اتمع لضبط الفعل االجتماعي و االتصايل ألفراده

  

  

  

  

  



  الية و االجتماعية رهينة املفاهيم املفاهيميةالدراسات االتص.3
  

يعتقد الكثري من منظري املدارس االجتماعيـة املعاصرة، كالظاهرتية االجتمـاعية           

الرمزية على أن أهم مشكل أوصل علم االجتماع الغريب إىل األزمة اليت  و التفاعالت

   قوالب اجلاهزة املتصلة باملبادئ عايشها  و يعيشها يتمثل يف ارتباط هذه الدراسات بال

و القواعد النظرية البعيدة عن الواقع كما يعيشه الناس يف عامل احلياة اليومية، لذلك فان 

أهم حتد يواجه اليوم الدراسات االجتماعية و االتصالية على حد سواء، هو التحرر من 

 من الفرضيـات علم االجتماع الفرضي و االقتراب من علم اجتماع الفهم، والتحرر

  .اليت توجـه البحث و تقيده أكثر مما تؤطره

  

إن الطريق إذن حنو الدراسات اليت هي بعيدة عما ميكننا تسميته باملفاهيم 

متر حتما من خالل الذهاب  إىل امليدان ، إىل عامل  احلياة ) املرتبطة باملفهوم(املفاهيمية

لذي ينشأ   و يستمر يف االتصال و باالتصال، اليومية، إىل  اتمع  الذي ينتج املعاين، و ا

  . فالواجب على الباحث أال ينغلق يف عامل األدبيات، وأن يقترب أكثر من امليدان

  

لقد و صف قو فمان واقع انغالق الدراسات االجتماعية يف العامل الرمزي البعيد 

م يف حوار أجرته معه جملة متخصصة يف العلو 1997 عن الواقع بأوروبا سنة

و سواء أكنت ماركسيا , ال زلت مصـدوما حيث أنه يف أوروبا :" االجتمـاعيـة

فإن الواقع , سواء أكنت يف أملانيا أو يف فرنسا, أو كنت من اجتاه سياسي آخر 

الوحيد بالنسبة لعلم االجتماع ليس احلياة االجتماعية، ولكن كتابات شخص ككارل 

 Max،  أو ماكس فيرب  Karl Marxأو كارل ماركس  Karl Manheim  منهامي



Weber   أو شخص آخر من نفس املستوى، بالنسبة يل إنه أمر حمزن، إنين ال أعتقد

أم سيصلون إىل أية نتيجة إذا ما واصلوا يف هذا السبيل، ألن كتابات شخص ليست 

  ). 10"(الواقع و ليست اتمع

  

زي احملض الذي ينتج بعيدا و قد يبدأ التحرر من ظاهرة االنغالق على العامل الرم

عن اتمع، عن طريق بذل اجلهد يف منهجية فهم النظرية عرب تعلم التفكري أكثر من تعلم 

إن فهم النظرية :"  Ian Craib النظريات يف حد ذاا،كما يؤكد على ذلك ايان كريب

يه هذا وميكن تشب, مسألة تتعلق بتعلم التفكري نظريا أكثر منها بتعلم النظريات ذاا

األسلوب من التعلم بتعلم لغة جديدة بطريقة بالغة الصعوبة، أي ليس بطريقة حتصيل 

 وإمنا عن طريق مساع اللغة و هي ،الكلمات تدرجييا و تعلم خمتلف قواعد النحو

  ).11"(تتداول  يف أفواه أهلها بكل تعقيداا و هلجاا وعاميتها و ما إىل ذلك

التفكري، فان عامل االجتماع معين باملشكلة اليت حياول باإلضافة إىل إشكالية تعلم 

التنظري بشأا، ال بصفته عامل اجتماع فحسب، بل و بصفته إنسانا أيضا، وهناك رأي 

  وجيه يؤكد على أن التجربة الشخصية للمنظر االجتماعي يف احلياة تتسرب إىل نظريته 

طريقة اليت يتعامل ا مع و تعميه عن رؤية بعض النواحي، أو أا تؤثر على ال

املشكلة،ولعل أوضح األمثلة تتمثل يف الطريقة اليت جتاهل ا العاملون يف حقل علم 

 وضع املرأة يف اتمعات الغربية أو أساؤوا -وهم يف أغلبيتهم من الذكور-االجتماع،

رج وفقا حتديده، فقد كان من املعتاد مثال أن يضع علماء االجتماع العائلة على سلم التد

ملهنة الرجل، أما التدرج اجلنسي فقد كان ال يلقى إال عناية حمدودة إىل وقت قريب 

باستثناء أعمال بارسونز اليت نادرا ما جعلت دور املرأة التقليدي موضعا 

  .)12(...للتساؤل



هذا عن اتمعات الغربية، فما هو حال جمتمع مثل  اتمع اجلزائري، خاصة و أن 

ات االجتماعية متعلق بالنقص الكمي للدراسات يف حد ذاته، باإلضافة إىل مشكل الدراس

توجهات البحث اليت غالبا ما تتجه حنو احلكم على اتمع قبل بذل اجلهد القصدي يف 

  :من هذا املنظور نالحظ أن فلسفة العلوم االجتماعية تشغل باهلا مبسألتني. الفهم

  

ملوجودات و ما هي أشكال هذا ما هي أنواع ا: األوىل طبيعة العامل •

هل يوجد البشر بنفس الطريقة اليت توجد ا : الوجود؟ على سبيل املثال 

إن اإلجابة ..اجلمادات؟ و إذا كان اجلواب بالنفي فما هي الفوارق بينهما؟

  )13(.عن هذه األسئلة املطروحة بديهية ألي إنسان عدا للفيلسوف

ما هي املناهج : رفة طبيعة التفسريتشغل فلسفة العلوم نفسها مبع: ثانيا •

الواجب إتباعها للوصول إىل التفسري؟ وما هي البنية املنطقية اليت جيب أن 

 يكون عليها التفسري؟وما هي الرباهني املطلوبة؟ 

  

يبستمولوجية متعلقة بالوسيلة اليت بواسطتها ندرك أن معرفتنا هي إهذه أسئلة 

 الفعل " إىل أن  ROY BHASKAR "ر رويباسك"يذهب يف هذا السياق .معرفة حقا

ما أنه يغري اتمع أو حيافظ على بقائه إنساين ال خيلق اتمع  لكن هذا الفعل إلا

حدمها عن أ وهذا ما نعنيه حينما نقول أن اتمع     و الفرد ال يستقل ,"بطريقة معينة

من  خالل وتتغري فقط  فاتمعات ال تسري الفاعلني غري أا تستمر يف الوجود ,اآلخر

  )14(." هؤالء األفراد الفاعلني

  

 
 



شكل  ن كل أ   و ، متعددة األشكال ظواهر جتماعية تتكون من إلا ن احلياة إ

 وكل هذا يضيف ،ىل فهم  و تفسري نظريني خمتلفني عن األشكال األخرىإمنها حباجة 

ذا إتصالية الجتماعية و االأنه ال مستقبل للدراسات امبعىن  ،لدعم ما سبق وأن أشرنا إليه

ما مل تتمكن من التحرر من املفاهيم املفاهيمية ومن العامل الرمزي البعيد عن واقع 

  .تصاليةإلجتماعية و اإلالظاهرتني ا
  

  يف البلدان املغاربية تصاليةإلعالمية واإلالبحوث ا.4
  

عكس جتماعية وعلى قلتها العددية تإل أن البحوث اهويف البداية مالحظته ما ميكن 

 الذي ارتبط باختيار سياسي فرض يف تسيري البالد وفرض ،يف غالبيتها التوجه الصراعي

 لذلك نالحـظ أن تـلك البحـوث و الدراسات ترتبط بتعاظم دور ،على اجلامـعة

إىل ظروف البحث العلمي  ضافة  إ،اهليئات الرمسية وشبه الرمسية وهيمنتها على اتمع

جتماعيني وكذلك طبيعة إل واملشكالت اخلاصة بالباحثني ا،ةومتطلباته املادية والفني

 نتيجة نقلها يف غالب ، وما ينتاا من خلل    أو قصور،املناهج املستخدمة يف البحوث

  .عتبار ظروف وواقع اتمع اجلزائريإلال يأخذ بعني اايديولوجيا األحيان نقال 

  

ى توجهات البحث توجهات البحث االجتماعي انعكست انعكاسا كليا علإن 

  : اإلعالمي و االتصايل وهو ما سنالحظه فيما يأيت

    



   اإلعالمية  البحوث  حلوصلة )15 ( املغاربة   األساتذة أحد  أجراها  يف دراسة

و االتصالية املنجزة يف إطار كليات و معاهد و أقسام االتصال يف الدول املغاربية من  

   :النقاط من ذلك، أكد على مجلة من 1990 إىل 1985 سنة

 الضعف الكمي هلذه البحوث، مقارنة بالبحوث املنجزة على مستوى العلوم -

  .االجتماعية   و اإلنسانية األخرى

 .عن مسار التطور العلمي و التقين لالتصال) هذه الدراسات( تعترب خمتلفة -

ة،  ممارسة البحث يف جمـال اإلعالم و االتصـال، تأيت غالبا من مؤسسات جامعي-

كلياتو معاهد و أقسام اإلعالم و االتصال، و ذلك يف إطار وظيفي، هم ملزمون بإجنازه، 

لكل ذلك فإن احلديث عن . األمر الذي يزيل عن هذا البحث املنجز، صفة العلمية املطلقة

حصيلة البحث العلمي    يف ميدان اإلعالم و االتصال، يسجل ختلفا واضحا يف هذا 

فإن 1990 إىل 1985 فحسب هذه الدراسة اليت امتدت من ).16 (ا و نوعااملضمار كم ،

احلجـم الكمي لإلنتاج العلمي يف ميدان حبوث اإلعالم و االتصال من خالل معاهد و 

باللغة  521 بينها حبثا، من 752 كليات اإلعالم يف كل من تونس و اجلزائر و املغرب بلغ

علـوم اإلعـالم  و االتصال جبامعة اجلزائر ، يأيت معهد  باللغة الفرنسيـة231 العربية و

، مث يأيت املغرب ممثال يف )بالفرنسية 52 باللغة العربية و 209(  حبثا261 يف املقدمة بـ

، ) حبثا باللغة الفرنسية34 بالعربية و 191( حبثا 225 املعهد العايل للصحافة بالرباط بـ

باللغة  95 و باللغة العربية 121( حبثا 216 فمعهد الصحافة و علوم األخبار بتونس بـ

  ).17(أو املاجستري أجنزت هذه األحباث لنيل شهادة الليسانس ). الفرنسية

  

كل توجهات هذه الدراسات مرتبطة بوسائل االتصال اجلماهريية فقط، و أغلبيتها 

 بتونس %50,95 ، و)من الدراسات يف املغرب %23متثل (متعلقة مبيدان الصحافة املكتوبة 



باجلزائر، و هي األرقام اليت تعكس مجلة  من االختيارات  املرتبطة  بالتكوين، % 45,33و 

فاملشكل يكمن يف اختصار كليات و معاهد  الصحافة و االتصال للبلدان املغاربية 

الظاهرة االتصالية يف جمال االتصال اجلماهريي، و عزل دراسة هذه الظاهرة عن سياقها 

املعرفية اليت تعترب ضرورية لتحليل و لفهم تعقيدات الظاهرة االجتماعي و عن األدوات 

  .االتصالية

  

هذا الواقع و رغم انتشاره يف هذه الكليات، إال أنه ليس مقتصرا على البلدان 

 –املغاربية، فرغم اختالف عمق املشكل، إال أن البارز هو اتساع اهلوة يف البلدان الغربية 

  ).18(ساتذة الصحافة و أساتذة االتصال  بني أقسام و أ–األوروبية خاصة 

  

  اتمع الالمرئي و معوقات االتصال حول االتصال .5

  

   ، هو تشكل  إن أهم حاجز يقف أمامنا لفهم بنية االتصال يف اتمع اجلزائري

 من ناحية املعرفة العلمية، المرئييف اجلزائر، جمتمع "  الالمرئيباتمع "ما نسميه 

 يف عدم معرفتنا باآلخر، بكل ما حيمله هذا اجلهل من عدم معرفة فاألزمة تكمن 

الدراسات الثقافية يف أحد رواد  حد ما أكده ستيوارت هال اآلخر على (code)مدونة

و فك  *(encoding)التدويني جاء مبفهومي ذ والجمال األحباث االتصالية

    .(decoding)**املدونة

مع ما يتضمنه هذا اجلهل من عدم معرفة مبدونة إن جهلنا باآلخر، جهلنا باتمع، 

اآلخر،   و باملعاين اليت حتملها الرموز لديه، يقابله غياب أو شبه انعدام للدراسات اليت 

  .حتاول الولوج إىل وعي الفرد اجلزائري ملعرفة الفعل االجتماعي و معاين هذا الفعل



اته، كما أن هذه إن هذه الوضعية تعترب من أهم معوقات االتصال يف حد ذ

املعوقات االتصالية ستزيد يف تعميق التخلف اخلاص بالدراسـات االتصـالية، و يف 

  .االتصال حول االتصال

أن أول حاجز "   Edgar Morin إن فهم اآلخر يبدأ بفهم الذات ، لذلك يؤكد

ىل ومن أجل الوصول إ). 19 ("لفهم اآلخر ، ينتج من حالة الالفهم اليت تنبع من ذاتنا

   حالة الفهم هذه، يعتقد موران أنه من الضروري االعتراف ببنيات التفكري اليت حتكمنا 

  .و حتكم اآلخرين

  

   لكن). 20(إن هذا الفهم، يراه موران أنه وسيلة و غاية االتصـال اإلنساين 

ؤدي إىل قليل يالتطور اهلام لوسائل االتصـال اجلماهريي فمـا هي املفـارقة املعاصرة؟ 

، رغم أن هذا الفهم يعترب رهانا حـامسا من أجل أن نتمكن )مبعىن الفهم(ن االتصال م

  .من اخلروج مما ميكن تسميته برببرية االتصال االنساين

  

و هو ما يدعونا لطرح تساؤالت حول الكيفية اليت ميكننا من خالهلا إنقاذ فكرة 

يكون االتصال مكتسحا معينة عن االتصال املرتبطة بفكرة تقاسم الفهم،أي عندما 

باملصاحل  و باإليديولوجيات؟ و غريها من التساؤالت اليت توجد يف قلب إيبستمولوجيا 

علوم اإلعالم و االتصال، كما توجد ضمن اهتمامات الفكر االجتماعي املعاصر و يف 

  .اهتمامات أنثروبولوجيا االتصال كما سيأيت يف الفصول القادمة
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  .االتصال و املدارس االجتماعية املعاصرة: الفصل الثالث
  
  
  
  
  
  

  

  نيوية وإشكالية اللغة و الدوال ومستويات االتصال  املدرسة الب.1

  

 
  املدرسة التفاعلية و إشكالية التفاعل الرمزي .2

  

 
   الثقافيةتاملدرسة النقدية و توجه الدراسا.3

  

 
  املدرسة الظاهرتية ،عامل االتصال و عامل  احلياة اليومية.4     

  
  
  



  
  

لم االجتماع املعاصر يف يتمثل هدفنا األساسي من استعراض  أهم أدبيات  ع

العلمية على أن تطور علم االجتماع املعاصر انعكس  تنظريها لفعل االتصال، إىل الربهنة

على تطور التنظري يف علوم االتصال، كما يبني أن نشأة أنثروبولوجيا االتصال مل يأت من 

ططات فراغ، بل جاء من تراكم معريف انتقل من النظر إىل االتصال و اختصاره يف خم

ختتصر الفعل االتصايل يف عناصر العملية اإلعالمية فقط باإلضافة إىل السياق، و التقسيم 

 و متنوعة،  اجتماعية متباينةو الذي جتاهل أن االتصال يتم يف وضعيات ثقافية واقتصادية

وهو ما يعين أن اتمع كان و سيبقى ورشة عمل مفتوحة ال تنتهي، فهو مسار من 

  . يعاد بناؤها يف كل مرة بتطور وتطوير التفاعل االجتماعيالبنيات اليت 

  

سنالحظ جيدا عرب ما يأيت نظرة الفكر االجتماعي  املعاصر لالتصال، من نظرة 

البنيوية اليت اهتمت بدراسة كل الظواهر االجتماعية على أساس أا ظواهر لغوية هلا 

 اتمع ال ينشأ باالتصال أكدت أنقيمتها االتصالية، إىل نظرة التفاعالت الرمزية اليت 

فحسب بل و يعيش فيه وبه، ألن االتصال ميكن الناس من أن يوجدوا أشياء مشتركة 

 حقيقة احلياة اليومية هي احلقيقة ليعيشوا سويا، إىل نظرة الظاهريتني الذين  يعتقدون أن

 الذي يرى بأن العليا، إىل النظرية النقدية اليت ولدت منها توجه الدراسات الثقافية،

وهي كل توجهات تبني أن أنثروبولوجيا . االتصال عبارة عن ممارسة ثقافية قبل كل شيء

  .  احد عوامله املهمةراالتصال كانت نتاج تراكم معريف كان علم االجتماع املعاص

  

  

  



  

  املدرسة البنيوية وإشكالية اللغة و الدوال ومستويات االتصال  .1
 

أساسا بدراسة  كل الظواهر االجتماعية على أساس أا اهتم  التوجه البنيوي  

ظواهر لغوية، وهو  التوجه الذي استفادت منه الدراسات االتصالية بشكل مباشر يف 

  . نطاق السيميولوجيا و يف إطار  التوجه األنثروبولوجي يف الدراسات االتصالية

  

 تلك اليت انصبت و طرحت النظرية البنيوية يف االتصال عدة اهتمامات، ومن ذلك

، وهي النظرية اليت ساهم يف )1(على دراسة كل األشكال غري اللفظية يف االتصال

وغريهم من  )2 (Abraham Moles )أبراهم مولس(تطويرها عدة منظرين من بينهم 

  . املنظرين

  

الذي يعترب أحد أعمدة التوجه  Lévi-strauss Claude كلود لوفيس تروس

و اتمع   االتصال  روبولوجيا البنيوية، اهتم بإشكاليات الثقافة والبنيوي  و مؤسس األنث

 مع ما يريد دراسته توجه أنثروبولوجيا ا، وتربز حتليالته تقاطع)3(يف كتاباته املختلفة

االتصال، كما يربز جيدا ما سبق وأن أكدناه من أن علوم االتصال علم متعدد 

تلك العالقة   Lévi-strauss Claude التخصصات، و قد أوضح كلود لوفيس تروس

ميكننا يف ":  الثقافة و االتصال، حيث أكد عل هذا بقولهوالوطيدة بني علم االجتماع،

، وعلم االجتماع régléeعمق األشياء أن نعرف الثقافة على أا االتصال املنظم 

  ) 4"(بأنه النظرية العامة لالتصال

  



 من أن االتصال هو احلياة االجتماعية هذا اإلقرار يفسر جيدا ما سيأيت من تأكيد

 املختلفة عبارة عن ظواهر لغوية ةذاا حسب ما يعتقده البنيويون، فالوضعيات االجتماعي

 أن إىليف هذا اال  Lévi-strauss Claude و اتصالية باملعىن الواسع، حيث أشار

 ة خمتلفستويات مة، فاالتصال يلعب على ثالثا و مكتوبااالتصال يتجاوز ما هو شفوي

اتصال النساء، اتصال املمتلكات و اخلدمات، واتصال الرسائل، و هو ما أوضحه : هيو

إن االتصال بني األفراد  و اجلماعات ليس نتاجا للحياة االجتماعية، بل هو ": بقوله

        احلياة االجتماعية ذاا، بشرط طبعا أن ال يقتصر هذا على االتصال املكتوب 

اتصال : ة مستويات خمتلفةيف كل جمتمع يلعب االتصال على ثالث.فقطو الشفوي 

 اتصال املمتلكات و اخلدمات، واتصال الرسائل، لذلك فإن دراسات والنساء،

القرابة، االقتصاد وعلم اللغة تعاجل نفس املشاكل من الناحية الشكلية و اإلجرائية 

زواج مثال  عبارة عن اتصال على األقل رغم أن ذلك يتم على مستويات خمتلفة،  فال

مثقل بالوقائع  و احلقائق من نفس الطبيعة و األمهية اليت حتملها املواضيع اليت 

اللغة عبارة عن .  الوقتت، فالنساء عبارة عن أشخاص وعبارة عن قيم يف ذاايوصله

اتصال سريع برموز حمضة خمتلفة عن املواضيع، واليت كانت يف األصل عبارة عن 

  )5". (قيم

  

مفهوم االتصال مفهوم " يرى أن  Lévi-strauss Claude كان كلود لوفيس تروس

بفضله ميكن أن نقوي و أن ندعم يف ختصص واحد عدة أحباث -بكسر احلاء-موحد

   )6"(اعتربت بأا متباعدة و خمتلفة كثريا

  



ع  و غريها مما تناولته إشكالية املدرسة البنيوية تتقاطع جيدا متإن  هذه األدبيا

اهتمامنا البحثي هذا طاملا أن أطروحتنا هذه تتعلق بدراسة بعض الوضعيات االتصالية اليت 

  ) . 7(أنتجها اتمع على أساس أا دوال هلا قيمة اتصالية

  

  املدرسة التفاعلية و إشكالية التفاعل الرمزي .2
  

 :مجعت التفاعالت الرمزية أمساء مهمة يف تاريخ علم االجتماع، من بينها
E .C .Hugues,R.H.Tyrner,A .Strauss,T .Shibutani,M .H.Kuhn, E.Freidson, 

D .Glaser, Goffman Erving  Dewey John,H.Becker وغريهم الكثري.    

  

وقد نشأت التفاعالت الرمزية يف الواليات املتحدة األمريكية يف وقت كان مير علم 

شكل التوجهات املنهجية، حيث انتقد االجتماع فيها بأزمة، و كان من بني مظاهرها م

رواد هذا التوجه الواقع العلمي الذي كان يتميز باالعتماد على منهجيات قائمة على 

االستمارات االستبيانية اليت كانت تتجاهل بشكل أو بآخر الفاعلني االجتماعيني 

  )8(خبصوصيام املتميزة 

  

، مبا أن نتقد الرمز يوإن الوجود املشترك هو مسار اتصال عظيم،  حسبما يع

االتصال هو قبل كل شيء تبادل للمعىن عرب تبادل االرتباط و العالقة، فإن الرموز هي 

   املادة األوىل لذلك، ، فمعرفة لغة، وتقاسم املدونة، ال تعين فقط تقاسم لفكر مشترك 

   . و لكن يعين كذلك  جمموعة من املواقف اجتاه العامل

  



اتمع ال ينشأ باالتصال فحسب بل و يعيش " أن   Dewey John يؤكد جون ديوي

   )9". (فيه وبه، ألن االتصال ميكن الناس من أن يوجدوا أشياء مشتركة ليعيشوا سويا

  

فتح قوفمان جمال الدراسة يف التفاعالت الرمزية على أفاق واسعة، أفاق أعطت 

      مسامهاته الكثرية دفعتفاألدوات املربهنة على أمهية ختصص أنثروبولوجيا االتصال، 

قوفمان هو عامل يف "  ، مضيفا أن)قوفمان(صعوبة تصنيف للقول ب) ايف ونكن( 

و يعطي وينكن ) 10(حىت قبل مؤسسها دال اميس،. أنثروبولوجيا االتصال رغما عنه

   . )11(1953 دليال عن ذلك عن دراسة قوفمان يف اجنازه ألطروحة الدكتوراه سنة

  

   منذ البداية على أنه إذا كانت القواعد اللسانية ) قوفمان(هذه  أكد ففي أطروحته 

يف ) 11(و اللغوية تشكل حنوا، فإن الطقوس و الشعائر تشكل نظاما ونسقا ،مضيفا

إنين ال أهتم ببنية احلياة االجتماعية، و لكنين اهتم ببنية التجربة الفردية "تعريف عمله 

  ) 12"(يف احلياة االجتماعية

  

ليس دراسة مجاعة ما، ولكن دراسة " دراسة النظام االجتماعي بأنه  قوفمانفيعر

هذه السلوكيات تدل على استحالة أن ال . (13) "السلوكيات اليت تنتج يف مجاعة ما

 يف دراسة )قوفمان(نتصل كما يقول منظرو مدرسة بالو ألطو األمريكية، هلذا يضيف 

 وضعيات ما تفرض أن ال يتم تبادل الكلمات عندما جيتمع أفراد يف "أخرى من دراساته،

و فعل الكالم، فإم سواء أرادوا أو مل يريدوا، يدخلون يف شكل من أشكال االتصال، 

. فحىت وإن توقف الشخص عن الكالم فإنه ال ميكنه أن ميتنع عن االتصال بلغة اجلسم...

  (14)" يقول أي شيءفيمكنه أن ال يتلفظ بعبارات أو بكلمات، لكنه ال ميكنه أن ال 



  

الفاعل يف اتمع يعاين وينقل وجيذب باستمرار، ويصف  أن )قوفمان(و يعتقد 

عندما يوضع الفرد يف "وضعية وجود الفرد وسط أفراد آخرين يف اتمع بالقول

حضور أشخاص آخرين، فإن هؤالء األفراد يبحثون عن احلصول على معلومات 

ومات اليت تكون حبوزم، فهؤالء يقلقون من نظامه ختصه، أو يقومون بتبليغه باملعل

االجتماعي و االقتصادي، قلقون من الفكرة اليت يصنعها عن نفسه، من كفاءته، من 

نزاهته، وقضايا أخرى كثرية، وهذه املعلومات  أو املعلومة ال يبحث عنها لذاا،     

ية، من خالل متكني فهذه املعلومات تساهم يف حتديد الوضع: و لكن ألسباب عملية

 )15" (اآلخرين من توقع ما ينتظره منه و شريكه منهم، وبالتايل ما ميكن  أن ينتظرهم

 يتقاطع جيدا مع ما نريد البحث فيه يف هذه الدراسة،فاالتصال ليس )قوفمان(و ما يقوله 

  .   أداة بل دراسة الوضعيات االجتماعية، هذه الوضعيات اليت ال ميكن أن ال تنتج اتصاال

 
  

   الثقافيةتاملدرسة النقدية و توجه الدراسا.3
  

 ةبنت املدرسة النقدية كل إشكاالا البحثية يف بدايات تأسيسها على نقد الثقاف

 يف ساجلماهريية، وقد كان للماركسيني اجلدد الذين أطروا هذا التوجه الدور األسا

على هذه املدرسة دورا يف توجيه املدرسة حنو هذا املنحى، وكانت األجيال املتعاقبة 

اجليل الذي وجه املدرسة حنو االهتمام مبا هو ثقايف، و أسس توجه . تطوير إشكاليتها

الدراسات الثقافية  يف منتصف الستينيات من القرن املاضي هو ما يهمنا يف سياق الدراسة 

ة حول الفضاء العمومي و اللغة و احليا) هابرماس(احلالية، باإلضافة إىل أعمال 

  .  االجتماعية



  

هابرماس الذي يعترب من رواد جتديد التوجه النقدي، أكد أن أية دراسة عن  احلياة 

االجتماعية ال ميكنها أن تستغين عن دراسة اللغة كعنصر أصلي مشكل للشخصية 

 حسبه هي شكل و جوهر ة فاللغ)16(اإلنسانية، وكعنصر يعيد إنتاج احلياة االجتماعية

ية،   و من أجل وصف هذا العامل الرمزي الذي يسبح فيه الفرد، استعان التنشئة االجتماع

هابرماس مبفهوم الواقع املعيش الذي حتدث عنه الظاهرتيون، فهذا الواقع حسبما أكده 

هابرماس هو منشأ عوامل أخرى، و لكنها كلها عوامل تعود بنا إىل حقيقة عامل احلياة 

برماس هو املؤسس لفعل االتصال و ملا يسميه مفهوم الواقع املعيش حسب ها. اليومية

   )17 (.بالعقالنية االتصالية

  

 أحد أبرز الوجوه يف  ) وليامس(باإلضافة لعامل احلياة اليومية، و اللغة، أضاف

توجه الدراسات الثقافية عنصرا مهما هو عنصر املؤسسات و تنظيم العالقات 

ا الشكل يف االتصال هي كذلك قضية قضاي"  االجتماعية، حيث أكد يف هذا اإلطار، أن

   ).18"(مؤسسات وتنظيم العالقات االجتماعية

  

ومن هذا املنطلق، ركز وليامس على أن تنظيم العالقات االجتماعية حيمل الكثري 

من التأويالت الثقافية اليت ترتبط ارتباطا كبريا مع الظاهرة االتصالية، وهو الذي أعطى 

جمال الدراسات االتصالية القائمة على االعتبارات الثقافية، ميالدا ملوروث علمي مهم يف 

وقد عرب وليامس و بدون أي تردد أو مضاربة أن االتصال  عبارة عن ممارسة ثقافية، 

 الثقافية تعين علوم الثقافة، وفيها تبالنسبة يل فإن الدراسا:" مشددا على ذلك بقوله

   )19( "شيئ يكون االتصال عبارة عن ممارسة ثقافية قبل كل 



  

 الثقافية، و التقاليد الشفوية هي العناصر اليت يقول رائد من ةسلم القيم و الوساط

بأا العناصر اليت سكت عنها كارل  Thompson E. P  رواد الدراسات الثقافية وهو

ماركس، وهي عناصر يعتقد تومسون بأا أساسية يف فهم صريورة االتصال و الثقافة يف 

 بدأ تومسون يف منتصف السبعينيات من القرن املاضي، سوعلى هذا األساالوقت ذاته، 

في حوار صدر له مبناسبة نشره كتاب حول تشكيل الطبقة العاملة يف بريطانيا، أكد ف

انشغاله األساسي كان يف كل مؤلفه "أن 1976  سنة  Thompson E. P تومسون

 ميدان ما يسميه يتمثل يف تناول ما أعتربه سكوتا من ماركس، سكوتا يف

        األنثروبولوجيون بـسلم القيم، سكوتا فيما خيص الوساطة ذات الطبيعة الثقافية 

   ).20(ولذلك دعا إىل االنتباه إىل التقاليد الشفوية و إىل الثقافات الشعبية" و املعنوية

  

ال اجليل اجلديد يف الثمانينيات أدخل توجه الدراسات الثقافية فيما يتقاطع مع جم

حبثنا، حيث دخل البعد االثنوغرايف يف حتليل مضامني و مجهور  وسائل االعالم ، وقد 

هي املؤسسة    Hoggart Richard )21()لريشارد أوغار(كانت األعمال األوىل 

ألثنوغرافية ذاتية لكل األبعاد اخلاصة باحلياة اليومية للطبقة الشغيلة، البداية لتأسيس 

  . توجه الدراسات الثقافية، عرب االهتمام بالثقافات املسحوقةإثنوغرافية االتصال حسب

  

كانت إذن الثمانينيات من القرن املاضي املنعرج  االثنوغرايف لتوجه الدراسات 

ورفاقه، حيث شكلت أعمال هذا األخري املرجعية اليت ) 22()دافيد موريل(الثقافية مع 

ر العملية اإلعالمية و االتصالية من نقلت توجه الدراسات الثقافية إىل االهتمام بعناص

  .  منطلق إثنوغرايف

  



  

  املدرسة الظاهرتية ،عامل االتصال و عامل  احلياة اليومية.4     
  

طرحت الظاهرتية االجتماعية املفهوم األكثر لغزا حسب تأكيدات العديد من 

 االجتماع علماء االجتماع، فما جاء به الظاهرتيون كان إعادة لطرح ما كان يعتقد علم

الكالسيكي على أنه مسلمات، كما وضع الظاهرتيون كل ما أنتج معرفيا يف السابق حمل 

تساؤل، ومن أهم إضافات منظرو الظاهرتية يف جمال علم االجتماع اهتمامهم بدراسة 

" : عامل احلياة اليومية، هذا العامل يراه هوسريل ادموند على أنه عامل حيمل املفارقة التالية

 احلياة إذن هو العامل املعروف أكثر، وما دام أنه املعروف أكثر، فانه ليس معروفا فعامل

   )23" (بشكل كامل

  

عامل احلياة اليومية غري املعروف بشكل كامل، هو عامل ال يتساءل اإلنسان حوله 

يعيشه بصفة روتينية، وهو من املفروض أن يكون عاملا لطرح التساؤالت حول كيف 

 عامل احلياة اليومية ذا الشكل و ليس بشكل آخر، وهي التساؤالت يعيش اإلنسان يف

اليت من شأا أن توجد بعض اإلجابات يف عامل االتصال، عامل االتصال الذي حتدث عنه 

هوسريل، موضحا أنه عامل حباجة إىل متحدث و مستمع و القصدية يف إيصال شيء 

ه أن يكون إال إذا كانت هناك إرادة أن االتصال ال ميكن"  مفهوم، فكما يقول هوسريل

من املتحدث يف قول شيء لآلخر، و يف ذات الوقت جيب على املستمع أن يفهم قصد 

وهدف املتحدث كذلك، و بأن يفهم اآلخر على أساس أنه ال يقوم بإرسال جمرد 

  . )24("أصوات بل على أنه يتحدث إليه

  



      واحلياة اليومية هي)25(تز،حقيقة احلياة اليومية هي احلقيقة العليا حسب شو

ما هو معروف أكثر و ما دام أا هي املعروفة أكثر فإا ليست هي املعروفة على 

اإلطالق، وهي ليست معروفة ألا مرتبطة بالفاعل، و الفاعل كفرد ينتج معاين، و علم 

امل الذي نود االجتماع الظاهرايت  يهتم باملعاين و هو انشغال ثقافيي يتقاطع جيدا مع الع

البحث فيه، املعاين و الوضعيات و كل الفضاءات مبا تنجه من معاين كما يعيشها الفاعل 

   أو كما يضفيها على أفعاله، فعلم االجتماع القائم على االعتبارات الظاهرتية، كما  يقول 

     يسعى لفهم املعاين اليت يضعها الفاعلون يف عالقام باآلخرين " )فليب لو بروتون(

فهو توجه يهتم بالعام و هو يتمأسس، وليس بالعامل املؤسس ...و باألشياء و بالوضعيات

  . )"26(مسبقا

 
 أن كل األنساق الثقافية مبا فيها االتصالية، ال ميكن فهمها دون العودة ) شوتز(أكد

         كل األشياء الثقافية، و األدوات '  أن)شوتز(إىل نشاط الفاعل يف ذاته، وأضاف 

  و الرموز، و األنساق اللغوية،واملؤسسات االجتماعية و غريها، كلها تعود يف  أصوهلا 

و دالالا إىل نشاطات اإلنسان، لذلك فنحن واعون دائما بتارخيانية الثقافة اليت نراها يف  

و لنفس السبب   ال ميكنين أن أفهم أي منتوج ثقايف دون العودة إىل ...العادات والتقاليد

  )27(' نشاط اإلنساين الذي أنتجهال

ال ميكنين أن افهم أية أداة دون أن '  مثال بقوله)شوتز(و يف استشهاده ضرب 

    اعرف اهلدف اليت أوجدت من أجله، و ال أن افهم أية عالمة أو رمز دون أن اعرف

ما ميثل يف فهم الشخص الذي يستعمله، وال أن أفهم مؤسسة ما د ون أن أعرف ما متثله 

وكل هذا يوضح أن فعل ). 28(' بالنسبة لألفراد الذين يضبطون سلوكهم حول وجودها

االتصال عند الظاهرتيني مرتبط باملعىن الذي يضفيه املرسل على رسالته، وعلى طبيعة 

  . تفاعله
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 من الكالم إىل : أنثروبولوجيا االتصال: الفصل الرابع 
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  عل تعارف، تقاسم و تفا: االتصال.1

  

  القاعدة النظرية ألنثروبولوجيا االتصال .2

 
  االتصال جتربة أنثروبولوجية .3
 

   Hymes Dellلـ   Speakingمنوذج   .4

  

  

  

  



  
سنحاول يف هذا الفصل تناول أهم احملطات اليت ولدت من خالهلا انثروبولوجيا 

جلانب االتصال، واليت جاءت كجزء من حركية علمية مناهضة الختصار االتصال يف ا

التقناوي والوسائلي والتلغرايف،  ولن يكون هدفنا األساسي يف هذا الفصل  التفصيل يف  

  خمتلف املراحل التارخيية لتطور إثنوغرافيا و انثروبولوجيا االتصال، واجنازاا وسلبياا، 

و لكن املهم هو أننا نقوم بتحديد مفهوم االتصال و انثروبولوجيا االتصال، وكيف تفهم 

أنثروبولوجيا االتصال كما يقول ايف وينكن من زاوية أا تشكل  شكال من أشكال 

البحث يف العلوم االجتماعية، كما نستعرض كيف حتول النظر إىل دراسة االتصال 

كظاهرة ثقافية أساسية، يف اية السبعينيات، وكيف  بدأت تتوسع النظرة ال 

غال اللغوي الذي كان منطلق بداية هذا العلم، أنثروبولوجيا االتصال، لتتحرر من االنش

إىل  دراسة  كل  السلوكيات والوضعيات و األشياء املوجودة عند مجاعة معينة على 

أساس أا هلا قيمة اتصالية، لنستعرض مفاهيم االتصال اليت تتقاطع مع املفهوم املركزي 

 Speaking تعلقة بنموذجامل Hymes الذي يعترب االتصال جتربة أنثروبولوجية، و مفاهيم

و الكفاءة االتصالية، وباختصار كيف حتول جمال    speech communityو 

انثروبولوجيا االتصال، من دراسة الكالم يف بداياته إىل توجه التسعينيات من القرن 

املاضي وهو الذي ركز حمور االهتمام بدراسة املألوف يف االتصال، دراسة الفعل االتصايل 

 . ملألوفاليومي ا

 
  

  

  

 



  تعارف، تقاسم و تفاعل : االتصال.1
  

ميكن اختصار غاية االتصال يف ثالث معاين  وهذا من خالل استعراض التطور 

 االتصالية  لنترك التعريف املتعلق جبانب  الدراسات االتصالية عند ةالتارخيي للممارس

حيمل معىن البحث عن احلديث عن املتخصصني يف أنثروربولوجا االتصال،  املعىن األول 

     و الثاين و هو مرتبط بسياق الثقافة اإلسالمية و يشري إىل التعارف. اآلخر  واالقتسام

  .   حني أن الثالث و األخري فيشري إىل البث و التفاعلو التعاون، يف

 
و الذي جاء من ، 1160 و بالضبط سنة 12 ظهر املعىن األول لالتصال يف القرن  

هب إىل معىن االشتراك و التقاسم، وهو املعىن الذي نبع عنه و الذي مل الالتينية و يذ

  )1.(فاالتصال هو البحث عن اآلخر واالقتسام. يتغري

  

   و ظهر يف سياق الثقافة اإلسالمية مع البعثة احملمدية، و يشري إىل التعارف : املعىن الثاين

 شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن و جعلناكم:"و التعاون، وهو ما جاء مثال يف قوله تعاىل 

فغاية هذا التنوع الذي أوجده خالق الكون يكمن يف ) 2"(أكرمكم عند اهللا أتقاكم

وتعاونوا على الرب والتقوى و ال تعاونوا على :"و قوله تعاىل التعارف و التآزر و التعاون

    )3("اإلمث و العدوان

  

 وو يشري إىل اإلرسال و البث، وهاملعىن الثالث و الذي يعود إىل القرن السادس عشر 

التقنية األوىل و هي الطباعة، ففعل االتصال هو النشر  مرتبط بتطور التقنيات، ابتداء من 

و البث عن طريق املكتوب، الكتاب واجلريدة، مث عن طريق التلفون، و الراديو و السينما 



السيارة، و الطائرة و هي وأخريا عن طريق التلفزيون   و املعلوماتية، دون نسيان القطار، 

تقنيات فيزيائية لعبت دورا تكميليا أساسيا، ففي ظرف قرن واحد أصبحت االتصاالت 

الفيزيائية مث اإلعالمية حاضرة يف كل مكان    و مرجعياا، شرعيتها، و منوذجها كانت 

 الطبيعي بعده من املعىن األول و الثاين للكلمة وهو التقاسم و التعارف  فاالتصال إذن يف

البث و التفاعل (   و يف بعده الوظيفي  )التقاسم و التعارف كقيمة و كنموذج( 

 ). كوقائع

  

تطور مفاهيم االتصال ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور البحث فيه، و عند البحث فإن 

الصورة األوىل اليت تأيت إىل الذهن عندما يتم احلديث عن االتصال كما يقول ايف وينكن 

ل السهم الذي ينطلق من شخص حنو آخر، و هو السهم الذي  يشري إىل ، هو شك)4(

البث القصدي لرسالة ما ،  غالبا ما تكون لفظية من مرسل إىل مستقبل، الذي ميكن 

لذلك فاالتصال خيلط يف التعبري العام و يف خميال بعض . بدوره أن يتحول إىل مرسل

هذه التوجهات جتمعت يف إطار . مأي مع اإلعال: الناس مع البث، أو حىت مع ما يبث

 املتحدة األمريكية يف اخلمسينيات من تالدراسات اليت متت حول االتصال يف الواليا

 )شانون(القرن املاضي، و املثال الذي يشكل أمنوذج يف هذا اإلطار هو ما ذهب إليه 

Shannon  و ويرب Weaver و اليت تتركز بشكل واضح على توظيف  1949 سنة

اف قبل و بعد احلرب العاملية الثانية، هذه النظرة التلغرافية لالتصال انتشرت بشكل التلغر

الناشئة "لعلوم االتصال"واسع يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية و شكلت القاعدة احملركة 

  .سواء يف أمريكا أو يف اوروبا

  



توضيح صورة القول بأن هذا التوجه اختزايل ال حيتاج إىل أي جهد، فاألهم هو إن 

النموذج اآلخر الذي يتضح بفضله أن االتصال ظاهرة مركبة و معقدة الفهم، حيث 

وهو النموذج الذي يقول .  يكون الفاعلون االجتماعيون يف مسار االتصال يف تدافع دائم

 نقل جمال البحث يف االتصال مما أمساه االتصال التليغرايف إىل جمال االتصال )ايف وينكن(

  . الدرامي

  

، جاء نتاج تطور علم االجتماع املعاصر، ونتاج  قما سبهذا االنتقال كما رأيناه في

 الباحثني فيما خيص جمال حبثنا بأمهية األنساق الثقافية يف فهم أنساق االتصال، وهو نتفط

التوجه الذي تفرعت عنه عدة اهتمامات لعل أمهها من الناحية النظرية نشأة  توجه 

ال الذي تأسس يف منتصف ستينيات القرن املاضي، فتوجه  أنثروبولوجيا االتص

أنثروبولوجيا االتصال جاء كجزء من حركية علمية مناهضة الختصار االتصال يف 

     و سيتضح هذا بشكل بارز مع استعراضنا.  والتلغرايفائلياجلانب التقناوي و الوس

  . نثروبولوجية االتصال املتعلقة بشكل مباشر مع االتصال كتجربة أفلتعار ي
 
 
 
 

  القاعدة النظرية ألنثروبولوجيا االتصال .2

  

        إىل النصف الثاين من القرن املاضي،  " أنثروبولوجيا االتصال"يرجع مفهوم

عرب كتابات عامل  1967 و جاءت أنثروبولوجيا االتصال كتخصص ألول مرة سنة

و الذي اقترح  ، Dell Hymes )اميس دال(اللسانيات  و األنثروبولوجي األمريكي 



استثمارا اثنوغرافيا للسلوكيات والوضعيات و األشياء املوجودة عند مجاعة معينة على 

  .(4)أساس أا هلا قيمة اتصالية

  

 ،Hymes Dell)5(تستوحي انثروبولوجيا االتصال قاعدا النظرية من أعمال 

)6(Goodenough، ) 7(Birdwhistell و)8( Goffman و)9(Winkin، و آخرون. ،

قبل كل شيء شكل معني من "إن أنثروبولوجيا االتصال كما يقول ايف وينكن  هي 

   ).10(".أشكال البحث يف العلوم االجتماعية 

  

 و لذلك جند تدخل من قبل خمتلف املتخصصني يف العلوم االجتماعية، فقوفمان

Goffman  توجه أعرب عن رفض تصنيفه يف، 1980  سنة)إيف وينكن(الذي حاوره 

كون للتفاعالت الرمزية واقع، بل اعتربها تصنيفا يالتفاعالت الرمزية، بل ونفى حىت أن 

جنح يف أن يفرض نفسه،مؤكدا أن طلبته الذين جاؤوا بعده مل يقوموا إال بتأسيس جمموعة 

ايف (، هذا الرفض التصنيفي دفع )11(متضامنة، صنفت يف خانة التفاعالت الرمزية 

 هو عامل يف أنثروبولوجيا االتصال، حىت و إن أىب هذا )قوفمان(ن  للقول بأ)وينكن

التصنيف كذلك، وبعيدا عن تقرير وينكن، فإن احلكم الذي شكل إمجاعا من علماء 

يف التقاء علماء  Erving Goffman و علماء األنثروبولوجيا هو أن مسامهة   االجتماع 

كانت أساسية يف نشأة توجه أنثروبولوجيا  1963 و األنثروبولوجيني األمريكان سنة  اللغة

   ).12(االتصال 

  

باإلضافة إىل استفادته من أعمال قوفمان، فإن جمال أنثروربولوجيا االتصال استفاد 

 حول الفرد، اتمع و تأسيس )شارل كويل( و )جورج هربريت ميد(كذلك من مفاهيم 



ال كنسق، وعن االتصال   حتدث عن الشكل املتكامل لالتص) فجورج ميد(االتصال، 

إن املثل األعلى للمجتمع اإلنساين هو املثل الذي يقرب  ":يف اتمع اإلنساين بقوله

األشخاص بشكل محيمي، و الذي يطور النسق الضروري لالتصال بشكل متكامل، 

فمن أجل تطوير االتصال ال يعين هذا األمر جمرد تبادل أفكار جمردة، لكن جيب أن ...

