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هجات ومعالجة الكالم
ّ
مة تصدر عن مختبر الل

ّ
ة دورّية محك

ّ
 مجل

ة  - 1جامعة  وهران
ّ
 الجزائر -أحمد بن بل

 

الهيئــــة العلمّيــــة 

 والاستشارّية

مـــــــــــــــــــــن دا ـــــــــــــــــــــ  

 الوطن

 

 

 

 

 

الهيئــــة العلمّيــــة 

 والاستشارّية

ن  ـــــــــــــــــــــــار  مـــــــــــــــــــــــ

 الوطن

 

ي دّرار.د.أ
ّ
ة/1جامعة وهران مك

ّ
 أحمد بن بل

ة/1جامعة وهران عبد امللك مرتاض.د.أ
ّ
 أحمد بن بل

 عّنابة/جامعة باجي مختار  ليفة صحراوي .د.أ
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 س ألاعلى للغة العربيةرئيس املجل صالح بلعيد.د.أ

 الشلف/جامعة حسيبة بن بوعلي عبد القادر شارف.د.أ

 املركز الجامعّي تمنراست رمضان حينوني.د
 البويرة/جامعة آكلي محند الحا  آيت مختار حفيظة.د

 عبد القادر فيدوح.د.أ

 أحمد حساني  د.أ

 جامعة البحرين

 جامعة إلامارات
 اليمن/جامعة صنعاء ي الد علي حسن الغزال. د.أ

 مّراكش/امللكة املغربّية عبد الّرزاق مجدوب.د.أ

 مصر/كلية آلاداب جامعة حلوان دمحم علي سالمة  د.أ
 فرنسا/2جامعة ليون   محّمد بسناس ي.د

 سلوى عثمان أحمد محّمـد. د

 فدوى العذاري .د

 السودان/جامعة النيلين

 تونس/جامعة سوسة
 الحيادرةمصطفى طاهر أحمد . د

 رفيدة الحبش.د

 ألاردن/جامعة اليرموك

 جامعة كندا

 السعودية/جدة.الكلية الهندية العاملية                                                  محـمد راشد الندوي  .د

م الشيخ عيد. د
ّ
 فلسطين/جامعة غزة إبراهيم أحمد سال

  فرانسييسكو مسكسو. د

 كزارهصالح عبد القادر .د

ة مدريد
ّ
 إسبانيا/الجامعة املستقل

 سوريا/حلبجامعة 
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شر
ّ
 :قواعد الن

 

ة 
ّ
هجات ومعالجة الكالم)الّتي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترّحب مجل

ّ
بنشر كّ  بحث علمّي، ( الل

هجات الجزائرّية والعربّية وإلافريقّية والعاملّية 
ّ
يهتّم بالفصحى في عالقاتها الّتكاملّية وصالتها الّتمايزّية بالل

ة ذلك، و لفّياته الّسوسيوثقافّية، والّسوسيولسانّية، إلانسانّية، و 
ّ
ر والّتأثير وعل

ّ
استبطان مواطن الّتأث

 .وألانثربولوجّية

 

هجة في 
ّ
عبّية، وصلتها بالل

ّ
قافة الش

ّ
راث والث

ّ
ة بكّ  البحوث العلمّية املهتّمة بالت

ّ
كما تهتّم املجل

 : املوضوعات آلاتية

 

عبّية والحكم، ألاقوا
ّ
عبّية، ألامثال الش

ّ
عبّي وامللحون، ألالغاز الش

ّ
عر الش

ّ
ل املأثورة، الش

ساء في مجاالت معّينة، 
ّ
هجّية املتداولة في مختلف املناسبات الجزائرّية، تعابير الن

ّ
البوقاالت، الّتعابير الل

 وتعابير الّرجال في حاالت معّينة، ومواطن تأثير املهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول 

هجة في املجال الّتعليمّي وإلاعالمّي ومواقع الّتواص  الاجتماعّي، وكذا في مختلف الفنون ألادبّية 
ّ
الل

 .والّتمثيلّية واملسرحّية

 

ة ألاساتذة والباحثين الّراغبين في املشاركة ببحوثهم العلمّية في 
ّ
ة وترّحب مجّددا بكاف

ّ
تنشر املجل

شر
ّ
روط آلاتية املجاالت املذكورة سلفا، وتقب  الن

ّ
 :وفق الش

 

 أن يتمّيز البحث باألصالة، والجّدة، واملوضوعّية. 

 أن يراعى في البحث املنهجّية العلمّية، وأن يلتزم صاحبه باألمانة العلمّية. 

 أن تكون إحاالت البحث وهوامشه في نهاية البحث. 

  ال تدع فراغا(Espace ) قب  الفاصلة والنقطة، ب  بعدهما، وال تدع(Espace )بعد الواو. 
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  ص بالعربّية ُيرس  البحث في شك  ملف
ّ
ة( word)مع إرفاق البحث بملخ

ّ
: عبر البريد إلالكترونّي للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسّية أو إلانجليزّية
ّ
 .، وآ ر بإحدى الل

 م من قب  هيئة علمّية متخّصصة في سرّية تاّمةتخضع املقاالت جميعها للّتحكي. 

 ة
ّ
 .البحوث املنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، وال تعّبر عن رأي املجل

 ال ترّد املقاالت ألصحابها نشرت أم لم تنشر. 

 اتّية
ّ
ص عن سيرته الذ

ّ
 .يرفق الباحث مقاله بملخ

 ة حّق الّتصّرف في ما له عالقة باملنهجّية العلمّية لل
ّ
 .مقالللمجل

mailto:majalatalkalim@gmail.com
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 17حمتويات العدد 

  6060    افتتاحّية افتتاحّية 

 توظيف اللهجة السوفية و صائصها في الرواية الجزائرية

سعاد حميدة.د  

عبد الحفيظ  -املركز الجامعي

 ميلة -بالصوف

6060  

هجيــــــــــــــــــــة في رواية ذاكــــــــــــــــــــرة املـــــــــــــــــــاء 
ّ
 الوظائف الل

 نافلةيوسف بن .د

  6060  شلفال–جامعة حسيبة بن بوعلي 

 من توظيف اللغة البسيطة إلى توظيف العامّية

 رحــــــــاب شرموطي :الباحثة

ة  11جامعة وهرانجامعة وهران
ّ
ةأحمد بن بل
ّ
  5500  أحمد بن بل

 اللغوي  من ألاحادية اللغوية إلى التعدد

                                        كاهنة عصماني: الباحثة                                          
  0077  تيزي وزوجامعة 

 توظيف اللهجة القبائلية والعربية 

 كريمة نعلوف . د

 جامعة بجاية

  

2222  

هجة الغليزانية  
ّ
غة العربية الفصحى والل

ّ
 توظيف الل

 اطمةفمقدم : الباحثة

ة  11جامعة وهرانجامعة وهران
ّ
ةأحمد بن بل
ّ
  112112  أحمد بن بل

 املعاصرة تداولية اللهجة الجزائرية في الرواية الجزائرية

 فاطمة سيدي عومر: الباحثة   

ة  11جامعة وهرانجامعة وهران
ّ
ةأحمد بن بل
ّ
  166166  أحمد بن بل

توظيف اللهجة العامية فيي املنطوق التعليمي و أثرها على 

 التحصي  اللغوي 

 نصيرة شيادي. د

 تلمسان  بلقايد جامعة أبي بكر 

 

162162  

 اللغة الوظيفية و املستويات التعبيرية

 في النص القصص ي الجزائري 

 د سعديأحم. د

  142142 شلفال–جامعة حسيبة بن بوعلي 

 توظيف العامية في النصوص الروائية

 صفية   بن زينة . د

 

 شلفال–جامعة حسيبة بن بوعلي 

  

107107  

 توظيف اللهجة الجزائرية في الخطاب إلاعالمي

 نورالدين دريم. د

 شلفال–جامعة حسيبة بن بوعلي 

 

170170  
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 الرحمن الرحيم
ّ
 الرحمن الرحيمبسم اّلل
ّ
  بسم اّلل

 حيةالافتتا

 

 
ّ
لُم : )إلى القّراء الكرام، مستلهمين قوله تعالى( الكلم)ة نقّدم مجل

َ
إليه َيْصَعُد الك

ّيُب 
َّ
نا أم ، في أن يحظى هذا العدد برض ى القّراء، ويتلّقى توجيهاتهم وإرشاداتهم، ( الط

ّ
وكل

ة من مقاالت، في مختلف 
ّ
وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات املجل

سانّية، واملوضوعات ألادبّية، واملجاالت الاجتماعّيةاملستوي
ّ
 .ات الل

وإّن ما في هذا العدد من مقاالت، انصّب على إنجازها مختّصون، ودعمها  

مون، وقد روعي فيها، أن تكون لها أبعاد فكرّية، و لفّيات اجتماعّية، وظالل إنسانّية
ّ
 .محك

ـ في موضوع  ّرابعدور العدد الومبتغى هذه الّدورّية، نصف الحولّية، ـ بعد ص 

هجات، أن تقيم العالقة الوظيفّية، بين أصالة التعبير الفصيح، واملنطوق 
ّ
هجة والل

ّ
الل

 منهما في موضعه، وترّده إلى 
ّ
هجّي الّنظيف، وأن تصّنف الغريب والّد ي ، وأن تضع كال

ّ
الل

هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. أصله وأصوله
ّ
هجة،  :وشعارنا في مجال الل

ّ
أّولهما تنقية الل

ة. وثانيهما ترقيتها
ّ
رقية، تتحّرك جميع موضوعات املجل

ّ
 .وحول الّتنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في  
ّ
ومّما نأمله من كّ  مشارك في هذه املجل

تنقية وترقية، مع تنويع في كيفّيات إلانجاز، كالوصف املفيد في . املستويين املذكورين

هجة، والّتعلي  املدّبر في مد رات ا
ّ
ة، والّتحلي  املوّجه إلى كيفّيات الّتعام  مع الل

ّ
ملجل

هجيّ 
ّ
 .الّتفكير الل
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ه تتجاذبه مرجعّيات  
ّ
هجّي وأصوله في الجزائر، أن

ّ
ومّما لوحظ عن جذور الّتعبير الل

ردات، عديدة؛ أّولها العربّية، وهي الفاع  البالغ الّتأثير في الّنطق وألاداء، صوتا ومف

ثّم ألامازيغّية بكّ  أبعادها الّتاريخّية والاجتماعّية، وتلويناتها الّصوتّية، . وتراكيب، وأساليب

فظّية
ّ
ركّية بمفرداتها؛ وتراكيبها في مث  . وعددها كثير. وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت

ّ
بايلك، : )ثّم الل

لها في طبقات املجتمع وتعاب( وقهواجّي و زناجيّ 
ّ
وهي كثيرة . يره عن حاجاتهوالفرنسّية بتوغ

راكيب، في مث 
ّ
ثم ( مرسوات، وطاكسّيات وشامبرات: )أيضا، مندّسة في املفردات والت

ذرات من لغات عاملّية كالهندّية، والباكستانّية، والفارسّية، والعبرّية، 
ّ
إلاسبانّية، وبعض الش

 .وغيرها، ويشيع هذا في أسماء ألاعيان بخاّصة

هجات، ومالحظة وظائفها وتوظيفها في مجاالت الحياة،  وباعتماد املسموع من 
ّ
الل

وبمحاولة الّتصنيف حسب الّتوظيف، والاكتمال في مجاالت الاستعمال، نرسو على ما هو 

 .عملّي، وظيفّي، فاع  في مجاالت الحياة، ثّم منه تكون املنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
ومسارا، ومعالم، وغايات،  منهجا، وماّدة، وموضوعا،( الكلم)هذه إملامة بمجل

 .وأهدافا، وعلى املشاركين اعتمدنا في إنجاز ألاعمال، وعلى هللا توكلنا في كّ  حال

 

 

 

ة  
ّ
 .هيئة تحرير املجل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

8 

 توظيف اللهجة السوفية وخصائصها في الرواية الجزائرية

 (رواية ليلة هروب فجرة ألحمد زغب أنموذجا)

سعاد حميدة.د  

 ميلة -عبد الحفيظ بالصوف -املركز الجامعي                                                                             

 :تمهــــــــــــــــيد

لقد أصبح اليوم مألوفا لجوء الكتاب وألادباء في أعمالهم ألادبية إلى استخدام اللهجة     

القصص أو الروايات، فإلى جانب اللغة الفصحى املحكية أو الدارجة أو العامية وذلك قي 

التي يكتبون بها نتاجهم إلابداعي، أصبحت الاستعانة باللهجات الشعبية مما هو معروف، 

ما هو ترجمة للواقع نفسه،وهذه اللهجة حيث  أن توظيف العامية في النص ألادبي، إنَّ

لعم ، وهي لغة الحياة، وكثيرا أداة التواص  في البيت، والشارع، وا -املحكية  هي في الغالب

ممن يستهويهم توظيفها ، يرون أن الاستعانة بالعامية إلى جانب الفصحى، إنما يثري املعجم 

اللغوي، ويمد الجسور بين مختلف اللهجات  من جهة وبينها وبين الفصحى من جهة أ رى ، 

ليلة ) ب بعنوانولقد لفت انتباهي وأنا أقرأ إحدى التجارب الروائية للدكتور أحمد زغ

توظيف  اللهجة السوفية، وذلك باالستعانة بمختلف عناصر التراث الشعبي ( هروب فجرة 

، فأردت أن أدرس ما وظفه الروائي ....(ألغاز -أمثال شعبية –شعر شعبي  –أغاني شعبية ) 

من جانب لساني داللي للكشف عن العالقة بين اللهجة السوفية واللغة الفصحى ومدى 

  بينهما، فما مفهوم اللهجة؟ وما عالقتها بالعامية؟ ما طبيعة التنوع اللهجي في التدا 

الجزائر؟ ما عوام  تشك  اللهجة السوفية؟ ما الخصائص اللسانية في  نماذ  من اللهجة 

السوفية املوظفة في الروائية؟ ما الهدف الذي يرمي إليه الكتاب حين  يوظفون اللهجات في 

 .نحاول   كشفه في هذه املدا لة البسيطةكتاباتهم؟ هذا ما س

هجة -1
ّ
 :املفهوم  اللغوي لل

ِهج باألمر لْهًجا و لْهو  » ورد في لسان العرب بخصوص مادة لهج قول ابن منظور       
َ
ل

َهَج كالهما
ْ
َهٌج بهذا ألامر: ،وأل

ْ
َهَجْتُه به، و يقال فالن ُمل

ْ
أي مولع : أولع به واعتاده  وأل

هي لغته التي جب  عليها، : فالن فصيح اللهجة، واللهجة: ويقال...جرس الكالم: واللهجة....به

،وجاء من معاني اللهجة كذلك في املنجد في اللغة العربية قول 1«فاعتادها ونشأ عليها
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جرس الكالم وأسلوب اللفظ، صفة التعبير عن حاالت نفسية وعن مضمون » صاحبه 

 .2«(غّير لهجته() لهجة حازمة)الكالم

والدراسات اللسانية الحديثة اهتمت باللهجات، ومما ساقته بخصوص هذا املصطلح     

ليدل على محكية كانت أو الزالت متداولة في رقعة من التراب الوطني، مقارنة » أنه يستعم 

والواضح من التعريف السابق أن اللهجة  6«باللغة العامية املسماة أيضا اللغة املعيارية

افي محدد، قد يخالف آ ر قريب منه، واملعنى أن الرقعة الواسعة قد مرتبطة بمجال جغر 

 .تتسم بنوع من التعدد اللهجي

 :املفهوم الاصطالحي للهجة -2

طريقة معينة في الاستعمال اللغوي، توجد في بيئة  اصة من » اللهجة في الاصطالح  تعني

كالمية ملجموعة  قليلة من العادات ال»، كما يعرفها البعض بأنها  4«بيئات اللغة الواحدة

، و معنى ذلك أن اللهجة  منبتها بيئة تصغر و 5«مجموعة أكبر من الناس تتكلم لغة واحدة

وبيئة »تنبثق عن أ رى أشم  منها هي أص  لها، ويؤكد ذلك الدارس إبراهيم أنيس بقوله 

ا اللهجة هي جزء من  بيئة أوسع وأشم  تضم عدة لهجات، لك  منها  صائصها ولكنه

تشترك جميعا في  مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه البيئات 

بعضهم ببعض، وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فْهًما يتوقف على قدر الرابطة التي 

، حيث البيئة ألاشم  وألاوسع هي ما يسمى باللغة وعالقتها 0«تربط بين هذه اللهجات

الخاص، حيث ينضوي تحت جناح اللغة عدة لهجات تتمايز فيما باللهجة هي عالقة العام ب

الصفات التي تتميز بها اللهجة  فتكاد تنحصر في  ألاصوات وطبيعتها وكيفية »بينها، و

 .7«صدورها، فالذي يفرق بين لهجة وأ رى هو بعض الا تالف الصوتي في غالب ألاحيان

الواضح للجميع، وقد  اض فيه كثير من والا تالف بين اللغة واللهجة هو ألامر           

بيئة الفصحى »الدارسين فوضعوا الخطوط العريضة بينهما، فاعتبر الدارس دمحم عيد أن 

مثال تختلف عن بيئة اللهجات، إذ تستعم  ألاولى عادة في املواقف الجدية والعامة  طابة 

قفة فعال أو التي يفترض أو تأليفا أو محادثة، وهي بذلك ترتبط ببيئة  اصة هي البيئة املث

فيها الثقافة، و هي أيضا املستوى الذي يراعى في مواقف الخطاب العام الذي يتخطى حدود 

واللهجات عامة ذات بيئة  اصة، إذ تستخدم في شؤون الحياة ...إلاقليم الضيق فعال

 .0«العادية، ولع  هذا يفسر تعدد لهجات اللغة الواحدة وتنوعها
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العربية ظ  مرتبطا بمجاالت جغرافية ضيقة، فلم تحاول أي منها ومجال اللهجات     

منازعة العربية الفصحى لتح  مكانها ذلك أن الاهتمام كان منصبا على اللغة الفصحى،  

فنظرتهم إلى هذه اللهجات اتسمت باالزدراء ألن إيالءها أي نوع من الاهتمام سيخلق فرقة و 

قد  تحّدث عن هذه الفكرة الباحث عبد الغفار حامد تشتتا بين أفراد ألامة إلاسالمية، و 

وملا أ ذ العلماء في كتابة اللغة وجمعها و تدوينها، نظروا إلى اللهجات على أنها » هالل بقوله 

ش يء ال ينبغي الاهتمام به، ألن املهم هو الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم، ويمكن فهمه 

لنبي الكريم، وهنا توافروا على الاهتمام بالفصحى على أساس دراستها ، وكذلك فهم سنة ا

وأ ذ العلماء ينظرون إلى اللهجات على أنها انحراف عن اللغة املثلى ...ونبذ اللهجات

،ونسبوها إلى العامة والسوقة،ورموا بعضها بالرداءة  أو املذمة كما فع  ابن فارس في 

نصب على تلك القريبة في ، و لع  الاهتمام ببعض هذه اللهجات ا2«كتابه الصاحبي

 . صائصها من الفصحى ال غير

ومع وضع العلماء لقواعد اللغة و النحو كان ألاساس بالنسبة لهم هو اللغة الفصحى و        

إ ضاعها للقوانين »بقية اللهجات هي ما يجب أن ينصهر تحت إطارها، فحاولوا دوما 

 .16«هم  رموها بالقبح أو الشذوذ أو الرداءةاللغوية العامة، إن طوعا أو كرها ، فإذا ثأبت علي

وقد أبانت جّ  الدراسات أن النتشار الفصحى أسباب مهمة، قد سّماها الدارس املهتم      

السلطة العليا املتحكمة في انتشار لغة ما على حساب أ رى، و " أنيس فريحة" باللهجات

يني، و العام  ألادبي باإلضافة قد عّدها في عوام  عدة منها العام  العسكري، العام  الد

إلى العام  الاجتماعي الطبقي، و قد يجتمع أكثر من عام  ليكون سلطة عليا تساهم في 

ترسيخ جذور لغة و بسط نفوذها على حساب أ رى، وبخصوص اللغة العربية الفصحى، 

لكريم من لهجة حجازية نجدية إلى مرتبة  أدبية سامية بفض  نزول القرآن ا»فإن ارتقائها 

، ورغم أن هذه 11«واللغة العربية مدينة بحياتها وباحتفاظها بشكلها القديم للقرآن...بها

العربية الفصحى حازت على املساحة ألاكبر و التفت حولها ك  القبائ  لتكون اللغة 

الرسمية  املشتركة بينهم، فإن ك  قبيلة احتفظت ببعض  صائص لهجتها ألاصلية، 

ت صوتية ،مرتبط ءات القرآنية وما اشتملت عليه من  صفاوانعكس ذلك في القرا

إلى أشهر القبائ  القرآنية، ألنها »، وهذه الصفات  الصوتية تنتمي باللهجات العربية

الصفات التي شاعت في معظم قبائ  العرب، والتي تأصلت في لهجاتهم، فاتخذ القّراء منها 
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القرآن بلهجة و لغة موحدتين، فقد أباح ، فبالرغم من نزول 12«نماذجهم  في فن القراءات

 .في قراءته الخرو  عن ذلك النموذ  املوحد تيسيرا على الناس و تأليفا لقلوبهم

 :بين العامية واللهجة -4

البد أن نشير إلى أن مصطلح العامية قد يتدا   مع مصطلح اللهجة وهناك من       

حادثات التي ال تخضع إلى قوانين الدارسين من يعتبرهما كمترادفين يستعمالن في امل

هي التي » وضوابط تحكمها، ألنها تتغير بتغير ألاجيال والظروف املحيطة بها، والعامية 

تستخدم في الشؤون العادية،التي يجري بها الحديث اليومي، و يتخذ مصطلح العامية  

لدار ، واللهجة أسماء عدة عند بعض اللغويين املحدثين  كاللغة العامية، والشك  اللغوي ا

الشائعة، واللغة املحكية واللهجة العربية العامية، واللهجة الدارجة واللهجة العامية 

، 16«الخ...والعربية العامية ،واللغة الدارجة، والكالم الدار ، والكالم العامي ولغة الشعب

وإن كانت اللهجة تشارك العامية في هذه الخصائص فكليهما يستخدمان في ألاحاديث 

اليومية  فال يراعي املتكلم فيهما القواعد النحوية والصرفية التي يجب أن يلتزم بهما في 

الخ فاللهجة من جانب آ ر هي أحد متفرعات ...الفصحى لغة ألادب والشعر والفكر 

هي »العامية، ولقد أشار الدارس أحمد زغب إلى قضيتي العامية  اللهجة ، إذ اعتبر العامية 

، 14«تها ملسايرة أوضاعها املختلفة، أما اللهجة  فهي تأديات مختلفة للعاميةلغة العامة أنشأ

والقضية أصبحت جلية حيث أن العامية واللهجة متدا الن  فالناس يتواصلون في حياتهم 

 .اليومية بالعامية ولكن لك  مجتمع عامية مطبوعة بلهجة  اصة به

 :التنوع اللهجي في املجتمع الجزائري -5

إن الامتداد الشاسع الذي تتميز به الجزائر قد منحها تنوعا لهجيا،وفقا ملا تنفرد به ك         

قد تشترك  »لهجة من عبارات ومفردات، قد يقتصر تداولها على رقعة واحدة  من جانب  أو 

مجموع املحكيات املتداولة هنا وهناك في تداول تعابير جامعة، وفي تقاسم سمات لسانية 

ألامر الذي يجعلنا  أن نحكم على هذه اللهجات بالتدا   تارة والا تالف  ، وهو15«مانعة

تارة أ رى ، حيث ا تالفها في املجتمعات يتم وفقا لرأي الباحث علي القاسم في ضوء 

ا تالفات لغوية منتظمة تتصف بها املناطق الجغرافية و البيئات الاجتماعية الاقتصادية، 

الصوت والنحو : الفات في اللغة على جميع املستوياتالفروق أو الا ت»  فتظهر حسبه 

 10«واملعنى و املفردات
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والتنوع اللهجي في الجزائر و في غيرها من ألاقطار تكمن وراءه جملة من ألاسباب        

الانعزال بين بيئات الشعب :  كان قد لخصها الباحث إبراهيم أنيس في عاملين هما والعوام 

هجة السوفية  هي أوال وليدة العام  الواحد ثم الصراع اللغ
ّ
وي نتيجة غزو أو هجرات، والل

فحين نتصور لغة من »ألاول مثلها مث  أي لهجة جزائرية أ رى ،وحسب قول الباحث 

اللغات قد اتسعت رقعتها، وفص  بين أجزاء أراضيها  عوام  جغرافية أو اجتماعية، 

إلى لهجات عدة، فقد تفص  جبال نستطيع الحكم على إمكان تشعب هذه اللغة الواحدة 

أو أنهار أو صحارى أو نحو ذلك  بين بيئة اللغة الواحدة ،ويترتب على هذا الانفصال قلة 

احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، أو انعزالهم بعضهم عن بعض، ويتبع هذا 

ور قرن أو  قرنين أن تتكّون مجاميع  صغيرة من البيئات اللغوية املنعزلة التي ال تلبث بعد مر 

، يضاف إلى 17«أن  تتطور تطورا مستقال ، يباعد بين صفاتها و يشعبها إلى لهجات متميزة

ذلك العام  التاريخي، وكما هو معلوم أن الجزائر كانت ميدانا للعديد من الاضطرابات و 

د تنوع لهجي في مختلف أطرافها، فنجد اللهجة العاصمية 
ّ
السياسات ما ساهم في تول

الخ من اللهجات املترامية في ... لقسنطينية والوهرانية والتلمسانية والسوفية والعنابيةوا

أنحاء الجزائر، حيث لم يمنع هذا الز م اللهجي من وجود لهجة جامعة، يتحقق بها 

 .تواصلهم وفهمهم لبعضهم البعض وفهم الغير لهم

التي اهتمت باللهجات الجزائرية  كما ال تفوتنا إلاشارة إلى بعض الدراسات ألاكاديمية      

الذي اهتم فيه " بلقاسم بلعر " رغم محدوديتها، فقد وقع بين أيدينا مؤلف الدكتور 

بدراسة لسانية للهجة بني فتح بجيج ، وكشف فيه عن ك  الخصائص لهذه اللهجة، ثم 

ـــ" أحمد زغب"مؤلف الدكتور  يدان لهجة وادي سوف، ومازال امل: الذي عنونه هو آلا ر بـ

 صبا ينتظر مبادرة الدارسين في ك  أنحاء الجزائر من شمالها لجنوبها، و من شرقها إلى 

 .غربها لكشف وعرض هذه اللهجات

ل اللهجة السوفية -6
ّ
 :عوامل تشك

، فإن هناك "إبراهيم أنيس"باإلضافة إلى العاملين السابقين الذين ذكرهما الدارس         

تتمث  فيما : عوام  شعبية: ثر في تشك  اللهجة السوفية وهيعوام  أ رى كان لها كبير ألا

بين سكان املنطقة املختلفة من فروق في ألاجناس والفواص  إلانسانية التي ينتمون إليها، 



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

01 

، وجميع العوام  املذكورة سابقا كانت مساهمة في تشك  10«وألاصول التي انحدروا منها

 :اللهجة السوفية، و بخصوص

تحدث كثير من الباحثين عن انعزال املنطقة ووعورتها، حتى أن الغزوات : ول العامل لا * 

القديمة كانت دائما تتوقف عند أبوابها، وال تتوغ  فيها العتقاد الغزاة أن املنطقة غير 

صالحة للحياة، وهم يجهلون ك  ش يء عن املجموعات التي استقرت بها، لذلك كانت 

 .ملناطق ملجاورة وادي ريغ والزيبان والجريدالصالت ضعيفة بين سكان املنطقة وا

فيجمع املؤر ون أن احتكاكا قويا بين القبائ  ، التي تواجدت في املنطقة، :  العامل الثاني* 

وبخاصة  زناتة وعدوان من جهة، وزناتة  وطرود وعدوان من جهة ثالثة ،وسواء أكان ذلك 

لحروب أحيانا فقد ترك في اللهجة آثارا  الاحتكاك باملجاورة واملصاحبة حينا، أم بالصراع وا

واضحة، تبدو من  الل التطور الداللي لأللفاظ الذي يعكس ظالال من هذه الصراعات، 

 .أو من  الل الاقتراض اللغوي لطائفة من ألالفاظ البربرية

كما أن للخصائص الجغرافية والطبيعية للمنطقة، والخصائص : العامل الثالث*

ة أثر في تكييف اللغة، السيما بتغير داللة ألفاظها لتالئم هذه الطبيعة الزراعية والعمراني

الرملية الوعرة واملناخ الحار والجاف، والنمط التقليدي في غراسة النخي  ورعي إلاب ، 

وتتبع طبيعة ألارض بتضاريسها املختلفة وطبيعة نباتاتها، ثم إن القبائ  التي اجتاحت 

لى أصول عربية، أما القبائ  التي تعود إلى أصول بربرية املنطقة وسيطرت عليها تعود إ

 .12«وبخاصة زناتة، فقد نزحت إلى املناطق املجاورة 

       
ّ
ومجم  القول أن هذه العوام  قد ساهم ك  واحد منها بحد كبير أو قلي  في تشك

 .اللهجة السوفية دون أن ننفي وجود عوام  مطبوعة بطابع نفس ي أو اجتماعي و غيره

 :للدكتور أحمد زغب" ليلة هروب فجرة"ملخص رواية  -7

الرواية تحكي عن املجتمع الّسوفي في فترة زمنية ماضية، ناقال صاحبها مالمح الحياة لدى      

فئة البدو الرح  وفئة مقابلة هي فئة ساكني القرى والحواضر ،حيث تختلف القيم لدى 

 املجتمع املجتمعين ال تالف النمط املعيش ي لديهما، وي
ّ
حدث أن  يتجاور املجتمعين إذ يحط

البدوي املرتح  متمثال في قبيلة أوالد حامد ، الذين ال يمتلكون إال مواشيهم يرتحلون بها 

وا قريبا من قرى  تسمى 
ّ
متى جاءهم الرواد ليخبروهم بنزول املطر في مكان ما ، وقد حط

م، وقد عرف املجتمع ألاول  بتفوق الخبنة  والنخلة والعقلة، وتوطدت عالقات الجوار بينه
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شبابه في  أمور الفروسية والرقص وحم  البندقية وألعاب البارود والشعر البدوي، فيما 

تق  اهتمامات أه  القرى بمث  هذه ألامور لكثرة انشغاالتهم بأعمالهم الزراعية في 

 .الواحات وغيرها من ألاعمال ألا رى 

ارود و إلقاء الشعر ا بإحياء أعراسه على إيقاع البولقد عرف املجتمع الّسوفي عموم    

 بات أنفسهم،ألنهما يتقابالن صفانوالزقايري، التي يحّضر لها الشبان والشا ورقصات الّنخ

ويقومون ( القرابيلة) فيشكالن حلقة، صف الشبان يمسكون فيه آلة إطالق البارود

و لصف الثاني للنسوة والفتيات بحركات منسقة ومنسجمة مع إلايقاع، ثم يطلقون النار، 

على ألا ص بحيث يرسلن فروعهن الطويلة واملنسدلة على الظهر والكتفين،والحرام 

ب ، والتسابق لهذه الرقصات 
ّ
ألاسود املزدان بشرائط ملونة يؤدين الرقصات على قرع الط

ومن  وتعلمها فرصة ال تيار  شريك الحياة فكال منهما يستعرض مهاراته ليجلب إلاعجاب،

الشاب الحمداوي البدوي الذي فاق شباب قبيلته مهارة " عايش"هنا تبدأ الحكاية، حكاية 

وعنفوانا  الل استعراضات ألاعراس، فأسر بذلك قلب ابنة أحد أعيان القرية و أثريائها 

والتي أص  اسمها مباركة واعتادوا مناداتها هكذا، وهو آلا ر قد وقع في حبها بعدما " باكي"

وهي ما تزال صغيرة في ألاعراس التي أْحيٌوها، وكليهما  ينتظر بفارغ الصبر حف  زفاف  ملحها 

 .عامر أخ باكي ، ليريا بعضهما   اصة وأن عالمات النضو  قد بدت عليها

عايش وباكي يقعان في حب بعضهما متناسيان ألاعراف التي ال تقب  الزوا  الخارجي     

الدائم ألنهم ال يملكون أرضا لهم، عايش يهيم بحب  و اصة من البدو لفقرهم وترحالهم

أو باكي فهكذا أعطاها اسما يعشقه ويردده في ألاشعار وألاغاني وقد انكشف ألامر " فجرة"

بعدما رمى لها عمامته في الرقصة ألاولى، ورشها بقارورة عطر في الرقصة الثانية تلك هي 

 .ها الا تيارعالمات إلاعجاب والرغبة في الزوا  بمن وقع علي

بانكشاف ألامر أوالد حامد يتفقون على  طبة الفتاة  وفا من عادة عرفها املجتمع       

البدوي و هي هروب الرج  بالفتاة في حال رفضه، هم موقنون من الرفض فباكي ابنة 

الحفناوي  أحد أثرياء القرية وأعيانها، و تزويجها بدويا مرتحال  مما هو غير مقبول عندهم، 

لخوف من هاجس تهور عايش وهدم أواصر الجيرة التي بنوها، فلطاملا كانت هذه القرى وا

سندا لهم في ألايام الصعبة، والد الفتاة يقرر تزويجها عنوة البن عمتها، فيحضرون للعرس 

 فية إلقامته دون الضجيج املعتاد، أوالد حامد يوهمون عايش أن عرسها مؤج  لشهور 
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مصمم على تنفيذ مخطط تهريبها بعد الاتفاق معها سابقا عن  بسبب قلة املحصول، وهو

طريق وساطة أ ته، ولكن إيهام  رجال قبيلته بأن  زواجها مؤج  ،جعله يؤج  مخططه 

لوقت اقتراب العرس، العرس يقترب و وف الفتاة يزداد، ألاعرف البالية تخنقها ،وإرادة 

تطيقه، تفكر وتفكر و تفكر، لتقرر أ يرا  قبيلتها تفرض عليها تسليم نفسها ملن ال تحبه وال

قلب املوازين، ستهرب إليه هي، هي من ستقوم بدور الرج ، ستصغره في عينه أوال وفي عين 

قبيلته وأقرانه، ولكنها ألج  حّبها ستضحي، ألاهم أن  تربحه زوجا وحبيبا، فال أهمية لقيم 

على وصالها، فالحب والوصال  الرجولة والبطولة في وقت ستزف لغيره، وهو فاقد للقدرة

تضحية من الطرفين، هكذا اقتنعت و هكذا نفذت مخططها منطلقة من مورد البئر قب  

 .يومين أو ثالث من موعد زفافها

الفتاه تنطلق وقت املغرب راكضة يدهمها اللي  وتتعثر وتنزف متجهة اتجاه قبيلة أوالد        

د ألي أثر لها، يُعون ألامر  ويمتطون أحصنتهم حامد، يفتقدها ألاه  وقت العشاء، ال وجو 

بحثا عنها، إن آثار رجليها توحي باتجاهها ألوالد حامد، تص  الفتاة نازفة، تستقبلها النسوة، 

يلحقها الركب غاضبين، ويرفض تسليمها  وفا عليها إال عن طريق شيخ الجامع، ألاب 

البا منه أن يقطع شعر ها، ففع  يقسم بقطع رأسها،والشيخ يقدمها إليه ليبّر بقسمه، ط

( ابن عمتها)العرباوي ألاب، وهدأت النفوس وصار واجبا أن يقب  بتزويجها لعايش، ألن 

 .سحب رغبته في الزوا  منها

العايش يكره نفسه ألنه لم يقدم هو على الهروب بفتاته، يلوم أهله ويشعرون بالندم،        

بتعجي  الزوا ، إنها تنتظر حتى يطول شعرها فال هو يطلب رؤية حبيبته وال هي تطلب 

فرغم ك  ألاحداث، تريد أن تسدله و ترقص لحبيبها رقصة النخ ليلة زفافها، ألايام تنس ي 

ألاب حقده على عايش ويشترط إقامة العرس في القرية، يقام العرس و يبنى له بيت وينتق  

يم وهربت لحبيبها، أحس أنه فقد إلى قرية أصهاره ، فمنذ اللحظة التي قلبت فيها فجرة الق

أحد أهم قيم الرجولة التي يتميز بها البدو، ثم أنه اكتشف أن البادية ال وقت فيها للفراغ 

فاألعمال كثيرة، لقد أصبح الذراع ألايمن لصهره رفقة ابنه عامر وقرر أن يمض ي حياته 

 .هناك مع حبيبته وزوجته
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 ":ليلة هروب فجرة" واية مظاهر توظيف اللهجة السوفية من خالل ر  -0

لقد أتت هذه الرواية مدعمة في متنها بتوظيف اللهجة السوفية متمثلة حينا في ألاغاني     

الشعبية وحينا في ألاشعار وألامثال الشعبية وحتى تسميات يطلقونها على كثير من ألاشياء، 

سنحاول الوقوف  كما وردت في أحايين في حوارات باللهجة السوفية بين شخصياتها وهو ما

 .عنده

 :لاغاني الشعبية -أ

لقد وظف الروائي في مواضيع عديدة من الرواية مقاطع من الغناء  الشعبي انعكست     

 فيها اللهجة السوفية بجالء 

رقم املقطع 

 الغنائي

 املقاطع الغنائية

 املقطع لاول 

 

اْر ْبِعيْد  اْر ْبعِ ... َحِبيْب َجاِني... ِفي الدَّ َحِبيْب ... يْد ِفي الدَّ

اْر ْبِعيْد ... َجاِني و ُجوَبْه ُوْمَهاِميْد ... ِفي الدَّ
ُ
ْحِبيْب ... ُدون

 26َجاِني

اِل         املقطع الثاني
َ
ْه  ُوالِخيْ  ِتْبِغي امِلش

َ
ِويل  الُعْرْس َيْبِغي الدَّ

اِلي    
َ
اْن غ

َ
ا ك
َ
ْص ِإذ

َ
ْه  َيْر 

َ
ِبيل
َ
َرْ  ِم الق

ْ
ي   ِ

ّ
 .21َوالل

 الثاملقطع الث

 

 

اِطْر      
َ
ا ِلي ْبخ

َ
ذ
ْ
 ِمْن  

َ
ْي                 ْوال ْي ُو الجَّ

ْ
ش 
َ
 َعِييْت ِم امل

َناِطْر     
َ
ق
ْ
اْس ِبيْن ال َبْي                َعسَّ

ْ
ْر ال

َ
 22َجَرى ِلي ِكي َعْسك

 املقطع الرابع

 

 

 

ْر ِسِعيْد               
ُ
 
َ
َباَرِك ْوال

ْ
َهاْر مِل ا النَّ

َ
 َهذ

ْد ْوِسيِدي ْعِبيْد                ي َحَضْر ُمَحّمِ ِ
ّ
 ٌوال

َباَرْك َيا ُموِمِنيْن                
ْ
َهاْر مِل ا  النَّ

َ
 َهذ

اْزِعيْن             
َ
ِدْه ِلَفْو ف

َ
ْوال
َ
ْد َعِلّيْ َوأ ّيِ

 .26السَّ
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ِذي               املقطع الخامس
ْ
ا 
َ
ْجَرة ِمْن ت

َ
 ........َيا ف

              
َ
اَيْب َما ن

َّ
ْش الش

ْ
ذ
ُ
 ها ها... ا 

ُروْس            
ْ
 الَعت

ْ
 ها...ها...ِلْحَية

اْن ْحِبيِبي           
َ
 ك
ْ
ذ
ُ
ا 
َ
 ها...يا ها...ن

وْس          
ُ
ل
ْ
ْش ف

ْ
ُرط
ْ
ش
ُ
 .24...يا هاها... ُوَما ن

ْجَرْه َراِجْ  ُمْش ْمَرا املقطع السادس
َ
ُعوَراء....ف

ْ
ْه ال ِجيَّ

ْ
ِعل
ْ
َسْه ل

ْ
 25َبخ

ْد َيا  طع السابعاملق ْ َيا ُمَحمَّ
َّ
ْق اّلل ِبي ِمْن َسبَّ ى الّنِ

َ
 ْعل

ْ
ة
َ
ال ي ِوالصَّ ْقْت َرّبِ

َسبَّ

 20َعِلي

 .جدول يوضح أهم ما وظفه الروائي من مقاطع غنائية في متن الرواية

كما عمد الروائي إلى توظيف مقاطع شعرية شعبية ظهرت في املتن،   :الشعر الشعبي  -ب

 :في الجدول آلاتي وهو ما سنعرضه

رقم املقطع 

 الشعري 

 املقاطع الشعرية

 املقطع لاول 

 

 

 

 

 

 

 

ْفَجاْر 
َّ
ْضَوى ِم ل

َ
ْجَرهْ ... أ

َ
ْك َيا ف دَّ

َ
  

ْفَجاْر 
َّ
ْضَوى ِم ل

َ
ْجَرهْ ... أ

َ
ْك َيا ف دَّ

َ
  

ْجَرى ... ْعُيوِنْك َجْدْي الّرِيْم 
َ ْ
وْح امل

ُ
 ِفي ْسط

ّيْ ِفيَناْر َيا ُسوْد  اْر َيا َضاْوَيْه ض َ
َ
ْنظ
َ
 ل

َراَيا اْد َبّيْ السَّ
َ
ْجَباْل ِكيَما ش

َ
اْيَدْه ِبيْن ل

َ
 َيا ش

اْر 
ّ
ْ  َحك

ُ
ْب ك

َ
ل
َ
 ِزيِنْك غ

َياْر 
ْ
وْق ِلخ

ُ
 ِجــــــــــــي ف

ْ ْوَما َداْر 
َّ
ْ  اّلل صَّ

َ
 ْوَما ف

اَيا
َ
وق
ُ
ْ  الّزِيْن ال

صَّ
َ
 .27ف
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 املقطع الثاني

 

 

 

ْرْ   ْرَباْن ِوالسَّ
َ
 ُصْبْت َعاِبْر ْوط

َ
ْه  ال

َ
ْن           ُواِلُبْنْدق

َ
ال
ْ
َصغ

ْهَداَبهْ 
َ
ْ  أ حَّ

َ
وَصْ  ْمك

ُ
َياْن ن

ْ
ْرْ  َمل

ُ
 ْبخ

اْن              ِوْعُيوْن 
َ
ْدْر  َيْدك ْضَباْن َع الصَّ

ُ
اْح ق

َ
 ط
ْ
ِثيث

َ
غ
ْ
ى ال
َ
ُمول

َياْن ِفي ْيِديْن َجاَبْر ْصَواَبهْ 
ْ
ل
َ
َراْت ط

ْ
 َدق

رْ 
َ
ْمَزاْن ل

َ
 أ
َ
 َبْرْق ف

ْ
ُدوْد ِكيف

ْ
ْدْر ُو   ُمْرَجاْن     ِوالصَّ

ْ
اف

َ
ش

َراَبهْ 
َ
اْح َراِوي ش

فَّ
ُ
 ِبْزِويْز ِمْزَياْن  ت

ْد 
َّ
ِبيْت ْيَوق

ْ
 ِكَما َجاْن    َع ال

ْ
ْسِقط

ُ
اْن ت

َ
يْ   ُوْدك ِ

ّ
 َدْهِلْس الل

ْ
ِكيف

اَبهْ 
َ
ْسخ

َ
 20َعْصَراْن َحاِفْ  ْمَعْرِجْن أ

 املقطع الثالث

 

 

ْه َح 
َ
َزْم ِكي ِلَفْن ل ْرٍح الّرِ

َ
 َراِيْر ف

اِيْر 
َ
ْن ث
َ
ِفت
ْ
 َبَدا ال

َداِيْر  اْو ِعْقْد الّنِ
َ
َفْو  ش ِ

ّ
 22ْعَياْد الل

 املقطع الرابع

 

 

 

 

 

َعِقْرَبْه َباْن 
ْ
َزاْن ِفي ال

ْ َ
ِوي ِبيْن مل  َبْرْق الّضِ

هْ 
َ
ي ِنِحيل  ِلَراض ِ

ْ
ف ِ
ّ
ل
َ
اْن  

َ
ش
ْ
ِ  َعط

ُ
ْه ِروي ك

َ
 ِسيل

 
َ
اْن ِكَما َزْرْع ف اْن ْعِقيَفْه ْوِلْسِلْس ْوَبدَّ  دَّ

هْ 
َ
يل ِ
ّ
ِقل
ْ
َياْسَرْه َوال

ْ
َماْن َع ال

َ
ْر ال

ْ
 َرّبِ ِسَبْ  ِست

اْن  زَّ
َ
اْن ف ْن َحتَّ

َ
َصْحْن ِغيال

ْ
يْسِري ل ِ

ّ
 ِم ل

هْ 
َ
يل ِ
ْ
  امل

ْ
ْحِرث

َ
َدا ِويْن ت

ْ
يَباْن ق َفاِيْض الّزِ

ْ
 ْدِهْم ن

ْدَراْن 
ُ
ْرْض غ

َ
ِكيَفاْن ِفي ل

ْ
ِدْق ال

ْ
ْمَياَهْه ِتَدق

َ
 أ

ْ  ُهوْد َيْفِعْم 
ُ
هْ ك

َ
َضْ  َواِفي ِجِميل

َ
َياْن ِمْن ف

ْ
 ْوَمل

ِحيَواْن 
ْ
ْم ال ّجِ

َ
اْن ن ى ُمْش َمتَّ

َ
ي َعط ِ

ّ
 ٌو الل

هْ 
َ
اِدْم ِيِقيل

َ
اْي ِمْن َجاْه ِعْرَياْن ِمْن َجاْه ن سَّ

َ
 66ك

املقطع 

 الخامس

ي ِ
ّ
اْي ِميْن ْيَون َونَّ

ْ
اِطْر  َما َعاْد ِلل

َ
ق
ْ
اْس َصّبِ ال

َ
ْنط
َ
ق
ْ
اْن ِم ال

َ
َيا ك

ْ
  61ل

ملقطع ا

 السادس

اْر ِعيَنْه  ْرِقْد َساَعْه  ِمْن َصاِحْب َجعَّ
ُ
ْسَهاْر َما ن

َ
َعاِني ِفي ل

ْ
ن

ّياَعهْ 
َ
 62ل
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 .جدول يوضح أهم ما وظفه الروائي من مقاطع شعرية في متن الرواية

 .وردنا  هذه ألامثال حاضرة في متن الرواية: لامثال الشعبية -ج

رقم املثل 

 الشعبي

 لامثال الشعبية

  املثل لاول 
ْ
اف
َ
ط
ْ
  َما ْيِجــــــــــــــــــي ِمْنٌه ُمخ

ْ
ُرف

ْ
ي ش

ّ
ُعوْد الل

ْ
 66ال

يَعِة ِإْبِليْس  املثل الثاني ْت ِزّرِ
ْ
ِبن
ْ
 64ال

َجَماَعْه ِريْش  املثل الثالث
ْ
اِهْب ْوِحْمِ  ال

َّ
ْل الذ يَرْه ّدِ ِ

ّ
 65الش

ِعْمَياْن تِ  املثل الرابع
ْ
ْد ال

َ
اء ِفي ْبال

َ
َعْمش

ْ
ْعَياْن ال

َ
ْم ل
ُ
َمى أ  60سَّ

اِرْت  املثل الخامس
َ
ْو ط

َ
 67ِمْعَزْه ْول

 

 :ألفاظ عامية -د

 ألفاظ عامية

ة  -آْش 
َ
ْرْبق

َ
خ
ْ
اَية -ال ِحَرامْ    -ِحجَّ

ْ
ْخ  -ال اْيِري  -النَّ

َ
ِري   -الّزِق

ْ
َناْر  -َباِكي -ِبك

َ
ق
ْ
  -ال

 
َ
َراِبيال

َ
ق
ْ
ْصَعة  -ال

َ
ق
ْ
ي  -ال اس ِ

  -الَردَّ
ْ
ْوِقف

َ
   -امل

َ ْ
ِودْ امل
ْ
  -ذ

ْ
اَباط ْهَراِوي  -الصَّ

َّ
   -الظ

ْ
ط
ْ
ق
َ
 -أ

ام
َ
 َباغ

ْ
ْو   -َباِدَية

ْ
غ
َّ
َواَمى -الل اْزَيا  -الرَّ

َ
َفْنط

ْ
َرهْ   -ال

ْ
ْنت
ُ
ك
ْ
هْ   -ِوِجْه ال

َ
ْرن ِفَرْح    -الزُّ

ْ
  -ال

اْت 
َ
ان
ّ
َحش

ْ
َراَرة  -ال

ْ
ة -غ

َّ
ُجل
ْ
ة  -ال

َ
ق
ْ
َفل
ْ
َباحة  -ال

َ
ق
ْ
ُموْر  -ال

ْ
ط
َ ْ
يْد  -أْبَعاْر   -امل ِقّدِ

ْ
 -ال

ّدامْ  -الْرِغيدة
َ
خ
ْ
اِبيْق  -ال

َ
ط
ْ ْ
ْر  -امل ِ

ّ
ي -الذ س ِ

ْ
ْسك

ُ
ك
ْ
َدكَّ   -ال ِ

ْ
ْد  -امل ّعِ

َ
ْدْس  -ق ْن  -الرَّ

َ
ِفت
ْ
 -ال

ْبَناِديْر  -َيِميَنة
ْ
ْحِفْ    -ال

َ ْ
ودْ  -امل

ُّ
اِلْب   -الذ

َ
َعْمٌهوْ   -ط

ْ
وِْح  -ال

ْ
ل
َ ْ
اَعة  -امل

َ
ك
ُّ
اِيْد  -الل

َ
ق
ْ
 -ال

ة َساِويَّ
ْ
ْفَرن
ْ
وَصةا -َها الْسِنيْن  -ال

ُ
ْرف
َ
ك
ْ
ْيِتي  -ل

َ
ْم  -ْو 

ُ
اْيِبي -َهاك

َ
ِبْحِني َيا ش

ْ
ش
َ
 -أ

 
ْ
وط

ُ
ِطيط

ْ
اق
َ
ُهوْش  -ت

ْ
ط ِ
ْ
ِمي) ِزْق    -امل

ْ
ق
َّ
ِردْ  -َباْش  -(الال

ْ
ث
َ ْ
ا-امل

َ
ون ا -هزُّ

َ
ون
ُّ
ة -َحط

َ
ْحل
َ
 -ف

مْ  -ْمَرا
َ
ال
ْ
ي -َراِجْ   -ِلك اْس   -َماش ِ

َ
ْنط
َ
  -ق

ْ
 ِكيف

ْ
 .ُمْش ِكيف

 .ألفاظ عاميةجدول يوضح ما وظفه الروائي من 

هجة السوفية املوظفة في الرواية -9
ّ
 :خصائص الل

 : الخصائص الصوتية -1

 :الصوامت* 
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تحتوي اللهجة السوفية على جميع ألاصوات ألابجدية العربية، و في الغالب تنطق         

نطقها النمطي، ولكن فيها بعض الحاالت التي يعتريها تنوع لهجي، بحسب تموضع الحرف  في 

 :لمة،  و لنا أن نبدأ بــــــالك

 :ونجد في متن الرواية مث  هذه ألامثلة: التخفيف -إلابدال -الحذف -أ

الغالب على الهمزة في اللهجة السوفية هو الحذف أو إلابدال أو التخفيف، وعن : الهمزة* 

ى اصية الحذف فنجدها في بعض ألافعال الرباعية املبدوءة بهمزة مث  
َ
ْعط
َ
 التي تتحول  أ

ىإلى 
َ
التي أصلها  َجاِني: ، أو بعض ألافعال الثالثية التي تنتهي بهمزة متطرفة مث  ْعط

، كما قد تحذف الهمزة إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن، وتنق  حركتها إلى الحرف َجاَءِني

واعلم أن ك  همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن، فأردت »الساكن قبلها، لقول سبويه 

، ومثالها في املدونة 60«ها وألقيت حركتها على الحرف الساكن الذي قبلهاأن تخفف حذفت

ْسَهاْر : نجد
َ
، ل
ْ
َزان
ْ َ
َجاْر، مل

ْ
ف
َ
اْر  -ل

َ
ظ
ْ
ن
َ
 .ل

ال تحقق الهمزة املتطرفة إذا كانت مسبوقة » أما عن التخفيف ف في هذه اللهجة فإنه    

،  و في ألاص وهَبَدا ، ونجد في متن الرواية توظيف الفع  62«بصوت لين قصير
َ
ومث  َبَدأ

املي  للتخفيف ليس باألمر الغريب في أغلب اللهجات العربية، ولئن كانت عديد  هذا

ن الحرف ألاول، فإن اللهجة السوفية تعتبر 
ّ
اللهجات الجزائرية في مث  هذا الفع  تسك

أقرب للفصحى إذ تحافظ على أن يبدأ أفعالها بمتحرك، ونجد هذا التخفيف أيضا في 

ِذيألافعال مث   بعض
ْ
اخ
َ
ِذيالتي أصلها  ت

ُ
خ
ْ
 .َمرأةالتي أصلها  ْمَرا، وتأ

وبخصوص إلابدال فإننا قد رصدنا لها مواضع محددة رغم تعددها  ار  املدونة،       

: فالهمزة في حاالت تبدل ياء إذا كانت عينا في اسم الفاع  من الثالثي ألاجوف ومثالها

اِيْد 
َ
ق
ْ
ائدالتي أصلها ال

َ
ق
ْ
وقد تتبدل  أمينة،الذي أصله  يمينةكما قد تبدل ياء في الاسم ، ال

ْيِتي: واوا مث 
َ
تيالتي أصلها   ْوخ يَّ

َ
خ
ُ
الهمزة كما ذكر الدارسون من أصعب ألاصوات »، فـــ ـأ

الساكنة نطقا، فهي تتطلب جهدا عضليا أكثر ولذا مالت العامة في مث  هذه الظروف إلى 

، ولع  أهم نسعى لكشفه هو معرفة مدى محافظة 46«نطقها صوتا آ ر من مخرجها

اللهجة السوفية على ما عرفته الفصحى من ظواهر شائعة ومن ثم قياس مدى القرب 

 .بينهما
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ذلك الصوت "بلقاسم بلعر  "وهو ما سماه الدكتور (  gق )ينطق كافا مجهورة : القاف* 

أن تغليظ »يحة، حيث املغلظ بين القاف والكاف فهو د ي   على اللغة العربية الفص

وانتقال مخر  ...التلفظ بالكاف الفارس ي، وهي أشبه الحروف بالجيم القاهرية -الكاف

د هذا الصوت الشديد املجهور، الذي هو بين القاف والكاف
ّ
، 41«القاف إلى ألامام قليال يول

اظ ومثال ذلك في اللهجة السوفية حيث استقيناه من املدونة، ما أورده الروائي من ألف

ْد،  برق، الِقليلة، الخربقة، القصعة، القايد سّبقت، فوق، لقناطر،: مث  ِ
ّ
ونطق . ْيَوق

القاف بهذه الطريقة ال يقتصر على لهجة سوف وحدها وإنما ظاهرة معروفة في عديد 

اللهجات الجزائرية، ومث  هذه الظاهر تمس عددا من ألاصوات إال أننا قيدنا أنفسنا بما 

 .م نخر  عنهتحويه املدونة ول

عندما يتجاور صوتان  يوسم ألاول بالهمس والثاني ( : املماثلة) تجاور لاصوات -ب

التقى في الكالم صوتان من »بالجهر، فالناتج أن يتأثر الجهر بالهمس أو العكس فمتى ما 

مخر  واحد، أو من مخرجين متقاربين، وكان أحدهما مجهورا وآلا ر مهموسا مثال حدث 

وجذب، ك  واحد منهما يحاول أن يجذب آلا ر ناحيته، ويجعله يتماث  معه في بينهما شّد 

، ونحن إن لم نعثر في املدونة على معظم الحاالت التي تعرف بها 42«صفاته كلها أو في بعضها

الزاي من مخر  الصاد وأ تها في » اللهجة ميدان الدراسة من مث  نطق الصاد زايا ذلك أن 

، حيث ينطق العامة مثال لفظ 46«دال في الجهر وعدم إلاطباقالصفير، وهي تناسب ال

، وعلى مستوى املدونة نجد (التصفير أو الصفير بـــ التزفير و الزفير)، ولفظ (صدم بــــــــ  زدم)

ب من شّدة تتبعها ر اوة ، إال » ورغم أن التاء : نطق التاء دالا: حاالت أ رى من مث 
ّ
مرك

، ومنه أصبحت تماثله في الجهر، 44«ول إلى نظيرها املجهور الدالأن هذا لم يمنعها من التح

يَرْه : و من ثمة حص  بينهما إدغام تحقق به الانسجام الصوتي ونجد هذا املثال ِ
ّ
ْل الش ّدِ

اِهْب ، فبدل القول تدّل فالعامة تدغم التاء في الّدال
َّ
 .  الذ

جود أصوات بتجاورها يتأثر بعضها أما عن الترقيق والتفخيم فلهجة املنطقة معروفة بو     

، و على الرغم من أن نطق الصاد سيناببعض تفخيما وترقيقا ومن ذلك نجد في املدونة 

 : لفظ الّصدر  ورد في متن الرواية في شكله الطبيعي في قول الشاعر

 ُمْرَجاْن 
ْ
اف

َ
ْرش
َ
ْمَزاْن ل

َ
أ
َ
 َبْرْق ف

ْ
ُدوْد ِكيف

ْ
 ُو 

ْدْر وِ  اْح  ِبْزِويْز ِمْزَياْن  الصَّ فَّ
ُ
َراَبهْ   ت

َ
 َراِوي ش
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فعلى الرغم من كتابة الكلمة بشكلها الصحيح  املعروف في العربية الفصحى، إال أن         

قون ما هو . نطق الصاد في اللهجة السوفية ينطق سينا فيقال ْسِدْر 
ّ
، فالناطقون هنا يرق

ت ألاسلية أو من ألاصوا»مفخم في الفصحى، ومعروف أن كال الصوتين السين والصاد 

 .45«يشتركان في املخر ، وفي صفتي الهمس والر اوة 

وعن إلادغام وجدنا في املدونة توظيف الروائي ألكثر من مثال أدغمت فيها نون حرف       

ْضَوى : مع الالم مث  ما ورد في قوله( من)الجر
َ
َجاْر أ

ْ
ف
َّ
ْجَرْه، وقوله كذلك... ِم ل

َ
ْك َيا ف دَّ

َ
   :

َرْ  
ْ
ي   ِ

ّ
ْه   َوالل

َ
ِبيل
َ
ق
ْ
اِلي، ويوضح الباحث ِم ل

َ
اْن غ

َ
ا ك
َ
ْص ِإذ

َ
ندرة هذه الحاالت " بلعر  " َيْر 

إذا كانت الالم من أكثر ألاصوات تأثرا بغيرها لكثرة شيوعها بينها، » الخاصة بالنون بقوله 

، ومث  الحالة السابقة 40«فاألمر يختلف مع النون فهي قليلة إلادغام في غيرها من ألاصوات

 .هو املعروف في اللهجة السوفية

 :أهم الظواهر املعروفة في اللهجة السوفية نجد : الصوائت * 

انتحاء املتكلم باأللف نحو الياء، وبالفتحة نحو الكسرة بغرض »تعرف بأنها : إلامالة -أ

، ومن أمثلة هذه 47«تحقق التناسب بين ألاصوات والعم  على صيرورتها على نمط واحد

 : اللهجة موضوع الدراسة قول الشاعرالظاهرة في 

ْه 
َ
ْه، وعن تحوي  الفتحة إلى الكسرة ممالة إذا ِسيل

َ
ي ِنِحيل  ِلَراض ِ

ْ
ف ِ
ّ
ل
َ
اْن  

َ
ش
ْ
ِ  َعط

ُ
ِروي ك

هْ )لحقتها ياء وهو ما تجسد في 
َ
ٌه،  حيث ألاص ( ِسيل

َ
وهذه تسمى إلامالة الخفيفة، َسْيل

وليس من ...هو نوع من الاقتصاد اللغوي  الانتقال من العسر إلى اليسر و»حيث الهدف منها 

، وأما إلامالة 40«سبي  إلى ذلك غير تقريب ألاصوات بعضها من بعض وجعلها متماثلة

 :الشديدة فتقع في بعض ألاسماء مث  الضوء حيث يقول الشاعر في متن الرواية

ِوي َبْرْق  ِوي تقاالّضِ َعِقْرَبْه َباْن، حيث الّضِ
ْ
َزاْن ِفي ال

ْ َ
ب  الّضوء  حّولت الفتحة كسرة ِبيْن مل

 .لتماث  ما بعدها وهو ما يعرف عند أه  البدو في وادي سوف

كما ال يفوتنا إلاشارة إلى ظاهرة تحريك السواكن تفاديا لالبتداء بها، فاللهجة السوفية     

متميزة في هذا الجانب عن بقية اللهجات الجزائرية وألامثلة من املدونة كثيرة مث  قول 

 :    عرالشا

        
ْ
اِطْر  َعِييت

َ
ا ِلي ْبخ

َ
ذ
ْ
 ِمْن  

َ
ْي                 ْوال ْي ُوالجَّ

ْ
ش 
َ
 ِم امل

َناِطْر َجَرى         
َ
ق
ْ
اْس ِبيْن ال َبْي                َعسَّ

ْ
ْر ال

َ
 ِلي ِكي َعْسك
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اِيْر، وكذا  َبَدا:    وكذا قوله
َ
ْن ث
َ
ِفت
ْ
  ِسَبْل َرّبِ : ال

ْ
َماْن َع ال

َ
ْر ال

ْ
ْه، أو في حرف ِست

َ
يل ِ
ّ
ِقل
ْ
َياْسَرْه َوال

 :املضارعة في قول الشاعر

ْمَياَهْه 
َ
 أ

ْ
ِدق
ْ
ْدَراْن، فاألفعال املوضحة في غير اللهجة السوفية كثيرا  ِتَدق

ُ
ْرْض غ

َ
ِكيَفاْن ِفي ل

ْ
ال

ما تبتدئ بسواكن ولكنها في اللهجة موضوع الدراسة تحّرك، وهذا يوضح مدى القرب بينها 

 .لفصحىوبين اللهجة ا

 :الخصائص الصرفية -2

هو، » : املعروف عن اللهجة السوفية حضور معظم ضمائر الرفع املنفصلة: الضمائر* 

، أنَت، أنِت، أنتم، أنتن، ونسج  غياب (نايا ني)، نا (احناي، احني) هي، هم، هن، نحن

هجة ضمائر املثنى في حالتي املخاطب والغائب، املذكر واملؤنث، كما نسج  احتفاظ الل

، كما احتفظت اللهجة بنون (أنتن) ، وجمع املخاطبات (هّن )بنون النسوة في جمع الغائبات

، وإن لم 42«النسوة في تصاريف ألافعال في املاض ي واملضارع، السيما عند البدو وكبار السن

 :تظهر في املدونة بشكلها فإنها ظهرت في ألافعال حسب يوضحه الجدول 

 لازمنة ولافعال الضمائر

 في ألامر في املضارع في املاض ي 

ْقْت  - -ُصْبْت -ْعِييْت  أنا ْش  َسبَّ
ْ
ذ
ُ
ا 
َ
َما  -َما ن

ْش 
ْ
ُرط
ْ
ش
ُ
َعاِني،َما ٌنْرِقْد -ن

ْ
 ن

                / 

َرْ   هو
ْ
 -  

َ
-َجَرى، َحَضْر  -ِ ذ

 ِلَفْو،َسّبْق 

ْد 
َ
ْب، -ش

ّ
ل
َ
غ

ى،َبَدا،
َ
ْ ،َداْر،ْعط صَّ

َ
 ف

 ،
ْ
ف ِ
ّ
ل
َ
َباْن،ِرِوي، 

 ِسِبْ ،ْدِهْم 
ْ
ٌرف

ْ
 ،ش

 َدْهِلْس 

ْد،ِيْبِغي، َيْفِعْم  ِ
ّ
ي، ِيَوق ِ

ّ
                  ِيَون

               / 

اِرْت، هي
َ
،  ط

ْ
ْسِقط

ُ
ِدْق،ت

ْ
، ِتَدق

ْ
ْحِرث

َ
ت

ْل،ِتْبِغي  ّدِ

                 

/ 
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الذي يعود غالبا في ( هو)و ضمير الغائب( أنا)ولع  توظيف ألافعال مع ضمير املتكلم

ناء الشعبيين على املحبوبة، حيث هي املحور املركزي والطاغي على القصائد، الشعر أو الغ

، (أنا)ألامر الذي يغيب بقية الضمائر ألا رى، فهّم املحب أن يعرض همومه بصيغة 

وإن كانت تعود على املذكر الغائب، ( هو) ويعرض ك  ما يصدر عن الحبيب في صيغة 

 .صف املحبوب بالضمير هوفالشعراء الشعبيون كثيرا ما اعتادوا  و 

تستعم  اللهجة السوفية عالمتين للتأنيث يظهران في املدونة و هما ألالف : التأنيث* 

اء: املمدودة مع إبقاء الهمزة في حاالت مث 
َ
َعْمش
ْ
ْعَياْن، حيث  ال

َ
ْم ل
ُ
َمى أ ِعْمَياْن ِتسَّ

ْ
ْد ال

َ
ِفي ْبال

ْجَرْه : مزة، وكذلك هذا املثال صفة العمشاء هذه تطلق على املؤنث، وقد تنطق دون اله
َ
ف

ْه ....ْمَراَراِجْ  ُمْش  ِجيَّ
ْ
ِعل
ْ
َسْه ل

ْ
ُعوَراء، َبخ

ْ
فالصفة العوراء، ألالف املمدودة فيها صفة ال

حيث عالمة ( امرأة أو مرأة)والذي أصله ْمَرا للتأنيث وبقيت  معها الهمزة، فيما لفظ 

َضاِوَية، : مة الثانية وهي التاء املربوطةالتأنيث فيها هي ألالف مع حذف الهمزة، أما العال 

اْيَدة
َ
 .الخ......ش

 :املشتقات* 

مع كسر ما قب  آلا ر ( فاع ) يصاغ من الفع  الثالثي املجرد على وزن: اسم الفاعل -1

تماما مثلما هو في الفصحى مع وجود حاالت كثيرة، يفتح ما قب  آ رها، وعن الحالة ألاولى  

 : لهجة السوفية نجد مث  هذه ألامثلة املستقاة من املتن الروائيوألاكثر انتشارا في ال
َ
ال

ْدْر ِبْزِويْز ِمْزَياْن  ،َعاِبْر ُصْبْت  َراَبهْ َراِوي ِوالصَّ
َ
ْل  َحاِفْل ، ش يَرْه ّدِ ِ

ّ
اَبْه، الش

َ
ْسخ

َ
ْمَعْرِجْن أ

اِهْب،
َّ
اِيْد،  الذ

َ
اِيْد هي أسماء فالق

َ
اع  من فع  حيث صيغ عابر وراوي وحاف  وذاهب  وق

ِفي :  ثالثي أتت متوافقة مع العربية الفصحى، وفي حالة فتح ما قب  آلا ر نجد هذا املثال 

ْصَواَبْه،  فَجاَبْر من َجَبر فع  ثالثي ولكن اسم الفاع  منه أتى ما  قب  آ ره َجاَبْر ْيِديْن 

اسم الفاع  أما من غير الثالثي فعادة ما يصاغ . مفتوحا بحسب ما ينطقه أه  املنطقة

فتح ما قب  آ ره في حاالت يما مضمومة أو مفتوحة أو ساكنة و منه بقلب حرف املضارعة م

اَبْه، حيث صفة ْمعرِجْن أتت بميم  ْمَعْرِجْن : كسرها مث  الفصحى في حاالت مث و 
َ
ْسخ

َ
أ

 .مضمومة وكسر ما قب  آ رها

لم يسّم فاعله، للداللة  وصف يؤ ذ من مضارع الفع  املبني ملا» وهو: -اسم املفعول  -2

وقد ...على ما وقع عليه الفع ، ويصاغ قياسا من الثالثي املجرد املتصرف على وزن مفعول 
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، فعن النوع الثاني 56«يأتي على وزن فعي  نيابة عن مفعول في الداللة  على الذات واملعنى

ْر : نجد هذا املثال
ُ
 
َ
َباَرِك ْوال

ْ
َهاْر مِل ا النَّ

َ
يد  اسم مفعول تأتي من الفع  فسعِسِعيْد، َهذ

الثالثي َسَعَد، أما التي على وزن مفعول فرغم كثرتها في اللهجة السوفية فهي في املدونة غير 

 .حاضرة

أما من غير الثالثي فالفع  يصاغ على وزن مضارعه مع إبدال حرف املضارعة ميما      

املضارعة ميما مسكونة أو مضمومة وفتح ما قب  آلا ر، وفي اللهجة املدروسة تبدل حرف 

َهاْر : متحركة وفتح ما قب  آلا ر و في املثال السابق ا النَّ
َ
َباَرْك، َهذ

ْ
فعبارة ْمَباَرْك اسم مِل

 .مفعول من الفع  الغير ثالثي بارك

هذا املشتق الذي يدل على اشتراك شيئين في معنى وزيادة أحدهما  :صيغة التفضيل -3

أن يكون ماضيا ، ثالثيا، متصرفا قابال للتفاض  غير » على آلا ر، وشروطه في الفصحى

مبني للمجهول تاما مثبتا،وأال تكون الصفة املشبهة منه على وزن أفع  الذي مؤنثه 

هجة السوفية ، وتوفر هذه الشروط يسمح بصياغته51«فعالء
ّ
في  على وزن أفع ، والل

ْضَوى : الغالب توظف كذلك هذه الصيغة مث  قول الشاعر
َ
  ِم  أ

َّ
ْجَرهْ ... ْفَجاْر ل

َ
ْك َيا ف دَّ

َ
  ،

فصيغة أضوى صيغة تفضي  توحي بجمال فجرة فوجهها وّضاء يفوق في ذلك جمال نور 

 .الفجر

ببناء اسم الفاع ، محولة من بنائه للداللة » حيث هي الصيغ امللحقة : صيغ املبالغة -4

 -فعول فعي  -مفعال -الفعَّ ) ، ومن صيغها في العربية52«على تكثير الحدث واملبالغة فيه

ال وأمثلتها من املتن (فِع  عَّ
َ
، وهي في اللهجة السوفية تأتي في أغلب الحاالت على وزن ف

اْي : الروائي سَّ
َ
اْي ، َما َعاْد ِمْن َجاْه ِعْرَياْن ك

َّ
َون
ْ
ي، ِمْن َصاِحْب  ِلل ِ

ّ
اْر ِميْن ْيَون ّياَعْه، ِعيَنْه َجعَّ

َ
ل

  ْ
ُ
ْب ك

َ
ل
َ
اْر ِزيِنْك غ

ّ
اي) ،فصفات َحك سَّ

َ
اي -ك اْر  -َونَّ ار -َجعَّ

ّ
ّياعة، َحك

َ
، هي صيغ مبالغة يكثر (ل

 .وغالبا تكون صفاتا  للمحبوب البعيد توظيفها في الشعر الشعبي

يأتي في الفصحى على وزن َمْفِعْ  وَمْفَعْ  من الفع  الثالثي، أما من غير : سم املكانا -5

رف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما قب  آلا ر، الثالثي فيأتي على وزن مضارعه بقلب  ح

يْم   :وحوت مدونة البحث مثاال عن اسم املكان  يقول  وْح ... ْعُيوِنْك َجْدْي الّرِ
ُ
ْجَرى، ِفي ْسط

َ ْ
امل

 .حيث يعبر هذا املشتق عن مكان هو مجرى املاء وأتي على وزن َمْفَعْ  
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 :الخصائص التركيبية -3

نظرا ال تالف وجهات نظر اللغويين والنحاة سواء في القديم : نظام الجملة في اللهجة*      

ركن » أو الحديث إلى الجملة من ناحية تحديد أركانها، فهي تجم  في الاتجاهات آلاتية 

(+ بناء) عام  ومعمول  -ركن التكملة+ ركن إلاسناد+ فضلة+ عمدة -إلحاق+ إسنادي

العالقات »عرابية، فإن ، وبفقدان اللهجة للعالمات إلا 56«(وص )عناصر مخصصة

 :، ولنا البدء بــــــ54«الوظيفية للعناصر اللسانية لم يعد يحددها إال التزام الرتبة املحفوظة

سواء كان  املسند  غالبا  وفيها يتقدم املسند إليه على املسند:  الجملة إلاسنادية املثبتة -1

 :  مث    فعال أو اسما

ْجــــــــــــــــــــــــ* 
َ
    راجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرةف

 (   اسم)مسند      —(اسم)إليه.م

ِوي *   الّضِ
ْ
َعِقْرَبْه  َبــــــــــــــــــــــــــــــــْرق

ْ
 ِفي ال
ْ
َزان
ْ َ
 مل
ْ
 َبـــــــــــــــــــــــــــِبين

ْ
 ــــان

 (فعل)مسند (                             اسم)إليه.م

ُعـــــــــــــــــــــوْد * 
ْ
ي ال

ّ
 اللـــــــــــــــــــــــــ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرف

ْ
 ش

 (  .فعل)مسند  —(اسم)إليه.م   

: ليصبح( الفاع ) سند إليه وقد يتغير الترتيب إذا كان املسند فعال تقدم على امل   

 : املسند إليه، مث +املسند

اِيـــــــــــــــــــــــــــــــــْر                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدابَ 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــْن ث

َ
ِفت
ْ
 ال

 (إليه اسم.م(            فعل)مسند

لتختصر في ( ش ي+ما )اللهجة السوفية  تستعم  أداة نفي هي: ملنفية الجملة إلاسنادية ا -2

ْجَرهْ : مش أو ماش ي ،فإذا كان املسند إليه اسما تأتي
َ
يٌو . ْمَرا ُمْش َراِجْ   ف ِ

ّ
ى  الل

َ
ان ُمْش َعط  .َمتَّ

أما إذا كان املسند فعال فاللهجة تستعم  ما النافية تسبق الفع  والشين كأداة ثانية       

 :أكد النفي مث حتى يت

ْش 
ْ
ذ
ُ
اخ
َ
اَيْب  َما ن

َّ
ْش  -الش

ْ
ُرط
ْ
ش
ُ
وْس، كما قد تحذف الشين وتبقى ما فقط مث  ُوَما ن

ُ
ل
ْ
:  ف

ْسَهاْر 
َ
َعاِني ِفي ل

ْ
ْرِقْد ن

ُ
 .َساَعهْ  َما ن
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، وقد ف من التنغيم دون استخدام ألاداةقد يعر  الاستفهام في اللهجة   :الاستفهام* 

ْش : القول  تستخدم أدوات الاستفهام مث 
َ
ِبْك َماْت؟ فاألداة آْش تأ ذ مكان ه ، وفي  آ

ْ
ل
َ
ك

ْجَرة :  حاالت توظف ألادوات املعروفة مث  َمْن 
َ
ِذي؟ ِمْن َيا ف

ْ
ا 
َ
 .ت

الشرط الذي يعني تعليق ش يء بش يء بوجود ألاول يوجد الثاني، وأدواته : أسلوب الشرط* 

تأتي في بداية الكالم  ايين عديدة الفي اللهجة يمكن أن تكون نفسها في الفصحى، ولكن في أح

اِلي إذ يمكن القول إذا  ر  م القبيلة  :مث  القول 
َ
اْن غ

َ
ا ك
َ
ْص ِإذ

َ
ْه  َيْر 

َ
ِبيل
َ
َرْ  ِم الق

ْ
ي   ِ

ّ
َوالل

 .ير ص ولو غالي

َيا التي تعني إذا وغالبا ما تأتي : كما هناك أداة أ رى تتكرر في اللهجة السوفية وهي    
ْ
ل

 :كان مث مقرونة بالفع  

َيا
ْ
اْس ) ل

َ
ْنط
َ
ق
ْ
اْن ِم ال

َ
اِطْر ( )ك

َ
ق
ْ
، حيث الجملة الفعلية ألاولى هي جملة (َصّبِ ال

وهو ألامر الذي يقترب من الفصحى لحد . الشرط، فيما الجملة الثانية جملة جواب الشرط

 .ما

 : الخصائص الداللية -4

، ومن جانب 55«نظرية املعنى ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول »الداللة تعرف على أنها 

 .50«دراسة القوانين الكامنة وراء تحّول املعاني»تحديدها بدقة فيقول هي Bréalآ ر يحاول 

 :التطور الداللي في اللهجة السوفية* 

وماذا طرأ عليها من تغيير من :  لالفاظ الفصيحة -1.أ :  نبدأ بــــ : تحليل بعض لالفاظ -أ

  : الل الجدول التالي

صورة    

اللفظ 

 الفصيح

صورته في 

اللهجة 

 السوفية

 التغيير الطارئ  معناه
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 جاءني -

 ألافجار -

 الجبال -

 ألارض -

 أعطى -

 شأو -

 يأ ذ -

 املجيء -

 آلا ر -

 عاري  -

 العمهو  -

 

 

ِتي -  أ يَّ

 

 جاني -

 لفجار -

 لجبال -

 لرض -

 عطى -

 شاو -

 يا ذ -

يْ  - جَّ
ْ
 ال

ْر  -
ُ
 
َ
 ال

 ِعْرَياْن  -

 لعمهو ا -

 

 

ْيِتي -
َ
 ْو 

 أتاني -

 وقت الفجر -

 الجبال -

 ألارض -

 منح -

 سبق -

 من ألا ذ -

 العودة -

 الغير -

الش يء  -

 يغطيه

الغصن   -

ألا ضر 

امللتف 

ويستعم  

مجازا لقد 

 الرشيق

 ألا ت -

 حذف الهمزة -

وص  الم التعريف بما  -

 يلي الهمزة

 حذف ألالف -

وص  الم التعريف بما  -

 زةيلي الهم

 حذف الهمزة -

 تخفيف الهمزة -

 تخفيف الهمزة -

حذف امليم مع فتح  -

الجيم وتشديدها و قلب 

 الهمزة ياء

حذف ألالف وتخفيف  -

 (.الوص ) الهمزة

قلب املكاني للحروف و   -

تغيير حركاتها وحذف 

 .النون 

بقي املعنى على حاله، 

ولكن انحصر استعماله 

 .بسبب ثقله على اللسان

 

 زة واواإبدال الهم

فما نستنتحه أن معظم الكلمات الفصيحة بقيت على حالها وصورتها ألاصلية، عدا    

بعض التغييرات الطفيفة التي طرأت على بعض ألالفاظ، وذلك حتى تتالءم مع اللغة 

الشفاهية من بين هذه التغييرات حذف الهمزة أو  تخفيفها،أو  إبدالها، وكذا وص  الم 
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مزة عند تصدرها اللفظ،  أو حذف لبعض الحروف  وتغيير الحركات التعريف بما يلي اله

 .فيما املعنى لم يتغير وبقي على حاله

 :لالفاظ الغير فصيحة -2.أ

ما شاع »املصطلح العامي هو حيث، العامية من بين ألالفاظ الغير فصيحة نجد  

لنحوية وبسبب استعماله عند العامة، مما يخالف الوضع الفصيح في الجوانب الصرفية وا

 :، ونعرض هذه الحاالت املتفرعة عنها في الجدول آلاتي57«عوام  التطور اللغوي املختلفة

 

 تأويله معناه نوعه اللفظ

 حّتان

 مش

 باش                   

 ما نا ذش

يا
ْ
 ل

 القرابيال

 الكنترة

 منحوت

 منحوت

 منحوت

 منحوت

 مرتج 

 د ي 

 د ي 

 إلى أن

 (للنفي) ليس

 لكي

 ال آ ذ

 ذا الشرطيةإ

 البندقية

 املادة املمنوعة

 أن+ حتى

 ش يء+ ما

 ش يء+أي+ ب

 ش يء+نأحذ+ ما

تلعب دور إذا  

 الشرطية

لقد تعززت لهجة املنطقة بعديد ألالفاظ الد يلة وحتى املعّربة، إضافة إلى ألالفاظ     

تي العامية القريبة من الفصحى ولكن الد يلة واملعربة تظ  بنسبة أق  بسبب العزلة ال

 .تعيشها املنطقة ثم بداوة أهلها

يشم  ك  ما يخص ) ق  إلانسانونبدأ بح(: في اللهجة العامية) بعض الحقول الداللية* 

 (:إلانسان وما يستعمله
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الحقل  اللفظ

 الفرعي

معناه في 

 اللهجة

التطور  معناه في الفصحى

 الداللي

 الغثيث

 

 

 

 بزويز

 

 لنظار

 عمهو 

اِبيْق 
َ
 َمط

 

 

َرارَ  -
َ
 ةغ

 

 

 

 

 

- 

 القصعة

 عضو

 

 

 

 عضو

 

 عضو

 صفة

 أك 

 

 

 أداة

 

 

 

 

 

 أداة

الشعر 

 الكثيف

 

 

 

 الثدي

 

 العينين

رشيقة 

 القد

نوع من 

الخبز 

يصنع في 

 البيت

 

إناء أو 

كيس 

ينسج من 

الصوف 

عادة يخبأ 

فيه القمح 

 .وغيره

 

وعاء واسع 

غثيث يدل على  -

 السمن و الهزل ويقال

ثت إلاب  تغثيثا إذا 
ّ
غث

سمنت،والغث الرديء 

الهزي  والغثيث الشعر 

 الكثيف

 بزل شق -

 

 من النظر -

الغصن ألا ضر  -

 .امللتف

من الجذر طّبق أي 

طّبقه والجمع أطباق، 

وأطبقه فانطبق 

اه وجعله : وتطّبق
ّ
غط

 مطّبقا

في قاموس محيط  -

وعاء زاد " املحيط

 ".الراعي

 

 

 

 

يقول أبو منصور  -

تسمية  -

 الش يء بصفته

 

 

 

انتقال  -

 باملجاز

 

تسمية  -

 الش يء بصفته

انتقال  -

 .باملجاز

تخصيص  -

 .الداللة

 

 

تخصيص  -

 .الداللة

 

 

 

 

 

تخصيص  -
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لتحضير 

الطعام  

وألاك  

 الجماعي

الجفنة وهي " لثعالبيا

أكبرها  أي القصعة 

والجفان أي القصاع 

الكبار،والقصعة 

الضخمة تشبع 

 ..."العشرة

 .الداللة

 

 :حقل الطبيعة

ل الحق اللفظ

 الفرعي

التطور  معناه في الفصحى معناه في اللهجة

 الداللي

 هود

 كيفان

 ملزان

 

 أماكن

 نوع ألارض

مظاهر 

 الطبيعة

 واحة النخي 

كاف حرف في . 

 أرض صلبة

سحاب يؤدي إلى 

 املطر

 إلابطاء في السير

البيت : كهف

 املنقور في الجب 

سحاب يمطر أو 

يؤدي إلى سقوط 

 املطر

انتقال 

 باملجاز

ل انتقا

 باملجاز

انتقال 

 باملجاز

 :داللة  عناصر التراث الشعبي املوظفة * 

لقد لعبت ألامثال الشعبية دورا مهما من  الل توظيفها في النص الروائي، ألنها مستمدة     

من البيئة املحلية فيتخذها صاحب النص للتعبير عن حياة الجماعة، ومن املعروف أن 

نسان في الحياة، فهو ال يخر  من تجربة إال وقد تعلم هذه ألامثال هي عصارة تجارب إلا

درسا، وهذه ألامثال الشعبية تعد املنه   الذي يدرس تراث ألامم الفكري والاجتماعي 

واللغوي فك  مث  يحم  قيمة  على املستوى التحليلي للغة، لذا نجد أصحاب الكتابات 

لتراث أوال   والتقرب من واقع ألادبية مهتمون باستحضارها ملا تلعبه من دور في حفظ ا

القارئ  وجذبه ثانيا، وحوت املدونة عدة  أمثال شعبية تختبئ وراءها معان يريد الروائي 

،  : إلاشارة لها من ذلك
ْ
اف
َ
ط
ْ
ٌه ُمخ
ْ
  َما ْيِجــــــــــــــــــي ِمن

ْ
ُرف
ْ
ي ش
ّ
ُعوْد الل

ْ
وفي هذا املث  الشعبي ال

ن يفعله إنسان في هذا السن اليافع، فكلما تقدمت تلميح بقيمة سن الشباب وما يستطيع أ
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به ألايام أصبح عاجزا عن العطاء مثله في ذلك مث  العود حينما يكون غضا طريا يعطي 

والروائي حينما وظف هذا املث   املتداول باللهجة . الثمار، ومتى ما كبر أصبح ضعيفا يابسا

 .ر عنهالسوفية نجده قد ساعد على تبليغ معنى يريد التعبي

وحينما أراد التعبير عن فائدة العم  في جماعة وألا ذ بمشورتها لسداد رأيها في مقاب        

الرأي املنفرد،فإنه لم يجد أبلغ مما يحمله املث  الشعبي  في اللهجة السوفية من قدرة على 

َجَماَعْه ِريْش : بث املعاني بقوله
ْ
اِهْب ْوِحْمِل ال

َّ
ْل الذ يَرْه ّدِ ِ

ّ
جماعة تهّون ألاحمال فالالش

وتسه   املصاعب واملعيقات، وعن عدم التصديق والتمسك بالرأي ولو كان غير صائب 

، : وظف الروائي مثال يمس هذا املعنى بقوله 
ْ
اِرت
َ
ْو ط
َ
أما عن كيد املرأة  ونسب ِمْعَزْه ْول

يَعِة ِإبْ : الحيلة لها فاللهجة السوفية تتداول املث  القائ   ِزّرِ
ْ
ت
ْ
ِبن
ْ
فهم يقرنونها ِليْس، ال

 .بالشيطان فهو املعروف بترصده إلانسان وتدبير املكائد له

أما عن توظيف الكتاب و الروائيين للغناء الشعبي باللهجات املحلية في نتاجهم ألادبي،    

بوصفه مكونا طبيعيا لبنيتها »مق انتمائهم لبيئاتهم الشعبية، فذلك مما يدل على ع

، فالقارئ 50«ن مظاهر سلوكها، وا تزالها قوليا آلمالها وطموحاتهاالاجتماعية، ومظهرا م

فجرة، " لحبيبته" عايش "للرواية موضوع الدراسة  ال يعي مقدار حب الشخصية الرئيسية 

 حينما يتغنى بها فيما يحفظه من غنا ء أو شعر شعبيين 
َّ
وال مدى ما يعانيه من ألم البعد إال

 .ما بدا لهتفهم منهما معان كثيرة تترجم 

وهنا يمكننا القول أن توظيف اللهجات في النتا  ألادبي ساهم وبشك  كبير في تقريب ما    

يكتبون إلى القراء، ألن اللهجة هي جزء ال يتجزأ من كيان املجتمعات وهي في بنيتها قريبة من 

الفصحى، وعلى وجه الخصوص اللهجة السوفية  وتوظيفها ا تزل الفجوات بينهما 

 .اوقلصه

 :إلاحا الت والهوامش

، د ط، دار صـادر، بيـروت، 2لسـان العـرب،   : أبو الفض  جمال الدين دمحم بـن مكـرم بـن منظـور  -1

 652لبنان ، د ت، ص

، 2666، دار املشــــرق، بيــــروت 1املنجــــد فــــي اللغــــة العربيــــة املعاصــــرة، ط :  نعمــــة أنطــــوان وآ ــــرون -2

 .1664ص
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ائـــــــــري وتوظيفـــــــــه فـــــــــي القـــــــــواميس الثنائيـــــــــة، مقـــــــــال منشـــــــــور، التعبيـــــــــر اللهجـــــــــي الجز : دمحم بسناســـــــــ ي -3

 :، نقال عن(فرنسا) 2،جامعة ليون 22ص

، مكتبــــــــة وهبــــــــة، القــــــــاهرة، 2اللهجــــــــات العربيــــــــة نشــــــــأة وتطــــــــورا،ط : عبـــــــد الغفــــــــار حامــــــــد هــــــــالل  -4

 .66، ص1226مصر

 .66املرجع نفسه، ص  -5

صــــــرية، القــــــاهرة، مصــــــر، د ت، فــــــي اللهجــــــات العربيــــــة، د ط، مكتبــــــة ألانجلــــــو امل: إبــــــراهيم أنــــــيس -6

 .15ص

 .10املرجع نفسه، ص  -7

املســــــتوى اللغـــــوي للفصــــــحى واللهجــــــات للشـــــعر والنثــــــر، د ط، عـــــالم الكتــــــب، القــــــاهرة، : دمحم عيـــــد -8

 .20-25مصر، د ت، ص 

 .167عبد الغفار حامد هالل، املرجع السابق، ص -9

 .167املرجع نفسه، ص  -11

 .02املرجع نفسه، ص  -11

 .51هيم أنيس، املرجع السابق، صإبرا -12

، دار العلــم للماليــين، بيــروت، لبنــان 1فقــه اللغــة العربيــة و صائصــها، ط : إيميــ  بــديع يعقــوب -13

 .145-144، ص1202

، مطبعـــة 1لهجـــة وادي ســـوف دراســـة لســـانية فـــي ضـــوء علـــم الداللـــة الحـــديث، ط :  أحمـــد زغـــب -14

 .26-12، ص 2612مزوار، الوادي، الجزائر 

 .24دمحم بسناس ي، املرجع السابق، ص -15

، جامعـــــــة امللـــــــك ســـــــعود، اململكـــــــة العربيـــــــة 2علـــــــم اللغـــــــة وصـــــــناعة املعجـــــــم، ط :  علـــــــي القاســـــــ ي -16

 . 07، ص1221السعودية 

 .26إبراهيم أنيس، املرجع السابق، ص  -17

 .21أحمد زغب، املرجع السابق، ص -18

 .22-21املرجع نفسه، ص: ينظر -19

 .5الرواية، ص -21

 .20الرواية، ص -21

 .41الرواية، ص  -22

 .57الرواية، ص  -23
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 .06الرواية، ص -24

 .25الرواية، ص -25

 .161الرواية، ص -26

 .110-115الرواية، ص  -27

 .11الرواية، ص -28

 .24الرواية، ص -29
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 .116الرواية، ص -37

، عـالم 6، ط 6عبـد السـالم هـارون،   : الكتـاب، تـح: أبو بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر سـيبويه -38

 .545، ص 1206الكتب، بيروت، لبنان

 .42بلقاسم بلعر ، مرجع سابق، ص -39

 .52املرجع نفسه، ص -41

، د ط، الـــــدار العربيـــــة للكتـــــاب، 2اللهجـــــات العربيـــــة فـــــي التـــــراث،  : ن الجنـــــديأحمـــــد علـــــم الـــــدي -41

 406.1، ص 1206القاهرة 

، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، 6التطور اللغوي، مظاهره وعللـه وقوانينـه، ط: رمضان عبد التواب -42

 66، ص1227مصر 

 .76بلقاسم بلعر ، املرجع السابق، ص -43

 .76املرجع نفسه، ص -44

 .74املرجع نفسه، ص -45

 .00املرجع نفسه، ص -46

، مؤسســــة الرســــالة، 2معجــــم املصــــطلحات النحويــــة والصــــرفية، ط : دمحم ســــمير نجيــــب اللبــــدي -47

 .210، ص 1200دار الفرقان، بيروت 
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هجيــــــــــــــــــــة في رواية ذاكــــــــــــــــــــرة املـــــــــــــــــــاء 
ّ
( محنة الجنون العاري )الوظائف الل

 لواسيني لاعـــــــــــــــــــرج

 (جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف)يوسف بن نافلة /د

                                                                                                      

ص
ّ
 :امللخ

تتناول هذه الورقة البحثية الحديث عن داللة اللهجة العامية الجزائرية ووظيفتها في             

وسأتحدث .للروائي الجزائري واسيني ألاعر  أنموذجا (ذاكرة املاء) الرواية الجزائرية، رواية

 ،في مفهوم اللهجة  ،وعلم اللهجات هذه املدا لة عن جملة من املحاور املحددة تتمث  في

ثم أتحدث عن مصطلح  وكذا الالتباس الذي يقع فيه كثير من الدارسين بين املصطلحين،

اللسانيات الجغرافية،والصلة بين علم اللهجات واللسانيات الجغرافية ،بعدها أتناول 

وأيضا توظيف اللغة (.ذاكرة املاء )ألاديب ألاكاديمي  املوسومة بتوظيف اللهجة في رواية 

 .الفرنسية  في هذه الرواية

 :أما إلاشكال الذي أرغب في طرحه فيتمث  في آلاتي

 واسيني ألاعر ؟" ذاكرة املاء"ما  الوظائف املتعددة  للهجات  املستعملة  في رواية-1

 توظيفه للهجات املختلفة؟ما الغرض الذي كان يرمي إليه الروائي  من -2

هجي لدى واسيني ألاعر ؟-6
ّ
 ما البعد الفني والجمالي لالستعمال الل

 ما هي آلاليات املتاحة لألديب بغية تحقيق هدفه إلى املتلقي؟ -4

Summary : 

This paper discusses the significance of the Algerian dialect and its function in 

the Algerian novel, the novel "Water Memory" by the Algerian novelist Wassini 

Laaredj  model. I will discuss in this intervention a number of specific axes, 

namely the concept of dialect, dialectics and confusion, I am talking about the 

term "geographical linguistics," and the link between linguistics and linguistic 

linguistics. I then turn to the use of the dialect in the novel of the academic 
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writer, which is referred to as "water memory". The French language is also 

used in this novel. 

The problem that I wish to put forward is the following: 

1- What is the meaning of the dialect in the lame Wassini novel? 

2 - What was the purpose of the novelist to employ different dialects? 

3 - What is the artistic and aesthetic dimension of the rhetorical use of the lame 

Wassini? 

4. What mechanisms are available to the author in order to achieve  his goal for 

the recipient? 

 : املقّدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

من املتعارف عليه لدى معشر اللسانيين  أّن اللغة  تطلق على الاستعداد امللحوظ لدى كّ  

 ،ات املستعملة بغية إقامة التبليغالبشر للتبليغ  بواسطة ألالسنة ،أو هي نظام  من العالم

اللغة  بمعناها الواسع هي وسيلة  التبليغ ،والتي يستخدمها وبكلمة شاملة وافية فإّن 

مجموعة إنسانية أو حيوانية إلرسال مرسالت ،وأنها متكّونة من أصغر وحدات دنيا تسمى 

 .عالمات أو  إشارات 

أما اللسان فهو أداة تبليغ ،أي نظام من العالمات الصوتية الخاصة بأعضاء  مجموعة 

طبيعي على كّ  لسان مستعم  في بلد أصلي للمتكلم ،الذي قد بعينها ،ويطلق اللسان  ال

اكتسبه منذ طفولته  الل تمّرنه على اللغة ،وألالسنة الحّية ،وهي كثيرة ،هي كّ  ألالسنة 

املستعملة حاليا في التبليغ الشفوي لدى العديد من الناس ،وفي التبليغ الكتابي كما هو 

 (F.Desausure)ان في رأي  فردينان دي سوسيرويعتبر اللس. الشأن في مختلف البقاع 

في عداد نظام من العالقات أو مجموعة أنظمة موصول بعضها ببعض تتمث  عناصرها في 

 ....ألاأصوات ،وألاسماء ،وألافعال 

على حّد تعبير الدكتور عبد الجلي  مرتاض هي لهجة جهوية معتبرة ( Dialecte)و اللهجة 

ية مختلفة عن املدونة املعروفة املؤلفة من عناصر لسانية  كمدونة مؤلفة من عناصر لسان

تابعة للغة العامة ،واللهجة أّي لهجة عبارة عن تكلم متلّهج عن لغة مهيمنة ،لكنها تختلف 
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عنها بواسطة نمميزات صوتية ،وفونولوجية ،و صائص معجمية ،ونادرا ما تختلف عنها في 

 (. مورفو سانتكس)مايعرف بعلم تراكيب الُبنى 

انطالقا مما سبق فإّن الخطاب الروائي الجزائري قد استفاد من اللسانيات الحديثة وراح 

فوا مدونة اللهجات العامية ألغراض 
ّ
كثير من الروائيين يشتغلون على علم اللهجات فوظ

وظيفية داللية  مثلما هو الشأن مع ألاكاديمي الدكتور واسيني ألاعر  في عمله  الروائي 

 . وهذا ما سأحاول أن أقف  عليه في هذه الورقة البحثية ( اءذاكرة امل)

هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ّ
 :  تعريف الل

 : في اللغـــــــــــــــــــــة-أ

أولع به ،واعتاده  :لِهج باألمر لهجا ،ولْهَو   ،وألهج ،كالهما : جاء في معجم لسان العرب

هج ب
ّ
َهجــــــــــــــــــــــــــــة . الولوع به:الش يء،وألهجته به ،والل

ّ
ْهجـــــــــــــــــــــــــة،والل

ّ
طرف اللسان ،واللْهجة :والل

َهجة ،وهي لغته التي :ويقال .جرس الكالم  ،والفتح أعلى : اللَهجةو 
ّ
ْهجة ،والل

ّ
فالن فصيح الل

 .ُجب  عليها فاعتدها ونشأ عليها

هجـــــــــــــــــ
ّ
، وفي "ما من ذي لهجة أصدق من أبي ذّر : "ـــة اللسان وقد ُيحّرك، وفي  الحديثوالل

جُت القوم تلهيجا إذا اللهجة اللسان، ولّه : أصدق لهجة من أبي ذّر، قال: حديث آ ر

فتهم ،والهاّ  اللبن الهيجاجالّهنتهم
ّ
 1.ولم تتم  ثورته ، ثر حتى يختلط بعضه ببعض: ،وسل

لهجـــــــــــــ
ّ
يقال فالن فصيح .اللسان أو طرفه ،ولغة إلانسان التي ُجب  عليها فاعتادها : ــــــةوال

 2اللسان، وصادق اللهجة ،وطريقة من طرق ألاداء في اللغة، وجرس الكالم

 : في الاصطالح-ب

هجة في الاصطالح العلميي
ّ
فات اللغوية تنتمي إلى بيئة مجموعة من الص :قصد بالل

هجة هي جزء من بيئة . لصفات جميع أفراد هذه البيئة،ويشترك في هذه ا اصة
ّ
وبيئة الل

أوسع، وأشم  تضّم عدة لهجات لكّ  منها  صائصها، ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من 

ص
ّ
وفهم ما قد يدور  ،ال أفراد هذه البيئات بعضهم ببعضالظواهر اللغوية التي تيّسر ات

 .ة التي تربط بين هذه اللهجات بينهم من حديث ،فهما يتوقف على قدر الرابط

وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عّدة لهجات، هي التي اصطلح على تسميتها باللغة، 

فالعالقة بين اللغة  .التي اصطلح على تسميتها باللغة فالعالقة بين اللغة واللهجة هي

هجة هي العالقة بين العام والخاص 
ّ
لك  منها ما جات ،فاللغة تشتم  عادة على عدة له.والل
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والعادات الكالمية   ،ترك في مجموعة من الصفات اللغويةوجميع هذه اللهجات تش ،يميزها

 6.التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات 

علماء  العربية القدماء كانوا يعبرون عما نسميه آلان  "ويذكر الدكتور إبراهيم أنيس أّن 

ونرى هذا واضحا جليا في املعاجم  ، ر’حينا " لحن بال"وحينا " اللغة"بكلمة باللهجة 

الصقر بالصاد من الطيور :فيقولون مثال  .العربية القديمة ،وفي بعض الروايات ألادبية 

ويروى أّن أعرابيا يقول في معرض الحديث عن ( .بضم الالم وكسرها)الجارحة ،وبالزاي لغة 

را ما يشير أصحاب املعاجم إلى لغة ليس هذا لحني ،وال لحن قومي  ،وكثي:مسألة نحوية 

تميم ،ولغة طيء ،ولغة هذي  ،واليريدون بمث  هذا التعبير سوى ما نعنيه  نحن آلان بكلمة 

هجــــــــــــــــــة"
ّ
 4".الل

هي لهجة جهوية " :في املصطلح اللساني في القاموس الوجيز (Dialecte)ومصطلح لهجة 

فة من عناصر لسان
ّ
ية مختلفة تابعة للغة العامة ،واللهجة أي لهجة معتبرة كمدونة مؤل

تختلف عنها بواسطة مميزات  عبارة عن تكلم متلّهج  أو ُملهجج عن عن لغة مهيمنة ،لكنها

أي )ونادرا ماتتباين عنها في مورفو سانتكسها  ،،و صائص معجميةوفونولوجية ،صوتية

 ( .علم تراكيب الُبنى

ي فقد  يراد به أحيانا مرادف عاد( Dialectologie( )علم اللهجات )أما مصطلح علهجة 

والعلهجة مادة تسعى إلى أن تصف مقارنة ألانظمة  ."العلغجة"لعلم اللغة الجغرافي 

ويستخدم املصطلح  ،نوع في الفضاء بغية تثبيت حدودهااملختلفة أو اللهجات عبر لغة تت

تكلمات املجاورة أو للعائلة أيضا لوصف التكلمات املقتبسة على انفراد،دون إحالة على ال

 5.نفسها 

الجلي  مرتاض  إلاشكال القائم بين كّ  من من حّد  عبد اللساني الجزائري ويذكر 

هجـــــــــــــــــةاللغة
ّ
م أو أداء  معّين  ،،وحّد الل

ّ
ثم توّص  إلى القول بأن الفرد الناطق أشّد ولعا بتكل

وكما يلزم الفصي  ضرع أمه إذا لهج به  ،هه مع غير تعوده منه بتكلم عام مشترك في

 جبه من مناهج،فكذلك كّ  ناطق يلزم ما 
ّ
 .وانحاء الكالم  ،اعتاده من اّلل

حن حدث للهجـــــــــــــة  والغريب
ّ
حن على الفطنة،ألن دال.أّن ما وقع ملدلول الل

ّ
 لة الل

ّ   طأ يقع في  أي ثم ما لبث أن اشتهر بك ،والفراسة،والفهم أمر وارد في كالم العرب
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ة حيث كانت تدل على فصاحة وألامر نفسه بالنسبة للهج ،مستوى من مستويات اللغة

م ال يرقى إلى مستوى اللغة العامة ،اللسان
ّ
 .ثم ما  عتمت أن صارت تدل على كّ  تكل

 بثالثة عوام 
ّ
هجـــــــــــــــــة معجميا ال يمكن تحديدها إال

ّ
 :والل

لتواصلي الشفوي الذي تجسده طبقات اجتماعية متباينة في عام  متص  بالخطاب ا

 ،منعزل حينا ،ومتدا   حينا آ ر مستوياتها  ووظائفها ،وعام  مرتبط بموقع جغرافي 

 ،ر ما يؤنث لهجةوعام  يعود إلى املنظومة اللسانية نفسها ،فتأنيث ما يذكر لهجة ،وتذكي

ما يسلب أو يغف  لهجة ،و سلب ما  ورفع ما ينصب لهجة ،ونصب ما يرفع لهجة ،وإعجام 

( فعول )و( فعال)لهجة ،والتعبير ب عن الكثرة( أفعال)والتعبير بجمع التكسير ،يعجم لهجة

 كما هو الشأن بين الظاء، عن القلة لهجة ،وتوظيف ألاصوات املتقاربة في صورها السمعية

وعلى العموم فاملدينة ...جة ،أو الصاد والسين ،واملتباينة في وظائفها الداللية  لهوالذال

هجي أيسر ..والسوق لهجة  ،والشارع لهجة والقرية لهجة، ،لهجة
ّ
ولذا فإّن إدراك البعد الل

هجي ,
ّ
غوي  ،وال يمكن لهذا ألا ير أن يدّل على ألاول بينما البعد الل

ّ
اقرب من إدراك البعد الل

هذه ألا يرة ،واهتمامهم يمكن أن يلقي الضوء على ماهية اللغة بالنظر إلى افتتان الناس ب

هجـــــــــــــــــــــة
ّ
  0.بها أكثر من الل

هجيـــــــــــــــــــــة في رواية  
ّ
 :لواسيني ألاعر "ذاكرة املاء "الوظائف الل

سيني ألاعر   في  النقاط  تتمث  أهم الوظائف  للهجات الجزائرية  التي استخدمها الروائي وا

 :آلاتية

هجي(داللة الصوتيةال)ة الوظيفة الصّوتي-1
ّ
 :في الخطاب الل

علم يهتم بدراسة اللغة  ونلمس ذلك في الوحدات الصوتية إذ يعّد  علم ألاصوات 

ز على وهو ُيعنى بالجانب املنط ،لم اللسان،إذ هو فرع من عاملنطوقة
ّ
وق  فقط ،كما أنه يرك

والكتابة الحقة  لغة،يعة الوأصغر الوحدات الداللية في اللغة ،وألاصوات أص  طب ،أدّق 

 .فهي رمز الصوت ،وتجسيد مادي له  ،عليها

وتتحقق الداللة الصوتية في مجال  اجتماع أصوات الكلمة املفردة ،وتسمى بالعناصر 

  منها مجموع ......( أ،ب،ت، )الصوتية الرئيسة والتي  يرمز إليها بالحروف ألابجدية 
ّ
ويشك

 7حروف الكلمة التي ترمز إلى معنى معجمي

 :في روايته من ذلك مثال قول واسيني ألاعر  
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للداللة  0..(اسمعي يا اللة موالتي، بطنك حم  ثالث صبيات تالحقن الواحدة بعد ألا رى )-

 :وقوله.غيض الكبير في صدر املرأة على شدة الغضب وال

في للداللة على حيرة البنت ريما ومساءلة والدها عن الجديد . 2( بار جديدةبابا كانش أ)-

 :وقوله . ذلك اليوم

جيبني باش نخبي ونيحّبيُتو  تباصُ ")-
ْ
ّحملي، وت

َ
؟ تورطوني في عملة قبيحة ؟حرام يااللة  ت

 16."(عليك ؟ وهللا ماتكون 

ة  في قولها 
ّ
 :وقوله ( حبيتو تباصوني:) للداللة على  إلاحساس باإلهانة، واملذل

 إمام زاوية    واش درت أنا حتى نخّبي عليك يا ولد الناس   ،أنت"-
ّ
؟ 11موظف بلدية، وإال

 :وقوله

للداللة على الغضب الشديد ." هذا رّبك أنت مش رّبي أنا ،َدْز معهم ،أنت وأوراقك ورّبك " -

 :وقول املرأة12والتحدي الكبير

ذلك أّن املرأة أحست باإلهانة حين طلبت من  املوظف القيام  بواجبه 16"بالد ميكي هذه"-

( ميكي  ماوس أو توم وجيري )متحركة فشّبهت  البلدية كأنها دار رسوم لكنه  لم يفع   

 :وقوله

 متزوجان -

 .نعم -

 .الدفتر العائلي-

العائلي  على عدم وجود الدفتر( ماعندناش )تدل العبارة اللهجية الجزائرية 14ما عندماش-

 .الذي يثبت زوا  الطرفين

 (: الفونيم)الّصوت -

ر في داللة الكلمةهو معروف يؤ الصوت كما 
ّ
ناب، : أوائ  فيمث  ا أصوات ألا وذلك ،ث

،وا تالف الصوت ألاول في هذه الكلمات املتشابهة في بناء ..،وشاب وتاب،ةوعاب، وغاب

 :من ذلك قوله" ذاكرة املاء"وهذا كثير في  رواية  .املقاطع أدى إلى ا تالف الداللة 

رتو الدولة معها ....ما تصراش  أواه مستحي  تتزوجان ومعكما ولد ،هذه قاع-"
ّ
ولد عمي كث

بول  ( ماتصراش )نجد كلمة 15"كان الزم  تتزوجو مث  الناس أوال  ،حّق 
َ
تدل على عدم الق

 .بتوثيق الزوا  والحصول على الدفتر العائلي 



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

11 

 :وقوله 

للرأس  للداللة على  التهّور (غليظ ) نالحظ أن   توظيف كلمة  10"هاذبك راسها غليظ "

 .وذلك ألنها لم تأ ذ باألسباب ،م التفطن ملا سيحدث لها مستقبالدوع

ــــــع - ـــــــ ـــــ ـــ ــ  :SYllable:املقطـ

وحدة صوتية مركبة من بداية لها قوة إسماع ،ونهاية تفصله عما بعده  ،ويتكون من  صوت 

ا صامت متحرك  ،وصائت مفتوح مغلق أو قصير  ،وللمقطع تعريفات أ رى متعددة منه

ويتمث  املقطع في .صوات الكالمية له حّد أعلى أو قمة إسماع طبيعية ألا تتابع من :أنه

ـــــــــــــــــال تنقسم إلى مقطعين :أبسط صوره في نطق الصوت  بمصاحبة حركته مث  
َ
ألاول :ق

 17.حركة الفتح القصير"+ل"الصوت " ل"،واملقطع (حركة املّد الطوي )حركته + وت الص:قا

 :قاطع كثيرة  في اللهجة الجزائرية  لدى واسيني ألاعر  من ذلك مثال قوله وامل

شبابي كالتو /هاه كبيرهم حمارهم /ما نبقاش /هذا ولد حرام./و روح يا وليدي /.أّواه -

ف /الغابة 
ّ
طها/ ايف/شفت /بزا

ّ
 وغيرها كثير  في الرواية  10/تصفا.. ل

 :Stressالّنبر -

عين ،ليسمع أوضح من باقي جهد النسبي  املمنوح لنطق مقطع ميقصد بالّنبر القوة أو ال

،فالنبر  قورن بغيره من ألاصوات املجاورة ،أو هو وضوح نسبي للصوت أو املقطع إذااملقاطع