وأضاف يف ربطه ). 13" ( مكان اآلخر، من أجل االتصال برموز هلا داللةنضع أنفسنا

إن املبدأ الذي اعتربته دائما أساسيا يف التنظيم :" بني االتصال و التنظيم االجتماعي 

االجتماعي اإلنساين يتمثل يف االتصال، الذي يعين مشاركة مع اآلخر، وهو يتطلب 

باألنا أن يتأمثل األنا  يف اآلخر، وأن نصبح واعني بالضرورة أن يظهر اآلخر يف األنا، و 

 الذي أكد أنه شارل كويل وهو نفس ما عرب عنه زميله يف التوجه، )14(."بفضل اآلخر

  )15("يف غياب االتصال ال ميكن لروح اإلنسان أن تطور طبيعة إنسانية حقيقية"

  

 ادميية،  كان سنةإن بداية ارتسام طريق  أنثروبولوجيا االتصال من الناحية األك

من الواليات املتحدة األمريكية، حيث تأسس جمال حبثي جديد يف األنثروبولوجيا 1962

 Hymes  األمريكية، جمال حبثي اهتم بدراسة الكالم كظاهرة ثقافية فقط، فقد كان مقال

Dell  ا حول إثنوغرافيا الكالم ميالدا نظريا ملا أصبح يعرف سنةيف السنة ذا

   .بولوجيا االتصالبأنثرو1964

  

برناجما واسعا من  Hymes Dell لقد اقترح األنثروبولوجي و عامل اللسانيات

اثنوغرافيا :"األحباث حول العالقات بني اللغة و اتمع، أطلق على هذا الربنامج اسم 

دفع علماء األنثروبولوجيا حنو اعتبار اللغة  هو Hymes  وكان هدف)16("االتصال

  .ى لالتصال الشخصي كظاهرة ثقافية أساسيةواألشكال األخر



  

بالواليات املتحدة األمريكية، تأسست  Pennsylvanie وجبامعة1966 يف  سنة

دور الكالم يف جمتمعات " للقيام بدراسة مقارنة حول  Hymes عمل بقيادة جمموعة

، وكان هدف اموعة طموحا جدا، يتمثل يف مجع كل املعطيات )18(" خمتلفة

 اللفظية بغية صياغة جدول أويل مقارن، يعطي سلوكياترافية اخلاصة بالاالثنوغ

 مت نشرها يف جملة'  نتيجة هذا العمل وثيقة تللتخصص اجلديد اجتاهاته البحثية، وكان
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 فيما هاب أو الكالم الذي سنتناولوكل هذه اجلهود أمثرت بصياغة منوذج اخلط

يأيت، والذي استفدنا منه كثريا يف عملنا امليداين من منطلق انه أعطانا نظرة عن  األدوات 

اليت متكننا  بفضلها من  االنتباه للقواعد و األفعال واإلطار و غريها من املكونات اليت 

  . تصنع نسقا ثقافيا لالتصال

  

 أساسية، مشروع، بدأت تتحقق بعض معامله يف دراسة االتصال كظاهرة ثقافية

اية السبعينيات، حيث بدأت تتوسع النظرة ال أنثروبولوجيا االتصال، لتتحرر من 

االنشغال اللغوي الذي كان منطلق بداية هذا العلم، على دراسة  كل  السلوكيات 

  . يمة اتصاليةوالوضعيات و األشياء املوجودة عند مجاعة معينة على أساس أا هلا ق

 
Sherzer Joel الذي يعترب من أوائل طلبة Hymes Dell  كان يف انتقاداته ،

ألستاذه قد وضع أسسا أخرى وأفاقا حملتوى الدراسات االنثروبولوجية لالنتقال 

بأنثروبولوجيا االتصال إىل رحلة جديدة، حيث أكد أن هذه الدراسات من الضروري أن 

    :ا يأيتيتم  االلتزام فيها بوصف م

  



  .السبل والوسائل االتصالية للجماعات و اتمعات 

 .   هذه السبل و الوسائللاستعما 

العالقات املتبادلة بني السبل و الوسائل و أنواع اخلطابات و أنواع  

   . التفاعل االجتماعي

العالقة بني صيغ و طرق االتصال وباقي ااالت الثقافية و التنظيم  

   ).19(ياسي واالقتصادي و الدييناالجتماعي، و الس

  

بولوجيا و يف ذات املسامهة عن ضرورة أن تكون ألنثرSherzer Joelحتدث 

االتصال إمكانية تكوين أفراد يكونون قادرين على القيام بأحباث حول جمتمعام األصلية، 

كباحثني وحمللني حمليني كمشاركني ومالحظني حمليني، وهو انشغال مبين على اعتقاد 

لدى الكثري من باحثي أنثروبولوجيا االتصال من أنه من الصعب على الباحثني الذهاب 

بعيدا يف دراسام إذا ما كانوا غرباء عن السياقات احمللية موضوع الدراسة يف جمال 

  .  انثروبولوجيا االتصال

  

ومن بداية التسعينيات من القرن املاضي ظهر و تأسس بشكل واضح ، التوجه 

يف دراسات انثروبولوجيا االتصال اليوم، وهو التوجه الذي ركز حمور االهتمام األساسي 

، كما )20(بدراسة املألوف يف االتصال، دراسة الفعل االتصايل اليومي املألوف 

  . هوهو أحد األبعاد األساسية يف دراستنا هذ   Lohisse Jeanيقول

  

  

  

 



  االتصال جتربة أنثروبولوجية .3
  

ذي وصل إىل اعتبار االتصال جتربة انثروبولوجية جاء حمصلة مسار    إن التعريف ال

اتساع جمال االتصال يف احلياة اليومية، و إرادة الباحثني يف التحرر من مفاهيم االتصال 

الكالسيكية، وقد بدأت هذه اإلرادة مع عدة باحثني يف النصف الثاين من القرن املاضي، 

 نت أعطت مؤشرات وجود إرادة هلذا التحرر، تعريفاليت كا و من هذه التعاريف األوىل

R. Birdwhistell ،  يقوم بتصنيف ، االتصال نسق سلوكي مدمج"الذي أكد أن 

  ). 21"( العالقات بني الناس ممكنة هذا االتصال ومنه جيعل السلوكيات،وضبط وحفظ

  

ة االتصال كان دائما عملي"، الذي أكد أن )أ لنيكالس  لومان( مسامهة أخرى

اجتماعية، إن االتصال هو العنصر احملدد و املفرق بن األنساق، وأنساق االتصال املعقدة، 

ألن األنساق االجتماعية تتشكل من . فبدون االتصال ال ميكن أن نصف اتمع املعاصر

  ). 22" (خالل االتصال

  

رائد مدرسة بالو ألطو، مهمة كذلك يف هذا   Paul watzlawick كانت مسامهة

ال، حيث حتدث االتصال كلغة للتغيري، وعن إمكانية أن يكون االتصال مصدرا لتغيري ا

 الشخصية ليس هلا أثرا فقط يف تغيري بعض تإن بعض االتصاال "فيزيائي،  وهذا بقوله

األمزجة ، اآلراء  و املشاعر كما يالحظ يوميا،  لكن ميكن أن تكون يف ذات الوقت 

  )23("كن أن ينتج بشكل قصديمصدرا لتغيري فيزيائي ال مي

  



ومنه ميكننا اإلقرار بأن االتصال هو ميكانزم التنظيم االجتماعي، متاما مثلما يكون 

، 1951 إيصال وبث املعلومات ميكانيزم السلوك االتصايل، باإلضافة إىل هذا، ويف

       األنثروبوبلوجي ذات األصل الربيطاين،   Gregory Bateson )قريقوري باتسون(

عامل األمراض العقلية من أصل سويسري، أصدرا   Jürgen Ruesch )جورجن روش(و 

 Communication :the social  :يف الواليات املتحدة األمريكية كتابا محل عنوان 

matrix of psychiatry  فمن قراءة الصفحات األوىل للكتاب اتضح هاجس التحرر ،

ال يتعلق ببث الرسائل فاالتصال .  ذلك العهدمن مفاهيم االتصال اليت كانت مسيطرة يف

صريح    و قصدي فقط، كما هو مستعمل، بل يتضمن االتصال جمموع  اللفظية بشكل

، و سيالحظ القارئ أن لاملسارات اليت تتأثر من خالهلا املواضيع بشكل ودي  و متباد

ندما يتم هذا التعريف قائم على أساس أن كل فعل أو حدث يعطي أبعادا اتصالية، ع

أن اإلنسان ال يدرك العامل  Jürgen Ruesch ويضيف).24("إدراكها من قبل اإلنسان

عن طريق التفاعل االجتماعي و االتصال فحسب، بل يشكل هذا االتصال أساسا 

  . لتنظيم حميطه

 
أنه عندما نقوم بدراسة االتصال  Jürgen Ruesch )جورجن روش(وقد أوضح 

 بد على الباحث أن يأخذ بعني االعتبار يف إستراتيجية عمله من هذا املوقع الثقايف، ال

   :املعطيات التالية

أعضاء اتمع املبحوث يلتزمون بالتعميم يف حديثهم حىت عن الثقافة  

    .اخلاصة م

 أن يالحظ الباحث التفاعل واالتصال بني أعضاء اجلماعة جيب 

  . كمالحظ حمايد



تفاعله اخلاص مع بعض أعضاء يأيت فهم الباحث يف جزء كبري من  

 . اجلماعة املدروسة

  

أصبح حقل االتصال  يتعلق بالبحث فيه بأكثر من ومن هذه التعاريف و غريها 

األنثروبولوجيا، علم اللغة، الفلسفة،علم االجتماع،القانون، : عشر ختصصات على األقل

تماعي، فهو ختصص العلوم السياسية، علم النفس، التاريخ، االقتصاد، وعلم النفس االج

  . متعدد التخصصات و ليس ختصصا واحدا

  

ومن هذا أصبح مفهوم االتصال مفهوما واسعا، فكل  فعل أو سلوك أو شيء ما  

و تعترب اجلوانب الثقافية نسقا حمركا لكل سلوك . ميكن أن يكون حامال لرسالة اتصالية

، الذي أكد )يف وينكنا(اتصايل، وهو ما أوضحه علماء األنثروبولوجيا كما هو حال 

 بامتداد االتصال يف اامتداد االتصال يف األنثروبولوجليا جيب أن يكون مرتبط" أن 

و اجلاليات على الدراسة االثنوغرافية اليت تقوم عليها الوقائع و النظريات  الثقافات 

يف كل ثقافة أو مجاعة، فإن السلوك واألشياء يتم تنظيمها، . األنثروبولوجية

  ). 25("و تأويلها بشكل انتقائي وفق قيمتها االتصاليةوالتردد عليها هلا،استعماو

  

إن االتصال هو جتربة انثروبولوجية قبل كل شيء، ألن االتصال هو حقيقة يف 

الواقع، ومنوذج ثقايف يف حد ذاته، وهو أمر حمسوم بالنسبة لألنثروبولوجيني، فأن تتصل 

فال يوجد و ببساطة حياة فردية و ال مجاعية بدون هذا يعين أن تبادل شيئا ما مع اآلخر، 

اتصال، وكل جتربة شخصية أو جتربة أي جمتمع تقتضي حتديدا لقواعد االتصال، ومبا أنه 

. ال يوجد أناس بدون جمتمعات، فمن الطبيعي أن ال يوجد أي جمتمع يف غياب االتصال



لوجيا و املؤرخون على أنه االتصال هو جتربة أنثروبولوجية، حيث يؤكد علماء األنثروبو

 لذاته، فاالتصال كان دائما مرتبطا بنموذج ثقايف، مبعىن لمل يسبق وأن كان هناك اتصا

      ).26(عربمتاثل اآلخر

     

  

  

   Hymes Dellلـ   Speakingمنوذج   .4

  

و الذي حدد له كهدف، تزويد الباحثني  Speaking منوذج  Hymes Dell إقترح

هجي الذي يأخذ بعني االعتبار التغري و التقلب الثقايف ألنساق بإطار وصفي   و من

االتصال، والذي يسمح مبقارنة دور الكالم يف جمتمعات خمتلفة، و حيتوي هذا النموذج 

  : ، حددها فيما يلي)27(على مثانية  مكونات 

  

  .أجواء االتصال و وقت و، وحدده يف مكانsetting:  : السياق-1

  .كل املشاركني سواء أكانوا قد أخذوا الكلمة أو ال Participants : : املشاركون-2

  ويقصد به هدف و نتاج اللقاء Ends:  :الغايات-3

ويقصد به الرسائل يف حد ذاا، يف موضوعها و يف  Acts ::األفعال او املنتوج-4

   .شكلها

  .اخلصائص  الربوزودية للرسائل أي نربات الرسائل Keys ::النربة-5



ويقصد ا وسائل االتصال، وتتضمن Instrumentalities: :ل و األدواتالوسائ-6

لغات، -اللغة املنطوقة، املغناة، املكتوب، وااورة، واملدونات- الوسائط والقنوات

  .-هلجات، و مستويات اللغة

       معايري التفاعل اليت تضبط أخذ الكلمة و توزيعها، وقواعد  Norms: : املعايري-7

  .التأويل اليت تأخذ بعني االعتبار اخللفيات و االختالفات االجتماعية و الثقافيةو معايري 

ويقصد ا أنواع أو أمناط اخلطابات، أي الفئات اليت يصنف :Genres:  : األنواع-8

  ...قصص، حكايات غريبة، مآسي- من خالهلا أعضاء مجاعة ما نشاطام اللفظية

  

هيكال ألنثروبولوجيا االتصال بعيدا عن علم هذا النموذج هو الذي يشكل ميالدا م

قبل تأسيس هذا العلم اجلديد،  Hymes  و علم اللغة اللذين كانا نقطة انطالقتاللسانيا

 من واجب االنثنوغرافيا و ليس  " أنهHymes كان منتهى هذا النموذج ما أكده فقد

ي فيه ميكن حتديد اللسانيات، وواجب االتصال و ليس اللغة توفري اإلطار املرجعي الذ

   )28(مكانة اللغة يف الثقافة و يف اتمع

  

بتحليل مستفيض عن الصريورة اليت يتمكن منها الفرد أن يصبح  Hymes وقد قام

هذا يتم كما أكد من ، speech community    اخلطاب أو الكالم عضوا يف جمموعة

أن  " االتصالية، حيث أكد أنمساه بالكفاءة التعبريية و اتعلم الطفل لقواعد اللغة وملا

الطفل يتعلم اجلمل ليس بشكل حنوي فقط ولكن يكتسب كفاءة متكنه من أن يعرف مىت 

يتكلم، ومىت ال جيب أن يتكلم، وكذلك ما جيب أن يقول، ومع من و يف أي وقت، 

 يقصد ا جمموع املعارف اليت  جيب أن يتعلمها الفرد  االتصاليةةفالكفاءوبأي شكل، 



ل أن يكتسب اللغة و استعماالا، كل فرد يصبح عضوا  بشكل كامل  فيما أمساه من اج

  )speech community)29 "جبماعة اخلطاب و الكالم "

  

عن متر حسب مؤسسها  compétence communicative ةفالكفاءة االتصالي

ة من  البحث يف مصادر الثروات الرمزية اليت تتمكن من خالهلا اجلماعة االجتماعيطريق

إنشاء و إجياد وسائل اتصال خاصة ا، وهو ما نسعى للوصول إىل بعض جوانبه على 

  . األقل يف سياق منطقة القبائل
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  املعىن األصلي و االتصال الطبيعي : الثقافة الشفوية واالتصال.1
 

  

تشكل العالقة بني الشفوي و املكتوب ومنذ القدم موضوعا لنقاشات متناقضة غري 

منتهية، ويعرف هذا النقاش اليوم عودة قوية، خاصة مع تطور تقنيات االتصال و التنظري 

 . أحد أهم املغذين هلذا النقاش) كلود أجاج( اال، ويعترب يف هذا

  

 الذي يتخذ موقفا لصاحل االتصال Hagége Claude  )كلود أجاج(الباحث 

االتصال الطبيعي الوحيد، وهو الوحيد احلامل  هو االتصال الشفوي"الشفوي، يؤكد أن 

مت التغاضي عنه "اج بأنهأج Hagége، هذا املعىن األصلي الذي يقول عن "للمعىن األصلي

لكن ). 1"(اختراع الكتابة ، حيث أن الكتابة متهمة حبجب املمارسة احلية للكالم مع

  ملاذا يكون االتصال الشفوي هو صاحب االمتياز؟ :السؤال املطروح

 
الشفوي  االتصال" من بني مربرات هذا الطرح هو أن ، فإن )أجاج(يف رأي 

رئيسية، ال ميكن ألي نسق كتابة مهما كان معروفا أن متعدد العوامل ،  وتوجد ظاهرة 

حيفظ أثره، وهي ختص فعل الظهور اجليد، هذه الظاهرة هي النربة، و اليت غالبا ما جتزئ 

و تنظم اخلطاب الشفوي إىل بنية تسلسلية، حيث أن الرسالة األساسية ال يتم إلقاؤها 

: شتركان يف كوماتالصورة  بأن الكتابة وويضيف" على نفس شاكلة اجلمل العارضة

تقليص و اختصار، ولذلك يقر بأن الشفوي كاإلشارات هي أقرب إل الكالم، ألن 



 اإلنسان كلها يف نربة شاملة وكلية، فتفضيل الكالم هو  االتصال الشفوي يدخل ذات

 . تفضيل أوال و قبل كل شيء لالتصال وجها لوجه

 
ة الثقافية بأنه حىت يف اتمعات املتعلمة وتوضح إقرارات الباحثني املهتمني بالظاهر

 ) 2(منذ أمد بعيد، ال زال ما هو أساسي يف الثقافة يتم إيصاله بشكل شفوي

ومن ذلك فإن االهتمام بالتراث الشفوي يف الغرب، شكل اهتمام الباحثني يف 

يدية فضاء احلياة الغربية والذين دعوا إىل التأسيس ال البحث يف مجع الثقافة التقل

الشفوية من خالل تسجيل شهادات من أمسوهم بآخر شهود العشرية األوىل من القرن 

 . املاضي

 
 اجلماهريية و التكنولوجيات اجلديدة لالتصال ةويتهم العديد من الباحثني الثقاف

       بالتسبب يف وقف نقل الثقافة الشفوية من األجداد إىل األحفاد، وتوقف االتصال 

 ).   3( األجيالو التواصل بني

 
و يف السياق اجلزائري،بقيت الرسالة الشفوية ولقرون عديدة الشكل املفضل 

لالتصال يف اتمع التقليدي القبائلي، هذا الشكل الذي يراه عامل االجتماع اجلزائري 

عبد املالك صياد، بأنه الشكل األكثر بساطة واألكثر عفوية ومباشرة، ويرجع الباحث 

 ). 4(لرسالة الشفوية هي األسهل فهما هذا إىل كون ا
 

إن الرسالة الشفوية، حىت وإن ظهرت بأا األكثر جتانسا، أو أكثر األشكال 

كل  االتصالية تناغما من بني كل األشكال األخرى، فإا يف احلقيقة األكثر ، من



 حسبما يعتقده الكثري من املهتمني بإشكالية التواصل. األدوات االتصالية األخرى

  .املكتوب   و الشفوي

 
يف هذا اإلطار إضافة نوعية يف دراسة الرسالة   Lohisse Jean وشكلت مسامهة

الشفوية خبلفية انثروبولوجية، حيث حدد ثالث ميزات للرسالة الشفوية، مؤكدا أا  

فلماذا هي طبيعية؟ جييب لوهيس، . ، و لغة سحرية ولغة شاملةةتتميز بكوا لغة طبيعي

حظ لنشاطات االتصال االجتماعي تشده، ااورة، واالرتباط، و احلميمية بأن املال

   .Hagége  وهو ما سبق وأن ذكرناه مع العميقة اليت تربط اللغة الشفوية بالطبيعة

  

ألن اللغة الشفوية تبين هي كذلك احلقيقة، فهي magique   وهي رسالة سحرية

 و هي رسالة شاملة. و الشيء ذاتهفمن اللغة الشفوية تكون صورة الشيء ه سحرية،

global  ،  ،ألن يف الشفوي، كل شيء يتكلم، وكل شيء كالم، اجلسم الفيزيائي مبعانيه

  ). 5(اجلسم االجتماعي بطقوسه،و اجلسم األرضي املعدين،النبايت واحليواين

 
من جهة أخرى، فإن البعد الشعيب هو البعد الذي مل يأخذ املكانة الالزمة يف 

ات الكالسيكية التقليدية طاملا، أنّ املنطلق الذي انطلقت منه هذه الدراسات يعترب الدراس

 هذا البعد كفلكلور شعيب و بدائي ال يرقى ملستوى الدراسة العلمية  أو التحليل العلمي 

و هذه املالحظات  عن الثقافة   )  وهو ما تشري اليه خمتلف الدراسات األنتروبولوجية ( 

 GALAND )غاالن بريين(أكدها األستاذ  فوية يف مشال إفريقيا،عن الثقافة الش

PERNET  ،الكلمة املنطوقة ملنطقة مشال إفريقيا مكانة  حتتل"حيث يقول على اخلصوص

          هامة يف حياة سكان هذه املنطقة وبعيدا عن التصورات الباعثة على الفلكلورية 

تعكس خمتلف النشاطات االقتصادية             ) لشفوية الثقافة ا( فهي. و االزدواجيات االختزالية 



هناك بعض األفكار املسبقة  اليت تنص . و االجتماعية املعاشة من قبل هذا اتمع املغاريب 

فالثقافات الغريبة و الشرقية . على التفوق الكلي  ملا هو مكتوب على ما هو شفوي 

       يعتقد بفقر ) أدباء ، مفكرين(ت البعض جعل. املتميزة بتقاليدها يف جمال املكتوب 

  ).  6"(و بساطة و بدائية الثقافة الشفوية

  

كل هذا انعكس على خمتلف الدراسات يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية، فيما 

تعلق بدراسة أشكال التعبري يف مشال إفريقيا، وفيما خيصنا فإن ذلك انعكس على غياب 

الظاهرة اللغوية و الرمزية يف اتمعات التقليدية، لذلك حناول الدراسات االتصالية حول 

نبه إىل هذا اال البحثي الذي من شأنه أن ينتج تراكما نعرب ما قمنا به من دراسة أن 

 عن ماضي هذه اتمعات و مستقبلها فيما ةيؤدي إىل املسامهة يف إجياد بعض األجوب

  .تعلق بالظاهرة االتصالية

  

  

  الم وسلطة الكلمة  يف اتمع القبائلي فعل الك.2
  

 ) )ىبقل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ر( (

   قرآن كرمي 

      -109- سورة الكهف اآلية 

  

   أعطت كل اتمعات اإلنسانية حىت تلك األكثر بدائية،أمهية للكالم و الكلمة، 

طت الستعمال  الكلمة دورا مركزيا، وهو حال، مثال و البعض من هذه اتمعات أع



حتمل كلمة كالم كما هو معروف عدة معاين، ففي املعىن . اتمع الدميقراطي اليوناين

املشترك األكثر تداوال، فإن الكالم لصيق بالشفوي، فهو عنصر للغة املنطوقة، وقد حيمل 

    .معىن التعريف الذي له داللة

  

  ن السؤال الذي يفرض نفسه، ملاذا نتحدث عن الكالم وعن الكلمة ويف هذه احلالة، فإ

  و ال نتحدث عن االتصال؟

  

جمتمع ‘هلا أفضلية لكوا معروفة أكثر و تبدو دقيقة، فإذا ما قلنا ' اتصال'إن كلمة 

'' فالكل يعرف بالتقريب على األقل ما نريد قوله، على عكس ذلك فإذا ما قلنا ' االتصال

بالتعارض على وجه ' جمتمع الشفوي' يفهم منه هفإن' جمتمع الكالم'أو '  ة جمتمع الكلم

اخلصوص مع اتمعات اليت تعرف املكتوب، مع العلم أن هذه الكلمة ستتناسى الذين 

يستخدمون لغة اإلشارات، لذلك فالكلمة ال تفي بالغرض ألا تفتح جماالت سوء الفهم 

  . و التأويل املفتوح على التشويش

  

، ألا تشمل العائلة الكبرية من الكلمات "اتصال" إننا حباجة إىل استعمال كلمة

      ختدم تعيني الوسائل اليت متكننا من أن نضع يف شكل معني رسالة ما، حىت نقولاليت

ما نريد قوله، أن تكتب فهذه وسيلة اتصال، والصورة وسيلة أخرى، ومع تطور 

 االنترنيت، أصبح النظر متجها حنو الوسائل أكثر من  االتصال و  الرقمنة وتتكنولوجيا

           ، مبعىن جمتمع الوسائل ''جمتمع االتصال''االهتمام مبا تستخدم فيها، لذلك يقال 

  . ، وهي النظرة التقناوية لالتصال كما سبقت اإلشارة إليه) 7(و الدعائم

  

 



وجود بالنسبة هلذه  كل ما هو ملوقد اهتمت األديان السماوية بالكلمة، فأص

وقد ورد يف القرآن الكرمي آية توضح بشكل جيد وزن الكلمة . الديانات هو كالم اهللا

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب (: ووزن كلمة اهللا، بتشبيه عميق، يف قوله تعاىل

   -109سورة الكهف اآلية -)ىبلنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ر

  

 مات اليت هلا تقاليد شفوية هو واقع معروف وحمسوإن سلطة الكلمة يف اتمع

لدى علماء االثنولوجيا،وغالبا ما أرجعت هذه السلطة إىل جهل فعلي الكتابة و القراءة 

  . يف هذه اتمعات، ولذلك ال جتد هذه اتمعات إال االتصال الشفوي للتعبري

  

كتابة ال تنزع و ال غري أن اإلشكال من الناحية االتصالية و حىت اللغوية أن ال

تضيف شيئا يف السلطة األصلية للكلمات، فعندما نكون أمام ثقافة شفوية باألساس كما 

هو حادث مع جمال موضوعنا، فإن الكلمة املعرب عنها وفعل الكالم له  أمهية قصوى،وهو 

  : ما تؤكده الكثري من العبارات و األمثال الشعبية

                        متسك البهيمة من األذن              املال يسوطاف سق مزوغ

  وميسك اإلنسان من اللسان )                                8 (ألعبد يسوطاف سقيلس

  

       يف اتمع القبائلي و اليت تعين العضو يف حد ذاته ' لسان'أي  ' إيلس'كلمة 

ألن . الكلمة يف فعل االتصالو الكالم يف نفس الوقت، تعين أوال و قبل كل شيء سلطة 

الكلمة حتمل سلطة  معنوية هلا وزا يف صريورة االتصال بني أفراد اتمع، ويف رؤية 

األنا لآلخر، ويف تعامل  األفراد، وتربز العديد من األمثال و العبارات الشعبية القبائلية 

  : السلطة اليت حتملها الكلمة



  

   ومثل آخر  ،ييأي الكلمة متيت و حتأوال إنق إحقوا 

  اجلرح السيئ ينقر و يتعاىف  يري أجلرح إإقاز إحالو   

    الكلمة السيئة تنقر و تزيد نقريايري أوال إقاز إرنو       

  

وقد أورد الشاعر املعاصر سليمان عازم عدة أشعار تصف جيدا األثر الذي تتركه 

  : الكلمة يف اتمع القبائلي التقليدي، من ذلك ما يأيت

  درا امنادن ثوعارأهل

  أرزقاث امزون ذيليلي

  ذقول أثرق أملفنار

  ثرنوا ذقلمحاين 

  أكوصيغ اميس نلحر 

  باش اوليك اذيسهاين 

  طقار كولشي غر لبحار 

  ) 9(أج ملور إسيدي ريب

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  كالم الناس قاس 

  مر مثل شجر الدفلة 

  يف القلب حيترق كاملصباح 

  يزيد من احملن 



   يا بن احلر كأوصي

  حىت يهنأ قلبك 

  أرم  كل شيء يف البحر 

  اترك أمورك لريب  

  

  : ويف نفس هذه األشعار يضيف الشاعر شارحا أثر الكلمة على السمع

  

  يري اهلدرة تسعى السم 

  تسقراو سلوسواسي 

  أم وينا يقاس وزرام 

  نغ ويين جرحن سرصاص 

  أكوصيغ ابونادم 

  ضاكر ار واسيف أد يادم 

   د دق ييون واس أحتلود

  

  وهو ما معناه 

  الكلمة السيئة مسمومة 

  تترك سامعها يف األهوال 

  كلدغ الثعبان 

  أو اروح بالرصاص 

  أوصيك يا ابن آدم 



  حىت تعيش يف خري 

  أرم كل شيء يف النهر 

  ستشفى يف يوم واحد 

    

هو لذلك جند يف التقاليد الشفوية حرصا على ما يسمى بضرورة قياس الكالم، و

ما يرد يف العبارات اليت تستخدم يف احلياة اليومية، ويف العديد من األمثال، كما جند ذلك 

  :  قصائدهىعند العديد من الشعراء، كالفنان املعاصر سليمان عازم يف أبيات إحد

  اتسحبيغ إمسالين 

  أنويقاد  إتنيوزنن 

  أقبال ادينني اكرا 

  تال لفهامة زقسان 

  وهو ما معناه 

  لمات أحب الك

  كلمات الذين يكتلوا 

  قبل أن يتفوهوا بأي كالم

  يقولون ما حيمل معىن  

   

جيدا هذه السلطة اليت حتملها الكلمة يف اتمع القبائلي ' أوال'ختتزل كلمة 

التقليدي، فالعديد من األمثال الشعبية تعطيها سلطة الرصاص بكل ما حتمله هذه الكلمة 

أوال ':ذي عرف على مر القرون عنف الرصاص، فاملثل يقولمن ثقل يف خميلة اتمع، ال

كما أن  .أي الكلمة كالرصاصة إذا ما خرجت ال ميكن أن تعود، )10('أم ترصاصت



وهو ما يربز ، الكلمة تربط يف الثقافة الشعبية بالرجولة، مما يعطيها هوية هلا عالقة باجلنس

  قيمة الرجل يف الكلمة 'أي ) 11('أرقاز ذوال ماتشي ذا سروال': يف هذا املثل الشعيب

    .'و ليس يف السروال

  

هذه النظرة االجتماعية لسلطة الكلمة ولوزا،  تكون قد شجعت توجها داخل 

اتمع القبائلي بالتزام الصمت كشكل من أشكال االتصال، طاملا أن الكالم من شأنه أن 

 اجلروح اليت تصيب يسبب مشاكل يستعصى حلها مع اآلخر ألا مشاكل أعمق من

األبدان، و لذلك جند حىت أمثاال شعبية تشجع اإلعراض عن الكالم وتدفع بالفرد يف 

   باجلماعة وأفرادها إىل اختاذ إستراتيجية الصمت و  الكتمان يف االتصال، وهو هعالقات

  : ةما يربز مثال يف العبارات التالي

  

  عدولك اليت خترج من فمك هيالكلمة  مبعىنأوال يفغن دقميك ذا خصميك       

   مبعىن  الكلمة اليت تبقى يف قلبك صديقتكأوال يقيمن دقميك داخذميك                 

 
وهذا اإلشكال حىت وإن كان بارزا أكثر يف الثقافة األمازيغية، فإنه مطروح يف 

يف العديد من الثقافات، وقد طرح فليب بروتون هذه اإلشكالية من الناحية االتصالية 

      ال بد من الكالم و أخذ الكلمة ألن العصرنة هي سيادة الكالم' :اتمع ملعاصر 

و االتصال، ، ولكن يف الوقت نفسه ال بد من السكوت يف الغالب أو األبشع أن  

تكلموا واصمتوا، هذا هو عمق املشكل احلقيقي للكالم ...تتكلم حىت ال تقول شيئا

  )12("يف العامل املعاصر

  



ز سلطة الكلمة من جانب آخر أكثر من سلطة املكتوب يف حد ذاته، فاللسان وترب

هو التزام، فحىت املصادقة املكتوبة على الوثائق ال تضاهيها مصادقة اللسان و الكلمة 

 املعاصر الشيخ نور الدين يف بعض من أشعاره يربز هذا بشكل يعليها، فالفنان القبائل

  : واضح

  يطاف ذي العادة أجلدود 

  أدل أرسيزمريارا  

  مايسنيا لعقد اسيلسيس 

   (13)أمزون ذيلكاغظ إقورا

 
  وهو ما معناه 

  متشبت بعادات األسالف 

  الذل ال يتحمله 

  إذا ما وقع عقدا بلسانه 

  فكأمنا كتب على ورق 

  

أصبحت الكلمة سواء يف اتمع القبائلي أو يف غريه، موجودة يف كل مكان 

م هو باألساس وسيط أساسي، بيين وبني نفسي، وبيين وبني بفضل االتصال، ففعل الكال

  . العامل، وبني العامل ونفسي، فمعىن أي كلمة يف منتهاها هي أن تربطنا باإلنسان

وتتطلب الكلمة طبيعيا اإلنصات، و هذا األخري هو جزء من تعريف الكلمة و من 
يما يأيت من الدراسة و سيربز ف. تعريف االتصال و من حتقيق فعلي الكالم و االتصال

 االتصال يف اتمع القبائلي تامليدانية سلطة الكلمة يف خمتلف فضاءات و أطر ووضعيا
  .  التقليدي



  

   والتقديس راملكتوب وثالوث اخلوف، االنبها.3
  

  ، وهو    أجريناها  اليت ة امليداني  الدراسة توصل الباحث إىل هذا التصنيف بعد

 الشفوية للمنطقة، ةا مع املبحوثني وقراءتنا لبعض أشكال الثقافما أكدته مقابالتن     

 هذا الثالوث، تفرض بعض التساؤالت قبل أن نبدأ يف شرح وتفسري.  ومالحظاتنا اليومية

نفسها يف هذا اال، ملاذا مل تدخل حضارة املكتوب يف بنية االتصال يف اتمع القبائلي؟ 

  صورة يف الرسالة الشفوية فقط؟ وملاذا كانت العملية االتصالية حم

  

أعتقد انه من الضروري التوضيح على أن الكتابة يف حد ذاا و يف العامل ككل مل 

تكن معممة قبل ثالثة آالف سنة خلت، كما أصبحت فيما بعد، وحىت عندما نتوقف 

ها عند استعمال املكتوب من قبل اتمعات العريقة يف هذا اال سنصل إىل نتيجة مؤدا

 البريوقراطي لبنيات بأن الكتابة كانت تستخدم أساسا يف جمال احملاسبة ويف جمال التسيري

السلطات واملماليك، يف حني أن االتصال   و الثقافة و األدب و الفنون كانت شفوية يف 

كل مكان، و لكن رغم هذا اإلقرار فإن اإلجابة تبقى غري مقنعة  من الناحية العلمية يف 

 . زائريالسياق اجل

  