لمة فيمّيزه عن عبارة  عن ارتفاع ملحوظ في درجة الصوت في نطق مقطع من مقاطع الك

،ويظهر من  الل ألاداء الصوتي قاطع،فالنبر يتحقق من  الل  املغيره من مقاطعها

 12.للكلمات في الخطاب املقروء ،أو املنطوق ،ولهذا يرتبط بالداللة السياقية

 :ة أو في تركيب ،ويتفرع إلى نوعينوالّنبر مرتبط بمقاطع الكلمــــــــــــــــــة سواء كانت مستقل

 :نبر الكلمة-أ

 ياقيا يتعلق بتركيب الجملة وفيها نبرا صرفيا يتعلق بالكلمة ،ونبرا س

 :نبر الجملة-ب

ويعرف لدى العلماء بالنبر السياقي أو ارتكاز الجملة ،وهو النبر الذي يقع في الجم  وليس 

 على الكلمات 

وهو النبر الذي يشارك في داللة الجملة عن طريق سياق ألاداء، وهو أيضا يقع في نطاق 

 في موقعه من كلمات الجملة مقاطع الكلمة ،ولكن  داللة التركيب تؤثر 
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ويتمث  نبر الجملة في عنايتها بنطق لفظ فيها أو حرف ،وإبراز دوره في الجملة بإعطائه 

،ويساهم ظيفيا في التركيب يؤثر في داللتهمزيدا من قوة الصوت في ألاداء،حتى يؤدي دورا و 

 26في داللة التركيب

 :نجد  قوله (  ذاكرة املاء)ومن أمثلة النبر اللهجي في رواية   

طها تصفا"-
ّ
ط وما تصفاش "/ياهلل  ل

ّ
 .يجّي وقت وتصفا/ ايف تتخل

ي غّصبك "-
ّ
ون الل

ّ
لي جابتهم شك

ّ
عّمي اسماعي  هذه مكاتيب هللا /أوالدك مّش الدولة ال

 ".تعالى،ةما تعرفش هؤالء الهوايش 

-" 
ّ
 "شفتو هاه ،هاه ،عاش ما كسب ،مات ما  ال

ــــــــةواش من دين يجي بالزروّ "- ـــ ــ ــ  "طــ

 21"مابقى للعمياء سوى الكح " -

ـــم  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  : Intonation التنغيــ

،واعتدالا  انخفاضا,التنغيمات أو التنوعات التنغيمية مستوى الصوت فياألداء، ارتفاعا 

مستويات   ،يتطلبه املعنى املراد من السياق اللغوي،أو توزيعاتللداللة على أمر نسبي

الصوت  في الكالم املنطوق املتتابع أو تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية 

على جملة كاملة أو أجزاء متتابعة منها ،وهو وصف للجم  وأجزاء الجم  وليس للكلمات 

 .املختلفة املنعزلة

ملعاني، ويستطيع ويظهر التنغيم من  الل املوسيقية في الكالم بطريقة تمييزية تفرق بين ا

املتكلم التعبير عن مشاعره، وأفكاره من  الل التنغيم دون تغيير شك  التراكيب، 

 :والكلمات ،ألّن التنغيم يرتبط باألداء الصوتي، ولهذا عّرفه بعضهم بأنه

في درجة الجهـــــــــــــــر في ( الهبوط)،والتخفاض ( الصعود)املصطلح الصوتي الدال على الارتفاع"

 22"كالم ال

 :ومن أمثلة  التنغيم  في الرواية نجد قوله

ي موح أنتم  الشيوعيون هكذا"-  "راكم غالطين يالس ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــوح - ي مُّ  "كبرنا يا الس ّ
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ألاطفال ؟ أْحِك لي يرحم ّوالديك على ساحة بورسعيد  ما زال فيها كيف راكم لهيها-

وك واش راها والحمام
ُ
الجامعة ،وديدوش مراد ،والبنات الرائعات ؟ البراس  ما زال ؟ أنا  

ربوا فيها البيرة؟ 
ّ
 يش

يني أستحّم "-
ّ
و ، ل  "واش مشتاقين ،يا  ويا للنَّ

ي  قبله بّت عند بيار ،وقبلها بارح كنت  عند احميداين نبات ،الوين نمش ي اليوم؟ و "-
ّ
،الل

ر  يرها ،استقبلتني ماري أكثر من أسبوع اليو 
ّ
 " م ،اليوم ،اليوم،وين نروح يكث

يكفي ما "/"الغير شوية ألم في القلب كالعادة ينغزني ويروح " /" مالك عندك ش ي حاجة "-

 26"تتمسخرش أنا أسألك عن صحتك 

هجــــــــــــــــــي( الداللة الّصرفية)الوظيــــــــــــــــــــــــــفة الّصرفية -2
ّ
 :في  الخطاب الل

كالم ،وما يشتق منه كأبواب لعلم الذي تعرف به ألابنية املختلفة للعلم الّصرف هو ا

،واملصادر (   أو املصدرالفع)،وأص  البناء الاسم الفع ،وتصريفه،وتصريف

،واسم ل ،والصفة املشبهة،وأفع  التفضي ،واسم املفعو اسم الفاع )بأنواعها،واملشتقات 

 .لنسب ،والتصغير ،وا(،واسم آلالة ،الزمان ،واسم املكان

 :وتقّسم الوحدات الصرفية ذات الداللة  إلى نوعين 

،واملشتقات ،وأوزان جمع  أوزان ألافعال ،واملصادر:ألاوزان الصرفية مث  :االنوع ألول  -

 .،والتصغير التكسير

واصق ،وهي السوابق :النوع الثاني -
ّ
،والدوا    Suffixes،واللواحق Prefixesالل

infixes صلب أو أحشاء بنية الكلمة لتحقيق معاني أو تشارك في ،وهي التي تد   في

ـــة  ـــــ ـــ ـــــ  24.الداللــ

نجد  داللة ( حي تلمسان نوا)ومن أمثلة الداللة الصرفية  في اللهجة الجزائرية  

،وداللة زمن املاض ي ،وداللة زمن املضارع ،وداللة فع  ،واملصادر ،وداللة املشتقاتألاسماء

 :حروف  من ذلك مثال  قوله ألامر،داللة ال

وفك حتّى حّد ،نخاف عليك من "-
ُ
ياسيدي ِدرها وسافر،اْرح  ُرح ْبعيد ْبعيد وين ما يش

 25."العينين والقّتالين ،ارح  وسأنتظرك العمر كله 
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ارح  "وكذا فع  ألامر / للداللة على الاستقبال مطلقا ( درها )داللة  فع  ألامر)نجد   

 :سأنتظرك)للداللة على الحال،أما فع  ألامر : ونخاف عليك  يشوفك،وأيضا  فع  ألامر "/

 للداللة على الاستقبال وذلك القترانه بالسين 

شفتك الصباح ركبت / ما تثق في واحد ،يضحك لك اليوم ،وغدوا يبيعك ألول قات "-

 لنفسك 
ّ
 20"سيارتك بشك  عادي ،ياربي سيدي ،أنت راسك غليظ كما أّمك ،ما تسمع إال

ت على ك:،ويضحك،ويبيعك  ،وتسمع تثق: )جد ألافعال املضارعةن
ّ
لها أفعال مضارعة دل

 .(الحال

 ( غليظ )قات   للداللة على القيام بالفع   وصيغة فعي  في كلمة :اسم الفاع  

بركا "/كيفك كيما أّباك ." / ياعّمتي ما عندناش  تربة أ رى هذه هي بالدنا و هاذوهما حنا " -

  27...."ة اللي ما تخرجش من الفهام

 دّل على املستقب  : نجد فع  املضارع تخرجش 

 .." ما نقدرش هللا غالب "-

 دّل على نفي الفع  في املستقب  :ماتقدرش :الفع  

فدل على الحدث الذي ./بمعنى هو القادر والغلبة له دائما ( غالب :)داللة اسم الفاع  

 ثبوت  يتحقق من معنى املصدر وال يدل على  ال

 عندما تحرقها ،وتنساها ،أنا حّرقتها ،لكن ماقدرتش  "-
ّ
بالدنا واعره ما تستعرفش بك إال

          20."تنساها هللا غالب ِكنموت نتمنى نكم  في ترابها 

 (وهللا غالب :...وأيضا اسم الفاع  ( ملعنى الحدث والحدوث : واعرة  :)  داللة اسم الفاع  

مة قولي ليما راني رايح  التي حلي/كيفاش دايره معه /رايح تدير  بابا واش"-

 ليها هنايا  إذا جاش ي "/عينكم العّساس راه يشوف فيكم من السطح ."/للموليما

 "-"   فت ما نروحوش وعمي جلول يبقى  اطره ...."  " مشتري 
ّ
واش أنت ال هي باملّيت وإال

 22."//مسكين كيفاش كان عايش "–ما نيش فاهم عالش " –بالحيّ 

، وأبنية  "دايره :  "حدث،وكذا اسم الفاع للداللة على ال( رايح) اسم الفاع  

مشتري "واسم املفعول (فّعال)للداللة الوصف واملبالغة فيه على وزن (العّساس :)املبالغة

/ الحّي /املّيت ../ اطره /ونجد  أيضا أسماء الفاعلين (  يه الفع للداللة على ما وقع عل")

 (عايش/هم فا
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وغيرها من الوظائف الصرفية في  اللهجات  الجزائرية  لدى الخطاب الروائي لواسيني 

 .ألاعر  

هجي( لة النحوية الدال)الوظيفة النحوية -6
ّ
 :في الخطاب الل

ملستنبطة من استقراء كالم املقصود بالنحو في الاصطالح  العلم املستخر  باملقاييس ا

أو هو علم يبحث عن أوا ر الكلم  ،ة أحكام أجزائه التي ائتلف منهافاملوصلة إلى معر العرب 

وقد أطلق عليه قديما .لذي يختص بقواعد اللغة التركيبيةإعرابا وبناء ،أو هو العلم ا

فية ،ثم لنفص  النحو ،وعلم العربية ،وكان  يشتم  على القواعد التركيبية وألابنية الصر 

لم الصرف ،والثاني بعلم النحو ،وهو ما عليه ،فعرف ألاول بععن قواعد التركيب

 66.الدراسات اللغوية الحديثة التي تدرس كّ  علم  منهما مستقال عن آلا ر 

والنحو كما يذكر الدكتور دمحم عكاشة يقوم ببحث العالقات التي تربط بين الكلمات في 

عقيدات التركيب لنهائي لتالجملة الواحدة ،وبيان وظائفها إذ أنه وسيلة نحو التفسير ا

وأّن النحو والداللة  ،الا تالف بين التراكيب  املختلفةوالداللة هي التي  تبرز  ،اللغوي 

جهت الدراسات اللغوية الحديثة إلى 
ّ
يتعاونان  معا على توضيح النص وتفسيره ،وقد ات

صحة املعنى في نظم قواعد  الربط بينهما في بناء اللغة ،وألحت ع  ضرورة

ة مع داللتها أو معناها مث  دت الجم  التي تتفق من الناحية الشكلي،واستبعاللغة

 .كليا ،وفاسدة في املعنىة صحيحة شهذه الجمل" أرضعت الطفلة دميتها :"جملة

هو محصلة العالقات  القائمة بين الكلمات في الجملة ،وهو ما ( التركيبي )واملعنى النحوي  

شياء وألاحداث ،وألافكار كما يتمثلها املتحدث تدّل عليه الكلمات باعتبارها رموزا لأل 

 61باللغة

عالقة إسنادية  أحمد دمحم قدور  أّن  الجملة عند النحاة مصطلح يدّل على وجود/وايذكر د

ويالحظ أّن . رى وإلاسناد هو نسبة إحدى الكلمتين إلى ألا  ،وفع  ،بين اسمين أو اسم

سن السكوت عليه ،ولذلك كانت الجملة النحاة لم يشترطوا للجملة أن تدّل على معنى يح

وا عندهم عبارة  عن تركيب إسنادي سواء أتّمت به الفائدة  أم  لم تتم على حين أنهم جعل

ولذلك كانت  ،ا دّل على معنى يحسن السكوت عليه،أي مالقول املفيد بالقصد" الكالم"

تي ال تتم بها الفائدة ال ومن أمثلة الجم .الجملة أعّم من الكالم ،إذ شرطه ا إفادة بخالفها 

 .،وغيرها والصلة ،والجواب ،جم  الشرط
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 :جملة اسمية وفعلية :والجملة في العربية الفصحى نوعان 

،بال داللة على تجدد أو بثبوت املسند للمسند إليه فالجملة الاسمية موضوعة لإل بار

وتي بمعونة ،والاستمرار الثبن  برها اسما فقد يقصد به الدواموإذا كا ،استمرار

فقد يفيد استمرارا تجدديا إذا ( جملة فعلية فعلها مضارع)وإذا كان  برها مضارعا .القرائن

يفيد تجدد " زيد قائم"فليس كّ  جملة اسمية مفيدة للدوام فإّن .لم يوجد داع إلى الدوام 

 .القيام ال دوامه 

لى حدث  في املاض ي أو والجملة الفعلية موضوعة لبيان عالقة إلاسناد مع داللة زمنية ع

 62(في املاض ي والحال )ويشير إلى تجدد سابق أو حاضر .الحاضر أو املستقب  

الجملة ،وداللة الكلمة في داللة :ويد   في باب الداللة النحوية أو داللة التراكيب  ما يأتي 

ـــــر،وظيفة إلاعراب في الداللة ،وتقدير املالجملة ـــ ، عنى في إلاعراب،وداللة التقديم والتأ يــ

 :من ذلك مثال قوله في الرواية 

اشرب الشاي .اليوم عّمك حّماد وغدوا رّبي يعلم  .اشرب يا لزعر  اشرب اليوم بارد "-

 66.."املنعنع 

دلـت على وجوب القيام بشرب الشاي أو الالتماس ( أفعال ألامر )نجد أّن الجم  الطلبية 

( اليوم عمك وغدوا  ربي يعلم: ) لة املصدرة بالظرفوالجم.من  صديقه بفع  ما يطلبه منه 

 .للداللة  على فائدة الخبر 

 64"موحا  ُويا ،اْتهــــــــــــــــال في ِرْجلين الْبغ  ،ما يعرفش يمش ي بال صفيحة "-

( البغ )نجد جملة النداء  يليها  فع  ألامر أو الالتماس  الذي يدّل على العناية بالحيوان  

 .أفة بالحيوان  ،والرفق به كما أوص ى بذلك ديننا الحنيف من باب الر 

و-
ُ
ه صّباط طالو والقراية وال

ُ
 65."إن شاء هللا  ما يكون غي  اطرك نديرل

نجد الجملة املنفية التي تدل على قطع الوعد ،وتنفيذ الوصية  بأن يلبسه الحذاء حفاظا 

 .على صحة رجلي البغ  

 60"يحّق لهم الصالة على ألاموات  مانيش فاهم وعالش الرجال وحدهم"-

جملة منفية دلت على حيرة املرأة فيما يتعلق بعدم مشروعية  صالة املرأة على امليت  ،وهذا 

 .سؤال بقي  يحيرها 

 :ومن الجم   نجد قوله-
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يا ربي سيدي وعاله /كاتش حاجة تفّرح في هذه البالد؟"/بابا أنت  تعبان بّزاف "-

 "ه قتلوه؟ ؟وعاله قتلوه؟ وعال قتلوه

جم  استفهامية  للداللة على طلب الفهم وتحقيق إلاجابة الوافية  عن تلك ألاسئلة 

 .املطروحة 

 ".شوف يا سيدي ،ما تهّولش روحك ،بنتك صارت شابة والفوالت صاروا نهود"-

 .جملة أمر تدل تدل على عدم تهوي  ألامر ،وأّن البنت صارت كبيرة  ،وتعرف ما تفع 

 "طاحت على كلب راقد ؟روح هللا يسه  عليك  أنت وجماعتك بيناتنا القانون واش  بزة و "-

  
ّ
جملة  استفهامية تدّل على أّن  كّ  واحد يأ ذ حّقه  ،وال يتعدى على حّق غيره وإال

 .فاملحكمة تفص  في ألامر 

 ":احرز روحك ياوليدي ،أوالد الحرام بّزاف"-

 .طةجملة  أمر تدل على وجوب أ ذ الحذر  والحي

 .أنت  ايب في القهوة ،املاء والزغاريت -

 جملة اسمية  تدل على الفش  في كّ  ش يء 

 "وحّق ربي طّحانين ، ّربوا البالد ،وما زالوا حابين ينشفوا كّ  ش يء "-

جملـــــــــــــــــة القسم تدّل  أّن َمن  ربوا البالد ال يملكون أدنى ضمير  ،وال ذرة من محبة الوطن 

 .م أنذال و  ونة وأهله فه

 ، ّ  الناس يفوتو"-
ّ
 ر  من الصف

ُ
 "واش آ الس ي موح ؟إذا ما عندك والو أ

جملة شرطية  تدل على وجوب احترام آلا ر وذلك بترك املكان لآل رين  إذا كان  ليس لديه 

 .عم  في الطابور 

 وحّق  ربي نشوفو اليوم  يا ا تي نحبو واش رايح ندير؟"-

،ألنها مولعة  ّن املرأة مصّرة على رؤية حبيبها  في ذلك اليوم جملة قسم تدّل على أ

 ،والتصبر على  عشقه فما العم ؟بحبه

  عنده "-
ْ
 67."يدّزوا  معاهم نروح معه  ،هاذيك املّرة بّت

 .الجملة الفعلية  دالة على التحدي ،وإلاصرار قصد رؤية َمن تحب

أو ما يعرف )وظائف داللية  محددة  وغيرها من الجم   والتراكيب النحوية  التي  تحم 

 .في الخطاب الروائي  لواسيني ألاعــــــــــــــــــــر  (بداللة التراكيب 
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ـــة -4 ـــــ ـــ ـــــــ ــ ـــ)الوظيفة املعجميــ ـــــة املعجميــ ـــ ـــ ـــــ ـــة أو الداللـ ــ ـــ هجي(ـ
ّ
 :في الخطاب الل

داللة الكلمة التي استخدمت بها في "اص يقصد بالداللة املعجمية لدى أه  الا تص

املجتمع  مفردة  أو في تركيب  سواء  أكان املعنى حقيقيا في أص  الوضع ،أو مجازيا منقوال 

فها ،أو  فاملعجم يبحث في  معنى الكلمة  بذكر معناها ،أو مراد.عن معنى حقيقي 

ورها ها كأص  الوضع ،وتط،أو ما يفسرها ،وقد يقدم  معلومات  عنمضادها

،ومشتقاتها ،وقد يذكر بعض السياقات اللغوية التي توّضح داللتها ،وقد يكون التاريخي

 .موجزا فيكتفي بذكر املعنى دون شواهد توضحه 

  
ّ
والداللة املعجمية ال تعني داللة  كلمة مفردة فقط ب  يد   فيها كّ  تركيب التي تشك

معنى الكلمة املفردة ،والتركيب وحدة داللية  متماسكة  ال تتجّزأ  ،فاملعجم يبحث 

  وحدة معنوية ،ويبحث  كذلك في 
ّ
فظية ،التي تشك

ّ
الاصطالحي ،واملث  ،والقوالب الل

املعاني  السياقية ،ويبحث كذلك في املعنى الحقيقي ،واملعنى املجازي ،ويسوق للمعنى 

املعرفة املجازي شواهد توضحه ، وقد توسع مجال الدراسات املعجمية فتشم  كافة فروع 

 60.إلانسانية 

 :وقد سلك علما ء املعجم عدة طرق في تفسير املعنى املعجمي 

فظ في املعنى  ،التفسير باملرادف-1
ّ
 .وهو نظير الل

 .التفسير باملغايرة أو املخالفة ،وهي أن يذكر املعجم ضد املعنى ،أو  الفه أو نقيضه -2

ر العبارة غالبا بكلمة مفتاحية تفسيرية التفسير بالعبارة أو الجملة أو بالتعريف ،وتصّد -6

 ( .،إذا ،ما يعني،هو،الذيأي،)

وهو التفسير الذي يذهب  إلى املعنى املجازي لبعض الكلمات  :التفسير باملجاز-4

 .،والتراكيب إلى جواز ذكر املعنى الحقيقي 

ق في تفسير الكلمة بنظيرها في لغة أجنبية إن لم يوجد ما يوضحها أو مقابلها الدقي-5

 .العربية ،أو أن  يذكر مقابلها ألاجنبي لتحديد داللتها 

ــــــر السياقيالتفسي-0 ـــــ ـــ ـــ ــ ــ وينقسم إلى سياق لغوي ،وسياق  ارجي ،والسياق اللغوي  يسرد :  ـ

ستشهاد في السياق اللغوي الذي  ورد فيه اللفظ ثم يذكر معناه السياقي  ،ومصادر الا 

رآن الكريم ،والحديث النبوي الشريف ،والشعر العربي ،وكالم الق: املعجم العربي هي

 .العرب املأثور شعرا ونثرا 
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ـــــبـــبـــــــيالتفسير الســـ-7 ـــ ـــــ ـــ   فيه بعلة ،متوساليورد سبب املعنى أو  يعللهوهو التفسير الذي : ـ

 ألّن، أو ،إنما،أو لم،والالم ،:سببية مث 

فظ  وهو من:التفسير بالصورة -0
ّ
صورة توضيحية ابتداع املعاجم الحديثة التي  ترفق بالل

 62.توضح معناه 

داللة  الكلمة املفردة،وداللة التعبير الاصطالحي ،وداللة : ويندر  ضمن الداللة املعجمية

 .التعبير السياقي، داللة املث  ،وداللة املصطلح  

رية  لدى ألاديب  واسيني ألاعر  في ومن أمثلة  الداللة املعجمية  في اللهجة العامية الجزائ

 :نجد آلاتي(  ذاكرة املاء )روايته 

 واش ماعرفتنيش؟ " -

 .ال من تكون؟ ا ر   يرحم والديك-

ي ودعينا نغلق بيت ا شوفي يا حرمة،ما نطّولش معك  الكالم ،أحدثك  بشك  سلمي أ رج-

 .يرحم والديك ،أصنام هذا

لمة وقّصص ،أعطيني املفاتيح وروحي بالسالمة ،هللا شوفي أنا ما نّعرفك  ما تّعرفني  ،ك-

 .يهّون عليك وعلينا

 أية مفاتيح؟-

 .وإذا ما عجبكش الحال طيري بّرا  نريد تشميع املحّ ،-

 ......هنا يموت قاس ي  ،ما نطير  والو-

 .ونخرجك الوقت اللي نبغي  ،ئيس  البلديةأنا  ر -

 .أنا ما نستعرفش برّب الوزارة ديالك -

 46.ركم جاي ،وحّق ربي ،كلكم ياكلكم املوس والّتعالق نها-

 :أما عن الوظيفة املعجمية   في اللهجات السابقة   من الرواية فهي على النحو  آلاتي

للداللة  على ( ما عرفتينيش ؟)وقوله ( ماذا ؟)تدل على اسم الاستفهام (  واش ؟)في قوله  -

 .لدى املخاطب  الاستفسار وطلب الفهم فيما يتعلق  بشخصيته

هللا )للداللة على الدعاء بالخير والرحمة وهو املقاب  بالفصحى  :(يرحم والديك )قوله وفي -

 .أي الدعاء للوالدين بالرحمة( يرحم والديك 

 .للداللة على عدم قضاء  وقت أكثر مع  املخاطب ( مانطولش معك )وفي قوله -
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ال يعرف (   رئيس البلدية )م هو  أّن  املوظفوداللة الكال (  أنا مانعرفك ماتعرفيني)وقوله -

 .الفتاة  وال تعرفه 

يقصد أنه في حالة ما إذا  لم تكن الفتاة ( إذا ما عجبكش الحال طيري بّرا : )وفي قوله-

 مغادرة املكان  وتذهب إلى  ار    مقّر البلدية 
ّ
 .راضية عن الوضع فما عليها  إال

 .ما نطير  والو هنا يموت قاس ي :و في قول الفتاة لرئيس البلدية -

البلدية ليست ملكه ب  بمعنى أّن الفتاة باقية في مقّر البلدية ولن تغادر املكان ألن  

،وأنها مصرة على البقاء حتى املوت ،وشّبهت نفسها بشخصية قاس ي  الذي ال يتراجع للشعب

 .عن مواقفه 

كم ياكلكم املوس وا)وفي قوله -
ّ
 (لّتعالق نهاركم جاي وحّق ربي كل

ه سيأتي يوما كّ  من هو على شاكلة هذا املوظف يذبح بالسكين  ،و يعلق 
ّ
هذا يدل على أن

 .رأسه على املشنقة 

 .وغيرها من  ألامثلة في رواية واسيني ألاعر  

 : الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ئج  يمكن إجمالها على  النحو  في نهاية هذه الدراسة يمكن أن نخلص إلى جملة من النتا

 :آلاتي

الدكتور واسيني ألاعر   استطاع  توظيف اللهجات  السائدة  في بيئته    الروائيإّن -1

انطالقا من وظائف داللية وتركيبية محددة ودالالت  معّينة  ثابتة مما يعني  أّن هذه اللهجة  

 .حّد ذاتها على لسان عامة الناس  هي لغة في

ية  تتمث  في عام  متعلق مكن ضبطها وتحديدها  وفق ثالثة عوام  أساساللهجة ي-2

متباين في التواصلي الشفوي الذي تجسده طبقات اجتماعية مختلفة  بالخطاب

ووظائفها،وعام  مرتبط بموقع جغرافي منعزل حينا ومتدا   حينا آ ر  ،مستوياتها

 .عود إلى املنظومة اللسانية نفسها،وعام  ي

وذلك باعتبارها مدونة لغوية باينات الداللية على مستوى اللهجات الجزائرية  نالحظ الت-6

هذه الفضاءات الداللية والباحث  عن سبر أغوار  ،رصينا وحقال معرفيا  صبة،

،وكشف أسرارها  عليه أن يعود إلى  املدالي  املعيشة ذات الصلة الدائمة بحياة  املختلفة

 .الناس في بيئتهم  املعينة
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التراكيب اللسانية في اللهجة الجزائرية  تهتم  بما يعرف لدى اللسانيين بالبنية  إّن  -4

،وبالبنية  التركيبية (الصرفية )الصوتية امللفوظ منها واملكتوب ،وكذا بالبنية املورفولوجية 

 .،بالبنية املعجمية والداللية ي  تهتم بالداللة النحوية،وكذاالت(  السانتكسية)

هجات  ميدان   صب قصد ترقيته  وفق  إّن الدراسات-5
ّ
ألاكاديمية العلمية التي تهتم بالل

ما تعرفه الجزائر من مخزون ثقافي ،على أساس العالقة املتينة بين اللغة العربية الفصيحة 

الاهتمام بمدى التأثر ،ومن ثمة جهوية املختلفة عبر واليات الوطنواللهجات ال

هجيــــــــــــــــــة،والعناية باملميزات املشوالتأثير
ّ
 .تركة بينهما  قصد إبراز الوظائف الل

 :الهوامش وإلاحاالت

 .م0/162مـ،2666-هـ1426لسان العرب البن منظور،دار الحديث القاهرة  ،الطبعة  -1

 . 025إبراهيم مصطفى وآ رون ،ص:املعجـــــــــــــــم الوسيط ،مجمع اللغة العربية،إ را   -2

م ، 1205، ســــنة  6إبــــراهيم أنــــيس ،مكتبــــة ألانجلــــو املصــــرية ،ط / جــــات العربيــــة ،دينظــــر فــــي الله -6

 .15ص

 .15املصدر نفســـــــــــــــه ص   -4

عبـــــد الجليـــــ  مرتـــــاض ،دار / ،د(عربـــــي–فرنســـــ ي )القـــــاموس الـــــوجيز فـــــي املصـــــطلح اللســـــاني :ينظـــــر -5

 .164م،ص2617هومة ،بوزريعة،

د الجليــــــــــــــ  مرتـــــــــــــــاض ،دار اث اللغــــــــــــــوي العربي،عبـــــــــــــــاللســــــــــــــانيات الجغرافيـــــــــــــــة فــــــــــــــي التـــــــــــــــر :ينظــــــــــــــر  -0

 .وما بعدها 12،صم2616هومه،

اللــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــوتية ينظــــــــــــــــر التحليــــــــــــــــ  اللغــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــي ضــــــــــــــــوء علــــــــــــــــم الداللــــــــــــــــة ، دراســـــــــــــــــة فــــــــــــــــي الد -7

ومـــــا  17محمـــــود عكاشـــــة ،دار النشـــــر للجامعـــــات ،مصـــــر ،ص/ ،واملعجمية  ،دوالصـــــرفية،والنحوية

 .بعدها

عــــــــــــــــــــــر  دار الفضــــــــــــــــــــــاء ،لوســــــــــــــــــــــيني ألا ( لعــــــــــــــــــــــاري محنــــــــــــــــــــــة الجنــــــــــــــــــــــون ا:ذاكــــــــــــــــــــــرة املــــــــــــــــــــــاء  )روايــــــــــــــــــــــة -0

 .11م ،ص1،2661،طالحّر،الجزائر

 .12الرواية نفسها ص -2

 .22رواية ذاكرة املاء ص -16

 .22ينظر الرواية  نفسها ص -11

 الرواية نفسها ،والصفحة نفسها -12

 .66الرواية نفسها ص -16
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 66الرواية ص -14

 .65رواية ذاكرة املاء ص -15

 .01ص الرواية نفسها -10

 .41محمود عكاشة ،ص/ التحلي  اللغوي في ضوء علم الداللة ،د:ينظر -17

 .....الخ57و42،و،40،و 46، و60،و65ينظر الرواية ص -10

 .46محمود عكاشة ،ص/ ينظر التحلي  اللغوي في ضوء علم الداللة،د -12

 .وما بعدها  44ينظر املصدر نفسه ص -26

 75و74و72و 00و 07ينظر رواية ذاكرة املاء ص  -21

 .42ينظر التحلي  اللغوي في ضوء علم الداللة  ،محمود عكاشة ،ص -22

 .166،و25،و24،و00ينظر الرواية ص -26

 وما بعدها 01التحلي  اللغوي في ضوء علم الداللة ،محمود عكاشة ،ص:ينظر  -24

 166ينظررواية ذاكرة املاء ص -25

 .164-166الرواية نفسها ص  -20

 وما بعدها 162فسها صالرواية ن -27

 116الرواية نفسها ص -20

 .....وغيرها من الصفحات  164، 126 ،و  122، و 117ينظر  رواية ذاكرة املاء ص - -22

 .114ينظر التحلي  اللغوي في ضوء علم الداللة ،محمود عكاشة ،ص -66

 120-126ينظر املرجــــــــــــــع نفســـــــــــه ص  -61

كراملعاصـــــــــــــر بيـــــــــــــروت ،ودارالفكـــــــــــــر أحمـــــــــــــد دمحم قـــــــــــــدور،دار الف/اللســـــــــــــانيات ،دينظـــــــــــــر مبـــــــــــــادئ  -62

 210-217،سوريا ،صدمشق

 142ص(ذاكرة املاء)الرواية :ينظر -66

 .رواية ذاكرة املاء ،الصفحة نفسها :  ينظر -64

 .142ذاكرة املاء ص : ينظر -65

 .160ينظر الرواية السابقة  ص -60

 دهاوما بع 145رواية ذكرة املاء ص -67

التحليـــ  اللغـــوي فـــي ضـــوء علـــم الداللـــة دراســـة فـــي الداللـــة الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة :ينظـــر -60

 .157واملعجمية ،ص

 .وما بعدها  106ينظر املصدر نفســـــــــــــــــه ص  -62
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 176-102ص( ذاكرة املاء )ينظر رواية  -46

 :مكتبة البحث
 .مـ 2661،عر ،دار الفضاء الحّر  الجزائر،واسيني ألا ( محنة الجنون العاري )ـــــــــــــــــــاء ذاكــــــــــــــــــــــــــرة املـــ -1

دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الداللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة –التحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الداللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -2

محمــــود أبــــو املعــــاطي عكاشــــة ،دار النشــــر للجامعــــات /،د،واملعجميةية،والصــــرفية،والنحويةالصوت

 .م2665-هــ1420مصر،الطبعة ألاولى 

لبنــان ،ودار الفكــر دمشــق –أحمــد دمحم قــدور ،دار الفكــر املعاصــر بيــروت /مبــادئ  اللســانيات ،د -6

 .م1222-ه 1412سورية ،الطبعة الثانية –

يوســـــــــف غـــــــــازي ،ومجيـــــــــد :، ترجمـــــــــة محاضـــــــــرات فـــــــــي ألالســـــــــنية العامـــــــــة ،فردينـــــــــان دي سوســـــــــير   -4

 .م 1200،منشورات املؤسسة الجزائرية للطباعةالنصر

عبــــد القــــادر شــــارف ،إصــــدارات مخبــــر تعليميــــة / مثيــــ  الصــــوتي وداللتــــه فــــي شــــعر البحتــــري ،دالت -5

 .م 2615اللغات وتحلي  الخطاب ،طبعة نوفمبر 

عبـد الجليـ  / د.،أ -دراسـة لسـانية فـي املدونـة والتركيـب -املوازنة بـين اللهجـات العربيـة الفصـيحة   -0

 .م2616مرتاض ،دار هومه ،بوزريعه الجزائر ،

الجليـــــــــــ  مرتـــــــــــاض ،دار هومـــــــــــه  عبـــــــــــد/ اللســـــــــــانيات الجغرافيـــــــــــة فـــــــــــي التـــــــــــراث اللغـــــــــــوي العربـــــــــــي ،د -7

 .م 2616،الجزائر بوزريعه

هجـــــــــــــــــات ،د -0
ّ
مرتـــــــــــــــــاض ،دار الغـــــــــــــــــرب للنشـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد الجليـــــــــــــــــ  / مقاربـــــــــــــــــة أوليـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــم الل

 .م 2662،،وهرانوالتوزيع

لجليــــــــ  مرتــــــــاض ،دار عبــــــــد ا/ ،د دراســــــــة لســــــــانية فــــــــي الســــــــاميات ،واللهجــــــــات العربيــــــــة القديمــــــــة -2

 .م 2665،بوزريعه الجزائر ،سنة هومه

 .م2666،اهــــــــــــــــــــــرة مصرإبراهيم أنيس ،مكتبة ألانجلو املصرية،الق/في اللهجـــــــــــــــــــــــــــــات العربية ،د -16

 .م2617.ية،القاهــــــــــــــــــرة،مصراهيم أنيس ،مكتبة ألانجلو  املصر إبر / ألاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات العربية  ،د -11

الجليـــــــ  مرتـــــــاض ،دار عبـــــــد / ،د( عربـــــــي–فرنســـــــ ي )القـــــــاموس  الـــــــوجيز فـــــــي املصـــــــطلح اللســـــــاني ، -12

 .م 2617،بوزريعه ،الجزائر،هومه

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،لجوزيــف فنــدريس ،ترجمــة  -16
ّ
فاطمــة :د الّدوا لي،ودمحمالقصــاص،تقديمالحميــعبــد :الل

 .م 2614/ لي  ،املركز القومي للترجمة القاهرة ط

 .م 2612مسعود بودو ة ،بيت الحكمة،العلمة الجزائر،الطبعة  ألاولى / لسياق والداللة ،دا -14

 .م 2612مسعود بودو ة،بيت الحكمة ،العلمة ،الطبعة ألاولى /اضرات في الصوتيات ،دمح -15
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،العلمـــة لـــدرس العربــي القـــديم ،بيــت الحكمةفــي اللســـانيات التداوليــة  مـــع محاولــة تأصـــيلية فــي ا -10

 .م 2612الطبعة الثانية

،العلمـــــة  ليفـــــة بوجـــــادي ،بيـــــت الحكمة/ ات ،دمحاضـــــرات فـــــي علـــــم الداللـــــة نصـــــوص وتطبيقـــــ -17

 .م2612الجزائر ،الطبعة الثانية 

 .م 2616إبراهيم أنيس ،مكتبة ألانجلو املصرية ،القاهرة ،/ دمن أســــــــــــــــــرار اللغة ، -10

 .م 2666كما بشــــــــــــــر ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ،/فّن الكــــــــــــــــــــالم ،د -12
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 من توظيف اللغة البسيطة إلى توظيف العامّية

 الحديثفي الشعر الجزائري  

 رحــــــــاب شرموطي :الباحثة 

أحمد بن بلة  1جامعة وهران     

 
 :امللّخص

تحتـــّ  اللغـــة العربّيـــة مكانـــة مرموقـــة،و أهمّيـــة بالغـــة فـــي الكتابـــات ألادبّيـــة؛ الســـيما الشـــعرّية 

، باإلجـــــادة والقـــــّوة أو الحكـــــم علـــــى جـــــودة العمـــــ  الشـــــعري منهـــــا، فهـــــي تعـــــّد مـــــن أّهـــــم وســـــائ  

ـــــذي يرتكـــــز عليـــــه الشـــــاعر بالضـــــعف والـــــرداءة
ّ
ـــ  ( الجزائـــــري )، كونهـــــا ألاســـــاس الـــــرئيس ال ألجــ

ــعرّيةالتعبيــر عــن تجربتـــ
ّ
وإيصــالها للقـــّراء ،فهنــا العالقــة بـــين الشــاعر الجزائــري ولغتـــه  ،ه الش

عالقـــة جـــّد وثيقـــة ، فهـــّي الـــّرابط املعّبـــر عـــن كيانـــه واملـــرآة العاكســـة لواقعـــه املعاش؛وهـــذا مـــا 

ـــذين (1225مــن)الجزائــريين فـــي فتــرة ظهـــور الحركــة إلاصـــالحّية نجــده لـــدى أغلــب الشـــعراء 
ّ
،ال

كـانوا حريصـين أشــّد الحـرص علـى بقــاء اللغـة العربّيـة فــي ألالسـنة بليغـة وفصــيحة ،فهـي أحــد 

مقّومـــــات الهوّيـــــة الجزائرّيـــــة ، وباملقابـــــ  أتـــــى وفـــــد جديـــــد مـــــن الشـــــعراء الجزائـــــريين يســـــتخدم 

رهم توصــ  تجــربتهم الشــعرّية وأفكــارهم للقــّراء بصــورة العامّيــة كبــدي  للعربّيــة ،كونهــا فــي نظــ

 .مبّسطة وسريعة وتلج القلوب دون أّي عراقي 

مــا نتــا  اســتخدام أو بــاألحرى مانتــا  توظيــف مصــطلحات : وهنــا يطــرح إلاشــــــــــــــــــــــــــــــــــكال  تــي

عر الـــجزائري بــدال 
ّ
مــا أثــر العامّيــة علــى و  حة؟مــن املصــطلحات العربّيــة الفصــيعامّيــة فــي الـــش

ذي يمّيز الشعر الجزائري املكتوب باللغــــــــــة  العربّية عن غيره 
ّ
 الشعر الجزائري ؟ ما ال

تـــــي دفعـــــت الشـــــعراء الجزائـــــريين الجـــــدد إلـــــى 
ّ
ـــــعر املكتـــــوب بالعامّيـــــة ؟ ومـــــا الـــــدوافع ال

ّ
مـــــن الش

عرّية؟
ّ
 توظيف مـــــــــــفردات عامّية في كتاباتهم الش
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عر الجزائري ، اللغة الشعرّية ، اللغة العربّية ، اللغة البسيطة ، : مات املفتاحّيةالكل
ّ
الش

 .العامّية ، شعراء الحركة إلاصالحّية

عر الجزائري الحديث
ّ
 :أّوال توظيف اللغة العربّية في الش

ـــعرّية الجزائرّيـــة -أ
ّ
شـــعراء الحركـــة )أهمّيـــة توظيـــف اللغـــة العربّيـــة فـــي الكتابـــات الش

تعــّد اللغـة العربّيــة كيـان رئــيس وأسـاس ، وهــي تعتلـي مكانــة عظمـى بــين اللغــات، (:حّية إلاصـال 

تــي رفعهـا املـولى عــّز 
ّ
لبالغتهـا وفصـاحتها وقّوتهــا وميزتهـا الاشـتقاقية،فهي لغــة القـرآن الكـريم ؛ال

وجـــّ      إلـــى أعلـــى املراتـــب ، ولـــذلك نجـــدها أحـــد أهـــم مقّومـــات الهوّيـــة والشخصـــّية الجزائرّيـــة 

ص شـــــعراء    الحركـــــة إلاصـــــالحّية ،كدعامـــــة ،
ّ
لـــــذلك اعتمـــــدها الشـــــعراء الجزائريـــــون، وبـــــاأل 

فّنــــي يســــتخدم الكلمــــة أداة العنصــــر ألاّول فــــي كــــّ  عمــــ  "وركيــــزة للتعبّيــــر عــــن واقعهــــم ، فهــــي 

مّمــــا جعــــ  شــــعراء الحركــــة  ،هاّمــــا يمّيــــز الشــــاعر عــــن غيــــرهولــــذلك  ُجعلــــت عنصــــرا 1" للتعبيــــر

تتمّيــز لغــة "ّيــة يعنــون باللغــة العربّيــة عنايــة  اّصــة ،فكانــت لغــتهم   بــذلك إلاصــالحّية الجزائر 

ـــن ظـــاهر مــن اللغـــة العربيـــة 
ّ
الشــعراء باملتانـــة والجزالــة والقـــوة ،وهـــي  صيصــة تـــدّل علــى تمك

فشاعر الحركة إلاصالحّية الجزائرّية تربطه عالقة جد وثيقة    2"،ومن قواعدها نحوا وصرفا

ـعرّية وواقعـه، ؛وبعبـارة   أ ـرى بلغته العربّية ؛فهي ا
ّ
" ملعّبرة عن فكره ،والناقلـة لتجربتـه الش

ـف املسـرحية، وذلـك ألن 
ّ
عالقة تجربة الشاعر بلغته أوثق من عالقـة تجربـة القـاص ، أو مؤل

 6" الشــاعر يعتمــد علــى مــا فــي قــّوة التعبيــر  مــن إيحــاء باملعــاني فــي لغتــه التصــويرية الخاّصــة بــه

غــــة العربّيــــة عنايــــة  اّصــــة ،مّمــــا جعــــ   لــــذلك عنــــى شــــعراء الح
ّ
ركــــة إلاصــــالحّية الجزائرّيــــة بالل

الحفـــــاظ علـــــى اللغـــــة العربّيـــــة فـــــي إلانتـــــا  الفكـــــري وألادبـــــي كـــــان هـــــدفا مـــــن أهـــــداف الحركـــــة "

بقاء اللغة    العربيـة فـي ألالسـنة فصـيحة نقّيـة جـزءا مـن  وقد كان الحرص على...إلاصالحّية  

 . 4"ية للشخصّية الجزائرّية أمام أموا  الفرنسة واملسحالحفاظ على املقومات ألاساس

، وقفة صامدة في (شاعر الحركة إلاصالحّية)ومن هذا املنطلق يقف الشاعر الجزائري 

مــن الدســائس " وجــه مــن ُيــد   ألفــاظ غيــر عربّيــة ، تمــّس باللغــة الشــعرّية، لكــون ذلــك يعــّد 
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تـــي يدّســـها ذوو ألاغـــراض الســـّيئة نحـــو لســـانهم امل
ّ
بـــين بـــدعوى التســـاه  وا تصـــار الطريـــق ال

 5"لهم

فهل اعتمد الشعراء الجزائريون الجدد نقس ما اعتمده شعراء الحركة إلاصالحّية 

عرّية أم أّنهم نهجوا في ذلك نهجا مغاّيرا؟
ّ
 في كتاباتهم الش

ـعر الجزائـري -ب
ّ
بعضـا  يّتضـح (:فتـرة الحركـة إلاصـالحّية)أثر توظيف اللغة العربّية في الش

 :ذلك ألاثر في العناصر املوجزة آلاتيةمن 

غة الشعرّية ، لكون ألالفاظ عربّية فصيحة ،مستمّدة من  -1
ّ
جزالة وقّوة ومتانة ورصانة الل

 "القرآن الكريم 
ّ
ن ظاهر من الل

ّ
، غة العربّية ومفرداتها وقواعدهاوهي  صيصة تّدل على تمك

 0"...وألاحاديث النبوّية  واطالع واسع على املصادر ألاصلّية مث  القرآن الكريم

غـوي لـدى الشـاعر الجزائـري -2
ّ
ـعرية عنـد ألاغلـب ألاعـم "ثراء املعجـم الل

ّ
غـة الش

ّ
ـت الل

ّ
فقـد ظل

 .7"من شعراء إلاصالح متّسمة بالنصاعة وإلاشراق 

ــراد-3
ُ
 .للقارئ ( نق  التجربة الشعرّية)قّوة إلايحاء ،والقدرة على توصي  املـــ

 .ر الجزائري بين باقي ألاشعار ،كونه مكتوب باللغة العربّية البليغةالتمثي  الّرفيع للشع-4

ــعر الجزائـــري ، كــون لغتــه موحّيــة معّبــرة عــن الواقـــع -5
ّ
إثــارة الدافعّيــة والتشــويق لقــراءة الش

 .الجزائري 

عرّية بلغة مشّرفة ،معّبرة عن أحد أّهم مقّومات الهوّية الجزائرّية-6
ّ
 .نق  التجربة الش

الشــاعر يتعامـــ  مـــع ذاتـــه ومـــع الوجـــود مـــن "وب الشـــاعر الجزائـــري عـــن غيـــره ،فتمّيــز أســـل-7

ومن ثّم فإّن الشعر ... الل الكلمة ،وأسلوب تعامله معها يعّبر عن مدى مقدرته على الخلق 

 . 0"هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة ،وغنى الحياة

ــعر الجزائــري -ج
ّ
ويســتّدل مــن ذلــك   :نمــوذج مــن توظيــف اللغــة العربّيــة الفصــيحة فــي الش

املتمّســـك بـــالقرآن الكـــريم قـــراءة وتطبيقـــا ،فهـــو "قـــول الشـــاعر محّمـــد العيـــد آل  ليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ذي يجب أن يحتذى ، روعـــــــــــــــــة وبيانا  ،وســــــــــــــــــالسة 
ّ
 يرى في لغة القرآن الكريم النموذ  ال
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 :محّمد العيديقول  2"منطق 

 فتواصوا بالحق والّصــــــــــــــــــــــــــــبر فيه              والتواّصــــــــــــــــــــــــــــــي تضامن وجهاد"

... 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للبشــــــــــــــر كنتم  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة              أ ر 
ّ
 اللــــ

 إلى الحّق ولوا أّيها القوم وجهكم               إلى الحّق ، اليأ ذكم فيه الئم

 ومن يوق شّح الّنفس لم يك آثما              وال  اسرا إن بـــــاء بالخسر آثم

... 

 ـــــــــــــ  رّب زدني              منك علما ،وال تمّ  للـــــــــــــــــتوانيال تكن قانعا وقــــــــ

... 

ـــــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــغدر قلنا              حسبنا هللا ونعم الوكيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  16"من قال ال تأمنوا الــ

ـــــــف لغـــــــة عربّيـــــــة فصـــــــيحة
ّ
ـــــــف  فـــــــاملالحظ أّن محّمـــــــد العيـــــــد آل  ليفـــــــة وظ

ّ
، اليـــــــة مـــــــن التكل

ــزا فيهـــا علــى القــرآن الكـــريم ، فقــد اقتـــبس فــي شـــعره 
ّ
والتصــّنع، فــي قّمـــة البيــان والبالغـــة ، مرك

...( فتواصـوا)العديد من آلايات القرآنية ، وهذا مـا يبـرز جلّيـا، ومنهـا اقتباسـه فـي البيـت ألاّول 

ـــه تعــــالى  ـــن قولـ ــــبرِ "مـ ــــوا َبالصَّ َواصَّ
َ
ّق َوت ّصـــــوا ِبــــالحَّ

َ
َوا
َ
، وهـــــذا الاقتبــــاس رفــــع مــــن مســـــتوى 11" َوت

  .كتابات الشاعر محّمد العيد أل  ليفة

ـــــاعر الجزائـــــري -د
ّ
ـــــعرية لـــــدى الش

ّ
غـــــة الش

ّ
ــــاعر   (:اللغـــــة البســـــيطة)طبيعـــــة الل ـــعى الشـ يســ

ـــــعرّية ،ولـــــذلك كـــــان مـــــن الضـــــروري 
ّ
ــــــات الش الجزائـــــري ليواكـــــب التطـــــّور الحاصـــــ  فـــــي الكتابـــــــــــــ

ـــــعرّية فــــي املســـــتوى املطلــــوب، أي أن تتّســـــم بمجموعــــة مـــــن بالنســــبة إليــــه أن تكـــــون 
ّ
لغتــــه الش

تــي تجعلهــا تلــج قلــوب القــّراء مــن الوهلــة ألاولــى ، فيتعايشــون مــع تجربــة الشــاعر ، 
ّ
الّســمات ال

ويتفاعلون معها ، فتلقى نجاحا عبر ألازمنـة  ، وبـذلك يكـون الشـاعر قـد حّقـق أّهـم مـا يصـبو 

تـي يخلـق بهـا إليه ، ولذلك ارتأى الشاعر الجز 
ّ
ائري بأن ما سـبق ذكـره ؛يتحّقـق بجعـ  اللغـة ال

الشـــاعر شـــعره ، بســـيطة ، ســـهلة الفهـــم ،و  اليـــة مـــن التعقيـــد والتصـــّنع ، وهـــذا مـــا قـــام بـــه 

ـــــعراء الجزائريـــــون مـــــنهم 
ّ
أبـــــي القاســـــم ســـــعد هللا ، أبـــــي القاســـــم  مـــــار ، محّمـــــد : " بعـــــض الش



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

61 

غة البسيطة ،وهذا ما يعتبر مـن فهؤالء كانوا حريصين على ا...ألا ضر السائحي 
ّ
ستخدام الل

شــــعر 
ّ
 صيصــــة البســــاطة هــــذه تعــــّد مــــن أمضــــ ى " ، زد علــــى ذلــــك أّن 12" أبــــرز  صائــــــــــــــــــــص ال

عر الجديد 
ّ
 .16"أسلحة الش

عرّية على ألفاظ عربّية 
ّ
مّما سلف ذكره نجد أّن الشاعر الجزائري اعتمد في نق  تجربته الش

ـــن  ــ ـــــرض مــ ــــيطة ، والغــ ــــــــة فهمهـــــــا مـــــــن ِقبـــــــ  القـــــــارئ دون العـــــــودة إلـــــــى بســـ ـــــــه ، سهولــــــــــــــــــــــ
ّ
ذلـــــــك كل

القــواميس الشــارحة ، و قــدرتها علــى التعبيــر عــن فكــر الشــاعر الجزائــري ، وقــدرتها علــى نقــ  

ـــــعرّية ، وواقـــــع املجتمـــــع الجزائـــــري، مّمـــــا يجعلهـــــا أكثـــــر تـــــأثيرا فـــــي نفـــــوس القـــــّراء 
ّ
" التجربـــــة الش

عراء الج
ّ
زائريين قد أحسنوا استعمال البسـاطة فـي التعبيـر عـن مشـاعرهم وحـافظوا فـي فالش

لكـن توظيـف ، 14"الوقت نفسه علـى اللغـة العربّيـة سـليمة القواعـد فصـيحة املنطـق وألاداء 

فها الشاعر الجزائري بنّيـة طّيبـة وألجـل تحقيقـه لهـدف 
ّ
تي وظ

ّ
هذه لالـــــــــــــفاظ البسيطة ال

ــعرية  كونهــا تفــتح  إيجــا ي ســيق ذكــره ،
ّ
غــة الش

ّ
ر تــأثيرا ســلبيا علــى الل

ّ
هــل مــن شــأنه أن يــيث

لـــدى بعـــض الشـــعراء الجزائـــريين الجـــدد بابـــا واســـعا ينتقلـــون فيـــه مـــن اســـتخدام اللغـــة 

عرّية؟
ّ
 البسيطة ، إلى توظيف العامّية أو بعضا من ألفاظها في الكتابات الش

ـــعر الج-ه
ّ
مـــن الشـــعراء الجزائـــريين   :زائـــري نمـــاذج مـــن اســـتخدام اللغـــة البســـيطة فـــي الش

فـــوا فـــي أشـــعارهم ألالفـــاظ البســـيطة مـــن اللغـــة العربّيـــة 
ّ
ـــذين وظ

ّ
محّمـــد صـــالح باويـــة وأبـــي "ال

 :و من ذلك ..." القاسم سعد هللا وأبي القاسم  مار

يصــف فيهــا واقــع الفــالح الجزائــري تحــت ذّل ":مقطــع مــن قصــيدة أل ــي القاســم ســعد ه-1

 :15"املدّمر الفرنس ي 

 .و أساكن الكوخ الحقير"

 .و أساهر الحرمان وألالم املرير

 .و تلوك جنبي الخشونة

 وتحيطني قبو العفونة
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 في ظلماء عمياء تطفح بالخشاش 

 ال البدر يؤنسني إذا انطفأ الفتي  

مس ترحمني إذا انعدم املقي 
ّ
 10..."ال الش

فالح الجزائري املزري ، هو املالحظ في قول الشاعر أبي القاسم سعد هللا وهو يصف حال ال

ف ألفاظا جّد بسيطة ،ومعّبرة،وفي آن واحد تتّسم بالقّوة ،موصلة للمعنى ، يستطيع 
ّ
ه وظ

ّ
أن

 .القارئ فهمها دون اللجوء إلى القاموس 

ـذي حـين 
ّ
تقـرأ شـعره ال تحتـا  معـه إلـى :" وهذا ما نجده أيضـا عنـد محّمـد العيـد آل  ليفـة ال

امض مــن ألالفـــاظ ، وال تحتـــا  إلــى كـــّد ذهنـــي للوصــول إلـــى مـــا قــاموس ينجـــدك فــي تفســـير الغـــ

ـــن ال ـــن الـــــنفس لبعـــــده عــ ـــعر قريـــــب مــ ـــــف مـــــن نـــــاحيتي ألاســـــلوب يريـــــد مـــــن املعـــــاني فهـــــو شــ
ّ
تكل

 . 17"واملعنى

عربّيــــة نخلــــص إلــــى أّن شــــعراء الحركــــة إلاصــــالحّية الجزائريــــة ،كــــانوا يــــدعون لتوظيــــف اللغــــة 

صـطلحات البسـيطة منهـا ، بـ  هـذا مـا يزيـد اللغـة ، وال ضرر كذلك في استخدام املالفصيحة

زد على ذلـك أّن توظيـف اللغـة البسـيطة لتكـون مضـمونة التوصـي  .الشعرية قبوال ، وتطّورا

غـة املبّسـطة لهـا دور إيجـابي 
ّ
ذي يـرى أّن الل

ّ
عر و صائصه ومنهم دعوة رمضان ال

ّ
لرسالة الش

 . 10"توعية والتوجيهفي ال

عر الجزائري الحديثثانيا توظيف العامّية في 
ّ
 : الش

ـــعر الجزائـــري الحـــديث -أ
ّ
ـــاعر  :دوافـــع توظيـــف العامّيـــة فـــي الش

ّ
قـــد ســـبق وأن ذكرنـــا أّن الش

ــــــان يعتمـــــد علـــــى مصـــــطلحات اللغـــــة العربّيـــــة ، أو  الجزائـــــري فـــــي فتـــــرة الحركـــــة إلاصـــــالحّية كــــــــــــــــــ

،  كرهيعّبـر بهـا عـن مـا يلـج صـدره وفـــ باألحرى ينتقي ألالفاظ البسيطة في اللغة العربّيـة ، كـأداة

عراء الجزائريين من نهج نهجا جديدا ، وراح ُيد   على كتاباته 
ّ
وفي مقاب  ذلك نجد من الش

عرّية املكتوبة باللغة العربّية ؛العديد من املفردات العامّية ، كونـه يـرى أّنهـا تمـّس ال
ّ
واقـع الش

ـــة ، وتشـــــــــــــــــد انتبـــــــــــــــــاه القـــــــــــــــــارئ ، ولكـــــــــــــــــون ألفاظهـــــــــــــــــالجزائـــــــــــــــــري  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدى عامــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهلة الفهــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ســ
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ـعري والتفاعـ  معـه،   وهـذا مـالم يعمـ  
ّ
الجــــــــــــــــــــــــــــــــزائريين،وتدفعهم إلى الاطـالع علـى العمـ  الش

ـــد  12("1225/1275")بــــــه شــــــعراء  الجزائــــــر فــــــي فتــــــرة الحركــــــة إلاصــــــالحّية  ـــة "فقـــ اعتمــــــدوا اللغـــ

ــة عامّيــة البســيطة ليصــ   القــارئ إلــى فحواهــا وتــذّوقها دو 
ّ
أي دون أن ...ن اعتمــادهم علــى  لغ

، وحافظوا بذلك على مصطلحات اللغة العربّية وقواعدها 26"ينزل إلى لغة عامّية أو سوقّية 

ــعراء الجــدد هــو اســتخدام 
ّ
لغــة نثرّيــة باهتــة ال تتمّيــز عــن "وتراكيبهــا، أّمــا مــنهج الكثيــر مــن الش

عامّيـة ،وتراكيـب غيـر شعـــــــــــــــــــــــــرّية ،وفقـد  لغة السـوق والشـارع فـي شـ يء ،وتـّم توظيـف مفـردات

ــــــعراء املعاصــــــرين حــــــّس التفريــــــق بــــــين مفــــــردة عربّيــــــة فصــــــيحة وأ ــــــرى عامّيــــــة 
ّ
كثيــــــر مــــــن الش

 .21"سوقّية

ـعراء الجزائـريين جـروا نحـو اسـتعمال العامّيـة 
ّ
وما يلحظ في هـذا املوضـع ؛أّن العديـد مـن الش

عريّ 
ّ
ق في ذلكوتوظيفها في كتاباتهم الش

ّ
 .ة ، فمنهم من  ُوفق ،ومنهم من لم يوف

ــــــعر الجزائـــــري الحــــــديث -ب
ّ
وســـــيّتم توضـــــيح هــــــذا ألاثـــــر فــــــي  :أثـــــر توظيـــــف العامّيــــــة فـــــي الش

 :العناصر آلاتية ، بشك  موجز

ـــعرّية بالّركاكـــة وعـــدم الانســـجام، وانعـــدام البالغـــة ،ورداءة ألاســـلوب -1
ّ
اتســـام الكتابـــات الش

ـعرّية بالهلهلـة ورسـم البنيـة التعبيريـة فاألكيد أّن استخدام ا"
ّ
لعامّية أصــــــــــــــــــــــــــــاب التجربة الش

 .22"بالركاكة والنشاز

انعــدام الــنغم املوســيقي ،وقــّوة إلايحــاء ، ونقــص التــأثير فــي املتلقــي ، فبتوظيــف العامّيــة ؛  -2

ـــــتقد في لغته" أصبح املتلقي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .26"ا النغم املوسيقي وملحة إلايحاء يفـ

 .انتشار اللحن ،و انعدام التشويق -3

ـــعري مـــن ألالفـــاظ الراقيـــة ،وانحطاطـــه إلـــى درجـــة اســـتخدام مفـــردات ال  -4
ّ
فقـــر املعجـــم الش

 .ترتقي إلى املستوى املطلوب

 .عدم استغالل ثراء اللغة العربّية و مصطلحاتها-5
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ّيــــة ، والتقليـــ  مـــن درجــــة انجـــذاب واطــــالع القـــراء علــــى املســـاس ببنيـــة وقواعــــد اللغـــة العرب-6

 .لشعر الجزائري 

نخلص مّما سبق ذكـره أّن الـدوافع وراء اسـتخدام الشـعراء الجزائـريين للعامّيـة ،فـي شـعرهم 

ــعراء فــي إيصــال املعنــى بطريقــة ســهلة وبســيطة إلــى 
ّ
مــا  هــو نــاجم عــن مــدى رغبــة هــؤالء الش

ّ
إن

كونهـــا تتوافـــق مـــع مســـتوى فهـــم جميـــع طبقـــات املجتمـــع ،  القـــراء  ، وجعلهـــم يتفـــاعلون معهـــا

فها ويتعام  بهـا فـي حديثـه اليـومي ، زد علـى ذلـك أّن تـوظيفهم 
ّ
فالكّ  متعّود عليها ،لكونه يوظ

تي ينقلونها ، ويتفـاعلون 
ّ
عرّية ال

ّ
للعامّية يجعلهم يعتقدون أّن القّراء يحــــــــــــــّسون بتجاربهم الش

تــي 
ّ
يعالجونهــا ، لكــن مــا ُيلحــظ لــدى الــبعض آلا ــر أّن اســتخدام العــــــــــــــــامّية فـــي مــع القضــايا ال

ـــعرّية تتّســــم 
ّ
الشـــعر الجزائـــري ،يــــنجم عنـــه ضـــرر بالعمــــ  الشـــعري مّمـــا يجعــــ  الكتابـــات الش

 .بالّضعف والرداءة

ــــعراء  ، أي أّنهــــم رفضــــوا 
ّ
وجــــّراء ذلــــك نهضــــت رّدة فعــــ  معاديــــة ،مــــن ِقبــــ  بعــــض ألادبــــاء والش

ــعر الجزائــري 
ّ
ــذي يجــب أن نــدعو : ...يقــــــــــــــــــــــول مولــود الطّيــب "توظيــف العاميــة فــي الش

ّ
ألامــر ال

مـــا هـــو تيســير العربّيـــة، ووضـــع ألاســـاليب الســـهلة 
ّ
إليــه ونبـــذل فيـــه الجهـــود لتالفــي املشـــك  ، إن

م ، ال 
ّ
ــــي ملعالتعليمهــــــا ،وتمكــــــين قواعــــــدها ،ومنــــــع اســــــتعمال العامّيــــــة فــــــي الــــــتعل هــــــد الكبــــــرى فــ

م العاميات على ألسنتنا فقط
ّ
ص من تحك

ّ
وال نعتقد ...،ب  حتى في املدارس الابتدائية، لنتخل

أّن العامّية على ما تقدر عليه من تعبير فّني ،وسيلة لتعميم الثقافة والقراءة ، ملا تقيمه مـن 

هجـــات املحلّيـــة بــين القـــّراء املختلفـــين
ّ
ائقـــا يقـــف فـــي فهــل هـــذا املوقـــف يعـــّد ع،  24"حــواجز لل

عرّية؟أم
ّ
 وجه تطّور الكتابات الـــــــــــــــــــــــــش

صها أو باألحرى ينقذها من الرداءة والضعف والركاكة ؟ 
ّ
ه يخل
ّ
 .أن
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 :نماذج من توظيف العامّية في الكتابات الشعرية الحديثة -ج

ـــعراء الجزائـــريين إلـــى إد ـــال مفـــردات عامّيـــة دا ـــ  الجملـــة الشـــع"
ّ
رية ، وقـــد لجـــأ بعـــض الش

ــــواتير : تكـــــون أحيانـــــا ذات أصـــــ  فرنســـــ ي مـــــن ذلـــــك مـــــثال  ــــديالكتيك والفـ ـــك و الـ الشـــــيك والبنــ

 .25..."والفرما 

 : لعبد العالي رزاقي " أطفال بور سعيد يهاجرون إلى أّول ماي "مقطع من قصيدة-1

 (ويسكي)جمركي أوقف الحمال وهو يشّد في يده زجاجة "

... 