ال بد من توضيح حقيقة تارحيية وهو أن اتمع اجلزائري بقي و لقرون عديدة 

حتت سيطرة قوى خارجية كانت تفرض على مر القرون ثقافاا وحضاراا يف الفضاء 

العام، وهلذا كان اتمع يلجأ إىل التقليد الشفوي من أجل أن حيصن نفسه ويضمن 

 امالءات هذه القوى، و رمبا يعترب االستعمار الفرنسي األبشع استمرارية اتمع بعيدا عن

، -نسب املتعلمني كانت استثناء- على هذا املستوى، ألنه منع احتكاك اتمع باملكتوب



بل ومنع تعليم لغة أخرى غري اللغة الفرنسية، وقد فرضت مراسيم وقوانني يف هذا 

  . اإلطار

     لشفوية كنسق مقاومة لكل اهليمنة السياسية  وجلأ اتمع القبائلي إىل الثقافة ا

املكتوب . و الثقافية، وهو ما برز من خالل املقاومات الشعبية و حرب التحرير فيما بعد

يف املخيال الرمزي للمجتمع القبائلي حامل للخوف، فهو يذكر اتمع  باملناشري و بكل 

 الفرنسي، فاخلوف من رة لالستعماوكم على أساسها رموز املقاومحالرموز املكتوبة اليت 

 ارتبط بالظاهرة االستعمارية و السياسية يف جزائر االستعمار و ما بعد باملكتو

  . االستعمار

  

إىل جانب اخلوف، ارتبط املكتوب مبا هو مقدس،  فالتقديس  هذا يف الثقافة 

 و اليت انتشرت وارتبط هذا بالثقافة الدينية اإلسالمية، الشفوية دخل عرب القرآن وتقديسه

على مر القرون يف منطقة القبائل، وهي الثقافة اليت جعلت من اإلمام مرجعية دينية ، 

وملكية القرية ملسجد جزء من هوية اجلماعة االجتماعية، وقد أكدت املقابالت أن 

 باللغة العربية حبكم أا لغة القرآن، وتربز شهادات املبحوثني أن طتقديس املكتوب ارتب

قة مكتوبة باللغة العربية حىت و إن مل تكن متعلقة بالدين كانت ال ترمى إال عن كل ور

، ألن ذلك مرتبط بتقديس اللغة، لغة اإلسالم، ومن دالئل ربط )14(طريق فعل احلرق

اللغة العربية باإلسالم، انتشار واسع يف منطقة القبائل، لتسمية الذكور باسم أعراب، أي 

 ال يعرف أعراب كعرق ولكن كدين، فأعراب كانت مرادفة العريب، حيث كان اتمع

للمسلم،    و للغة اإلسالم اللغة العربية يف اعتقاد أهل منطقة القبائل، و هلذا كان األئمة 

  . و مدرسو اللغة العربية حيظون باحترام كبري

  

  : يأيتو يف الثقافة الشفوية هناك الكثري من األدبيات اليت تربز هذا التقديس منها ما 



  

  أيول فالغ ذلواجب 

  احلق انكتب 

  إجليال أذميحكون 

  موالش ريب أغذحياسب 

  أوالمك نسكيدب 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يا قليب علينا واجب 

  أن نكتب احلق 

  لألجيال تتحادث 

  وإن مل نفعل، حساب اهللا آت 

  و ال ميكننا الكذب 

  

 الكتابة و القراءة و املسجد  و يف التراث الشفوي كذلك ربط بني التعليم و فعلي

كفضاء مقدس و فرض احترام اجلماعة لآلخر ، ولذلك كان اتمع القبائلي يف خميلته 

   يعتقد أن اجلدارة باالحترام و التعامل يرتبط من بني ما يرتبط، بتعلم القرآن و الكتابة 

قاسي  "عيب  الشاعر و القراءة والتردد على املساجد، ومن بني ما هو منتشر يف التراث الش

  : ما يأيت" أوضيف اهللا

  

 ما تسعيض آميك سغرنيث 
 غار اجلامع ريت

)15(مي موقر آذ يسعو القيمة   



 

:الترمجة     
 إذا كان لديك ولد علّمه

 للمسجد وجهه ، و اذهب معه
 فعندما يكرب سيحترم و يقدر و تكون له قيمة و شأن

 

  

 مبا هو مكتوب رري مما يبني انتشار االنبهاباإلضافة للخوف و التقديس، يوجد الكث

يف اتمع التقليدي القبائلي، وقد يرجع هذا إىل قلة عدد املتعلمني وصعوبة تعرض األفراد 

لوسائل اإلعالم املكتوبة، وما ميكن التأكيد عليه يف هذا اإلطار أن  العدد القليل من 

وا حيظون باحترام كبري، بل و يشار الكتاب العموميني الذين كانوا ينتشرون يف القرى كان

، مبعىن هذا الشخص متعلم،  و يرجع 'آه وينا يغرا'إىل هؤالء بالقول و بنربة إنبهارية 

ذلك إىل عدة متغريات من بينها، أن أولئك كانوا واسطة يف الكثري من األحيان بني بعض 

الرسائل الربيدية أفراد سكان هذه القرى وأقارم الذين كانوا يف الغربة، خاصة وأن 

كانت الوسيلة الوحيدة آنذاك للحصول على أخبار األقارب، وكان يف الغالب هؤالء إما 

  .من املعلمني أو من رواد املدارس القرآنيني، أو من سعاة الربيد

  

  

ولقد كان ساعي الربيد حيظى باحترام كبري  لعدة اعتبارات، فهو الذي يوزع 

غربة وهو الذي يقوم بقراءة ما يوجد يف الظرف يف غالب الربيد اآليت من األقارب يف ال

األحيان، و هو الذي يوزع احلواالت الربيدية اليت تعطي رسالة تضمينية بأن املهاجر ال 

  . زال يرتبط باألهل و القرية و البلد و ثقافته رغم وجوده يف اخلارج

  



 يتحكم يف فعلي وهناك بعض العبارات اليومية اليت تترجم االنبهار بالشخص الذي

و كلمة ، "فالن يكاث لقالم"،)16(الكتابة   و القراءة، فيقال يف السياق املكاين للبحث

يف القبائلية تعين يضرب، واستعماهلا يوضح جيدا هذا االنبهار، –مبعناها احلريف - "يكاث"

  . فاملقصود أن فالن يعرف التحكم يف استخدام القلم

  

 األشعار اليت توضح منطق االنبهار باملكتوب ويف الثقافة الشفوية الكثري من

وبوسائل اإلعالم املكتوبة، ومن ذلك مثال هذه األبيات الشعرية من تنظيم النسوة رثاء 

  : الستشهاد إحدى ااهدات املعروفة باسم اجلوهرة آث مزيان

  

  أياو انكتب أجلرنان 

  أياراش يغران 

  أيزماون ذيلباري 

  انغان اجلوهرة آث مزيان  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  تعالوا، لنكتب جريدة 

  أيها الشباب املتعلم 

  يا أسود باريس 

  لقد قتلوا اجلوهرة آث مزيان 

  



فاالنبهار باملكتوب و الوعي بأمهيته يربز يف البيتني األول و الثاين، فمنظمة هذه 

 من وسائل األشعار تدعو لكتابة تاريخ هذه الشهيدة، الدعوة للمكتوب و انبهار بوسيلة

  . اإلعالم املكتوبة و هي اجلريدة

ومن بني بعض الكتابات اليت توضح هذا، بعض أبيات قصيدة من قصائد الشاعر 

املعاصر الشيخ نور الدين، والذي توضح الصورة اليت يرمسها انبهارا يف الوقت ذاته بالقلم، 

 إطار احترام و حنينا للماضي الذي كان فيها السلطة املعنوية تسري اخلالفات يف

  . املتخاصمني

  غاس فكرييد القالم 

  أف لعوايد إقاواون 

  أنتدو تدون لعوام

  طوقثن إموسناون

  نوغال ادر سلغرام 

  نفصل إفادن أكاون

  إلوكان أم خماصم 

  ييون أرتسقدار ييون

  أجلدود أماك أثوصام

  مي نتدوا ذيويزيون 

  أمسي نتسمسفهام

  أثعيونغ أي ديعيون 

  شفامخزرت حلوال ما ث

   مي نتسنجميع ذيغريون



  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  

  ذكرين أيها القلم 

  بعادات إقواوان 

  نسري ومتر األعوام 

  ويتكاثر العلماء 

  )املقصود وحدة القياس(أصبحنا نقيس كالمنا بالغرام 

  من التعب الكت الركبتان 

  إن كان هناك خصام 

  االحترام غائب بني اخلصوم 

  اياكم أيها األجداد و وص

  عندما كنا بالتويزة  حمصنني 

   ملا كنا متفامهني

  هل تتذكرون أيها األخوال 

   ملا كنا أفواجا، جمتمعني

  

 كذلك منطق االنبهار لدى سليمان عازم، ففي مدحه ةوتوضح األبيات التالي

ل اجلزائر حبديث وسائل اإلعالم املكتوبة عنها، و هو انبهار يترجم اللجزائر، ربط مج

  .  انبهار مبا هو مكتوب و باجلريدة كوسيلة إعالمية مكتوبة،عورية لدى اتمعحالة ش

  لزاير متورث يلهان 

  امسيس ذي جلرنان .يفغاد

  ذيالفريك مشهور يسميس 



  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  اجلزائر بلد مجيل 

  ذكر امسها يف اجلريدة 

  مشهور امسها يف إفريقيا 

  

 انتشار األمية يف أوساط اتمع، و حداثة يف تهجيد بعض تفسرياوهذا الواقع قد 

  . اجلريدة كوسيلة إعالمية ككل، ارتبط وجودها تارخييا بدخول فرنسا إىل اجلزائر

  

ا مرتبطة أو خالصة القول أن بنية اتمع القبائلي فيما خيص املكتوب، نعتقد 

طويره عرب دراسات تارخييا بثالوث التقديس، واخلوف و االنبهار، وهو ثالوث ميكن ت

  . أخرى توضح التطورات احلاصلة يف هذا اال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الثقافة الشفوية،املكتوب و االتصال يف  :  سهوامش الفصل اخلام
  اتمع القبائلي

  
 )1( Hagége Claude, l’Homme de parole Fayard/ Paris  France 1985 

P109.  
 

)2( Bouvier jean Claude et autres, Tradition orale et identité culturelle -
problèmes et méthodes- Editions du CNRS. Paris 1980.P16   
 

)3( Poirier .J .Clapier .S. Valladon.Raybant.P. Les récits de vie théorie 
et pratique/PUF1993 P15    
 

)4( Sayad Abdelmalek, du message oral au message sur cassette : la 
communication avec l’absent. In actes de recherche en sciences 
sociales N59 septembre 1985- de page 61àla page 71- 
  

)5( Lohisse Jean : les systèmes de communication, approche socio 
anthropologique/ Editions Armand Colin France 1998 P15 
 
(6)Galand .Pernet .P ; poésie berbère in « culture et société au 
Maghreb » édition CNRS , France 1975. p 259. 
 

Breton Philippe : Eloge de la parole La découverte Paris 2003. P17   )7(  
 
(8)Mohia Nadia N, Les thérapies traditionnelles dans la société Kabyle. 
L’Harmattan France 1993 P181 
 
(9)Mehdi Ahmed, Slimane Azem, Le maître de la chanson berbère. 
Editions Mehdi. Algérie 1999. P34    

 

  . مجعنا هذه األمثال من خمتلف وضعيات الدراسة'أوال أم ترصاصت') 10 (

      يف نطاق منطقة بين معوشةتقال هذه العبار 'أرقاز ذوال ماتشي ذا سروال') 11(

  .  و بين ورثيالن  



  (12)  Breton Philippe : Eloge de la parole La découverte Paris 2003. 
P8      

 
   (13) Nacib youcef : Cheikh Noureddine  Editions El Ouns. France 
1998     P32  

 
 
 

هذا الواقع مت تأكيده من كل املبحوثني الذين حاورناهم، مؤكدين أنه يوجد خوف من أن ) 14(
 .ألي حالة تلطيخ هذه الرموز مبا هو غري نظيف" دوعاسو"متسهم اللعنة أي 

   
 (15)YACINE Tassadit : poésie berbère et identité. Edition bouchène 
awal , Algerie 1990, IBID . P 386  
  

ال حظنا استعمال هذه العبارات خاصة يف بين معوش، قنزات و بين  فالن يكاث لقالم) 16(
 . حافظ يف بين ورثيالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفضاء ونسق االتصال يف اتمع التقليدي : الفصل السادس

  القبائلي
  

  الفضاء املرادف ألدوار املرأة": أخام." 1
  
  فضاء الطفل لتعلم الكفاءة االتصالية  ": مثاشاهوت."2

   
  أو اإلطار العام لالتصال  " ثدارت."3
  
  فضاء االتصال احملظور ": خلال ."4

  

  قادة الرأي يف الفضاء القروي  ": ثامجاعت".5

  

  فضاء لبث وانتقال املعلومات و الرموز : السوق .6

  

  فضاء إنتاج ونشر  الرسالة النسوية  : "أورار."7

 

  التجمع اليومي للنساء " : ثالة."8



 

 

 من األوائل الذين حبثوا يف األبعاد.HALL E.T         يعد األنتروبولوجي األمريكي هال

،  « The Silent Language » لالتصال الشخصي و هذا من خالل مؤلفه السياقية

سياق ثقايف ، أي نظام من القواعد و القوانني اليت حتدد فاالتصال ال ينشأ يف فراغ بل يف 

فإننا مل ندرك جيدا بعد ، هذا "، HALL إىل حد اآلن يقول .تغيرات صريورة االتصال 

 عاديا و ال نعريه اهتماما إالّ إذا قابلتنا ثقافة االسياق الثقايف ألنه يبدوا لنا مألوفا و شيئ

  )1" .(غربية عنا

  

، "البعد املخفي"، من حالل مؤلفه الثاين )إدوارد هال(الثاين الذي جاء به بدأ أما امل

فهو قاعدة ااورة أو اجلرية، فقد نال هذا البعد األخري القسط األوفر يف هذا اال، 

  ).  2".(دراسة العالقات الفضائية"وغالبا ما كان تعرف ااورة أو اجلرية بأا 

  

را هاما يف االتصال ، حيث تتعلق بقواعد معينة ، تلعب التصرفات الفضائية دو

. مرتبطة بالثقافة،و إذا ما جتاوزها األفراد أو مل حيترموها جترهم إىل صعوبات يف االتصال 

ال حتدد العالقات الفضائية شروط و ظروف العالقات بني الناس فقط بل تعترب هذه 

  ).3) (العالقات الفضائية(العالقات شاملة لرموزها 

كلّ شيء : "  الفضاء كما يلي HALL .E.T عرف" اللغة الصامتة " يف مؤلفه

حي ميلك  حدا طبيعيا أو ماديا يفصله عن احمليط اخلارجي  ، من اجلرثومة إىل أبسط 

خلية لدى اإلنسان ، و كل عضو ميلك حدودا ميكن إدراكها و اليت حتدد بدايته          

لفضاء أو املكان جمموعتني كبريتني من األعمال و هي وحيتوي مصطلح ا) 4" (و ايته 

  .تلك املتعلّقة باألقاليم و املسافات الشخصية 



  

وقد اهتم الكثري من الباحثني باخلصائص األساسية املتعلّقة بالشعور باإلقليمية لدى 

ة اإلنسان ، كاالستيالء على الفضاء و التعلق باملكان ، و إقصاء اآلخرين من اإلقليم بأي

 لدافيد(، و يف الدراسة الظاهرتية )5(وسيلة لالتصال حىت و إن تطلب ذلك املواجهة 

، تأكد أنّ الناس يتحدثون بعطف ورقة و مودة عن األماكن  David Seamon )سيمون

عىن مبهي "  سيمون"و هذه املالحظة حسب )    أو كانت مهمة بالنسبة هلم(املهمة 

  )6( إظهار التفاعل املكاين بني الشخص و املكان التعلّق العاطفي الذي يتمثّل يف

 

أقر LUCIEN KROLL   املعمارية       شيئا يبدو له من املسلمات حول مستقبل اهلندسة

 و قد حدد )7("إنّ املستقبل لن يكون تقنيا بل ثقافيا : " و التنظيم الفضائي حيث يقول

 املعماري و هو يصمم أو يرسم الباحث اهلدف األساسي الذي جيب أن حيقّقه املهندس

مشروعه ، هو أن ال حيطّم خمتلف األشكال اليت من خالهلا يقوم السكان مبمارسة 

  )8(دعايتهم االجتماعية 

 

فقد عرب عن هذا باإلطار، إطار )   دال اميس(أما مؤسس أنثروبولوجيا االتصال

   تمع إنتاج  التدفق يتم يف كل جم. االتصال الذي يشمل الزمان و املكان وجو االتصال

يف مغارة، يف خميم،يف قرية، يف بيت، يف : و االرتداد يف احلياة االجتماعية يف فضاء ما 

مكتب، يف ملعب أو يف غريه من األماكن، و ال يوجد أي شك أننا نعيش حتت ضغط 

هذا الفضاء، لذلك ال بد من أن نعطي معىن للفضاء و حتديد األماكن اليت نعيش فيها 

 .ة كانت أو صغرية حتديدا ثقافياكبري



 أبرزت الدراسة امليدانية اليت أجريناها يف القرى السالفة الذكر، أن اتمع 

      التقليدي القبائلي، أنتج تفاعال رمزيا يف عامل احلياة اليومية يعكس القواعد الثقافية 

  . و املعايري اليت أفرزا اجلماعة االجتماعية 

  

اه هو ظاهرة الفصل بني اجلنسني يف خمتلف فضاءات عامل احلياة  و امللفت لالنتب

           البيت، والسوق - إىل أخام-القرية–" ثدارت "اليومية يف منطقة القبائل، فمن 

، تربز مدونة اتصالية للمجتمع التقليدي القبائلي، تفهم منها تصرفات الفرد "ثامجاعت"و 

 اليت تضبط التصرفات الفضائية لألفراد والعالقات من خالل القواعد الثقافية للجماعة و

  .  االجتماعية

  
فالفضاء انطالقا من متغري اجلنس مقسم  إىل عاملني عامل الرجل و عامل املرأة، عامل 

اخلارج وعامل الداخل، عامل املكشوف وعامل املستور، ويف الثقافة لشفوية الكثري من 

هذا التقسيم الثقايف للفضاء بناءا على متغري األمثال الشعبية و املقوالت اليت توضح 

اجلنس، فالداخل هو البيت و هو خمصص للمرأة، وما خارجه هو عامل الرجل، و املثل 

  : الشعيب القبائلي التايل يوضح ذلك
  
  

  ) 9("أرقاز تفتيلت أنربا ، مثطوت تفتيلت انداخل    " 

  . رأة مصباح الداخل الرجل مصباح العامل اخلارجي ، و امل : و ترمجة هذا هو

  
  

وهذا العام الداخلي للمرأة، ما دام انه مستور فهو مقدس من حيث حرمته وعدم 

إمكانية انفتاحه على اخلارج، لذلك جند أنه من عبارات القسم و اليمني يف منطقة القبائل 



 ومن عبارات. ما تعلق بالبيت     و باملرأة يف ذات الوقت كما سيأيت بالتفصيل ال حقا

  : اليمني هذه ما يأيت

  
  .حرمت على نفسي البيت و الزوجة :  و ترمجتها  "حيرم وخاميو ، حترم متطوث  " "

  

هذا الفصل بني اجلنسني يف التصرفات الفضائية، كما سريد فيما سيأيت من نتائج 

الدراسة امليدانية يربز إنتاجا ألشكال من االتصال تترجم هذا الفصل وتوضح منطق 

  . التصالية للمجتمع التقليدي القبائلياملدونة ا

  

ومن اجل تناول ما جئنا به من ميدان الدراسة، فضلنا االنطالق من البيت و ما 

، "ثامجاعت"، ف- احلقل-"فلخال"،"ثدارت"تنتج فيه من رمزية اتصالية، إىل القرية 

  ". ثالة" و" أورار"السوق و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  دوار املرأةالفضاء املرادف أل": أخام." 1
  

" ، مبعنيني ، فهم يقصدون "أخام"كلمة " يستعمل أهايل القرى موضوع الدراسة 

  ).الزوجة  خاصة (األهل " أخام" البيت يف حد ذاته و " أخام

    

   :  اتمع التقليدي بقوله موقع املرأة يف  ) مصطفى بوتفنوشات(حدد الباحث 

حتفظ ، حجز و سر باملقارنة : ي هي قبل كل شيء إن املرأة يف اتمع اجلزائري التقليد" 

 دفع الباحث ، موقع املرأة هذا ) 10"(الظهور ، الشرف و السعادة : بالرجل الذي هو 

 – كما يقول –ألن يشبه حجب اجلزائر   MARC COTE " مارك كوت" الفرنسي 

ا كما حتجب يف حتجب اجلزائر نساءها، منازهلا و مد"  :املرأة حبجب احلقائق يف العامل

  . )11 (."العامل احلقائق الداخلية الثمينة إىل درجة أنه ال ميكن عرضها 

  

ارتباط البيت بأدوار املرأة، جعلت نظرة اتمع هلذا الفضاء نظرة تأنيث لألدوار اليت       

للرجل هي ) الذي درسه (بأن نظرة اتمع " حمند خليل " تتم فيه، وقد أقر الباحث 

إن الرجل الذي يبقى جيول : " تقارية إذا ما كان هذا الرجل متقوقعا يف البيت نظرة اح

    " ثامجاعت"يف البيت ينظر إليه نظرة احتقار  فالواجب أن يستثمر وقته بني احلقول ، 

، فالبقاء يف البيت من مهام املرأة و ليس الرجل ، و هو ما أوضحه )12". (و السوق    

يعترب املنزل فضاْ للمرأة و العامل اخلارجي كفضاء : " بقوله " اد علي صي" كذلك األستاذ 

                                                                ).13". (آخر ميلكه الرجل 

  



  

إن هذا التعارض بني الفضاء العام و اخلارجي مع الفضاء الداخلي و احلميمي حتدث       

حيث الحظ  أن هذا التعارض يتجسد من ، "بيار بورديو " نسي عنه عامل اإلجتماع الفر

إن التعارض بني الداخل و اخلارج ، يتجسد يف : " خالل عدة أماكن أو فضاءات 

البيت ، كمكان احلرم بال منازع ، فضاء مغلق سري ، حممي : التفريق بني فضاء املرأة 

مكان (ثامجاعت ) : الرجل(بعيد عن االختراق و بعيد عن كل األنظار و فضاء الذكر 

.                )14( ..."، املسجد ، املقهى ، احلقول و السوق ) التجمع و االجتماع 

        

 

 يف اتمع التقليدي ضمان استمرارية ةو املرأة وهي يف البيت، من مهامها األساسي 

مهامها األساسية يف اجلنس البشري، و هلذا فإن اتمع حيبذ املرأة الولود، و لذلك فمن 

اتمع التقليدي، تربية أبنائها، ويف هذه الوضعية تنتج املرأة رموزا كثرية تترجم حياا 

و تطلعاا، فمهد الطفل هو السياق الذي ختتاره املرأة يف إنتاج هذه الرموز،   اليومية 

عامل اخلارجي، فتقوم  من هذا اإلطار بالتعبري عن عالقاا بابنها و حىت مبحيطها، وبال

و اهلجرة، خاصة وأن الكثري من اآلباء كانوا خارج القرى ألسباب    وبعامل الغربة 

اقتصادية و سياسية، ومن أشهر رموز املهد اليت كانت ترددها األمهات يف منطقة القبائل 

و هي زهز املهد، واليت حتمل قيمة اتصالية مهمة فيما خيص إعطاءنا بعضا من أجزاء 

  :   االتصالية للمجتمع، ومن ضمن هذه الرموز ما يأيتالبنية

 

 اهللا اهللا 

 أطاق إوالن غاف واسيف 



 يفغاد وقشيش 

 بوثعنقيقت حبال سيف 

 أحدد بابا 

 أسان قيغاب غر سطيف 

 اهللا اهللا 

 أطاق غووالن لبحار 

 يفغاد وقشيش 

 بو ثعنقيقت أم لعنرب 

 أحدد بابا 

 أسان إيقغاب  إسوفر 

 اهللا اهللا 

اق إوالن اذرار  أط  

 يفغاد وقشيش 

  بوثعقيقت ام اجلوهر 

 أحدد بابا 

)15(أسان قيقغاب غر لدزاير    

  : وهو ما ميكن ترمجته بـ

 اهللا، اهللا  

 أيتها النافذة املطلة على النهر    

 طفل خرج 

 عنقه أبيض كالصوف 



، ذلك اليوم احلزين واحسرتاه، أيب  

 يوم اغترب و ذهب إىل سطيف 

  اهللا، اهللا

 أيتها النافذة املطلة على البحر 

 طفل خرج 

 عنقه كعمود العنرب  

، ذلك اليوم احلزين واحسرتاه، أيب  

 يوم سافر و اغترب 

 اهللا، اهللا 

 أيتها النافذة املطلة على اجلبل   

 طفل خرج 

 عنقه كعمود املرجان 

، ذلك اليوم احلزين واحسرتاه، واحسرتاه أيب  

لعاصمة يوم غاب و اغترب اجتاه ا  

  

و ما يالحظ هي بنية هذا النوع من الرسائل أن املرأة و هي يف بيتها، كثريا ما 

تتكلم على لسان ابنها، فما ال تستطيع قوله بامسها، تنسبه من الناحية االتصالية البنها، 

خاصة و انه يف اتمع يسمح للذكر ما ال يسمح لغريه، حىت و إن كان هذا الغري األم 

سببا يف وجوده يف احلياة، فاملرأة وهي زهز ابنها، حتكي معاناا، معاناة فراق اليت كانت 

الزوج هلا، فحديثها عن عالقاا االتصالية مع زوجها يعترب أمرا حمظورا من الناحية 

االجتماعية، لذلك حتكي املرأة معاناة فراق زوجها، بذكر أب الولد وليس الزوج، 



و االبن و الزوج و غريها من األدوار االجتماعية، ال جيب فالرجل الذي يؤدي دور األب 

أن يظهر مبظهر الزوج يف مدونة االتصال، وقد يكون ذلك متعلقا بنظرة اتمع لعالقة 

املرأة بالرجل، وكأا عالقة تتعلق يف مجلتها باحملظور، وقد يكون هذا احملظور متعلقا 

  . طبالعالقات اجلنسية فق

  

ته مع زوجته يف البيت يف اتمع التقليدي، ال يتحدث مع و الرجل يف عالقا

زوجته يف حضور أوليائه، وهي كذلك تفعل،وحىت يف حديث بعضهما عن بعض مع 

باقي أفراد العائلة مهما كان هؤالء، ال ينادي الزوج زوجته بامسها، و ال تنادي املرأة 

 و كأنه إساءة لألفراد اآلخرين زوجها بامسه، فاتمع يف مدونته االتصالية فرض فعل ذلك

 "نتسا"او " وينا: "وعدم احترام هلم، لذلك تقول املرأة عن زوجها عندما تتحدث عنه

وجند أن ". هي"أي "نتساث"أو   "ثينا"، كما أن الرجل يشري إىل زوجته بـ"هو"أي 

 وهي من البيت،" أخاميو"الرجل يف حديثه عن زوجته خارج البيت يشري إليها بالقول 

مبعىن العجوز لقول ذلك، و جتد هذه التسمية " ثامغرات"، أو يستعري كلمة "أهلي"مبعىن 

. يطلقها شباب يف العشرينيات لتعيني زوجان اللوايت يبلغن العشرين أو أقل من العمر

وما يدعم ما نقول، هو تصريح املبحوثني بأن الزواج عالقة بني عائليت الزوجني، أكثر مما 

  ). 16( الزوجني هي عالقة بني

 

وكل هذه املعطيات تعطينا فكرة عن عالقة املرأة بزوجها يف البيت، و يالحظ أن 

، أي املرأة الزوجة إىل " مثطوت"هذا الوضع يتغري مع تقدم سن املرأة و انتقاهلا من وضع 

أي العجوز، فتتحول إىل شخص يفرض بعض قواعد ومعايري التعامل " مثغارت" وضع

  . عاداخل البيت طب

  



قبل الزواج، وتكون يف وضعية اتصالية تفرض عليها " ثقشيشت"فالبنت ، تكون 

ويف البيت تكون مطالبة باحترام شقيقها ، وتنتقل إىل وضع متفادي الرجال و فضاء ا ،

أي امرأة يف اليوم املوايل حلفل الزفاف، حيث يفرض عليها هذا الوضع اخلضوع "مثطوت"

االجتماعية اليت تصاحب هذه الوضعية ،و  من  هذه  الوضعية إىل لكل املعايري و القواعد 

ثامغارت اليت تكون بيدها السلطة مع انتقال أبنائها من وضع  " العجوز"وضعية 

، وتتحول مع مرور  "إرقازن"األطفال  و الشباب إىل وضع الرجال " اراش"أو "ألواشول"

ت و من األبناء، فهي تتحول إىل جتربة الوقت إىل معيار يقتدى به من قبل  النساء األخريا

فتتحول إىل مؤسسة تنقل الرموز اليت ورثتها عن األجيال السابقة .  هلا رمزية تود إيصاهلا

إىل األجيال الالحقة، وهو ما يربز من خالل بعض أشكال التعبري داخل البيت، كما 

  . سيأيت ال حقا

  

أخرى تعطينا على األقل بعض وكل هذه املعطيات نعتقد أا حتتاج إىل دراسات 

اإلجابات حول فلسفة ما ميكن أن نسميه باالتصال األسري يف اجلزائر و يف منطقة 

القبائل على اخلصوص وكيف أن بنية هذا االتصال تؤثر على بنية  اتمع ككل يف 

االتصال ، وهو جمال حبثي نعتقد انه سيفتح الباب أمام الكثري من اإلجابات اخلاصة اليت 

جعلت املتخصصني يف علم االجتماع يقولون جبهلنا باتمع و بأن اجلزائر تبحث عن 

علم اجتماع خاص ذا اتمع، وأنثروبولوجيا تعطي الكلمة للمجتمع و تدرس أنساقه 

  .   الثقافية

  

  

  

  



  

  فضاء الطفل لتعلم الكفاءة االتصالية  ": مثاشاهوت."2
 

فضاءات التنشئة االجتماعية و الثقافية يعترب هذا الشكل االتصايل أحد أهم 

لألطفال يف منطقة القبائل، كما أنه حيمل رمزية استمرارية االتصال بني األجيال و إيصال 

ن، أو قصص الليل الذي غالبا ما كانت تتم "مثاشاهوت نلكانو." الثقافة من جيل إىل آخر

شتاء، وتنشط جلسة القص يف زاوية معينة من البيت، زاوية تكون فيها مدفئة يف فصل ال

يف الغالب اجلدة، أو امرأة مسنة تكون معروفة بذاكرا الثاقبة تدعى للقيام بذلك يف 

املخيال االجتماعي يفرض قص هذه احلكايات يف الليل، ألن القص يف وضح . البيت

، وجيد اختيار الليل تفسريه العملي، ألن الناس منشغلون 'دوعاسو'النهار قد يسبب اللعنة

يف النهار، وما دام القص هو شكل من أشكال الترفيه يف اتمع التقليدي فمن الطبيعي 

   .أن يأيت الترفيه بعد تعب العمل

  

وتعترب جلسة القص وضعية اتصالية غري مفتوحة إال للنساء و األطفال، فالرجال ال 

 وما حيضرون هذه اجللسات، وهو ما أكده املبحوثون املستجوبون يف كل الوضعيات،

       يتشكل املستمعون من النساء ' :يف بداية القرن املاضي، بقوله) هنري باسيه(أكده 

و األطفال، فالرجال ال يستمعون قط إىل القصص، فلهم أشكال أخرى من الترفيه أكثر 

، ويرى املبحوثون أن أسباب غياب الرجال عن هذا الفضاء كثرية، من أمهها )17(' جدية

، ومن غري املعقول يف اتمع )18(ون القصص اخلارقة للعادة نشاطا نسوياأن الرجال يعترب

التقليدي القبائلي أن يشترك الرجال و النساء يف نفس أشكال الترفيه، فهو أمر من شأنه 



بل وتشري بعض املصادر التارخيية إىل أن الرجال يف منطقة القبائل . أن ينقص من رجولتهم

  . أحاديث نساءيستهجنون القص، ويعتربونه 

  

    تعرف جلسة القص هذه، جمموعة من الطقوس اليت تدفع بالتفاعل بني املرسلة 

و املتلقني، فالقاصة ال تتكلم لوحدها، إذ يشارك املستمعون بشكل كامل يف هذه 

اجللسة، فاملستمعون هم من يدفع بانطالق القص، واألطفال هم الذين عادة ما يترجون 

  . جدم لتبدأ يف القص

، فهي عبارة االستفتاح، ويردد "أماشاهو':تبدأ جلسة القص بالعبارة التالية

مباشرة بعد . اليت تعني استعداد املستمعني لتلقي الرسائل" أهو"املستمعون بعد هذا عبارة 

، وهو ما حيمل يف املعىن أمنية القاصة يف أن تنعكس "اتفاث أحلو"هذا ترد القاصة بعبارة

أكمي 'و يف اية احلكاية يرد املستمعون على القاصة بالقول.  باخلريالقصة على احلضور 

  .'عفا اهللا عنك'و هو ما ميكن ترمجته بـ'أعفو ريب

  

إن هذا الشكل االتصايل باإلضافة إىل وظيفة الترفيه اليت يؤديها فإن حتليل بنية 

ليايل القصص القصص   و مضموا تبني أن الكثري من القيم تنقل إىل األطفال عن طريق 

هذه، فقيم اخلري  و الشر و الشجاعة والصدق وغريها من القيم تضمن استمرارها ذه 

الطريقة، فوضعية االتصال اليت تفرض صمتا يترجم اهتمام املتلقي ،واحترام طقوس 

التفاعل تبني توفر نية االتصال القصدي لدى املتحدثة و اجلهد القصدي للمتلقني يربز 

وقد مجع بعض املهتمني بتدوين األدب الشعيب الكثري من هذه . ي الرسالة اإلرادة يف تلق

ومولود فرعون، مقران فطة  ،Lacoste   Dujardin   القصص، كما هو الشأن مع

 ). 19(وطاوس عمروش ومولود معمري
  



دفع رسوخ هذه القصص يف الذاكرة اجلماعية لألجيال السابقة، ببعض الفنانني 

أجل شد انتباه اجلمهور حول أغانيهم، إىل حتويل بعض القصص يف املعاصرين   و من 

،وايدير يف أغنيته 'مثاشاهوت'شكل أغاين، وهو حال الفنان علي مزياين مثال يف أغنية

وهو "اراش أزيند إمثغارث أكان أسنتسغر ثيقدمني':املشهورة اليت صور فيها وضعية القص

، باإلضافة 'وز لتعلمهم مواقف األجداداجتمع األطفال حول العج'ما ميكن  ترمجته بـ

واليت استخدم فيها القالب ' أحكوييد مثاشاهوت': كذلك ألغنية آيت منقالت لونيس

  . القصصي التقليدي يف وصفه لألزمة اجلزائرية يف التسعينيات من القرن املاضي

  

  

  

   أو اإلطار العام لالتصال  "ثدارت".3
  

مبعىن احلياة، " ثودرت"أصل الكلمة من و يقصد ا القرية، و" ثدارت" كلمة

كفضاء يف منطقة القبائل ترمز إىل التضامن يف احلياة مجاعية بني عدة عائالت، ' ثدارت'و

، و هذه احلياة اجلماعية و ذا الشكل تبني من جانب آخر أن "ثدارت" عائالت تشكل

مائه إىل عائلته، وعرشه الفرد يف اتمع القبائلي ال يتجدد بصفته فردا، بل من منطلق انت

وقبيلته، وقريته، فاالنتماء ليس مسألة فردية بل قضية مجاعية، وهو أمر مهم لفهم صريورة 

  . االتصال يف اتمع القبائلي التقليدي

  

، هلا حرمتها يف الثقافة الشفوية و يف احلياة اليومية ألهايل منطقة "ثدارت"و القرية 

ىل القرية يف كل مرة يف العالقات ين األفراد و اجلماعات القبائل، لذلك يعود االنتماء إ

مبنطقة القبائل، و ما يالحظ أن التسابق يف صناعة صورة امتيازيه عن القرية من قبل 



سكان القرى يشكل دائما انشغاال لألفراد يف تعاملهم اليومي، وهلذا يالحظ وجود ما 

ومن هذا التسابق الذي كان بارزا يشبه التسابق يف حماولة الظهور بأحسن مظهر ممكن، 

يف القرنني املاضيني على األقل يف منطقة القبائل ما جاء مثال يف أشعار سي حمند أو حمند، 

التسابق إلجياد أحسن األئمة وعلماء الدين يف القرى، و هذه األشعار تترجم جزءا من 

  : هذا الواقع

 أيوفان كل ثدارت

 أديلي دقس لعامل

  اسني أينا

يلي ظاملغاس أذ  

 آدش أس تامنت

 جتاص أس إمل 

 كل ييون داين اخدم

 إميانيس 

)20 (آراتيدم  

  : وهو ما ميكن ترمجته بـ

 ليت كل قرية يكون فيها عامل

 بعد هذا حىت و إن كان هناك ظامل

 يأيت العامل ليفصل يف األمر

 فكل من عمل شيء 

 يتحمل قيمته 

.أو مقابله لوحده   



  

  

أو القرية " تدارت " ، جند " سي احمند أو حمند " هذه األبيات للشاعر  ففي

    كفضاء ، هي ذلك املكان الذي يكون فيه العدل و ينعدم فيه الظلم ، فالقرية تقوى 

  .و تضعف بوجود العلماء أو بانعدامهم  

  

و القرية يف منطقة القبائل هلا حرمتها بالنسبة لسكاا تتطابق مع حرمة البيت 

الفرد مرغم بأن ال خيون قريته، ومن اخليانة إخراج أسرار   لذلكو بالنسبة لألفراد،

كما سيأيت يف هذا الفصل،ومن " ثامجاعت"إىل الغرباء عنها، وملداوالت جملسها" ثدارت"

   اخليانة و االستهتار حبرمة القرية اخلروج عما تقرره القرية، و عدم الرضوخ لقواعدها 

   .و معايريها

  

 يف منطقة القبائل يؤمنون بأن خرق هذه املعايري نلقرويوولذلك كان و ال زال ا

من شأنه أن يسبب لإلنسان مشاكل مجة جراء  ما اقترفه الفرد من ذنوب اجتاه فضاء 

، فالفرد حسب هؤالء تصيبه لعنة القرية إذا ما اعتدى على "ثدارت"معنوي كبري امسه 

صبغة دينية تضاهي اخلروج عن قوانينها و مقتضياا، لعنة أصبغها املخيال التقليدي 

    .     القوانني اإلهلية

  

  : وهو ما يصفه الشاعر الشعيب سي حمند أو حمند جيدا يف هذه األبيات

 

 دوعاسو انتودار توعار 

 تفالوا أم ترصاصني



البعض يوغتس ذتفركا...   

 أوراروي تبخسسني

 وايض يوغتس ذي راييس

)21(أوالد ادحممد أوراتيسني  

                                                                                                                       

:الترمجة   

 لعنة املداشر صعبة

 ختترق، كما خيرق الرصاص اجلسم

لعنة ،فبعض من أصابتهم ال  

  أصيبوا يف حماصيلهم

 فحىت حبات التني مل يشبعوها

.البعض اآلخر أصيب يف تصرفاته  

.فأصبح ال يعرف حىت حممدا صلى اهللا عليه و سلّم   

 

، وهو فضاء "ثدارت"إطار االتصال العام كما يسميه اميس يف منوذجه، هو 

تصال بني األفراد، مصبوغ بنوع من القداسة، واحلرمة، و هو ما يؤثر على أجواء اال

يلزمه التزاما بقوانينها و قواعدها، أل ارتباطه روحي " ثدارت"فانتماء الفرد للقرية 

 للقرية، فإذا مل حيترم هذه القواعد، ميكنه من ةومعنوي، فالرد موجود حتت سلطة معنوي

     .  الناحية املعنوية أن تصيبه اللعنة
  

  
  



  فضاء االتصال احملظور ": خلال ."4

  

 فضاء الطبيعة املفتوح  البعيد عن معايري الضبط االجتماعي اليت تفرضها هو

أو احلقل هو قبل كل شيء فضاء عمل بالنسبة "خلال"اجلماعة االجتماعية على الفرد، 

للمجتمع القبائلي الذي يعيش أساسا من احملاصيل الزراعية، وهو فضاء ترتاده املرأة 

الزيتون والتني خاصة يصبح الفضاء حمتال من والرجل على حد سواء، ويف مواسم جين 

 .  قبل كل  أفراد العائلة ، حيث يتحول جين هذه احملاصيل إىل قضية عائلية

   

حيظى العائد من هذا الفضاء باحترام واسع من الناحية الثقافية ألنه جاء من فضاء 

يف بيته " خلال"ن العمل ومن مصدر إنتاج الثروة بالنسبة للعائلة، و لذلك يستقبل العائد م

" خلال  . ")22(محدا على سالمتك:  ، و هو ما ميكن  ترمجته بـ "ينك عسالم" بتحية  

كفضاء للعمل الفالحي، كان الفالحون يقومون فيه  بترديد العديد من األشعار اليت 

توصل رسائل االرتباط بالطبيعة و تقديس العمل و مناجاة اخلالق للمساعدة، ومن أشهر 

 تلك املتعلقة مبواسم احلرث و الغرس، وجين الزيتون، عن هذه الوضعية االتصالية األشعار

  : ، جند هذه األشعار"خلال"يف 

  

  أي ملقاظن 

  ريب أكين عيون 

  أرنوتغ تريين 

  أكا ذاسوان 

  أي ملقاظن 



  ريب اكنيهين 

  أرنوتغ تريين 

  أملا ذاقوين 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يا جامعي الزيتون  

   اهللا أعانكم

  مزيدا من اجلهد 

  حنو هذه الربوة 

    يا جامعي الزيتون

  سالم اهللا عليكم 

  جمهودا آخر 

  وننتهي من العمل 

  

تكون قد جاءت يف األصل من اللغة العربية، و اليت تعين الفضاء " خلال"و كلمة 

، اإلنسان يكون بعيدا عن قواعد الضبط االجتماعي "خلال"اخلايل غري املسكون، يف 

بدون " خلال"، ولذلك تكون الكلمة يف "ثدارت"وجودة يف الفضاء املسكون الذي هو امل

تفاعل يف غالب األحيان، يكون الصوت بدون صدى و رد فعل، لذلك يقترب  االتصال 

من مفهوم مدرسة بالو ألطو، حيث تستخدم الكلمات و األشعار للتنفيس عن مشاكل 

 اتمع مساعها، لغة ال تتوافق مع القواعد و املعايري احلياة اليومية، واحلديث بلغة ال  يريد

  . و غريها من املؤسسات التقليدية" ثامجاعت"اليت وضعها قادة الرأي من 

  



يف بعض القرى كما هو حال قرية سيدي اجلودي بقنزات، " خلال"و الذهاب إىل 

ن املرأة كانت ، أ)23(كان مقننا بالتوقيت بالنسبة للمرأة، فقد أكدت إحدى املبحوثات 

خترج يف الصباح الباكر قبل أن جيتمع الرجال على أزقة القرية، كما أكدت أن البنات يف 

" - و املقصود بلغة أهايل املنطقة بالضبط،-سن الزواج و النساء املتزوجات حديثا

، و يف الغالب كان "من العيب أن يذهنب إىل خلال "-ثيسالتني"و " ثيقشيشني ثلمزيني

  . ىل خلال ا مقتصرا على النساء  و العجائز الذهاب  إ

ويلتقي النساء يف خلال حيث يتم احلديث على هامش العمل الفالحي، حول 

املشاكل اليومية، وغالبا ما يكون متعلقا بصعوبات احلياة و مشاكل العالقات اليومية بني 

ج النساء و الرجال أفراد العائلة،   و عرف هذا الفضاء إنتاجا لثقافة شفوية مهمة من إنتا

  . كذلك

  

، حالة شعورية من احلرية املطلقة، "ثدارت"ختلق احلقول الشاسعة وبعدها عن 

لذلك كان اإلنسان يف هذه الفضاءات يغين عن احملظور اجتماعيا، و احملظور اجتماعيا هو 

بة التصريح حبب الرجل للمرأة، أو حب املرأة للرجل، أو تصريح املرأة بأا ال تتحمل غر

زوجها و بعده عنها، و هو ما أنتج نوعا من التعبري الشفوي الذي  يعرف بتسميات 

  . يف مناطق أخرى"أحيحا"، و "إزالن"يف بعض املناطق، إىل " أشويق"خمتلفة من 

  

يف قاموس الباحث " أحيحا"وقد وجدنا يف حبثنا البيبليوغرايف، ترمجة ملعىن أغنية 

 ومل حيظ  هذا )24("ين أغنية احلب، وأغنية الغزل املاجنأحيحا تع"دايل، الذي جاء فيه أن

النوع من التعبري بالدراسة، وقد يكون ذلك راجعا إىل موقف اتمع يف حد ذاته الذي 

  . يعمل على حجب األنواع التعبريية اليت تدخل يف خانة احملظور

  



روفني من وعلى خالف األشعار اليت كان حيظى أصحاا باالحترام ألم كانوا مع

،فإن "ثامجاعت"الناحية االجتماعية مبصداقيتهم، و لتحكمهم يف فن الكالم داخل فضاء 

 تكون هوية منتجها جمهولة ، فاملرسل خيتفي عن "إشويقن" أو'أحيحا"أو " إزالن" أغلبية

أنظار اتمع ألنه يقول و يعرب عما هو حمظور اجتماعيا، ما يقال ال يتفق مع ما تعتقده 

ة ألن الفرد غري معروف بصفته فرد، و لكن بصفته منتمي إىل هذه اجلماعة أو اجلماع

تلك، وهذا مطروح أكثر بالنسبة للمرأة، و اليت ال تنادى بامسها يف منطقة القبائل، بل 

النتمائها لعائلتها، وعرشها و قبيلتها وقريتها، فيقال مثال يف املناطق موضوع الدراسة، 

عائلة من عائالت قرية آيت عجيسة ببين -رأة من آل عمروش، أي هذه امل" "ثعمروشت"

عائلة من عائالت قرية مزيتة ببين -أي هذه املرأة من آل بالة" ثباليت" ، أو- معوش

" أي هذه املرأة من قرية آيت عجيسة ببين معوش، ويقال" ثيجيست"، ويقال - معوش

املرأة من قرية بين جليل، هذه " ثجليليت" هذه املرأة من قرية بين موحلي أو "مثوحليت

لذلك أي إخالل من قبل املرأة بالقواعد و املعاير اليت فرضتها اجلماعة  االجتماعية من 

شأنه أن يكون له تبعات على العائلة، وعلى صورة العرش ككل، و على مكانة القرية 

  .برمتها

  

  

واملرأة بعد الزواج تصبح مرتبطة و على خالف الرجل بانتماءين اثنني، انتماء 

لعائلتها و عرشها و قريتها قبل الزواج، و انتمائها اجلديد لعائلة، وعرش وقبيلة زوجها، 

وما يوضح هذا يف احلياة اليومية يف منطقة القبائل، هو القول بالنسبة للمرأة اليت ختطب 

، و االمتالك يف بعده الرمزي هو إضافة انتماء جديد "امتلكت"عىن مب" تثسواملك"بأا

للمرأة، وقد أكد الكثري من املبحوثني أن الزواج يف اتمع التقليدي كان عالقة بني أهل 



الزوجني أكثر مما هو عالقة بني الزوجني، فحىت قرار اختيار الزوج و الزوجة كان قرارا 

   ).  25(مجاعيا وليس قضية فردية 

  

كلها تسميات لرسائل ينتجها مرسل قد يكون رجل " أحيحا"، و "إزالن" "أشويق

أو امرأة، دون أن يفصح عن هويته أو هويتها، رسائل يتم نشرها يف فضاء خال من قيود 

، "خلال"املعايري االجتماعية   و من أمساع و أنظار اتمع، رسائل بدون مستقبل،  يف 

  .  الكتمان، رسائل املسكوت عنه، و كل القواعد املفروضةرسائل فيها ما هو موجود يف

  

، حيث أكد املبحوثون من بين ررغم أن هذا الواقع مل يكن يف كل القرى واملد اش

، مؤكدات أن هذا النوع "خلال'معوش    و قنزات عدم وجود هذه الظاهرة عندهم يف 

غيب أفراد العائلة لظروف من الرسائل كانت تردده املرأة  يف البيت مع نفسها عندما ي

ال يتم الغناء يف خلال ، كنا ال نفعل " أرنتشويقرا قلخال،" ما، وهو ما مت تأكيده بالقول

 )26("ذلك حياء من  أن نسمع  من قبل الرجال 

  

      واحملظور اجتماعيا هو التصريح حبب الرجل للمرأة، أو حب املرأة للرجل، 

ربة زوجها و بعده عنها، و كلها مواضيع تربز يف أو تصريح املرأة بأا ال تتحمل غ

    ،ااألشعار اليت مجعناها، وسنعطي العديد من األمثلة من خالل السياقات اليت درسناه

 اخلاصة بالتعبري عن "إزالن". أو تلك اليت اهتم ا الباحثون خارج هذا اال املكاين

زواج و سلطة أهل الزوجني يف مشاعر احلب تؤكد من جانب آخر ما قلناه عن مؤسسة ال

  : هذا اال،و من هذه النصوص ما يأيت

  إياد، إياد 

  مادام إيهدا ريب 



  نك تسمزيانت 

  تبوقالت نذهب ساري

  زراد مياك دباباك 

  ما بغان إيي 

  مادي أربغينارا 

  )27(ثامورت إكهوان أقلي 

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  هيا، تعاىل، تعاىل 

  بل بك مادام رب هداين ألق

  شابة أنا 

  جرة ذهبية 

  قل ألمك وأبيك 

   عين اإذا ما رضو

  إذا رفضوا 

  أنا لك،ألي بلد شئت خذين 

  

هذا النوع من الرسائل اليت كانت حتمل رفضا من بعض األفراد، لقواعد اجتماعية 

تنظم الزواج  هلا قيمة اتصالية كبرية، فهي ختربنا أن الرضا و القبول و الذين يعتربان 

 أساسيا يف حتقيق أركان الزواج حىت يف الدين اإلسالمي، كانت غري واردة يف شرطا



النسق التقليدي للمجتمع القبائلي،  و نصوص الرفض هلذا الواقع من قبل النساء كثرية، 

  : من ذلك ما يأيت

 
  أورتسماحغ إبابا 

  إيفكان أورعليماغ 

  لقارن الفاحتة 

  ذقومنار لتحسيسغ 

  قولغ سلعزة ندادا 

  (28)متيس أور تسعمريغ خت

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  لن أسامح أيب 

  الذي زوجين دون معرفيت 

  كانوا يقرؤون الفاحتة  

  يف مطلع البيت كنت أنصت 

  أقسمت برأس أخي البكر 

  لن أعمر بيته 

  

 وأوليائها من بني أهم املواضيع اليت توردها الثقافة الشفوية، ةالعالقة بني املرأ

تمع القبائلي اليت ال يفرح مليالدها كما حيدث بالنسبة للرجل، مطالبة بأن فالبنت يف ا

تقبل بكل شيء يطلب منها من أوليائها وزوجها وأولياءه كذلك بعد الزواج، قرار 

الزواج هو مسألة  متعلقة باألولياء  و األولياء فقط، لذلك الكثري من العالقات الزوجية 



 ، واملرأة يف الكثري من األحيان   من عقد زواج فرضكانت تبدأ من هذه النقطة، أي

كانت تقبل ذا األمر الواقع، وختفي رفضها، وإن عربت عنه تفعل ذلك مع نفسها عرب 

  : مثال، ومن هذه النصوص اليت وصفت هذه الوضعية ما يأيت" إزالن"

  

  

  أصالح أكر أوقبو 

  إدوعاسو انبابا ذياما 

  مثزي اينو اثعادا أم أضو  

  و ما ميكن ترمجته بـ وه

  يا أولياء أقبو الصاحلني 

  ماذا عن لعنة أيب وأمي 

  شبايب، مر كمرور الرياح   

  

وضعية املرأة بعد الزواج ، وبناءا على تعريف اتمع القبائلي التقليدي  للفرد على 

ملرأة العموم   و للمرأة على اخلصوص على أا انتماء لعائلة، لقبيلة، لعرش ولقرية، جتعل ا

حباجة مستمرة إىل من حيميها من عائلة، وقبيلة، وعرش وقرية الزوجية، ومن الضروري 

  ، لذلك يكون األخ هو السند الذي شكل أن يكون هؤالء من  عائلتها األوىل

استمرارية للمرأة بعد وفاة أبيها، وهو الواجهة اخلاصة باملرأة يف صياغة املدونة االتصالية 

  تفرض احترام اآلخرين هلا، ومن بني النصوص الشفوية اليت توضح اليت متكنها من أن

  : ما يأيت" خلال"هذا، واليت كانت املرأة ترددها يف 

  



  أشو ضلباغ ذيريب 

  أوي سعان سبع وامثاس 

  أمعنا ماتشي مدان 

  نتعبوت قيماس 

  وين ابراان تقبايليت 

   وا نيدن أدرزو فالس

  

  

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

   من رب ما أطلبه

   إخوة ةأن يكون لدي سبع

  لكن ليسوا إخوانا من الناس 

  إخوان من بطن أمي 

  ) القبائلية"(ثقبايليت"حىت إذا نسي الواحد منهم  

  يتذكره اآلخر 

  

هذه األبيات اليت يوجد فيها حديث عن القيم اليت حتملها القواعد و املعايري  يف 

 "ثقبايليت"بـيف البيت اخلامس من هذه األبيات اتمع القبائلي التقليدي و املشار إليها 

  . وال تويف باملعىن املقصود" القبائلية"الستحالة الترمجة، ألن الترمجة احلرفية هي كلمة 

  



 ففي اتمع القبائلي األخ مكلف اجتماعيا بالسؤال عن أخته وهي يف بيت 

من األشياء،فعندما بأن يهدي هلا جمموعة " ثقبايليت"الزوجية، كما هو مطالب حبكم 

تصبح أما، أو يف غريها من املناسبات، كما أنه من واجبه أن يهديها جزءا من كبش عيد 

وهو كتف الكبش يف األماكن اليت مشلها البحث، و غريها من '  ثغروط"األضحى يسمى 

التزامات األخ اجتاه األخت و هي يف بيت الزوجية، عدم التزام األخ ذه القواعد مع 

يؤدي يف غالب األحيان و بشكل حتمي إىل خلل يف االتصال مع أهل زوجها، أخته 

الذين يؤولون هذا بأن البنت ال قيمة هلا عند أهلها، وبالتايل ال داعي ألن حتترم عندهم، 

بل و غالبا ما يؤدي ذلك إىل املعاملة باملثل، و قد يؤدي ذلك ألن متنع املرأة من زيارة 

  . أوليائها

  

أن الكثري من النساء يف منطقة القبائل حتزن كثريا ملوت األخ، ألنه و لذلك جند 

يشكل معيارا مهما يف مدونة االتصال بالنسبة للمرأة املتزوجة حىت و هي يف  بيت 

الزوجية و مهما كان سنها، و الكالم الشفوي املتداول بني النساء يؤكد هذا، فالعديد 

لقبائل تتحدث عن هذا، ومن أشهر هذه العبارات من العبارات يف احلياة اليومية مبنطقة ا

من ليس له '  و وهو ما معناه"وين أورنسعي ثقماتس حمقور" يف السياق املدروس، عبارة 

  ". إخوة سيعامل باحتقار

  

يشكل وجود األخ بالنسبة لألخت املتزوجة، ضمانا ألن حتترم املرأة و بأن تعامل 

 العبارة الشعبية ال حتتقر، فمن الناحية الرمزية يف حدود معينة، أو على األقل كما تقول

األخ يشكل سلطة رمزية بالنسبة ألخته يف حتديد عالقاا االجتماعية و يف  تعاملها 

  . اليومي و اتصاهلا و تفاعلها الرمزي مع زوجها و أهله

  



وتزداد معاناة املرأة املتزوجة يف عالقاا مع أهلها و أهل زوجها ملا يهجر زوجها 

 مطالبة بتحمل متاعب غياب زوجها،هذه املعاناة ةحنو اخلارج، وهنا يف الغالب تكون املرأ

بشكل سري، ومن هذه النصوص اليت وجدناها و مجعناها ما " خلال"اليت تعرب عنها يف 

  : يأيت

  دقواس نلعيد متقرانت 

  دق زلون مدان أخفيون 

  فغنتاد تيزوينيو 

  سلحين سقواشارن 

  كني أحليل وعزيزيو مس

  ألعيديس قر إروميني 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يف يوم عيد األضحى 

  يذبح الناس اخلرفان 

  بنات من جيلي خرجن 

  باحلنة على األظافر 

  مسكني حبييب 

  عيده وسط املسيحيني 

  

و حول موضوع فراق الزوج لزوجته دائما، ولكن بسب احلرب و جتنيد اجلزائريني يف 

  : ، هذه النصوص اليت تعرب عن تنفيس املرسل عن معاناتهاحلرب العاملية الثانية

  



  أالروبالن إقين 

  حاذر أسغليض فلي 

  أكم إخذع ريب أفرنسا 

  تبوضأيي وي اعزيزن غوري  

  أسيدي احند او مالك 

  أحنينيو دق ليطايل 

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  أيتها الطائرة احمللقة يف السماء

  حذار أن تسقطي على رأسي 

  اهللا عليك يا فرنسا لعنة 

  أخذت عزيزي 

  )ياسي حند أو مالك، ويل صاحل مبنطقة أزفون (ياسي حند أو مالك 

  حبييب يف إيطاليا 

  

 هذا النوع من األشعار مل يكن مقتصرا على املرأة فقط،فالرجل كذلك كان ينتج 

ا منه مثال ، وهو ما تأكدن'خلال'هذا النوع من األشعار و الرسائل اليت يقوم بترديدها يف 

  : ، حيث يتذكر بعض الشيوخ بعضا منها، و من بينها ما يأيت) 29(يف قرية عبادة بأعفري 

  

  أقلني ذيشهر نشتوا 

  ميذنكر نزي إلكانون



  أذفل يوث مثورا

  أذفل إيسود ثيبورا 

  قنسي أدناوي اقطوم 

  ثقشيشت إحوب ووليو 

  أوينس إعذاونيو 

  
  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  شتاء أنا يف شهر ال

  عند استيقاظنا نلتف حول الكانون 

  ثلوج تساقطت على القرى                                        

  ثلوج أغلقت األبواب 

  من أين نأيت باحلطب؟ 

  البنت اليت أحبها قليب 

  تزوجها أعدائي 

  

     املرفوضة اجتماعيا، فاحلديث عن الشتاء ةوهي أشعار حتمل الكثري من الرمزي

 الربد و الكانون و املرأة يف نفس الوقت، هو حديث تضميين عن اجلنس و العالقات و

اجلنسية، و احلديث عن احلب هو من احملظورات و الزواج من بنت ال يرغب فيها األهل 

هو رفض ملعايري اجتماعية تقنن مؤسسة الزواج على أساس أا عالقة بني عائالت دف 

  . إىل تطوير عالقاا

  



نا أشعارا أخرى من تأليف رجال  فيها أكثر جرأة، تتغىن جبمال جسم املرأة، ومجع

  : ،  من أجل االستدالل فقط)30(نعطي مثاال واحدا من قرية عبادة بأعفري 

  

  ثيحدايني انثدارت أنغ

  ثيلققني أمفقوس 

  أحلين ذقفوس 

  ثيمقياسني نلجاموس 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  بنات قريتنا 

  ت كالبطيخ لطيفات ناعما

  احلنة يف اليدين 

  أسورة من اجلاموس 

  

وهي رسائل يف سياقها تعترب خروجا مطلقا عن القواعد و املعايري اليت وضعها 

 وتفادي ةاتمع يف عالقة الرجل باملرأة، ويف اتفاق اجلماعة على حجب جسم املرأ

 يرعى الغنم، بالنسبة  للذكور، هي وضعية الشاب الذي" خلال"ووضعية . احلديث عنه

لذلك فإن العديد من األشعار اليت تدخل يف هذا اإلطار تكون من تنظيم رعاة املاشية يف 

 وهو ما أكده لنا املبحوثون يف كل وضعيات ،"إمكساون"املنطقة أو ما يسمى حمليا 

عبارة عن فئة عمرية و وضعية اجتماعية يف الوقت إمكساون ، و )31(الدراسة امليدانية

 عمرية ألن الكثري منهم كانوا يف منطقة القبائل من املراهقني، ووضعية نفسه، فئة

و يشكلون ما ميكن اعتباره فئة مهنية، ونظرا " خلال"اجتماعية ألم يلتقون يف 



إلحساسهم بأم معزولون اجتماعيا باملقارنة مع باقي الفئات، ينفردون يف أماكن 

ون أشعارا حول وضعيتهم و أشعارا تكون أكثر عزلة، كالوديان، وينظم" خلال"بـ

  . عاطفية، وهو حال األشعار اليت ذكرت حول وصف جسم البنات

  

حتمل استخفافا، فتستخدم " إمكساون"و حىت يف اللغة األمازيغية، فإن كلمة 

ككلمة لوصف شخص مهمش،  أو حمروم  أو حىت شخص ال حيسن الكالم، بأنه 

وجد الكثري من األمثلة الشفوية اليت تربز هذه وت". إمكساون"و هو مفرد كلمة " أمكسا"

الوضعية، فإمكساون كانوا يصفون وضعهم االجتماعي، وعزلتهم االجتماعية، ومن ذلك 

يتذكر ) 32(ما مجعناه من قرية عبادة بأعفري يف و الية بومرداس، فال يزال احد الشيوخ 

 موح قاسي، الذي كان حىت اسم احد الرعاة يف املنطقة، إذ حدثنا عن شخص امسه، علي

معروفا بأشعاره حول حياته ووضعه االجتماعي، ومن هذه األشعار هذا املثال على سبيل 

  : االستشهاد

  أيوليو احلو وحداك 

  ريب اكيسالك 

  وين تنويظ أكيسالك 

  أذيوغال أكيهالك  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يا قليب، سر وحيدا 

  يرعاك وينقذك اخلالق 

   خريا الذي تعتقد فيه

  ينقلب ليضرك 



و توضح الرسالة املوجودة يف هذه األبيات وجود أزمة واضحة يف نظرة اتمع للراعي، 

 ومن بني . والذي ينعزل يف هذه النصوص ملناجاة اخلالق، بعد أن ضاقت به كل السبل

  " بإمكساون"ما وجدنا يف منطقة بين معوش  من هذه األشعار اخلاصة  

  

  أيوليو أرتصبصيب
  ناصف اشيبمي

  )33(فلخاالت أرييلي اربح
  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يا قليب ال تشغل بالك 

  الشيب اقترب 

  و ال فائدة يف معاشرة النساء 

  

  

عند مواسم " إشويقن"حتدث عرب " خلال"واحلديث عن مآسي احلياة اليومية يف 

 اموعة يتم ترديدها جين الزيتون، و التني، ويف الغالب و نظرا حملتواها الذي تشترك فيه

     يف حضور نساء أخريات، ألن حمتواها يعرب عن جتربة شخصية تشترك فيها اموعة 

أو تشعر ا على األقل،  فاملرسل ال يقلق من كشف هويته يف هذه احلاالت، ومن هذه 

عناه األشعار ما تعلق مبعاناة النساء من فقدان األمهات ألبنائهن،ومن هذه املضامني ما مج

مثال يف قرية عبادة بأعفري، حيث أن أم من أمهات الشهداء   و هي يف موسم جين 

   : التايل' أشويق"الزيتون، تذكرت إبنها الشهيد وأطلقت 

  

  



  أثزمورت أفربيد 

  عاونييد ذقمطاون 

  كميين يرزام أمغود

  )34(نكيين ميوث امي اعزيزن 

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يازيتونة الطريق 

  يين على البكاء أعين

  أنت فقدت غصنا 

  أما أنا فقد فقدت ابين العزيز 

  

، وهي صرخة )قوفمان(و هنا تربز صرخة تترجم جتربة شخصية، كما يقول 

تقترب من التنفيس وهو ما يتقاطع مع مقاربة البحث يف االتصال عند مدرسة بالو ألطو ، 

ليت تستخدم عناصر الطبيعة يف بناء و تظهر يف صرخة هذه املرأة، بنية الرسالة الطبيعية، ا

الرسالة، كما أن خماطبة املرسل للطبيعة نوع من اهلروب من الواقع يف حماكاة مآسي 

  . اإلنسان، كما أا تترجم جيدا جغرافية عامل احلياة اليومية يف منطقة القبائل

   

  

  

  

  

  



  قادة الرأي يف الفضاء القروي  ": ثامجاعت."5

  

ضاء الفيزيائي و املعنوي يف نفس الوقت، تشكل السلطة هي الف" ثامجاعت"إن 

  ، وتقوم بصياغة املعايري "ثدارت"العليا للقرية، وهي اليت تقوم بصياغة اخلطاب العام لـ

و القواعد اليت تسري وفقها اجلماعة االجتماعية، فهي اليت متتلك شرعية الكالم باسم 

" ثامجاعت"فحىت . من قريب و ال من بعيدالكل، وهو فعل رجايل ال تشترك فيه املرأة ال 

كمكان فيزيائي حيتضن اجتماعات هذه اهليئة ممنوع على املرأة عبوره، ألنه كفضاء له 

رمزية الرجولة و اجلنس اآلخر، فال جيب أن تعربه املرأة، وهو ما الحظناه يف ميدان 

رور عرب األزقة اليت ال الدراسة، حيث أن املرأة ملا خترج داخل القرية أو خارجها تلتزم بامل

تكون فيها أية حركة للجنس اآلخر، و من بني  الطرق اليت من الواجب أن تتفاداها تلك 

، و تسمى الطريق اليت تسلكها املرأة يف هذه القرى "ثامجاعت"املؤدية إىل مكان انعقاد 

معوش ، بين ". ( أبريد نثمحجوبت" "طريق احملجوبة"و "أبريد ألبورا" "طريق البور"بـ 

يف وسط القرية غري بعيد عن املسجد، " ثامجاعت"، وغالبا ما يكون موقع )بين حافظ

  . هي املركز النابض لتسيري شؤون القرية"ثامجاعت"وهذا املوقع له داللة رمزية، فـ

  

هيئة مجاعية، تسري الشؤون اليومية للقرية، تداول يف قضايا القرية " ثامجاعت"إذن 

 -اراا، وتعني من بني أعضائها رئيسا يقوم مبتابعة تنفيذ قرارااو تسهر على تطبيق قر

 ق،ويسهر على السري العادي للقرية و على احترام القواعد و املعايري املتف-"ثامجاعت"

عليها يف مداوالت اهليئة، غري أن هذا الشخص ليس له حق اختاذ أي قرار كان دون 

 الشخص بتسميات خمتلفة حسب كل ، ويسمى هذا"ثامجاعت"العودة إىل اجتماع 

  منطقة، ففيما خيص جمال دراستنا وجدنا تسميات خمتلفة هلذا الشخص، ففي بين معوش 



، وكلمة "كبري القرية"، وهو ماميكن ترمجته بـ"أمقران نتدارث"بين حافظ يسمى بـ 

تسمية أمقران حتمل دالالت االحترام و السلطة العليا من الناحية املعنوية، كما وجدنا 

، ويف األصل جاء إسم "أملزور نتدارت"أخرى يف سياق قرى منطقة قنزات هي كلمة 

، و يقصد "األول"مبعىن " أمزوارو"، مبعىن سبق الشيء، ويقال "إزوار"من فعل " أملزور"

كمسئول عنها، هو األول " ثامجاعت"يف استعماله لإلشارة إىل هذا الشخص الذي تعينه 

أمزوارور "أي سبق القرية يف احلكمة و التعقل، أو بصيغة االسم-"إزور ثدارت"بأن هذا 

، ويف "ملني "، ويف عزازقة و عبادة بأعفري توجد تسمية "األول يف القرية"أي "نتدارت

األصل تكون هذه الكلمة قد دخلت من  اللغة العربية، قد يعود أصلها إىل كلمة 

لوقت  بصفته الشخص الذي يؤمتن ، فسمي ذه التسمية ألمانته، و يف نفس ا"األمني"

  . و الحترام القواعد و املعايري اليت تقوم بصياغتها" ثامجاعت"لضمان تنفيذ قرارات 

  

، وهو معناه "أمغار نتدارث"، هلذه التسميات، تسمية )35" (لوتورنو "وقد أضاف

  شيخ القرية،    وحتمل هذه الكلمة يف السياق القبائلي تضمينات مرتبطة باحلكمة 

امغار "و "أمقران نتدارت"إذن ميكننا أن حنتفظ بكل هذه التسميات من  التعقل،

لتعريف هذا الشخص الذي كانت تعينه " ملني"و " املزور نتدارت" و "نتدارت

  . ليسهر على فرض احترام مقرراا" ثامجاعت"

  

وقد أكد لنا املبحوثون أن هذا الشخص خيتار من بني األشخاص الذين حيسنون 

، يزن كلماته جيدا، فالتحكم يف فن "إوزن ووال"الم،    أو كما قيل لنا باللغة احمللية الك

الكالم هو شرط ضروري لتويل هذا املنصب، وهو ما يسميه  مؤسس أنثروبولوجيا 

ويوجد يف الثقافة الشفوية ما يربز أمهية . بالكفاءة االتصالية Hymes Dell االتصال



، فهذه )36( القرية، وهو ما مجعه مثال هنري جونوفواكمرجعية يف" أمقران نتدارت"

بعد معركة، " أمقران نتدارت"األبيات الشعرية اليت سنوردها فيما يأيت تبني ذلك، فوفاة 

   ":ثامجاعت"يعين سقوطا معنويا لـ

  

  وين أورحنضري إيواس نتراد خندي

  ...لبارود يوقا

  مي يغلي حلاج حلوسني، ثامجاعت مندال ثغلي 

   ميكن ترمجته بـ وهو ما

  آه، على من مل حيضر معركة خدي

  البارود يف كل االجتاهات

  ملا سقط احلاج احلوسني، سقطت ثامجاعت قرية مدال

  

بعد  يقوم" ملني"او " أمقران نتدارت"إىل أن   .Hanoteau(37)   وقد أشار

، ومل "منالطا"مباشر و حيمل هذا الشخص تسمية  تنصيبه بتعيني من يعينه يف مهمته بشكل

جند هذه الوضعية اليت حتدث عنها الباحث إال يف قرية ثلة معالة يف زكري، يف حني باقي 

السياقات حتدثت عن إطالق هذه التسمية على شخص آخر يقوم  بضمان البيع والشراء 

   .يف األسواق كما سنرى الحقا

  

امن، ويعترب ، قد تعود كذلك إىل اللغة العربية، اليت تعين الض"الطامن"و تسمية 

، حيث يقوم بدور "أملزور"أو"أمقران"أو "ملني"هذا الشخص مسؤوال بشكل مباشر أمام 

إعالمي أو استعالمي خالص، فهذا الشخص مكلف بإخباره بكل التجاوزات و املخالفات 



اليت من املمكن أن حتدث يف القرية، غري أنه غري مكلف بأي حال من األحوال يف التدخل 

  . زات بالنهي    أو باألمريف هذه التجاو

  

هي اليت كانت تقوم بتسيري الشؤون " ثامجاعت"وقد أبرزت دراستنا امليدانية، أن 

، وهي تسمية وجدناها يف كل "لوكيل نلجامع"الدينية للقرية، فهي اليت تعني ما يسمى بـ

عربية تكون قد اشتقت من اللغة ال" لوكيل"السياقات امليدانية ملوضوع دراستنا، و كلمة 

املسجد، وهذا الشخص يكلف بتلقي الصدقات و العطايا اخلاصة " وكيل"كذلك و تعين 

باملسجد، كما أنه مكلف بالسهر على تسيري األمالك الوقفية املعروفة يف هذه املناطق 

، و هنا ال بد من اإلشارة إىل أن األمالك الوقفية اليت تعرض الكثري منها "امللك نلجامع"بـ

السبعينيات من القرن املاضي، كانت مهمة جدا يف املنطقة، إذ كانت تشكل للتأميم من 

املصدر االقتصادي األول يف متويل التعليم القرآين و يف بناء املنشئات ذات املصلحة العامة، 

حيث أن األمالك الوقفية كانت تتمثل أساسا يف العقار الفالحي، وكانت تباع عائدات 

  . ة عادة يف الزيتون و التني و القمح و الشعرياملنتجات الفالحية املتمثل

  

، إمام القرية، و يف الغالب يكون "ثامجاعت"وباإلضافة إىل وكيل املسجد، تعني 

من أهل القرية، فباإلضافة إىل الوظائف الدينية املعروفة من اإلمامة و اإلرشاد الديين، يقوم 

وس دفن امليت، كما كان يقوم يف اإلمام بترؤس املراسيم الدينية  حلفالت الزواج و طق

وعندما يكون اإلمام من أهل القرية، . الكثري من القرى بدور املدرس يف املدارس القرآنية

، وإن مل يتوفر فيه هذا الشرط ال حيضر، ألن القرية حريصة "ثامجاعت"حيضر اجتماعات 

 يف قرية أملا على أن  تكتم أسرارها عن كل الغرباء، وهو ما أكده لنا بعض املبحوثني

يف تعريف اجلماعة هو الشخص الذي ليست له " الغريب"، و (38)بزكري و بين معوش



أية صلة عائلية مباشرة بالقرية، وهذا احلرص على الكتمان جيد تفسريه يف سيطرة منطق 

احلرص على ظهور القرية يف أحسن مظهر باملقارنة مع باقي القرى، لذلك فأي خرب يتعلق 

اوزات حتدث داخل تراب القرية من الواجب أن ال خيرج عن حدودها، مبشاكل أو جت

واحلرص على عدم تسرب أي خرب يصل يف بعض القرى إىل درجة إعراض الرجال الذين 

عن إخبار حىت زوجام عن ذلك، وهو ما أبرزته " ثامجاعت"حيضرون اجتماعات 

قولون لنا شيئا مما حيدث أزواجنا ال ي" شهادات املبحوثني يف بين حافظ و بين معوش، 

ثامجاعت ذشغل " ، وغالبا ما يقال للنساء يف تربير هذا الرفض"داخل ثامجاعت

  ). 39"(ثامجاعت قضية رجال"،مبعىن "إرقازن

  

، أو الرباح، و يكون  حتت سلطة "أبراح"كذلك بتعيني " ثامجاعت"و تقوم 

، أو حتت سلطة "دارتأمغار نت" أو"املزور نتدارت"أو " أمقران نتدارت"مباشرة لـ

بالنسبة للقرى اليت تعرف هذه اهليئة، ودور أبراح دور إعالمي حبت كما سيأيت " الطامن"

ال حقا، فهو املكلف بإعالن يوم انعقاد اجتماع ثامجاعت، وكل مقرراا املوجهة 

  .         للتنفيذ،ومهام أخرى نستعرضها فيما يأيت

  

عي، ما عدا اإلمام الذي كان يتلقى راتبا وكل هذه املهام كانت تؤدى بشكل تطو

متواضعا، يتم بتدعيمه بقسط كبري من اهلدايا اليت يتحصل عليها من أهايل القرية، وجزء 

جتتمع  . من حماصيل األوقاف، وهو األمر الذي أكده املبحوثون يف كل الوضعيات

ا كان ينظم  مرتني يف الشهر ، أو مرة كل أسبوع حسب كل قرية، وغالبا م" ثامجاعت"

هذا االجتماع يف اليوم املوايل النعقاد السوق األسبوعي، وهو ما يعين بالنسبة للوضعيات 

يف القرى املختلفة لبين معوش كانت تعقد " ثامجاعت" يف امليدان، أن االيت درسناه

، ويف قرى بين - مادام السوق األسبوعية هناك هي يوم الثالثاء-اجتماعاا  يوم األربعاء



تالن يوم السبت ما دام السوق يعقد يوم اجلمعة، و هكذا األمر بالنسبة للوضعيات ور

األخرى، و ميكن للهيئة  استدعاء اجتماع طارئ عندما تقتضي الضرورة ذلك، وحيدث 

. بإخبار السكان باستدعاء االجتماع" أبراح"الذي يأمر " أمقران نتدارت"ذلك بأمر من 

و اجب و ضروري، وكل من يتغيب دون عذر " ثامجاعت"وحضور سكان القرية لـ

، يعاقب بدفع غرامة مالية، هذه "أمقران نتدارت"مقبول أو دون ترخيص خاص من 

، وإال من املمكن "ثامجاعت"الغرامة من الواجب دفعها يف اجل أقصاه االجتماع املوايل لـ

  ). 40(أن تتضاعف الغرامة

  

وايل النعقاد السوق األسبوعية لتنظيم و ميكن العودة إىل أسباب اختيار اليوم امل

، فقد يكون ذلك مرتبطا بعدة اعتبارات متعلقة بطبيعة األخبار اليت "ثامجاعت"اجتماعات 

تصل من القرى األخرى حول القضايا املختلفة اخلارجة عن نطاق القرية و اليت تتأثر ا 

مارية، وأخبار العائالت اليت القرية، كاألوضاع األمنية، واألخبار  اخلاصة باإلدارة االستع

تقطن يف قرى أخرى واليت قد تكون تربطها عالقات باملصاهرة مع عائالت من القرية 

املعنية، كما قد جتد الربجمة أحد أسباا يف النظر يف املشاكل املوجودة يف ضبط السوق، 

  . والنزاعات اليت حتدث بني التجار و الزبائن

  

إىل طقوس وقواعد تنظم  من خالهلا " امجاعتث"خيضع تنظيم أشغال اجتماع 

عملية توزيع الكلمة و ضبط سري االجتماع، خاصة وأن هذه االجتماعات غالبا ما 

، الذي يفتتح اجللسة "أمقران نتدارت"تستغرق وقتا طويال، يتم افتتاح االجتماع برئاسة 

  .  عن أرائهمبقراءة سورة الفاحتة، و يعرض جدول األعمال ويدعو احلاضرين للتعبري

  



يتم سري االجتماع و التفاعل مع ما يقال، يف إطار احترام قواعد أخذ الكلمة اليت 

، وكل شخص تعطى له الكلمة، وقبل أن ينتهي من الكالم، "أمقران نتدارت"يوزعها 

إن "، وهو ما معناه "ما ذاحلق إدنيغ احلمد اهللا، ما غلطغ أستغفر اهللا" يردد العبارة التالية

، و يف سياقات أخرى تردد عبارة هلا نفس "إن أخطأت، استغفر اهللا,قا احلمد هللا، كنت حم

  ). 41"(ما وقمغ احلمد اهللا، ما غلظغ استغفر اهللا"املعىن هي 

  

و خيتم االجتماع كذلك بقراءة الفاحتة، وبعد الفاحتة ينصرف احلضور بعد إذن 

). 42.(يغرم بغرامة مالية، وكل من ينصرف من االجتماع قبل ذلك "امقران نتدارت"

كانت هلم سلطة  يف كل ما يتعلق بقضايا القرية، ويلعب السن هنا "ثامجاعت"شيوخ 

تكون من الشيوخ املتقدمني يف " ثامجاعت"دوره، ففي غالب األحيان النواة األساسية لـ

    السن، فسنهم هو مؤشر للحكمة عند أهايل هذه القرى، ولذلك و يف غالب األحيان 

حتراما هلم، تعود الكلمة األخرية هلم  يف حتديد توجه املقررات اليت تتخذ يف و ا

االجتماعات، فهم قادة الرأي الذين يوجهون و حيتكم الناس إليهم، ألم يعرفون ما ال 

  . يعرفه اآلخرون كما يقول املبحوثون

  

مع الشيوخ املسنني كان يست"و يؤكد الباحث يوسف نسيب هذا األمر بالقول أن 

، ألن هؤالء هم الوحيدون الذين حيتفظون بذاكرة "ثامجاعت"إليهم باهتمام يف اجتماعات 

،و لكن )43" (القرية، ويتذكرون بالتايل القرارات احلكيمة اليت كانت تتخذ يف السابق

كانت من حق كل شاب " ثامجاعت" رغم هذا فإنه  ال بد من التأكيد أن العضوية يف

  .  الذي يقاس يف منطقة القبائل ببلوغ سن وجوب صيام رمضانبالغ، وصل سن الرشد، و

  



، أي العقالء، فهؤالء "العقال"جتربة أولئك، جتعلهم يوصفون من قبل املبحوثني بـ

، فالرجل هو الكلمة "أرقاز ذوال"هلم سلطة الكلمة فهم املعيار يف عدم خمالفة ما يقولون 