ع 
ّ
 ، يد   الشرطي ينده باسمه يبقى الحلم في حجم التوق

 كيلو-

 بطاطا-

 20"والفرما  ...

ــــف العديــــد مــــن املصــــطلحات مــــا يلحــــظ 
ّ
فــــي هــــذا املقطــــع أّن الشــــاعر عبــــد العــــالي رزاقــــي ؛وظ

ـــا والفرمــــا  ) العامّيــــة  ـــكي وكيلــــو وبطاطـ ، لكــــن هــــذا  فــــي نظــــر العديــــد مــــن ألادبــــاء يخــــّ  (ويسـ

 .باألسلوب ويضعف من مستوى الشعر الجزائري 

 ":ثال من قصيدتين ألزراج عمرم"-2

قـــد ســـبق توظيـــف العاميـــة ذات ألاصـــ  الفرنســـ ي فـــي شـــعر رزاقـــي وغيـــره مـــن الشـــعراء ، ونجـــد 

أيضـــــا توظيـــــف الدارجـــــة الجزائريـــــة لـــــدى العديـــــد مـــــن الشـــــعراء الجزائـــــريين ،ومـــــنهم الشـــــاعر 

 "أزرا  عمر "

 27" (يّما)غناؤك أدفأ من حضن "

 20"باكا ش( غدوة)أعده فأعطيك " وقوله أيضا 
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ــــف لفظــــة 
ّ
تــــي يقصــــد بهــــا "يّمــــا "فالشــــاعر هنــــا وظ

ّ
ــــف لفظــــة " أمــــي"وال

ّ
تــــي ( غــــدوة )، كمــــا وظ

ّ
ال

يظهر جمالهما ورونقهما ( يّما وغدوة )، رغــــــــم أّن اللفظتين ( غدا)يقصد بها في اللغة العربّية 

تي يلحظ أّنها أنقصت من جودة الكت
ّ
عرّيةباللغة العربّية أحسن من العامّية ، ال

ّ
 .ابة الش

 :الخاتمة

ــف 
ّ
 تامــا و بنــاء علــى مــا ســبق ذكــره ؛نخلــص إلــى أّن كتابــات الشــعراء ،مــن املســتّحب أن توظ

فيهــــا املصــــطلحات العربّيـــــة الفصيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،فقــــد الحظنـــــا أرهــــا علــــى كتابـــــات شــــعراء الحركـــــة 

ـعر ّ  القّراء ، وتحإلاصالحّية،والبسيطة منها لكي تتوافق مع مستوى ج
ّ
فّزهم نحو قـراءة الش

تي تفتح فجوة بـين الشـاعر واللغـة ألاصـ  أال الجزائري 
ّ
، وبذلك تبتعد عن توظيف العامّية ال

أال يســتخدموا العامّيــة املرتبطــة بالحيــاة اليومّيــة ،وأال "وبعبــارة أ ــرى علــيهم " العربّيــة "وهــي 

فمـن ألاحسـن توظيـف لغـة عربّيـة  ،22"صـحايستعملوا اللغة الغريبـة عـن العصـر تقّعـرا وتفا

ـــــــعرية هــــــي املــــــرآة العاكســـــــة  
ّ
ألفاظهــــــا بســــــيطة ، دون توظيــــــف العامّيـــــــة ، ،وبمــــــا أّن اللغــــــة الش

 .للشاعر ، تبقى اللغة العربّية أفض  وأرقى 

 :إلاحاالت

 .61، ص1200،دار الفكر العربي ، القاهرة ،4عز الدين إسماعي  ، ألادب وفنونه ، ط-1

 ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الحديث،اتجاهاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و صائصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ،دمحم-2

 .224،ص1205،دار الغرب إلاسالمي ،بيروت لبنان ، 1،ط1225/1275الفنّية،

 .415،ص1204،دار النهضة العربّية ، القاهرة ، 6دمحم غنيمي هالل ، النقد ألادبي الحديث ،ط-6

 .224،ص 1225/1275الفنّية،دمحم ناصر ، الشعر الجزائري الحديث،اتجاهاته و صائصه -4

، نقـال 225ص1225/1275دمحم ناصر ، الشعر الجزائـري الحديث،اتجاهاتـه و صائصـه الفنّيـة،  -5

ـــق فيـــه علـــى كتـــاب 
ّ
لفـــه زيـــن العابـــدين " صـــحف مختـــارة "عـــن فقـــرات مـــن مقـــال ألبـــي اليقظـــان عل

ملؤّ

 (.2/2/1227)، 47السنوس ي ، التونس ي انظر ، وادي ميزاب ، ع 

،ص 1225/1275 ناصـــــر ، الشـــــعر الجزائـــــري الحديث،اتجاهاتـــــه و صائصـــــه الفنّيـــــة،ينظـــــر ،دمحم-0

224. 

 .نفسه-7
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 .174،ص1272،دار العودة ، بيروت ،6عز الدين اسماعي ، الشعر العربي املعاصر، ط-0

، 1225/1275ينظــــــــر، دمحم ناصــــــــر ، الشــــــــعر الجزائــــــــري الحديث،اتجاهاتــــــــه و صائصــــــــه الفنّيــــــــة،-2

 .227ص

 .110/154/60/167/200/161نقال عن ديوان ص .227/220محّمد ص-16

 .، سورة العصر 6آلاية -11

،، 1225/1275ينظـــر محّمـــد ناصـــر ، الشـــعر الجزائـــري الحديث،اتجاهاتـــه و صائصـــه الفنّيـــة،-12

 .607ص

، 1225/1275اهاتــــه و صائصــــه الفنّيــــة،، الشــــعر الجزائــــري الحديث،اتجناصــــر ، محّمــــدينظــــر-16

 .602ص 

،، ص 1225/1275، الشــــــعر الجزائــــــري الحديث،اتجاهاتــــــه و صائصــــــه الفنّيــــــة،ناصــــــرمحّمـــــد  -14

672. 

و صائصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  محّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الحديث،اتجاهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -15

ـــــــــــــــــــــــــــــة، أغنيـــــــــــــــــــــــــــــات ،نقـــــــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــــــن ،باويـــــــــــــــــــــــــــــة محّمـــــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــــالح ، 600،ص1225/1275الفنّي

 .75،ص1270،ش،و،ن،ت،الجزائرنضالية

 .نفسه-10

ــعر الجزائــري فــي العصــر الحــديث ، د أبــو القاســم ســعد هللا ، محّمــ -17
ّ
د العيــد آل  ليفــة ، رائــد الش

 .216،ص 2،1275دار املعارف ،مصر ،ط

 .200/207ينظر -10

 .1225/1275، الشعر الجزائري الحديث،اتجاهاته و صائصه الفنّية،ينظر، محّمد ناصر-12

 .602، نفسه، ص ينظر-26

 .272،276،274نفسه ص،– 21-22-26

 1250جويلية  00،هنا الجزائر ، ع مولود الطّيب -24

 محّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري الحديث،اتجاهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و صائصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه-25

 ،62ص( 1272)، 40،دورية آمال ،ع ،نقال عن676،ص1225/1275الفنّية،

 .676ص1225/1275، الشعر الجزائري الحديث،اتجاهاته و صائصه الفنّية،محّمد ناصر -20

جزائــــــــــــــــــــــــــــــــري الحديث،اتجاهاتــــــــــــــــــــــــــــــــه و صائصــــــــــــــــــــــــــــــــه محّمــــــــــــــــــــــــــــــــد ناصــــــــــــــــــــــــــــــــر ، الشــــــــــــــــــــــــــــــــعر ال -/27/20

 42/04ص1270الجزائر .ت.ن.و.،نقال عن ، أزرا  عمر ،وحرسني الظ  ،ش1225/1275الفنّية،

 .602ص 1225/1275، الشعر الجزائري الحديث،اتجاهاته و صائصه الفنّية،ناصرمحّمد  -22
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 غوي لال من لاحادية اللغوية إلى التعدد

 كتوبة باللغة العربيةفي الرواية الجزائرية امل

 كاهنة عصماني : الباحثة                                           

 تيزي وزو جامعة                                      

 

 :امللخص

أصبحت لـديها مكانـة بـارزة،  -وبغض النظر عن الكيفية التي بدأت بـها-إن الرواية 

ا أن طريقـة عرضـها وتكوينهـا ا تلفـت مـع تغيـر الـزمن إال وذات قيمة فـي الثقافـة البشـرية، كمـ

 .أنها ال تزال جزء أساسًيا من الثقافة ألادبية في جميع أنحاء العالم

تكتسب الرواية قيمة ومكانة متميزة عن باقي ألاجناس ألادبية املختلفة، ملا لها مـن قـدرة فـي و  

تخدام  ـــاص للغـــة؛ كـــأن يتمـــرد نقــ  الواقـــع إلـــى عاملهـــا كعمليــة تتطلـــب تقنيـــات  اصـــة، واســ

، وإد ـــال هـــذا الكـــالم هـــو بمثابـــة انفتـــاح علـــى االكاتـــب علـــى هـــذه اللغـــة ، فُيـــد   عليهـــا كالمـــ

 ــرو  مــن أســر اللغــة الواحــدة إلــى أفــق التهجــين والتعــدد، ممــا ســاعد علــى تنويــع  الخــار ، و

ـر فـي العناصـر الروا
ّ
ئيـة ألا ـرى كمـا ألاساليب وتحقيق درجة أعلـى مـن الحواريـة، وكـ  ذلـك أث

رت هي فيه
ّ
 . أث

َعـــــدُّ الكاتبـــــة الجزائريـــــة 
ُ
؛ مـــــن بـــــين الكّتـــــاب الـــــذين مزجـــــوا فـــــي "فضـــــيلة الفـــــاروق"و ت

إبـداعاتهم الروائيــة، اللغــة العربيــة الفصــحي باللهجـات العاميــة، و ســنحاول فــي دراســتنا هــذه 

ـــ  "التطـــــــرق ملســـــــألة الانتقـــــــال مـــــــن ألاحـــــــادي إلـــــــى التعدديـــــــة الغويـــــــة؛ وذلـــــــك بمقاربـــــــة  ــ ميخائيــ

اكتشــــاف "و" تــــاء ال جــــ : "، وكــــذا التعــــرف علــــى مــــدى حضــــور اللهجــــات فــــي روايتيهــــا"بــــا تين

 ".الشهوة

ـــة، العاميـــــة/ اللغـــــة :كلمـــــات مفتاحيـــــة ـــحى، ألاحاديـــــة/ اللهجــ ـــة، / الازدواجيـــــة/ الفصــ التعدديــ

 .الثقافة الشعبية، الرواية، الحوارية

 :املداخلة

النســـيج الـــذي ال يعـــرف الاكتمـــال مـــن  إن الروايـــة فـــي طبيعتهـــا التطوريـــة هـــي ذلـــك

جهة، ومن جهـة أ ـرى أعطاهـا التنويـع بعـدا توسـعيا وشـرعية تمـتص بهـاكثيرا مـن ألاجنـاس، 
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فوجـــدت فيـــه أرضـــا  صـــبة الســـتلهام  صائصـــها وتوظيفهـــا، وقـــد صـــارت اليـــوم فـــي أساســـها 

ـــا تشــــكيالت وعناصــــر  ـــا وبــــذلك وجــــدت لبنيتهـ ـــلوبها وتنــــوع مكوناتهـ ـــة فــــي أسـ تفــــي ظــــاهرة تعدديـ

بغرضــها، فصــارت الكتابــة بهــذا املنحــى وعيــا ومشــروعا ذارؤيــة للعــالم، كمــا وجــدت فيــه وعــاء 

مناسبا لظاهرتها الجماليـة التـي أصـبحت طابعهـا العصـري، ذلـك التنـوع الـذي طـرح إشـكالية 

 .تحديد  صائصه النوعية

، "روقفضــــيلة الفــــا"وقبـــ  التعــــرف علــــى مــــدى حضــــور اللهجــــات العاميـــة فــــي روايــــات الكاتبــــة 

/ الفصــحى/ اللهجــة/ اللغــة: ســنحاول أوال تســليط الضــوء علــى بعــض املصــطلحات واملفــاهيم

 . التعددية/ الازدواجية/ ألاحادية/ العامية

 :تحديد املصطلحات واملفاهيم-1

 :مفهوم اللغة واللهجة - أ

 :مفهوم اللغة-1

ه ومــن بيئتــه ومحيطــه إّن املّتفــق عليــه هــو أّن اللغــة ظــاهرة إنســانية، يكتســبها املــرء مــن أســرت

كــائن حــي يعــيش مــع إلانســان ويخضــع ملختلــف مظــاهر التطــور الــذي »فهــي . الــذي ينشــأ فيــه

يمر بهـا إلانسـان فـي بيئتـه، فـأي تغييـر أو تطـور يطـرأ علـى حيـاة ذلـك الكـائن البشـري يجـب أن 

 نفهـم مـن هـذا التعريـف بـأن اللغـة  1.«ينعكس على لغته التي ال تنفص  عنه لحظة من زمـان

 .تتطّور بتطّور الفرد واملجتمع

بمعنى أن اللغة هي   2.«أصوات يعبر بها ك  قوم عن أغراضهم»اللغة بأنها " ابن جني"ويعّرف 

ونالحــظ أن هــذا التعريــف قـــد .وســيلة يعّبــر بهــا النـــاس عــن  احتياجــاتهم ومتطلبــاتهم اليوميـــة

واص  ولتبادل ألافكار أهم   اصية من أهم  صائص اللغة الحقيقية؛ وهي أّنها وسيلة للت

 .واملعلومات

َعدُّ اللغة عنصرا مـن العناصـر ألاساسـية للروايـة، ألنهـا الوسـيلة الـــرواية  وفي مجال
ُ
ت

الحـــدث )التـــي تتشـــك  مـــن  اللهـــا جميـــع العناصـــر ألا ـــرى، التـــي يتكـــون منهـــا العمـــ  الروائـــي 

 (.والشخصيات وألاماكن والزمان

ألاحداث وتتضح البيئة ويتعرف القارئ على طبيعة فباللغة تنطق الشخصيات، وتتكشف »

الوسيلة الناجعة والفاعلة التي ينش ئ بها الكاتب » كما أنها   6.«التجربة التي يعبر عنها الكاتب

عاملــه الســحري، وبهــا يعبــر عــن أحاسيســه ومشــاعره الفكريــة والجماليــة ومافقــه مــن حقيقــة 
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ثـــ  أقـــوى فـــي إبـــداع اللغـــة، حـــين تنحـــرف عـــن الواقـــع والوجـــود، إن عمليـــة إلابـــداع ألادبـــي تتم

 4. «وظيفتها النفعية إلى وظيفة جمالية تتحول معها إلى سحر وبيان

وعليه فإن اللغة هي القالب الذي يصب فيه الروائي أفكاره، ويجسد رؤيته فـي صـورة ماديـة  

وللغـــــة الروائيـــــة ســـــمات . محسوســـــة، وينقـــــ  مـــــن  اللـــــه رؤيتـــــه للنـــــاس، وألاشـــــياء مـــــن حولـــــه

ربها من الواقع علـى الـرغم مـن أنهـا تعـالج عـوالم  ياليـة، لكنهـا عـوالم تحـاول : اصة أهمّها 
ُ
ق

إلايهام بالواقع املعيش، لذا نجد الروائي يستخدم اللغة البسيطة الواضحة سواء أكان هذا 

 .وإلى جانب اللغة هناك أيضا اللهجة. على مستوى السرد أم الوصف أم الحوار

 :مفهوم اللهجة-2

َهــَج، كالهمــا»لهجــة فــي لســان العــرب هــي مــن ال
ْ
ل
َ
ْهــَوَ ، وأ

َ
َهًجــا، ول

َ
مِر ل

َ
ِهــَج بــاأل

َ
وِلــَع بــه واْعتــاَده، : ل

ُ
أ

َهــــُج بالشــــ يء)...( 
َّ
 . الُولــــوُع بــــه: والل

ُ
َهَجــــة

َّ
 والل

ُ
ْهَجــــة

َّ
ســــان: والل ِ

ّ
 الل
ُ
ــــَرف

َ
 . ط

ُ
َهَجــــة

َّ
 والل

ُ
ْهَجــــة

َّ
َجــــْرُس : والل

علــــــى
َ
ـــال. الكـــــالِم، والفــــــتُح أ ـــالن ف: ويقـــ َهَجــــــِة، وهـــــي لغتــــــه التــــــي ُجِبــــــَ  عليهــــــا فــ

َّ
ْهَجــــــِة والل

َّ
صــــــيُح الل

 عليهــــا
َ
إذن اللهجــــة مــــن  ــــالل هــــذا التعريــــف هــــي اللغــــة التــــي تعــــّود عليهــــا   5. «فاعتاَدهــــا ونشــــأ

ِره
َ
 . إلانسان والتي نشأ وترّبى عليها منذ ِصغ

وهــــي وهنــــاك مــــن يــــرى بــــأن اللهجــــة هــــي مجموعــــة مــــن صــــفات لغويــــة تنتمــــي إلــــى بيئــــة  اصــــة، 

وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع تضم عدة . صفات مشتركة بين جميع أفراد هذه البيئة

لهجــات، ولكــ  منهــا  صائصــها، لكنهــا تشــترك جميعــا فــي مجموعــة مــن الظــواهر اللغويــة التــي 

َســّهِ  الاتصـــال بــين أفـــراد هـــذه البيئــات مـــع بعضـــهم الــبعض
ُ
ويتوقـــف الفهـــم هنــا علـــى قـــدر . ت

ف مـن عـدة الرابطة التي ت
ّ
ربط بين هذه اللهجات، وقد اصطلح على البيئـة الشـاملة التـي تتـأل

 0. لهجات باللغة، فالعالقة بين اللغة واللهجة هي عالقة العام والخاص

والصـــــفات التـــــي تتمّيـــــز بهـــــا لهجــــــة عـــــن لهجـــــة أ ـــــرى تكـــــاد تنحصــــــر فـــــي كيفيـــــة صـــــدور بعــــــض 

وهـذا الا ـتالف قـد يكـون فـي . حيـانألاصوات وفي طبيعتهـا، وفـي الا ـتالف الصـوتي فـي غالـب ألا 

 7... بنية الكلمة أو نسجها أو معناها

فحسـبه . بـأن العالقـة بـين اللغـة واللهجـة هـي أّن اللغـة أعـم مـن اللهجـة" إبراهيم أنيس"ويرى 

تشـــــتم  اللغـــــة علـــــى لهجـــــات عديـــــدة؛ لكـــــّ  منهـــــا مـــــا يمّيزهـــــا، لكنهـــــا تشـــــترك فـــــي مجموعـــــة مـــــن 

ة عــــن غيرهــــا مــــن اللغــــاتالصــــفات اللغويــــة والعــــادات الك
ّ
 0. الميــــة وبــــذلك تكــــون لغــــة مســــتقل

فمـثال فـي املجتمــع الجزائـري اللغــة العربيـة الفصـحى واحــدة، لكـن اللهجــات العاميـة متعــددة؛ 
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ـــمية  ــ ــ ـــة العاصــ ــ ــ ـــا اللهجــ ــ ــ ـــة (الدارجـــــــــة)فمنهــ ــ ــ ـــة، اللهجــ ــ ــ ـــة القبائليــ ــ ــ ـــــحراوية، اللهجــ ــ ـــة الصــ ــ ــ ، اللهجــ

 .الخ... الشاوية،

هجـــة الظـــروف وألاســـباب لكـــي تنمـــو وتكتمـــ   وتتولـــد اللهجـــة وتتفـــرع مـــن اللغـــة،
ّ
وإذا تهّيـــأت لل

وتفـــي بحاجـــات املجتمـــع الـــذي تعـــيش فيـــه، فـــإن هـــذه العوامـــ  اللغويـــة تحـــّتم علـــى البـــاحثين 

فمع تطّور الزمن وتغّير العصور، قد تظهر لغة جديدة،  2.إطالق اسم اللغة على تلك اللهجة

َتَفّرِعة عن الفصحى أو يمكن أن تختفي لغة من اللغات املوجودة، أو
ُ
 .اللهجات العامية امل

 : مفهوم اللغة الفصحى والعامية-ب

 :مفهوم الفصحى -1

لكـن مـا يشـتهر بـين النـاس هـو ألاصـح )...( لغـة قـريش» هناك من يـرى بـأن اللغـة الفصـحى هـي 

أنــا أعــربكم وأنــا قريشــ ي، واسترضــعت فــي بنــي : يقــول ألصــحابه( ص)وكــان الرســول )...( دائمــا 

وكانـــت قـــريش بنفســـها ترســـ  أوالدهـــا إلـــى قبائـــ  أ ـــرى السترضـــاع واكتســـاب ...بكـــر ســـعد بـــن

 . «الفصاحة

وبعـــض النقـــاد والبـــاحثين يعّرفـــون اللغـــة الفصـــحى بأنهـــا اللغـــة التـــي يكتـــب بهـــا الشـــعر والنثـــر، 

 .وهي لغة تحكمها قواعد وأنظمة. وأنها لغة التدريس في املدارس

ة فــي العربيــة علــى إلاطــالق، ويمثلهــا الــنص القرآنــي أعلــى درجــات الصــّح »والفصـحى كــذلك هــي 

ـــة )...(، يليهيليـــــــه نصـــــــوص الحـــــــديث النبـــــــوي الشـــــــريف )...( ــ ـــــثالن قمــ ـــــديث يمــ ــــالقرآن والحــ ــ ، فـ

 11. «الصحة دالليا ونحويا وصرفيا

وإذا كانت اللغة العربية الفصحى هي التي تستخدم كما قلنا في تدوين الشعر والنثـر وإلانتـا  

 ة، فما هي اللغة العامية؟ِ الفكري بصفة عام

 :مفهوم العامية -2

إن اللغـــة العاميـــة هـــي التـــي تســـتخدم فـــي الشـــؤون العاديـــة ويـــتم بهـــا الحـــديث اليـــومي، 

وهـــي علـــى العكـــس مـــن اللغـــة الفصـــحى التـــي تمتلـــك قواعـــد وقـــوانين تضـــبطها، ال تخضـــع ملثـــ  

ــق قواعــد لكّنــه ال يــدرك وال)هــذه القــوانين ّبِ
َ
م العاميــة ُيط

ّ
، ألّنهــا تلقائيــة (يشــعر بــذلك فمــتكل

رة تتغّير تبًعا لتغّير ألاجيال وتغّير الظروف املحيطة به  .وعفوية متغّيِ

بمعنـــى أّن اللغـــة العاميـــة   12.ووجــود العاميـــة بجانـــب الفصـــحى ظـــاهرة طبيعيـــة فــي كـــ  اللغـــات

 لخا...في السوق والشارع وفي البيت: موجودة في ك  املجتمعات، وهي لغة الحديث اليومي
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بــــأن العاميــــة هــــي مســــتوى بعيــــد عــــن اللغــــة الفصــــحى، لوجــــود الهجــــين " صــــالح بلعيــــد"ويــــرى 

اللغوي فيها وما يلصـق بـذلك مـن احتكاكـات جديـدة تـؤدي تـارة إلـى التعميـة، وتنـزل أحيانـا إلـى 

فهـــم إال دا ـــ  املنطقـــة اللغويـــة التـــي . لغـــة الســـوقة
ُ
وتختلـــف مـــن منطقـــة إلـــى أ ـــرى، وهـــي ال ت

حاكيها
ُ
 .ن اللغة مّتفق عليهاأل   16.ت

 :التعددية اللغوية/ لاحادية -ج

 :مفهوم لاحادية اللغوية -1

 ألاحاديـة والواحديـة والوحدانيـة هـي نظريـة فلسـفية تقـول إن ألاشـياء املتنوعـة املوجـودة  فـي

الكــون تتكــون مــن مــادة واحــدة وبهــذا تكــون  اصــية الكــون ألاساســية هــي الوحــدة، وتتعــارض 

 14.تعددية التي تقول بوجود أكثر من مادتينهذه النظرية مع ال

الواحـــد الـــذي ال يســـمح بتصـــريف جـــوهره، يلغـــي مـــا يمحـــو اســـمه، ومـــا »وألاحاديـــة هـــي وليـــدة 

 15.«يستحضر تعدديته، انس  من التاريخ ليح  محله املطلق

وهــي ... أمــا ألاحاديــة اللغويــة فهــي الاقتصــار علــى لغــة واحــدة علــى مســتوى التخاطــب والقــراءة

فضـــــاء وطنـــــي رســـــمي واحـــــد علـــــى مســـــتوى التخاطـــــب والتعامـــــ  وبنـــــاء الهويـــــة والوحـــــدة   لـــــق

لكن فيما بعد ظهرت لغات جديدة، ألسباب وظروف تاريخيـة، فظهـر   10...إلادارية والثقافية

 .ما يسمى باالزدوا  اللغوي 

 :مفهوم الازدواجية اللغوية -2

 بـين ضـرَبين بـديلين مـن»ُيقصد بـاالزدوا  اللغـوي 
ً
 أحـدهما  مقابلـة

ُ
ـع منزلـة

َ
رف
ُ
ضـروب اللغـة، ت

 "فُيعتَبُر املعياَر "
ُ
 منزلـة

ُّ
َحـط

ُ
، وُيكتب بـه ألادب املعتـَرف بـه، ولكـْن ال تتحـدث بـه إال ألاقليـة، وت

ـــر، ولكــــن تتحــــدث بـــه ألاكثريــــة
َ
إلــــى جانــــب ( الدارجـــة)مــــثال وجـــود اللهجــــة العاصــــمية   17. «آلا 

وأقليــة مــن الشــعب الجزائــري املــتعلم . دواًجــا لغوًيــااللغــة العربيــة الفصــحى فــي الجزائــر ُيَعــدُّ از 

فـــي حـــين . يتحــّدث باللغـــة العربيــة الفصـــحى، وهــي اللغـــة الرســمية فـــي الــبالد، وُيكتـــب بهــا ألادب

 . أكثرية الشعب يتحّدث الدارجة الجزائرية بطالقة؛ حتى غير املتعلمين منهم

الازدوا  موجــــود، غايــــة مــــا »إّن : بوجــــود الازدوا  اللغــــوي قــــائال" رمضــــان عبــــد التــــواب"وُيِقـــّر 

هنالك أنه يحدث نوعا من التقارب بين لغة الحديث واللغة ألادبية لحدوث التفاع  بينهما، 

كالتقـــــارب املوجــــــود  بــــــين الدارجـــــة الجزائريــــــة واللغــــــة  10. «فتتـــــأثر كــــــ  واحـــــدة منهمــــــا بــــــاأل رى 

 . العربية الفصحى
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ـــين  ـــكالية املوجــــودة بـ ـــى إلاشـ ـــير فقــــط هنــــا إلـ الازدواجيــــة والثنائيــــة اللغويــــة، : املصــــطلحينونشـ

ُهما مصطلحا واحـدا، وهنـاك مـن يـرى بأنهمـا مصـطلحان مختلفـان أي : بحيث هناك من َيُعدُّ

كاللغـة العربيـة )الازدواجية تكون بين اللغة واللهجة، أما الثنائية فتكون بـين لغـة ولغـة أ ـرى 

ـــة   ولغـــــة، وهنـــــاك مـــــن يـــــرى عكـــــس هـــــذا؛ الازدواجيـــــ(واللغـــــة الفرنســـــية ـــين لغــ أ ـــــرى، أمـــــا  ة بــ

إلى جانب –ويتمّيز املجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات ألا رى  .الثنائية فبين لغة ولهجة

ـــة اللغويـــــة/ الازدوا  ـــــز و ـــــاص -والثنائيــ ٍد لغـــــوي ولهجـــــي متمّي ــــدد . بتعـــــدُّ ــــوم التعـ فمـــــا هـــــو مفهـ

 اللغوي في مجتمع معين؟

 :مفهوم التعددية اللغوية -3

ـــ والتعـــــدد اللغـــــوي لـــــيس . رتبط بالنظـــــام اللغـــــوي الـــــذي يحكـــــم العـــــالمهـــــي مفهـــــوم مــ

بالضـرورة الحــديث بلغــات متعــددة أو امـتالك لســان متعــدد، وإنمــا هـو؛ التعــرف علــى أنظمــة 

ولكنهـا القـدرة علـى التواصـ  ... لغوية متعددة قد ال تكـون باملسـتوى نفسـه وال القيمـة نفسـها

وتفتـرق التعدديـة اللغويـة غيـر اللسـانية فـي أن التعـدد  12...والتحاور والفهم والقراءة والكتابة

ـــة الواحـــــدة ال عـــــدة لغـــــات أو ألســـــنة  ــــس اللغــ ــــبانية وعربيـــــة،)يمـ ـــخ...فرنســـــية، اسـ ــــي (الــ ـــ  فـ ، بــ

 .العربية نجد تعددا وكذلك في إلاسبانية مثال

وفي مجال ألادب، تسمى الرواية ألاحادية اللغة والصوت، الرواية املونولوجية، أما 

 .ة املتعددة ألاصوات فتدعى الرواية الحواريةالرواي

 :من لاحادية إلى التعددية اللغوية في الرواية -2

لــم يخطــط بعــد أحــد »بأنــه فــي روايــة القــرن التاســع عشــر "عبــد ه العــروي"يقــول 

منـــا لكتابـــة  روايـــة جامعـــة، بصـــيغة الغائـــب أو املـــتكلم، تـــنعكس فيهـــا بنيـــة املجتمـــع، وتتـــزاحم 

ـــا أشــــكال وأ ســــاليب الســــرد املختلفــــة، وربمــــا املتناقضــــة، تمامــــا كمــــا تتصــــارع فــــي املجتمــــع فيهـ

ــــدة ــــات عـ فقـــــد كانـــــت الروايـــــة الكالســـــيكية ذات صـــــوت إيـــــديولوجي واحـــــد،  26.  هيئـــــات وطبقـ

وهيمنة السرد . تعتمد السارد املطلق العارف لك  ش يء، وتتكئ على تصور إيديولوجي أحادي

 .غة، والاكتفاء بلغة واحدة تتسم بالرتابة والتكرارعلى الخطاب املعروض، وعدم تنويع الل

ال تعتـــرف بأفكـــار الغيـــر وآرائهـــم كمـــادة للتشـــخيص الجمـــالي، حيـــث »إن الروايـــة املونولوجيـــة 

أي أنه ال يكتف املؤلف " قطبين" يجري التأكيد على معنى واحد، وتقسيم العالم الروائي إلى

ــــوجي ـــــالم املونولــ ـــــرأي أو العـ ـــــذا الــ ـــــن هـ ـــــالتعبير عـ ـــــائ  بـ ـــ  الوســ ــ ـــــتعمال كـ ــــى اسـ ــ ـــه إل ــ ـــــا يتجــ ، وإنمـ
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ــلة متنوعــــة، لكنهـــا تطـــرح الفكـــرة فـــي بعـــدها ألاحــــادي  ألاســـلوبية واللفظيـــة والســـردية فـــي سلسـ

بحيـــــث تســـــعى الروايـــــة ألاحاديـــــة إلـــــى إلاكثـــــار مـــــن الســـــرد علـــــى حســـــاب الحـــــوار  21. «واليقينـــــي

معينـــة، يـــتم ترجيحهـــا  واملناجــاة وألاســـلوب غيـــر املباشـــر، مـــع الانطـــالق مــن رؤيـــة إيديولوجيـــة

ســــردا وتحبيكــــا، فــــي حــــين تتضــــاءل  إلايــــديولوجيات ألا ــــرى، فــــي ظــــ  الــــراوي املطلــــق والســــارد 

 .العارف لك  ش يء

يــتم تهمــيش أو إلغــاء نبــرات ألافكــار وآلاراء ألا ــرى، أو يــتم » "عبــد الرحمــان غــان ي"وحســب 

ـــد اعتبارهــــا أفكــــارا غيــــر ذات جــــدوى، أو إنهــــا ســــليمة مــــن وجهــــة نظــــر الك ـــا أنهــــا تفقـ ـــب، فإمـ اتـ

 22.«داللتهــــا لتصــــبح مجــــرد عنصــــر ضــــمن التشــــخيص الوصــــفي، أو يقــــع رفضــــها عبــــر الجــــدل

فمعظــــــم الروايـــــــات العربيــــــة التقليديـــــــة، وبخاصــــــة الروايـــــــات الواقعيــــــة والرومنســـــــية، تبقـــــــى 

 .روايات مونولوجية، أحادية ألاسلوب واملنظور والراوي وإلايقاع

ينغلــق علــى ذاتــه، ويصــر علــى العنــاد والانكفــاء وعلــى تأكيــد  فــالنص فــي الروايــة املونولوجيــة،

َجة والتـــــــي ال تســـــــمح للـــــــوعي الغيـــــــري بـــــــالتعبير عـــــــن وجـــــــوده بـــــــنفس املســـــــاواة  َســـــــيَّ
ُ
أصـــــــوليته امل

والحقوق، مع وعي مخـالف بخـالف الاتجـاه املونولـوجي الـذي يؤكـد علـى وحـدة الوجـود ومبـدأ 

ـــي ة الروايـــــة العربيـــــة الكالســـــيكية، ومـــــدى يبـــــين لنـــــا القـــــول مـــــدى أحاديـــــة لغـــــ 26.وحـــــدة ال وعــ

ـــب . مونولوجيتهــــا التصــــويرية، وانعــــدام التنــــوع اللغــــوي والفكــــري وإلايــــديولوجي فيهــــا ألن الكاتـ

يعلــن عــن نفســه أو أن الــراوي يفــرض هيمنتــه ألاســلوبية، ويفــرض وجهــة نظــره ألاحاديــة وهــو 

 .عكس ما نجده في الرواية الحوارية

الــذي ُيَعــدُّ  "دوستويفســكي"هــر الروايــة الحواريــة إال مــع لــم تظ "ميخائيــل بــاختين"وحســب 

 الق الرواية املتعددة ألاصوات بحيث أوجـد صـنفا روائيـا جديـدا ال ينتمـي ألي مـن القوالـب 

وال يمكــن حصــر هــذا الصــنف الروائــي الجديــد ضــمن أطــر . ألادبيــة التــي وجــدت قبــ  التــاريخ

 24.محددة

ـــذ  ــ ـــد اتخــ ــ ـــــاال»مـــــــن الروايـــــــة  "بـــــــاختين"وقــ لـــــــدحض طروحـــــــات الشـــــــكالنيين وألاســـــــلوبيين  مجــ

، وأيضــا لتشــييد نظريتــه عــن الروايــة وعــن الطــابع الغيــري لإلبــداع (التقليــديين كمــا يســميهم)

ــــوات "فالروايـــــة فـــــي نظـــــره .  والتواصـــــ  ـــا اللغـــــات وألاصـ ــــوع الاجتمـــــاعي للغـــــات، وأحيانــ ـــي التنـ هــ

تلـــك الروايـــة التـــي تتعـــدد  بهـــذا التعريـــف "بـــاختين"ويقصـــد 25. «الفرديـــة، تنوعـــا منظمـــا أدبيـــا

بمعنـــى أنهـــا . فيهـــا ألاصـــوات والشخصـــيات املتحـــاورة، كـــذلك علـــى صـــعيد تعـــدد أشـــكال الـــوعي
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روايـــة حواريـــة تعدديـــة، تنحـــى املنحـــى الـــديمقراطي، بحيـــث تتحـــرر مـــن ســـلطة الـــراوي املطلـــق 

 .ومن أحادية املنظور واللغة وألاسلوب

عــدد فــي ألاصــوات، وإنمــا يتكــون إذا ولكــن لــيس دائمــا أن التعــدد اللغــوي هــو حتمــا ت

 .توفر شرط التصادم في أشكال الوعي واملواقف والرؤى

ينحــو إلـــى اســتيعاب وتمثيــ  الجوانــب امللتصــقة بمـــا »لقــد أصــبح الخطــاب الروائــي 

إنــه  طــاب الشــوارع الخلفيــة، و طــاب ردهــات الــنفس املنســية، وتلعثمــات الــذات ...نعيشــه

ـــ ـــكالية تســــعى إلـ ـــة بلغــــة مشـ ـــة منفلتــــة باســــتمراراملتكلمـ  20.«ى إلامســــاك بمــــا يرســــم مالمــــح هويـ

فالروايــــــة املتعــــــددة ألاصــــــوات يعمــــــد فيهــــــا الكاتــــــب إلــــــى تنويــــــع الخطــــــاب باســــــتخدام أســــــاليب 

ـــة وســــــجالت مختلــــــف  ـــه، واســــــتعمال اللهجــــــات املحليـــ ـــ  أنواعـــ ــــوار والســــــرد بكـــ الوصــــــف والحــ

 .الشرائح والفئات الاجتماعية

روايـــة املثقـــف، التـــي تتحـــدث عـــن انســـجان الكاتـــب فـــي لـــم تعـــد »بأنـــه  "فخـــري صـــالح"ويـــرى  

شبكة هذا العالم وتحكي عن أحالمه وهذياناته وعذاباتـه فـي مجتمـع التبعيـة كافيـة لصـناعة 

يكتبــون  آلان أعمــاال روائيــة شخوصــها مســتمدة ... وهنــاك روائيــون عــرب. روايــة عربيــة كبيــرة

ـــن  ـــن الحيـــــاة ولـــــيس مــ ـــارع، مــ ـــن الشــ ـــارمـــــن البيئـــــات الشـــــعبية، مــ بمعنـــــى أن الـــــراوي  27. «ألافكــ

املثقف لم َيُعد يتحدث في رواياته عـن نفسـه فقـط، بـ  عـن كـ  الفئـات الاجتماعيـة وألاحيـاء 

الشـــــــعبية بحيـــــــث صـــــــار يســـــــتفيد مـــــــن كـــــــ  أشـــــــكال القـــــــول ومـــــــن مخزونـــــــه الثقـــــــافي واللغـــــــوي 

 . والاجتماعي

ـــة املجتمــــع»الروايــــة " بـــــاختين"وَيعتبــــر  ـــن ثقافــ ـــ  ا. جـــــزء مـ لروايـــــة، مكونــــة مـــــن والثقافـــــة، مثـ

 طابـات تعيهــا الــذاكرة الجماعيــة، وعلــى كــ  واحــد فــي املجتمــع أن يحــدد موقعــه وموقفــه مــن 

ـــك الخطابـــــات وهــــذا هـــــو مــــا يفســـــر حواريــــة الثقافـــــة وحواريــــة الروايـــــة القائمــــة علـــــى تنـــــوع . تلـ

ف فـي الروايـة البوليفونيـة يعطـي شخوصـه حريـ 20.«...امللفوظـات واللغـات والعالمـات ِ
ّ
ة فـاملؤل

عّبــر شخصـية عــن موقفهــا أو رؤيتهــا . التعبيـر عــن وجهــات نظرهـا بكــ  صــراحة وشـفافية
ُ
كــأن ت

فَيتعــدد . الــخ...إلاســالمية، وشخصــية أ ــرى عــن الرؤيــة الشــيوعية، وأ ــرى عــن الاشــتراكية،

ــــرون عــــن ا ــــتالف املواقــــف الفكريــــة وإلايديولوجيــــة وا ــــتالف  الــــرواة والســــاردون الــــذين ُيعّبِ

/  فنجــد فــي الروايــة اللغــة الفصــحى. لــك باســتخدام لغــات ولهجــات متنوعــةوذ. وجهــات النظــر
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والتـي تتصــارع دا ــ  الـنص الروائــي لتنــتج فــي . الــخ... لغــات الفئـات الشــعبية/ اللهجـة العاميــة

 . ألا ير نسقا منسجما

ومــــا يســــمح  للشخصــــيات فــــي الروايــــة املتعــــددة ألاصــــوات التعبيــــر عــــن آرائهــــا بكــــ  حريــــة، هــــو 

يعطـي الفرصـة للـذوات ألا ـرى لكـي تعـرض »" حميد لحميـداني"ذا ألا ير بحسب وه. التعدد

وبهــذا تختفــي ســلطة اللغــة الواحــدة والــراوي  22.«نفســها بأمزجتهــا املختلفــة وأســاليبها املتميــزة

ويجــد كــ  املتلقــين مــن يمثــ  ميـوالتهم ونزعــاتهم الخاصــة دا ــ  الــنص الروائــي غيــر »الواحـد 

ــــعر ــــنهم ال يشــ ـــــد مــ بأنــــــه قــــــد حصــــــ  علــــــى تأييــــــد كامــــــ  لنزعاتــــــه الخاصـــــــة ألن آراءه  أن أي واحـ

فحتـــى لـــو  66. «معروضـــة هنـــا دائمـــا فـــي مواجهـــة آلاراء املغـــايرة، وحظوظهـــا متســـاوية الحضـــور 

ــــى حاضــــــرة  ـــرة  تبقــ ـــإن هـــــذه ألا يـــ ـــة فـــ ـــ  للــــــتخلص مــــــن النظـــــرة ألاحاديـــ ــــى الحيــ ـــب إلــ ـــأ الكاتـــ يلجــ

 .ومهيمنة

عنـــــــــــــــــــــــــــــــوان  :اللهجة العاميةالحوار ب :مقابله باللغة الفصحى :الصفحة

 :الرواية

ـــة    .22ص ـــالم " قـــــواد"كلمــ ـــن الكــ مــ

الفــــــــــــــــــــــــــــــاحش املحضــــــــــــــــــــــــــــــور 

 .                        اجتماعيا

، أال يتعب هو والعمة القوادهذا 

ـــــائس  ــ ــ ــ ــ ـــج الدســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن نســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم مــ ــ ــ ــ ــ ــ كلثـ

 لآل رين؟

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء "

 "الخجل

ـــه  .20ص ــ ــ ـــان لـ ــ ، أي "رأس تــــــــيس"كـــ

ـــالم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتمع كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه ال يســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنــ

 .آلا رين

 ". راس تيس"كان لي 

شــكرا أيهــا -.شــكرا رشــيد-... .57ص

 ... العزيز،

 ... ،َصحَّ لْعزيْز  -. َصحَّ رشيد -...

 .04ص

 

هـي عبـارة باللهجـة املصــرية 

يــا رجــ  ابقــى معــي، : بمعنــى

لكــــن املقصــــود هنــــا هــــو أن 

 .يبقى واقعيا معها

ليْك ْمَعاَي 
َ
خ
ْ
 .يا راجل َما ت
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ي .ا لعي الخمار .00ص
ّ
ك
ُ
 .الخمار ف

ــــي ع . 00ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بــــــــــــــــــــــــارة باللهجــــــــــــــــــــــــة هــ

ـــي،  ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرية، أي يــ ــ ــ ــ ــ املصــ

 .أيحدث ذلك

ْهِوي َبالي، ِوِدي تيجي -
َ
 !يا ل

 

وهــي كــذلك لهجــة مصــرية،  .00ص

ـــــا ــ ــ ــ ــــود منهــ ــ ــ ــ ــ ـــا : املقصـ ــ ــ ــ ــ ـــا إنهــ ــ ــ ــ ــ يــ

 .جميلة الشك 

َوة بشكل -
ْ
وْه، دي ِحل يُّ

َ
 !أ

ـــا  .05ص ــ ــ ــ ــ ــ ـــي يـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــص ال تعنينـ ــ ــ ــ ــ القصـ

 .آنسة

اِطيني -
َ
َصاَيْص خ

ْ
ق
َ
 .يا آنسة ل

 ْعرفتيني: أجاب .عّرفتي عليّ كيف ت: أجاب .05ص
ْ
ون
ُ
ل
ْ
 .؟ش

ــــى  .05ص ــ ــ ــ ــ ــ ـــا   إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــألة ال تحتــ ــ ــ ــ ــ املســ

ـــــريين  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاء، ألن املصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذكــ

يشـــــــــبهون حســـــــــني مبـــــــــارك، 

والليبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــبهون 

القـــــــــــــــــــــــــذافي، والســـــــــــــــــــــــــوريين 

 .يشبهون حافظ ألاسد

ــــا
َ
ك
َ
ها ذ  املصــــريين بيشــــ هوا، َماَبــــدَّ

 الليبيــين بيشــ هواحســني مبــارك، 

ـــــذافي، و ــ   بيشـــــــــ هوا الســـــــــوريينالقــ

 ...ألاسد حافظ

 .05ص

 

وأنــــــــــــــتم ملــــــــــــــاذا ال تشـــــــــــــــبهون 

 رئيسكم؟

وإنتـــــــــــــــو لـــــــــــــــيش مـــــــــــــــا ب شـــــــــــــــ هوا  -

؟
ْ
ون
ُ
 رئيْسك

 

نــــــا رؤســــــاء،  .00ص
ّ
فــــــي الجزائــــــر  كل

ـــــبه  ــ ــ ــ ـــد يشــ ــ ــ ــ ــ ـــ  واحــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا كــ ــ ــ ــ لهـ

 .نفسه

ـــــر - ــ ــ ــ ــــي الجزائـ ــ ــ ــ ــــــــــــا ُر َســــــــــــا،  فــ
َ
ن
ْ
َيات
ْ
ِكل

ـــــّل َواَحـــــْد بيشـــــبه 
ُ
 ِهْيـــــك ك

ْ
ـــــان
َ
ْمش

و
ُ
 !!َحال

يحــيط بهــا ســور وســاحة كبيــرة ... - .ساحة البيت .15ص

 ".الحوش"عال تسمى 
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الطـــــــــــــابق العلـــــــــــــوي للبيـــــــــــــت  .10ص

 .القبائلي القديم

ا ...- ا طيور " لعريشةا"أمَّ  ...أمَّ

ــــــــا طيــــــــور - .طائر اللقلق .10ص رج أمَّ
ّ
ــــنونو، الــــــــبال ــ والســ

 ...والحمام

 .20ص

 

ـــذ  ــ ــ ــــى فخـــ ــ ــ ــــع علــ ــ ــ ـــم يوضــ ــ ــ وشــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاة، لحمايتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الفتـ

 .الاغتصاب

هـــــــــــــــ  رأيـــــــــــــــت، العـــــــــــــــروس كانـــــــــــــــت -

" 
َّ
 ".َحةُمَصف

 

 .62ص

 

ُيقصـــــــــــــــد بـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يملكـــــــــــــــه 

ـــــراف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلانســ

 .الخ...وماعز

، وحين يبدأ يوم ألاربعاء يموت ...-

 ."املال"

ـــــــــــالي ...- .تصغير السم السوق  .46ص
َّ
ــــي "يعلوهـــــــــــا الغبـــــــــــار لبط ــ ــ ــ حـ

 "...السويقة

ونتـــــــألم وهــــــــم يمارســــــــون معنــــــــا ... - .الفاحشة .47ص

 ".العيب"

 ".التحتاني"ابق ، إنها بالط...- .السفلي .07ص

" مفــــــــاس"، عــــــــادة أحًضــــــــر لــــــــه ...- .أكلة شعبية .77ص

 ...بدون حر،

ــــي - .أكلة شعبية .04ص ــ ــ ــ ــ ــــ يء فـ ــ ــ ــ ــ ـــم شـ ــ ــ ــ ــ ـــي أهــ ــ ــ ــ ــ ــــوة هــ ــ ــ ــ ــ الحشـ

 ...، املحش يطبخات 

 ؟(املحجوبة)أليس كتابا عن - .أكلة شعبية .04ص

َصاَيْص - .القصص ال أهتم بها .05ص
ْ
ق
َ
 . اطيني يا آنسةل

ث  .07ص
ّ
 ...،وحشةلكنها قاومته مث  ... - .دارجةبال" وحش"مؤن

مين .07ص
ّ
 "بعضهم - .متعل

ْ
اْرِيين
َ
 ...،"ق

 "...لقصبةا"سرت في حي - .حي في الجزائر العاصمة .20ص

 "...شيشانهم"ويجيئون بـ ... - .عمامة توضع على الرأس 20ص
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ــــــيقية  .16ص  ــ ــ ــــوع املوســ ــ ــ ــ ـــن الطبـ ــ ــ ــ مــ

 .الجزائرية

اك شـــــــــاف " ؟املالوف أين

 "الشهوة

ـــــاب ... .11ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الثيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوع مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نــ

 .الدا لية

ـــــاعات، ... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، "الكيلوطـــــــــــــــــــات"الســ

 ...حماالت الصدر، واملناشف

 ؟املحاجب والزالبية والبوراك... .نوع من ألاكالت الشعبية .11ص

ـــن  .17ص ــ ــ ــ ــ ـــــه مــ ــ ــ ــ ـــا فيــ ــ ــ ــ ــ ــــي بمــ ــ ــ ــ ــ أي الحـ

ــــوارع  ــ ــ ــــوت وشــ ــ ــ ـــاكين وبيــ ــ ــ ــ دكـ

 .ضّيقة

 ."الزنقة" أحد أبناء...