، بأا "ثامجاعت" منطقة عبادة بأعفري كما يقول أهايل هذه القرى، و خيتصر احد شيوخ

، فاملقصود أن )44"(ثامجاعت هي و فاق القرية"أي ما معناه باللغة العربية "لوفاق نثدارت"

  . القرية عرب ثامجاعت تشكل حدا معينا من التوافق يف تسيريها

  

باإلضافة إىل احتكارها األخبار اليت ختص كل ما جيري يف " ثامجاعت"سلطة 

يما تعلق بشؤوا العامة، تشكل يف ذات الوقت سلطة قضائية، كانت حتل حمل القرية ف

  القضاء عند حدوث النزاعات بني العائالت حول خمتلف القضايا، من إرث، ونزاع 

مثال   أكدوا أنه من العيب ) 45(غريها من املشاكل، فاملبحوثون يف قنزات و بين معوش 

م القضاء ،فمن العيب إخراج مشاكل القرية خارج يف ثقافة أهل القرية  رفع دعاوى أما

حدودها، وهو ما يدخل يف نطاق ثقافة تقديس كتمان كل ما ميكن أن يبين صورة 

  . الصراع و النزاع عن القرية خارج حدود أهلها

  

واليت قادا السلطات االستعمارية الفرنسية "ثامجاعت"اختذت احلرب ضد هيئة 

 احلرب كانت تعكس جيدا اإلرادة ف احتالل الفضاء عدة أشكال، و األكيد أن هذه

  ".ثامجاعت"العام من قبل الفرنسيني، الفضاء العام املتمثل يف هذه الوضعية يف 

  

 دخوهلا الكلي يف منطقة ،سنة1857حاولت السلطات الفرنسية، ومنذ سنة 

اجع ، ولكن بعد فشلها يف ذلك، كما تؤكده  خمتلف املر"ثامجاعت"القبائل، احتواء 

 )روندون(التارخيية الفرنسية يف األساس، جاءت املواجهة، حيث خطط املشري الفرنسي 



Randon جاء 1863عن سياسته اخلاصة مبنطقة القبائل، فبعد حماولة املنع يف  وكشف ،

برواية فرنسية، إذ نص هذا " ثامجاعت"الذي نص على تأسيس 1868 ماي 20مرسوم 

مسئول اجلماعة من طرف اجلنرال العسكري "  القايد"املرسوم على تعيني ما يسمى بـ

الذي يكون مسئوال عن املنطقة، كما نص على أن عهدة هذا املسئول تكون ملدة ثالث 

سنوات،  حمددا عدد اجتماعاا بأربع يف السنة، و أهم ما جاء يف املرسوم نزع 

ة االستعمارية ، حيث اعتربا اإلدار"ثامجاعت"الصالحيات السياسية و القضائية لـ

  ). 46(متناقضة مع  مبدأ السيادة

  

هذا املرسوم كما تقول املراجع التارخيية سخر منه شيوخ القرى، وقد أطلقت على 

، "جمموعة االثىن عشر"، أي "ثارباعت نثناش"يف صيغتها اإلدارية االستعمارية " ثامجاعت"

دد  احلد األقصى لعدد أعضاء وتعود هذه التسمية إىل أن املرسوم املذكور أعاله كان قد ح

عضوا، وهي التسمية كان املراد منها إيصال رسالة التمييز بني 12بـ"ثامجاعت"

" ثامجاعت"األصلية اليت كانت معروفة يف منطقة القبائل قبل االستعمار، و " ثامجاعت"

  . االستعمارية

نوا و ملواجهة هذا الوضع، و لتفادي املواجهة الدموية، كا"ثامجاعت"حكماء 

، ولكن القرارات املهمة املتعلقة Randon برواية روندون" ثامجاعت"يتعاملون مع 

اليت كانت " ثامجاعت األصلية"بالتسيري القضائي و السياسي للقرى كان يتم مناقشته يف 

وقد وقف الشيخ سي حمند أو حمند، و الشيخ حمند . بصورة غري رمسية، يف شكل شبه سري

" ثامجاعت" الرمحانية يف منطقة صدوق و غريها من املناطق مع ةويأو احلسني و شيوخ الزا

" ثامجاعت"يف روايتها األصلية، مما دعم مصداقيتها، الشيء الذي مل يكن إطالقا يف 

   .الفرنسية

  



إىل غاية السبعينيات من القرن املاضي، قبل أن تبدأ يف "  ثامجاعت"وبقيت سلطة 

بقاء بعض جمالس االجتماعات للقيام حبمالت التضامن الزوال يف العديد من املناطق، رغم 

و التطوع الجناز بعض املشاريع، لكن اهليئة كما كانت موجودة مل يعد هلا أثر، وهو 

موضوع حيتاج إىل دراسات أخرى، ألن هذا اإلشكال خارج عن احلدود لإلشكالية وعن 

 . بنيتها

  

  نشر وانتقال املعلومات والرموز فضاء ل: السوق .6
  

أثبتت دراستنا امليدانية أن السوق يكتسي أمهية كبرية يف احلياة االقتصادية   

و السوق يف حياة هؤالء ميثل . االجتماعية بل   و حىت االتصالية يف حياة هؤالء القرويني 

معيارا يقاس به حىت الزمن، فيقال يف الغالب يف حتديد املواعيد ، ويف حتديد زمن ما، 

" أزريغث أسوق اعدان"  ،أو  أي ذهبت السوق املاضي"  أعدان روحغ أسوق: "فيقال

مات السوق "أي " ، أو  اموث اسوق اعدان  " "السوق املاضي التقيته"أي 

  . فالسوق معلم من املعامل الزمنية يف حياة هؤالء...."املاضي

  

و السوق حيمل رمزية الرجولة يف منطقة القبائل، فهو فضاء رجويل، و الطفل 

" يدخل إىل السوق ألول مرة، فهذا يعين بالنسبة للقرويني أن الطفل انتقل من عندما 

، و يف الغالب تقابل هذه املرحلة باحتفالية و طقوس "رشد الرجولة"إىل " براءة الطفولة

، ويفسر هؤالء القرويني هذه  " رأس الثور "خاصة، حيث يقتين أب الطفل من السوق 

 الثور حىت يصبح الطفل رأسان أي شخصا مهما له قيمة الرمزية، بأنه يتم اقتناء رأس

  ). 47"(أمقران نتدارث"رأس القرية و هو 



عسالما " : يستقبل العائد من السوق يف القرى موضوع الدراسة  بالتحية التالية 

وهي حتية أخرى تضاف لصيغ أخرى من ، "سالما عليكم أيها املتسوقون"نون أميسوقن 

وما الحظنا كذلك أن وجبة العشاء . سبة لفضاءات خلال و غريهاالتحية  و السالم بالن

يف يوم السوق، عادة ما تكون خمتلفة عن غريها من األيام، ففي هذا اليوم يأكل سكان 

   .القرى وجبة بلحم البقر أو برأس الثور

 ،ويف عبارات القرويني الكثري ما يعرب عن ذكورية فضاء السوق و ارتباطه بالرجولة

هي عبارة كثريا ما تقال يف حق  ) : تتسوق كما تشاء " (تتسويق أكن ثبغا"  فعبارة

  املرأة اليت ال تتقيد بالقيم السائدة  واملعايري و القواعد  اليت حددا اجلماعة االجتماعية، 

  . وتتصرف بتصرفات غري الئقة وتدبر يف شؤون البيت

لية مل حيظ السوق بدراسات  رغم أمهيته التارخيية و اإلجتماعية و حىت اإلتصاو

أكادميية جادة و هذا يف العامل اإلسالمي ككل ، و قد أكد هذا الواقع الباحث األمريكي 

ونظرا لغياب الدراسات اجلادة حول السوق يف العامل :    " .... بقوله  )سامي حنا (

ملعقدة فإن التعاطي مع كل املسائل االجتماعية، االقتصادية، و القانونية ا اإلسالمي

  )48("املرتبطة بالسوق يصبح عملية صعبة التحقيق 

  

لعب السوق يف اتمع اجلزائري دورا هاما يف االتصال السياسي مثال ، فمن 

و من خالله كذلك ) 49(خالله متكن الشيخ املقراين من الدعاية و التعبئة لثورته الشعبية 

ا ، كما حتدث عن ذلك العسكري كان االتصال بني خمتلف العشائر و القبائل أمرا واقع

عندما حتدث طوارئ معينة  تستدعي اجتماعا ملختلف : " بقوله  )أوجان دوما(الفرنسي 

العشائر و القبائل يقوم رؤساء العشائر بتبليغ أمر احلضور يف األسواق ، و يكون احلضور 

  )50(" ضروريا و أكيدا و يستثىن منه العجزة و األطفال و النساء 



  

 احلداد بصدوق ختت أغلبية املراجع التارخيية من جانب آخر أن نداء ا لشيوقد أثب

 لإلعالن عن الثورة الشعبية اليت محلت امسه، مت يف السوق - كم عن بين معوش15تبعد –

  .  األسبوعية بصدوق، وكانت نتيجة ذلك انضمام اآلالف من القرويني هلذه الثورة

سواق األسبوعية يف منطقة القبائل كثرية إن األخبار  اليت كانت تنتقل  يف األ

ومتنوعة، فمن خالل األسواق كان هؤالء القرويون يعرفون تطورات األخبار األمنية، 

ومنع التوجه و خطورة  السفر إىل بعض املناطق، بسبب سوء األوضاع األمنية، ومن 

 األسواق كذلك كانت تعرف نداءات املواجهة ضد االستعمار الفرنسي،ومن فضاء

  . السوق كذلك كان يتعرف على أخبار القرى ااورة لقريته

و من األسواق كذلك كان جيمع القرويون األخبار السياسية و كل ما تعلق 

وقد أبرزت دراستنا امليدانية هذا، حيث أكد أحد . باهتمامات اجلماعة االجتماعية

أخبار حرب التحرير املبحوثني من بين حافظ أن السوق كان يشكل مركزا مهما النتقال 

 بأعفري،وهو التأكيد من املناطق األخرى، وهو ما قيل لنا كذلك من طرف مبحوثينب

نفسه فيما خيص سوق قنزات الذي كان يعقد كل يوم أربعاء، جيث أوضح بعض 

املبحوثني أن جيش التحرير كان يستخدم األسواق لتبليغ تعليماته للقرى باالتصال 

   ) .51"(ثامجاعت"بشيوخ 

  

  

اليت قطعت عقودا من الزمن ، تبني جتذر السوق يف الفضاء " األسواق " إن ظاهرة 

 الدراسة ويف اتمع  الريفي ككل، فدراستنا لواقع السوق يف املنطقة ، أكدت عموضو

أن هذه الظاهرة حتمل مكانة هامة يف احلياة االقتصادية و االجتماعية للريفيني ، فالسوق 

لبيع و الشراء ، كما أنه يعد مكانا لاللتقاء حيث يزداد ارتباط هو مكان للتبادل و ا



عالقات الرجال فيما بينهم ، فللسوق أمهية قصوى جعلته يكون سببا  يف ميالد بعض 

لقد أعطت األسواق ميالدا لعدة  : " ) حممد دمحاين (القرى  ، كما أكد ذلك الباحث 

سوق احلد ، سوق اجلمعة ، سوق : ق قرى ، فبعض القرى التقليدية حتمل اسم يوم السو

كما بينت دراستنا امليدانية أن كل سوق حيمل انتماءا ) 52"(اإلثنني ، سوق اخلميس 

، ألن "مجعة نيث ورثريان"للقبيلة اليت متتلك السوق ويوم السوق كذلك، لذلك يقال 

نسبة وهكذا األمر بال"الربع ناث واسيف"سوق بين ورتالن يعقد كل يوم مجعة، ويقال 

  .لكل األسواق

  

، ) مارك كوت(و بعد دراسة للمجتمع الريفي يف اجلزائر أكد الباحث الفرنسي 

على بقاء دور السوق رغم التغريات اليت حدثت  يف جوانب أخرى ، حيث أبرز ذلك 

إن التغريات اليت حدثت منذ قرن يف البنايات الريفية مل تستطع أن تأيت باجلديد : " بقوله 

ألن السوق هو مكان : الدور االجتماعي :  يعتربان مهمة  و اختصاص السوقيف جانبني 

  ) 53..." (ألن السوق مكان للبيع : لاللتقاء و الدور االقتصادي 

إن مكانة السوق يف حياة القرويني ، يف  املناطق موضوع الدراسة، تتجلى يف أكثر 

لسوق فهؤالء القرويون يرون من مظهر ، فهذه القرى تعيش فراغا كبريا من الرجال يوم ا

 أنه من الواجب الذهاب إىل السوق ، فحىت و إن كان اإلنسان ليس حباجة القتناء أي

  .شيء ، فمن الواجب أن يراه الناس يف السوق 

  

إنّ هؤالء القرويني يعتربون الذهاب إىل السوق مسألة رجولة ، فالقول بأنّ رجال 

، فهذا حيمل يف طياته معاين النضج ، التحكّم  " إسوق"ما يتجه  أو اجته اىل السوق أو 

" إن التسوق  كفعل ، حيمل عدة معان بالنسبة هلؤالء،. يف األهل و العائلة    و البلوغ 

و كل هذه .... التدبري ، التنظيم ، القيادة ، التسيري : فالسوق بالنسبة هلم حيمل معاين 



 نرى أن فعل الذهاب إىل السوق يقتصر على املعاين يرون أا ترتبط أكثر بالرجال و هلذا

الرجال دون النساء ، بل و ال يعتقدون أن يأيت اليوم الذي تدخل فيه املرأة إىل السوق ، 

فدخول املرأة إىل السوق مسألة غري مطروحة ، وهو نفس األمر الذي أكده أحد الباحثني 

  ).54(يف حديثه عن السوق يف والية غرداية 

  

الرجولة اليت  ترتبط بفضاء السوق ، جعلت هؤالء القرويني إن العالنية و 

فالعالنية اليت متيز السوق ، و انفتاحه ) برا  اثدارت (حيرصون على عقده خارج القرية 

على اخلارج جعلهم حيرصون على إبعاده من فضاء القرية و الذي له حرمته و شرفه 

  .وصورته اليت من الواجب احملافظة عليها 

  

 دراستنا للواقع املوجود يف األسواق موضوع الدراسة و مقابالتنا للمبحوثني،      إنّ

أبرزت لنا واقع تفضيل الرجال للسوق كمكان لاللتقاء و االتصال ، كما أن تواجدنا يف 

من (فترة العطل املدرسية أظهر لنا ، أن السوق يف هذه الفترات يربط بني الريف و املدينة 

بل و يربط كذلك الريف ) طنني إىل مسقط رأسهم لقضاء العطل خالل انتقال بعض املوا

  .ببعض البلدان األجنبية و ذلك من خالل انتقال بعض املهاجرين إىل هذه املناطق 

  

" إن الربط بني الريف و املدينة و الذي يتم عن طريق السوق ، هو نتيجة أشار إليها 

إن العامل الريفي، و يف " : يف أحد دراساته، حيث كتب على اخلصوص" مارك كوت 

كل مجاعة فيها كان هلا سوقها ، فالسوق هو مكان للتبادل  بني الريفيني و أصبح بسرعة 

 يف ) يوسف نسيب(و هو نفس ما ذهب إليه ) 55(مكانا اللتقاء املدينة  و الريف 

  ).56(وصفه للسوق األسبوعي ببوسعادة 

  



 من العالقات اليت تنشأ يف السوق كلها إنّ التبادل ، و االلتقاء و االتصال و غريها

ففي حواره مع    عامل اإلجتماع " مولود معمري " أبعاد حتدث عنها الكاتب اجلزائري 

: " ، الذي أكد على هذا  الدور الذي لعبه و يلعبه السوق ) بيار  بورديو(الفرنسي 

 األسواق عندما كنت صغريا كان أيب يأخذين معه بصفة مستمرة إىل األسواق ، ألن

كانت املكان املفضل لاللتقاء ، إن تسوق أيب كان يدوم نصف ساعة ، أما باقي الوقت 

 يقومون بنفس الشيء ، او هم كانو: فكان خيصصه لاللتقاء مع الناس و اجللوس معهم 

  )57" (كان هناك نوع من التكوين حول املكان ، تكوين مقصود   و منتشر 

يصل إىل الزواج وربط العالقات يف السوق، وهنا وقد يؤدي االتصال و االلتقاء 

    شهادات بعض املبحوثني كثرية، تبني أن قبول الرجل تزويج ابنته دون أن تعلم البنت

:" ذه الصيغة " و أمها ، كانت تتم بشكل كبري يف قرى كثرية، وهو ما قيل لنا

، و هو ما يترجم )58"(أديكشام أرقاز، أسييين إمثطوتيس، أقلني أفكيغ ثاقشيشت أين

، وكان يف غالب األحيان "يدخل الرجل، خياطب زوجته بالقول، لقد زوجت البنت"بـ

حسب املبحوثني يتم هذا دون أية استشارة، ويظهر أن هذا التشدد يف  االلتزام يرجع 

لطبيعة الفضاء يف حد ذاته، باإلضافة إىل سلطة الكلمة يف هذه اتمعات،  و القبول 

نت أمر ال رجعة فيه ألنه يدخل يف نطاق االلتزام الرمزي أمام اجلماعة، ألن بتزويج الب

زيك :"االلتزام الرمزي الشفوي، اقوي من املكتوب، وهو ما اشارت إليه حمدثتنا بالقول

و وهو ما ) 59"(ارقاز ذوال، ما يفكا اوال قثجماعت نغ قسوق أوريسقاالرا غر ذفري

أو يف " ثامجاعت" الكلمة، فإذا ما تلفظ بكلمة يف يف ذلك الوقت، الرجل هو:" ترمجته

  ".  السوق لن يرجع عليها

  

  



إن األمهية االقتصادية ، و االجتماعية و االتصالية اليت حيتلها السوق ثامجاعت 

 و القواعد اليت تضبط خمتلف املعامالت يف السوق، ، ففي تنظم هذا الفضاء عرب القوانني

إن : "  مثال أصدرت تامجاعت قانونا ضمنته املادة التالية قرية تاسالنت نيعالولن أسامر

 2.50=  ريال 1 1860يف ( ريال 100كل من يسرق شيئا يف السوق يدفع ما قيمته 

كما يتوجب على .  ريال تدفع للقرية 50 ريال تدفع للقبيلة و 50كغرامة ، ) فرنك 

مليدانية أن ضبط السوق ، وأكدت الدراسة ا) 69" (السارق أن يعيد الشيء الذي سرقه 

ضامن "أي ما ميكن ترمجته بت"طامن نسوق"يسمى " ثامجاعت"تعود لشخص تعينه 

  . ، والذي يشرف و حيل كل املشاكل اليت تطرح يف السوق"السوق

        

فمن خالل كل ما سبق ذكره تربز األمهية اليت احتلها و حيتلها السوق يف املناطق موضوع 

السوق كان و ال يزال فضاء يف هذه الدراسة فإن ي وفيما خيصنا الدراسة، من كل النواح

 املعلومات و الرموز، كما كان أحد الفضاءات اليت كان ينشر فيه أبراح ما للنشر و انتقا

، و أحد الفضاءات اليت كانت تنتشر فيها أشعار كبار "ثامجاعت"يكلف به من قبل 

   ".أمداح"، وعن "أبراح"شعراء املنطقة، كما سيأيت ذكره ملا نتحدث عن 

  

  

   فضاء إنتاج ونشر الرسالة النسوية "ورارأ ".7
  

، فيقال يورار مبعىن لعب، ويقصد ا 'اللعب'يف أصلها اللغوي " أورار" تعين كلمة

ثقافيا يف سياق الفضاءات النسوية مبنطقة القبائل ، احللقة النسوية للغناء اليت تكون غالبا 

،و أورار مكان " أورار اخلاالت" ت السعيدة يف اتمع القبائلييف األعراس  و املناسبا



فيزيائي مغلق على أعني الفضاء العام، غري انه مفتوح يف حمتوى الرسائل على مواضيع 

وما ميكن قوله من الناحية االتصالية، . متعلقة بالفضاء   العام كما سنرى ذلك فيما يأيت

  . نسوية   و نشرها يف الوقت نفسهأن اورار كان فضاء إلنتاج الرسائل ال

  

تتم مراسيم العرس يف البيت الذي سبق وأن شرحنا تعريفه من ناحية ثقافة السياق 

من النساء عليهن بالتزام القواعد و املعايري ' أورار'الذي ندرسه، ولذلك فإن منشطات

  . الثقافية اليت يفرضها هذا الفضاء من الناحية االجتماعية و الثقافية

  

ا الفضاء النسوي مغلق على أعني الرجال، بل و من املفروض من الناحية هذ

الثقافية أن ال يستمع الرجال ملا تغنيه النسوة يف هذه احللقات الغنائية، حىت وإن كانوا 

ورغم أن الرجل كما سنرى غالبا ما يكون ' أورار'على بعد أمتار معدودة من مكان

فإن  أورار يبقى قضية نسوية . ضعية االجتماعيةموضوعا وهدفا لرسائل تبث يف هذه الو

 ة الغنائيلقةيف غالب األحيان، قائدات احل.  خالصة وهو ما أكده كل املبحوثني يف امليدان

 يفرضن الرسائل و األغاين اليت تؤدى، يكونون من قريبات أهل العرس، وهي اللوايت

يف حتديد العالقات االجتماعية مسألة توضح يف ذات الوقت سلطة عالقات القرابة العائلية 

   .داخل القرية و طقوس االتصال

  

مبختلف تنوعاا كما سيأيت، هي رسائل " اورار"الرسائل اليت تتضمنها أغاين 

' اورار' تضبط -رجل- نسوية خالصة، لذلك فمن الصعب الولوج إليها من قبل باحث

 وختتلف كلماا من قرية إىل بأغاين تستفتح احلفل،' أورار'بعض القواعد، فعادة ما يبدأ 

أخرى على مستوى النربة والكلمات، ولكنها تشترك يف كوا تبدأ بالسالم و الترحيب 



بالضيوف، وذكر اسم اهللا يف االستفتاح، وميكن أن نضرب بعض األمثلة عن ذلك فيما 

  : يلي

  آيث وورار مسااخلري أك فالون 

  أكنشكراغ سلجملة أور أجيغ ييون 

   سلهنة افثدارث انوان واقي ذورار

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  أمسيتم خبري، يا أهل العرس 

  أشكركم دون نسيان أي أحد 

   من أجل السالم يف قريتكم  اورارهذا

  

  استفتاح آخر من سياق آخر ,

  أذصليغ فالك انيب، حمند ايعراب

  أفيين أسرون إزعالك نركب

  أجلانت أك أنكشام أتفتاح الباب 

   ترمجته بـ  وهو ما ميكن

  أصلي على النيب حممد العريب 

  إىل قربه حيج احلجاج 

  إىل اجلنة داخلون، ستفتح األبواب 

  

  : عن هذا االستفتاح) 60(ويف قريتيي بين معوش وبين حافظ، حدثتنا املبحوثات 

  



  بسم اهللا انبدو، أنبدو فربح

  أباب أوخام، ايثري نصباح 

  بسم اهللا انبدو فلخري

  يون نطري أباب اوخام، الع

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  بسم اهللا نبدأ، نبدأ لنلقى الربح

  يا صاحب البيت، يا جنم الصباح 

  بسم اهللا نبدأ، نبدأ على خري 

  يا صاحب البيت، يا عني الطري 

  

 يف قرية س ويف منطقة أعفري ببومرداس، حدثتنا إحدى النساء اللوايت كن ينشطن األعرا

  : غة االستفتاحية لـ أورار، عن هذه الصي)61(عبادة 

  

  أذصليغ فالك انيب 

  أذ صليغ ذيللوفن 

  أذصليغ غف حممد 

  أوالش أحبيب إثيفن 

  ثزليث ذي عرفة 

  مثنعاغ ذيغليفن 

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 



  أصلي عليك أيها النيب 

  أصلي آالف الصلوات 

  أصلي على حممد 

  ال حبيب مياثله 

  الصالة يف عرفة 

   و اهلموم  تقينا من املشاكل

  

  

جنم، الصباح، (ما يالحظ يف البنية اللغوية، هلذه الرسائل، استعمال عناصر الطبيعة

، وغريها من العناصر اليت توضح ..)اهللا، النيب، احلج، اجلنة، عرفة( الدينو ..) الطري

يف هذا اإلطار و الذي حدد ثالث ميزات للرسالة   Lohisse Jean ما قالهجيدا معىن 

    .، و لغة سحرية ولغة شاملةة مؤكدا أا تتميز بكوا لغة طبيعيالشفوية،

  

بعد هذا االستفتاح يبدأ العرس وهنا تتعدد مواضيع الرسائل اليت حتملها األغاين 

النسوية، ليختتم أورار بصيغة اختتام احلفل و اليت تعترب مشتركة لكل السياقات اليت 

، وهو ما معناه أبقيناكم على خري، وتكون 'أبقاو على خري'، األغنية املشهورةادرسناه

  . الرسالة مشبعة بتمنيات اخلري للعرسان و ألهل العريسني

  

ومن خالل دراستنا تبني أن الغناء النسوي يف اورار،  مل يكن مسموحا به إال يف 

و خيتلف باختالف املناسبة اليت يدور حوهلا . األعراس، خارج إطار أورار يعترب عيبا كبريا

فل، فيمكن احلديث عن احلفالت اليت تقام عند ميالد الذكر ، حيث تقام حفالت احل



خاصة ذا احلدث، والزواج، وأغاين املقاومة ضد االحتالل الفرنسي، باإلضافة إىل أغاين 

  . احلب و الشوق و الغربة، وغريها من املواضيع و املناسبات

  

، يشكل أحد -رنسا أساسا إىل ف- موضوع الغربة و هجرة الرجال بعد احلربني

أهم احملاور اليت حيتويها الغناء النسوي، وقد أكد بعض املبحوثني أن املرأة اليت كانت تبقى 

مع أهل زوجها   و أبنائها، يف حني أن الرجل كان يف اهلجرة  بفرنسا من اجل العمل، 

واجهن، ففي تلك الفترة كان اتمع القبائلي يرفض رفضا قاطعا هجرة النساء مع أز

، و كانت تعرب "ثقبايليت"فالقيام بذلك كان يعرب عن خرق قواعد و معايري كانت تسمى 

  ).62(عن معاناا عرب أغاين تنظمها هلذا الغرض

  

ومن بني هذه األغاين اليت تعرب عن هذه الوضعية و اليت تعطينا فكرة حىت عن 

ن ظاهرة الرسائل الربيدية املوقع اجلغرايف للذي صاغ الرسالة، و تعطينا كذلك صورة ع

يف منطقة القبائل يعد احلرب الثانية، حيث كان املهاجر يبعث ذه الرسائل  ليخرب عن 

أحواله، خاصة وأن اهلاتف مل يكن موجودا يف منطقة القبائل، وغالبا ما كانت اللغة 

الك صياد املكتوبة يف هذه الرسائل شفوية البنية، وهو ما بينه عامل االجتماع اجلزائري م

 سوتتمثل هذه األبيات الشعرية اليت كانت تغىن يف األعرا. يف دراسة خاصة ذا املوضوع

  : من قبل النساء يف قرى بين ورتالن  حول موضوع اهلجرة ما يأيت

  أبوسطاوي أنتلمات 

  ما ثال أكرا نتربات 

  ثربات، اوديشيعرا، أوديشيعرا

  )63(وقيال ميوث داين 



  

   بـ وهو ما ميكن ترمجته

   - قرية من قرى بين ورثالن–يا ساعي بريد تلمات 

  هل من رسالة إيل؟ 

  رسالة، مل يبعث، مل يبعث 

  رمبا يكون قد مات 

  

و يف أغنية أخرى بنفس البنية، ختربنا بظاهرة ما يسمى من قبل اجلماعة االجتماعية 

  . أي تيه وضالل املهاجرين و انقطاع أخبارهم' أجيح'بـ

  أبوسطاوي إملاين 

  ماالن يكرا يدرمين 

  إدرمين أو ديشيعرا، اديشيعرا 

  )64(وقيال إجاح داين 

   

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

   - قرية حماذية لقرية متوقرة  –يا ساعي بريد إملاين 

  هل من حوالة؟ 

  نقودا، مل يبعث، مل يبعث 

  رمبا يكون قد ضل الطريق 

   

ة، فيه مناجاة تقديسية حلارس البيت عفري  منوذج  األغاين عن الغربأومن قرية عبادة ب

  : إلعادة الغريب إىل األهل



  

  أيعساس احلارا 

  يويل واس اصباح اخلري 

  أسروغك اسروغ رب 

  )65(أرمد إغرينب بسالمة 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  ياحارس البيت 

  صباح اخلري 

  طلبتك و طلبت اهللا 

  أن يعيد الغرباء بالسالمة 

  

  

بني أخطر املراحل اليت عرفت فيها احلياة القروية يف منطقة تعترب حرب التحرير من 

القبائل قطيعة عنيفة، قطيعة كانت كذلك مع منط احلياة الذي تغري بفعل احلرب الضروس 

حتول مع حرب التحرير إىل دعامة ملساندة الثورة " أورار. "اليت كانت املنطقة مسرحا هلا

هداء و يف الدعاية ضد االستعمار الفرنسي، و التغين ببطوالت ااهدين  و تعظيم الش

وقد أكد املبحوثون أن الغناء   البهيج كان حمظورا  يف حرب التحرير، ولذلك ارتكزت 

 تكتفي بإعادة ترديد ما و على إنتاج النساء ألشعار تتحدث عن احلرب أسأغاين األعرا

   . الكشافة اإلسالميةكان ينتج من أغاين و أناشيد  وطنية يف إطار مجعية العلماء   أو

من الصعب وصف املآسي اليت عاشتها املناطق موضوع البحث يف حرب التحرير، و

 ساكنا 6929فمنطقة بين معوش مثال اليت كان يقدر عدد سكاا يف حرب التحرير  



شخصا، أي أن 1044، عرفت استشهاد )66(حسب إحصاء اإلدارة االستعمارية ذاا

التراث الشفوي املتعلق ذه احلرب  السكان، لذلك فإناحلرب قضت على سدس عدد 

  . كبري يف املناطق موضوع البحث

  

 ببعض األمثلة املتنوعة يف بنية رسالتها و يف وضعيتها اجلغرافية، من ءوميكن االكتفا

بني النساء يف األعراس ' أشويق'هذه األغنية كانت تغىن يف شكل . أجل االستشهاد فقط

     بين حافظ، وهي من إنتاج النسوة، تشري األغنية إىل بداية احلرب، يف قرية أورير يف 

  . و تندد باخليانة

  

  أث ثوطد ألقريا 

  نسكريتسيد سيفسنناغ

  أنروح أجناهد أقرومي 

  )67(خذعناغ و ايثمثنناغ 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  ها قد حلت احلرب 

  أشعلنا فتيلها بأيدينا  

  -املسيحيمبفهوم –ذهبنا جناهد الرومي 

  خدعنا إخواننا 

سي و يف مقاطع أخرى تغين و إشادة ببطوالت أحد ااهدين باملنطقة املعروف باسم 

   عمار

  



  سي عمار يرغا ووليس

  لزاير ذقال إموالنيس

  ثورا أكرند وراويس

  كل أذرار يكر ادحيس

   )68(لزاير ذقال إموالنيس

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  سي عمار احترق قلبه 

  ائر ألهلها اجلز

  اآلن انتفض أبناؤها 

  يف كل جبل انتفاضة 

  اجلزائر ستعود ألهلها 

  

       )69(ومن بني األغاين النسوية، اليت مجعناها من قرية أعفري بوالية بومرداس

 اليت تعرب عن أغاين تعطي  وو تتعلق بنفس هذا املواضيع، و لكن اخترنا بعضا منها

 حرب التحرير، و بعض املناطق اجلبلية اليت كانت إجابات عن هوية بعض الفاعلني يف

  :    مسرحا ملعارك كربى و من ذلك ما يأيت

  

  كتشيين اموح لفريزي

  أيغزفان دضويلي

  إسحيلك أخويا حاذر



  أبريد ا مزرانة يوعار

  يتشور ذي العسكر

  لكبتور أال تزي

  ميقصوب غروغزر...لعسكر

  موح لفريزي يويل غرودرار

  ألكوراج اميثماتن

  عالم ألزاير يويلل

  كتشيين اموح لفريزي

  أجيجيغ أمالل

  ميقصوب غالوش

  ينغا أليوطنا أقزال

  مي يويل غرومثاثنيس

  أسولينس سنجمة وهالل

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  أنت ياموح لفريزي 

  يا طويل القامة 

  رجاءا يا أخي، احذر 

  طريق مزرانة حمفوف باملخاطر 

  احتله  العسكر 

  طائرات حتلق 

   -اسم مكان– وصل العسكر إىل إغزر ملا



  موح لفريزي، إىل اجلبل صعد 

  تشجعوا يا إخواين 

  راية اجلزائر سترفرف 

  أنت ياموح لفريزي 

  أيها الزهرة البيضاء 

  ملا نزل إىل احلوش 

  قتل مالزما يف الزوال 

  ملا عاد إىل رفقائه 

  رقي بالنجمة و اهلالل   

ارها ذخرية رمزية، فهي تدفع بااهدين إىل هذه ا ألشعار و األغاين  ميكن اعتب

  . احلرب   و املقاومة، فهي رموز و رسائل جتنيدية

  

واحمللل للرسائل الشفوية الواردة يف العديد من األغاين و األشعار اخلاصة بفترة 

حرب التحرير، يالحظ التنوع املوجود على مستوى ما تتضمنه من معلومات، فجزء من 

 الرثاء و ختليد ذاكرة بعض األمساء من ااهدين و الشهداء، و جزء األشعار تقترب من

آخر  خيلد أمساء القرى و األماكن وهو توجه شاعرات القرى بغية صناعة صورة القرية 

ااهدة ضد فرنسا، إذ كانت هناك حاجة لإلعالن عن العداء واحلرب ضد العدو 

ماكن اليت وقع فيها احلدث ووقت األ الفرنسي، و أخرى تصف املعارك مع بروز أمساء

حدوثه، وأخرى فيها ترحيب بأعضاء جيش التحرير عند مرورهم بالقرى، ووصف 

،  كما )السرية   يف اإلخبار(للباسهم  و للطريق الذي جاؤوا منه، دون ذكر اسم الطريق

   :هو شأن هذه األبيات مثال



  ألعسالما أميجوهاد 

  إديوسان أقثاليوين 

  إبرنياس سوفاال الساند 

  أزداخل اقرند ثفزميني 

  ألقريا استقلوا سلخري 

  أداوين ثيعالمني 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  أهال بااهدين 

  الذين جاؤوا عرب منابع املياه 

  بربانيس يف الظاهر 

  أحزمة يف الباطن 

  احلرب ستولد خريا 

  سيدخلون  بالرايات 

 حزب تة و الدعاية ملقرراوهناك أغاين و أشعار أخرى، كانت متعلقة مباشر

 الشأن مثال لقرار حزب جبهة التحرير الوطين مبنع وجبهة التحرير الوطين ونشرها، وه

استهالك التبغ بغية اإلضرار باالقتصاد الفرنسي، وهو القرار الذي مت نشره يف بعض 

  : األشعار و األغاين  النسوية،   و األبيات التالية منوذج لذلك

  

   عسالما سيمجوهاد

  فرحغ مي قدمان ساخام 

  أكسان دخان ذمشة 



  نان ديفاندي ذحلرام 

  وين ميوثن أر اجلانت

  مدرن رفذن لعالم  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ  

  أهال بااهدين 

  فرحت القترام من البيت 

   ةقضوا على التبغ واملشم

  قالوا ممنوع، حرام 

  من استشهد، مثواه احلنة 

  إذا عاشوا، رفعوا الراية  

  

و يالحظ يف هذه األبيات أن الرسالة اخلاصة مبنع التبغ جاءت بلغة إعالمية ال غبار 

، وموضوع املنع واضح - ااهدون-و ال غموض فيها، فمصدر قرار املنع واضح

  .  ما يدل أن اهلدف من هذه األشعار كان نشر القرار و الدعاية لهوكذلك، وه

  

 احلزينة اليت تصور الوضعية االجتماعية ومن جانب آخر توجد العديد من األغاين

ألهايل الشهداء، واملآسي  اإلنسانية اليت سببتها احلرب، ومن ذلك تصوير احلالة النفسية 

  :  لألطفال، ومن هذه األشعار ما يأيت

  إتسروا اميس أجماهد، اتسروا أوريسوا ايفكي 

  اتسروا أر مياس تعزيزت، إبابا اندا يتسيلي 

  )70(ار أدحلي الجلريي  باباك اثان ذقذر



  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  بكى ابن ااهد،بكى وأىب شرب احلليب 

  اشتكى ألمه العزيزة، أين يوجد أيب؟ 

  . أبوك يف اجلبال، من اجل حترير اجلزائر

  

 من ةو ميكن تصنيف هذا الصنف من األشعار ضمن الرسائل اليت تسعى املرأ

حرب  "  ، اليت عرفت فيها اجلزائر ما مسي بـ 1963 يف سنة. خالهلا للتنفيس عن نفسها

رددت نساء منطقة بين معوش عدة أغان متعلقة باحلدث ، من ذلك ما قالته " الواليات 

  :لنا  إحدى النساء  

  آيت أمحد وين أعزيزن

  العامة فالك حتزن

   جنيتاأكنهدوا ريب أمر

  )71( نارقازن ورا ايسوق

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  د ايها العزيز آيت أمح

  كل الناس عنك  حزينة 

  هداكم اهللا، تصاحلوا 

  من سيتسوق يف غياب الرجال 

  .   أي يف  حالة عدم التفاهم ، من يسير يقود و يسوق يف هذه البالد

  



  

كان فضاءا لنقل الرسالة النسوية و إنتاجها  ، فضاءا " أورار"خالصة القول أن 

لكنه كان مفتوحا على الرسائل اليت تشغل هذا الفضاء مغلقا فيزيائيا على الفضاء العام 

العام من الناحية الرمزية و املعنوية، وهو ما برز مع استعمال هذا الفضاء كدعامة للدعاية 

  . حلرب التحرير مثال
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ثالة "عترب الذي يعترب مناسبة دورية، زائلة تدوم وقتا حمددا، ت" أورار"على خالف 

 من أفضل الفضاءات اليت تضمن التقاء -أي الينبوع وهو الفضاء اخلاص بالتزود باملياه–

نساء القرية  بشكل يومي، حيث تتمكن النساء يف هذا الفضاء من الكالم بكل حرية عن 

" ثامجاعت"تقترب من صورة " ثالة " انشغاالن ومشاكلهن، وصورة التقاء النساء يف 

، مع الفارق يف املضمون   و املكانة االجتماعية كما سنرى، لكن ما جيمع عند الرجال 

فضاء ممنوع على " ثامجاعت" هو عامل إقصاء أحد اجلنسني من كل فضاء، فـنالفضاء ي

  .فضاء ممنوع على الرجل" ثالة " املرأة، و 

  

من طرف الرجل ، شكل انشغال " ثالة "  إن احلرص على عدم اختراق 

اليت عملت للحيلولة دون اعتداء الرجل على ما تعتقد هذه  بأنه فضاء ، "ثامجاعت"

" إميل ماسكوراي " خاص باملرأة ، فمن خالل أحد مؤلفات األنتروبولوجي الفرنسي 

والية سطيف حاليا (نستشف حرص جمالس شيوخ القرى على هذا ، ففي قرية بين يعلى 

إن كل رجل  جيلس أمام : "ما يلي قانونا حاء يف أحد مواده " ثامجاعت"أصدرت    ) 



،  و كذلك كان األمر يف ) 72" ( دورو 1" يدفع ما قيمته " ثالة"أو قرب الينبوع 

  )73(إحدى قرى القصر بوالية جباية 

  

كفضاء فيزيائي يقع يف خمتلف " ثالة " ويالحظ يف كل اال املكاين للدراسة،أن 

ن، و لكن ليس يف مكان خال كما هو قرى منطقة القبائل خارج فضاء القرية املسكو

املسكون بغية حجب هذا " ثدارت"يتم إبعادها عن فضاء " ثالة " ، فـ "خلال"حال 

الفضاء النسوي عن أعني الرجال، وهو اهلاجس الذي تترمجه القوانني الصارمة 

  . يف حال حدوث أي اختراق هلذا الفضاء من اجلنس اآلخر" ثامجاعت"لـ

  

نامجة من الوقت الذي تستغرقه عملية التزود " ثالة "  ا املرأة يف احلرية اليت تتمتع

، و هذه احلرية يف " ثالة " باملياه، باإلضافة لغسل األلبسة الذي يتم يف ركن من أركان 

الكالم و يف التصرف يف هذا الفضاء تترمجها بعض األمثال اليت تبلغ استعمال املرأة هلذا 

عض القيود االجتماعية  اليت يفرضها النسق التقليدي، فهذا الفضاء من أجل التحرر من ب

  و هو )74"  (أحنجوب نيث  ثالة "املثل يف منطقة بين معوش يربز هذه الفكرة، فيقال 

، وهو ما يراد منه القول بأن الذهاب إىل هذا " ثالة " حتجب املترددات على " ما معناه 

اليت تفرضها اوعة القروية، وهذا املثل طبعا الفضاء فيه حترر عن قواعد و معايري احلجب 

من منطق قواعد القرية حدثت من " التجاوزات"هو نتاج معاينة للواقع، فالكثري من 

ضد الرجال الذين " ثامجاعت"خالل هذا الفضاء وهو ما يفسر اإلجراءات الردعية لـ

  . لربط عالقات حمتملة مع اجلنس اآلخر" ثاال"يستغلون 

  



ذا يف الثقافة الشفوية، أشعار سي حمند أو حمند الذي يقول يف أحد وما يؤكد ه

، وهو ما يربز "ثالة"أشعاره ما يشري إىل وجود ظاهرة معاكسة النساء و هن يترددن على 

  : يف هذه األبيات اليت يصف فيها الشاعر بنت خطفت نظره

  

  والغتس ار ثالة ثعجبيي 

  ياك انويغ ذلعايل 

  )  75(نسوثر امان أور نفود

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  أعجبتين " ثالة"رأيتها يف 

  إعتقدت أنين حسنا فعلت 

   طلبت منها املاء وأنا مل أكن عطشانا 

  

وهنا إشارة واضحة من قبل الشاعر بأن ما فعله كان مرفوضا من الناحية االجتماعية، 

  . ى الرجالفضاء نسوي ممنوع عل" ثالة"منبوذ، ألن " ثالة"فالكالم مع البنت يف 

  

 للنساء، ولذلك يكانت املكان املفضل لاللتقاء اليوم" ثالة"وخالصة القول أن 

فكل أخبار املتعلقة بنساء القرية وكل القضايا اخلاصة بالنساء كانت تتبادهلا النساء بشكل 

  . صورة  الفضاء الذي تنتقل من خالله األخبار اليومية اآلنية" ثالة " يومي، مما يعطي لـ
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  فئات املرسلني العموميني يف الفضاء العام: الفصل السابع
 

  معيار  الكفاءة االتصالية   : الشعراء" إمديازن."1
  
  مرسلون حمترفون يعربون عن الرأي السائد  ":إمداحن."2

  

  املرسل املنبوذ أو  الوسيلة تعزل املرسل  " : طبالنإ."3

  

  "ثامجاعت"املرسل التابع لسلطة ": أبراح."4
 

  تدوين الرسائل أو االتصال زمن احلرب . 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

وقد متكنا من خالل دراستنا امليدانية أن نكتشف جمموعة من املرسلني و املنتجني 

البحث، و ينقسم هؤالء بني منتج و مرسل هلذه ألشكال االتصال يف نطاق ثقافة ميدان 

الثقافة، و البعض اآلخر تقتصر مهمته يف نشر هذه الرسائل دون إنتاجها، والبعض اآلخر 

ال يقوم إال مبهمة إخبارية حمضة ال ختتلف عن مهمة املبلغني اجلماهرييني يف اتمع املعاصر 

  . ينمع الفارق يف الوضعية االجتماعية   و الوضع امله

  

إن الرسالة تنتج يف فضاءات مت تناوهلا فيما سبق، وهي رسائل شفوية تتميز وفق 

بكوا تتم يف إطار،و حبضور مشاركني، وتتم من أجل   Hymes Dell )اميس(منوذج 

 وقواعد حتددها اجلماعة االجتماعية، وكل هذا سنتناوله  غايات، يف إطار معايريوغاية أ

وهي ". أبراح"، و "إطبالن"، " إمداحن" ، إىل "إمديازن الشعراء" فيما يأيت  انطالقا من  

 رسائل وقاموا بنقلها، أو اكتفوا بعملية النشر دون اإلنتاج، اكلها فئات ملرسلني أنتجو

و رغم االختالفات -وما مييز هذه الفئات التالية أا فئات تأسست يف اجلماعة االجتماعية

كانت تظهر يف الفضاء العام، على خالف بعض الفئات بشكل علين، أي أا فئات -بينها

  .اليت ورد ذكرها يف القسم السابق

  

  

  

  

  



  معيار  الكفاءة االتصالية   : الشعراء" إمديازن."1
  

الشعرية من أهم املظاهر الشفوية يف منطقة القبائل ومنذ أكثر من تعترب الظاهرة 

ة  األمازيغية استمرارية يف نطاق قرنني من الزمن، فمن خالل هذه األشعار حققت اللغ

الشفوية، وهي ظاهرة هلا قيمة تارخيية و أدبية واتصالية ال ميكن وضعها حمل شك، فمن 

خالل مضمون هذه األشعار اليت انتقلت على مر السنني عرب األلسن، ميكننا أن جند بعض 

  . فية وحىت الدينيةاإلجابات حول تساؤالتنا االجتماعية  و السياسية و االقتصادية و الثقا

  

فأشعار منطقة القبائل ختربنا مبأساة نفي اآلالف من اجلزائريني إىل كاليدونيا 

اجلديدة، وتعطينا إجابات عن املقاومات الشعبية و عن معارك حرب التحرير و عن 

ظاهرة اهلجرة و الفقر و املمارسة الدينية، وشرف القرى و أشعار األفراح و االفتخار 

وغريها من القضايا اليت ختتصر قرونا من التفاعل الرمزي الذي يترجم مقاومة بالبطوالت 

  . هذه اجلماعات االجتماعية من أجل أن تستمر

  

ففي اال السياسي وعن القيمة التارخيية هلذه األشعار ال ميكننا إال أن خنتصر يف 

الدراسة، حيث هذا املوضوع، و حنتفظ  باألهم الذي خيدم اشكاليتنا و تساؤالت هذه 

 على قيد دمجعنا من امليدان عدة أشعار حتفظها ذاكرة جيل مل يبق منه إال القليل من األفرا

  . احلياة

  

وسنبدأ أوال بالتشديد على أن الشعراء كانوا حيظون باحترام من قبل سكان قرى 

 يف منطقة القبائل، وهو ما أبرزته شهادات حماورينا، و كتابات بعض املؤرخني، فالشاعر

مراحل معينة كاد أن يكون الناطق الرمسي باسم القرية، خاصة وأن جزءا من هذه 



األشعار كان يأيت يف سياقات تارخيية كانت تتميز بوجود نزعة صناعة كل شاعر لصورة 

مبعىن –' إموسناون'إمتيازية للقرية اليت ينتمي إليها، كما أن الشاعر يصنف ضمن فئة 

 ، فهم -  مبعىن الذين ميلكون كفاءة التفنن  يف انتاج الرموز- إحدادن أووال' و - احلكماء

  . Hymes ) اميس(معيار الكفاءة االتصالية كما يقول

  

وإذا ما حتدثنا عن الظاهرة الشعرية يف منطقة القبائل يف سياق احلدود الزمنية 

ل لدراستنا، فإننا نستخلص أن هذه الظاهرة ال ميكن فصلها عن حركة املقاومة لالحتال

الفرنسي، وهو واقع أكدت عليه الباحثة ماحلة بن براهيم، اليت دللت على ذلك 

أن هذا احلكم يفسره عدد القصائد واألشعار اليت رافقت املقاومة الشعبية لسنة :"بالقول

) 1" (، و عدد القصائد واألشعار اليت  ولدت مع احلركة الوطنية بعد احلرب األوىل1871

  :هي ) 2(طور هذه الظاهرة إىل ثالث مراحلوقسمت الباحثة مراحل ت

  

، ويظهر أا كانت أشعار املناسبات، حيث كانت تترجم 1871إىل 1830من  -1

 . اهتمامات القرى اليومية، وكانت حتمل الكثري من العبارات الدينية

، كانت األشعار تعرب بشكل غري مباشر و يف أحيان أخرى بشكل 1871بعد  -2

الشعبية، خاصة مع فرض السلطات االستعمارية مباشر عن شعور املقاومة 

    هلياكلها اإلدارية، اليت مست البنيات االجتماعية مع بروز حركة التهجري 

 . و النفي و اهلجرة، أمام كل هذا كانت هذه األشعار تعرب عن االستنكار

إنتقل الشعراء من االستنكار والتنديد، إىل مرحلة التجنيد، و اليت 1945بعد  -3

التراث الشعري الشفوي إىل غاية حرب التحرير و مرحلة ما بعد أثرت 

وهي نصوص شعرية وطنية نضالية، وقد كان منتجو هذه الرسائل . االستعمار



 أدخلنا هذه األشعار يف من الشعراء املناضلني، قبل أن تنظم النساء اللوايت

 . احلياة اليومية و نظمن من جهتهن أشعارا خاصة ن
 

  : ميكن تصنيف نوعني من األنواع الشعريةوعلى العموم 

من نبل ' النبيلة'، باملفهوم الثقايف 'راقية'األنواع الشعرية اليت تتضمن رسائل   - أ

، و الرسائل 'إموسناون'أصحاا، واليت تتضمن أشعارا ميكن تصنيفها يف أشعار

ل هم من الدينية املتعلقة بالظاهرة املرابطية يف منطقة القبائل، فمنتجو هذه الرسائ

 . ضمن األقلية املتعلمة، و الذين يف غالبتهم من الرجال

  

، حيث ال تتجاوز هذه 'القرى'األنواع الشعرية اليت تتضمن أشعار   -  ب

األشعار يف الغالب حدود القرية، و يف معظم األحيان تكون أشعارا بدون هوية 

لقى املرسل، و لكن و على خالف الصنف األول فإنه من حيث نشرها، فإا ت

رواجا كبريا، إذ يتم نشرها ضمن الفئات االجتماعية الدنيا، فهي بالتعبري االتصايل 

  املعاصر أكثر مجاهريية من األوىل، خاصة ضمن فئة النساء كمنتجات للرسائل 

 . و قائمات على نشرها
 

ام وامللفت لالنتباه أن اتمع التقليدي و  على مر القرون كان  حيظى الشاعر لديه باحتر

كبري،  ولكن يف الوقت ذاته كانت نظرته للمغين نظرة مشينة، رغم أن الكثري من املغنني 

كانوا يف بعض األحيان يعيدون إنتاج قصائد ذات الشعراء يف شكل أغاين، وقد يعود هذا 

التوجس من قبل اتمع إىل اآلالت املوسيقية خاصة، وهو ما جيعلنا نقول بأن اتمع 

ائلي كان يهتم أكثر بالرسالة يف صيغتها الشفوية الطبيعية، مع رفض أي التقليدي القب

  . تعليب هلا عرب الوسائل املوسيقية



  

  

كان املنتوج  الرمزي الذي ينتجه الشعراء الرجال و كل الثقافة الشفوية الرجالية، 

متلك فضاءات واسعة تنتشر بفضلها وتنتقل شفويا هذه الثقافة الشفوية، وسنذكر كل 

ا فيما يأيت، وبفضل فضاءات النشر هذه حتول سي حمند أوحمند مثال إىل شاعر رمز هذ

لكل قرى منطقة القبائل، و الزال الشيوخ والنساء يرددون أشعار هذا الرجل  منذ أكثر 

وهو واقع يصوره الشاعر نفسه يف أبيات يعلن فيها أن كلماته و أشعاره وصلت . من قرن

  :  ل القرىكل مكان وهلا مصداقية يف ك

  أمسي يال أزمان ذلعليث 

  كل ازنيق نوغيث 

  ) 3(هلضوريو أتسعداين 

  وهو ما ميكن ترمجته  بـ 

  عندما كان الزمان سعيدا 

  مررنا بكل األزقة 

  كلمايت كانت تنتشر مبصداقيتها 

  

و سنستعرض فيما يأيت بعضا من األشعار بأقسامها و أنواعها اليت حتدثنا عنها من 

           نشرها ، ومن أقسام املرسلني الذين كانوا ينتجون هذه الرموز خالل فضاءات 

و ينشروا، أو الذين كانوا يكتفون بنشرها فقط دون أن يكونوا من منتجي هذه 

  . الرسائل

  

  



ومن جانب آخر ميكننا فيما يأيت كذلك، أن نتحدث عن اإلنتاج الرمزي النسوي           

عملها النسوة لبث رسائلهن الشعرية، كما أننا  نستعرض و الفضاءات اليت كانت تست

فيما يأيت جزءا من األشعار الشفوية و الرسائل اليت  حتملها و اليت كانت من إنتاج شعراء 

  . خمتلفني

بالنسبة للمجتمع " إمديازن"وما ميكن التأكيد عليه من الناحية االتصالية أن الشعراء

تصالية مبفهوم اميس، أي معيارا للتحكم يف الكالم، القبائلي كانوا معيارا للكفاءة اال

ويعترب احترام سكان منطقة القبائل جزءا من تقديسهم للكلمة و لسلطة الكلمة يف هذا 

من ضمن املسنني " ثامجاعت"اتمع، من ذلك اختيار اتمع ملن يقود القرية يف 

  .  اتمع القبائلياملتحكمني يف فعل الكالم، ألن ذلك أساس التفاعل الرمزي يف

  

  مرسلون حمترفون يعربون عن الرأي السائد  :إمداحن.2
  

وهو ما ميكن  .'املداحون'هو مجع لـأمداح، و اليت تعين باللغة العربية " إمداحن" 

تعريفه بالشاعر املتنقل مع التحفظ يف التعريف، ألن تعريفه ال ميكن أن يأيت على ما نعتقد 

، "أفصيح"وار اليت كان يؤديها، و يسمى يف مناطق أخرى بـإال بعد استعراضنا لألد

مبعىن الفصيح، ولذلك ميكن تأكيد األصل العريب للكلمة، غري أن االسم املشهور هلذه 

   وكان املداح يتنقل بني أزقة القرى، ". إمداحن" الفئة يف أغلب قرى منطقة القبائل هو

موعة من األشعار اليت تكون يف بعض و األسواق وغريها من األماكن العامة، ويردد جم

  . األحيان من إنتاجه، أو يقوم بترديد أشعار كبار الشعراء يف املنطقة

   



هنري و بعض الكتابات التارخيية القدمية ككتاب ) 4(أكدت املقابالت اليت أجريناها

أن هذه الفئة كانت تعيش يف الغالب من عملها هذا، أي ) Basset Henri )5باسيه 

ا القول بأن هذه الفئة من فئات املرسلني التقليديني كانت حمترفة، مبعىن أن دخلها ميكنن

وغالبا ما كان يدفع للمداح مقابل عمله جزء من حماصيل . األساسي من هذا النشاط

  . الزراعة حسب املواسم من زيت وتني وقمح، ونادرا ما كان يدفع هلم أجرهم نقدا

    

  

، أن هذه الفئة من )6( امليدانية اليت أجريناها أظهرت الدراسات و املقابالت

املرسلني، كانت تقوم باملدح الديين، وبتمجيد بطوالت املقاتلني ضد الفرنسيني، ووصف 

مآسي اتمع، وتقدح من خان الوطن، كما متدح وجو األشخاص و القرى، و كانت 

 يف عمله  إال الطبل مد يكن أمداح يستخهذه الفئة تعرف تقدير سكان منطقة القبائل ومل

  . منتجا للرسائل و يقوم كذلك بنشر رسائل اآلخرين" امداح"وكان . 'أبنداير'أي  

  

 ، يوقد امتد عمل املداح باإلضافة إىل وظائفه املعهودة يف اتمع التقليدي القبائل

 إىل جماالت أخرى من احلياة  بأداء و ترديد بعض األشعار املشهورة يف منطقة القبائل

لكبار الشعراء، كسي حمند أو حمند، ويوسف أو قاسي وغريهم كثريون، ففي بين يين مثال 

بوالية تيزي وزو، تتحدث الكثري من املراجع التارخيية عن ارتباط الشهرة ببعض 

الذين عرفوا بترديد أشعار كبار الشعراء، خاصة تلك األشعار املتعلقة ببعض 'إمداحن'

اجلزائر وببعض الثورات الشعبية، كالشيخ احلداد والشيخ املقراين األمساء الكبرية يف تاريخ 

والشيخ حمند بن علي الشريف و وبوشوشة و الشيخ بلقاسم آث قاسي،  ومن أشهر 

، احلاج اورابح و العريب إكعباشن، ومن أهم األشعار )7(يف منطقة بين يين' إمداحن'هؤالء

   :اليت تناولت مواضيع الثورات الشعبية ما يأيت



  

  نفار إكار كل أمكان 

  اجبايت رمكن تيبورا 

  خلوان رفدن بلي كان 

  شيخ احداد يورا 

  اكر ميا دين ركعن 

  دي ريب ظلنب توتسرا  

  

  :  وهو ما ميكن ترمجته بـ

  النفور يف كل مكان

  يف جباية أغلقت األبواب

  األخوان ثاروا يف كل مكان

  الشيخ احلداد كتب

  ض املئات من الراكعني

  ب طلبوا العونمن الر

     
، ما تعلق بثورة الشيخ 'إمداحن'ومن بني األشعار األخرى اليت كان يرددها

املقراين، حيث خترب هذه األشعار وتصف هذه الثورة و زمنها ومكان وقوعها، ومن بني 

  : هذه األشعار، نقتصر مثالنا على هذا اجلزء 

  ثلث شهور بدان ومان

  مقراين ذي حمللة 

  أكان أالن لقبايل كراند 



  أمنوغ ذي جمانة 

  أيالنيو إدامن أفنان 

  ) 8(أمسي ميوث بشاغا 

  : وهو ما ميكن ترمجته بـ

       

  ثالثة أشهر وحنن نقاتل واقفني

   الثائرين املقراين وسط املنتفضني

  القبائل،  كلهم منتفضون 

  القتال يف جمانة انطلق 

  عيوين تردف دموعا من دم 

  -ملقصود املقراينا– حزنا على موت  البشاغا

على األحداث اليت كان مسرحها قرى منطقة ' إمداحن'وال تقتصر مواضيع أشعار 

القبائل، فالعديد مما كان يردده املداحون كان يتعلق باحلرب األوىل و الثانية، كما كان 

يقومون بعملية إخبار الناس باملراسيم و القوانني اليت كانت تصدرها السلطات ' املداحون'

ستعمارية الفرنسية، وحىت باألحداث اليت كانت تعرفها الساحة الفرنسية ذاا ومن اال

  : ذلك على سبيل املثال فقط

  ذي فرنسا ثكر ألقريا 

  بيسمارك إهغا إبردان 

  بوبليك إحكم ذي فرنسا

  كرمييو أوذاي أشيبان 

  )9(أسان يوغال ذيسلطنة 



  

  : وهو ما ميكن ترمجته بـ

  

  يف فرنسا، حرب اندلعت

   حضر طرقه وخططه Bismark بيسمارك

  مجهورية فرنسا أعلنت

   اليهودي الشيب Crémieux كرمييو

  يف هذا اليوم استوزر  

   

كانت تلعب دورا اتصاليا واضحا ' إمداحن'من خالل كل ما سبق يظهر أن فئة 

يف اجلانب االجتماعي والديين، ويف اال السياسي كذلك، رغم أن الكثري ممن قابلناهم 

        أكدوا أنه من الناحية السياسية مل يكن هؤالء هلم سلطة توجيه الناس من الناحية 

أو صناعة الرأي العام حول القضايا السياسية املختلفة بقدر ما كانوا يترمجون عرب أقواهلم 

، )10(وهو أمر أكده لنا الكثري من املبحوثني الذين قابلناهم. ما كان يعتقده الناس آنذاك

هذا اإلطار بالذات ميكن أن تكون أغنية الشاعر  و الفنان املعاصر لونيس آيت ويف 

خري صورة هلذا، حيث تقمص ' أمداح'منقالت يف التسعينيات من القرن املاضي بعنوان

، وردد عدة أشعار منددة بالوضع الراهن و بالواقع السياسي، 'أمداح'الشاعر شخصية 

ٍ شعر مبعارضة من كان يسمعه ، ختم أغنيته بأبيات تتغىن بواقع وردي غري وبعد أن

  . 'كل شيء على ما يرام'موجود، وفق خطاب املتحكمني يف الوضع الراهن

  

كانت جتمع بني دورين اتصاليني، األول يتمثل ' إمداحن'وخالصة القول أن فئة 

يف إنتاج الرسائل ونشرها يف نفس الوقت، و الدور الثاين يقتصر على نشر الرسائل فقط 



كما أشرنا إليه سابقا، حيث لعب هؤالء دورا رئيسيا يف عملية نشر و انتشار الشعر 

الشفوي ألشهر الشعراء يف منطقة القبائل، بل و ميكن التأكيد على أن دورهم كان كبريا 

يف إنقاذ هذا التراث الشفوي من الزوال، حيث شكل هؤالء مصدرا مهما ألعمال الكثري 

فإمداحن إذن كانوا مرسلني حمترفني يعربون عن .  الشفويمن املهتمني جبمع التراث

     .الرأي السائد والغالب

 

  املرسل املنبوذ أو  الوسيلة تعزل املرسل  " : إطبالن."3
  

، هي فئة مل تكن 'إطبالن'مجع ' أطبال"أمجعت كل املقابالت اليت أجريناها على أن 

ى عكس ما كانت عليه فئة حتظى باالحترام من قبل سكان قرى منطقة القبائل عل

واملزمار، اآلالت املوسيقية األساسية املستخدمة، ' الطبل'، وترتبط تسميتهم بـ'إمداحن'

و  اليت تعود إىل اللغة العربية يف األصل، حيث جاءت من الطبل، ويتنقل هؤالء رفقة فرقة 

د سبب هذا موسيقية، كما أن الكثري منهم كانوا من الرقاصني يف الوقت ذاته، وقد يعو

التوجس منهم من قبل اتمع إىل اآلالت املوسيقية ، خاصة   و أن اتمع القبائلي يف 

  . تلك الفترة كان يعترب الغناء فعال غري مقبول من الناحية االجتماعية

  

منبوذة يف اتمع القبائلي كما هو الشأن بالنسبة ملهنة اجلزار ' أطبال'وكانت مهنة 

، لذلك فإن هؤالء  )11(اليت كان يعتربها اتمع آنذاك بأا مهينة وغريها من املهن 

كانوا يقصون مباشرة من الكالم و احلديث يف الشؤون اخلاصة بتسيري القرى و املداشر، 

  . )Hanoteau ).12 مثال، وهو ما أكده  هانوتو' ثامجاعت'فليس هلم كالم على مستوى

عبث و اللهو و االسترخاء، و رغم أم كانوا فأطبال يف نظر اتمع هو شخص ميثل ال

ينشطون أعراس و حفالت اتمع التقليدي القبائلي يف السياق الرجايل طبعا، لكن كل 



 التقليدي، و توجد يف السياق يكان منبوذا يف اتمع القبائل" أطبال"راجع تؤكد أن امل

ملعيار الذي يستخدم للتعبري املدروس عدة عبارات شفوية تترجم هذا الواقع، فأطبال هو ا

عن الشخص الذي ال يقول كالما مهما، كالم خال من املعاين وفق ما تعتقده اجلماعة،  

، فالن يطبل فقط، أي يقول أي كالم، كالم ال معىن له،  كما "فالن إطبيل كان"فيقال 

وينا إتزمري "توجد الكثري من العبارات األخرى تعرب عن ذات األمر، كعبارات 

، أي أن كالم  ذلك الشخص  يقول كالما يشبه  صوت املزمار ، كالم )13"(نكا

يف الكثري من " ثامجاعت"يشبه الضجيج الذي ال يبلغ رسالة هلا معىن،  و قد كانت 

  . يف سياق القرية" إطبالن"مقرراا حتذر من االحنرافات احملتملة لـ 

  

 املاضي نناء يف بداية القرإىل رفض أعنف لظاهرة الغ" إطبالن"  وقد امتد رفض 

يف منطقة القبائل، و األمثلة عن هذا كثرية، فالكثري من املغنني يف القرن املاضي فرض 

باللغة " أتستوعزلن"عليهم النفي من قراهم بسبب نشاطهم الغنائي، ومت عزهلم يف قراهم 

  . احمللية، و العزل يتمثل يف مقاطعة شاملة هلم من قبل سكان القرية

هي اليت فرضت هذه القيم الرافضة للغناء، و من بني األمثلة " ثامجاعت"ت و كان

عن ذلك الفنان الشيخ نور الدين الذي حول جتربته إىل جمموعة من القصائد تصف جيدا 

، وقد وصف "أطبال"الوضعية و املدونة اليت كانت يف منطقة القبائل آنذاك حول املغين و

  : ا قاله ما يأيتيف إحدى قصائده وضعه هذا،   و مم

  أمسي ثنجماع  ثدارت 

   أدسالن اديهدر ملني

  أفقشيش إخذمن ثواغيت 

  بالكوث ويثإسلعني 



   وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يف اليوم الذي اجتمعت القرية 

   - رئيس ثامجاعت-ليستمعوا إىل الرئيس

  حول طفل طائش 

  احذروا لن  يتكلم معه أحد   

  

د يوميات الشخص الذي يغين يف سياق القرية، و يصف يف أبيات أخرى بشكل جي

  : يومياته 

  زيك ويسغنني دلعيب 

  ورار يسعو ذحبيب 

  سوا ازهواين إيثشبان 

  ألعاقل اورثيسقريب 

  أذيعاش ذاغريب 

  ذبراين قر إموالن 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  قدميا، عيب من يغين 

  لن يصاحبه أحد 

  إال من كان يشبهه 

   العاقل ال يقترب منه

  يعيش الغربة 

  أجنبيا وسط أهله 



  

  : ويواصل يف وصف هذه الوضعية بالقول 

  أوال ذيثدارت انغ 

  ستوفرا إيثفغاغ 

  تسذحيغ أذرفد النيو 

  أمسي ذحيضر أذجوجاغ 

  أندا روحغ أد خطباغ 

  أسينني ذاجماح ذيريت 

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  حىت، وأنا يف قرييت 

  خمتفيا، اخرج 

  يين حياء ال أرفع ع

  ملا أردت الزواج 

  حيث ذهبت أخطب 

  يقولون عين طائش فاشل 

  

' إطبالن"كل هذا يبني نظرة اتمع القاسية يف الكثري من األحيان على كل من 

 -و ما ميكن قوله من الناحية االتصالية هنا، أن الوسيلة هنا. وكل من سار يف فعل الغناء

ل، فإطبالن كانت فئة من املرسلني  املعزولة  عزلت املرس- املتمثلة يف اآلالت املوسيقية

    .اجتماعيا، بسبب مدونة ثقافية تعتقد مبنكر ما يفعلون



  

  "ثامجاعت"املرسل التابع لسلطة ": أبراح".4
  

، طاملا أن "ثامجاعت"باللغة العربية، يستمد مصداقيته من مصداقية " الرباح" أبراح أو 

" أمقران نتدارت"حتت سلطة مباشرة لـ" أبراح"يوضع  . تعيينه يكون من قبل هذه اهليئة

بالنسبة للقرى اليت " الطامن"، أو حتت سلطة "أمغار نتدارت" أو "   املزور نتدارت"أو 

تعرف هذه اهليئة، ودور أبراح دور إعالمي حبت، فهو املكلف بإعالن يوم انعقاد 

  . تعرضها فيما يأيت، وكل مقرراا املوجهة للتنفيذ،ومهام أخرى نس"ثامجاعت" اجتماع

          

، فكان هذا 'ثامجاعت'بإبالغ الناس بيوم اجتماع " أبراح"تكلف " ثامجاعت 'كانت هيئة 

الشخص جيوب شوارع وأزقة القرى و املداشر، ويردد غالبا العبارة التالية، واليت وردت 

  ): 14(يف شهادات املبحوثني يف قرية أملا بزكري 

  

  ،"أزكا ذجلماع، ثامجاعت إمادن ، يال وا ذراييس..آيث ثدارت أتسرحبام "

  :  وهو ما ترمجته

  .  ، غدا يوم اجتماع لكم، ولكل رأيهايا أهل القرية، أسعدوا وامسعو

  

، بروز املعلومة يف "ثامجاعت"وما يالحظ يف بنية رسالة النداء حلضور اجتماع 

يعطي يف ذات الوقت فكرة شكلها اخلام الواضح، كما أن اللغة إعالمية بسيطة، و النداء 

             و يف منطقيت بين معوش . عن نقاش متناقض مفترض أن يكون داخل الس

أملومنني " ثامجاعت" وجدنا هذه العبارة يف اإلعالن عن اجتماع) 15(و بين حافظ 



 ، أيها املؤمنون،أسعدوا و امسعوا،، و هو ما ترمجته"أتسرحبام، أثان أزكا ذجلمع، أسرحبام

  ". غدا يوم االجتماع،امسعوا

  

 ويالحظ يف هذه الصيغة، بروز البنية الدينية، فعلى خالف الصيغة األوىل اليت 

تتحدث عن أهل القرية، فإن املعنيني بالرسالة هم أهل القرية و لكن بصيغة املؤمنني،  

هذه املناطق وهذه البنية تعطينا فكرة عن دور الزوايا الدينية و املدارس القرآنية خاصة يف 

اليت تعرف أمساء علماء دين أجالء وصل نورهم إىل العديد من اجلامعات اإلسالمية، 

كجامع األزهر مثال، وهو حال الشيخ الفضيل الورتالين و الشيخ املولود احلافظي 

. األزهري، باإلضافة إىل شيوخ أسسوا الزاوية الرمحانية كما هو حال الشيخ احلداد

بإخبار أهل القرية مبقرراا اليت " أبراح" يقوم" ثامجاعت"ه عن اجتماع باإلضافة إىل إعالن

  . جيب تنفيذها

  

يقوم باإلعالن عن الوفاة يف القرية و خيرب مبوعد القيام مبراسيم " أبراح"كما كان 

الدفن و اجلنازة، وهو ما تأكد  لنا يف كل الوضعيات اليت كانت موضوعا لدراستنا 

  ). 16(امليدانية 

  

 تعطيوت و مراسيم اجلنازة هي قضية كل القرية، ولذلك عند وفاة أي شخص امل

 وتتكفل يف ذات الوقت بكل مصاريف الدفن بالنسبة  الدفن،م األوامر لتنظيم مراسي"ثامجاعت"

أو أن يتحجج بأنه مل يسمع، ، وال ميكن ألي شخص أن يعتذر عن احلضورللموتى من الفقراء، 

واحلضور يف اجلنازة . أبراح يوصل اخلرب لكل القريةفهذا ال ميكن تصوره ألن 

واجب،والتغيب عنه يؤدي بثامجاعت إىل فرض غرامة مالية على املتغيب، ألنه من الناحية 

تفرض " ثقبايليت"، فقواعد "ثقبايليت"االجتماعية هذا يعترب خرقا ملدونة اتصالية تسمى 



واجب فردي ومجاعي يف نفس احلضور إىل اجلنازة و تشييعها، وحضور اجلنازة هو 

الوقت، ألن التغيب من شأنه أن يسيء للصورة االمتيازية حىت للعائلة اليت ينتمي إليها 

   .املتغيب

  

و عن كيفية إخبار القرى األخرى اليت تكون قد  تربطها عالقات قرابة باملصاهرة 

 أو املخربين الذين مع عائلة امليت اكتشفنا عرب الدراسة امليدانية فئات أخرى من املرسلني

، ففي قرية أملا بزكري يف عزازقة، ةبإيصال خرب املوت للقرى ااور "ثامجاعت "تكلفهم 

، وهو اسم مشتق من اللغة العربية كما يبدو، )17"(املرسول"يسمى هذا الشخص بـ

فهو يأيت  يف األصل من الرسالة   و الرسول، وهنا يعين بوجه أدق مبعوث القرية، أما يف 

" املرسول" وهي مفرد ،)18"(إمرسالن"عفري فيسمى هؤالء األشخاص بصيغة اجلمع أ

املستعملة ف أملا، يف حني أنه يف بين حافظ و بين معوش وقنزات، يسمى هذا الشخص 

الرجل " ، وأتراس تعين )19"(أتراس"بإيصال خرب الوفاة، يسمى " ثامجاعت"الذي تكلفه 

هو أحد الشروط اليت تعتمد الختيار مبعوث القرية، أي قوي البنية و الشاب، و" القادر

هؤالء املبعوثني بوسيلة نقل، قد " ثامجاعت"ويف الغالب حسب املبحوثني دائما تزود 

  . كلم50يكون محارا أو حصانا ملا تكون املسافة تتجاوز حوايل 

  

، وامليت وهو "ثامجاعت"ومراسيم الدفن تتم يف إطار طقوس ومعايري تنظمها 

 يف الطريق إىل املقربة تردد بعض الرموز اليت تسمى يف سياق املنطقة ككل حممول

  ". الذكر"، وهي كلمة جاءت يف األصل من الكلمة العربية "أذكر"

، باإلعالن عن ثبوت رؤية هالل "ابراح"وباإلضافة إىل ما سبق ذكره، يقوم 

  .ثامجاعت"ئيس أي ر" أمقران نتدارث"رمضان وهالل شوال، ويتم هذا طبعا بأمر من 



  

، إال أنه أكد أن هؤالء "أبراح"وإذا مل ينف أحد  املبحوثني هذه املهمة عن 

يقومون بعمل خاص يف شهر رمضان، حيث يقومون بإيقاظ الناس  قبل اإلمساك من 

أجل تناول وجبة السحور، وهو ما تأكدنا منه يف قرييت   أورير بقنزات  وبين حافظ يف 

، "إسحارن"أبراح، إىل تسمية "ري التسمية مبناسبة رمضان من ،  وتتغ)20(بين ورتالن

من أجل إيقاظ " إسحارن"والكلمة جاءت من السحور، و العبارات اليت كان يرددها 

 اليت تسكان القرى بغية التسحر، كانت تتم بالغتني العربية   و القبائلية، وهذه العبارا

  :  تأكدنا منها من بعض املبحوثني هي التالية

  وموا، قوموا، ال تنامواق

  هذا شهر اخلري

  كلوا واشربوا يرمحكم اهللا 

  :  وبعدها مباشرة تأيت العبارة بالقبائلية

  آيات ثدارت أتسرحبم 

  )21(أكارث اتسحرام 

  

  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  يا أهل القرية، أسعدوا  و امسعوا 

  إضوا لتتسحروا 

  

ما بسيطتني بلغة إعالمية واضحة تؤدي ما يالحظ يف العبارتني االشتراك يف كو

عملهم إىل غاية إعالم ثبوت رؤية " إسحارن"ويواصل ما يسمى بـ. اهلدف املرسوم هلا



يدفع هلم أجر ليلة عيد الفطر " إسحارن" هالل شوال،  وقد أكد لنا بعض املبحوثني أن

، أي "لجامعلوكيل ن"، عن طريق "ثامجاعت" زكاة الفطر، تقوم بتوزيعها لمن مدا خي

  . )22(- الذي يكون معينا من ثامجاعت كذلك-وكيل املسجد

  

وحول كيفية انتقال خرب ثبوت رؤية هالل رمضان و شوال بني القرى و املداشر، 

اخربنا املبحوثون أن ذلك يتم عن طريق هليب النريان، حيث تقوم كل قرية ثبتت رؤية 

عال النار يف ركن يطل على القرى اهلالل عندها،أو أخربت بذلك من قرية أخرى، بإش

، وهي رمزية )23(املقابلة، وعندما ترى دخان النار تفهم القرية املقابلة بثبوت رؤية اهلالل

استخدمت يف حرب التحرير للتحذير من هجوم متوقع من السلطات االستعمارية 

  . الفرنسية

     

  

  

   الرسائل أو االتصال زمن احلرب دوينت.5
  

ائل كغريها من مناطق اجلزائر و على مر القرون حاالت حرب عرفت منطقة القب

 إىل الفرنسيني، ومع هذه احلاالت الفينيقيني و ال استقرار بسبب احلمالت املتتالية من 

املتكررة كان اتمع يلجأ إىل الثقافة الشفوية من أجل املقاومة و احملافظة على استمرار 

  . ت األجنبية على البنيات االجتماعية التقليدية، و هذا بغية التقليل من التأثرياهيت

  

 مل يدخل منطقة القبائل بشكل كامل إال 1830االستعمار الفرنسي غزا اجلزائر يف 

 سنة من احتالل اجلزائر العاصمة،  وميكن إرجاع صعوبة 27، أي بعد 1857يف سنة 



بلية الوعرة، إىل النظام دخول املنطقة باإلضافة إىل الصعوبات اليت ختلقها هذه املناطق اجل

االجتماعي التقليدي   و قدرته على إجياد مناعة و ضمان إعادة إنتاجه ومحاية اجلسم 

  . االجتماعي من أي اعتداء متوقع

  

 متعددة ةاتمع و بعد غزو االستعمار الفرنسي للمنطقة، أنتج وضعيات اتصالي

 الفرنسية اليت كانت دف إىل اإلستراتيجية. للهروب من قبضة اإلستراتيجية الفرنسية

كسر كل البنيات االقتصادية و السياسية و الثقافية للمجتمع، واجهها سكان املنطقة 

  . بإستراتيجية معاكسة

  

، 'أعطار'ففي جمال املقاومة االقتصادية ، عمل التاجر القبائلي املتنقل املعروف بـ

لعطارة، ألن التاجر القبائلي ونعتقد أن هذه التسمية يف أصلها عريب جاءت من كلمة ا

املتنقل يف بداياته كان نشاطه مرتكزا على بيع العطارة، عمل هذا التاجر و من اجل 

ضمان استمرارية نشاطه االقتصادي  و التجاري على اهلروب من التضييق الذي كانت 

تجار لغة دفع اجلباية،و قد أنشأ هؤالء ال متارسه السلطات االستعمارية يف جمال املبالغة يف

خاصة م حىت ال يفهمهم األجانب عن مهنتهم، هذه اللغة املتفق عليها بني التجار، 

كانت متكنهم من أن يتصلوا بينهم دون أن يتمكن أي غريب عنهم من أن يفهم ما 

، و حتدثت عنه بعض الكتابات )24(يقولون ، وهو ما أكدته املقابالت اليت أجريناها

أمثلة عن بعض الكلمات يف هذه اللغة اليت كانت حمور اتفاق ، و ميكننا أن نعطي )25(

حولوها إىل ' إذرمين'، فالنقود اليت تعين يف األصل 'إعطارن'بني مجاعة التجار املتنقلني

" تاصا'عوض ' تني بوقالن'،  و الضحك'محيش'إىل ' سكسو' من ى، و الكسكس'إمحوثن'



و املغنيني   كل من طلبة املدارس القرآنية، و باإلضافة إىل التجار املتنقلني، أنشأ ). 26(

  .اللغة اخلاصة م، باإلضافة إىل جماهدي حرب التحرير فيما بعد

  

هذه اللغة املشفرة تترجم احلاجة يف االتصال يف ظل اإلكراه و القيود اليت كانت 

فهذه اللغات اجلديدة اخلاصة بكل . تفرضها السلطات االستعمارية الفرنسية على الناس

فئة اجتماعية توضح إرادة االستمرار يف التفاعل و االتصال بشكل سري خمافة فقدان 

  . بعض املصاحل أو التعرض للمخاطر

  

باإلضافة إىل هذا أنتج اتمع القبائلي بعض العالمات و الرموز لالستمرار يف زمن 

قماش يف التبليغ احلرب وهو ما أبرزته مقابالتنا مع املبحوثني، من ذلك استعمال النار و ال

   ).27(عن بعض الرسائل اخلاصة بتسيري احلرب ضد العدو الفرنسي

  

 استعمال النار للتبليغ عن حترك وحدات اجليش نفقد أفصح لنا بعض املبحوثني ع

الفرنسي من قرية  إىل أخرى، فيتم إشعال النار يف ركن من أركان القرية مبا يسمح 

        قابلة، وحمتوى هذه الرسالة موجه للمجاهدين بظهور دخان هذه النار يف القرية امل

و املسبلني من اجل التحرك وتغيري املواقع،  رسالة تقول عرب هذه النار أن وحدات اجليش 

نفس الرسالة كان يتم إيصاهلا بشكل آخر من قبل . الفرنسي تتحرك باجتاه القرية املقابلة