 ؟الحمامجية- .عاملة الحمام .12ص

ــــي  .25ص ـــة تســـــتعم  فــ كلمـــــة عاميـــ

كثيـــــــر مـــــــن الـــــــدول العربيـــــــة 

، ومعناهـا ...(مصر، لبنـان)

 .هو زير نساء

جي" احـــــــــذري منـــــــــه، إنـــــــــه-
ْ
" نســـــــــون

 !كبير

الـــراي؛ نـــوع غنـــائي ظهـــر فـــي  .46ص

ــــي  ــ ــ ــ ـــــبط فــ ــ ــ ــ ـــر، وبالضـ ــ ــ ــ ــ الجزائـ

 ". وهران"مدينة 

 ".الراي"يئن بموسيقى ... 

ـــة  .41ص ــ ـــم باللهجـــ ــ ـــى نعــ ــ واه، بمعنــ

ـــة الجز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةالوهرانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائريـ

  

ـــــت... ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد كانــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراي"، "واه" فقـ ــ ــ ــ ــ ــ " الــ

 .تتوغلني كإثم

طبق تقليدي جزائري، يتم  .06ص

 .تناوله مع اللبن

ـــق ... ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــزين  املســـــــــــــــــــــــفوفطبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املــ

 ... بالزبيب،

 … تحت" الحوش"... .الحوش هو ساحة البيت .74ص

ــــى .25ص ــــؤال بمعنـــ ــ ـــــو سـ ـــــاذا، : هــ مــ

 أ ذت حّقك البارحة؟

 ؟واش حقك البارح-

ـــــحاب .22ص ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتم أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا  أنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فرنسـ ا- ْم شِويَّ
ُ
ك
ْ
 .أنتم تاع فرنسا َراْيَحل
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هــو مــا يحــدث بــين  -"دوستويفســكي"عنــد  -إّن الشــ يء ألاســاس فــي تعدديــة ألاصــوات              

مختلـــف أشـــكال الـــوعي، واملهـــم فيهـــا هـــو التـــأثير املتبـــادل بـــين هـــذه ألاشـــكال، واعتمـــاد بعضـــها 

فالتعــــدد والتنــــوع ظــــاهرة جماليــــة تحكــــم نســــيج الــــنص وتدفعــــه نحــــو  61. ى الــــبعض آلا ــــرعلــــ

 .الانفتاح على فضاءات أوسع؛ تعم  عليها النصوص

يطـــرح نفســـه أوال كِبنيــة، وثانيـــا باعتبـــاره الخطـــاب »لقــد أصـــبح الخطـــاب الروائــي الجديـــد      

الروائـــي الجديـــد لـــه  اصـــية أي الـــنص   62.«الـــذي ينـــزع نزوعـــا شـــديدا نحـــو التنـــوع باســـتمرار

ِ  التكامــ  بـــين مضــمون الــنص والواقـــع . جماليــة أســلوبية ُيبنــى عليهـــا
ّ
وثانيــا هــذا التنـــوع ُيشــك

 .الذي يعكسه

 .فقدتم صوابكم قليال

ه"...يا أ تي... !يا أ تي َحاَجُته .166ص
ُ
 !"َحاْجت

ـــــرين ... .112ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــف "كمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نصـ

 ".إنسان

 ."نص عبد" كما ترين...

ـــعة ... .122ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــعي القصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ

وســــــــــــــــــــــــاعديني، لتظفــــــــــــــــــــــــري 

 .بالسماح من ِجتهي

ــــــــــي القصـــــــــــعة وعـــــــــــاونيني -...
ّ
ُحط

 
َ
 ْرْبحي السماح مني؟ ت

ـــــدين - .126ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرأة، تعتقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا امـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يــ

ـــ   ــ ــــال عمـ ـــــالس بــ ـــــرئيس جـ الـ

 .وشغ 

جـــالس ال يقـــوم بـــأي شـــ يء -

مض ى وقت طوي  لم ُيوزع 

 . فيه املساكن

اَعـد -
َ
ْحْسـِبي الـرئيس ق

َ
يا امـرأة، ت

ل
ُ
غ
ْ
 ش
ْ
ارغ
َ
 .ف

ـــــو متـــــ  مـــــن -
ُ
مـــــا قاعـــــد إيـــــديْر وال

ش  َما َمدَّ
ْ
ُده َبزَّاف

ْ
ن  َعن

ْ
ك  .السُّ

أي ُيِقيُمـــــــون الوليمـــــــة التـــــــي  .125ص

ـــــدعى  ــ ــ ـــــذا تــ ــ ــ ـــا، لهـ ــ ــ ــ ـــــدوا بهــ ــ ــ وعـ

 .الوعدة

 ..."الوعدة" بفضلها يقيمون ...-
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مبدأ ألاحادية والتجانس، فليس هنـاك شـ يء يتميـز بـالتفرد والخلـوص،  "باختين"وقد رفض 

تــــب ذلــــك، ســــيظ  آلا ــــر فالتعدديـــة ترقــــد فــــي مكــــامن الــــنص وتتســــل  إليـــه، وإن لــــم يشــــأ الكا

فأســلوبها ينشــأ علــى مقربــة مــن تعــدد كالمــي اجتمــاعي، وهــي . مالزمــا للروايــة ألاحاديــة الصــوت

م أ ـــرى نبيلـــة قـــّدِ
ُ
ـــة، وت

َ
ل
َ
ـــُردُّ علـــى كلمـــة وِضـــيعة بكلمـــة ســـامية، وتتنكـــر للغـــة ُمْبَتذ

َ
ومـــن ثـــم  66.ت

يـــة مباشـــرة تعـــددا ســـمح هـــذا التنويـــع فـــي الخطـــاب الروائـــي الجديـــد أن تـــد   إلـــى عـــالم الروا

ـَرت الخطـاب الروائـي فتراجعـت سـيطرة 
ْ
لهجويا ولغويا موجودا في ألاجناس التعبيرية ؛ التي أث

 .ألاحادية و الخطاب املباشر

فيــــرى بــــأن الخطــــاب الــــذي ال يستحضـــر أســــاليب القــــول يســــمى  طابــــا  "تــــودوروف/ ت"أمـــا 

ستحضــــار بشــــك  صــــريح أمــــا الخطــــاب الــــذي يقــــوم بهــــذا الا (. Monovalent)أحــــادي القيمــــة 

فتوظيــف ألاجنــاس ألادبيــة فــي ألادب الكالســيكي كــان  64.نســبيا فنســميه  طابــا متعــدد القــيم

: املحاكـــاة الســـا رة )ُيَعــدُّ ســـرقة أدبيـــة؛ الشـــك  الـــذي يســـخر مـــن الخطـــاب القـــديم وممّيزاتـــه 

"Parodie.)" 

رفضـــا " الحواريـــة"، فإنهـــا تعتبـــر "بـــاختين"لكتابـــات  "جوليـــا كريســـ يفا"ومـــن  ـــالل قـــراءات 

ـــا أن . ألحاديـــــــة الخطـــــــاب الروائـــــــي أساســـــــا، وتخلصـــــــا مـــــــن الطـــــــابع املونولـــــــوجي فيـــــــه ــ و صوصــ

مصـــطلح الحواريـــة علـــى جميــــع  "بـــاختين"وقـــد عّمــــم  65«الحواريـــة تمتـــد إلـــى عمـــق لغـــة ألادب

وُيَعـدُّ . التفاعالت ألا رى غير اللفظيـة أيضـا؛ فهـو يـرى أن التفاعـ  اللفظـي هـو أسـاس اللغـة

ـــ  اللفظــــي الحــــوار ـــكال التفاعــ ـــم أشـ ـــين ألاشـــــخاص، . أهــ ـــد بــــذلك الصـــــوت املرتفــــع بــ وال يقصــ

 "بـاختين"ويـدعو كـذلك  . ولكنه تواص  لفظي علـى شـك  تبـادل لألقـوال أو علـى شـك  حـوار

فّرِق بين املتكلم الحقيقي، وبين صورة املتكلم التي نتوص  إليها عن طريق امللفـوظ
ُ
 60إلى أن ن

ـــة يق (بــــا تين)فــــالنص حســــبه  تضــــ ي وجــــود مــــتكلم ومخاطــــب، ويتطلــــب وجــــود جماعــــة لغويـ

 .دا   امللفوظات عن طريق التلفظ والحوار( أصواتها)تعكس وتنعكس

بالروايــــــة املتعــــــددة ألاصــــــوات "رائــــــد الاتجــــــاه الحــــــواري، وهــــــو أول مــــــن قــــــال  "بــــــاختين"يظــــــّ  

(Roman (polyphonique ي عنــد التــي أرســ ى قواعــدها أثنــاء قراءتــه ونقــده للخطــاب الســرد

نـــــه ذلـــــك مـــــن الرجـــــوع إلـــــى الـــــذاكرة "رابليـــــه"ودراســـــته ألعمـــــال  ،"دوستويفســـــكي"
ّ
، بحيـــــث مك

املوغلـــــة فـــــي القـــــدم والتـــــي تتماشـــــ ى وتـــــاريخ صـــــراع إلانســـــان مـــــن أجـــــ  تحطـــــيم قدســـــية اللغـــــة 

لغـــي كـــ  تعـــدد ونســـبية وكـــ  حـــوار
ُ
واكتشـــف ســـيادة نصـــوص نثريـــة قديمـــة . وأحاديتهـــا؛ التـــي ت
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للغة وإيديولوجيتها، وتبحـث عـن التنـوع اللسـاني، والـوعي بضـرورة كانت ترفض مركزة حياة ا

فحتـى فـي القـديم  67.تعدد اللغات القومية التي تكشف تعقد الواقع وتنوع عناصره وتشـابكها

كانت هناك نصوص تؤكد وعيها بضرورة تعدد اللغـات وألاصـوات، للتعبيـر عـن الوقـع املعقـد 

 . واملتشابك

 :ية في الرواية الجزائرية املكتوبة باللغة العربيةمدى حضور اللهجات العام-3

ـــــمونا–تختلـــــــــف آلاراء حـــــــــول كيفيـــــــــة كتابـــــــــة الروايـــــــــة  ــ ــــكال ومضــ ــ ــ ـــــذه  -شـ ــ ـــين هــ ــ ــ ـــن بــ ــ ــ ومــ

الا تالفــــات؛ الجــــدل الــــذي دار حــــول كيفيــــة كتابــــة الروايــــة، بحيــــث رأى الــــبعض بــــأن اللغــــة 

عّبـــر عـــن انفعـــاالت النـــاس، وطـــالبوا بكتابـــة الحـــوار 
ُ
بلغـــة أقـــرب إلـــى لغـــة العربيـــة الفصـــحى ال ت

الناس اليومية، أي العامية، فهذه ألا يرة فـي نظـرهم تتمّيـز بالكثافـة فـي املعنـى وتجعـ  الـنص 

ومــن الكّتــاب الــروائيين الجزائــريين الــذين وظفــوا لغــة النــاس اليوميــة،  60.أكثــر حيويــة ونبضــا

ـــة  ـــحى  التـــــي كّســـــرت بـــــذلك ســـــلطة اللغـــــة العربيـــــة" فضـــــيلة الفـــــاروق"ولهجـــــاتهم؛ الكاتبــ الفصــ

بمثابـة ثـورة وتمـّرد علـى تراتبيـة ( اللهجـات العاميـة)ومركزيتها، بحيث صـارت اللغـة الهامشـية 

ت اللهجات العامية في روايات  62.الخطاب املركزي الفصيح
ّ
، علـى "فضيلة الفاروق"وقد تجل

 .مستوى حوار الشخصيات، ومن  الل توظيفها لألمثال ولألغاني الشعبية

 :رعلى مستوى الحوا-أ

إن القـــارئ للروايـــة الجزائريـــة، يصـــطدم مـــن حـــين إلـــى آ ـــر بعبـــارات غيـــر فصـــيحة، 

ـف هـذا املسـار الـذي يتضـّمن  طيـة »بحيث 
ّ
تنطلق القراءة بالفصـحى، لكـّن سـرعان مـا يتوق

ــــــــف القــــــــارئ وتربطــــــــه بواقــــــــع 
ّ
معّينــــــــة عنــــــــد الالتقــــــــاء بكلمــــــــات أو عبــــــــارات مــــــــن الّدارجــــــــة، توق

خصــيات املتحــاورة فــي مــا بينهــ
ّ
لنــا لــذلك مــن  ــالل الجــدول أعــاله؛ والــذي   46. «...ا،الش

ّ
وقــد مث

نالحظ من  الله أن ألالفـاظ والعبـارات العاميـة كثيـرة ومتنوعـة، وقـد وردت فـي مـتن روايـات 

* ومن ألامثلـة علـى ذلـك ذكـر الكاتبـة . ؛ أثناء تحاور الشخصيات فيما بينها"فضيلة الفاروق"

املحاجــب "، "املحجوبــة"، "املحشــ ي"، "مفــاس: "ائريــةلــبعض ألاطبــاق وألاكــالت الشــعبية الجز 

وهــــي ألفــــاظ وعبــــارات غيــــر فصــــيحة؛ تنتمــــي إلــــى الكــــالم ". * املســــفوف"، "والزالبيــــة والبــــوراك

فــــي وســــط املجتمــــع الجزائــــري، وال يوجــــد لهــــا مقابــــ  باللغــــة  -بشــــك  يــــومي–العــــامي املتــــداول 

أعمــاق البيئـــة الشــعبية، ومـــن  العربيــة الفصــحى؛ ألنهـــا ألفــاظ صــادرة عـــن عامــة النـــاس ومــن

ارتــبط ألادب الشــعبي باللغــة العاميــة فــي مقابــ  اللغــة الفصــحى التــي »املــوروث الشــعبي، فقــد 
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 لــــه
ً
ـــة الشــــعبية وألادب . وســــمت ألادب الرســــمي وكانــــت حــــامال ـــة العاميـ ـــين اللغـ إذن العالقــــة بـ

يلة للتفــاهم الشــعبي هــي عالقــة أزليــة، فلــم يقتصــر النشــاط البشــري علــى ا تــراع اللغــة كوســ

ـــه  ــ ـــــع وقيمـ ـــــاط املجتمـ ـــن نشـ ــ ـــر عـ ــ ـــــية للتعبيـ ـــأداة أساسـ ــ ـــــتخدمها كـ ـــ  اسـ ــ ـــب بـ ــ ـــر والتخاطـ ــ والتعبيـ

. إذن ارتباط اللغة العامية باألدب الشـعبي قـديم فـي حيـاة الشـعوب 41. «واهتماماته الثقافية

 . في حين ارتبطت اللغة الفصحى باألدب الرسمي

مــــن أســــماء ألامــــاكن "فضــــيلة الفــــاروق"اتبــــة وينتمــــي كــــذلك إلــــى الكــــالم العــــامي؛ مــــا ذكــــراه الك

ــــعبية ــ ــــ : الشـ ــ ــــوش"كــ ــ ـــــة"، "الحـ ــــويقة"، "العريشــ ــ ـــــبة"، "السـ ـــــة"، "القصــ ـــــاكن ". ** الزنقــ ـــي أمــ ــ وهــ

موجــودة فعــال علــى مســتوى الواقــع، وال يمكــن اســتبدالها بأســماء أ ــرى، أو ترجمتهــا إلــى لغــة 

ـــــداع ( لروايــــــةا)وتمــــــنح أســــــماء ألامــــــاكن هــــــذه الروايــــــة؛ الواقعيــــــة، بحيــــــث تحــــــاول . أ ــــــرى  ابتـ

صياغة تقوم على املتخّي ، والتصوير ( الواقع)وبعثه أدبيا، وذلك من  الل صياغته  الواقع

ِلــه، ثــم تصــّبه فــي بنــاء فنــّي متماســك ومنســجم... والتشــكي 
ُّ
َمث
َ
حــاِول اســتيعاب الواقــع وت

ُ
  41.وت

 .فالكاتب ينطلق في كتاباته دائما من الواقع

ـــت  ـــا وظفــ ـــ" فضـــــيلة الفـــــاروق"كمـ ارات عاميـــــة؛ فــــي حـــــدياها عـــــن بعـــــض العـــــادات والتقاليـــــد عبــ

. وهـــي كلمـــات جزائريـــة محضـــة".*** الوعـــدة"، "شيشـــانهم"، "مصـــّفحة: "واملالبـــس، مـــن بينهـــا

فـــالواقع هـــو . فمـــن املســـتحي  أن ينســـلخ الكاتـــب عـــن الواقـــع الـــذي يكتـــب عنـــه، ويعـــيش فيـــه

مالــــك "يقــــول الكاتــــب الجزائــــري املرجــــع ألاول وألاســــاس بالنســــبة للروائــــي، ففــــي النهايــــة وكمــــا 

عبــــــد هللا "ويــــــدعم هــــــذا القـــــول مــــــا ذهـــــب إليــــــه  42. «الروائــــــي ال يـــــروي ســــــوى حياتـــــه»": حـــــداد

إن الروايـــــة الواقعيـــــة لـــــم تكـــــن كــــذلك بحـــــق إال بعـــــد أن جمعـــــت بـــــين الواقـــــع : قـــــائال" الركيبــــي

الواقــع  وهنــاك عبــارات تســتخدم فــي 46. ، وبــين التجربــة الخاصــة لألديــب(املهمــش)الاجتمــاعي 

الاجتمــاعي، وعنــد نقلهــا  إلــى املــتن الروائــي؛ ال يمكــن لروائــي إال نقلهــا كمــا هــي، ألنــه لهــا وقعهــا 

حـــــدث أثــــرا فـــــي متلقيهــــا إال إذا كانـــــت كمــــا هـــــي عليــــه؛ كتابـــــة ونطقــــا، وكمـــــا تقـــــول 
ُ
الخــــاص وال ت

وهــــو أن بعــــض اللغــــات ُوِجــــَدت لُتخّفــــف مــــن وقــــع "تــــاء ال جــــ "فــــي روايــــة " فضــــيلة الفــــاروق"

ِعَهـــا ووزنهـــا
ْ
ِقيهـــا، وبعـــض اللغـــات تضـــاعف مـــن َوق

َ
ومـــن ألامثلـــة علـــى هـــذه   44.الكلمـــات علـــى ُمَتل

ألالفــاظ والعبــارات؛ عبــارات الســب والشــتم، وألالفــاظ املحضــورة اجتماعيــا، والتــي ال يكــون 

ًعــا علــى الــنفس، إال بلغتهــا الدارجــة بــين النــاس، كاأللفــاظ والعبــارات
ْ
، "القــواد: "لهــا معنــى ووق

وأثنـاء . وهذه الكلمـات يفهمهـا كـ  جزائـري، وإن لـم يـد   املدرسـة.* الخ"...يمارسون العيب"
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ـــب؛ عـــن وعـــي وقصـــد منـــه
َ
. الســـب والشـــتم؛ يكـــون املخاِطـــب بصـــدد توجيـــه رســـالة إلـــى املخاط

وبالتالي يجب أن يفهم املتلقي رسالته، وبأن املخاِطب يسّبه ويشتمه بهدف تحقيره وتصغيره 

 . وكذا إلانقاص من قدره وشأنهأمام آلا رين، 

كمـا أن النـاس يتخـاطبون فيمـا بيـنهم باللهجـات اليوميـة التـي يفهمونهـا،فمن غيـر املعقــول أن 

فهم
ُ
وهـو مـا . يسب شخص؛ شخصا ما باستخدام لغة فصيحة، ألّن الرسالة لن تص  ولن ت

املعــاش، وتخلــق  تحــاول الكاتبــة إيصــاله إلــى متلقــي الروايــة، لكونهــا تكتــب انطالقــا مــن الواقــع

 .شخصيات شعبية بسيطة؛ تتوس  وتستخدم العامية في حواراتها في املتن الروائي

وردت أيضـا فـي الروايـة ألفــاظ ال يسـتطيع الكاتـب الروائـي ترجمتهــا إلـى اللغـة الفصـيحة، وهــي 

ـــة ** ".الـــــراي"، "املـــــالوف: "الدالــــة علـــــى الطبــــوع املوســـــيقية الشـــــعبية، مثــــ  ـــي طبـــــوع غنائيــ وهـ

ة محضــة؛ ال يمكــن اسـتبدال تســمياتها بلغــة أ ـرى، ألّنهــا نابعــة مـن الثقافــة الشــعبية جزائريـ

ـــــة ـــن . الجزائريـ ــ ـــــبس »ومـ ـــــرب وامللـ ـــ  واملشـ ــ ـــــق املأكــ ـــين طرائـ ــ ـــا بـ ــ ــــع مـ ـــة املجتمـــ ــ ــــاني )...(ثقافـ ، وألاغـــ

 .الخ...بما في ذلك أسماء ألاماكن، ألاكالت الشعبية،45. «...الشعبية

ن باقي الروايات الجزائرية ألا ـرى، هـو حضـور اللهجـات ع" فضيلة الفاروق"وما مّيز روايات 

ـــة  بـــــأن الحـــــديث " تـــــاء ال جـــــ "، وقـــــد صـــــّرحت الكاتبـــــة فــــي روايـــــة (املصـــــرية والســـــورية)العربيـ

يـا راجـل »: ومـن ألامثلـة حـول اللهجـة املصـرية قولهـا 40. باللهجـات العربيـة هـو إحـدى هواياتهـا

ليـــْك ْمَعـــاَي 
َ
خ
ْ
ْهـــِوي َبـــالي، وِ  - /َمـــا ت

َ
ـــَوة بشـــكل -!/ ِدي تيجـــييـــا ل

ْ
ـــوْه، دي ِحل يُّ

َ
وقـــد حاولنـــا   47.«!أ

ألن بعــــض الكلمــــات يصــــعب إيجــــاد مقابلهــــا باللغــــة الفصــــحى، ألن * شـــرح املقــــاطع بالتقريــــب،

باللهجــة املصــرية مــع رئــيس تحريــر (  لــدة" )تــاء ال جــ "وتحــّدثت بطلــة روايــة . أصــلها عــامّي 

ومــن املقــاطع . ة التــي اغُتِصــَبت مــن قبــ  إلارهــاب؛ الفتــا"يمينــة"الجريــدة التــي تعمــ  بهــا، ومــع 

 : التي وردت باللهجة السورية

 ْعرفتيني: أجاب»
ْ
ون
ُ
ل
ْ
ا/ ؟ش

َ
ك
َ
ها ذ  الليبيـين بيشـ هواحسني مبارك،  املصريين بيش هوا، َماَبدَّ

؟ -.../  حــافظ ألاســد  بيشــ هوا الســوريينالقــذافي، و
ْ
ون
ُ
فــي  -/ وإنتــو لــيش مــا ب شــ هوا رئيْســك

و الجزائر
ُ
ـّل َواَحـْد بيشـبه َحـال

ُ
 ِهْيـك ك

ْ
ـان
َ
ا ُر َسا، ْمش

َ
ن
ْ
َيات
ْ
وقـد حاولنـا كـذلك شـرحها 40. «!!ِكل

والناشــر الثــاني "  الــدة"بــين " تــاء ال جــ "وقــد دار هــذا الحــوار فــي روايــة *. فــي الجــدول أعــاله

 .السوري الجنسية
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جي" إنــهاحــذري منــه، -»: ، وكــان"اكتشــاف الشــهوة"فــي حــين ورد مثــال واحــد فــي روايــة 
ْ
" نســون

ـــر ــ ـــة   42.«!كبيـ ــ ــــونجي"ولفظــ ســـــــتعم  فــــــي كثيـــــــر مـــــــن الـــــــدول العربيـــــــة " نســـ
ُ
ـــر، )هـــــــي لفظـــــــة ؛ت ــ مصــ

ر"زير نساء"، ومعناها هو ...(لبنان
ُ
ث
ُ
 .، أي الرج  الذي يخالط نساًء ك

ــت مــن  ــالل الحــوار؛ ألامثــال " فضــيلة الفــاروق"ووظفــت 
ّ
إلــى جانــب اللغــة العاميــة التــي تجل

 .بيةالشعبية وألاغاني الشع

 :لامثال الشعبية-ب

مقابلـــــــــــــــــــه باللغــــــــــــــــــــة  :الصفحة

 :الفصحى

الحـــــــــــــــــــــوار باللهجـــــــــــــــــــــة 

 :العامية

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

 :الرواية

ـــم .20ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي معهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . ادفعـ

ــــو ــــود منـــــه هـ : واملقصـ

 ".افع  ما شئت"

 ْمَعاهم
ّْ
 "تاء الخجل" .!!دز

ـــر  .00ص ــ ــ ـــي يكثـ ــ ــ ــــا رة التـ ــ البــ

 .رّبانها تغرق 

ــــــــُرو 
ْ
ت
ْ
البــــــــابور اللــــــــي َيك

رق 
ْ
و َيغ
ُ
ان  .ُربَّ

ِطـــــــــَر  .16ص
َ
صـــــــــاَم صـــــــــاَم وف

 .على َبَصلة

صـاْم صـاْم وفطـْر علــى 

 .َبْصلة

اك شــــــــــــــــــــــــــاف "

 "الشهوة

 .162ص

 

كـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــا ُيعًجبـــــــــــــــــك 

والــــــــــِبس مــــــــــا ُيْعِجــــــــــب 

 .الناس

ْل ما يعْجبك والـَبس 
ُ
ك

 .ما َيْعَجب الناس

 .ْهَنا ْيُموْت قاس ي .ُهَنا َيُموُت قاس ي .40ص

 

حيـث تلخـص  بـرة حياتيـة " حكاية"أو  "حادثة"ما تفرزه »: إّن ألامثال الشعبية هي  

 .ولك  بلد ومنطقة أمثال شعبية  اصة بها 56. «أو موقف في عبارة أو نكتة شعبية

َعدُّ ألامثال الشعبية 
ُ
إذ أنهـا ( الغـرس الثقـافي)أداة مهمـة فـي التنشـئة الاجتماعيـة وعمليـات »وت

. ألا القيـة التـي يجـب اتباعهـاتلقن أفراد املجتمع ما يجب فعله ومـا ال يجـب، ومـا هـي املعـايير 
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ـــة،  ـــة الجمعيـــ ــــح العقليـــ ــــع،  ومالمــ ـــر املجتمــ ـــة تفكيـــ ـــن طريقـــ ـــعبية كــــــذلك عـــ ـــر ألامثــــــال الشـــ وتعبـــ

 51.«وتعكس بمحتواها أسلوب حياة أفراد املجتمع

فـــي رواياتهـــا؛ إلـــى جانـــب ألالفـــاظ والعبـــارات العاميـــة؛ ألامثـــال " فضـــيلة الفـــاروق"وقـــد وظفـــت 

َعدُّ 
ُ
 ْمَعـاهم»: واملثال علـى ذلـك. على رؤوس ألاصابع الشعبية وهي قليلة وت

ّْ
والـذي كـان 52. «!!دز

ورد هذا املث  في الحوار الذي . ومع مرور الزمن  أصبح ُيضرب كمث *  أصله حكاية شعبية،

الـــذي تحـــّرش بهـــا، بحيـــث طلـــب منهـــا أن " ياســـين"وابـــن عمهـــا "  الـــدة"دار بـــين بطلـــة الروايـــة 

فــــرّدت عليــــه بهــــذا املثــــ ، ". نصــــر الــــدين"ا بــــابن جيــــرانهم تكــــون مطيعــــة وإال سيفضــــح عالقتهــــ

البـــابور اللـــي »: واملثـــ  آلا ـــر الـــذي ورد فـــي الروايـــة نفســـها هـــو.واملقصــود منـــه افعـــ  مـــا شـــئت

ــرق 
ْ
و َيغ
ُ
ــان ــُرو ُربَّ

ْ
ت
ْ
واملقصــود منــه هــو أن البــا رة التــي يوجــد علــى متنهــا أكثــر مــن رّبـــان ،   56 .«َيك

نـا رؤسـاءوهو رّد على كال . ستغرق حتما
ّ
ويضـرب هـذا . مها، بحيث قالت له بأنـه فـي الجزائـر كل

 . املث  عندما يحاول عدة أشخاص القيام بعم  يتطلب فقط شخصا واحدا

ر الـّدلي  »بأّن " سعيد سالم"ويقول 
ّ
ر في الّنفوس مثلمـا يـؤث

ّ
فـي ( أو البرهـان)ضرب ألامثال يؤث

تــي تنبـــع مـــن حياتـــه، والتـــي تميـــزه عـــن لـــذلك أصـــبح ال يخـــ  أي مجتمـــع مـــن ألامثـــال ال. العقــول 

وطبيعــة هـذا الرصــيد التراثـي الـذي ال يحتــا  إلـى حيــز ... غيـره مـن املجتمعــات البشـرية ألا ـرى 

كبيـــــر فـــــي اللغـــــة، جعلـــــت الـــــرواة يســـــتغلون مضـــــمونه الثـــــري بكـــــ  أبعـــــاده، ودالالتـــــه املعنويـــــة 

املنطقــة التــي قيــ  فيهــا ضــف إلــى ذلــك هــو يعّبــر عــن العقليــة الجماعيــة لســكان   54. «والفكريــة

 .وعن بيئتهم وضروب عيشهم

يقــال  55. «صــاْم صــاْم وفطــْر علــى َبْصــلة»: فقــد ورد فيهــا املثــ " اكتشــاف الشــهوة"أمــا روايــة 

ـــر ال يكـــــاف  بقـــــدر  ــــي ألا يــ ـــرا، وفـ ــــودا كبيــ ـــا، أو يبـــــذل مجهـ ـــحي شـــــخص مــ ـــ  عنـــــدما يضــ هـــــذا املثــ

؛ "بـاني"وينطبق املث  على . بصلة تماما كالصائم الذي يفطر على. تضحيته وجهده وتوقعاته

عاتها، وضّحت بشبابها، بحيث تجاوزت سن 
ّ
بطلة الرواية ألنها ظلت تنتظر عريسا يالئم تطل

عته( مولود" )مود"الثالثين، وفي ألا ير تزّوجت 
ّ
 .الذي ، ولم تجده كما توق

ــْل مــا يعْجبــك والـَبس مــا َيْعَجــب النــاس»: وورد كـذلك مثــ  شــعبي آ ـر هــو
ُ
ومعنــى هــذا  50. «ك

هــــو أّن إلانســــان عليــــه أن يلــــبس مــــا يعجــــب  -الــــذي ُيــــرّدد كثيــــرا فــــي املجتمــــع الجزائــــري –املثــــ  

آلا ــرين، ألنهــم هــم الــذين يــرون إطالالتــه ومالبســه، وفــي املقابــ  يأكــ  مــا يعجبــه هــو ألنــه هــو 
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املســـؤول الوحيـــد عـــن أكلــــه، وال أحـــد يأكـــ  مكــــان آلا ـــر، وال أحـــد أيضــــا يســـتطيع أكـــ  مــــا ال 

 . يعجبه

يقــال هــذا املثــ    57 .«ْهَنــا ْيُمــوْت قاســ ي»: ونخــتم باملثــ  الشــعبي ألا يــر الــوارد فــي الروايــة وهــو

 .عندما يطلب من شخص الرحي  ومغادرة مكان ما، وهو ال يرغب بذلك

إّن هـــذا التوظيـــف للعاميـــة ولألمثـــال الشـــعبية، جعـــ  الروايـــة مزيجـــا مـــن العـــامي والفصـــيح، 

ـــى ـــين اللغــــة الفصــــيحة» ويكشــــف عــــن امليــــ  إلـ ـــة اللغــــة، فتمــــز  بـ ـــة / كســــر مركزيـ ـــتن، واللغـ املـ

ـــة املحكيــــة الهــــامش، فحتــــى علــــى مســـــتوى اللغــــة تحــــاول أن تعلــــي مــــن شــــأن الهـــــامش / العاميـ

ص أو الّتقليـــ  مـــن مركزيـــة  50. «وتنتصـــر لـــه
ّ
وهـــو مـــا تســـعى إليـــه الروايـــة الجديـــدة، أي الـــتخل

ِقَيِتَها
َ
ل
ْ
 .الغة الفصحى وُمط

ف في متن روايات ومن التراث  ِ
ّ
 .، نذكر ألاغنية الشعبية"فضيلة الفاروق"الشعبي الذي ُوظ

 :لاغنية الشعبية-ج

مقابلــــــــــــــــــــــــــــــه باللغــــــــــــــــــــــــــــــة  :الصفحة

 :الفصحى

الحــــــــــوار باللهجــــــــــة 

 :العامية

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

 :الرواية

 "تاء الخجل" / / /

ــــعبية  .41ص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي أغنيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ

للراحــــــــــــــــــــــــــ  الجزائــــــــــــــــــــــــــري 

ـــ ي" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــان الحراشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ " دحمـ

يا أيها الذاهب : ومعناها

ـــــافر،  ـــــت مســ ـــن أنــ ــ ــــى أيــ إلـــ

ْتَعــــــــــــــــــب ثــــــــــــــــــم 
َ
تــــــــــــــــــذهب، ت

 ...تعود

يــــــــــا الــــــــــرايح ويــــــــــن -

 مسافر

تـــــــــــــــــــــــــــــروح                

 ...تعيا وتولي

اك شــــــــــــــــــــــــــــاف "

 "الشهوة

ـــن  40ص ــ ــ ــــع مـ ــ ـــي مقطـــ ــ ــ ـــة "هـ ــ ــ نوبــ

ـــدى "زيـــــــــــدان ــ ــ ــ ــــي إحــ ــ ــ ــ ، وهـ

 .نوبات املالوف

ْقـــــــالب...
َ
ـــــاهي  -ن ـــا بــ ــ يــ

 .الجمال
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وبأنه . الكاتب أي جنس تعبيري إلى بنيتها با تين بأّن الرواية يمكن أن ُيد   إليها"يرى            

ِحــَق بالروايــة
ْ
ل
ُ
ودور هــذه . لـيس مــن الســه  العثــور علــى جــنس تعبيــري واحــد لــم يســبق لــه أن أ

ألاجناس املتخللة في الرواية كبير لدرجة أن الرواية مجّردة من إمكانياتها في املقاربة اللفظية 

 52. بواسطة أجناس وأشكال تعبيرية أ رى للواقع، وال يتحّقق تشييدها ألاولي للواقع إال

ـــا  ــ ـــي وظفتهـ ــ ـــــة التـ ـــكال التعبيريـ ــ ـــــذه ألاشـ ـــين هـ ــ ـــن بـ ــ ـــة "فــــــي رواياتهــــــا؛ " فضــــــيلة الفــــــاروق"ومـ ــ ألاغنيـ

 .، وهي مثلها مث  املث  الشعبي؛ نابعة من أعماق حياة الشعب"الشعبية

يتان ، فـــي حـــين وردت أغنيتـــان شـــعب"تـــاء ال جـــ "انعـــدم توظيـــف ألاغـــاني الشـــعبية فـــي روايـــة 

 يا الرايح وين مسافر-»: ، وألاغنية ألاولى هي"اكتشاف الشهوة"فقط في رواية  

دحمــــــان "وهـــــي أغنيـــــة شـــــعبية للمغنــــــي الجزائـــــري الراحـــــ   61. «...تـــــروح تعيـــــا وتــــــولي               

ُفــه فــي نفــس إلانســان مــن حــزن " الغربــة"وموضــوع ألاغنيــة هــو ". الحراشــ ي ِ
ّ
ل
َ
خ
ُ
ومســاوئها، ومــا ت

فـي -هـذه ألاغنيـة فجـأة " بـاني"َسـِمَعت البطلـة . الـخ...ألاحباب، وحنين للوطن، وندمعلى فراق 

ِتَبـْت فـي الروايـة علـى . فـي مقهـى..." إيـس"من مكـان قريـب؛ عنـدما كانـت جالسـة مـع  -الرواية
ُ
وك

 .شك  بيتين شعريين وبلهجة عامية زاحمت بها الكاتبة اللغة الفصحى املركزية

" بـاني"، وعزفـت "نوبـة زيـدان"، وتـدعى "املـالوف"ارة عن إحدى نوبات وألاغنية ألا رى هي عب 

ْقالب...»: جزء صغيرا منها وهو
َ
 الكمنجة01. «يا باهي الجمال -ن

ً
ِدَمة

ْ
 .ُمْسَتخ

بتوّســلها اللغــة العاميــة واملــوروث " فضــيلة الفــاروق"وفــي ألا يــر نســتخلص بــأّن الكاتبــة 

بواقعيــــة الســــج  الكالمــــي للشخصــــيات الروائيــــة   لــــق إلايهــــام»الشــــعبي فــــي رواياتهــــا تحــــاول 

تأكيدا على ارتباط الرواية باملعيش وتحقيق  تنويع أسلوبي يتغذى من بالغة العـامي واملـأثور 

ـــة  ــــى جانــــــب هــــــذه الوظيفـــ ــــاكنها وإلــ ــــي تســ ــــوعي فــ ـــن أنمــــــاط الــ ــــ  مـــ ــــوير منــــــاطق الظــ ــــومي لتصــ اليــ

02.«ي تماماالتناصية فهي تسعى إلى تأكيد ارتباط الرواية بالتراث اللغو 

  

وقــد أظهــرت مختلــف إلابــداعات الروائيــة العربيــة والجزائريــة أن الروائــي يتعامــ  مــع نــوعين 

مـن أنــواع التفاعــ  اللغــوي فــي املجتمــع، أي املجتمـع الروائــي املتخيــ ، باعتبــار أن الروايــة هــي 

، وهــــو الـــذي ارتــــبط اســــمه "ميخائيــــل بـــاختين"بحســــب مـــا طرحــــه الناقـــد الروســــ ي . املجتمـــع

التنـــوع الكالمـــي : التـــي ال تتحقـــق إال بثليـــات ثـــالث هـــي" Le dialogisme"طلح الحواريـــة بمصـــ

 .وألاسلوبي والتعددية الصوتية وكذلك التعددية اللغوية
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ـــا يســــتخدم  اللغــــة املناســــبة ملســــتوى شخصــــياته الفكــــري، والاجتمــــاعي وامل ــــي، ( الروائــــي)كمـ

ة إلـــــى أ ـــــرى؛ نتيجـــــة لتغيـــــر الـــــزمن ويراعــــي فـــــي ذلـــــك القـــــاموس اللغـــــوي، ألنـــــه يختلـــــف مــــن فتـــــر 

كما يختار ما يناسـب مكونـات الخطـاب الروائـي ألا ـرى كالفضـاء والسـرد والوصـف . وتطوره

 .والحوار وغيرها

 :الهوامش
، دار البشائر إلاسالمية للطباعة والنشر الفصحى في مواجهة التحديات: نذير دمحم مكتبي -1

  . 16م، ص1221، (ط-د)والتوزيع، بيروت، لبنان، 

دمحم علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، : ، تحقيقالخصائص: عثمان ابن جني -2

 . 66، ص(ت-د)، 2ط
 -د)، دراسـة فـي الروايـة املصـرية، مكتبـة الشـباب املنيـرة، القـاهرة، بنـاء الروايـة: عبد الفتاح عثمـان-6

 .122م، ص 1202، (ط
، (ط-د)، منشورات املجلس، الجزائر، ية بين ضفتي املتوسطالروا: املجلس ألاعلى للغة العربية -4

 . 41م، ص2611
 . 652، ص( ل،ه، )، املجلد الثاني، مادة لسان العرب: ابن منظور  -5
اللهجات العربية قبي  : املحاضرة السابعة)املد   إلى علم اللغة : أحمد مصطفى أبو الخير -0

 .42م، ص1220، (ط-د)، (ن-ب-د)، (دار نشر-د)، (إلاسالم
-د)، كلية اللغة العربية بالزقازيق، جامعة ألازهر، املقتضب في لهجات العرب: دمحم رياض كريم-7

 (. بتصرف)55م، ص1220، (ط

، (ت-د)، 4، ط(ن-ب-د)، مكتبة ألانجلو املصرية، في اللهجات العربية: إبراهيم أنيس -0

 (.بتصرف)10ص
 (.بتصرف)11، ص(ت-د)، (ط-د)سعادة، مصر، ، مطبعة الاللهجات العربية: إبراهيم نجا -2
رؤية : العربية والعروبة: املحاضرة الثامنة) املد   إلى علم اللغة: أحمد مصطفى أبو الخير  -16

 .50، 57، ص ص(تاريخية وصفية
، دار نشر الثقافة، إلاسكندرية، تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر: نفوسة زكريا سعيد  -11

 (.بتصرف)17م، ص1204، 1ط
، دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر، دروس في اللسانيات التطبيقية: صالح بلعيد  -12

 (.بتصرف)10، ص(ت-د)، 6ط



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

89 

 .16:42م، 2614 -64 -20، «فلسفة أحادية»: ويكيبيديا املوسوعة الحرة/ ينظر -16
، املركز الثقافي (لشعر والروايةبخصوص الحداثة العربية في ا)، حداثة السؤال: دمحم بنيس-14

 .44م، ص 1200، 2العربي، الدار البيضاء، ط
    « التعدد اللغوي بين املمارسة والَتطبيق»: عبد إلاله إلاسماعيلي/ ينظر-15

www.hibapress.com/details-2902.html 
حمزة، -زي سالم ب: مرحسن حمزة، : ، ترحرب اللغات والسياسات اللغوية :لويس جان كالفي -10

 .72، صم2660، 1املنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط
 .0م، ص1222، 0، مكتبة الخانجي، القاهرة، طفصول في فقه اللغة: رمضان عبد التواب -17 

 .املرجع، نفسه/ ينظر -10
، 1ط ، املركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،إلايديولوجية العربية املعاصرة: عبد هللا العروي-12

   .246م، ص 1225
، 1، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ط2،  الخطاب الروائي العربي :عبد الرحمان غانمي -26

 .60 - 67م، ص ص2616
 .60، ص 2،  الخطاب الروائي العربي :عبد الرحمان غانمي-21
 .60نفسه، ص / ينظر -22
ف التريكي، دار توبقال للنشر، جمي  نصي: ، ترشعرية دوستويفسكي :ميخائي  با تين/ ينظر -26

 .11م، ص1200، 1الدار البيضاء، ط
دمحم برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، : ، ترالخطاب الروائي: ميخائي  با تين -24

 .15م، ص1207، 1القاهرة، ط
قافية، دار الّصدى للّص الرواية العربية ورهان الّتجديد: محَمد برادة -25

ّ
حافة ، مجلة دبي الث

شر والّتوزيع، دبي، ط
ّ
 .77م، ص2611، ماي1والن
قافة، القاهرة، ط قب  نجيب محفوظ  وبعده،: صالح فخري  -20

ّ
، 1الهيئة العامة لقصور الث

 .17م، ص2616
 .22، ص الخطاب الّروائي: ميخائي  با تين -27
ميائية أدبية ، منشورات دراسات سي(مد   نظري ) أسلوبية الرواية: حميد لحميداني/ ينظر -20

 .54م، ص 1202، 1لسانية، مطبعة الّنجاح الجديدة، الّدار البيضاء، ط
 .54املرجع نفسه، ص  -22
 .52، ص شعرية دوستويفسكي :ميخائي  با تين/ ينظر -66
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، منشورات كلية آلاداب والعلوم إلانسانية، الّرواية العربية الجديدة: عبد الرحمان بوعلي -61

 م، 2661، (ط -د) وجدة، املغرب،

 . 106ص 
، 1املركز الثقافي العربي، بيروت، ط نظرية الّرواية والرواية العربية، :فيص  دّرا / ينظر -62

 .06م، ص 1222
شر، : ، ترالشعرية: تزفيطان تودوروف/ ينظر -66

َ
شكري املبخوت ورجاء سالمة، دار توبقال لل

  . 46م، ص1207، 1الَدار البيضاء، املغرب، ط
  .162، ص (نموذجاٱالرواية الجزائرية )،التناص التراثي: سعيد سالم/ ينظر -64
 .120املرجع  نفسه، ص  /ينظر -65
، (ط -د)، مطبعة آنفو، برانت، فاس، حوارية الفن الروائي: عبد املجيد الحسيب/ ينظر -60

 . 60 -65م، ص ص2667
، رؤية للنشر والتوزيع، (ةقراءة سوسيو ثقافي) الهامش الاجتماعي في ألادب: هويدا صالح-67

 (.بتصرف)242م، ص2615، 1القاهرة، ط

 (.بتصرف)251، 256املرجع نفسه، ص ص -60

 .125م، ص2616، 1، دار التنوير، الجزائر، طالبنية التناصية في الرواية العربية: نصيرة عش ي -62

 .10، 15الجدول، ص ص/ ينظر *
 .160، ص(وسيو ثقافيةقراءة س) الهامش الاجتماعي في ألادب: صالح -46
 .15، 14الجدول، ص ص/ ينظر **
، مجلة العلوم إلانسانية، الواقعية في ألادب: الطيب بودربالة والسعيد جاب هللا -41

 (.بتصرف)54ص
 .10، 15، 14الجدول، ص ص/ ينظر ***
 .72تاء ال ج ، ص  -42
 (.بتصرف)220، صدراسات في ألادب الجزائري الحديث: أبو القاسم سعد هللا -46 

 (.بتصرف)24تاء ال ج ، ص -44
 .14، 16الجدول، ص ص /ينظر( *)

 .10، 15ينظر الجدول، ص ص **
 .164، ص(قراءة سوسيو ثقافية) الهامش الاجتماعي في ألادب: هويدا صالح -45
 .05تاء ال ج ، ص/ ينظر  -40
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 .00، 00، 04فضيلة الفاروق، ص ص/ ينظر -47

 . 16الجدول، ص/ ينظر *
 .00، 05تاء ال ج ، ص ص/ نظري -40

 .14، 16الجدول، ص ص/ ينظر *
 .25اكتشاف الشهوة، ص -42
 (.pdf)4، ص(ت-د)، (ط-د)، (ن-د-د)، ألامثال الشعبية: غادة دمحم سعيد -56
، الهيئة املصرية العامة القيم في ألامثال الشعبية بين مصر وليبيا: دمحم أمين عبد الصمد -51

 . 11م، ص2614، (ط-د)للكتاب، القاهرة، 
 .20تاء ال ج ، ص -52

حكاية الرج  الذي أراد الحصول على املال من السلطان، فأوهم السلطان بأنه رآه في منامه  *

فسّر . جالس فوق جب ، وكيف  كان القوم يحاولون دفع الجب  بالرغم من علمهم بوجوده فوقه

ملال يّتجه إلى السلطان ويحكي له املنام السلطان بذلك وكافأه لكان الرج  كلما أراد الحصول على ا

اب
ّ
وملا عاد إلى السلطان مرة أ رى، . نفسه، وبعد أن كّرر ذلك كثيرا، اكتشف السلطان بأنه كذ

ما قال له
ّ
مع القوم )أي إدفع معهم ". دّز معاهم: "حكى له املنام، واما انتهى لم يمنحه املال وإن

 (.  الذين كانوا يدفعون الجب 
 .57ال ج ، تاء   -56
، عالم الكتب الحديث، إربد، ألاردن، (نموذجاٱ الرواية الجزائية )،التناص التراثي: سعيد سالم -54

 .220م، ص 2616، 1ط
 .16اكتشاف الشهوة، ص -55
 . 162املصدر نفسه، ص -50

 .40اكتشاف الشهوة، ص -57

 .166ص، (قراءة سوسيو ثقافية) الهامش الاجتماعي في ألادب: هويدا صالح-50
 (.بتصرف)02، 00، ص صالخطاب الروائي: ميخائي  با تين -52
 .41اكتشاف الشهوة، ص -06
 .40املصدر نفسه، ص -01
  املكونات الروائیة: مصطفى املویقن -02

ّ
 .216م، ص2661، 1، دار الحوار، سوریا، طتشك
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 توظيف اللهجة القبائلية والعربية العامية في الخطاب التعلي ي الجامعي

- خطاب طلبة وأساتذة جامعة بجاية أنموذجا – 

 كريمة نعلوف . د

 جامعة بجاية  

 :امللخص

( املنطـوق )نحاول في هذه املدا لة تسليط الضوء على الخطاب التعليمي الجامعي 

وذلك من  الل معرفـة كيفيـة توظيـف اللهجـة القبائليـة والعربيـة العاميـة فـي هـذا الخطـاب، 

لعربيـــة الفصــحى وهـــذه اللهجــات، كمـــا نحـــاول أيضــا الكشـــف عـــن وذلــك إلبـــراز العالقــة بـــين ا

 .واقع استعمال اللغة العربية لدى طلبة وأساتذة جامعة بجاية تخصص حقوق 

ولكن ما يالحظ أن الخطاب التعليمي الجامعي في بجاية يعّد  ليطا  بين اللهجتين؛ أي عربيا 

 .وقبائليا من حيث الاستعمال لهذه اللغة

 تأثير هذه اللهجات على استعمال اللغة العربية الفصحى؟ ما مدى: فياترى 

يســـتعم  املجتمـــع الجزائـــري عـــدة لغـــات؛ أي اللغـــة العربيـــة ليســـت لغتـــه الوحيـــدة، 

ـــا وصـــــفته ألاســـــتاذة  ــــي)فهـــــو كمــ ـــة طالـــــب إلابراهيمـ ـــــه (  ولــ
ّ
فقـــــد رتبـــــت  1«مجتمـــــع معقـــــد» بأن

اء العربـي وهـو املنتشـر عـددا الفضـ: اللغات املتواجدة فيه وقسمتها إلى ثالثة فضاءات لغوية

وجغرافيــا، ويمتــاز هــو آلا ــر بتعدديــة مرتبطــة باســتخدام اللغــة العربيــة الفصــحى باعتبارهــا 

لغـــة املدرســـة والتعامـــ  الرســـمي إلـــى جانـــب تعـــدد فـــي اللهجـــات املختلفـــة واملتداولـــة بـــين عامـــة 

، (ومنطقـة الجنـوباملنطقة الشرقية، والغربية والعاصمة وضـواحيها )املتحدثين في املجتمع 

أّمـــا الفضـــاء الثـــاني فهـــو الفضـــاء ألامـــازيغي، إذ تعتبـــر ألامازيغيـــة اللغـــة الوطنيـــة للجزائـــر كمـــا 

أصبحت مؤ را لغة رسمية للبالد إلى جانب اللغة العربيـة وهـذا الفضـاء يطـرح أيضـا مسـألة 

ه يعرف تنوعا لهجيا 
ّ
وهـذا إلـى جانـب  ...(اللهجة القبائلية الشاوية الترقية)التعددية بحكم أن

اللغــــة ألاجنبيــــة واملتمثلــــة فــــي الفرنســــية والتــــي تركــــت آثــــارا مــــا تــــزال موجــــودة إلــــى اليــــوم نتيجــــة 

 .السياسة الاستعمارية

لكـــن الجزائــــر هـــي كبــــاقي الــــدول العربيـــة لــــيس هنــــاك مـــن يــــتكلم العربيــــة الفصـــحى فــــي الشــــارع 

كالجامعــات واملــدارس القرآنيــة  الجزائــري إال فــي إلاعــالم كالصــحافة والتلفزيــون أو فــي التعلــيم
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واملســــاجد وهــــي مدرجــــة فــــي البرنــــامج التعليمــــي مــــن الســــنة ألاولــــى دراســــ ي حتــــى الجــــامعي وهــــذا 

 . ألا ير بالنسبة لبعض التخصصات فقط

واملالحــظ أن أغلبيــة الشــعب الجزائــري يســتعم  فــي الشــارع والبيــت العربيــة العاميــة واللهجــة 

حــيط ألاســري، وكــذلك فهــي املنتشــرة فــي املحــيط الاجتمــاعي القبائليــة ألّنهــم اكتســبوها مــن امل

عبـارة عـن ( عربيـة وقبائليـة)فهما يعتبران لغة منشأ بالنسبة للشعب الجزائري وهذه اللهجة 

 لــــــيط بــــــين اللهجــــــة الجزائريــــــة  والكلمــــــات الفرنســــــية، حتــــــى أنهــــــم  أصــــــبحوا يوظفــــــون هــــــذه 

ربيـــة الفصـــحى كالخطـــاب التعليمـــي اللهجــات فـــي مواقـــف أيـــن مـــن املفـــروض تســتعم  فيهـــا الع

الجــامعي فهــم يســتعملونها  أكثــر مــن اللغــة العربيــة الفصــحى التــي بقيــت محــدودة الاســتعمال 

ستعم  فقط في املواقف الرسمية
ٌ
 .والتي نجدها ت

عّد كلغة منشأ للنـاطقين بهـا والعديـد 
ُ
ويتواجد بالجزائر العديد من اللهجات ألامازيغية التي ت

عـــّد أيضـــا كلغـــة منشـــأ للنـــاطقين بهـــا، وتســـتعم  كـــأداة للتواصـــ  مـــن اللهجـــات العر 
ّ
بيـــة التـــي ت

 .اليومي بين أفراد املجتمع

( القبائليــــة)ولكــــن نحــــن فــــي هــــذه املدا لــــة ســــنخص الحــــديث عــــن اللغــــة ألامازيغيــــة 

والعربيـــة العاميـــة باعتبارهمـــا لغـــات منشـــأ للجزائـــر، وكيفيـــة توظيفهـــا فـــي الخطـــاب التعليمـــي 