كان يقوم السكان بتعليق قطعة قماش  بزكري يف عزازقة، حيث أملا توقمةسكان قرية 

بيضاء اللون، يف ركن يتمكن من خالله سكان القرى املقابلة من معرفة خرب حترك 

   .وحدات اجليش الفرنسي باجتاه هذه القرى



ويوجد يف الثقافة الشفوية ما يدلل على وجود نظام حراسة يكلف بالتبليغ عن 

 ااهدون ومن ذلك هذه كما يتحر  عندحتركات حمتملة لوحدات اجليش الفرنسيني

  : األشعار

  

  العسالما سيمجوهاد 

  ميدوسان يكاث وذفل 

  إفكان العاسا قثدارت 

  أزران افرنسا تسعداوث 

  أمليترايوز أثعامر 

  نفكا العاهد إعمريوش 

  نقول اورنربي أكرطوش 

   نطلب ثغزي ألعمر 

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  

  أهال بااهدين 

   تتساقط وصلوا والثلوج

  القرية حتت احلراسة 

  يعرفون عداوة فرنسا 

  الرشاش جاهز للقتال 

  عاهدنا اعمريوش 

  قسما، لن نترك اخلرطوش 



  ندعو اهللا طول العمر 

  

ومن بني الرسائل الشفوية اليت ال زال بعض املبحوثني يف بين معوش حيفظوا يف 

ا السلطات الفرنسية، واليت ذاكرم    و اليت تصف عمليات التمشيط اليت كانت تقوم 

  :  توضح بشكل جيد حاجة األهايل لصياغة لغة خاصة من اجل االتصال املمنوع، ما يلي

  

  فزعنتسيد قبوقنون أملي ذقمون
  تيوال أرذا تسخلون

  )28 (اجلابية أتسكنون
  

  وهو ما ميكن ترمجته بـ 

  

  معوشمنطقة يف بين –  إىل اقمون- إملاين يفمنطقة– من بوقنونبدؤوها
 تيوال سيخلوا

  )29( ءسريغموا على االحننااجلابية 
  

وهي كلها رموز تؤكد استمرار اتمع يف االتصال مع إنتاجه لرموز االتصال زمن 
  .  احلرب
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 ما هي األشكال اليت أوجدها :شكلت اإلجابة عن التساؤل اجلوهري التايل

جمال االهتمام األساسي اتمع القبائلي لالتصال يف غياب وسائل االتصال اجلماهريي؟ 

نفترض أن ما جاء يف الفصول السابقة من الباب الثاين سعت لإلجابة عن هلذا البحث، و

 . هذا االنشغال

 
ونأيت يف هذا الفصل إىل حماولة مناقشة و تأويل ما مجعناه يف حبثنا الذي تأسس 

على مقاربة أنثروبولوجيا االتصال،ونعتقد أنه من الضروري فهم هذه النتائج يف سياقها 

 أنه ال بد من التفكري يف الوقت ذاته يف االستفادة من هذه احملاوالت املكاين و الزماين، غري

و تطويرها وفق مقاربة اتصالية واضحة من أجل االقتراب من فهم بنية االتصال يف اتمع 

 . ككل
 

و يف انتظار حتقق ذلك، نفترض أنه من خالل التوقف مليا يف التفكري، ميكننا 

 مع القبائلي التقليدي،  فبالعودة إىل عناصر منوذجاحلديث عن نسق اتصايل يف ات

Hymes من اإلطار و املشاركني كمرسلني ومستقبلني، والغاية و اهلدف من هذه

الوضعيات االتصالية، و املنتج االتصايل من رسائل يف مضموا و شكلها، ونربة هذه 

ايل، و القواعد الرسائل، وأمناط و أنواع هذه الرسائل، ووسائل وأدوات الفعل االتص

واملعايري اليت تضبط االتصال يف اتمع القبائلي،نصل إىل أن هذه العناصر كلها مؤشرات 

توضح وجود نسق اتصايل يف اتمع القبائلي التقليدي،  فالثقافة اليت حتكم العالقات 

بعض ،  وسلطة الكلمة وسيطرة "ثقبايليت"الفضائية و أنساق القرابة و االنتماء و معايري 

املرسلني خبصائصهم الدميغرافية على غريهم من الفئات، كلها متغريات توضح أن بنية 

االتصال يف اتمع التقليدي القبائلي تتميز عن أنساق أخرى يف االتصال، إا بنية تشكل 



نسقا منفردا، نسق له قواعده و ثقافته و منطقه، نسق و قواعد تتقاطع مع باقي جماالت 

  . يةاحلياة اليوم

  

  النسق االتصايل التقليدي يف اتمع القبائلي وأسسه  .1
  

ميكننا يف هذا اإلطار اإلقرار ذا من خالل العودة إىل نتائج البحث امليداين، 

تنتج  شكلت سلطة ضبط هذا النسق،  فهي ،"ثامجاعت"فالسلطة القروية املمثلة يف 

م بتعديلها و تطويرها و إلغائها، مدونة االتصال عرب تنظيمها لفضاءات االتصال، وتقو

وتتدخل يف كل مرة تشعر بأنه مت خرق هذه القواعد، وهو ما يتم من خالل ضبط 

يف حد ذاا " ثامجاعت"العالقات الفضائية مثال، و هو ما متت مالحظته بضبط السوق و 

 .    و غريها" ثالة"، و ضبط فضاءات Habermas هابرماسكفضاءات عمومية مبفهوم 

  

 كل هذه القواعد و املعايري هي اليت تسمح للمشاركني و الفاعلني من التصرف و

و ضبط تصرفام و ما ينتظره اآلخرون منهم، وما ينتظرونه من اآلخرين، إا املعايري اليت 

مسحت باستمرارية اتمع التقليدي القبائلي بالرغم من القطائع العنيفة اليت كانت من 

          دود الزمنية للبحث، الثورات الشعبية، خاصة ثوريت املقراينأبرز مظاهرها يف احل

و احلداد، و حرب التحرير اليت كانت جد عنيفة من حيث اعتداء اإلدارة االستعمارية 

على اإلنسان كإنسان، وعلى اتمع كنسق، من خالل العمل على كسر كل البنيات 

تمع االجتماعية  و الثقافية اليت متأسست يف اتمع من أجل ضمان استمرارية ا        

بكل ما حتمله هذه   ،)1(االجتماعية بالفوضىGoffman قوفمانو تفادي ما يسميه 

الفوضى من معاين  الفوضوية يف الرسالة و لدى  املرسل و املستقبل و كل الفاعلني 

  . واملشاركني



  

 التقليدي يف اتمع القبائلي، إن قراءتنا املتأنية ملا افترضناه بأنه  النسق االتصايل

تبني أن هذا النسق حيمل جمموعة من القواعد و املعايري و اخلصوصيات، و اليت تتشعب 

ويف . بدورها إىل جمموعة من املميزات اليت تعطي هلذا النسق االتصايل هويته اخلاصة

 تعترب املدونة شرحنا ملا ذهبنا إليه، سنقسم هذا النسق إىل جمموعة من األسس العامة اليت

  . جزءا منه، مث نذهب لشرح املدونة االتصالية اليت تؤطر هذا النسق و تعدله و تطوره

  

و يف هذا السياق، ميكننا أن نتحدث عن ستة أسس هلذا النسق، وتتمثل يف بنية 

الفضاء لطبيعة  وحتديد،  يف تقسيم العالقات الفضائية الفصل بني اجلنسنيالرسالة،    و 

االنتماء هلوية الرسالة  وحتديد،  أنساق القرابة لبنية االتصال وصريورته  وحتديد، االتصال

بنية الكتمان يف االتصال ، وهي األسس اليت تشكل نسقا متكامال يف منطقه و املرسل، و

  . ويف ثقافته

  : و ميكننا شرح ما توصلنا إليه يف هذا النسق فيما يأيت

  

  الكلمة بصيغة املذكر البنية الشفوية للرسالة أو سلطة  1.1

  

جيدا هذه السلطة اليت حتملها الكلمة يف اتمع القبائلي ' أوال'ختتزل كلمة 

التقليدي ،كما ال حظنا ذلك فيما سبق، فالعديد من األمثال الشعبية تعطيها سلطة 

الرصاص بكل ما حتمله هذه الكلمة من ثقل يف خميلة اتمع الذي عرف على مر القرون 

أي الكلمة كالرصاصة إذا ما ، 'أوال أم ترصاصت':اص، فاملثل يقولعنف الرص

  كما أن الكلمة تربط يف الثقافة الشعبية بالرجولة، مما يعطيها  .خرجت ال ميكن أن تعود



  

أرقاز ذوال ماتشي ذا ': وهو ما يربز يف هذا املثل الشعيب، هوية هلا عالقة باجلنس

كما يوجد يف العبارات اليومية ، 'س يف السروالقيمة الرجل يف الكلمة و لي'أي ' سروال

للمجتمع القبائلي ما تعلق بتوضيح فعل الكالم و التزام الفرد أمام اجلماعة يف ممارسة فعل 

      : الكالم، وهو ما يربز مثال يف العبارات التالية

         وهو ما معناه       متسك البهيمة من األذناملال يسوطاف سق مزوغ

          وهو ما معناه     وميسك اإلنسان من اللسانوطاف سقيلسألعبد يس

  

يف اتمع القبائلي و اليت تعين العضو يف حد ذاته و الكالم يف ' لسان'أي  ' إيلس'كلمة 

ألن الكلمة حتمل . نفس الوقت، تعين أوال و قبل كل شيء سلطة الكلمة يف فعل االتصال

التصال بني أفراد اتمع، ويف رؤية األنا لآلخر، ويف سلطة  معنوية هلا وزا يف صريورة ا

تعامل  األفراد، وتربز العديد من األمثال و العبارات الشعبية القبائلية السلطة اليت حتملها 

  : الكلمة

  

    ومثل آخر أي الكلمة متيت و حتييأوال إنق إحقوا 

  اجلرح السيئ ينقر و يتعاىف  يري أجلرح إإقاز إحالو   

    الكلمة السيئة تنقر و تزيد نقرياال إقاز إرنو       يري أو

  

هذه النظرة االجتماعية لسلطة الكلمة ولوزا،  تكون قد شجعت توجها داخل اتمع 

القبائلي باإلعراض عن الكالم كشكل من أشكال االتصال، طاملا أن الكالم من شأنه أن 

  ق من اجلروح اليت تصيب يسبب مشاكل يستعصى حلها مع اآلخر ألا مشاكل أعم



  

األبدان،  لذلك جند حىت أمثاال شعبية تشجع اإلعراض عن الكالم و تدفع بالفرد يف 

عالقاته باجلماعة وأفرادها إىل اختاذ إستراتيجية الكتمان يف االتصال، وهو ما يربز مثال يف 

  : العبارات التالية

  

    .  من فمك هي خصم لكالكلمة اليت خترج مبعىنأوال يفغن دقميك ذا خصميك   

   .    مبعىن  الكلمة اليت تبقى يف فمك خدمتكأوال يقيمن دقميك داخذميك   

  

هذا بعض ما يربز الوزن الكبري للرسالة الشفوية يف نسق االتصال لدى اتمع التقليدي 

 القبائلي، وسلطة الكلمة اليت كثريا ما كانت بصيغة املذكر، ألن الكلمة اليت هلا سلطة يف

الفضاء العام هي كلمة الرجل، هي سلطة الرجل الذي يكون مطالبا بالوفاء بالتزاماته يف 

الفضاء العام، رغم أن الشفوية يف االتصال كبنية كانت ميزة لكل اتمع بغض النظر عن 

  .  اختالف املتغريات الدميغرافية

  

ة االتصالية داخل اتمع، هذه البنية الشفوية يف نسق االتصال، كان هلا وزا يف املمارس

فعرب هذه البنية  مثال متكنت اللغة األمازيغية من البقاء، وهي من االستثناءات يف عامل 

وهي ظاهرة، . اليوم، فهي من بني اللغات القليلة اليت مل استمرت خارج مؤسسة املكتوب

لقبائلي، كما أا جتد بعض تفسرياا يف قوة البنية الشفوية يف نسق االتصال لدى اتمع ا

جتد بعض تفسرياا يف متكن النسق االتصايل القبائلي من غلق الباب أمام اللغات الوافدة 

  ، عامل البيت، الذي بقيت املرأة تسيطر عليه "أخام"من الدخول إىل عامل الداخل، عامل 

ة و على فرض لغته، وبقي هذا الواقع حسب مالحظاتنا املتعددة حىت خارج نطاق منطق

  القبائل، فاملرأة القبائلية  سواء يف خمتلف مدن اجلزائر أو يف بلدان املهجر بقيت ال تتحدث 



  

إال القبائلية، ألن احتكاكها بالفضاءات اليت ال تتحدث هذه اللغة كان حمدودا أو منعدما، 

ألا بقيت و إىل عهد قريب ماكثة يف البيت، و ال تتحدث إال لغة هذا الفضاء، وأثبتت 

لكثري من التحقيقات اليت كانت جتريها اإلدارة االستعمارية الفرنسية حول االستعماالت ا

اللغوية يف منطقة القبائل، إىل أن النساء  واألطفال يف منطقة القبائل كانوا يف كل املناطق 

وهي مؤشرات توضح يف ذات الوقت أن الطفل كان يتعلم . ال يعرفون إال األمازيغية

 مع عامل الداخل، مع أمه، كما أن كل ذلك يبني سلطة البنية الشفوية، اللغة و يتواصل

  . وسلطة الكلمة يف النسق االتصايل لدى اتمع القبائلي

  

  

  الفصل بني اجلنسني يف تقسيم العالقات الفضائية 2.1
  

األساس الثاين اخلاص بالنسق االتصايل يف اتمع القبائلي التقليدي، هو ظاهرة 

اجلنسني يف تقسيم العالقات الفضائية، فالفضاء يف اتمع التقليدي القبائلي له الفصل بني 

–" ثدارت "هويته اجلنسية، فتوجد فضاءات بصيغة املذكر وأخرى بصيغة املؤنث،  فمن 

البيت، والسوق و ثامجاعت، تربز مدونة هذا النسق االتصايل للمجتمع -  إىل أخام-القرية

اء انطالقا من متغري اجلنس مقسم إىل عاملني عامل الرجل و عامل فالفض. التقليدي القبائلي

املرأة، عامل اخلارج وعامل الداخل، عامل املكشوف وعامل املستور، ويف الثقافة الشفوية 

الكثري من األمثال الشعبية و املقوالت اليت توضح هذا التقسيم الثقايف للفضاء بناءا على 

    و هو خمصص للمرأة، وما خارجه هو عامل الرجل، متغري اجلنس، فالداخل هو البيت 

  : واملثل الشعيب القبائلي التايل يوضح ذلك

  



  

   "أرقاز تفتيلت أنربا ، مثطوت تفتيلت انداخل    " 

  . الرجل مصباح العامل اخلارجي ، و املرأة مصباح الداخل  : و ترمجة هذا املثل هو
  

مستور فهو مقدس من حيث حرمته وعدم وهذا العامل الداخلي للمرأة، ما دام أنه 

إمكانية انفتاحه على اخلارج، لذلك جند أنه من عبارات القسم و اليمني يف منطقة القبائل 

ومن عبارات . ما تعلق بالبيت  و باملرأة يف ذات الوقت كما سيأيت بالتفصيل ال حقا

  : اليمني هذه ما يأيت

  . حرم علي بييت  البيت و حرمت املرأة : و ترمجتها  "حيرم وخاميو ، حترم متطوث  " 

  

هذا الفصل بني اجلنسني يف التصرفات الفضائية، يربز إنتاجا ألشكال من االتصال 

وهذا . تترجم هذا الفصل وتوضح منطق املدونة االتصالية للمجتمع التقليدي القبائلي

، فالبيت حامل لثقل التقسيم أنتج رمزية اتصالية هلذا النسق االتصايل يف اتمع القبائلي،

متثل اإلطار " ثدارت"من املعاين كما سبق ذكره حيتم تصرفات اتصالية خاصة، و القرية 

العام للظاهرة االتصالية يف هذا النسق، و هي جزء من اهلوية االتصالية للجماعة 

أو  االجتماعية، لذلك فاالنتساب يكون إليها يف حديث اجلماعة وأفرادها ، مع أفراد 

ت  باقي القرى وهو انتساب من قبل املرأة و الرجل على حد سواء يف حني أن مجاعا

، "ثدارت" مثل فضاء للحرية و للتحرر من قيود الضوابط االجتماعية لـ- احلقل-" خلال"

  .  فقد كان فضاء تتردد عليه املرأة و الرجل بشكل منفصل

 

 ال من قريب و ال وهو فضاء  رجايل خالص ، ال تشترك فيه املرأة"ثامجاعت"أما 

  كمكان فيزيائي حيتضن اجتماعات هذه اهليئة ممنوع على " ثامجاعت"فحىت . من بعيد



املرأة عبوره، ألنه كفضاء له رمزية الرجولة واجلنس اآلخر، فال جيب أن متر منه 

         املرأة، وهو ما الحظناه يف ميدان الدراسة، حيث أن املرأة ملا خترج داخل القرية 

        ، "ارجها تلتزم باملرور عرب األزقة اليت ال تكون فيها أية حركة للجنس اآلخرأو خ

أبريد "و "  أبريد ألبورا"و تسمى الطريق اليت متر منها املرأة يف هذه القرى بـ

يف وسط " ثامجاعت"، وغالبا ما يكون موقع )بين معوش ، بين حافظ". ( نثمحجوبت

هي املركز "ثامجاعت"ذا املوقع له داللة رمزية، فـالقرية غري بعيد عن املسجد، وه

  . النابض لتسيري شؤون القرية

  

كفضاء عام حيمل رمزية الرجولة يف منطقة القبائل، فهو فضاء رجويل، و السوق 

و الطفل عندما يدخل إىل السوق ألول مرة، فهذا يعين بالنسبة للقرويني أن الطفل انتقل 

      ، و يف الغالب تقابل هذه املرحلة باحتفالية " الرجولةرشد"إىل " براءة الطفولة" من 

، ويفسر هؤالء " رأس الثور "و طقوس خاصة، حيث يقتين أب الطفل من السوق 

القرويني هذه  الرمزية، بأنه يتم اقتناء رأس الثور حىت يصبح الطفل رأسا، أي شخصا 

  ". أمقران نتدارث"مهما له قيمة كبري القرية و هو 

 

 ،عبارات القرويني الكثري ما يعرب عن ذكورية فضاء السوق و ارتباطه بالرجولةويف 

هي عبارة كثريا ما تقال يف حق  ) : تتسوق كما تشاء " (تتسويق أكن ثبغا   " فعبارة

  املرأة اليت ال تتقيد بالقيم السائدة  واملعايري والقواعد  اليت حددا اجلماعة االجتماعية، 

إنّ النسق االتصايل التقليدي يعترب الذهاب إىل السوق .  غري الئقةو تتصرف بتصرفات

، فهذا حيمل " إسوق "مسألة رجولة ، فالقول بأنّ رجل ما يتجه  أو اجته إىل السوق أو 

  .يف طياته معاين النضج ، التحكّم يف األهل و العائلة  و البلوغ 



  

" أورار" ك، تعين كلمة فالفصل بني اجلنسني واضح كذل،"أورار"و أما عن فضاء 

، فيقال يورار مبعىن لعب، ويقصد ا ثقافيا يف سياق الفضاءات 'اللعب'يف أصلها اللغوي 

النسوية مبنطقة القبائل ، احللقة النسوية للغناء اليت تكون غالبا يف األعراس و املناسبات 

غلق على أعني ،و أورار مكان فيزيائي م" أورار اخلاالت" السعيدة يف اتمع القبائلي

الفضاء العام، غري انه مفتوح يف حمتوى الرسائل على مواضيع متعلقة بالفضاء  العام كما 

  .  رأينا ذلك سابقا

  

هذا الفضاء النسوي مغلق على أعني الرجال، بل و من املفروض من الناحية 

وإن كانوا الثقافية أن ال يستمع الرجال ملا تغنيه النسوة يف هذه احللقات الغنائية، حىت 

ورغم أن الرجل كما رأينا غالبا ما يكون ' أورار'على بعد أمتار معدودة من مكان

يبقى قضية " أورار" فإن . موضوعا وهدفا لرسائل تبث يف هذه الوضعية االجتماعية

  .  نسوية خالصة وهو ما أكده كل املبحوثني يف امليدان

  

جلنسني يف النسق االتصايل أما الفضاء األخري الذي يعرب عن هذا الفصل بني ا

 الذي يعترب مناسبة "أورار"، فعلى خالف - أي الينبوع- "ثالة"التقليدي، فهو فضاء

أي الينبوع وهو الفضاء اخلاص بالتزود –" ثالة " دورية، زائلة تدوم وقتا حمددا، تعترب 

ن  من أفضل الفضاءات اليت تضمن التقاء نساء القرية  بشكل يومي، حيث تتمك- باملياه

النساء يف هذا الفضاء من الكالم بكل حرية عن انشغاالن ومشاكلهن، وصورة التقاء 

    عند الرجال ، مع الفارق يف املضمون " ثامجاعت"تقترب من صورة " ثاال"النساء يف 

و املكانة االجتماعية كما رأينا، لكن ما جيمع الفضاء ين هو عامل إقصاء أحد اجلنسني 



فضاء ممنوع على " ثالة ا" فضاء ممنوع على املرأة، و " اعتثامج"من كل فضاء، فـ

من طرف الرجل ، شكل انشغال " ثالة " إن احلرص على عدم اختراق . الرجل

، اليت عملت للحيلولة دون اعتداء الرجل على ما تعتقد ،  بأنه فضاء خاص "ثامجاعت"

  .  باملرأة فقط
  
 

  الفضاء حيدد طبيعة االتصال   . 3 .1
  

النسق االتصايل التقليدي، ب ما اصطلحنا عليهالثالث الذي نفترضه فياألساس 

يتمثل يف سلطة الفضاء يف حتديد طبيعة االتصال، فبالعودة إىل الفضاءات كما ذكرنا يف 

 فإننا، " أخام "فإذا حتدثنا عن. السابق، يتبني أن الفضاء حيدد طبيعة وتوجه االتصال

حسب النسق االجتماعي     للمجتمع القبائلي،   املرأةالفضاء املرادف ألدوار  نستنتج أنه

فاملرأة  وهي يف البيت عليها أن تلتزم بقواعد ومدونة البيت، وأدوارها األساسية يف هذا 

الفضاء هو ضمان استمرارية اتمع من الناحية الدميغرافية، واملسامهة يف التنشئة 

 الداخل  املتمثل يف البيت يف اتمع االجتماعية لألطفال، و امللفت لالنتباه أن عامل

استمرارية اللغة األمازيغية، التقليدي القبائلي ساهم و بقسط كبري يف احملافظة على 

  وميكن أن نطرح السؤال حول السر يف ذلك؟  

  

إن فضاء املرأة حدد من لغتها االتصالية ،، فاتصال املرأة بالعامل اخلارجي كان 

ت احتكاكها بلغات أخرى كان حمدودا إىل منعدم، ومن مث حمدودا، لذلك فان احتماال

فان اتصال املرأة بغريها ال ميكن أن يتم بغري هذه اللغة،  وقد أكدت الدراسة امليدانية 

ذلك، كما أكدت على ذلك العديد من كتابات العسكريني و األكادمييني الفرنسيني، من 



بطلب من  Doutté Edmond et Gautier E.Fذلك التحقيق الذي أجراه كل من 

   )2 "(النساء و األطفال ال يفهمون إال القبائلية"احلاكم العام للجزائر،

  

أو عن اإلطار العام لالتصال  كما " ثدارت"ومن جانب آخر و إذا ما حتدثنا عن 

  يف منوذجه، فإننا نستنتج أنه  فضاء مصبوغ بنوع من القداسة، واحلرمة، )اميس(يسميه 

يلزمه " ثدارت" على أجواء االتصال بني األفراد، فانتماء الفرد للقرية و هو ما يؤثر 

هو ارتباط روحي ومعنوي، " ثدارت"التزاما بقوانينها و قواعدها، ألن ارتباطه بالقرية أو 

فالفرد موجود حتت سلطة معنوية للقرية، فإذا مل حيترم هذه القواعد، ميكنه من الناحية 

له ثقل " ثدارت"حسب اعتقادات اجلماعة االجتماعية، ففضاء املعنوية أن تصيبه اللعنة 

   .حيدد توجه االتصال و هدفه وبنيته يف هذا النسق االتصايل الكلي

  

فيمكن تلخيص حتديده لالتصال من منطلق حصول هذه " ثامجاعت" أما فضاء 

 الوقت، الفضاء الفيزيائي و املعنوي يف نفس اهليئة على شرعية  احلديث باسم الكل، فهذا

، "ثدارت"يشكل السلطة العليا للقرية، وهي اهليئة اليت تقوم بصياغة اخلطاب العام لـ

وتقوم بصياغة املعايري و القواعد اليت تسري وفقها اجلماعة االجتماعية، فهي اليت متتلك 

شرعية الكالم باسم الكل، سلطة إنتاج و بث مدونة االتصال، و سلطة مجع و احتكار 

خلاصة بالفضاء القروي، و سلطة بث األخبار اليت تراها من الضروري نشرها، املعلومات ا

وسلطة كتم األخبار اليت تعتقد بضرورة لكتمها، وهي اهليئة اليت تنظم وتضبط فضاءات 

وأعضاء هذه اهليئة الذين يفرضون . االتصال، وتقوم بتطوير و بتعديل املدونة االتصالية

ية يف اجتماعاا و تفاعالا الرمزية، ميكن اعتبارهم قادة مشاركة الفاعلني من سكان القر

  . الرأي يف الفضاء القروي، و الذين غالبا ما يكونون من املتحكمني يف فعل الكالم

  



 فإنه من الواضح من خالل  لالتصال، السوقو إذا حتدثنا عن كيفية حتديد 

 و الرموز، فقد لعب السوق  وانتقال املعلوماتنشرالبحث امليداين أن السوق هو فضاء ل

يف النسق التقليدي االتصايل، دورا هاما يف االتصال السياسي مثال ، فمن خالله متكن 

الشيخ املقراين و الشيخ احلداد من الدعاية و التعبئة لثورما الشعبية، و من خالله كذلك 

  .كان االتصال بني خمتلف العشائر و القبائل أمرا واقعا

  

يت كانت تنتقل  يف األسواق األسبوعية يف منطقة القبائل كثرية إن األخبار  ال

ومتنوعة، فمن خالل األسواق كان هؤالء القرويون يعرفون تطورات األخبار األمنية، 

ومنع التوجه و خطورة  السفر إىل بعض املناطق، بسبب سوء األوضاع األمنية، ومن 

عمار الفرنسي،ومن فضاء األسواق كذلك كانت تعرف نداءات املواجهة ضد االست

كما كان السوق . السوق كذلك كان يتعرف الفرد على أخبار القرى ااورة لقريته

، و أحد "ثامجاعت"ما يكلف به من قبل " أبراح" أحد الفضاءات اليت كان ينشر فيه

  . الفضاءات اليت كانت تنتشر فيها أشعار كبار شعراء املنطقة، كما ذكر ذلك سابقا

  

و كيف يتحدد االتصال من خالله،   فإنه يظهر  " اورار""حتدثنا عن و إذا ما 

فضاء إنتاج وبث  الرسالة النسوية بامتياز، و تتم مراسيم العرس يف البيت الذي جليا أنه 

سبق وأن شرحنا تعريفه من ناحية ثقافة السياق الذي ندرسه، ولذلك فإن 

و املعايري الثقافية اليت يفرضها هذا من النساء عليهن بالتزام القواعد ' أورار'منشطات

، كان  فضاءا مغلقا فيزيائيا على " أورار"فـ. الفضاء من الناحية االجتماعية و الثقافية

الفضاء العام لكنه كان مفتوحا على الرسائل اليت تشغل هذا الفضاء العام من الناحية 



ة للدعاية حلرب التحرير الرمزية و املعنوية، وهو ما برز مع استعمال هذا الفضاء كدعام

  .  مثال كما أشري إليه سابقا

  

لذلك ميكن القول بأن املرأة  اليت كانت و لقرون عديدة خارجة  عن الفضاء 

العمومي، كشف البحث عن أن هذا اخلروج  نسيب، إذا ما أخذ من جانب الدور 

، ذلك )هابارماس( االتصايل للمرأة يف القضايا املتعلقة بتسيري الفضاء العمومي حىت بتعبري

 حىت يف نطاق - برفع امليم-         أو استعملت-بفتح امليم–أن املرأة استعملت 

   الفضاءات املسموح  هلا يف مسائل تدخل يف صلب الصراع على احتالل الفضاء العام 

كفضاء و كوضعية، يف حرب " أورار"و حتديد هوية هذا الفضاء، وهو ما حدث يف

  . التحرير

  

 فإنه ميكننا أن نتحدث عن االتصال احملظور، فاحلقول "خلال" عرجنا على وإذا ما 

، ختلق حالة شعورية من احلرية املطلقة، لذلك كان "ثدارت"الشاسعة وبعدها عن 

اإلنسان يف هذه الفضاءات يغين عن احملظور اجتماعيا، و احملظور اجتماعيا هو التصريح 

  أو تصريح املرأة بأا ال تتحمل غربة زوجها حبب الرجل للمرأة، أو حب املرأة للرجل،

و بعده عنها، و هو ما أنتج نوعا من التعبري الشفوي الذي  يعرف بتسميات خمتلفة من 

  . يف مناطق أخرى"أحيحا"، و "إزالن"يف بعض املناطق، إىل " أشويق"

  

وعلى خالف األشعار اليت حيظى أصحاا باالحترام ألم كانوا معروفني من 

،فإن "ثامجاعت"ناحية االجتماعية مبصداقيتهم، ولتحكمهم يف فن الكالم داخل فضاء ال

تكون هوية منتجها جمهولة ، فاملرسل خيتفي عن " إشويقن" أو'أحيحا"أو " إزالن" أغلبية

  . أنظار اتمع ألنه يقول و يعرب عما هو حمظورا اجتماعيا



  
ائل ينتجها مرسل قد يكون كلها تسميات لرس" أحيحا"، و "إزالن" "إن أشويق

رجل أو امرأة، دون أن يفصح عن هويته أو هويتها، رسائل يتم بثها يف فضاء خال من 

قيود املعايري االجتماعية      و من أمساع و أنظار اتمع، رسائل بدون مستقبل،  يف 

  .  ، رسائل فيها ما هو موجود يف الكتمان، رسائل املسكوت عنه"خلال"

  

كفضاء حيدد االتصال، فإنه ميكن التوضيح بأنه فضاء التجمع " ثالة" وعن تأثري 

كفضاء فيزيائي يقع يف " ثالة"ويالحظ يف كل اال املكاين للدراسة،أن  .اليومي للنساء

كانت " ثالة"خمتلف قرى منطقة القبائل خارج فضاء القرية املسكون، وخالصة القول أن 

ساء، ولذلك فكل األخبار املتعلقة بنساء القرية وكل املكان املفضل لاللتقاء اليومي للن

صورة  "ثالة "القضايا اخلاصة ،كانت تتبادهلا املشاركات بشكل يومي، مما يعطي لـ

   .الفضاء الذي تنتقل من خالله األخبار اليومية اآلنية

 
ويف خالصة  هذا االستعراض لكيفية حتديد الفضاء لطبيعة االتصال ال بد من 

 نقطة أساسية وهي أن جزءا من  هذه الفضاءات تعترب فضاءات للتنشئة اإلشارة إىل

بالكفاءة ) اميس(االتصالية من حيث تعلم ما يسميه مؤسس أنثروبولوجيا االتصال 

 و إىل إىل السوق، باإلضافة، "أخام" يف البيت أي  " ثثثمشاهوت"فـاالتصالية، 

  .كلها  فضاءات هلذه التنشئة":ثامجاعت"

  

يتعلم اجلمل ليس بشكل حنوي فقط ولكن يكتسب كفاءة متكنه من أن  فالطفل 

يعرف مىت يتكلم، ومىت ال جيب أن يتكلم، وكذلك ما جيب أن يقول، ومع من و يف أي 



وقت، وبأي شكل، وبعد انتقاله من مرحلة الطفل و دخوله السوق يتعلم الكالم يف 

  " .  ثامجاعت"

  

ضافة إىل وظيفة الترفيه اليت يؤديها، فإن ، هذا الشكل االتصايل باإلمثشاهوت"و

حتليل بنية القصص و مضموا تبني أن الكثري من القيم تنقل إىل األطفال عن طريق ليايل 

القصص ، فقيم اخلري و الشر و الشجاعة والصدق وغريها من القيم تضمن استمرارها 

تلقي ملا يقال، واحترام ذه الطريقة، فوضعية االتصال اليت تفرض صمتا يترجم اهتمام امل

طقوس التفاعل، تبني توفر نية االتصال القصدي لدى املتحدثة و اجلهد القصدي للمتلقني 

  . يربز االرادة يف تلقي الرسالة 
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حتمل  أنساق القرابة يف النسق االتصايل التقليدي لدى اتمع القبائلي ثقال معتربا 

فالعديد من العبارات يف احلياة اليومية مبنطقة القبائل حتديد هدف وموضوع االتصال، يف 

وين أورنسعي " تتحدث عن هذا، ومن أشهر هذه العبارات يف السياق املدروس، عبارة 

  ".الذي  ليس له إخوة مهان'  و وهو ما معناه"ثقماتس حمقور

  

ب و األم، و إخوة القرابة اإلخوة من األ:  واإلخوة يف ميدان الدراسة،قسمان

أقربائنا و أي أهلنا" أقالنغ"أو " أياونغ"العائلية   أو القبلية ومن هذا التصنيف يأيت تصنيف 

هو أساسي يف حتديد " أبراين"أو األجنيب عن أنساق القرابة، ومفهوم " أبراين"يف مقابلة 

و النساء أو  ت بني الرجال بنية االتصال املألوف يف منطقة القبائل، وهو ما يتعلق بالعالقا

يتدخل " أبراين"عالقات الرجال مع الرجال، وحىت عالقات النساء فيما بينهن، فمنطق 



فال ميكن مثال،   " أورار"،  تتدخل أنساق القرابة يف حتديد منشطات "أورار"حىت يف 

من قبل غريبات عن أهل العرس ،ويالحظ أن اتمع التقليدي " أورار" تصور تنشيط

لقبائلي يف فلسفته  اخلاصة حبرمان املرأة من املرياث، ينطلق من هاجس أنساق القرابة يف ا

فرض واقع احلرمان هذا، ألن السماح للمرأة بأن ترث حسب منطق اجلماعة، يفتح 

وفق منطق أنساق القرابة، " أبراين"الباب أمام زوجها و أوالدها الذين يصنفون يف خانة 

لة واكتشاف أسرار األسرة وغريها من التخوفات الرافضة للدخول إىل فضاء العائ

  ". أبراين"لـ

  

وفق هذا األساس من أسس النسق االتصايل "أبراين"الدفاع عن األخ يف مواجهة 

التقليدي، هو واجب، حىت وإن كان األخ ظاملا لغريه، فمنطق األشياء يف هذا النسق هو 

، و املثل "أبراين"ن هو يف اجلهة املقابلةالوقوف إىل جانب األخ ألنه األخ يف مواجهة م

كرهاغ أقما، ": الشعيب القبائلي يف السياق املدروس يوضح هذا جيدا، فاملثل يقول

إن أنساق . كره من يضربه أو يقول فيه ما يكرهأ،أي اكره أخي و "كرهاغ وين أثيوثان

اتمع القبائلي القرابة تتدخل يف كل التفاعالت الرمزية بني األفراد و اجلماعات يف 

  . التقليدي

  

   االنتماء حيدد هوية الرسالة و هوية املرسل5 .1
  

أول ما يسأل  عنه الفرد وهو يف ميدان البحث هو السؤال عن انتمائه فهذه 

ملن تنتمي؟ ، واإلجابة عن هذا " قانيسيث"من أية عائلة؟، " واثيالن"األسئلة تعود كل مرة

  . ة و اخلطاب، فاالنتماء  حيدد االتصالالسؤال هي اليت حتدد توجه احملادث

  



االنتماء موجود يف كل وضعيات االتصال، فاملرأة ال يتم مناداا يف غالب األحيان 

يف اتمع القبائلي حىت من مثيالا من النساء  بامسها الشخصي ،فهي معروفة بانتمائها 

صفته فرد، و لكن بصفته منتمي ألن الفرد غري معرف بإىل العائلة و إىل قبيلتها و قريتها ، 

إىل هذه اجلماعة أو تلك، وهو ما مطروح بالنسبة للمرأة كذلك، واليت ال تنادى بامسها 

يف منطقة القبائل، بل من انتمائها لعائلتها، وعرشها و قبيلتها وقريتها، فيقال مثال يف 

لة من عائ-، أي هذه املرأة من آل عمروش" "ثعمروشت"املناطق موضوع الدراسة، 

عائلة - أي هذه املرأة من آل بالة" ثباليت" ، أو-عائالت قرية آيت عجيسة ببين معوش

، و تعرف كما يعرف أي فرد بانتمائه لقريته، فيقال -من عائالت قرية مزيتة ببين معوش

هذه " مثوحليت" أي هذه املرأة من قرية آيت عجيسة ببين معوش، ويقال" ثيجيست"

هذه املرأة من قرية بين جليل، لذلك فأي إخالل " ثجليليت" لي أواملرأة من قرية بين موح

 بالقواعد و املعاير اليت فرضتها اجلماعة االجتماعية من -الرجل أو املرأة–من قبل الفرد 

شأنه أن يكون له تبعات على العائلة، وعلى صورة العرش ككل، و على مكانة القرية 

 و هوية الرسالة يف نفس الوقت، فكالم و سلوك برمتها، ألن االنتماء حيدد هوية املرسل

  . و تصرف الفرد له هوية انتمائه للعائلة و القبيلة    و القرية

  

و ما حيدث بالنسبة للمرأة فيما يتعلق باالنتماء هو أثقل من ذلك املتعلق بالرجل، 

  عائلتها فاملرأة  بعد الزواج تصبح مرتبطة و على خالف الرجل بانتماءين اثنني، انتماء ل

و عرشها و قريتها قبل الزواج، و انتمائها اجلديد لعائلة، وعرش وقبيلة زوجها، وما 

يوضح هذا يف احلياة اليومية يف منطقة القبائل، هو القول بالنسبة للمرأة اليت ختطب 

، و االمتالك يف بعده الرمزي هو إضافة انتماء جديد "امتلكت"مبعىن " تثسواملك"بأا

د أكد الكثري من املبحوثني أن الزواج يف اتمع التقليدي، كان عالقة بني أهل للمرأة، وق



الزوجني أكثر مما هو عالقة بني الزوجني، فحىت قرار اختيار الزوج و الزوجة كان قرارا 

  .   مجاعيا وليس قضية فردية

  

    بنية الكتمان يف االتصال.6. 1
  

 التقليدي، ومن أبرز مظاهر ذلك، شكل يعترب الكتمان أحد أهم أسس النسق االتصايل

، فسيطرة منطق الكتمان وعدم التعبري عما "خلال"االتصال احملظور الذي يتم يف فضاء 

تعتقده اجلماعة بأنه حمظور ال حيق التصريح به، يدفع هؤالء األفراد للتعبري عن هذا الذي 

سع الشاسع دون وجود دخل يف جمال املكتوم املكبوت لدى الفرد، يف فضاء الطبيعة الوا

كما تظهر بنية الكتمان يف النسق التقليدي االتصايل، من خالل احلرص على . مستقبل

أن يطلع عليها، فيحق " أبراين"إخفاء ما تعتقده اجلماعة االجتماعية أسرارا ال حيق لـ

 ألهل القرية معرفة بعض األشياء عن القرية ما ال حيق لغريهم، فانتمائهم للقرية يعطيهم

وهو ما يربز  يف كل الفضاءات، فرفض . احلق يف معرفة ما ال حيق لغريهم من غري املنتمني

إن مل يكن من أهل القرية، هو دليل من األدلة " ثامجاعت"حضور إمام القرية يف جمالس 

  .عن سيطرة هذا املنطق يف االتصال بني األفراد و اجلماعات

  

 قال عن العائلة، فاالنتماء حيدد االتصال، ما يقال عن القرية، يقال عن القبيلة و ي

  . و الكتمان حيضر و يغيب بغياب و بوجود عنصر االنتماء للعائلة، أو للقبيلة أو للقرية

و الكتمان عنصر أساسي يف فهم العالقات الزوجية يف النسق التقليدي القبائلي، فحب 

رأة و الرجل ملزمان الرجل لزوجته ومشاعره اجتاهها، تدخل يف نطاق الكتمان، وامل

بكتمان عالقتهما و مشاعرمها ألن ذلك يدخالن يف نطاق الصمت، يف نطاق املسكوت 

  . عنه



    

    املدونة االتصالية يف اتمع القبائلي2
  

ميكننا فهم هذه املدونة االتصالية اليت تشكل ميثاقا معنويا غري مكتوب للنسق 

ذه املدونة يف حد ذاا و تبعاا من  حتديد االتصايل التقليدي، من خالل التعرض إىل ه

مبنطق اجلماعة االجتماعية لكل التصرفات، ومفهوم ما أمسيناه بالتفادي يف " احلياء"

االتصال، وقوة الرسالة يف هذه القواعد، ودور املتغريات الدميغرافية يف فهم هذه املدونة 

  . االتصالية

   

   الضابطة لالتصال أو القواعد واملعايري " ثقباليت. "1. 2
  

إن القيم اليت حتملها القواعد و املعايري  يف اتمع القبائلي يصطلح على تسميتها 

وال تفي " القبائلية" والستحالة الترمجة، ألن الترمجة احلرفية هي كلمة "ثقبايليت"بـ

" ثقبايليت"و تعترب . للتعبري عن هذه املدونة" ثقبايليت"باملعىن املقصود، فإننا حنتفظ بكلمة 

  . املرجعية القيمية اليت يعود إليها األفراد و اجلماعات لضبط كل تصرفام و سلوكيام

  

تتدخل يف كل مناحي احلياة، و لذلك جند أن األفراد يف " ثقبايليت"جماالت 

 تقييمهم لسلوك اآلخر  و لسلوكهم كذلك يعودون لقياس ذلك وفق ما تقتضيه قواعد 

، و األمثلة عن هذا كثرية، فإذا حتدثنا مثال عن عالقة األخ بأخته "ثقبايليت"و معايري 

مثال، فإننا نكتشف أن النسق االتصايل التقليدي يف اتمع القبائلي يفرض عليه الكثري  

من الواجبات، ففي اتمع القبائلي األخ مكلف اجتماعيا بالسؤال عن أخته وهي يف 

بأن يهدي هلا جمموعة من األشياء، " قبايليتث"بيت الزوجية، كما هو مطالب حبكم 



عندما تصبح أما، أو يف غريها من املناسبات، كما أنه من واجبه أن يهديها جزءا من 

وهو كتف الكبش يف األماكن اليت مشلها البحث، '  ثغروط"كبش عيد األضحى يسمى 

ام األخ ذه و غريها من التزامات األخ اجتاه األخت و هي يف بيت الزوجية، عدم التز

القواعد مع أخته يؤدي يف غالب األحيان و بشكل حتمي إىل خلل يف االتصال مع أهل 

زوجها، الذين يؤولون هذا بأن البنت ال قيمة هلا عند أهلها، وبالتايل ال داعي ألن حتترم 

عندهم، بل و غالبا ما يؤدي ذلك إىل املعاملة باملثل، و قد يؤدي حىت إىل أن متنع املرأة 

و لذلك جند أن الكثري من النساء يف منطقة القبائل حتزن كثريا ملوت . من زيارة أوليائها

األخ، ألنه يشكل معيارا مهما يف مدونة االتصال بالنسبة للمرأة املتزوجة، حىت و هي يف 

بيت الزوجية و مهما كان سنها،فاألخ الذي ال يلتزم ذه القواعد وغريها، يقال عنه أنه 

  ". ال يعرف ثقبايليث"، أي "ا إثقبايليثأوريسينر"

  

و األمثلة عن التصرفات و السلوكيات األخرى كثرية، فمن العيب مثال أن تتكلم 

، ومشي "ثقبايليت"و أن تأخذ املرأة الكلمة يف حضور الرجال، فذلك يعترب خرقا لـ

الرجل ، وعدم وفاء "ثقبايليث"املرأة عرب الطرقات اليت جيلس فيها الرجال ليس من 

فبالنسبة . بـالتزاماته يعد اعتداءا على هذه املدونة كذلك، وغريها من األمثلة الكثرية

لقواعد و معايري االتصال اليت حتدث عنها علماء أنثروبولوجيا االتصال،و كما رأيناها يف 

 ، وهي "ثقبايليت" ، تتمثل يف- من خالل ميدان البحث –اتمع التقليدي القبائلي 

يري و قواعد الضبط اليت حددا اجلماعة لضبط و تنظيم سلوكياا، وتنتج هذه ختتصر معا

  . املدونة جمموعة من الوضعيات اليت ميكن فهمها فيما يأيت

  
  
  



يف " أمسثحي"   الزوج ليس زوجا و الزوجة ليست زوجة أو2 .2
    االتصال

  
لتقليدي تسمية بعض األشياء بغري مسمياا تنتشر كثريا يف النسق االتصايل ا

" أخام"للمجتمع القبائلي، فالزوجة ليست زوجة يف سياق عالقة الزوج بزوجته، بل هي 

، و نفس الشيء بالنسبة "هي"يعين " نتساث" العجوز،،أو " وثامغارت"يعين  البيت،

الشيخ، أو نستا " أمغار"يعين صاحب البيت، أو " باب أوخام"للزوجة، فزوجها هو 

تمع يعتقد أن العالقة بني الزوج و زوجته جيب أن تتم يف ، فكل هذا يأيت من جم"هو"

احلجب و يف الستر،  ويف الكتمان التام ، ويف احترام اآلخرين حسبما تعتقد اجلماعة 

االجتماعية، احترام اآلخرين يبدأ باحترام الزوج وزوجته لسلطة البيت و تكون بيد أب 

     ادي مناداة الزوج لزوجته يدخل تف"أستحي"الزوج وأمه، ومن ضمن ما يدخل يف 

   . أو العكس بامسهما

 
"  ،  وعن النساء بينهن متسحينتس"مثسثحني"يقال عن عالقة الرجال فيما بينهم 

 يف الغالب ال جند أخا جيلس مع أخ آخر يكربه سنا، خاصة يف الفضاء العام للقرية، إال 

ميكن أن ينحرف أي مشارك ألن هذه اهليئة تضبط احلديث مبا ال " ثامجاعت"ما تعلق بـ

  ". أمسثحي يف االتصال"عما خيرق 

  

   مفهوم التفادي يف االتصال 3. 2
  

، وهو مفهوم نعتقد "التفادي يف االتصال"إن هذا املفهوم الذي افترضناه، وهو  

انه يعكس جيدا جزءا من بنية االتصال يف اتمع التقليدي القبائلي ور مبا اتمع 



مفهوم التفادي هذا هو شكل من أشكال االتصال، حتكمه مدونة تابعة اجلزائري برمته، ف

، وهذه املدونة "ثقبايليت"للقواعد و املعايري العامة للمجتمع القبائلي اليت يقال عنها 

أو احلياء ، فمالحظاتنا اليومية تبني أن اجلماعة االجتماعية بقيت " أستحي"تسمى 

، وهذه الظاهرة "التفادي يف االتصال"العمل على ولقرون و إىل يومنا هذا يف تفاعلها، ب

  . ، ويف كل الفضاءات"خلال"يف و، "ثامجاعت"يف وجندها يف البيت، 

  

فالزوجة أو املرأة تتفادى االتصال يف حضور إخواا أو ويل أمرها، من منطلق 

ك ، وكذل"ال يفىت و مالك يف املدينة"إيصال رسالة االحترام له، يف عالقة تشبه واقع 

األمر بالنسبة  للرجل الذي يتفادى احلضور يف جملس يكون أخوه األكرب مشاركا فيه من 

منطلق التفادي يف االتصال، تفادي خرق مدونة و عقد االحترام، كما أن املرأة تتفادى 

الطرق اليت يوجد فيها الرجال من منطلق االحترام و احلياء و التفادي يف االتصال، كما 

 املرور عرب الفضاءات اليت توجد فيها النساء من منطلق االتصال بتفادي أن الرجل يتفادى

املرور، كما أن هذا التفادي يربز يف العالقة بني الزوجة  و زوجها يف حضور األب أو 

األم أو األخ، فهو تفادي حيمل االحترام حسب اعتقاد اجلماعة االجتماعية، وغريها من 

  . فهوم ما أمسيناه بالتفادي يف االتصالالوضعيات االتصالية اليت تترجم م

، مفهوم لصيق باملدونة االتصالية املعروفة يف إطار "التفادي يف االتصال"إن 

، و هو مفهوم كذلك يترجم طبيعة "ثقبايليت"اجلماعة االجتماعية موضوع البحث بـ

يف تقسيم  الفصل بني اجلنسنيالنسق االتصايل التقليدي يف اتمع القبائلي، و املتميز  ب

أنساق القرابة لبنية  وبتحديد، الفضاء لطبيعة االتصال وبتحديد،  العالقات الفضائية

بنية الكتمان يف االنتماء هلوية الرسالة و املرسل، وب وبتحديد،  االتصال وصريورته 



االتصال ، وهي األسس اليت تشكل نسقا متكامال يف منطقه ويف ثقافته مع مفهوم 

  . صالالتفادي يف االت

  
  

 و الوسيلة تعزل -الوسيلة تقتل الرسالة:   ثالوث تقديس الرسالة: 4 .2

 الرسالة هي الوسيلة -املرسل 
  

انطلقت حماولتنا  يف صياغة   هذا النموذج املعاكس لنموذج ما كلوهان املعروف 

ئلي،  من قراءتنا املتأنية لوزن الرسالة يف اتمع التقليدي القبا،"الوسيلة هي الرسالة"بـ 

وللتوجس من الوسيلة يف ارتباطها باألدوات املوسيقية آنذاك، وهو ما يربز بني واقع 

احترام الشعراء و اعتبارهم معيارا للتحكم يف فعل الكالم و يف الكفاءة االتصالية على حد 

 يف حني أن املرسلني الذين يستخدمون األدوات املوسيقية يف ،)اميس (Hymes  ما قاله

تقديس الرسالة و الكلمة،و قيمة ألشعار منبوذون، و البارز يف هذا اال أن تأدية بعض ا

الشعراء،  كانت واضحة يف اتمع القبائلي فالشعراء كانوا يصنفون من ضمن  أصحاب 

سلطة الكلمة، غري أن أطبال أو املغين كان منبوذا، فدخول الوسيلة قتل الرسالة، فاتمع 

ملصحوبة باألدوات املعلبة بالوسيلة، وهو ما دعانا للقول عرب يرفض االستماع للرسالة ا

  ". الوسيلة تقتل الرسالة" هذه احملاولة أن

  

و الوسيلة وأدوات التعبري املوسيقية، مل تؤثر على الرسالة فحسب بل أثرت على 

الوسيلة تعزل املرسل ، املرسل كذلك، وهو ما أدى إىل عزل املرسل، لذلك حتدثنا عن 

ت لالنتباه أن اتمع التقليدي و  على مر القرون كان  حيظى الشاعر لديه باحترام وامللف



نظرة احتقار، رغم أن "  أطبال"كبري،  ولكن يف الوقت ذاته كانت نظرته للمغين و 

الكثري من املغنني كانوا يف بعض األحيان يعيدون إنتاج قصائد ذات الشعراء يف شكل 

 من قبل اتمع إىل اآلالت املوسيقية خاصة، وهو ما جيعلنا أغاين، وقد يعود هذا التوجس

نقول بأن اتمع التقليدي القبائلي كان يهتم أكثر بالرسالة يف صيغتها الشفوية الطبيعية، 

  . مع رفض أي تعليب هلا عرب الوسائل املوسيقية

  

ضي يف إىل رفض أعنف لظاهرة الغناء يف بداية القرن املا" إطبالن"وقد امتد رفض 

منطقة القبائل، و األمثلة عن هذا كثرية، فالكثري من املغنني يف القرن املاضي فرض عليهم 

 باللغة احمللية، "أتستوعزلن"النفي من قراهم بسبب نشاطهم الغنائي، ومت عزهلم يف قراهم 

لذلك نتحدث عما ميكن . و العزل يتمثل يف مقاطعة شاملة هلم من قبل سكان القرية

  . الوسيلة تعزل املرسل تسميته بـ

  

فعل الغناء الذي كان حىت منتصف القرن املاضي فعال منبوذا يف اتمع القبائلي 

بالنسبة للرجل، ومنكرا ال يضاهيه منكر بالنسبة للمرأة، حتول هذا الفعل إىل ميدان 

ة املقبول،بفضل الرسالة، بفضل الكلمة، و حتولت الكلمة امللتصقة بفعل الغناء، إىل كلم

متلك سلطة التعبئة السياسية و االجتماعية، واليت تنتهي ببناء املعاين يف الفضاء العام ، 

 كان من أهم مظاهر هذا سليمان عازموميكن يف هذا اال التأكيد على أن الفنان 

التحول يف منتصف القرن املاضي، حيث ميكن القول بأنه كان لوحده ظاهرة اتصالية، 

من نظرة اتمع لفعل الغناء  فحسب، بل و أصبع فعل االستماع طاملا أنه مل  يغري 

للكلمة املصاحبة لفعل الغناء فعال مسموحا به نسبيا، فقد حتولت كلماته إل مرجع 



وهو واقع حيتاج إىل دراسات . يستدل به يف أحاديث الرجال و النساء على حد سواء

  . أخرى ال يسعها هذا البحث

  

 قدرة الكلمة أو الرسالة يف قوة معانيها اليت حتملها يف تغري  لكن ما ميكننا قوله أن

نظرة اتمع القبائلي لفعل الغناء، و للرسائل املوسيقية، مما دعانا يف هذه احملاولة للقول 

بأن التحول يف نظرة اتمع القبائلي يف اية منتصف القرن املاضي للغناء و لألدوات 

يف عمقها و لترمجتها ملا جيري يف عامل احلياة اليومية،  وكان املوسيقية ترجع لقوة الرسالة 

الفنان سليمان عازم أحد أمثلتها، فمالحظاتنا يف استماعنا للعبارات اليومية يف ميدان 

، وهو ما ترمجته أن "سليمان أورتسغنارا امياالد الدروس"البحث أوضح ذلك، فعبارة 

تعليم و إلقاء الدروس، وهي كلها معطيات سليمان عازم مل يكن يغين، بل كان يقوم بال

الرسالة هي  "، بل "ماكلوهان"جعلتنا نفترض أن الوسيلة ليست الرسالة كما قال 

ما دام أن قوة الرسالة مسحت بإدخال أدوات و فعل منبوذ يف اتمع و هي "  الوسيلة،

 نعتقد أا  حتتاج األدوات و الوسائل املوسيقية يف اتمع الذي كان يرفضها، وهي حماولة

  . إىل تطوير يف سياقات أخرى ألن ذلك خارج عن حدود هذا البحث

  

   حمددان  للكفاءة االتصالية    و اجلنس عنصران  السن5. 2

  -""أراش–إمغارن " ثنائية

  "أخلاالث-إرقازن"
  

أثبت حبثنا امليداين وجود ثنائيتني توضحان أمهية متغريي السن و اجلنس يف حتديد 

 فتشري "األطفال- الشيوخ"أي " أراش-إمغارن"ءة االتصالية، فالثنائية األوىل وهي الكفا



- إرقازن "إىل أمهة فئة عمرية معينة يف حتديد هذه الكفاءة االتصالية، يف حني أن ثنائية

فتتعلق بأمهية متغري اجلنس  يف حتديد هذه الكفاءة ، "النساء-الرجال"أي " أخلاالث

  . االتصالية

  

أي " إمغارن"األوىل تشري إىل التقابل بني فئتني عمريتني متناقضتني، فئة الثنائية 

، فالفئة األوىل تشكل املرجعية يف اتمع القبائلي "األطفال "أي" أراش "وفئة، "الشيوخ"

يف الكفاءة االتصالية    و يف التحكم يف فعل الكالم، يف حني تشكل الفئة الثانية مبنطق 

وضوع البحث بأا منوذج الكالم غري اجلدي، الكالم غري الراشد اجلماعة االجتماعية م

الذي يعكس عدم وجود الرشد العمري، وميكن التدليل يف الثقافة الشعبية على ما يشرح 

هذا الوضع، من ذلك ما قام بتأديته الفنان املعاصر سليمان عازم كأغنية، حيث جاءت 

تمع يف القرن الرابع عشر اهلجري، األغنية بصيغة التعجب من حالة  جنون أصابت ا

أوه يالقرن األربعطاش، "حيث أدى غياب  الشيوخ، إىل أخذ الكلمة  من قبل األطفال،

و األطفال هنا تشري إىل الفئة العمرية و إىل الفئة املعنوية ، "غابن إمغارن هدرن واراش

  . اليت تعين أخذ الكلمة من قبل من ليس هلم الكفاءة ألخذها

  

تمع التقليدي القبائلي بني السن و الكفاءة االتصالية واضح يف كل الفعل ربط ا

االتصايل املألوف يف النسق االتصايل التقليدي القبائلي، فالشيخ هو الذي ميلك أكثر 

الفرص ليتوفر على شرط أساسي يف أن يكون الرمز وقائد الرأي من الناحية االتصالية، 

،  أي هو الذي يزن كلماته جيدا، فالتحكم يف فن "زن ووالإو"فكما يقال باللغة احمللية 

الكالم هو شرط ضروري لتويل السلطة الرمزية، وهو ما يسميه  مؤسس أنثروبولوجيا 

ضروري للحصول على سلطة بالكفاءة االتصالية، فالسن إذن   Hymes Dell االتصال



ود القرارات املصريية ، ولذلك كثريا ما تع"أمقرن نتدارث"، "أمغار أزمين"املرجعية 

  .لشؤون القرية إىل هذه الفئة العمرية، كما الحظنا ذلك فيما سبق

  

  

 ، فهي تبني بوضوح أن "النساء-الرجال" أي " أخلاالث- إرقازن " أما فيما خيص ثنائية

عامل اجلنس حيدد كذلك الكفاءة االتصالية، فكثريا ما يقال يف النسق التقليدي القبائلي 

أو ما يعرف باللغة احمللية "القيل و القال"اء، هو كالم يدخل يف نطاق أن كالم النس

،  فاجلماعة االجتماعية موضوع البحث كما الحظناه يف سياق "ثنيطاس- أنيغاس"بـ

حبثنا تضع كالم النساء يف خانة الكالم غري اجلدي، الكالم الذي ال ميكن أن يؤسس 

 وهو حكم يبني بأن الكفاءة االتصالية يف للمعىن فيما تعلق بشؤون اجلماعة االجتماعية،

النسق االتصايل  التقليدي القبائلي توجد بصيغة املذكر و ال تعرف التأنيث، فكالم النساء 

  . هو كالم يعرب عن سوق الكالم اخلاص بفضاء املرأة

   

  

 لذلك غالبا ما يقال عن الكالم غري اجلدي يف السياق املدروس بأنه كالم نساء 

، وكلمة "السوق أخلاالث"أي "سوق النساء"أو يقال عنه كذلك "خلالثاهلذرة أ"

السوق حتمل داللة الفعل الرجويل للتسوق يف الوقت ذاته، و اتباع كلمة السوق بكلمة 

النساء هدفه التمييز بني سوق رجايل جدي حسب اعتقاد اجلماعة، وسوق نسائي ينتج 

تظهر أن " أخلاالث-إرقازن "ثنائيةكالما ال يشكل اية مرجعية،  وخالصة القول أن 

متغري اجلنس حيدد الكفاءة االتصالية، وبأن فعل الكالم و الكفاءة االتصالية هو فعل 



رجويل طاملا أن الفضاء العام هو من اختصاص الرجل، هو فضاء له هوية جنسية رجولية 

  . و ال ميكن للمرأة أن تتدخل فيه

  
  

  :  ايل  سن املرأة حيدد وضعها االتص6. 2. 

  " ثاقشيشت، مثطوت، ثامغارت "                      

  

الحظنا من خالل الدراسة املتأنية ملا توصلنا إليه من نتائج يف حبثنا هذا، أن املرأة يف 

فالبنت ، اتمع القبائلي يتغري وضعها االتصايل بتطور عمرها ووضعها االجتماعي، 

ن يف وضعية اتصالية تفرض عليها تفادي أي بنت قبل الزواج، وتكو" ثقشيشت"تكون 

الرجال و فضاءام، ويف البيت تكون مطالبة باحترام شقيقها ، وتنتقل إىل وضع 

أي امرأة يف اليوم املوايل حلفل الزفاف، حيث يفرض عليها هذا الوضع اخلضوع "مثطوت"

تصايل ألم لكل املعايري و القواعد االجتماعية اليت تصاحب هذه الوضعية من اخلضوع اال

" العجوز"زوجها و لزوجها ولكل أفراد عائلة زوجها ،ومن هذه  الوضعية إىل وضعية 

، حيث تبدأ  يف املشاركة الرمزية يف سلطة  البيت مع حتول أبنائها من وضع  " ثامغارت

، لتتحول مع مرور  "إرقازن"األطفال  و الشباب، إىل وضع الرجال " اراش"أو "ألواشول"

عيار يقتدى به من قبل  النساء األخريات و من األبناء، فهي تتحول إىل جتربة الوقت إىل م

فتتحول إىل مؤسسة تنقل الرموز اليت ورثتها عن األجيال السابقة .  هلا رمزية تود إيصاهلا

إىل األجيال الالحقة، وهو ما يربز من خالل بعض أشكال التعبري داخل البيت، حيث 

 مؤسسات التنشئة االجتماعية  و االتصالية من خالل تتحول العجوز إىل مؤسسة من

  . كما أبرزناها سابقا" مثشاهوت ألكانون"

  



  فئات املرسلني يف الفضاء العمومي .  3
  

ميكننا فهم فئات املرسلني يف النسق  االتصايل التقليدي، من خالل التعرض إىل الفضاء 

ن أكدنا أنه رجويل، حتكمه العمومي يف الفضاء القروي، و هو الفضاء الذي سبق و أ

، اليت يعترب "ثامجاعت"، وتقوم بسلطة الضبط فيه "ثقبايليث"مدونة اتصالية تعرف بـ

أعضاؤها مبثابة قادة الرأي الذين ميلكون سلطة تقنني كل شيء يف القرية مبا يف ذلك 

ترتبط مصداقية املرسلني يف الفضاء القروي بالنسق االتصايل . العالقات الفضائية

. من كل مرسل" ثامجاعت"لتقليدي، بارتباطهم باملدونة االتصالية، وبسلطة وموقف ا

  . وهو ما سيربز فيما يأيت من حتليل

  

  مصداقية املرسل من قوة الرسالة  : الشعراء" إمديازن ."1.. 3
  

ميكن إرجاع املصداقية و االحترام الذي كان حيظى به الشاعر يف النسق االتصايل 

مبعىن –' إموسناون'الرسالة يف حد ذاا، طاملا أن الشاعر يصنف ضمن فئة التقليدي، إىل 

 ، فهؤالء صنعوا ألنفسهم - مبعىن املتحكمون يف الرموز-إحدادن أووال' و - احلكماء

هذا االحترام انطالقا من بنية رسائلهم، من قوة رسائلهم، ومجال هذه الرموز، فاتمع 

 حسن الكالم، يف التحكم يف فعل الكالم، وهلذا رمبا يعتقد أن الكفاءة االتصالية هي يف

جيد املتتبع لالتصال السياسي يف اجلزائر اليوم جزءا من تفسري تفاعل املتلقي مع الرسائل 

السياسية مع هذه البنية االتصالية، ففي الكثري من األحيان ال يتحدث املتلقي عن حمتوى 

كم هذا أو ذاك يف الكالم، وهو ما استشفه هذه الرسائل و هدفها، بقدر ما يتكلم عن حت



الباحث من مالحظاته امليدانية، وحيتاج طبعا هذا إىل دراسات أخرى خارجة عن جمال 

  .  إشكالية هذا البحث

  

وقد كاد الشاعر يف مراحل معينة أن يكون الناطق الرمسي باسم القرية، خاصة وأن جزءا 

ة كانت تتميز بوجود نزعة صناعة كل شاعر من هذه األشعار كان يأيت يف سياقات تارخيي

لصورة إمتيازية للقرية اليت ينتمي إليها، وميكن إرجاع كذلك هذه املكانة اليت كان يتمتع 

ا الشعراء إىل قوة الرسالة و بنيتها اليت كثريا ما كانت حتتوي على البعد الديين يف 

فيما سبق، كما أن الكثري من الصياغة و يف املضمون، وجزء من هذه األمثلة مت تناوله 

، ونعتقد أن هذا الوضع هؤالء الشعراء كانوا من مريدي الزوايا، خاصة الزاوية الرمحانية

حيتاج إىل دراسات أخرى، ألن الزوايا و املساجد و املدارس القرآنية لعبت و لعدة قرون 

أا ظواهر حتتاج أدوارا مركزية يف خمتلف جوانب احلياة يف منطقة القبائل، وهلذا نفترض 

   .  إىل أحباث أخرى ما دام أن إشكالية حبثنا ال ميكن أن تسعها

  

  رسالة الرأي  السائد : إمداحن2. 3
  

يتنقلون بني أزقة القرى، و األسواق وغريها من األماكن العامة، فهذه "  إمداحن"كان 

          ات الفضاءات كانت اإلطار الذي تبث فيه هذه الفئة رسائلها، أظهرت الدراس

و املقابالت امليدانية اليت أجريناها، أن هذه الفئة من املرسلني، كانت تقوم باملدح الديين، 

وبتمجيد بطوالت املقاتلني ضد الفرنسيني، ووصف مآسي اتمع، وتقدح فيمن خان 

الوطن، كما متدح وجو األشخاص و القرى، و كانت هذه الفئة تعرف تقدير سكان 

" امداح"وكان . 'أبنداير'ائل ومل يكن أمداح يستخدم يف عمله  إال الطبل أي  منطقة القب

  .منتجا للرسائل و يقوم كذلك بنشر رسائل اآلخرين



  

كانت تلعب دورا اتصاليا واضحا يف ' إمداحن'من خالل كل ما سبق يظهر أن فئة 

ن قابلناهم اجلانب االجتماعي والديين، ويف اال السياسي كذلك، رغم أن الكثري مم

أكدوا أنه من الناحية السياسية مل يكن هؤالء هلم سلطة توجيه الناس من الناحية السياسية 

أو صناعة الرأي العام حول القضايا السياسية املختلفة، بقدر ما كانوا يترمجون عرب أقواهلم 

ناهم، ويف وهو أمر أكده لنا الكثري من املبحوثني الذين قابل. ما كان يعتقده الناس آنذاك

هذا اإلطار بالذات ميكن أن تكون أغنية الشاعر و الفنان املعاصر لونيس آيت منقالت 

خري صورة هلذا، حيث تقمص الشاعر ' أمداح'يف التسعينيات من القرن املاضي بعنوان

، وردد عدة أشعار منددة بالوضع الراهن و بالواقع السياسي، وبعد أن 'أمداح'شخصية 

كان يسمعه، ختم أغنيته بأبيات تتغىن بواقع وردي غري موجود، وفق ٍشعر مبعارضة من 

  . 'كل شيء على ما يرام'خطاب املتحكمني يف الوضع الراهن

فإمداحن، كانوا حيملون رسالة الرأي السائد، والرأي السائد هو رأي اجلماعة االجتماعية 

  . أحد أهم تعبرياا"ثامجاعت" اليت تعترب

  

  لون  الذين ال ينتجون املعىن  املرس" إطبالن "3. 3
  

    واملزمار، اآلالت املوسيقية األساسية املستخدمة، ' الطبل'وترتبط تسميتهم بـ

كانت ' أطبال'مهنة . و اليت تعود إىل اللغة العربية يف األصل، حيث جاءت من الطبل

ملهن اليت كان منبوذة يف اتمع القبائلي كما هو الشأن بالنسبة ملهنة اجلزار وغريها من ا

    يعتربها اتمع آنذاك بأا مهينة، لذلك فإن هؤالء  كانوا يقصون مباشرة من الكالم 

و احلديث يف الشؤون اخلاصة بتسيري القرى و املداشر، فليس هلم كالما على 

  . 'ثامجاعت'مستوى



  

ا هي املعيار الذي يستخدم للتعبري عن الشخص الذي ال يقول كالم" إطبالن"وفئة 

، فالن "فالن إطبيل كان"مهما، كالم خال من املعاين وفق ما تعتقد اجلماعة،  فيقال 

يطبل فقط، أي يقول أي كالم، كالم ال معىن له،  كما توجد الكثري من العبارات 

، أي أن كالم  ذلك الشخص "وينا إتزمري كان"األخرى تعرب عن ذات األمر، كعبارات 

ه الضجيج الذي ال يبلغ رسالة هلا معىن،  و قد كانت يشبه  صوت املزمار ، كالم يشب

يف سياق " إطبالن"يف الكثري من مقرراا حتذر من االحنرافات احملتملة لـ " ثامجاعت"

إذن ميكن القول بأن هذه الفئة يف النسق االتصايل التقليدي، هي فئة ال تنتج . القرية

  . معيار انعدام إنتاج املعىناملعىن، هي معيار النعدام الكفاءة االتصالية، هي 

  

  "ثامجاعت"مصداقية املرسل من مصداقية املؤسسة ": أبراح "4. 3
:  

، طاملا أن "ثامجاعت"باللغة العربية، يتخذ مصداقيته من مصداقية " الرباح"أبراح أو 

تعيينه يكون من قبل هذه اهليئة، لذلك فمصداقية املرسل كانت مضمونة طاملا أن 

ة حتظى بسلطة كاملة ماديا ومعنويا، سلطة من الناحية االتصالية كمؤسس" ثامجاعت"

  . تقترب كثريا من سلطة قادة الرأي

  

فهو املكلف مهمة إخبارية حمضة يف النسق االتصايل التقليدي، " أبراح"مهمة 

 وباإلضافة إىل هذا، بإعالن يوم انعقاد اجتماع ثامجاعت، وكل مقرراا املوجهة للتنفيذ،

، باإلعالن عن ثبوت رؤية هالل رمضان وهالل شوال، ويتم هذا طبعا بأمر "احابر"يقوم 

  ".ثامجاعت"أي رئيس " أمقران نتدارث"من 

  



كاملة، فهو يقوم ببث ما هو رمسي، "أبراح "ومصداقية الرسائل اإلخبارية  لـ

ميكننا . ، فهو املبلغ داخل فضاء القرية"ثامجاعت"ما هو آت من سلطة معنوية امسها 

كان  املرسل يف إطار اإلستراتيجية الداخلية لالتصال لدى " أبراح"لقول كذلك أن ا

  ".  ثامجاعت"مؤسسة 

  

  مرسلو القرية للقرى ااورة ": ،إتراسن"إمرسالن. "5 .3

  

، هي فئة أخرى تقوم مبهمة التبليغ خارج فضاء القرية، "إتراسن" أو" إمرسالن"

" ثامجاعت "، فهؤالء تكلفهم "ثامجاعت"ة وهي فئة تتخذ مصداقيتها كذلك من مصداقي

  .بإيصال خرب املوت للقرى ااورة أو أي خرب ترى ضرورة إيصاله للقرى ااورة

  

كانوا  املرسلني أو املبلغني يف ، "إتراسن" أو" إمرسالن"ميكننا القول كذلك أن 

ؤسسة إطار اإلستراتيجية اخلارجية لالتصال يف النسق االتصايل التقليدي لدى م

  ".  ثامجاعت"

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خالصة البحث
  

رد حماولة يف طريق البحث يف  املعرفة االجتماعية و االتصالية جمإن هذا البحث 

   باتمعات اليت ننتمي إليها، وقد بني هذا البحث أن نقص التراكم املعريف االجتماعي 

 يف تعميق الصعوبات و الثقايف يف الدراسات اخلاصة بالبحث يف بنيات اتمع  ،يزيد

وهو مشكل ال يتعلق بالسياق . املعرفية املتعلقة بفهم بنية االتصال يف اتمع اجلزائري

اجلزائري فحسب بل وبسياقات أخرى كذلك، فالكثري من الدراسات األنثروبولوجية 

بينت  أن أحد أهم األسباب اليت تعمق من الفجوات بني األجيال لدى خمتلف 

قص أو حىت عدم وجود أي أثر  ملن سبقونا من الناس ، حيث يصعب احلضارات، هو ن

  . يف الكثري من األحيان من أن نعيد تركيب أجزاء من حيام حىت نتمكن من فهمهم

  

يف مقدمة  Margaret Mead )مارغريت ميد(و تأيت األنثروبولوجية األمريكية 

ل املتتالية لعهدنا تعترب احلضارات الكربى املاضية و املراح'هؤالء ، حيث تعتقد أن

استمرارية من األفخاخ، اليت ال نعرف عنها الكثري، وبناء على  ذلك تصف ميد هذا 

، فهي تعتقد أن  املعرفة عجزت عن إعادة تركيب حياة  )3(الوضع بالفراغ التارخيي الكبري

ميكن، شعوب جمهولة، وحياة الفقراء و احملرومني   و األطفال الذين مل يتركوا أي أثر 

   .األثر الذي يعجز اخليال اإلنساين من استشرافه

  

حماولتنا إعادة تركيب األشكال التقليدية لالتصال يف اتمع القبائلي يف القرن إن 

    املاضي، ليست سوى خطوة  من أجل إجياد بعض اإلجابات عن هذا الفراغ التارخيي



          جئنا باإلجابات الصحيحة و املعريف الكبري، وحىت وإن مل نكن متأكدين من أننا

و الكافية، فإننا متيقنون من أننا قد طرحنا األسئلة الواجب طرحها فيما تعلق بالبحث يف 

  . بنية النسق االتصايل التقليدي يف اتمع القبائلي

  

إن املعطيات اليت مجعناها من ميدان البحث،مجعناها من أفواه أشخاص مل يعد 

 فهذا اجليل الذي ميوت، متوت معه الكثري من املعلومات اليت من املمكن الكثري منهم بيننا،

         أن تشكل مادة أساسية تؤسس ملعارف جديدة من الناحية االجتماعية و الثقافية 

و االتصالية، وهو ما يزيد من أمهية هذا النوع من األحباث من أجل إجياد تركم معريف 

تمع غري املرئي، اتمع اهول من حيث املعرفة يسمح بالكشف عما ميكن تسميته با

  . األنثروبولوجية واالجتماعية

  

إن املعطيات اليت مجعناها حول بنية االتصال يف اتمع التقليدي القبائلي، أظهرت 

أن الرسالة تنتج يف فضاءات حتدد طبيعة  االتصال وتوجهه، وهي رسائل شفوية تتميز 

        ا تتم يف إطار،و حبضور مشاركني، وتتم من أجل غاية بكو) اميس( وفق منوذج

أو غايات، يف إطار معايري وقواعد حتددها اجلماعة االجتماعية، باإلضافة الكتشافنا لفئات 

وهي ". أبراح"، و "إطبالن"، " إمداحن" ، إىل" إمديازن الشعراء" من املرسلني  من  

بنقلها، أو اكتفوا بعملية البث دون اإلنتاج، كلها فئات ملرسلني أنتجوا رسائل وقاموا 

  . وغريها من املعطيات

  

و باإلضافة إىل شفوية الرسائل يف اتمع التقليدي القبائلي، تعرضنا يف حماولتنا إىل 

فهم املكتوب يف املخيال الرمزي للمجتمع القبائلي، فأكدنا أن املكتوب كان حامال 

ري و بكل الرموز املكتوبة اليت حوكم على أساسها للخوف، ألنه يذكر اتمع  باملناش



رموز املقاومة لالستعمار الفرنسي، فاخلوف من املكتوب ارتبط بالظاهرة السياسية يف 

وإىل جانب اخلوف، ارتبط املكتوب مبا هو . جزائر االستعمار و ما بعد االستعمار

وارتبط بالثقافة ، ديسهمقدس،  فالتقديس  هذا يف الثقافة الشفوية دخل عرب القرآن وتق

      الدينية اإلسالمية اليت انتشرت على مر القرون يف منطقة القبائل، باإلضافة للخوف 

و التقديس، يوجد الكثري مما يبني انتشار االنبهار مبا هو مكتوب يف اتمع التقليدي 

    .يريالقبائلي، وكل هذه االستنتاجات  و التأمالت حباجة إىل تطوير و تعديل و تغ

  

ويف اية استعراض كل ما مت مجعه من امليدان، اقترحنا ما أمسيناه بالنسق التقليدي 

لالتصال، حيث استعرضنا أسسه اليت حددناها يف ستة أسس، و مدونته االتصالية، 

ويعد هذا االجتهاد حماولة فقط لالقتراب من . باإلضافة إىل فئات املرسلني يف هذا النسق

      صايل التقليدي، حماولة حباجة إىل نقد و تطوير ومتحيص، ومضاربة فهم النسق  االت

  .  و شك، ألن الشك طريق اليقني، طريق حنو تطوير العلم و املعارف

  

وكل هذه املعطيات نعتقد أا حتتاج إىل دراسات أخرى تعطينا على األقل بعض 

الظاهرة االتصالية يف اتمع اإلجابات حول تأثري هذه البنية التقليدية يف االتصال، على 

املعاصر، فالعديد من األسئلة تبقى مطروحة بإحلاح حول البنية الدينية يف الكثري من 

الوضعيات االتصالية يف اتمع التقليدي على مستوى الرسالة بشكل خاص، كما أن 

خلصوص فلسفة ما ميكن أن نسميه باالتصال األسري يف اجلزائر و يف منطقة القبائل على ا

وكيف أن بنية هذا االتصال تؤثر على بنية  اتمع ككل يف االتصال ،  كلها انشغاالت 

تشكل جماال حبثيا نعتقد انه سيفتح الباب أمام الكثري من اإلجابات اليت جعلت 

املتخصصني يف علم االجتماع يقولون جبهلنا باتمع و بأن اجلزائر تبحث عن علم 



ع، وأنثروبولوجيا  االتصال تعطي الكلمة للمجتمع و تدرس اجتماع خاص ذا اتم

أنساقه الثقافية، خاصة وأن بعض معطيات هذا البحث بينت تعقيدات صريورة االتصال 

يف األسر التقليدية مع تعقد أنساق القرابة و دور االنتماء يف حتديد طبيعة و هدف 

  . االتصال

  

قليدي هي أكثر من ضرورية، ألا إن معرفة بنيات ووسائل ودعائم االتصال الت

تبقى أساسية يف فهم بنية االتصال يف هذه اتمعات يف العصر احلايل،  فاالتصال 

التقليدي يعين منط حياة، ومفهوم احلياة لدى اتمع، من خالل عواطفه وسلوكياته، وما 

 ال هو أن يكون هذا البحث بداية ألحباث ودراسات أخرىتم بدراسة نأمله يف هذا ا

النسق التقليدي لالتصال، وبالتوجه حنو دراسة وضعيات أخرى يف مجاعات اجتماعية 

   خمتلفة بغية االقتراب من فهم  بنية االتصال يف اتمع، من فهم وضع الرجل كمرسل 

وميكن يف هذا اإلطار  التأكيد على أمر أساسي و كمنتج للرسالة، ووضع املرأة  خاصة، 

        املرأة يف اخلطاب املعريف االجتماعي يف اجلزائر، غياب كموضوع وهو عدم ظهور

و كهدف يف الدراسات االجتماعية واالتصالية، وهو الغياب ذاته الذي سجل حىت يف 

بيار ( ، وهو ما أفرز ما يعتقد  )4(الدراسات الغربية إىل السبعينيات من القرن املاضي

يف حني كان ، )5("لتسلط أو السيطرة الذكوريةا"بأنه    Pierre Bourdieu  )بورديو

 The  'التوافق اجلنسي' قد أثرى هذا النقاش بإجياده ملفهوم 1977سنة  )قوفمان(

Arrangement between the sexes  من أجل حتليل أكثر عمق للمعرفة االجتماعية

بيولوجية، ومن للمرأة  و لوضعها االتصايل ،حىت يتم جتاوز التحليل القائم على الفروق ال

  .  أجل جتديد الفهم اخلاص باتمعات



إننا نأمل أن حتمل كل هذه اإلشكاليات تنبيها كافيا  إىل هذا اال البحثي الذي 

من شأنه أن ينتج مادة معرفية  تؤدي إىل املسامهة يف إجياد بعض األجوبة عن ماضي 

يف اجلانب الثقايف، ألن الثقافة هي اتمع و مستقبله فيما تعلق بالظاهرة االتصالية، خاصة 

   .أساس االتصال كما يعتقد علماء انثروبولوجيا االتصال
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