 .الجامعي

 :ات املنشألغ -1

 : هناك تعريفات عّدة للغة املنشأ منها

اللغـة التـي يكتسـبها الطفـ  مـن والديـه عـادة أو مـن البيـت الـذي يمضـ ي فيـه » :هي لغة املنشأ

سنوات عمره املبكرة، وكان من النتائج أّن هذه اللغة تنمو وتكتم  في حدود السنوات ألاربع 

ــــــــدها الط
ّ
ـــي ألاولــــــــى مــــــــن النشــــــــأة وأّنهــــــــا عــــــــادات يقل ــ ــ ـــك وتنتهـ ــ ــ ــــى ذلـ ــ ــــاب علــ ــ ـــه ويثــ ــ ـــن والديـــ ــ ــ ــــ  مـ ــ فــ

  2.«باالكتساب

اللغــــة ألام تكــــون تــــارة لهجــــة عربيــــة، وتــــارة لهجــــة بربريــــة، وهــــي فــــي الحــــالتين معــــا لغــــة » : أوهــــي

  6.«شفهية، وقد كان الانتقال إلى الكتابة يتم باللغة الكالسيكية

تتـــداول فــي الوســـط  نالحــظ مـــن  ــالل هـــذين التعــريفين أّن لغـــة املنشــأ لغـــة شــفهية وهـــي التــي

 .العائلي أو املحيط الذي يعيش فيه الفرد سواء أكانت بربرية أم عربية
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 :  اللغة لامازيغية -1-1

لغـة سـكان يـدعون يمـازيغن وهـم سـكان اسـتقروا » : اللغة ألامازيغية أو البربرية هي

املحــيط منــذ العصــر النيــوليتي فــي فضــاء جغرافــي يمتــد مــن البحــر املتوســط إلــى النيجــر ومــن 

  4.«ألاطلس ي إلى الحدود الليبية املصرية

عّد اللغة ألامازيغية لغة املنشأ بالنسبة لسكان هذه املنطقة، وهي ليست لغة واحدة ب  هي 
ُ
ت

 ...(القبائلية، الشاوية، الترقية، املزابية، الشلحية)مجموعة من اللهجات 

إلـــى العـــرق الهنـــدو أوربـــي وتختلـــف الروايـــات حـــول أصـــ  هـــذه اللغـــة فمنهـــا، مـــن ردت ألاصـــ  

، ومنهـا 5الذي جاء من آسيا الصغرى إلى القوقاز والشواطئ الغربية للبحر ألابـيض املتوسـط

، ومنهــا مــن اعتبرهــا بمثابــة ا ــتالف لهجــي (القبطيــة)مــن أرجعتــه إلــى اللغــة املصــرية القديمــة 

  0.للغات ألامريكية الهندية

نــــاطق عــــّدة مــــن الــــوطن، وذلــــك مــــن  ــــالل فهـــي لغــــة ســــكان ألامــــازيغ، حيــــث يتحــــدث بهــــا فـــي م

لهجاتهــا املختلفــة، وهــي أيضــا مــن املقومــات ألاساســية للشخصــية الوطنيــة، وهــذا إضــافة إلــى 

أّنهــــا لغــــة وطنيــــة ورســــمية، ومــــن  اللــــه يتحقــــق التواصــــ  بــــين جميــــع الشــــرائح والجماعــــات 

ك  مجموعـة لغويـة، اللغوية، مع ألا ذ بعين الاعتبار تلك التمّيزات اللهجية لك  منطقة أو ل

حيـث تسـتعم  فـي كـ  منطقـة وبـدرجات متفاوتـة وكيفيـات متباينـة، وهـذه التمّيـزات اللهجيــة 

غالبــا مــا تجعــ  النــاطق فــي منطقــة جغرافيــة مــا قــد ال يفهــم ناطقــا آ ــر فــي منطقــة جغرافيــة 

يســــــتجيب لشــــــعور واقعــــــي »  Vendryes" فنــــــدريس"أ ــــــرى، وهــــــذا التقســــــيم اللهجــــــي حســــــب 

نطقــــة الواحــــدة، بــــأّنهم يتكلمــــون بطريقــــة مختلفــــة عــــن طريقــــة كــــالم املنطقــــة يملكــــه أهــــ  امل

  7.«املجاورة لهم

وتستعم  ألامازيغية بلهجاتها املختلفة بشك  مقبول فـي مناطقهـا املختلفـة، حيـث تتـداول فـي 

تواصلهم اليومي بصورة شفوية، وهذا ما أدى إلى عدم رقيها وتطورها وهذا ألّن الكتابة تؤثر 

قـة النــاس باللغـة بدرجــة كبيـرة، وهـذا مــا جعـ  بعــض املحـاوالت تنصـب فــي هـذا املجــال فـي عال

ألج  نقله من صيغتها الكتابية، وهذا رغم الا تالفات املوجودة في الحروف التي ستكتب بها 

 .وبأّي طريقة ستكتب

واصـ  ومهما يكن فإّن ألامازيغيـة فـي الجزائـر رغـم صـورتها الشـفوية فالزالـت مسـتعملة فـي الت

اليومي من قب  الناطقين بهـا، و اصـة فـي املجـاالت ذات الطـابع غيـر الرسـمي؛ أي فـي مجـاالت 
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الحيــــاة اليوميــــة، ولهــــذا نجــــد ألامــــازيغ يتوزعــــون علــــى منــــاطق كثيــــرة وهــــو مــــا يعنــــي أّن هنــــاك 

أعـــــدادا الزالـــــت ناطقـــــة بهـــــذه اللغـــــة و اصـــــة فـــــي إفريقيـــــا وهـــــي موجـــــودة فـــــي املغـــــرب والجزائـــــر 

ضــــافة إلــــى دول أ ـــــرى مثــــ  ليبيــــا وموريتانيــــا وتـــــونس والصــــحراء الغربيــــة ولكـــــن والنيجــــر باإل 

 .استعماالتها تتفاوت من بلد إلى آ ر

وتنقسم اللهجات ألامازيغية على مجموع التراب الجزائري إلي القبائلية والشاوية والطوارقية 

 .واملزابية

وزو وبجايـة وبعـض ألاقليـات بــ  اللهجة املعروفة باسم القبائلية هي التي تغطي منطقة تيـزي  -

 0.بومرداس والعاصمة وبر  عريريج والبويرة وسطيف وجيج 

اللهجــة املعروفـــة باســم الشـــاوية هــي التـــي تغطــي منطقـــة باتنــة وأم البـــواقي و نشــلة  وهـــذه  -

 2.ألف ومليون متحدث 566اللهجة يتحدث بها ما يتراوح بين 

غطـي منطقــة تيبـازة، املغنيــة؛ أي مـدن الشــريط اللهجـة املعروفــة باسـم الشــلحية هـي التــي ت -

 .املحاذي للمغرب ألاقص ى

 16.اللهجة املعروفة باسم الطوارقية هي التي تغطي معظم مناطق الهقار الجزائري  -

عنــد ســكان منطقــة  اللهجــة املعروفــة باســم املزابيــة هــي اللهجــة التــي يتحــدث بهــا بنــي مــزاب -

  11.غرداية واملدن إلاباضية ألا رى 

قـــد اســـتطاعت هـــذه اللغـــة بفضـــ  قوتهـــا التعبيريـــة أن تصـــمد أمـــام التحـــوالت رغـــم أّنهـــا لـــم و 

 اصــة )تشـك  أبــدا موضـوع وقايــة عبـر معيــار الكتابــة البيداغوجيـة، كمــا اسـتقبلت لهجاتهــا 

 .الد ي  من اللغات ألاجنبية و اصة منها الفرنسية( القبائلية

يش والالاهتمـــام ألســـباب سياســـية، ولكـــن رغـــم لقـــد القـــت اللغـــة ألامازيغيـــة فـــي الجزائـــر التهمـــ

هـذا فالزالــت مســتعملة فـي التواصــ  اليــومي بـين الجماعــات اللغويــة ألاميـة منهــا واملثقفــة، بــ  

أصبحت لغة وطنية ورسـمية للـبالد كمـا أنهـا تـدّرس كتخصـص مسـتق  فـي الجامعـة، وبـدأت 

 .مؤ را برمجتها كمادة دراسية في التعليم بمختلف أطواره

 :العربية  العامية -2 -1

التـــــــي تســـــــتخدم فـــــــي الشـــــــؤون العاديـــــــة والتـــــــي يجـــــــري بهـــــــا الحـــــــديث » : العربيـــــــة العاميـــــــة هـــــــي

  12.«اليومي
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لغة الحديث اليومي الدار  ولغة الحياة العامة بك  ما فيها من أوجه » : وقد عّرفها آ ر بأّنها

  16.«النشاط إلانساني على مستوى الجماهير العريضة

التعريفين نستنتج أّن اللغة العامية أو الدارجة هـي اللغـة التـي يتواصـ  بهـا ومن  الل هذين 

 .ألافراد في حياتهم اليومية

ــــطلح  ــــديع " العاميـــــة"ويتخـــــذ مصـ ـــ  بــ ـــا إميــ ـــة ومتعـــــددة جمعهــ ــــطلحات مختلفــ ـــميات ومصــ تســ

ـــة  ـــه اللغــ ـــة فـــــي فقــ ـــى مجموعـــــة مـــــن املصـــــادر واملراجـــــع املختصــ ـــالل اطالعـــــه علــ ـــن  ــ يعقـــــوب مــ

 :العربية أهّمها

اللغـــة العاميـــة، الشـــك  اللغـــوي الـــدار ، اللهجـــة الشـــائعة، اللغـــة املحكيـــة، اللهجـــة العاميــــة 

  14.اللهجة العربية الدارجة، اللغة الدارجة، الكالم الدار ، الكالم العامي، لغة الشعب

في الواقع الجزائري بشك  كبيـر حيـث نجـدها ( الدارجة)وتستعم  العربية العامية 

رع، وفي السوق، وفي املدرسة والجامعـة، إضـافة إلـى هـذا كلـه فقـد نجـدها في البيت، وفي الشا

في جميع امليـادين، وهـو مـا جعلهـا لغـة التخاطـب والتواصـ  لـدى الشـرائح الشـعبية املختلفـة 

وحتى املثقفة، كما أصبحت هـذه اللغـة مسـتعملة ومتداولـة حتـى فـي وسـائ  إلاعـالم املختلفـة 

مــا يجعلهــا عــامال فعليــا لإلدمــا  الاجتمــاعي، بــذلك فــإّن  وفــي املســرح والقصــص وغيرهــا، وهــو

العاميــة فــي الجزائــر وفــي جميــع املنــاطق املختلفــة مــن الــوطن قــد قطعــت شــوطا هــائال ومكانــة 

 .  اصة

ويوجــد فــي الــوطن العربــي العديــد مــن اللهجــات العربيــة التــي تختلــف عــن غيرهــا مــن 

واحد، فمثال العاميـة الجزائريـة أو الدارجـة بلد إلى آ ر وهذا الا تالف نجده حتى في البلد ال

الجزائرية باعتبارها لغة التواصـ  والتعامـ  الاجتمـاعي تختلـف وتتنـوع مـن منطقـة إلـى أ ـرى 

  15:ولهذا يمكن تقسيمها إلى أربعة دوائر

 .وهي الخاصة بمنطقة الشرق القسنطيني: الدائرة الشرقية -

 .الوسط الجزائري وهي  اصة بمناطق العاصمة و : دائرة الوسط -

 .وهي الخاصة بمنطقة وهران: الدائرة الغربية -

 .وهي الخاصة باملناطق الصحراوية: الدائرة الجنوبية -
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فهــــذا الا ــــتالف بــــين هــــذه اللهجــــات يمثــــ  انعكاســــا لثقافــــة  اصــــة وموروثــــة وتقاليــــد محليــــة 

ـــهم وهــــــذه اللهجــــــات تســــــتعم  فــــــي املناســــــبات غيــــــر الرســــــمية؛ أي يعّبــــــر بهــــــا النــــــاس عــــــن  أنفســـ

 . واحتياجاتهم اليومية املتكررة وهو ما يؤكد سهولة تداولها واستعمالها لدى متكلميها

فالعربيـــــة العاميـــــة مســــــتعملة فـــــي الواقـــــع الجزائــــــري بشـــــك  واســـــع حيــــــث ســـــيطرت علـــــى جــــــ  

الاســتعماالت ألا ــرى، وهــذا مــن  ــالل ممارســتها اليوميــة وفــي جميــع امليــادين، وهــو مــا جعلهــا 

 .تواص  لدى الشرائح الشعبية املختلفة وحتى املثقفة منهالغة التخاطب وال

توظيــــــــف اللهجــــــــة القبائليــــــــة  والعربيــــــــة العاميــــــــة فــــــــي الخطــــــــاب التعلي ــــــــي الجــــــــامعي  -2

 (:املنطوق )

وبما أن موضوع دراستنا يدور حول توظيف اللهجة القبائلية والعامية في الخطاب 

ة وأســـاتذة جامعـــة بجايـــة تخصـــص التعليمـــي الجـــامعي، فقـــد حـــددنا مـــدونتنا فـــي  طـــاب طلبـــ

حقـــوق ومـــن  اللـــه شـــكلنا صـــورة عـــن طبيعـــة هـــذا الخطـــاب املســـتخدم لـــديهم، ألن متتبعـــه 

( الفرنسـية)سيعثر على ظواهر سوسيولسانية من بينهـا تـوظيفهم للغـات أ ـرى غيـر العربيـة 

با علـى ولهجات مث  القبائليـة والعربيـة العاميـة فـي  طـابهم املنطـوق، ولعـّ  كـ  هـذا يـؤثر سـل

تخصصـــهم الــــذي يفـــرض اللغــــة العربيـــة الفصــــحى، ألّن الاســـتعمال الســــليم والصـــحيح لهــــذه 

اللغة يؤدي إلى التفسير السليم للنصوص القانونية وهـذا مـا يـؤدي إلـى التطبيقـات السـليمة 

ــــوص ــــذه النصـــ ومـــــــن هنـــــــا ســـــــنحاول الكشـــــــف عـــــــن واقـــــــع اســـــــتعمال هـــــــذه اللغـــــــة فـــــــي هـــــــذا . لهـــ

 .ظيف هذه اللهجات على اللغة العربية الفصحىوما مدى تأثير  تو .  التخصص

وبالنســـبة إلـــى العّينـــة املعتمـــدة فـــي هـــذا البحـــث عّينـــة عشـــوائية تضـــم مجموعـــة مـــن 

ــــى  ـــــبة إلـــ ـــــرات بالنسـ ــــي املحاضـ ـــة فــ ــ ــــاتهم متمثلـ ــــجي   طابـــ ـــا بتســ ــ ـــــذين قمنـ ــــاتذة الـ ـــة وألاســ ــ الطلبـ

  مـادة 
ّ
بحثنـا، فقـد قمنـا ألاساتذة وحصص ألاعمال املوجهة بالنسبة إلى الطلبة فكليهما شك

بتسـجي  محاضـرتين، ألّن فـي املحاضـرة يكـون ألاسـتاذ هـو سـّيد املوقـف؛ يعنـي أن  طابـه هـو 

املهيمن، وبما أّن بحثنا يقتصر على منطوق ألاسـاتذة والطلبـة معـا فقـد قمنـا أيضـا بتسـجي  

حصــــــتين لألعمــــــال املوجهــــــة كــــــون هــــــذه الحصــــــص عبــــــارة عــــــن مناقشــــــة وحــــــوار بــــــين الطلبــــــة 

عكـس املحاضـرة أيـن يكـون  طـاب الطالـب عبـارة عـن تـد الت إّمـا لطـرح أســئلة أو وألاسـتاذ 

 .  إجابات أو  تعليقات
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ويمثـــ  طلبـــة الجامعـــة شـــريحة هامـــة، وهـــي شـــريحة الشـــباب والـــذين تمتـــاز ألســـنتهم علـــى       

غــــرار أســــاتذتهم وفــــي أحيــــان كثيــــرة بالتعــــدد وهــــذا بحكــــم الوضــــع اللغــــوي ببجايــــة، إذ يتســــم 

عــــدم الانســــجام إضــــافة إلــــى عــــدم إدراك الكثيــــر مــــن أفــــراد املجتمــــع لهــــذا  التعقيــــد بــــالتنوع و 

والا ـــــتالط فـــــي ألالســـــنة، إذ أدى هـــــذا الا ـــــتالط، بالضـــــرورة إلـــــى  لـــــق ظـــــواهر لغويـــــة عديـــــدة 

كالتـــــدا   واملــــــز  والتعاقـــــب اللغــــــوي والازدواجيــــــة اللغويـــــة، وغيرهــــــا مـــــن مظــــــاهر الاحتكــــــاك 

ســـتاذ والطالــــب ينتقـــ  مــــن العربيــــة الفصـــحى إلــــى العاميــــة اللغـــوي، بحيــــث وجـــدنا كــــال مــــن ألا 

 وهذه ألا يرة تخص الطلبة دون ألاساتذة،( القبائلية)وأحيانا إلى ألامازيغية 

وبمــــــا أّن موضــــــوع بحثنــــــا يــــــدور حــــــول الخطــــــاب التعليمــــــي الجــــــامعي فــــــال بــــــّد أوال مــــــن تحديــــــد 

اللهجــة القبائليــة مصــطلح الخطــاب والخطــاب التعليمــي ثــم ســنحاول معرفــة كيفيــة توظيــف 

 .والعربية العامية في هذا الخطاب

 :مفهوم الخطاب -1

 :تعريف الخطاب لغة 1-1

: جـاء مصـطلح الخطـاب فـي املعـاجم العربيــة ومنهـا لسـان العـرب البـن منظـور كالتــالي

 10.«الخطاب مراجعة الكالم وقد  اطبه بالكالم مخاطبة و طابا، وهما يتخاطبان»

 :حاتعريف الخطاب اصطال  1-2

ــــو ـــــة هـــ ــــاب عامــ انجـــــــاز فـــــــي الزمـــــــان واملكـــــــان، يقتضـــــــ ي وجـــــــود شـــــــروط أهمهـــــــا » الخطـــ

ْب واملتخاِطْب وتحديد كيان الخطاب، ومكنونات تعلن عن حدوثه
َ
ألاصوات : وهي 17«املخاط

 .واملفردات والتراكيب والداللة والتداول أّما في اللسانيات فنجد الخطاب يساوي الكالم

بـــأّن الخطـــاب عبـــارة عـــن نتـــا  فـــردي؛ أي املمارســـة ومـــن  ـــالل هـــذا يمكننـــا القـــول 

ـــ ي ـــن فكــــــره الشخصـــ ـــر عـــ ـــتخدامه للتعبيـــ ـــى اســـ ــــة بمعنـــ ـــة للغــ ـــ  "وقــــــد عّرفــــــه أيضــــــا . الفرديـــ إميـــ

إذن 10.«الخطــاب هــو كــ  وحــدة تتجــاوز حجــم الجملــة» : فــي قولــه I. Benveniste" بنفنيســت

، فلقــد تعـــددت الخطــاب يمثــ  مجمــوع مــن الجمــ  املترابطـــة عبــر مبــادئ مختلفــة لالنســجام

أنــــواع الخطــــاب فمنهــــا السياســــ ي والــــديني والاجتمــــاعي والعلمــــي والتعليمــــي الــــذي هــــو موضــــوع 

 .دراستنا

يتخــذ الخطــاب التعليمــي الجــامعي الحــالي مكانــا مهمــا بــين الخطابــات ألا ــرى والــذي 

 .هو بحاجة إلى الدراسة والتحلي  عبر الاستعانة بالنظريات اللسانية
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 :تعلي يمفهوم الخطاب ال 1-3

فــــي ( املســــتمع)الخطــــاب التعليمــــي هــــو عبــــارة عــــن درس يلقيــــه ألاســــتاذ علــــى الطلبــــة 

املـــــدر ، ومـــــن  اللـــــه يحـــــاول توضـــــيح املـــــادة العلميـــــة التـــــي يصـــــعب علـــــى الطلبـــــة فهمهـــــا بلغـــــة 

مناســـبة ملســـتواهم، وهـــو  طـــاب قيـــ  مـــن قبـــ  علـــى لســـان أســـاتذة آ ـــرين، ويقـــال وســـيقال 

 .ريقة نفسها لكن بأسلوب مختلفدائما وفي املكان نفسه و بالط

أننـا نعتقـد أّن فعـ  التعلـيم فـي الجامعـة ال » فـي رسـالته ( عبـد املجيـد علـي بوعشـة ) وقد قال 

  12.«ينفص  بسهولة عن علم املعرفة

ـــد "أنــــا"فالــــدرس الجــــامعي هــــو عبــــارة عــــن  طــــاب يســــمح مــــن جهــــة التعبيــــر عــــن  ، أحيانــــا فريـ

ـــا " أنـــــت"هـــــة أ ـــــرى اعتبـــــار وأحيانـــــا أ ـــــرى مضـــــاعف أو متعـــــدد، ومـــــن ج ـــن دائمــ ـــامتا ولكــ صــ

 26.حاضرا

تقريبـــا  طابــات تعليميـــة »  طابـــات أســاتذة الجامعـــة هــي  J. Duboisوحســب جــون ديبـــوا 

فبعضـــــها  طابـــــات تعليميـــــة وبعضـــــها آلا ـــــر تربـــــوي؛ بمعنـــــى أّن هـــــذه الخطابـــــات عبـــــارة عـــــن 

ويحاول من ( الطلبة) مجموعة محددة من ألاسئلة وألاجوبة يطرحها ألاستاذ على املستمعين

  21.« اللهم الحكم على قدراتهم العقلية ملعرفة مدى استيعابهم مللفوظاته

 .وبناء على ذلك، يمكن القول بأّن الخطاب الجامعي هو  طاب تعليمي وعلمي وتربوي 

نحـــاول آلان معرفـــة كيفيـــة  وبعـــد أن حـــددنا مصـــطلح الخطـــاب والخطـــاب التعليمـــي الجـــامعي

 . توظيف الطلبة وألاساتذة للهجة القبائلية والعربية العامية في  طابهم

 (: املنطوق )توظيف اللهجة القبائلية في الخطاب التعلي ي الجامعي  -1 -2

قـد يلجــأ بعــض املخبـرين أثنــاء املناقشــة والشـرح إلــى اســتعمال القبائليـة، فــال غرابــة 

ألام لألغلبيــة ســواء الطلبــة أم ألاســاتذة  فهــي اللغــة التــي يســتعملونها فــي  مــن ذلــك، ألّنهــا اللغــة

فمن  الل املدّونة التي بين أيدينا  حياتهم اليومية، ولذلك نجد من ينتق  إليها أثناء الدرس،

وجــــدنا أن الطلبــــة يوظفــــون فــــي  طــــابهم كلمــــات بالقبائليــــة، وهــــذه الكلمــــات أّدت وظيفــــة فــــي 

ون من لغـة إلـى لغـة أ ـرى بواسـطة كلمـات؛ مـن العربيـة الفصـحى إلـى الجملة، إذن فهم ينتقل

  .   القبائلية

 :وهذه هي الكلمات التي ينتق  إليها الطلبة

 :الانتقال إلى اللهجة القبائلية بواسطة كلمات 1 -1 -2
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 :الكلمة لاولى

 .آه تسقط ك  آجال الديون ( ثوغال) Thoughalإلافالس -1

وهـذه الكلمـة فـي القبائليـة مؤنـث ألّن الصـامت ( صـبحت أو صـارتأ)بمعنى  Thoughalوكلمة 

 .الذي ورد في أول الكلمة يدل على التأنيث( التاء)

 . إلافالس أصبحت آه تسقط ك  آجال الديون : ويمكن ترجمتها إلى اللغة العربية كاآلتي

ت أدت وظيفـــة نحويـــة فـــي هـــذه الجملـــة بحيـــث وردت فعـــال ماضـــيا، كمـــا أد Thoughalوكلمـــة 

 .أيضا وظيفة في الخطاب

 :الكلمة الثانية

2-NIgh (نيغ ) بالعربية الفصحى واستعملت كالتالي" أو"بمعنى: 

 .إفالس بسيط NIghإفالس تقصيري  

 .إفالس بالتقصير أم إفالس بسيط: وترجمتها إلى العربية كاآلتي

 .وقعت حرف عطف « NIgh »فكلمة 

 :الكلمة الثالثة

6-Dwayi (ذوايــي :)بالعربيــة الفصــحى، واســتعملت كــاآلتي" هــذا"ارة للقريــب بمعنــى اســم إشــ :

 (.هذا هو)، فهنا استعملت بمعنى Dwayiأستاذ 

 :الكلمة الرابعة

4-Allen : عالمـة الجمـع فـي القبائليـة، " النون "وهذه الكلمة وردت بصيغة الجمع، فالصامت

 .باللغة العربية الفصحى" موجودين"ومعناها 

 :آلاتيوقد وردت في املثال 

 .ال نريد مشاغبين في الجزائر وال نريد ما عندناش وال نريد/ أ

 Allen/ ط

بينمــا كــان ألاســتاذ يتحــدث باللغــة العربيــة الفصــحى انتقــ  مباشــرة إلــى اســتعمال العاميــة ثــم 

 .بمعنى يوجد مشاغبين في الجزائر Allenيتد   مباشرة الطالب ويقول بالقبائلية 

 : الكلمة الخامسة

5-Wina (وينــــا :) فــــي " وهــــذاْك "فــــي اللغــــة العربيــــة الفصــــحى " ذلــــك"اســــم إشــــارة للبعيــــد بمعنــــى

 : العامية، واستعملت في املثال آلاتي
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 (.يعني ذلك)وترجمتها إلى اللغة العربية الفصحى " تسما هذاْك "بمعنى "  Winaتسما "

 :الكلمة السادسة

0-Ismiss (اســـميس :)واســـتعملت فـــي هـــذه الجملـــة كالتـــالي( :كـــان إذاIssmiss  ) وترجمتهـــا إلـــى

 (إذا كان كيف يسمى: )العربية كاآلتي

واملالحظ أّن هذه الكلمة وردت عن غيـر قصـد مـع انقطـاع فـي الكـالم، حيـث أّن الطالـب نسـ ي 

ما سيقوله، ولذلك لجأ إلـى اسـتعمال هـذه الكلمـة، فهـي لـم تـؤِد وظيفـة فـي هـذا الخطـاب؛ أي 

 . يمكن حذفها دون أن يخت  املعنى

 : لكلمة السابعةا

7-Amkhan  (أمكان :)مـثال  -: بمعنى املكان بالعربية الفصحى، وقد استعملت فـي املثـال آلاتـي

 .التسليم لتلك السلع Amkhanهناك اتفاق على 

ـــلع: بمعنـــــى ـــك الســ ـــة فـــــي هـــــذا . هنـــــاك اتفـــــاق علـــــى مكـــــان التســـــليم لتلــ ـــة أدت وظيفــ فهـــــذه الكلمــ

 .الخطاب وال يمكن حذفها

Amkhan ← املكان ووظيفتها النحوية في الجملة هي اسم مجرور بحرف الجـر الـذي  بمعنى

 .سبقها

 :الكلمة الثامنة

0-Iwachou (إيواشــو :) فهــذه الكلمــة د لــت مــن العربيــة إلــى القبائليــة وهــي عبــارة عــن ســؤال

ألنــــه بالنســــبة للمحكمــــة ــــــ / أ: ؟ فــــي اللغــــة العربيــــة الفصــــحى، واســــتعملت كــــاآلتي"ملــــاذا"بمعنــــى 

 ...يةالجنائ

 Iwachou/ ط

ـــة  ـــا كــــان ألاســــتاذ فــــي صــــدد شــــرح الفكــــرة مباشــــرة يقاطعــــه طالــــب ويســــأله لكــــن بالقبائليـ بينمـ

Iwachou بمعنى ملاذا؟ 

 :الكلمة التاسعة

2-Khati (اطي  :) وهذه الكلمة أيضا تستعم  في القبائلية كما تستعم  بالصورة نفسـها فـي

 .ولها نفس الوظيفةالعامية، يعني بنفس طريقة النطق وبنفس املعنى 

 .في مرحلة الريبةKhati : وقد استعملت في املثال آلاتي
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بمــا أّن الطلبــة لغــتهم ألام القبائليــة فــإّنهم يلجــأون إليهــا مــن حــين إلــى آ ــر ســواء كــان ذلــك عــن 

قصـــد أم عـــن غيـــر قصـــد فهـــي اللغـــة املســـتعملة فـــي حيـــاتهم اليوميـــة وهـــذا حتمـــا ســـيؤثر علـــى 

الــب فـــي هــذه املنطقـــة يتحــدث بلهجـــة تتضــمن معـــاني تعــّد  ليطـــا مـــن اللغــة العربيـــة، ألّن الط

 .العربية والقبائلية والفرنسية، فهذه هي إحدى حقائق الحياة في منطقة بجاية

 :ومن ألامثلة التي ورد فيها توظيف أكثر من كلمة باللهجة القبائلية

 وين يروحو Nighakhe idigrane وعشر باملائة-

 قبائلية        ع ع ع ف                  

. وهنـــا ورد الانتقـــال إلـــى أكثـــر مـــن كلمـــة بالقبائليـــة وهـــي كمـــا قلنـــا هـــي اللغـــة ألام لألغلبيـــة مـــنهم

 .وعشر باملائة قلت لك املتبقية وين يروحو: وترجمتها إلى اللغة العربية كاآلتي

مـن لغتـه فبعد أن كان الحديث باللغة العربية الفصحى انتق  الطالب إلى اسـتعمال كلمتـين 

 : ألام ثم انتق  إلى العربية العامية، وهذه الكلمات هي

Nighakhe ← كاف للخطاب، ألّن +فع ←بمعنى قلت لك(Akhe) بمعنى لك بالقبائلية. 

Idigrane ← وهاتان الكلمتان أدتا وظيفة في الخطاب. مفعول به←بمعنى املتبقية. 

 ي املدني ما تقدرش ما تعطيلوش مهلة لبيع عقارات ف شهر إفالس املحكمة-

 ع ف          ع ع                 ع ف                ع ع           

   Thefahmete  chettouhتعطيلو مهلة 

 قبائلية               

فبينما كان ألاستاذ يشرح هذه الفكرة للطالب باللغة العربية نسـ ي نفسـه وانزلـق مباشـرة إلـى 

 ه  فهمت قليال؟: إلى اللغة العربية كاآلتيلغته ألام وترجمة هذه الجملة 

Thfahmete ←  بمعنى فهمت والصامت(T) (.أنت) يدل على الضمير 

Chetouh ← وصياغة الجملة جاءت على شـك  سـؤال وهـذا نفهمـه مـن  ـالل . بمعنى قليال

 .لكنة املتكلم

 Amekh issekaren عندما يكون إلاثبات التوقف عن الدفع-

 ف                            قبائليةع                 

 كيف تسمى؟: وترجمتها إلى العربية كاآلتي
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فعنـــدما كـــان الطالـــب يتحـــدث نســـ ي الفكـــرة وســـأل عنهـــا بلغتـــه ألام؛ يعنـــي انتقـــ  مـــن العربيـــة 

الفصـــحى إلـــى اســـتعمال كلمتـــين بالقبائليـــة رغـــم أنهمـــا لـــم تؤديـــا وظيفـــة فـــي هـــذا الخطـــاب، بـــ  

 .وردتا كإضافة فقط

Amekh ← أداة استفهام←بمعنى كيف 

Issekaren ← فع ←بمعنى تسمى 

 (أذجغ تايي)  Athedjegh  thayiتنص املادة  آه  لكي -

 ع ف                قبائلية         

 ...تنص املادة أه لكي أترك هذه: وترجمتها إلى العربية كاآلتي

 "أنا"في القبائلية يدل على الضمير  (A)فالصائت 

Athedjegh ← فع ←بمعنى أترك 

Thayi  ← اسم إشارة للقريب في القبائلية←بمعنى هذه 

فالطالــب هنــا انتقــ  مــن اللغــة العربيــة إلــى اســتعمال كلمتــين بالقبائليــة ولكــّ  منهــا وظيفــة فــي 

الخطـــاب فكمـــا نعـــرف أن اللغـــة ألامازيغيـــة تتكـــون مـــن الناحيـــة التركيبيـــة مـــن أفعـــال وأســـماء 

 .بيةوحروف فهي مث  اللغة العر 

-Ih (إيه) سبب Mantchi(مانتش ي )سبب... 

 قبائلية    ع ف   القبائلية          ع ف 

 ...نعم سبب وليس سبب: وترجمتها إلى اللغة العربية كاآلتي

Ih ← حرف جواب←بمعنى نعم 

Mantchi ← فع  ماض ي ناقص←بمعنى ليس 

ـــة  ــ ـــــذا أن كلمـ ــــالل هـ ـــن  ـــ ــ ــــاه مـ ـــا ال لحظنــ ــ ــــذلك ك Ihومـ ـــة وكــ ــ ـــن العربيـ ــ ـــــت مــ ـــة د لـ ــ  Mantchiلمــ

 .يعني الا تالف بينهما يكمن في نطق حرف الشين" ماش ي"تستعم  في العامية بصورة 

 .ما عندناش وال نريد، ال نريد مشاغبين في الجزائر ال نريد/ أ-

 ع ف                           ع ع               

    Iguelane املشاغبين  Hacha/ط

 قبائلية     ع ف   قبائلية   

Hacha  withakhI  iguelane  (حاشا ويذاك إقالن.) 
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 قبائلية             

 . يوجد سوى هؤالء. يوجد سوى مشاغبين: وترجمتها إلى اللغة العربية كاآلتي

Hacha ← أداة استثناء←بمعنى سوى 

Withakh ← اسم إشارة ←بمعنى هؤالء 

Iguelane ← من الفع  يوجد←بمعنى موجودين 

يتــد   طالبــا ويقــول " ال نريــد مشــاغبين"تاذ يتحــدث باللغــة العربيــة ويقــول فبينمــا كــان ألاســ

ومـرة أ ـرى يكـون الانتقـال مـن القبائليـة   Hacha,   Withakh,  Igeulaneباللغـة ألامازيغيـة 

 .إلى كلمة بالعربية ثم إلى كلمة بالقبائلية

    ـ Nighة قْسْنِطينَ ( أذدمن)  Athedmenإلاجراءات املدنية موجودة في الجزائر-

 ع ف                                 قبائلية                    

 .قانون إلاجراءات املدنية

 ع ف      

إلاجــراءات املدنيــة موجــودة فــي الجزائــر يأ ــذون قســنطينة أو ـ قــانون : وترجمتهــا إلــى العربيــة

 .إلاجراءات املدنية

Athdmen ← فع ←بمعنى يأ ذون 

 مة الجمع في القبائليةعال  (N)والصامت 

Nigh ← حرف عطف ←بمعنى أو 

ـــحى إلـــــى اســـــتعمال كلمـــــات باللغـــــة   ـــة العربيـــــة الفصــ ـــن اللغــ ـــب فـــــي هـــــذه الجملـــــة مــ ـــ  الطالــ ينتقــ

ـــن  ـــة وال يمكـــ ــــي الجملـــ ـــة فــ ـــر، فهــــــذه الكلمــــــات أدت وظيفـــ ـــى أكثـــ ـــك لتوضــــــيح املعنـــ ـــة وذلـــ القبائليـــ

 .حذفها، ألّن ذلك يؤدي إلى ا تالل في املعنى

 :قال إلى العامية بواسطة كلماتالانت -2 -2

إّن اللهجة العاميـة ليسـت لغـة بـ  هـي طريقـة أو أسـلوب للتعبيـر يسـتخدمها النـاس 

فــي أحـــادياهم اليوميـــة، فهـــي ال تعتمـــد علـــى قواعـــد ثابتــة، بـــ  إّن كثيـــرا مـــن كلماتهـــا مشـــتق مـــن 

لفـــــاظ اللغـــــات ألا ـــــرى، فعلـــــى ســـــبي  املثـــــال تحتـــــوي العاميـــــة الجزائريـــــة علـــــى العديـــــد مـــــن ألا

الـخ فهـي عبـارة عـن مـزيج يشـبه تاريخهـا وهويتهـا التـي طغـت ...ألاجنبية منها الفرنسـية والتركيـة

عليها الحضارات الفينيقية والرومانية والتركية والفرنسية، كما أّنها كذلك مزيج من العربية 
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ــــــه فــــــي جملــــــة واحــــــدة قــــــد يكــــــون الفاعــــــ  بالعربيــــــة، والفعــــــ 
ّ
 والقبائليــــــة والفرنســــــية، حيــــــث أن

بالفرنسية وتتمـة الجملـة بالقبائليـة وهـذا ألا يـر نجـده يسـتعم  بكثـرة فـي حيـاتهم اليوميـة فـي 

 .منطقة بجاية

 :ومن الكلمات بالعامية التي انتق  إليها املخبرون نذكر مايلي

وفيـه معنـى امللكيـة وهـي كلمـة تسـتعم  كثيـرا فـي كـالم " نتاعو أو تاعو أو تاعها" :الكلمة لاولى

 : ث املخبرين م

 ..."وفيه سفينة حربية تاع أعداء"-

 ..."أن يثبت الجنسية نتاعو اثبات"-

تفيــد كلمــة بصــح معنــى لكــن عنــد الشــرح، وأيضــا كلمــة صــحيح مــثال " بصــح" :الكلمــة الثانيــة

 التي تعني ه  هذا صحيح؟( منك بصح )عند قولنا 

 ."فعــ يمكن للدائنين بصح املحكمة هي التي تحدد تاريخ التوقف عن الد"-

ـــالم " أمبعــــد" :الكلمــــة الثالثــــة ـــي كـ ـــرة فـ ـــا بكثـ ـــا بعــــد وهــــي تســــتعم  أيضـ ـــي فيمـ ـــة تعنـ هــــذه الكلمـ

 :املخبرين مث 

 "أمبعد  دمات السفينة ــ إذا كانت غير قابلة للتصليح"-

 ..."التي أصدرت القرار أمبعد الدعوة الفرعية"...-

 :المهم مث بمعنى يلزم وتستعم  بكثرة أيضا في ك" الزم" :الكلمة الرابعة

 ..."قب  أن تجتمع اللجنة الزم يستدعي املوظف"-

 ..."الزم تكون عندو جنسية أصلية"...-

 : بمعنى كم مث " شحال" :الكلمة الخامسة

 ..."شحال نصف مرتب رئيس ي إذا كان"-

 ..."شحال تكون  مسة وأربعين نيوم من معاينة الخطأ"-

 :مث  بمعنى ماذا؟" واش –واش ما " :الكلمة السادسة

 ..." يسترجع ك  حقوقه واش ما الحقوق "-

 .في هذه الجملة وردت بمعنى ما هي

 ."واش يعرف املالك ــ إذا كان املالك هو املجهز"-

 وفي هذه الجملة وردت بمعنى ماذا؟
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 : بمعنى ملاذا؟ مث " وعالش" :الكلمة السابعة

 ..."ي وعالش ألن أصال هذا الشخص كان مندمج في املجتمع الجزائر "...-

 ..."قلت مع صعوبة التأسيس وعالش ألن ألاشخاص...-

 : مث " أين"بمعنى " وين" :الكلمة الثامنة

 "وين يرفع الدعوة الفرعية"-

 : بمعنى توجد أو موجودة وهي من أهم ألافعال مث " كاينة –كاين " :الكلمة التاسعة

 ..." الل عامين كاين سحب"...-

 ..."ولى ثم كاينة بورصة هي بورصة السلعطيب قلنا هذه البورصة ألا "... -

ـــي" :الكلمـــة العاشـــرة
ّ
عبـــارة عـــن اســـم موصـــول، حيـــث أننـــا نالحـــظ فـــي العاميـــة الجزائريـــة " الل

عدم وجود تعدد في الاسم املوصول البتة وهم يستعملون للداللة عليه لفظا واحدا فـي كافـة 

ـــي
ّ
ي يقابلهـــا فـــي العربيـــة الفصـــحى كـــ  22."ألاحـــوال هـــو الل

ّ
 –ألاســـماء املوصـــولة وهـــي الـــذي فـــالل

 : الذين مث  -الالئي –اللواتي –اللتان –اللذان –التي

ي هو شخص "-
ّ
 (..." ب)باع السفينة لشخص أجنبي لل

ي يمثلها في الخار  آلان"-
ّ
 ..."هو الل

 :وفيما يلي نحاول أن نبين الوظيفة النحوية لهذه الكلمات من  الل بعض الجم 

 :املثال لاول 

 ...يثبت         الجنسية       نتاعو           إثبات        أن 

 أداة نصب  فع         مفعول به    عالمة إلاضافة   مفعول مطلق

ـــة  ــــى اســــــتعمال كلمـــ ـــحى إلــ ـــة العربيــــــة الفصـــ ـــن اللغـــ ــــي هــــــذه الجملــــــة مـــ ـــر فــ ـــ  املخبـــ انتقـــ

ولكـن ..." سـيتهأن يثبـت جن"بالعربية العامية وهـذا لإلضـافة فمـن املفـروض أن يقـول املخبـر 

، أّمـا ضـمير (جنسـيته هـو)للداللة على ضـمير الغائـب " نتاعو"في هذه الجملة استعم  كلمة 

املـــتكلم فيقولـــون نتـــاعي أو تـــاعي، ففـــي العاميـــة الجزائريـــة ال يســـتعملون إلاضـــافات املباشـــرة 

التـي " تـاعي، ديـالي"مثلما يحدث في العربية الفصحى، وإنما يتواصلون باستعمال كلمات مث  

 .تدل على امللكية
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 : املثال الثاني

 ...التي         أصدرت            القرار          أمبعد الدعوة الفرعية...-

 اسم موصول   فع  ماض ي   مفعول به    ظرف زمان

لقـــد حـــدث الانتقـــال فـــي هـــذه الجملـــة مـــن العربيـــة الفصـــحى إلـــى العاميـــة باســـتعمال 

وقعـت ظـرف زمـان، وال يمكـن الاسـتغناء عنهـا، ألّنهـا أدت وظيفتهـا  فهذه الكلمـة" أمبعد"كلمة 

 .في السياق كما تؤدي أيضا دورا ذا أهمية أساسية، إذ تعتبر رابطا بين الجم  الفصحى

ال يكــاد كــالم الطلبــة يخلــو مــن هــذه الكلمــة ألّنهــا تكــررت كثيــرا فــي املدونــة وربمــا يعــود تكرارهــا 

وكونهـا أيضـا مسـتعملة بكثـرة فـي حيـاتهم اليوميـة سـواء كـان إلى كونها سهلة من حيث النطـق، 

 .ذلك القبائلية أم بالعامية

 : املثال الثالث

 ...قب         أن          تجتمع        اللجنة    الزم يستدعي املوظف...-

 ظرف زمان  أداة نصب  فع  مضارع  فاع   من الفع  يلزم

بمعنـــي "  يلـــزم"خبـــرون فـــي كالمهـــم بالعاميـــة هـــي مـــن الفعـــ  التـــي يســـتعملها امل" الزم"إّن كلمـــة 

ينبغــي أو يجــب وتعتبــر كلمــة أساســية فــي الجملــة فــإذا حــذفت ا تــ  املعنــى، حيــث لهــا وظيفــة 

 .ودور في الخطاب ألّنها تربط بينها وبين الوحدات ألا رى لتؤدي في ألا ير معنىً 

 : املثال الرابع

 ...تزوجت      امرأة   جزائرية بشاب سوداني       ما عليش             إذا...-

 نافية  جار ومجرور  ظرفية  فع  ماض ي     فاع     صفة                                 

ـــة  ــــاعليش"تســـــتعم  كلمــ ـــى " مـ ــــة بمعنــ ـــة العاميـ ــــي اللهجــ ـــا " ال ضـــــرر مـــــن ألامـــــر"فـ وكمــ

ألّن الطريقة املسـتعملة للنفـي تستعم  بالصورة نفسها في اللهجة القبائلية بمنطقة بجاية، 

ـــــافة  ـــي إضــ ــ ـــة هــ ــ ــــي العاميــ ـــــا)فـــ ـــ  ( ش)فـــــــي أول الكلمـــــــة و( مــ ــ ـــا مثــ ــ ـــي آ رهــ ــ ـــــاليش"فــ ـــــا عالبــ ـــا "و" مــ ــ مــ

عبــــارة عــــن دمــــج كلمــــات فيمــــا بينهــــا لتشــــك  كلمــــة " مــــا علــــيش"الــــخ، كمــــا أّن كلمــــة "...عنــــديش

لعربيـة واحدة وهي  اصية موجودة في اللهجـة الجزائريـة وموجـودة أيضـا فـي أغلـب اللهجـات ا

 . ألا رى 
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 : املثال الخامس

ي            هو  شخص ب-
ّ
 ...باع            السفينة       لشخص      أجنبي          الل

 فع  ماض ي مفعول به  جار ومجرور      صفة    اسم موصول ضمير منفص                         

ي"تستعم  كلمة 
ّ
، "ب"الـذي هـو شـخص "يقول لال تصار حيث من املفروض " الل

 –اللتــــان  –اللــــذان  –التــــي  –الــــذي "ألّن فــــي اللهجــــة العاميــــة ال تســــتخدم ألاســــماء املوصــــولة 

ي"ب  تستخدم ..." الالئي–اللواتي 
ّ
 .التي تقاب  ك  هذه ألاسماء" الل

 :الانتقال إلى أكثر من كلمة -2-6

ات باللغــة العربيــة الفصـحى إلــى كلمــات لقـد ســبق لنـا الحــديث عــن الانتقـال مــن كلمـ                

: باللهجة القبائلية وهذا يحدث في بعض ألاحيان من قب  بعض املخبرين  اصة الطلبة مث 

Ismis –Wina–Dwina – Allane…  وكــذلك يحــدث الانتقــال إلــى كلمــات بالعربيــة العاميــة

 الخ...بصح –زعما  –باش  –اتسما  –واش  –عالش : مث 

ـــا الحظنـــــاه فــــي ألا   يـــــر أّن هــــذه الكلمـــــات أدت وظيفتهــــا فـــــي الخطــــاب، إال فـــــي بعــــض ألاحيـــــان ومـ

 .الحظنا أّن بعضا من هذه الكلمات تستعم  كإضافة؛ أي مجرد عادات لغوية لدى الطلبة

وآلان نحاول التركيز علـى تحليـ  نـوع آ ـر مـن الانتقـال وهـو الانتقـال إلـى أكثـر مـن كلمـة حيـث 

ســـاتذة إلـــى أكثـــر مـــن كلمـــة بـــين العربيـــة الفصـــحى والعاميـــة ورد فـــي املدونـــة انتقـــال الطلبـــة وألا 

 :وذلك من  الل ألامثلة آلاتي

 التسجي  يقع على السفينة الجديدة  تبعو مليْح  ما الفرق بين التسجي  والقيد؟ -

 ع ع                  ع ف  ع ف                           

 ...نفس الش يء ه مسجلةبعد تسجي  عقد على  طأ تجد السفينة  الص را -

 ع ف                         ع ع            ع ف                 

 ...هذا العقد إلاضافي يجب أوال أن يقيد ماهوش ْمْسْجْ  ْيقْيد على هامش معناتها -

 ع ف                                       ع ع                             

  تاع أعداء د لوها ظروف استثنائية وفيه سفينة حربية معناتها  إذا كنا في حرب -

 ع ف        ع ع                 ع ف                            ع ع       

 نتيجة الاستيالء يسجلها  واش يحدث املياه إلاقليمية الجزائرية يتم الاستيالء عليها -

 ع ع                ع فع ف                                       
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 في امليناء الجزائري معناتها ــ

 ع ع              

دا  في عقد املقاولة مثال البناء -
ْ
 كيفاش تتعاقد مع مقاول في البناء يبنيلك عمارة هك

 ع ف              ع ع         ع ف             ع ع             

 ا؟كي يبينلك العمارة واش تدير معناه عقد ماذ

 ع ع             

  كاْن يشوف من ناحية املشتري ــ كاْن من  املشرع البحري وقع في  طأ ...-

 ع ف                            ع ع                  

 

ْبْع 
ْ
 القواعد العامة املنصوص في القانون املدني املفروض ْيت

 ع ع                       ع ف                     

هـر مــن  ــالل مــدونتنا أّن الطلبــة وألاســاتذة ينتقلــون إلــى العربيــة العاميــة، وهــذا يظ 

يعود بالدرجة ألاولى إلى تأثرهم البالغ بالعامية والتي يستعملها كالهمـا للتأكيـد مـن التواصـ  

وذلـك باسـتعمالهم الــدائم لـبعض الكلمـات مثـ  تـاعي، أومبعــد،  26والحفـاظ علـى اسـتمراريته

الخ وهذا ما الحظناه عنـد حضـورنا الشخصـ ي لـبعض ...تسما اللي، كاين بصح، الزم، شحال

املحاضــــرات وحصــــص ألاعمــــال املوجهــــة، إذ تبــــين كــــذلك مــــن  ــــالل مالحظاتنــــا امليدانيــــة أّن 

معظـــم الــــذين يوظفــــون العاميــــة هــــم مــــن ألاســـاتذة وهــــذا أمــــر طبيعــــي ألّنهــــم ألفــــوا اســــتعمال 

هم، أّما أغلبية الطلبة فـال يسـتعملون العاميـة العامية في حياتهم اليومية بحكم مناطق سكن

ما يستعملون القبائلية لـذلك يجـدون صـعوبة أثنـاء الحـديث باللغـة 
ّ
في  طاباتهم اليومية وإن

العربيــــة الفصــــحى وهــــذا  الفــــا للطلبــــة الــــذين يســــتعملون العربيــــة العاميــــة كلغــــة التخاطــــب 

 .اليومي

املـــــدارس والجامعـــــات واملعاهـــــد فـــــال  وبهـــــذا أصـــــبحت اللغـــــة العربيـــــة الفصـــــحى أســـــيرة جـــــدران

تمارس في البيت والشارع، ولذا كـان مـا يتعلمـه الفـرد مـن العاميـة أكثـر بكثيـر ممـا يتعلمـه مـن 

 .الفصحى، فحدثت هوة بينهما فيصبح للعامية أثر سلبي على اللغة العربية الفصحى

وهـذا يخـص أّما بالنسبة لتوظيفهم للهجة القبائلية في الخطاب التعليمي الجامعي 

أكثر الطلبة ألّنها  اللغة ألام لهـم ويتمثـ  سـبب تـوظيفهم لهـا كونهـا لغـة املحـيط، فكمـا نعـرف 
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يراعـــي كـــ  مـــا يحـــيط بـــه مـــن ظـــروف ألداء ( الفـــرد)أّن املحـــيط يـــؤثر علـــى لغـــة الفـــرد فـــاملتكلم 

جتمـع، الرسالة التي يرغب فيها مع العلم أّن اللغة هي وسيلة التواص  والتفاهم بين أفراد امل

ب  هي من ضروراتها وإلانسان كائن اجتماعي تساعده اللغة على أداء مهامه من تأثير وتبادل 

آلاراء وتحقيق اجتماعيته، فال يمكن فص  اللغة عن املجتمع الذي يقدر مكانتهـا، ألّن اللغـة 

هــي التــي تثبــت كيــان وأهــواء ذلــك املجتمــع والعكــس صــحيح، وهــي مــن  لــق املجتمــع وظروفــه 

جناس التي تضبط به، فك  لغة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا ببيئتهـا اللغويـة وبطريقتهـا الخاصـة، وألا 

وتتشـــــــك  وتتميـــــــز عـــــــن طريـــــــق الظـــــــروف الاجتماعيـــــــة والاقتصـــــــادية والثقافيـــــــة التـــــــي يعيشـــــــها 

 اصـة وأّن اللغـات ( التواصـ  اللغـوي )متحـدثوها فـي ظلهـا، وكـذلك عـن طريـق بيئتهـا اللغويـة 

فنظرا لوجود كليـة الحقـوق فـي منطقـة بجايـة، وكمـا . نة ومجال معينتتفاع   الل بيئة معي

نعــــرف أّن هـــــذا املجتمـــــع الـــــذي تتواجـــــد فيـــــه هــــذه الكليـــــة مجتمـــــع متعـــــدد اللغـــــات وأغلبيـــــتهم 

م فـــي 
ّ
مـــا هـــي لغـــة الـــتعل

ّ
ناطقـــة بالقبائليـــة، وألّن العربيـــة ال تحتـــ  موقـــع اللغـــة ألام عنـــدهم، وإن

املســتعملة فــي ( اللهجــات)نهــم ال يتــأثرون باللغــات ألا ــرى املدرســة فقــط، ولكــن هــذا ال يعنــي أ

ولهذا ال يستطيعون استعمال اللغة . الحياة اليومية كالعربية العامية والقبائلية والفرنسية

العربيــــة الفصــــحى مــــادام املنــــاخ املحــــيط بهــــا تغلــــب عليــــه اللغــــات التــــي ذكرناهــــا وحتــــى اللكنــــة 

 .صة وإن كان من هذه املنطقة فإنه دائما يتأثر بهماولذلك حين يتكلم الطالب أو ألاستاذ  ا

 :الهوامش

-1 Khaoula Taleb Ibrahimi, Les Algériens et leur(s) langue(s), 2eme Ed, Alger, EL 

Hikma,  1997,p22-34.  

 .51م، دار وائ ، ص2661: عمان.دمحم أحمد العمايرة، بحوث في اللغة والتربية، دط -2

: مكنـــــاس. 1دمحم أســــليم، ط: ، اللغـــــة والســــلطة واملجتمــــع فـــــي املغــــرب العربــــي، تـــــرجلبيــــر غرانغيــــوم -3

 .70م، دار الفارابي ص1225

دمحم أســليم، : مصــطفى الغربــي، الفرانكفونيــة والتعريــب وتــدريس اللغــات ألاجنبيــة فــي املغــرب، تــر  -4

 .16م مطبعة  سندي، ص1224: مكناس. 1ط

 16املرجع نفسه، ص -5

 .16صاملرجع نفسه،  -6

 .12املرجع نفسه، ص -7

Salem Chaker, Imazighen Ass- A,2eme edition, Bouchène, Alger,1990,  p28. -8 



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

000 

Salem Chaker, Ibid, p9. -9 

Ibid, p16-10 

Ibid, p19-11 

م، دار العلـــــــــم 1200: بيــــــــروت. 1إميــــــــ  بــــــــديع يعقــــــــوب، فقــــــــه اللغــــــــة العربيــــــــة و صائصــــــــها،  ط -12

 .144للماليين، ص

 .227م، دار غريب، ص1220: القاهرة. ل بشر، دراسات في علم اللغة، دطكما -13

 .145-144إمي  بديع يعقوب، املرجع السابق، ص -14

Khaoula Taleb Ibrahimi, Les  Algériens  et leur(s) langue(s), p27. -15 

لكتــــب ، دار ا2666: بيــــروت. 2، ط1عــــامر أحمــــد حيــــدر، مــــج : ابــــن منظــــور، لســــان العــــرب، تــــح -16

 .426العاملية، ص

م، 1220: مجلـة الخطـاب، جامعـة تيـزي وزو" مفهوم الخطاب والخطـاب ألادبـي"ور الدين السد  -17

 .11،  ص1العدد

عبــد القـــادر فهـــم الشـــيباني، : مــاري نويـــ  وغـــاري برايــر، املصـــطلحات املفـــاتيح فــي اللســـانيات، تـــر -18

 .42م، ص2667:الجزائر. 1ط

-19A.A.Bouacha,  Le discours universitaire (la rhétorique et ses pouvoirs) Berne , 

Edition Peter Lang,1984, P64.  -

-21Ibid, P65.  

-21Ibid, p59.  

م، الشـــــركة 1201: الجزائـــــر. عبـــــد املالـــــك مرتـــــاض، العاميـــــة الجزائريـــــة وصـــــلتها بالفصـــــحى، دط -22

 .12الوطنية للنشر والتوزيع ص

Khaoula Taleb Ibrahimi, Les Algériens et Leur(s) langue(s), p114. -23 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

001 

هجة الغليزانية 
ّ
غة العربية الفصحى والل

ّ
 توظيف الل

 في القصة الجزائرية املعاصرة

 -أنموذًجا-قصص الهواجس ولاسرار الصغيرة ملحمد مفالح 

 اطمةفمقدم : الباحثة

 ناصر سطمبول  .د.إشراف أ                                                     

 أحمد بن بلة 1جامعة وهران                                             

 : ملخص

هجــة : قبــ  التطــرق إلــى نــص املدا لــة املوســومة بعنــوان
ّ
غــة العربيــة الفصــحى والل

ّ
توظيــف الل

 1مفالحالغليزانية في القصة الجزائرية املعاصرة، قصص الهواجس وألاسرار الصغيرة ملحمد 

نشير إلى أن اللغة هي البيئة الواسعة والشاملة ملختلـف اللهجـات، وهـذه اللهجـات  -أنموذًجا

هجــات لهــا نظامهــا الخــاص إن علــى صــعيد املســتوى 
ّ
شــك  مــن أشــكال اللغــة، بيــد أّن هــذه الل

ها على مستوى التداول تستعم  في محيط ضيق مقارنة   أنَّ
َّ
الصوتي والانفرادي والتركيبي، إال

ع اللغــة نفســها، والجــدير بالــذكر هــا هنــا هــو أنَّ هــذه اللهجــات تشــترك جميًعــا فــي مجموعــة مــ

 .من الظواهر اللغوية، التي تسه  عملية اتصال ألافراد ببعضهم البعض

، اللهجـة، غليـزان، القصـة، التواصـ ، ألاسـرار، الهـواجس، دمحم الفصـحى: املفتاحيـةالكلمات 

  .مفالح

هجّيــة فــي : ن امللتقــى الــوطنّي املوســوم بعنــوانلفــت انتبــاهي عنــوا:توطئــة
ّ
الوظــائف الل

ــــبتمبر  27:  ملقــــــرر انعقــــــاده بتــــــاريخا -مقاربــــــة سوسيولســــــانّية–الفنــــــون ألادبّيــــــة الجزائــــــرّي  ســ

هجـــــة فـــــي : م، فوقــــع ا تيـــــاري علـــــى املحـــــور ألاّول منـــــه، الـــــذي جـــــاء معنوًنـــــا بــــــ2610
ّ
توظيـــــف الل

ـــالقصـــــــة الجزائرّيـــــــة، فقـــــــررت حينهـــــــا أن أســـــــم ع ــ ـــــدا لتي بـــ ــــوان مــ غـــــــة العربّيـــــــة :  نـــ
ّ
توظيـــــــف الل

هجـــــة الغليزانيـــــة فـــــي القصـــــة الجزائريــــة املعاصـــــرة، قصـــــص الهـــــواجس وألاســـــرار 
ّ
الفصــــحى والل

، والجدير بالذكر ها هنا هو أّن هذه املجموعة القصصـية -أنموذًجا-الصغيرة ملحمد مفالح 

م، أثنــاء حضــوره كضــيف 2616نــوفمبر  20أهــداني إياهــا الروائــي والقــاص دمحم مفــالح بتــاريخ 

شرف في اليوم الدراس ي الذي نظمه قسم اللغة العربية وآدابها بـاملركز الجـامعي أحمـد زبانـة 
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قـــراءة فــي أعمـــال ألاســتاذ الـــدكتور دمحم بشــير بويجرة،الـــذي أقـــيم : بغليــزان، واملوســـوم بعنــوان

 .على شرف هذا ألا ير

نــا وجــدنا الروائــي وا
ّ
لقــاص دمحم مفــالح يتفــنن كعادتــه فــي والجــدير بالــذكر هــا هنــا، أن

تقـــــــديم لوحــــــــات مختلفـــــــة بــــــــ  ومتباينـــــــة املحــــــــاور وألافكـــــــار؛ إذ يســــــــتطيع القـــــــارئ ملجموعتــــــــه 

أن يتلمس بوضوح براعة الكاتب في نسج  2"قصص الهواجس وألاسرار الصغيرة"القصصية 

  يوطهـــا، فهـــي وإن جـــاءت عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن القصـــص املختلفـــة املواضـــيع، فإّنهـــا مـــع

ذلـــك تتســــم بصــــدق املشـــاعر، وتنمــــاز بدقــــة التصـــوير وبراعــــة الحبــــك، كونهـــا مســــتوحاة مــــن 

الواقـــع املعـــيش، ولهـــذا، فهـــي تعـــد بـــال ريـــب مـــرآة صـــادقة تـــنعكس عليهـــا مجريـــات الحيـــاة بكـــّ  

الفــرح والحــزن، الحيــاة واملــوت، الســعادة )مســتجداتها، وبكــّ  مــا تحملــه ألايــام مــن تناقضــات 

ـــب وال ا–، فاإلنســــــان ...(راحــــــة،والتعاســــــة، التعـــ
ً
ــــي  -إذ ــــائدة فــ ــــأثر باألوضــــــاع الســ ـــه يتــ ـــن بيئتـــ ابـــ

مجتمعـــه، إّمـــا إيجاًبـــا أو ســـلًبا، وهـــو ألامـــر الـــذي ألفينـــاه عنـــد الروائـــي والقـــاص دمحم مفـــالح فـــي 

 ".قصص الهواجس وألاسرار الصغيرة"مجموعته القصصية 

ا مـــع مــــا ســـبق ذكــــره، نالحـــظ أّن هـــذه ألا يــــرة تضـــم مجموعــــة 
ً
مـــن ألاعمــــال وتســـاوق

ـه 
ّ
القصصية التي سـبق للروائـي والقـاص دمحم مفـالح أن نشـرها، بيـد أّن الالفـت لالنتبـاه هـو أن

رســة: عمــد إلــى توزيعهــا علــى ثالثــة أقســام، إذ جــاء القســم ألاول منهــا معنوًنــا بـــ
ّ
، 6الكراســ ي الش

عي مقهى السعادة، هذا الش يء، البا رة، أصـاب: وهو يضم مجموعة من القصص نذكر منها

القـــذرة، معركـــة حـــي البطحـــاء، الثـــري، البطـــال، الحـــالم، زيـــارة غيـــر مبرمجـــة، الســـيد املحتـــرم، 

، 4"أســرار املدينــة"كـابوس أم الخيــر، وغيرهـا، بينمــا جـاء القســم الثــاني يحمـ  عنــوان قصـص 

ألاميــر ألاشــقر، الشــاعر، الجــرح، املــرآة، : وقــد ضــمّنه دمحم مفــالح مجموعــة مــن القصــص نحــو

ـــم ...لكــــف اليمنــــى، دعــــوة قبــــ  ألاوان، زيــــارة، حكايــــة قلــــب جــــريحطلــــب زوا ، ا ـــين وسـ ، فــــي حـ

ــــوان ـــث بعنـ ـــم الثالــ ــــائق: القســ ـــن 5قصـــــص السـ ــــو آلا ـــــر مجموعـــــة مــ ـــم هـ ــــدناه يضــ ـــذي وجـ ، الــ

حـب وصـراع، همـوم عبـد الـرحمن، املزلـوط، الروائـي، العقـيم، عـدو : القصص التي نكر منهـا

 .، ويعود ألام  وغيرهااملرأة، لحظة عري، حكاية قيس وليلى، أنا فقير

ـــا أّن أعمـــال الروائـــي والقـــاص دمحم مفـــالح كثيـــر ومتنوعـــة، فهـــو  وهكـــذا يبـــدو لنـــا جليم

ــــه مــــرتبط بتراثــــه الثقــــافي والشــــعبي 
ّ
يتمّيــــز بعطــــاء ّســــردي ثــــرّي، إذ نلمــــس مــــن القــــراءة ألاولــــى أن

ع الحيــاة واملحلـي املختلــف، ولعـ  مــا يـدعم كالمنــا هـذا، هــو تلـك اللوحــات املسـتلهمة مــن واقـ
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نا وجدنا دمحم مفالح ال يتعام  مع قصصه من منظور أّنها 
ّ
إلانسانية، وربما ال نبالغ إذا قلنا إن

 للمخيلة والعاطفـة، 
ً
فن عرف انتشاًرا واسًعا في املاض ي، كونه وسيلة للتسلية واشباًعا سهال

نـــا وجـــدناه يحملهـــا جملـــة مـــن املقاصـــد الراميـــة إلـــى التغييـــر البنـــاء، إذ 
ّ
ملســـنا فيهـــا صـــدق بـــ  إن

ـــــرار "العواطـــــــف واملشـــــــاعر، وبنـــــــاًء عليـــــــه، فقـــــــد حمـــــــ  دمحم مفـــــــالح  ــــواجس وألاســ ــ ــــص الهـ ــ قصـ

 ، همومه وقلقه الدائمين من الحاضر بك  أبعاده، ومن املستقب  بك  مفاجثته، "الصغيرة

قصــــص "وعلـــى هــــذا ألاســــاس، اســــتوحى دمحم مفــــالح مواضــــيع مجموعتــــه القصصــــية

ن واقــــع الحيــــاة فــــي مجتمعــــه؛ إذ نجــــده يلجــــأ إلــــى تثــــوير تلــــك مــــ" الهــــواجس وألاســــرار الصــــغيرة

العالقــــات الســــائدة فــــي الفضــــاء الغليزانــــي، فعمــــد إلــــى توظيــــف لغــــة مباشــــرة فــــي إدارة العالئــــق 

،وهــــذا مـــا ســـوف أحـــاول الكشـــف عنـــه فــــي 0«الّفنيـــة ضـــمن الفضـــاء الّســـردي لهـــذه القصـــص

ـــن مـــــدا لتي،ولكن قبـــــ   ـــــوض غمـــــار دراســـــة وتحليـــــ  هـــــذا املوضـــــوع تـــــ ـــي مجموعـــــة مــ راءت لــ

ـــكاالت أهمهـــــا هجـــــة؟ وهــــــ  : إلاشــ
ّ
غــــــة العربيةالفصـــــحى؟ ومـــــا هـــــو مفهـــــوم الل

ّ
مـــــا هـــــو مفهـــــوم الل

ـــا أم ال؟، وغيرهــــا مــــن  ـــي مجموعتــــه القصصــــية أن يــــن ح فــــي املــــز  بينهمـ اســــتطاع دمحم مفــــالح فـ

 :التساؤالت التي سوف نحاول إلاحاطة بها في هذه الورقة البحثية، ولنبدأ بـ

 :(اللغوي والاصطالحي) مفهوم اللغة

ْسُن " اللغة  ِ
ّ
مـت، وأصـلها, الل

َّ
 من لغوت، أي تكل

ٌ
ة
َ
ْعل
ُ
ـوة،: وهي ف

ْ
غ
ُ
غـات ...ل

ُ
وقـالوا فيهـا ل

ـــون 
ُ
غ
ُ
ـــا: إذا هـــذى، ومصـــدره: لغـــي يلغـــى: وقيـــ  منهـــا...ول

َ
غ
َّ
غـــو، ولقـــد ورد فـــي قولـــه ...ال

َّ
وكـــذلك الل

وا ِكَرا: سبحانه وتعالى و َمرُّ
ْ
غ
َّ
وا بالل ا َمرُّ

َ
من قال »:،أي بالباط ، كما ورد في الحديث7ًما﴾﴿َوِإذ

ــــوم الجمعــــــة فهــــــا ابــــــن جنــــــي0«َصــــــْه، فقــــــد لغــــــا: يــ ــــــم، أمــــــا حــــــدها، فقــــــد عرَّ
َّ
ــــي )، أي تكل ــــوفي فــ املتــ

ــــر بهــــا كــــ ُّ قــــوم عــــن أغراضــــهم»: بقولــــه( ـــــه622ســــنة ، فأشــــار إلــــى الطبيعــــة 2«هــــي أصــــوات يعّبِ

هـــا ظـــاهرة اجتماعيـــة نشـــأت بســـ بب حاجـــة إلانســـان إلـــى التعبيـــر الصـــوتية للغـــة، وأكـــد علـــى أنَّ

 .والتفاهم مع غيره

إّن اللغــــــة وثيقــــــة الصــــــلة »: وفــــــي هــــــذا الســــــياق يقــــــول الــــــدكتور إبــــــراهيم الســــــامرائي

باإلنســـــان وبيئتـــــه، فهـــــي تظهـــــر املجتمـــــع إلانســـــاني علـــــى حقيقتـــــه، وليســـــت اللغـــــة رابطـــــة بـــــين 

ما هي عام  مهم للترابط بين جي  وجي 
ّ
، وانتقال الثقافـات أعضاء مجتمع واحد بعينه، وإن

 بهــذه الوسـيلة العجيبـة
ّ
، ولهـذا فاللغــة ليسـت وسـيلة مـن وســائ  16«عبـر العصـور ال يتـأتى إال

ما هي أساس كّ  نشاط ثقافي، ووظيفتها هي الداللة وإلايحاء
ّ
 .التفاهم والثقافة فحسب، وإن
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إّن الفكــــر ال ينفصــــ  عــــن »: وعنــــد هــــذا املعطــــى بــــذات يقــــول دمحم عبــــد هللا عطــــوات

، وترتقي اللغة بارتقاء الفكر، وهي أشبه بكائن حي تنعكس فيه جميع مزايا املجتمع، ....اللغة

إّنهــا املســتودع ألاكبــر، وألامــين، للتــراث الاجتمــاعي والعقيــدة، وهــي العامــ  ألاوحــد لنشــر هــذا 

بهــا يتســلم الجيــ  الطــالع مــن الجيــ  . التــراث بصــورة مشــتركة بــين مختلــف صــفوف الشــعب

، 11«نظرته في إلانسان، واملادة، والخالق، فتكون همزة وص  ألاجيال بعضها ببعضاملتواري 

إّن الطالـــب الـــذي يتـــدرب علـــى صـــحة التعبيـــر، يتـــدرب أيًضـــا علـــى : ولهـــذا فـــي الاعتبـــار التربـــوي 

 .  12صحة التفكير، فالتعبير والتفكير جوهر واحد

 :الفصحى

الفصـــاحة الظهـــور »: قولـــه املعنـــى اللغـــوي للفصـــاحة فـــي* حـــدد ابـــن ســـنان الخفـــاجي

وتحــــت : والبيـــــان، ومنهـــــا أفصــــح اللــــبن إذا انجلــــت رغــــــوته، وفصــــح فهــــو فصيـــــــح قـــــــال الشــــاعر

ـــال ــ ــ ــــح، ويقـ ــ ـــبن الفصيــ ــ ــــوة اللــ ــ أفصـــــــح الصـــــــبح إذا بــــــــدا ضـــــــوؤه، وأفصـــــــح كــــــــّ  شـــــــ يء إذا : الــرغــ

صـح اللـبن إذا أف: ، معنى ذلك أن الفصاحة هي لغة الانجالء والظهور، ومنه قولـه 16«...وضح

أفصـــح إلانســـان   أيًضـــا : انجلـــت عنـــه الرغـــوة فيكـــون بعـــد ذلـــك فصـــيًحا  الًصـــا؛ ومنـــه قولنـــا

ا في جوارحه ر وكشف عمَّ ه عبَّ
 .عن ك  ما يجول في ذهنه أي أنَّ

تمتــد جــذور اللغــة العربيــة الفصــحى إلــى املاضــ ي، أي إلــى العصــر الجــاهلي فهــي لغــة  

جيء إلاسالم اتسعت رقعة اللغة العربية وازدادت رونًقا ، وبم(الشعر الجاهلي)ديوان العرب 

ى بهـــــا إلـــــى الانتشـــــار، وهـــــو مـــــا نلمســـــه مـــــن قـــــول الـــــدكتور شـــــوقي  ، فـــــالقرآن الكـــــريم أدَّ
ً
وجمـــــاال

ــه جمــع العــرب»: ضــيف ، فانتقلــت اللغــة العربيـــة 14«وأول مــا كـــان مــن آثــــار القــرآن الكريـــم أنَّ

ن الشـمال إلـى الجنـوب، ومـن الشـرق إلـى الغـرب، بعد أن توحدت تحـت رايـة القـرآن الكـريم مـ

والجـــدير بالـــذكر هنـــا أنَّ القـــرآن الكـــريم وحـــد العـــالم إلاســـالمي تحـــت رايـــة واحـــدة، ألنَّ اللغـــة 

 .العربية ليست حكًرا على العرب فقط ب  هي لغة كّ  مسلم في العالم

رآن الكـريم والالفت لالنتباه، فإن اللغة العربية الفصـحى هـي لغـة  الـدة بخلـود القـ

وَن﴾: قــال تعــالى فــي كتابــه العزيــز
ُ
َحــاِفظ

َ
ــُه ل
َ
ــا ل َر َوِإنَّ

ْ
ك ِ
ّ
َنــا الــذ

ْ
َزل
َ
ْحــُن ن

َ
، وهــو مــا جعلهــا لغــة 15﴿إنَّ ن

هــــا لغــــة  ، ومنتشـــرة فــــي الزمــــان واملكـــان، فهــــي لغــــة كـــّ ِ املســــلمين فــــي العـــالم، ألنَّ
ً
 وباقيــــة

ً
صـــامدة

ى بهـــا الصـــلو  تـــي تـــؤدَّ
َّ
هـــا اللغـــة ال ات الخمـــس، وبهـــا تـــتم تـــالوة القـــرآن الكـــريم، العبـــادات، أي أنَّ
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تــي عرفهــا 
َّ
والحــديث النبــوي الشــريف، وهــو مــا جعــ  مكانتهــا تســمو علــى غيرهــا مــن اللغــات ال

 .التاريخ، ذلك ألنَّ من تمسك بالدين الحنيف تمسك أيًضا بلغته العربية الفصحى

هــا  10تعتبــر اللغـــة العربيــة هـــي اللغــة الرســـمية لغـــة الدولــة، ولغـــة »للجزائــر، بمعنـــى أنَّ

ا اللغـــــة 
ً
إلاعـــــالم والاتصـــــال، ولغـــــة القضـــــاء، ولغـــــة املؤسســـــات أيًضـــــا، ولغـــــة التعلـــــيم، فهـــــي إذ

ــــالتعلم، 17«الوطنيـــــة ـــب بـ ـــة تكتســ ـــا لغــ ـــز بكونهــ ـــحى تتميــ ـــة العربيـــــة الفصــ ــــى اللغــ ـــا إلـ ـــير هنــ ، ونشــ

وعليـــه، فهـــي ال تخـــص كـــ  فئـــات املجتمـــع الجزائـــري، بـــ  تخـــص فئـــة املتعلمـــين فقـــط، وذلـــك 

ــــوين لكون ـــد ومراكـــــز التكـ ـــة والجامعـــــات واملعاهــ ـــي مختلـــــف ألاطـــــوار النظاميــ ـــا لغـــــة التعلـــــيم فــ هــ

 . وغيرها

ــــه كثيــــًرا مــــا يحــــدث تــــدا   بــــين املســــتويين الفصــــيح والعــــامي فــــي املنطــــوق  ويبــــدو أنَّ

نــا  ، فإنَّ
ً
الجزائــري، فــإذا أ ــذنا بعــين الاعتبــار أنَّ اللغــة العربيــة الفصــحى هــي لغــة إلاعــالم مــثال

اقــــع مغــــاير تماًمــــا، فــــبعض الحصــــص التلفزيونيــــة وإلاذاعيــــة مــــثال يتــــدا   فيهــــا نصــــطدم بو 

أنَّ »: الحـــديث بـــين املســـتويين الفصـــيح والعـــامي، وقـــد ذهـــب بعضـــهم إلـــى تعليـــ  ذلـــك بقـــولهم

م فـــي املنطـــوق ال يملـــك وقًتـــا لتصـــحيح كالمـــه علـــى عكـــس املكتـــوب، ألَن مـــن  صــــائص  ِ
ّ
املـــتكل

م قــد يخــر  مــن املســتوى الفصــيح إلــى املســتوى العــامي، املنطــوق العفويــة، ولهــذا فــإنَّ ا ِ
ّ
ملــتكل

م ذلـــــك للترفيـــــه عـــــن نفســـــه مـــــن بـــــاب القيـــــود و اصـــــة إذا كانـــــت  ِ
ّ
وأحياًنـــــا أ ـــــرى يفعـــــ  املـــــتكل

ــة مــن بــاب الترفيــه وتقريــب الــروابط بينــه وبــين  م بالعاميَّ ِ
ّ
املناقشــة طريفــة كــأن يتحــدث املــتكل

تجـــب إلاشـــارة هنـــا، إلـــى أنَّ هـــذا التـــدا   بـــين و ، 10«مخاطبـــه حتـــى يحسســـه بنـــوع مـــن الراحـــة

ــــون فـــي مقـــام  ــــدود الترفيـــه واملـــزاح، ألنَّ املـــتكلم قـــد يكـ املســـتويين الفصـــيح والعـــامي يتجـــاوز حـ

ــه فــي حديثــه يلجــأ إلــى التبســيط والتســاه  فــي  رســمي كمنـــاقشة موضــوع مهــم، ورغــم ذلــك فإنَّ

 أنَّ ذلك قد يوقعه
َّ
وهنا نشير إلى أمر مهـم جـًدا، وهـو .في الخطأ التعام  مع قواعد اللغة، إال

أنَّ الواقع اللغوي في الجزائر يتصف بالثنائية اللغوّية بين العربّية الفصحى والعامّيـة، وهـذه 

ـــ  الفئــــــات  ـــة كــ ـــة، أي لغــ ـــة املختلفــ ــــامة ملســـــايرة أوضـــــاعها اليوميــ ـــا العــ ـــة أنشأتهـــ ألا يرة؛هـــــي لغــ

ـــا ألامــي واملــتعلم، الفقيـــر والغنــي، لــذلك فهــي اللغـــة املستعملـــة فــي كـــ   الاجتمــــاعية، يستعملهـ

جهات الوطن، كونها تتصف با تالفات لهجية ترتبط بشك   اص باملوقع الجغرافي، لـذلك 

عاميات الغرب وعاميات الشرق، وعاميات الشـمال وعاميـات الجنـوب، والالفـت : نقول مثال

ائـــري، وذلـــك ألن العاميــة فـــي الجزائـــر لالنتبــاه، أنـــه ال توجــد عاميـــة واحـــدة فــي كـــ  القطــر الجز 
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، وعليــــه، فالعاميــــة هــــي اللغــــة ألام 12نشــــأة ألســــباب جغرافيــــة، وسياســــية واجتماعيــــة وفرديــــة

ـــ   ـــق والشــــاب والكهــ ـــ  واملراهـ ـــة الطفـ ـــان عنــــدما يبــــدأ بــــالكالم، إذ هــــي لغـ ـــي يكتســــبها إلانسـ التـ

مـا يجعـ  مجالهـا واســعا والشـيخ، لـذلك نالحـظ أنهـا لغـة يسـتعملها ألامــي واملـتعلم مًعـا، وهـذا 

وغير محدود، فاألمي واملتعلم يستعمالن نفس اللغة في البيت مثال، بمعنى أنهما يسـتعمالنها 

 .على الدوام للتخاطب بشك  غير رسمي، مع أفراد العائلة آلا رين

إّن العاميــــة لغــــة تمتــــاز باملرونــــة والســــهولة، فهــــي مــــن إنشــــاء العامــــة، تلــــك الطبقــــة 

شـــترط فيهـــا مســـتوى تعليميـــا، بـــ  والعـــامّي هـــو ذلـــك ألامـــّي، ذلـــك الحرفـــّي، البســـيطة التـــي ال ي

والتــــاجر، تلــــك املــــرأة البســــيطة التــــي ال تعــــرف مــــن الحيــــاة ســــوى فــــن البيــــت، وهــــي تلــــك املــــرأة 

الريفيــة التــي ترعــى إبلهــا وتحلــب بقرهــا، بــ  العامّيــة هــي قبــ  كــّ  شــ يء اللغــة ألاّم التــي يتعلمهــا 

قنهـــا منالوالـــدين ومـــن إلا ـــوة ومـــن الجــــدين املـــرء فـــي مراحلـــه ألاولـــى
َّ
إن  -بعـــد والدتـــه، فهــــو يتل

 .ومن املجتمع عامة -وجدا

ما ينظم في اللغة العامة بال مالحظة إلاعراب أو »الظاهر أن املقصود بالعامية هو 

ونحــن نعلــم أن العـــامية فــي الثقـــافة العربيــة لهــا ، 26«اللغــة وأن يــؤتى باأللفـــاظ كمــا ينطــق بهــا

ـــ ــ ع مهمـــــــش إذا مـــــــا قورنـــــــت باللغـــــــة الفصـــــــحى، ألن إلا ـــــــالل بقواعـــــــد إلاعـــــــراب إلـــــــى جانـــــــب موقــ

، املحافظـة ...يفسد اللغة ويضيعها فيجب مع توخي السهولة» استعمال العامي من ألالفاظ

، ألنَّ القـــــول بضـــــرورة البســـــاطة والســـــهولة فـــــي التعبيـــــر أثنـــــاء 21«علـــــى قواعـــــد اللغـــــة وروابطهـــــا

، ومــن املفيــد أن نشــير هــا (فــي البيــت والشــارع والســوق )تنــا اليوميــة اســتعمال اللغــة فــي تعامال

هنــا إلــى أنَّ البســاطة تختلــف عــن العاميــة ا تالفــا جوهريــا، ألنهــا ال تعنــي أكثــر مــن السالســة 

العاميـة لهجـة تختلـف فـي كثيـر مـن مفرداتهـا »وعدم التقعيد والتكلف في التعبير، في حـين أن 

، و ير دلي  على ذلك أن اللغة العربية الفصـحى هـي لغـة 22«ىوتراكيبها وأساليبها عن الفصح

م، فهـي وإن كانـت بسـيطة تلتـزم بقواعـد وضـوابط إلاعـراب، ومنـه تتبـادر إلينـا 
ُّ
تكتسب بالتعل

ـــن ألاســـــئلة هجـــــة الغليزانيـــــة فـــــي هـــــذا املنجـــــز : جملـــــة مــ
ّ
مـــــا هـــــي اللهجـــــة؟ وكيـــــف تـــــم توظيـــــف الل

 القصص ي؟

هجة 
ّ
غوي والاصطالح)مفهوم الل

ّ
 :(يالل

ـــــا لَهـــــا بقولـــــه م والهـــــاء »: لقـــــد أورد صـــــاحب معجـــــم مقـــــاييس اللغـــــة تعريًفـــــا لغوًي
ّ
الـــــال

أص  صحيح يدّل على املثابرة على الش يء ومالزمته، وألاص  آ ـر يـدّل علـى ا ـتالط : والجيم
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َهــج بالشــ يء
َ
ِهــٌج، وقــــولهم: فـي ألامــر، يقـــال ل

َ
ــرَي بــه وثـــابر عليــه وهــو ل

ْ
غ
ُ
ْهجــة: إذا أ

َّ
، هــو فصــيح الل

َهَجــــة
َّ
َهــــج بلغتــــه وكالمــــه، : والل

ْ
 َيل
م
ــــه كــــال يت لهجــــة؛ ألنَّ ســــان بمــــا ينطــــق بــــه مــــن الكــــالم، وســــّمِ ِ

ّ
الل

ْهَوْجُت عليه أمره: وألاص  آلا ر قولهم
َ
َتهُ : ل

ْ
ط
َ
ل
َ
 .26«إذا  

هجـة اصـطالًحا، فهـي تسـّمى العاميـة أو اللغـة املحكيـة أو املنطوقـة أو 
َّ
أما مفهـوم الل

ارجــــة أو املحليــــة ســــان الــــذي يســــتعمله عامــــة النــــاس الدَّ ِ
ّ
، ومــــن هنــــا يتضــــح أن اللهجــــة هــــي الل

مشـــافهة فـــي حيـــاتهم اليوميـــة لقضـــاء حاجـــاتهم والتفـــاهم فيمـــا بيـــنهم، فهـــي طريقـــة معينـــة فـــي 

الاســــتعمال اللغــــوي توجــــد فــــي بيئــــة  اصــــة مــــن بيئــــات اللغــــة، وتتبلــــور فــــي العــــادات الكالميــــة 

تـــتكلم لغـــة واحـــدة، وهـــذه الطريقـــة أو العـــادة  ملجموعـــة قليلـــة مـــن مجموعـــة أكبـــر مـــن النـــاس

فاللهجـــة شـــك  مـــن أشـــكال اللغـــة، لهـــا نظـــام  ـــاص علـــى »تكـــون صـــوتية فـــي الغالـــب، وعليـــه، 

املســـــــتوى الافـــــــرادي والتركيبـــــــي والصـــــــوتي، وتســـــــتعم  فـــــــي محـــــــيط ضـــــــيق مقارنـــــــة مـــــــع اللغــــــــة 

 بـاملوقع ، لذلك نسمي التنوعات املختلفة للعامية بصفة عـامة لهجة، وهي م24«نفسها
ٌ
رتبطة

 فـــي عــــاميتنا الجزائريــــة 
ً
ـــة تختلـــف مـــن منطقـــة إلـــى »الجغرافـــي، إذ نلمـــس مـــثال ا تالفــــات لهجيـ

 :أ رى، فنقول إنَّ هناك عامية جزائرية تضم لهجات متنوعة، ويكون تمثي  ذلك كما يلي

 

 

 

↓ 
 لهجـات الغرب ←لهجـات الشمـال  →لهجـات الشرق 

↓ 
 ت الجنوبلهجـا

 

وبناء على ما سبق ذكره، فاللغة الواحدة قد تنقسم إلى عدة بيئات لغوية لك  منها 

 أن ذلــك ال يمنــع مــن اشــتراك أفـــراد 
َّ
لهجــة  اصــة بهــا، أو صــفات لغويــة معينــة تتميــز بهــا، إال

هجات املتعددة في أكثر  صائص 
َّ
نجد مثال  اللغة، بحيثالبيئات املختلفة، أو املتكلمون بالل

ي منطقة الشرق الجزائري مـدنا متعـددة متشـابهة لهجاتهـا فـي أهـم الخصـائص، ومختلفـة فـي ف

بعضها آلا ر، نـذكر منهــا لهجـــة سـوق أهـراس الواقعــة فـي أقصـ ى الشـرق الجزائـري، وبالـذات 

ات الجزائرية  العاميَّ
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ين كما نشير في . 25«في الحدود التونسية إذ هي أقرب للهجة التونسّيين منه إلى لهجة الجزائرّيِ

هجـات، قـد أثبتـت السياق 
َّ
نفسه، إلى أّن هناك بعض الدراسات اللغوية التـي أجـرت حـول الل

هجـة هـي 
َّ
ا لغوًيا ب  هي تطور وتقـدم لغـــوي؛ أي إّن الل

ً
هجة ليست تقهقًرا وانحطاط

َّ
 أن الل

ً
فعال

لغة قــائمـة بذاتهـا من حيث نظـامهـا الصوتي، والصرفي، والنحوي، والتركيبـي، وبمقـدرتها علـى 

 .تعبير، وتحقيق التواص  بين متداوليها في املجتمعال

 :التعريف بوالية غليزان

، والــذي 64، ويمـّر بهـا الخــط الـوطني رقـم2كلـم 4051.21تبلـغ مسـاحة واليـة غليــزان 

ــ بكلــم، وعــن الثانيــة 666يــربط بــين الجزائــر العاصــمة ووهــران، وهــي تبعــد عــن ألاولــى بحــوالي  ـ

همزة وص  بين الغـرب والوسـط والشـرق والجنــوب، حيـث  كلم، وهو ما أهلها ألن تكون  146

 يحّدهـا من الشمال والية مستغانم، ومن الغرب والية معسكر

ومــــن الشــــرق واليـــــة شــــلف، ومـــــن الجنــــوب واليتـــــي تسمســــيلت وتيـــــارت، ممــــا جعلهـــــا 

 علــى الصــعيد الاقتصــادي والتجــاري، ويهمنــا أن نشــير هــا هنــا  
ً
تحتــ  موقًعــا اســتراتيجًيا فعــاال

، (العرقيـة)أّن املجتمع الغليزاني يتميز بتركيبتـه الاجتماعيـة املتنوعـة فـي عناصـرها إلاثنيـة  إلى

وهـــــي ميـــــزة معظـــــم املـــــدن، ونجـــــد فـــــي مقدمـــــة هـــــذه العناصـــــر ســـــكان الحضـــــر وهـــــم املحليـــــون، 

باإلضافة إلى طوائف متعددة، ويقاسمهم في ذلك سكان الّريف، حيث نجد أغلبهم يعيشـون 

 ــــــالل ممارســــــتهم للنشـــــاط الفالحــــــي، وســــــاعدهم  فـــــي ذلــــــك  صــــــوبة مـــــن مــــــردود ألارض مـــــن 

ألاراضـــ ي الفالحيــــة، كمــــا يســــود الواليــــة منــــاخ قــــاري، حــــار صــــيفا، وممطــــر شــــتاء مــــع إمكانيــــة 

م عن سـطح البحـر، كمرتفعـات 066سقوط الثلو  على بعض املناطق التي يتجاوز ارتفاعها 

 .  20"مازونة مرتفعات"، و"جبال بني شقران"، و"بوركبة"أعالي جبال 

يمتـــد تـــاريخ منطقـــة غليـــزان إلـــى العصـــور الكجريـــة، وتـــدل علـــى ذلـــك املعـــالم وآلاثـــار 

، 27 املوزعـة علــى ترابهـا، حيــث عثــر علمـاء آلاثــار علــى بقايـا تعــود إلــى العصـر الكجــري ألاوســط

بمغــارة الرتايميــة بــوادي ارهيــو، وجبــ  بــو منجــ  بقريــة بنــي راشــد، كمــا اكتشــفوا أيًضــا بقايــا 

بمغــارة مســراتة بقلعــة بنــي راشــد، وقــد كــان موقــع 20ريــة تعــود إلــى العصــر الكجــري الحــديثأث

منطقــة غليــزان الحاليـــة مــدرًجا ضـــمن مملكــة نوميــديا الغربيـــة، وكــــانت واليــــة غليـــزان تســـمى 

 الــذي يقــع " وادي مينـــا"نسبـة إلى " مينـــا"ـ بحينهـا 
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قبــ  املــيالد،  46مقاومــة شــديدة ســنة  بعــد22ضــفاف املنطقــة، كمــا احتلهــا الرومــان

ـــر اســــمها إلــــى  ـــا وتــــدميرها وتغييـ ـــي " إيــــزان -إغيــــ " وقــــاموا بحرقهـ " الســــه  املحــــروق"الــــذي يعنـ

plaine Brûlée أو الهضبة الحارةCrêt chaude66. 

ـــزان  ــ ـــا، عرفــــــت منطقــــــة غليـ ـــمال أفريقيـــ ــــى شـــ ـــالمية إلــ ــــات إلاســـ ـــد امتــــــداد الفتوحــ وبعـــ

ألامازيغيـــة التـــي تعاونـــت مـــع الفـــاتحين علـــى نشـــر وترسيــــخ  إلاســـالم، عـــن طريـــق قبيلـــة مغـــراوة

ـــم العثمــــــاني ــ ـــة للحكـ ــ ــــعت املنطقـ ـــــا  ضــ ـــــة، كمــ ـــالم باملنطقـ ــ ــــاليم إلاسـ ــ ـــة 61تعــ ــ ـــــت مدينـ ـــــد كانـ ،وقـ

تعـــرف ببيلـــك الغـــرب أي عاصـــمة املغـــرب العربـــي، وشـــهدت املنطقـــة حينهـــا ازدهـــاًرا " مازونـــة"

ـــــا، فكانــــــت قبلـــــة لطلــــــب لعلـــــم واملعرفــــــة
ً
ـــ.ملحوظ ـــبحت وبعـــــد الاحـــ تالل الفرنســـــ ي للجزائــــــر أصـــ

 :منطقة غليزان تابعة ملقاطعة مستغانم، والتي كانت تظم دائرتين هما

آغاليــك مســتغانم، وأغاليــك : وهــي دائــرة مســتغانم، ومــن بــين املنــاطق التابعــة: الــدائرة ألاولــى

 مينه، والشلف، وملحقة زمورة

 .ي مسلموكانت تضم آغاليك بني وراغ، وآغاليك بن: الدائرة الثانية

م املتعلــق بإنشــاء مركــز غليــزان، 1057جــانفي  24وبعــد صــدور املرســوم املــؤرخ فــي   

م بمدينة غليزان، وبموجب هذا املرسوم أصبحت غليزان بلدية 1050استقر املعمرون سنة 

 .م1005تامة منذ أول أفري  

هجــة الغليزانيــة فــي القصــة الجزائريــة امل
ّ
غــة العربّيــة الفصــحى والل

ّ
عاصــرة، قصــص توظيــف الل

 :-أنموذًجا-الهواجس وألاسرار الصغيرة ملحمد مفالح 

اعادة قراءة تراثنا ألادبي والفكري، ومعـاودة التفكيـر فيـه "تجدر إلاشارة هنا إلى أن 

بشــك  دائــم وجديــد مـــن مســتلزمات تكــوين فكـــرة دقيقــة ومتجــددة عنـــه، وعــن أبــرز مالمحـــه 

، ولقـد كشـف 62"واتنا وهويتنـا ومسـتقبلناوسماته، كما أنـه مـن دواعـي تشـكي  وعـي جديـد بـذ

كـ  نــص ينبثـق مــن "البحـث العلمـي عــن العالقـة التـي تــربط اللغـة باإلنسـان وبيئتــه، ذلـك ألن 

، فاإلبـداع العلمـي والفنـي لــيس إبداًعــا مـن العــدم، ولــذلك 66"واقــع معـين يعبـر عنـه بالضــرورة

، و يــر 64"بســات التاريخيــةيمكــن تفســيره إلــى حــد مــا علــى ضــوء الشخصــية والوســط، واملال"

الحديثــة التــي بينــت أهميــة اللغــة ودورهــا الكبيــر 65دليــ  علــى ذلــك الدراســات ألانثروبولوجيــة

 .والفعـال في دراسة  صائص ومميزات أّي مجتمع
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وتأسيًســـــا علـــــى ذلـــــك، فـــــإّن الحـــــديث عـــــن اللغـــــة املوظفـــــة فـــــي مـــــتن هـــــذه املجموعـــــة 

ب، هذا ألا ير الذي يعرف الكاتب، ويميـز بينـه القصصية يقودنا حتما إلى الحديثعن ألاسلو 

، 60"اللغـة جــواهر منثـورة منشــورة، وألاسـلوب عقــد منـتظم منهــا"وبـين غيــره مـن الكتــاب، ألّن 

أي أن اللغة ظاهـرة إنسانية عامـة أو مشـتركة بينمـا ألاسـلوب  ـاص، ولهـذا فهـو يختلـف مـن 

 .كاتب آل ر

للغـــة وألالفـــاظ والتراكيـــب النحويـــة مبـــدأ الا تيـــار ضـــمن إمكانـــات ا"فاألســـلوب هـــو 

التي تص  أحيانـا إلـى درجـة مـن الدقـة بحيـث نسـتطيع التعبيـر عنهـا باألرقـام، فنقـرر مـثال قـوة 

املــتكلم أو الكاتــب يســتخدم اللغــة اســتخداًما يقــوم "معنــى ذلــك أن 67"بعضــها ونتتبــع تطورهــا

، للتعبيــر 60"راهــا مناســبةعلــى الانتقــاء والا تيــار ويركــب جملــه ويؤلــف نصــه بالطريقــة التــي ي

 .عن فكرته أو لرسم الصورة املتخيلة في ذهنه، أو لنق  إلاحساس الذي يختلج في صدره

فهــي ، 62"اللغــة هــي الوســيلة التــي بهــا ننقــ  إلــى الغيــر أفكارنــا ووجــداننا"لــذلك تبقــى 

ملــا الوســيط الــذي يعمــ  علــى تثبيــت املفــردات، وبنــاء املعنــى، وكــذا تنظــيم عمليــات التصــوير 

ـــه  ـــ  مجتمعــ ـــه املبـــــدع دا ــ ـــه ويحســ ـــاهده ويالحظــ دون  لكـــــن-منـــــهبوصـــــفه جـــــزًء ال يتجـــــزأ -يشــ

 .املساس بعناصر السرد ألا ـرى، أي دون أن تكـون الكلمة هي البطلة دا ـ  السرد

فمـن  ـالل اللغـة الفصـيحة اسـتطاع القــاص دمحم مفـالح أن يبـين قدرتـه علـى كتابــة 

بعـض ألامثلــة الـواردة فــي  الفـن، وهــذهالكبـار فــي هـذا القصـة، محاكيـا بــذلك أسـاليب الكتــاب 

رسة
ّ
 :قصص الهواجس وألاسرار الصغيرة، إذ يقـول قصة الكراس ي الش

ـــرا وا تلفــــــت مالمحهــــــا القديمــــــة"  ـــرت املدينــــــة كثيـــ لقــــــد تخلصــــــت مــــــن حقــــــول ... تغيـــ

البرتقـــال الجميلـــة التـــي احتـــ  إلاســـمنت املســـلح أراضـــيها الخصـــبة، فنبتـــت عمـــارات حصـــرت 

ولكـن السـكان مـا زالـوا يتكلمـون عـن أزمـة السـكن الاجتمـاعي .. املدينة من الجهـات ألاربـعربوة 

هـــذا ألاســـبوع فقـــط، تجمهـــر النـــاس أمـــام مقـــر البلديـــة احتجاجـــا علـــى قائمـــة . ولجنـــة توزيعـــه

 .املستفيدين

حــ  : "فــي أزمـة السـكن وألازمـات ألا ــرى، فقـال فـي نفسـه46"عبـاس املحتـومي"وفكـر  

، ثّم "نك في ا تيار الرجال النزهاء واملخلصين والقادرين على تحم  املسؤوليةكّ  ألازمات يم

 :قال بصوت مسموع

 .41"البد من حماية أراضينا الخصبة، ثروتنا الحقيقية -
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 :ويقـول أيًضا

ـــة ويســـــرة ـــارع الرئيســـــ ي وهـــــو يلتفـــــت يمنــ توقـــــف مـــــرارا أمـــــام املقـــــاهي الصـــــا بة . وســـــار فـــــي الشــ

ـــة  واملحــــــالت الفارغــــــة، لقــــــد د لــــــت ــ ـــر"مدينـ ــ ـــه  الخيـ ــ ـــــدا" سـ ـــــدا جديـ الحــــــظ أّن الفوضــــــ ى . عهـ

وتســاءل عــن ســبب هــذه الكراهيــة .. انتشــرت فيهــا بشــك  مخيــف، والقلــوب أصــبحت قاســية

مــا ذنبــه؟ وملــاذا يحقــدون .. وهــو . التــي عمــت فجــأة بــين النــاس، فلــم يجــد لهــا أّي مبــرر معقــول 

 .42"عليه وهو مثلهم يشعر بالخوف من املجهول 

ـــدى وهكــــــذا حاوالل ــــى مـــ ـــا نفــــــق علــ ــــابقين أن يجعنـــ ــــي املثــــــالين الســ ـــالح فــ قــــــاص دمحم مفـــ

التجاوزات الخطيرة التي آلت إليها ألاوضاع في والية غليزان، فذكر لنا ظاهرة زحف إلاسمنت 

ـــر"علــــى ألاراضـــــ ي الخصــــبة الصـــــالحة للزراعـــــة، وكيــــف أّن مدينـــــة  ـــه  الخيـ ـــت " ســ ـــد أن كانــ بعــ

ـــــيات، و ا ــ ـــــأنواع الحمضـ ــ ـــا ملختلفـ ــ ــ ـــــرف بإنتاجهـ ــ ـــــرة تعـ ــ ــــوم محاصـ ــ ـــــحت اليــ ــ ـــــال، أضـ ــ ـــة البرتقـ ــ ــ صـ

باإلســمنت مــن كــّ  الجهــات، حيــث شــيدت الكثيــر مــن العمــارات مكــان حقــول ألاشــجار، كمــا 

ه بالرغم من ذلك، فإّن الوالية تعاني من مشكلة السكن، ومن مشاك  اجتماعية 
ّ
أشار إلى أن

 .أ رى 

ـــج  ، هــــو شخصــــية  ياليــــة مــــن"عبــــاس املحتــــومي"والجــــدير بالــــذكر هــــا هنــــا أّن  نسـ

 يال الكاتب، بيد أّن كّ  ما يتعلق بحياتها لـه بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة صـلة واضـحة 

لبعض املظاهر التي طبعت يوميات املجتمع الغليزاني، فعباس املحتومي كان اطارا ساميا في 

الجزائــــر العاصــــمة، تحصــــ  علــــى هــــذا املنصــــب بفضــــ  كفاءتــــه وجهــــوده فقــــط، وآمــــن ككــــّ  

ت الحماســية وســب الرجعيــة وإلامبرياليــة، كــان تقــدميا مثــ  آلا ــرين، وبعــد النــاس بالشــعارا

سنوات طويلة من الكد والجد اشترى فيال ومحال تجاريا فـي عهـد التنـازل عـن أمـالك الدولـة، 

واستفاد مؤ را من تقاعد مريح، فهو لم يسرق أحدا ولم ينتخب في أّي مجلس شعبي محلـي 

ـــ ـــد حقــ ـــا، وقــ ـــا طموحــ ـــان شخصــ ـــي كــ ـــد أن يقضـــــ ي أو وطنــ ـــه الوحيــ ـــان أملــ ـــان يتمنـــــاه، وكــ ـــا كــ ق مــ

سـنوات التقاعـد فــي هـدوء تــام، ويسـتطيع القــارئ لكـّ  القصــة أن يالحـظ أّن الحيــاة التـي كــان 

يرغــب عبـــاس املحتــومي فـــي قضــائها بعـــد التقاعـــد أصــبحت شـــيئا يســتحي  تحقيقـــه، بعـــد أن 

 تفرقت أسرته، ورفض املجتمع له، 

الفصـحى املوظفـة فـي قصـة الكراسـ ي الشرسـة تحيلنـا وتبعا لذلك، نالحظ أن اللغـة 

إلى واقع نعيشه فعال، ال إلى عالم افتراض ي ال وجود له، فحتى وإن كانت الشخصية  ياليـة، 
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نــــا نعيشـــــها 
ّ
، فمـــــنفــــأّن مجريـــــات ألاحــــداث والوقـــــائع، تجعلنــــا نتمثلهـــــا وكأن

ً
ـــة  فعــــال ـــالل اللغــ  ـ

 نستطيع تصور املعنى املقصود من القصة، 

ا  –فاللغة 
ً
أسـاس كـ  "عنصر أساسـ ي مـن العناصـر املكونـة للثقافـة، بـ  تعتبـر  -إذ

وهي بذلك  ير دلي  يهتدي به البـاحث إلـى معــالم أّي مـن املجتمعـات )أنـواع النشاط الثقـافي 

ـــــة ، ففـــــــي كـــــــ  مجتمــــــع مهمـــــــا كانـــــــت طبيعتــــــه وســـــــعته تشـــــــغ  اللغــــــة مكاًنـــــــا ذا أهميـــــــة (الحديثـ

عضــــاء هــــذا املجتمــــع، وهــــي فــــي الوقــــت نفســــه رمــــز إلــــى أساســــية، إذ هــــي أقــــوى الــــروابط بــــين أ

، ولهذا فإن دور اللغة ال يقتصـر فقـط علـى الـربط بـين أفــراد 46"حياتهم املشتركة وضمان لها

مجتمــع بعينــه، وإنمــا هــي عامــ  مهــم للــربط بــين ألاجيــال، فانتقــال الثقافــات عبــر العصــور ال 

 بهـذه الــوسيلة، وذلـك ألن 
َّ
نة بسـياقات اجتماعيـة وتاريخيـة وعـادات الكلمـات مشـحو "يـتم إال

، فالنصوص الخالدة تعطينا صورة واضحة عن املجتمع الذي انبثقت منه، فمن 44"ثقافية

نتعـــرف علـــى طبيعـــة املجتمـــع الغليزانـــي، فهـــذه " قصـــص الهـــواجس وألاســـرار الصـــغيرة" ـــالل 

يط اللثــام عــن ألا يــرة تز ــر بقــيم فنيــة وجماليــة علــى صــعيد املســتوى إلابــداعي، بوصــفها تمــ

أســـرار  و بايـــا مخفيـــة، كمـــا توضـــح الرؤيـــة أكثـــر حـــول وقـــائع وأحـــداث يعيشـــها الفـــرد وســـط 

الجماعة، وهو ألامر الذي أضفى على هذه املجموعة القصصية طابع الواقعية، كونها تنق  

لنـــا معلومـــات هامـــة عـــن الحركـــة والتفاعـــ  بـــين ألافراددا ـــ  املجتمـــع الغليزانـــي انطالقـــا مـــن 

 .فاملقهى، والشارع، واملدينة، أو القرية، وغيرها من ألاماكن البيت،

وعنـــــــد هـــــــذا املعطـــــــى بالـــــــذات، نالحـــــــظ أّن املكـــــــان فـــــــي قصـــــــص الهـــــــواجس وألاســـــــرار 

مـــــا هـــــو عنصـــــر مهـــــم وفعـــــال 
ّ
الصـــــغيرة لـــــيس مجـــــرد اطـــــار لألحـــــداث والشخصـــــيات فقـــــط، وإن

مجموعـة مـن "يشـك   بوصفه مرتبطا باألحـداث التـي تـم سـردها، كمـا نالحـظ أيًضـا أن املكـان

الخطــوط املتشــابكة املعقــدة التــي يرجــع تعقيــدها فــي الواقــع إلــى تشــابه املرجعيــات لديــه، وهــي 

تتيح مساحة جغرافية شاسعة ومتنوعة لتنـوع مصـادرها وامكاناتهـا  -كما مرَّ بنا–مرجعيات 

 عـــن دالالتـــه ا...، واملعـــروف أن الفضـــاء املكـــاني ...
ً
، 45"لحضـــارية، ال يـــأتي فـــي الغالـــب منفصـــال

لهذا فان أغلب ألاماكن التي ذكرها القاص دمحم مفالح، هي في حقيقة أمرها عبـارة عن أماكـن 

 عاش فيها، ب  واحتك فيها بالناس، 

وتأسيســـــــا علـــــــى مـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره يتضـــــــح لنـــــــا أّن القـــــــاص دمحم مفـــــــالح فـــــــي مجموعتـــــــه 

ى توظيـــف لهجتـــه القصصـــية قـــد وظـــف لغـــة عربيـــة فصـــيحة، بيـــد أننـــا وجـــدناه يلجـــأ أيضـــا إلـــ
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ألّن اســـتعمال اللغـــة وتـــداولهايرتبط فـــي أّي مجتمـــع   -وأعنـــي بـــذلك اللهجـــة الغليزانيـــة-املحليـــة 

أشّد الارتباط بطبيعة الجماعات والفئات املتواجدة فيه، وذلـك إذا أ ـذنا بعـين الاعتبـار أّن 

ســواء مــن املجتمــع مقســم إلــى طبقــات مختلفــة، فــاملجتمع الغليزانــي مــثال مقســم إلــى طبقــات 

ــا ممــا ســبق ذكــره، فــإّن اللغــة ظــاهرة 
ً
الناحيــة الثقافيــة أم مــن الناحيــة الاقتصــادية، وانطالق

اجتماعيـــة وليســـت فرديـــة تخضـــع لعوامـــ  عديـــدة أهمهـــا املقـــام، وعليـــه، وجـــدنا القـــاص دمحم 

مفــــالح فيقصــــص الهــــواجس وألاســــرار الصــــغيرة تــــارة يوظــــف اللغــــة العربيــــة الفصــــحى، وتــــارة 

 لهجة الغليزانية، أ رى يوظف ال

اللغـــة هـــي مفتـــاح املعرفـــة، وأداة التواصـــ  بـــين النـــاس »كمـــا هـــو معلـــوم لـــدينا، فـــإّن 

، والجــــدير بالــــذكر هاهنــــا هــــو أّن اللغــــة العربيــــة إلــــى جانــــب كونهــــا مــــادة ألادب 40«علــــى ألارض

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــــية، فهـ ــ ــ ــ تتعـــــــــــــرض للتغييــــــــــــر والتحــــــــــــول لـــــــــــــدواعي الاســــــــــــتعمال وتبــــــــــــدل الظـــــــــــــروف »ألاساســ

فاللغـــة مـــن حيـــث هـــي نظـــام معرضـــة كـــي »تماعيـــة مـــن عصـــر آل ـــر، وعليـــه، والاج47«الثقافيـــة

تعــــيش لفعــــ  الا تــــراق والتخريــــب الــــدائمين ولكــــن فــــي حــــدود مــــا يســــمح لهــــا بــــأن تبقــــى أرًضــــا 

لها، بــ  هــو  للتفــاهم، والتخريــب ال يلغــي مســاحة الاصــطالح، وال يلغــي حركــة الانتظــام فــي تبــدُّ

ـــ،40«حيـــــاة اللغـــــة وتطورهـــــا ـــب وهـــــو يعــ ـــه، فالكاتــ ـــة بــ ـــتج دالالت  اصــ ـــة ينــ يش أجـــــواءه الخاصــ

 .تفرضها مؤثرات البنيات الثقافية والاجتماعية املحيطة به

ـــة »ومـــــن هـــــذا املنطلـــــق، فاللغـــــة تحيـــــا وتتطـــــور باالســـــتعمال، وعليـــــه، فاللغـــــة  العربيــ

شــفيعة التعبيــر منــذ أن كانــت، ذلــك بــأّن فيهــا لغــة فصــيحة يتو هــا الكاتــب فــي كتابتــه ملتزمــة 

عراب، ولغة أ رى يقولها الناس ويستعملونها دون أن يلزموا أنفسهم عنـاء هـذه بضوابط إلا 

مــــا تعــــدى ألامــــر مســــألة إلاعــــراب إلــــى ألالفــــاظ نفســــها ، فهــــذا التســــاه  فــــي 42«الضــــوابط، وربَّ

التعام  مع اللغة والتسيب في استعمالها أدى إلى ظهور العامية والتي تشك  بـدورها مشـكلة 

ية الفصيحة املكتوبة هي غير العربية املستعملة في التخاطب، وغير وذلك ألن العرب»لغوية، 

ـه ال وجـود ملجتمـع 56«اللهجات الدارجة التي لم ترق إلى لغـة املثقفـين فـي مادتهـا ، معنـى ذلـك أنَّ

بلغــــــــة واحـــــــــدة، وأنَّ أفـــــــــراده ال يســـــــــتعملون هـــــــــذه اللغــــــــة الواحـــــــــدة بـــــــــنفس الطريقـــــــــة فـــــــــي كـــــــــ  

ـــة وهـــي وجـــود لغـــة فصـــيحة ولغـــة املجتمـــع اللغـــو »املقامـــات؛أي إنَّ  ي يتصـــف بالثنائيـــة اللغويَّ

ــة وهــذه ظــاهرة طبيعيــة منتشــرة فــي كــّ ِ لغــات العــالم
مــا يــنظم فــي "، ونقصــد بالعاميــة 51«عاميَّ

،ومن النماذ  52"اللغة العـامة بال مالحظة إلاعـراب أو اللغة وأن يؤتى باأللفاظ كما ينطق بها
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" قصـص الهـواجس وألاسـرار الصـغيرة"عته القصصية الدالة على توظيف العامية في مجمو 

 :ما وجدناه في قصة طلب زوا ، التي يقول فيها

 .56وهأنذا بين نارين -

 .54ما العالية"زوجة ابي  -

 .55"أنت كه  مخرف: "زامبي الخبيث قال لي بتحد -

 وها أنا ذا، وزوجة أبي أمي العالية، وأنت كه   رف: فكان الصواب أن يقـول 

 :فنجد قوله" املرآة"أما في قصة 

 :أقول لها" 

 .أقسم باهلل ما سرقت... لم أسرق 

 :وتلين لهجة والدتي

 .50أين وضعت محفظة النقود؟...  برني

وفي هذا النموذ  ألفينا دمحم مفالح يعمد إلى جعـ  شخصـيات قصـته واقعيـة أكثـر، 

نحــــو ( القـــارئ )الـــذي اتبعـــه فـــي أداء الكلمـــات إلـــى املتلقـــي  هـــو ألاســـلوبو يـــر دليـــ  علـــى ذلـــك 

 . برني بدال من أ برني: قوله

نــــا وجــــدنا دمحم مفــــالح فــــي قصــــة 
ّ
يلجــــأ إلــــى " فــــي زمــــن الحلــــم والانتظــــار... جلــــول "كمــــا أن

 قوله
ً
في لحظة الفراغ يتضاءل جلـول ويصـبح ضـحية : "توظيف العامية بكثرة، من ذلك مثال

، ...تقطــه عينــاه الزائغتــانيجلــس علــى عتبــة البيــت املتواضــع منتظــرا مــا تل... ألوهامــه الغريبــة

ه يكره املعلمين، ما زال ... فيه أنا وأ والي... الطوب أحمر ياللي: "وهو يردد أغنيته املفضلة
ّ
إن

عنفـــه املعلـــم الـــذي نســـ ي "... ســـعيد زموشـــ ي"يتـــذكر جيـــدا اليـــوم الـــذي طـــرد فيـــه مـــن مدرســـة 

 :شتمه قائال... اسمه

 .يلعن باباك

 :ملنضدة ورمى بها املعلم وهو يصرخ باكياقام جلول، وأ ر  محفظته من در  ا

 ملاذا تسب أبي املرحوم؟

 .ثم فّر من القسم

ــــيكم.. تفـــــوه ــــوه علـ ... هـــــه. شـــــعر بصـــــداع حـــــاد أرجـــــع ســـــببه إلـــــى صـــــياح ألاطفـــــال...تفـ

عجيــب هــو عــالم هـــذا الحــي الــذي يلـــد صــغاره فــي أيـــام الشــتاء، وفــي الصـــيف الحــار ترمــي بهـــم 
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ـــا إلــــى ال ـــبه عرايـ ـــة شـ شــــارع، وتـــــابع جلــــول الكــــرة الورقيــــة التــــي كانــــت تتقاذفهـــــا البيــــوت الطينيـ

ـــغيرة ـــعوبة.. ألاقـــــدام الصــ ـــر... تـــــنفس بصــ ـــه الغبـــــار، وتعـــــالى صـــــياح الصـــــغار أكثــ ، وقـــــام ... نقــ

 :دوت ضحكات ألاطفال البريئة وردد بعضهم.. متجهم الوجه وهو يهددهم بقبضة يمناه

 ياجلول .. قيق.. قيق

 :ويرد بعضهم آلا ر

 .57"البهلول يا .. قيق.. قيق

غــــة عربيــــة فصــــيحة فــــي قصــــة 
ّ
وتبعــــا لــــذلك نالحــــظ أّن القــــاص دمحم مفــــالح قــــد وظفل

نـــــا ألفينـــــاهيوظف إلـــــى جانبهـــــا اللهجةالغليزانيـــــة "فـــــي زمـــــن الحلـــــم والانتظـــــار... جلـــــول "
ّ
، كمـــــا أن

الكتابة بالعامية في الخطاب السردي أو توظيفها فيـه قـد يكـون لغـرض "، ذلك ألّن (العامية)

صــــول إلــــى واقعيــــة الحــــدث وصــــدقه، وقــــد يكــــون مراعــــاة لحــــال املــــتكلم أو مناسبـــــة جمــــالي للو 

ـــين الاعتبــــار 52"لوضــــعية املتلقــــي ـــر لغتــــه"، وإذا أ ــــذنا بعـ ــــوف 06"أن لكــــ  عصـ ، فــــان ذلــــك سـ

فــــي إلادراك »يقودنــــا حتًمــــا للتعامــــ  مــــع اللغــــة فــــي الخطــــاب القصصــــ ي مــــن مبــــدأ أولــــي يتبلــــور 

ي فهــم انعكـــاس فلسـفة الكاتــب الحياتيـة ونظرتــه لإلنســان العميـق لرابطــة اللغـة والفكــرة، وفـ

،فاللغة تجسد فكر الكاتب وتعكس وعيه ونظرته لك  01"واملجتمع على بناء الكالم من عنده

يصــور "مــا يحــيط بــه، ولعلنــا ال نبــالغ إذا مــا قلنــا إّن القــاص دمحم مفــالح اســتطاع وبجــدارة أن 

،لــذلك 02"ذي يحملـه طابًعـا مطابًقـا للغـة فـي الحيـاةالــ... لنـا الحيـاة بمفهومهـا الشـام  فـي نصـه

ـــالح  ــ ــــاص دمحم مفـ ــــظ أن القــ ـــــاإلعراب "نالحــ ـــ  بــ ــ ــــو أ ـ ـــة، ولــ ــ ـــــناعة اللفظيـ ـــــال الصـ ــــي اهمــ ــــالغ فــ يبــ

ــــا ال يلتــــزم فيهــــا بقواعــــد 06"واســـتعم  العــــامي مــــن ألالفــــاظ
ً
، فكثيــــًرا مــــا يــــورد دمحم مفــــالح ألفاظ

 
ً
فيـــه أنـــا وأ ـــوالي، ... لطـــوب أحمـــر ياللـــيا: الاعـــراب، فكأنـــه يتحـــدث ال يكتـــب، نحـــو قولـــه مـــثال

 ، "يا البهلول .. قيق.. يا جلولقيق.. قيق.. تفوه عليكم،قيق.. ويلعن باباك،تفوه

ونحــن نعلــم جميًعــا أن العاميــة فــي الثقافــة العربيــة لهــا موقــع مهمــش إذا مــا قورنــت 

لقـــدر، ومـــن أجــــ  كـــ  ذلـــك يجـــب أن تكــــون اللغـــة عظيمـــة الشـــأن رفيعـــة ا"باللغــــة الفصـــحى، 

لـدى كـ  ألامـة ألنهـا مضـطرب تاريخهـا وحضـارتها، وجـراب رقيهـا : كريمة املكانة، عاليـة القيمـة

ِة إلابداع، أو للغة في إلابداع، 
َ
غ
ُ
ة ِلل

َ
وانحطاطها، ومن أج  ذلك كله يجب أن نعير أهمية بالغ

 ب
َّ
اللغــة، وال وذلـك علـى أسـاس أنهـا هـي مـادة هــذا إلابـداع وجمالـه، ومـرآة  يالـه، فـال  يـال إال

 باللغــــــة
َّ
، وتجـــــدر إلاشــــــارة هنــــــا إلـــــى أن هــــــذاإلا الل بقواعــــــد إلاعـــــراب إلــــــى جانــــــب 50"جمـــــال إال
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، املحافظـة ...يفسد اللغة ويضيعها فيجب مع تـوخي السـهولة"استعمال العامي من ألالفاظ 

ال يعنـــي "، ألن القـــول بضـــرورة البســـاطة والســهولة فـــي التعبيـــر 04"علــى قواعـــد اللغـــة وروابطهــا

أبــدا أن نقــاد املغــرب العـــربي يــدعون إلــى اســتخدام العاميــة، فالبســاطة تختلــف عــن العاميــة 

ا تالفا جوهريا، ألنها ال تعني أكثر من السالسة وعـدم التعقيد والتكلف في التعبير، في حين 

ذلـك ألن ، 05"أن العامية لهجة تختلف في كثير من مفرداتها وتراكيبهـا وأسـاليبها عـن الفصـحى

نشأ في "فقد .ة العـربية الفصيحة حتى ولو كانت بسيطة تلتزم بقواعد وضوابط الاعراباللغ

النثـر أسلـــوب عصــري بسـيط ال يــرى أصــحابه حاجـة إلــى تنميــق العبـارة، والتــأنق فــي التركيــب، 

، بحيـــث ال يجهـــد 00"وإنمـــا يجعلــــون همهـــم إيضـــاح املعنـــى وإيصـــاله إلـــى ذهـــن القــــارئ بســـهولة

 .لبحث عن معنى النص الذي يقرأهالقـارئ نفسه في ا

لغـــة الزمـــان "ومـــن  ـــالل مـــا تقـــدم يتضـــح لنـــا يقيًنـــا أن لغـــة القـــاص دمحم مفـــالح هـــي  

واملكــان ولغــة املجتمــع أي أنهــا لغــة واقعيــة ولغــة اجتماعيــة علــى حــد تعبيــر املعاصــرين، أو هــي 

، واســــتناًدا إلــــى 07"لغــــة املــــوروث الثقــــافي، ولغــــة املحــــيط أو البيئــــة الاجتماعيــــة التــــي يحيــــا فيهــــا

ذلــــك، فــــإن دمحم مفــــالح لــــم يلتــــزم بقواعــــد إلاعــــراب، فــــرغم أن عبارتــــه فصــــيحة فإنــــه كثيــــًرا مــــا 

ا عامًيا ال يخضع لقواعد إلاعراب
ً
 .يسوق الجملة سوق

فـــــي  تـــــام هـــــذه الورقـــــة البحثيـــــة إلـــــى جملـــــة مـــــن النتـــــائج نحـــــاول  نتوصـــــ : الخاتمـــــة

 :تلخيصها فيما يلي

تـــي ألفهـــا دمحم مفـــالح كثيـــرة ومتنوعة اصـــة منهـــا القصصـــية، وهـــو مـــا أّن ألاعمـــال الســـردية ال -

 .قصص الهواجس وألاسرار الصغيرة"ملسناه في مجموعته 

ثراء هذه ألا يرة بقيم فنية وجمالية تأهلها ألن تزاحم نظيراتها على رفـوف املكتبـات الصـعيد  -

 .املحلي والوطني وملا ال العربي

تنمجموعتــه القصصــية ال يعنــي أبــًدا أنــه لــم يوظــف اللغــة اســتعمال دمحم مفــالح للعاميــة فــي م -

ـــي تضــــــمنتها  ـــم القصــــــص التـــ ـــي معظــ ــــح فـــ ـــ  واضـــ ــ ـــك بشكــ ـــر ذلــ ــ ـــث يظهــ ـــيحة، حيـــ العربيـــــة الفصـــ

نالحظ أنه وظف ألفاظه بعناية، فجاءت مـوحية معبرة  حيث-كما سبق وأشرنـا  –املجموعة

 عما كان يريد الافصاح عنه، 

مفـــالح فـــي مجموعتـــه القصصـــية، و يـــر دليـــ  علـــى ذلـــك هـــو  تنـــوع املواضـــيع التـــي عالجهـــا دمحم -

 .تنوع الوقائع وألاحداث املستمد من الواقع املعيش فعال دا   املجتمع الغليزاني
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الاهتمام بانتقاء أبطال املجموعة القصصية، بـ  والتركيـز علـى جعـ  أسـمائها تتضـمن أبعـاد  -

حميد العمالق، عبد الهادي : "مث ودالالت أ رى، وإن اقتض ى ألامر تسميتها بأسماء غريبة 

 .النوم، عباس املحتومي، علي املزلوط، وغيرهم

نــا وجــدنا بينهــا قاســما   -
ّ
 أن
ّ
فــرغم ا ــتالف املواضــع فــي قصــص الهــواجس وألاســرار الصــغيرة إال

مشتركا، يتمث  في كونها تعم  على تقديم لوحات عن شخصيات ضمن الهيك  العام للحيـاة 

 .اليومية

نــــــا الح -
ّ
ـــــص "ظنــــــا أّن القــــــاص دمحم مفــــــالح قــــــد أضــــــفى علــــــى مجموعتــــــه القصصــــــية كمــــــا أن قصـ

ـــغيرة ــ ــ ـــــرار الصــ ــ ــــواجس وألاســ ــ طابعـــــــــا تشـــــــــاؤميا، تجســـــــــده رتابـــــــــة الحيـــــــــاة بكـــــــــ  متطلباتهـــــــــا " الهـــ

 وتناقضاتها، 

 :هوامش الدراسة

م، بمدينــــة 1256روائــــي وقــــاص وباحــــث فــــي التــــراث الجزائــــري، وهــــو مــــن مواليــــد ســــنة : دمحم مفــــالح-1

ابقا كنقــابي ونائــب بــاملجلس الشــعبي الــوطني، وبــدأت أناملــه فــي مداعبــة القلــم منــذ غليــزان، عمــ  ســ

قصـــص ( 66)مجـــاميع قصصـــية، و( 66)روايـــة، و( 11) -حســـب علمـــي–م، إذ صـــدرت لـــه 1206عـــام 

 .أبحاث في تاريخ الجزائر وفي تراثها التليد( 67)موجهة لألطفال، و

مفــــالح عــــن دار الكــــوثر للنشــــر والتوزيــــع، ملحمــــد " قصــــص الهــــواجس وألاســــرار الصــــغيرة"صــــدرت -2

 .م2616، 61الجزائر، ط

رســة"-6
ّ
التــي صــدرت عــن  القصصــية ملحمــد مفــالح، هــو عنــوان إلحــدى مجموعاتــه" الكراســ ي الش

 .م2662منشورات مديرية الثقافة لوالية معسكر، الجزائر، 

صــــدرت عــــن  التـــي القصصـــية ملحمـــد مفــــالح، هــــو عنـــوان إلحــــدى مجموعاتـــه" أســـرار املدينــــة" -4

 .م1221، 61املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

التـــي صـــدرت عـــن  القصصـــية ملحمـــد مفـــالح، هـــو عنـــوان إلحـــدى مجموعاتـــه" قصـــص الســـائق" -5

 .م1206، 61املؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

رســـة"، تقـــديم قـــراءة فـــي "قصـــص الهـــواجس وألاســـرار الصـــغيرة"يراجـــع دمحم مفـــالح، -0
ّ
" الكراســـ ي الش

 .65م، ص2616، 61ملحمد مفالح بقلم دمحم بشير بويجرة، دار الكوثر للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

 .72سورة الفرقان آلاية رقم -7

 .6/04سنن النسائي، : ، والنسائي2/0البخاري، صحيح البخاري،  -0

 .66ت، ص/ ط، د/ابن جني، الخصائص، تحقيق دمحم علي النجار، دار الهدى، بيروت، د-2
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 .102م، ص1200ط، /إبراهيم السامرائي، فقه اللغة املقارن، بيروت، د -16

 -هـــ1424، 61دمحم عبــد هللا عطــوات، اللغــة الفصــحى والعاميــة، دار النهضــة العربيــة، بيــروت، ط-11

 .  16، 12م، ص2666

 .16يراجع نفس املرجع، ص-12

 .ـه 400توفى سنة هو ألامير أبو عبد هللا بن دمحم بن سنان الخفاجي الحلبي امل -*

ســـــــهام مـــــــادن، الفصـــــــحى والعاميـــــــة وعالقتهمـــــــا فـــــــي اســـــــتعماالت النـــــــاطقين الجزائـــــــريين، املرجـــــــع  -16

 .65السابق، ص

ت، /، د11، دار املعــارف، مصــر، ط62شــوقي ضــيف، تــاريخ ألادب العربــي، العصــر إلاســالمي،  -14

 .61ص

 . 62سورة الكجر، آلاية -15

ة، اللغـة القوميـة، واللغـة الرسـمية، بمصـطلحات مترادفـة، اللغة الفصيح»ليست املصطلحات -10

أي رمـــز للُهويـــة السياســـية )فالصـــلة بينهـــا تكمـــن فـــي أن أيـــة لغـــة يقبـــ  بهـــا املتحـــدثون كرمـــز للقوميـــة 

، أو أن تكــــون الحكومــــة قــــد ا تارتهــــا مــــن أجــــ  الاســــتعمال الرســــمي تنــــزع ألن تكــــون اللغــــة (والثقافيــــة

ا أم  ــــالف ذلــــك، كشــــرط مســــبق، أو كنتيجــــة لهــــذه الحقيقــــة الفصــــيحة، ســــواء أكــــان هــــذا متعمــــًد 

بالـذات أمــا عكـس هــذه العالقــة فـأمر غيــر وارد، حيـث أن هنــاك لغــات علـى قــدر كبيـر  مــن الفصــاحة 

دمحم : ، يراجـع جـون لـوينز، اللغـة واللغويـات، تـر«والرتابة ال تندر  ضمن اللغـات القوميـة أو الرسـمية

 .252م،ص2662 -ـ ه1466، 61زيع، ألاردن،طالعناني، دار جرير للنشر والتو 

سهام مادن، الفصحى والعامية وعالقتهما في اسـتعماالت النـاطقين الجزائـريين، املرجـع السـابق، -17

 .20ص

 .22، 20يراجع نفس املرجع، ص-10

علينـــــا أن نعتـــــرف أن لكـــــ  شـــــخص لهجتـــــه الخاصـــــة، أو كمـــــا يســـــميها اللغويـــــون لغوتـــــه الفرديـــــة، -12

ة فردية عن أية لغوة فرديـة أ ـرى، طبعـا فـي مفرداتهـا ولفظهـا وربمـا فـي قواعـدها إلـى وتختلف ك  لغو 

درجـــة أقــــ ، وبإضــــافة إلــــى ذلــــك، فـــإن اللغــــوة الفرديــــة ال تثبــــت نهائيــــا وعلـــى نحــــو حاســــم فــــي نهايــــة مــــا 

نعتبــره عــادة فتــرة الاكتســاب اللغــوي، بــ  أنهــا عرضــة للتعــدي  والتوســيع طيلــة حياتهــا، يراجــع جــون 

 .40، املرجع السابق، ص61دمحم العناني، ط: ، اللغة واللغويات، ترلوينز

 .672م،ص1226ط، /، موفم للنشر، لبنان،د64جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية،   -26

 .464املرجع نفسه، ص-21
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دمحم مصــــــــــايف، النقـــــــــــد ألادبـــــــــــي الحـــــــــــديث فـــــــــــي املغـــــــــــرب العربـــــــــــي، املؤسســـــــــــة الوطنيـــــــــــة للكتـــــــــــاب، -22

 ،641م، ص1204، 62الجزائر،ط

 (.لهج)، مادة 215 -5/214ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -26

سهام مادن، الفصحى والعامية وعالقتهما في اسـتعماالت النـاطقين الجزائـريين، املرجـع السـابق، -24

 .66ص

 .60املرجع نفسه، ص-25

، ويراجــــع 66صم، 2662يراجــــع مجلــــة ألــــوان غليــــزان، وزارة الثقافــــة، مديريــــة الثقافــــة، جويليــــة-20

أيًضا مجلة ألافق فـي اللغـة وألادب، مجلـة جامعيـة علميـة محكمـة تصـدر عـن معهـد آلاداب واللغـات 

 .27م، ص2612، جويلية، 61الجزائر، ع/ باملركز الجامعي لغليزان

 .ألف سنة قب  امليالد 25ألف إلى  76ما بين -27

 سنة قب  امليالد 2666إلى  5666ما بين -20

وقــــــد مكـــــــث ". ، ويلــــــ "مينــــــا غليــــــزان"، و"وادي ارهيــــــو أو جديويـــــــة"الرومــــــاني فــــــي  تمركــــــز الجــــــيش-22

أطــالل مينــا قــرب غليــزان، وحالًيــا  -: الرومــان فــي املنطقــة قرابــة  مســة قــرون، ومــن آثــارهم باملنطقــة

 .يطلق على املنطقة اسم برمادية

 .أطالل واريزان -

 ".بلدية سيدي أدمحم بن علي"أطالل بأم الطبول  -

 ".بلدية عمي موس ى"كاوى  قصر -

 .67، 60يراجع مجلة ألوان غليزان، وزارة الثقافة، ص". بلدية يل "بقايا أثرية بدوار الرمادي  -

 .20يراجع مجلة ألافق في اللغة وألادب، املرجع نفسه، ص-66

 :ونذكر من بين آثار العثمانيين بمنطقة غليزان ما يلي-61

 .إنجازه  الل القرن السابع عشر امليالديالسد العثماني بغليزان والذي تم  -

والتـــي تضـــم قبـــر ابنـــة امللـــك إســـحاق أ ـــو  يـــر الـــدين بربـــروس "املقبـــرة العثمانيـــة بقلعـــة بنـــي راشـــد  -

 .67، 60م، يراجع مجلة ألوان غليزان، وزارة الثقافة، ص1510سنة 

، 61ي، املغــــرب، ط، الكــــالم والخبــــر، مقدمــــة للســــرد العربي،املركــــز الثقــــافي العربــــيقطــــين ســــعيد-62

 .15م،ص1227

حســــــين  مــــــري، نظريــــــة الــــــنص مــــــن بنيــــــة املعنــــــى إلــــــى ســــــيميائية الــــــدال، منشــــــورات الا ــــــتالف، -66

 .200م،ص2667-هـ1420، 61الجزائر، ط
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، 66دمحم يعقــوبي، الــوجيز فــي الفلسفـــة، مطبعـــة الشركـــة الوطنيـــة للنشـــر والتوزيـــع، الجزائــر، ط-64

 .125ص.م1276

 ...يهتم بك  ما يخص إلانسان، كاللغة، اللباس، العادات والتقاليد : اسةهو علم إلان-65

عبد املالك مرتاض، الكتابة من موقع العدم، مساءالت حـول نظريـة الكتابـة، دار الغـرب للنشـر -60

 .02م، ص2666ط، /والتوزيع، وهران، د

، 1لونجمـــان، ط صـــالح فضـــ ، بالغـــة الخطـــاب وعلـــم الـــنص، الشـــركة املصـــرية العامليـــة للنشـــر،-67

 .675ص. م1220

 .2ص.م2666، 61موس ى سامح ربابعة، ألاسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي، ألاردن، ط-60

عبد العزيز عبد املجيد، اللغة العربيـة أصـولها النفسـية وطـرق تدريسـها، ناحيـة التحصـي ، دار -62

 .67ص.م61،1200املعارف، ط

 .كراس ي الشرسة ملحمد مفالحهو بط  قصة ال: عباس املحتومي-46

 .46، املصدر نفسه، ص"قصص الهواجس وألاسرار الصغيرة"دمحم مفالح، -41

 .44املصدر نفسه، ص-42

 .146إبراهيم السامرائي، التطور اللغوي التاريخي، املرجع نفسه،ص-46

 .12م،ص1270ط، /عبد املنعم تليمة، مقدمة في نظرية ألادب، دار الثقافة، القاهرة،د-44

ثنـــاء أنـــس الوجـــود، قـــراءات نقديـــة فـــي القصـــة املعاصـــرة، دار قبـــاء، للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، -45

 .47م، ص2666ط، /القاهرة، د

، حــوارات ثقافيــة فـي الروايــة والنقــد والقصــة والفلســفة، حــوار مــع 1كمـال الريــاحي، كتــاب عمــان-40

 .55م، ص2666دنية، تونس، ، الرأي مطابع املؤسسة الصحافية ألار 112عبد املالك مرتاض، ع

عبـــــد هللا إبـــــراهيم، الســـــردية العربيـــــة الحديثـــــة، تفكيـــــك الخطـــــاب الاســـــتعماري وإعـــــادة تفســـــير -47

 .22م، ص2666،  61النشأة، املركز الثقافي العربي، املغرب،ط

 .62م،ص1206، 61العيد يمنى، في معرفة النص، منشورات دار آلافاق الجديدة، لبنان،ط-40

لســـــــامرائي، التطـــــــور اللغـــــــوي التـــــــاريخي، دار ألانـــــــدلس، للطباعـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــع، إبـــــــراهيم ا -42

 .50م، ص1206، 66بيروت،ط

 .02املرجع نفسه، ص-56

ســهام مــادن، الفصــحى والعاميــة وعالقتهمــا فــي اســتعماالت النــاطقين الجزائــريين، مؤسســة كنــوز -51

 .62م، ص2611 -ه1462ط، / الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، د

 .672م، ص1226، 4ط، موفم للنشر، لبنان،  /جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، د-52
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 .267، املصدر نفسه، ص"قصص الهواجس وألاسرار الصغيرة"دمحم مفالح، -56

 .211املصدر نفسه، ص-54

 .214املصدر نفسه، ص-55

 .266املصدر نفسه، ص-50

 .651، 656، 642املصدر نفسه، ص-57

تحرشــــ ي، العاميــــة فــــي الخطــــاب الســــردي الجزائــــري، عبــــد املالــــك مرتــــاض، والســــائح الحبيــــب دمحم -52

 .72م،ص2667، مجلة دراسات جزائرية، 4/5كنموذجين، 

دمحم مصــــايف، النقــــد ألادبــــي الحــــديث فــــي املغــــرب العربــــي، املؤسســــة الوطنيــــة للكتــــاب، الجزائــــر، -06

 .641م، ص1204، 62ط

. ت/ط، د/حيـــاة شـــرارة، وزارة الثقافـــة، بغـــداد، د. د: ســـلوبية، تـــرألافكـــار وألا : تشيتشـــرين، أ، ف-01

 .65ص

مرشــد أحمــد، املكــان واملنظــور الفنــي فــي روايــات عبــد الــرحمن منيــف، دار القلــم العربــي، حلــب، -02

 .167، 160م، ص 1220-هـ1410، 61ط

 .464جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، املرجع نفسه،ص-06

 .145رتاض، في نظرية الرواية، املرجع نفسه، صعبد املالك م-50

 .464املرجع نفسه، ص-04

 .642دمحم مصايف، النقد ألادبي الحديث في املغرب العربي، املرجع نفسه، ص-05

 .464جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، نفس املرجع، ص-00

دولـــة الفاطميـــة، املرجـــع نفســـه، العربـــي دحـــو، ألادب فـــي املغـــرب العربـــي، مـــن النشـــأة إلـــى قيـــام ال-07

 .126ص
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 تداولية اللهجة الجزائرية في الرواية الجزائرية املعاصرة

 رواية ذاكرة الجسد ألحالم مستغان ي أنموذجا

 فاطمة سيدي عومر: الباحثة   

 أحمد بن بلة  1جامعة وهران 

 : امللخص

ــرة عــن الواقــع، يتخــذها ا        اللغــة هــي وســيلة معّبِ
ــا يجــول فــي  ــاطره مــن إنَّ ــر عمَّ لروائــي ليعّبِ

ـــة  ــ ـــــا الاجتماعيــ ـــــية، ومنهــ ـــــا السياســ ـــة ومنهــ ــ ـــا الدينيــ ــ ــــة منهــ ــــات مختلفـــ ـــــادئ و لفيـــ ـــــيس ومبــ أحاســ

والاقتصادية والثقافية، وأ رى قد تجمع بينها كلها، هذه اللغة قد تكون فصحى، وقـد تكـون 

املتلقــــي يكتســـب لغتــــين، ، هــــذه الثنائيـــة اللغويــــة التـــي قــــد تجعـــ  (اللهجــــة الجزائريـــة )عاميـــة 

ـــه املحليـــــة ـــة لهجتــ ـــه ألام والثانيــ غـــــوي كـــــان نتيجـــــة تـــــدا   اللغـــــات . ألاولـــــى لغتــ
ُّ
د الل هـــــذا التعـــــدُّ

واللهجـــات املحليـــة، وتنـــوع ألانظمـــة اللغويـــة، وأنســـاقها دا ـــ  املنطقـــة الواحـــدة، كمـــا ســـاهم 

  واملرســ  إليــه، هــذا التعــّدد فــي إثــراء اللغــة وإغنائهــا، كــ  ذلــك مــن أجــ  التواصــ  بــين املرســ

 .لتحقيق غاية التواص  الاجتماعي

 .اللهجة الجزائرية، الازدواجية اللغوية، العربية الفصحى: الكلمات إلافتتاحية

إنَّ اللغـــة هـــي وســـيلة تعبيـــر عـــن الواقـــع املعـــيش، يمتطيهـــا الروائـــي ليعّبـــر عـــن عـــوالم الروايـــة، 

شــير إلــى كلمــات أ ــرى فقــط، ولكــن إلــى اللغــة ال ت: يقــول الناقــد ألامريكــي ألبــرت كــوت" ولهــذا 

 
َّ
تـــي تقــدمها اللغـــة فـــي روايــة ال تأ ـــذ مكانتهـــا القصصـــية إال

ّ
مشــار إليـــه فـــي الواقــع، واملشـــاهد ال

 (1)" بقدر ما ينبغي أن تكون صدى لحقيقة في الواقع

ذلك ألنَّ وظيفة اللغـة هـي تحقيـق التواصـ  بـين الكاتـب واملتلقـي، هـذه الوظيفـة تكـون أعمـق 

والتعبيــــر فــــي اللغــــة يشــــم  كــــ  صــــورة " عمليــــة الفنيــــة  صوصــــا فــــي الخطــــاب الســــردي، فــــي ال

، (2)" لفظيـــة ذات داللـــة، ولكنـــه ال يصـــبح عمـــال أدبيـــا إال حـــين يتنـــاول تجربـــة شـــعورية معّينـــة

فرمزية اللغة وإلايحاءات الكثيرة التي يشع بها الـدال ويختزنهـا املـدلول، ليصـبح عـالم الروايـة 

حث من يكتشف أغواره، وينقب عن ثرواته املدفونة تحت الكلمات املتراصة عاملا مجهوال يب

فــــي ظــــاهره، ربمــــا كــــان للّناقــــد الجزائــــري حــــظ عظــــيم وهــــو ُيحــــاول تفكيــــك عناصــــر الخطــــاب 

السردي الجزائر، يدرك أسراره، ويظهر جمالياتـه، ويعكـس للقـارئ الصـورة الفنيـة فـي لوحـة 
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فنيــــة قــــد تجمــــع بــــين شــــكلين لغــــويين، هــــذا الازدوا  هــــذه الصــــورة ال (3).زيتيــــة جذابــــة ومثيــــرة

ـــــــه تنــافس بــين نــوعيين لغــويين للغــة واحــدة، ولكــّ ٍ منهــا  Fergusonفرجيســون اللغــوي يــراه 
ّ
أن

وضع  اص في التعام  معه من قب  ألافراد، حيث أطلـق فرجيسـون علـى ألاولـى اللغـة العليـا 

  (4)والثانية باللهجة الدنيا

ع فـي اســتعمال اللغـة هـو مسـألة طبيعيــة بمـا أنَّ الازدواجيـة اللغويـة ظــاهرة كمـا أنَّ هـذا التنـو 

قائمــــة بــــين اللغــــة ألام أي اللغــــة القوميــــة وبــــين اللهجــــة، كمــــا هــــو الحــــال بــــين اللغــــة الدارجــــة 

ـــحى ( العاميــــة) ـــين اللغــــة الفصـ ـــة وبـ ـــة القياســــية( ألادبيــــة)العربيـ ـــي تســــمى باللغـ ـــا أن (5)التـ ، كمـ

تـــي تضـــم  عـــّدة لهجـــات، لكـــ  منهـــا  صائصـــها، ولكنهـــا هـــي البيئـــة ألاو " اللغـــة 
ّ
ســـع و ألاشـــم  ال

تـــي تيســـر اتصـــال أفـــراد هـــذه البيئـــات، 
ّ
تشـــترك جميعـــا فـــي مجموعـــة مـــن الظـــواهر اللغويـــة، ال

تـــي تتـــألف مـــن عـــّدة لهجـــات هـــي التـــي اصـــطلح علـــى 
ّ
بعضـــهم بـــبعض، وتلـــك البيئـــة الشـــاملة ال

جـد اللهجـة تسـمى بالعاميـة أو املنطوقـة أو املحكيـة  كما. (6)( " اللسان)أو ( اللغة: )تسميتها بـ

ـــــذي يســـــتعمله عامـــــة النـــــاس مشـــــافهة فـــــي حيـــــاتهم : " أو املحليـــــة أو الّدارجـــــة، وهـــــي
ّ
ســـــان ال

ّ
الل

هـي تلـك اللهجـة التـي يكتسـبها إلانسـان فـي . (7)" اليومية لقضاء حاجـاتهم والتفـاهم فيمـا بيـنهم

ي يحــدث مــن حولــه، وتختلــف هــذه اللهجــة مــن بدايــة حياتــه متــأثرا بالتواصــ  الاجتمــاعي الــذ

فهــــي سلســــة الفهــــم فــــي الشــــرق قريبــــة للهجــــة أهــــ  تــــونس، وهــــي أصــــعب " منطقــــة إلــــى أ ــــرى، 

للفهــم بـــالغرب وقريبـــة للهجـــة املغـــرب، وتجـــدها معتدلــة بالوســـط، أّمـــا أقربهـــا إلـــى العربيـــة هـــي 

للكلمـات الد يلـة و اصـة اللهجات املتداولة في البوادي وفي الجنوب، وأّما أكثرها اسـتعماال 

 .فلك  لهجة  صوصيتها ومالمحها. (8)..." الفرنسية منها هي لهجات املدن الكبرى 

 :دور الازذواجية اللغوية في إثراء اللغة

تــــي عرفــــت الازدواجيـــة اللغويــــة هــــو : يمكننـــا القــــول 
ّ
إنَّ القاســــم املشـــترك بــــين كــــ  التعـــاريف ال

فــي اللغـة العربيـة، وهـذا جسـدته الروائيـة أحــالم الفصـحى واللهجـة العاميـة : اسـتعمال لغتـين

مستغانمي في روايتها ذاكرة الجسد،  حيث زاوجت بين العربيـة الفصـحى واللهجـة الجزائريـة، 

هــذه الجملــة . ؟ واشــك... وســيالك بلهجــة قســنطينية افتقــدتها : " إذ نلمــس ذلــك فــي قولهــا

غــــة العرب
ّ
ـــحى جمعــــت بــــين نظــــامين مــــن اللغــــة، فــــالجزء ألاول بالل وســــيالك بلهجــــة )يــــة الفصـ

، هذه ألا يرة هي جملة (واشك؟)أّما الثاني فكان بالعامية الجزائرية  ،(قسنطينية افتقدتها

تــي أنشــأها (ك)، والضــمير واشاســتفهامية متكونــة مــن أداة الاســتفهام 
ّ
، هــذه هــي العاميــة ال
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مســتغانمي إحــدى  وأحــالم. فهــي لغــة البيــت والشــارع. املجتمــع الجزائــري للتواصــ  بــين أفــراده

نـــا نجـــدها تســـتعم  
ّ
فـــت الشخصـــيات الجزائريـــة فـــي مختلـــف رواياتهـــا، فإن

ّ
الروائيـــات التـــي وظ

أحببــت ذلـــك : " العاميــة الجزائريــة، كمــا تســتعم  الفصـــحى، وتكمــن هــذه املزاوجــة فـــي قولهــا

تــي ت ســلق جــدران حديقتــه 
ّ
واش راك يــا ... واشــك أمــا الزهــرة ؟... البيــت بــدوالي العنــب ال

فاســــتخدام الفصــــحى قــــد يجعــــ  قــــراءة . (9) "جــــوز يــــا ولــــدي جــــوز ... ع الســــالمة  ؟..ي ولــــد

الروايــة مقبولــة، وفــي الوقــت نفســه تســتلزم لغــة ثانيــة يســتعملها ألاشــخاص دا ــ  الروايــة، 

ـــ  ألاحــــوال  ـــة فـــــي كـ ـــة نهائيـ ـــت لغــ ـــحى ليسـ ، فاســـــتعمال العاميــــة كـــــان ضــــرورة ملحـــــة (11)فالفصـ

 .قعيةتفرضها الرواية لتصبح أكثر وا

واش بيـــك، ... وه نســـتعرف بيـــك...رائـــع ناصـــر : " كمــا نجـــد تلـــك املزاوجـــة اللغويــة فـــي قولهـــا

، (11) "شـفت واحـد ميـروحش لعـرس اختـو، واش يقولـو النـاس ... هبلـت نـت تـاني، عيـب، 

ها تد   ضمن لغة التخاطب اليومي 
ّ
غـة التـي تطـرق إليهـا العقـاد . (12)هذه التعابير كل

ّ
هذه الل

 فــي كــّلِ أمــة لغــة كتابيــة ولغــة حــديث، وفــي كــل أّمــة كــالم لــه قواعــد وأصــول، : " هفــي قولــ
إنَّ

تــي هــي . (13) ..."وكــالم ال قواعــد لــه وال أصــول 
ّ
بهــذا الكــالم نجــد العقــاد يجمــع بــين الفصــحى ال

هـــذا التنــوع نلمســه فـــي قــول الروائيـــة . لغــة الكتابــة، والعاميـــة التــي هــي لغـــة التخاطــب اليــومي

ـــالم مســـــتغ ـــين "أجـــــابني بشـــــ يء مـــــن العصـــــبية وال شـــــناف: " انميأحــ ـــا نجـــــدها تمـــــز  بــ ، دائمــ

هـي كلمـة " ، فكلمـة التشـناف (ال شـناف)و العامية  ،(أجابني بشيئ من العصبية)الفصحى 

. (14)" عاميـــــة جزائريـــــة ومعناهـــــا شـــــنف فـــــالن وشـــــنايفي أي رمـــــاه بنظـــــرة فيهـــــا اســـــتنكار وكـــــره 

املســتوى املنطــوق، بــ  تتعــداه إلــى املســتوى املكتــوب، فالعاميــة الجزائريــة ال نراهــا فقــط علــى 

هــا لغــة مكملــة للفصــحى هــا لغــة التــراث العظــيم، كمــا نجــد أنَّ ، ذلــك أنَّ كــال منهمــا (15)" بحكــم أنَّ

 .تساهم في تحقيق غاية التواص  الاجتماعي بين أفراد املجتمع الواحد

تــي لهــا عالقــة كمــا نالحــظ فــي نفــس الروايــة اســتعمال الكثيــر مــن ألفــاظ العاميــ
ّ
ة الجزائريــة وال

وما كنت أجلس أرضا على ذلـك املطـرح : " بالعربية الفصحى، وذلك يتجسد في قول الكاتبة

فـــراش محشـــو " فكلمـــة املطـــرح كلمـــة عاميـــة ُيقصـــد بهـــا . (16)  ..."الصـــوفي حتـــ  ظهـــرت أنـــت 

ه مأ وذ من طرح الش يءأي ألقاه، وا ملطرح اسـم بالصوف، ومن يصنعه الطراح، والراجح أنَّ

والشـــائع فـــي العاميـــة الجزائريـــة هـــو . (17)" مكـــان مـــن طرحـــه، ألّن إلانســـان يطـــرح جســـده عليـــه

راسو خشين مثل أبيه : " ميلها الستعمال أسلوب سه  كإبدال حرف أو حذفه، كقولها مثال
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تبــدل الهمــزة إذا كانـت ســاكنة وقبلهــا فتحــة " ، حيــث (18) ..."هـاك جيــت للجزايــر أســيدي ... 

وامليـ  إلـى التسـهي   ظـاهرة عامـة ( جيـت: )إلى ألف وتبـدل يـاء إذا كانـت سـاكنة مثـ ( راس)في 

هكـــذا نجـــد العاميـــة تتنـــاقض كـــ  التنـــاقض مـــع الفصـــحى،  (19)" فـــي معظـــم اللهجـــات العاميـــة

ــــــز  بــــــين اتجــــــاهين الســــــتعمال اللغــــــة، فــــــاألّول اســــــتعمال ثقــــــافي  Fishmanفيشــــــمان لــــــذلك ميَّ

ثانية فهي لغة مشتركة بين الفاعلين اليـوميين فـي البيـت أو ألاسـرة يتجسد في الفصحى، أّما ال
كقولهــــا . هـــذا التنــــّوع اللغـــوي أضــــفى علـــى الروايــــة مســـحة واقعيــــة ملفتـــة النتبــــاه القـــارئ . (21)

، فكلمــة (21)" وأكثــر مــن تــراس .. لقــد كــن فــي الواقــع يطعــن كــل يــوم أكثــر مــن مائــدة : " أيضــا

كلمــة يونانيــة، وُيقصــد بهــا املجــن الطويــ  يتقــي " كمــا أّنهــا  تــراس كلمــة عاميــة معناهــا الرجــ ،

بهــا املحــارب ضــرب الســيوف، والظــاهر أنَّ الــدالالت تطــورت مــن رجــ  حامــ  للتــرس إلــى رجــ  

 .(22)" فقط 

 عاش من شافك، شفت شكون جبتلك معاي ؟... السالمة يا سيدي ع : " كما تقول أيضا
كذلك أداة استفهام للعاق ، وكلمة ( من)العاق  و أداة استفهام عن( شكون " )،  فكلمة(23)

 .(24)(نظر)ويستخدم في العامية بمعنى ( شاف)من الفع  ( شافك) 

، ولكــن كــره العامــة للنطــق بــالهمزة جعلهــم يحــذفون ( بـــ جئتــك)فأصــلها ( "جبتلــك)أّمــا كلمــة 

 .(25)" الهمزة ( جيء)من 

 "لعائلة في تونس وشـيئا مـن الـدراهملقد وضعت في جيبك عنوان ا: " وتقول الكاتبة أيضا
، فكلمــة الــدراهم هــي كلمــة عاميــة تعنــي بالفصــحى النقــود، واملالحــظ أنَّ العامــة تســتعم  (26)

 .(27)ألالف للداللة على الكثرة

ـــــا ــــي قولهــ ــ ـــة فـ ــ ـــة اللغويــ ــ ـــــد املزاوجــ ـــــا تتجســ أعتـــــــرف لـــــــك مهزومـــــــا علـــــــى طريقـــــــة عشـــــــقنا : " كمــ

، وهــي لغــة الشــرق الجزائــري وبعــض املنــاطق (أحــب)معناهــا ( نشــ يك)، فكلمــة (28)(نشــ يك)

فكلمة نشتيك تردها الكاتبة إلى . (29)التونسية، وهي لهجة ال أص  لها من العربية بهذا املعنى 

ـــة "  ـــي كلمـ ـــ  قــــديم وهــ تـــــي ا تصــــروها منــــذ زمـــــان لتخفــــي معناهــــا ألاصـــــلي، (أشــــتهيك)أصـ
ّ
، وال

بعــــض الكلمـــات العاميـــة كمـــا تــــورد أنَّ وكـــأنَّ الكاتبـــة تـــورد . (31)" وتتحـــول إلـــى كلمـــة ود ال غيــــر

 .أصلها وعالقتها باللغة العربية عالقة وطيدة

، (31)"أحنـــا فـــي فرنســـا يـــا أمـــي: " باإلضـــافة إلـــى توظيـــف الضـــمائر فـــي العاميـــة، وذلـــك ي قولهـــا

باللغــــة الفصــــحى، هــــا فيمــــا "  نحــــن" هــــو ضــــمير عــــامي بــــدي  عــــن الضــــمير " أحنــــا" فالضــــمير 
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... تقتـــل روحهـــا : " ، أّمـــا الضـــمير املتصـــ  فـــيكمن فـــي قولهـــا"حـــنن" يخـــص الضـــمير املنفصـــ  

 .(32)"  إنت اللي تقتلي روحك

إنَّ العامية الجزائرية عادة ما تستخدم لسهولتها ومرونتها ع  اللسـان، : وعليه يمكننا القول 

كمــا تســتعم  التصــالها الوثيــق بالعربيــة الفصــحى، وتوظيفهــا فــي الخطــاب املكتــوب مــا هــو إال 

ر بهــذه اللهجــة، ذلــك أنَّ الروايــة ارتبطــت باللهجــة املتصــلة بــالواقع، حتــى تقتــرب أكثــر مــن تــأث

 .مختلف الفئات الاجتماعية، وتعّبر عن مكامن الكاتب التي يريد إيصالها لآل رين

 :الهوامش

 .41، ص266:كمال سعد دمحم  ليفة، لغة الفيص ، ع (1)

 .67سيد قطب، النقد ألادبي أصوله ومناهجه، ص (2)

ء القصــــة القصــــيرة فــــي النقــــد الجزائــــري الحــــديث واملعاصــــر، مــــذكرة ماجســــتير، بنـــا (3)

 166، 162ص

رالف فاسولد، علم اللغة الاجتماعي، ترجمة إبراهيم بن صالح دمحم الفـالي، : ينظر (4)

ـــعودية،  ـــة السـ ـــي، د ط، الريــــاض، اململكـ ـــر العلمـ ـــك ســــعود للنشـ ، 2666جامعــــة امللـ

 .57ص

الاجتماعية عند العرب، عالم الكتب الحديث، هادي نهر لعيبى، اللسانيات : ينظر (5)

 .60، ص2662اربد، ألاردن  1ط

الخصوصـــــيات اللغويـــــة للهجـــــة وهـــــران، عبـــــد القـــــادر شـــــارف، جامعـــــة حســـــيبة بـــــن  (6)

 .67، ص2610، ديسمبر 62بوعلي، الشلف، مجلة الكلم، العدد

 .55نايف معروف،  صائص العربية وطرائق تدريسها، ص (7)

 .60هران، عبد القادر شارف، صالخصوصيات اللغوية للهجة و  (8)

 .112أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص (9)

شـــوقي ضـــيف، فـــي التــراث والشـــعر واللغـــة، دار املعـــارف، د ط، القـــاهرة، ص : ينظــر (11)

250. 

 .أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، (11)

 .257شوقي ضيف، في التراث والشعر واللغة، ص: ينظر (12)
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النقـد املنهجـي، منشـورات مخبـر مصطفى دراوش، تشـك  الـذات واللغـة فـي مفـاهيم  (13)

 .102، ص 2660تحلي  الخطاب، دار ألام  للطباعة، د ط، تيزي وزو، 

 .252دمحم  ان ومختار نويوات، العامية الجزائرية وصلتها بلعربية الفصحى، ص (14)

ـــــر (15) ــ ـــــاطقين : ينظـ ــ ـــــتعماالت النـ ــ ــــي اسـ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــة وعالقتهمـ ــ ــ ـــحى والعاميـ ــ ــ ــــادن، الفصـ ــ ـــهام مــ ــ ــ سـ

 .02الجزائريين، ص 

 .116ي، ذاكرة الجسد، ص أحالم مستغانم (16)

ـــــر (17) ــ ـــــاطقين : ينظـ ــ ـــــتعماالت النـ ــ ــــي اسـ ــ ـــا فــ ــ ــ ـــة وعالقتهمـ ــ ــ ـــحى والعاميـ ــ ــ ــــادن، الفصـ ــ ـــهام مــ ــ ــ سـ

 .272الجزائريين، ص 

 .652، 646أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (18)

 .61دمحم  ان ومختار نويوات، العامية الجزائرية وصلتها بلعربية الفصحى، ص (19)

 .150جولييت غارمادي، اللسانة الاجتماعية، ص (21)

 .160أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (21)

 .167دمحم  ان ومختار نويوات، العامية الجزائرية وصلتها بلعربية الفصحى، ص (22)

 .06أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (23)

 .07دمحم  ان ومختار نويوات، العامية الجزائرية وصلتها بلعربية الفصحى، ص  (24)

ية وصلتها بالفصحى، ديوان املطبوعات عبد املالك مرتاضن العامية الجزائر : ينظر (25)

 .26، ص 2612الجامعية، د ط، 

 .166أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (26)

 .70دمحم  ان ومختار نويوات، العامية الجزائرية وصلتها بلعربية الفصحى، ص (27)

 .142أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (28)

 .64فصحى، ص عبد املالك مرتاضن العامية الجزائرية وصلتها بال: ينظر (29)

 .142أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (31)

 .02أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (31)

 .02أحالم مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص  (32)
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 توظيف اللهجة العامية فيي املنطوق التعلي ي و أثرها على التحصيل اللغوي 

 ـ مرحلة التعليم الابتدائي أنموذجا ـ

نصيرة شيادي .د  

تلمسان  لقايدب  أبوبكر  جامعة  

 :امللخص 

إّن غايــــة هـــــذا البحــــث هـــــو إلقــــاء الضـــــوء علــــى مشـــــكلة غايــــة مـــــن ألاهميــــة هـــــي قضــــية تـــــأثير    

توظيـــف اللهجـــة العاميـــة فـــي املنطـــوق التعليمـــي و أثرهـــا علـــى التحصـــي  اللغـــوي و  اصـــة فـــي 

ول مرحلـــة التعلـــيم الابتـــدائي و انعكاســـاتها علـــى بقيـــة املراحـــ  الدراســـية ، و البحـــث عـــن حلـــ

جادة لها حيث أّن الاهتمام املبكر بهذه املشكلة في املراح  ألاولى من تعليم التلميذ له الـدور 

العظــيم فــي القضــاء عليهــا ، و يجعلنــا قــادرين علــى تصــحيح املســار بمــا يخــدم فرصــة التقليــ  

 .من وجودها ، و العم  على التوعية بثثارها و ضرورة التغلب عليها 

 .اللهجة العامية ، التحصي  اللغوي ، املنطوق التعليمي  :الكلمات املفتاحية 

Abstract : 

   The purpose of this research is to shed light on a very important problem, 

namely, the issue of the impact of the use of the vernacular dialect in the 

educational operation and its impact on language achievement, especially in 

primary education and its implications on the other stages of study. The 

problem in the early stages of teaching the student has a great role in 

eliminating it, and makes us able to correct the path to serve the opportunity to 

reduce its presence, and work to raise awareness of the effects and the need to 

overcome them . 

Keywords : Vernacular dialect, language achievement, educational operative . 

 :مقدمة 

ة التعليميــــة ألاولــــى فــــي إن التعلــــيم فــــي املرحلــــة الابتدائيــــة يلعــــب دورا كبيــــرا فــــي تشــــكي  اللبنــــ   

 الحياة التعليمية للتالميذ ، 
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و اعتماد اللهجة العامية للتعليم في هذه املرحلة يؤثر سلبا في سير هذه العملية التعليميـة ، 

ـــا  ــ ـــم  طاهـ ــ فهــــــي مــــــن أســــــباب تـــــــدني و ضــــــعف التحصــــــي  اللغــــــوي لــــــدى املتمدرســـــــين . و تلجـ

ـــا تــــــأثي ـــي لهـــ ـــة و التـــ ـــة تالميــــــذ املرحلــــــة الابتدائيـــ ـــــف وبخاصـــ ـــي مختلـ ـــذ فـــ ـــى التالميـــ ــــلبية علـــ رات ســ

مساراتهم الدراسية ، و ال نبالغ إن قلنا إن اللهجة العاميـة مدينـة للغـة التعلـيم بمـا تتسـع بـه 

ت محّ  اللغة العربية و ذلك الستخدامها املفـرط وسـط املحـيط 
ّ
من مرونة و يسر  فلقد حل

قــع اللغــوي فــي الجزائــر حيــث املدرســ ي و  اصــة فــي عمليــة التــدريس  و هــذا مــا يســفُر عنــه الوا

انفردت اللهجة في الاستعمال التواصلي اليومي بين ألافراد و الجماعات بينما هيمن توظيف 

 .املستوى الفصيح في املنابر الرسمية 

 :ـ  مفهوم العامية  1

لقد سـيطرت العاميـة علـى العربيـة  علـى العربيـة الفصـحى و أ ـذت مكانتهـا و هـذا مـن أجـ     

ة الاتصــال و التواصـــ  اليـــومي بــين أفـــراد املجتمــع باإلضـــافة إلـــى أنهــا د لـــت إلـــى تســهي  عمليـــ

 .املؤسسات التعليمية حيث نجد املعلم و املتعلم على حد سواء يتكلمون بها 

 :أ ـ تعريف العامية لغة 

عمنـا هـذا ألامـر يعمنـا عمومـا : " في معجمه مقـاييس اللغـة  ( ه    625ت  ) يقول ابن فارس    

فــالن ذو ُعّميــة أي إنـه يعــم بنصــره : أصـاب القــوم  أجمعــين  و العامـة ضــد الخاصــة يقـال إذا 

 1" أرغى : عّمم اللبن : و يقال . أصحابه ال يخّص 

 2" ألارض املجهولة : و الاعتماء الا تيار ، و املعامي . الضاللة  و في لغة ِعّمية " و الُعّمية 

 :ب ـ تعريف العامية اصطالحا 

دت تعريفات متعددة و مختلفة للهجـة العاميـة إال أنهـا تصـب فـي معنـى واحـد  ، فهـي لقد ور    

أداة لنقـــــ  املعـــــارف ،  و تمثـــــ  الجانـــــب املتطـــــور للغـــــة الـــــذي يشـــــم  البعـــــد عـــــن اللغـــــة ألام و 

  6. يستخدمه أفراد املجتمع  و طبقاته املختلفة في الاستعمال اليومي 

ـــا بعــــض مخــــا  ـــرت فيهـ ـــي تغيـ ـــي التـ ـــة هـ ر  الحــــروف و ا تفــــى بعــــض معاملهــــا و مالمحهــــا فالعاميـ

ألادبية نتيجـة لعبـث ألالسـنة بهـا  و ا تالطهـا بلغـات د يلـة غيـر أنهـا تبقـى مـع ذلـك محتفظـة 

 4.ببنيتها و بمعدنها ألاصي  

اللغــة املســتعملة اليــوم و منــذ زمــان بعيــد فــي " و العاميــة عنــد الحــا  صــالح عبــد الــرحمن هــي 

فهـي تلــك اللغـة التــي  5"  ـ  املنـازل و فــي وقـت الاســتر اء و العفويـة الحاجـات اليوميـة و فــي دا
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نتخاطب بها في ك  يوم عما يعرض لنا من شؤون حياتنا مهما ا تلفت أقدارنا و منازلنا فهي 

  0. لسان املتعلمين و غير املتعلمين على ا تالف فئاتهم و حرفهم 

ـــة  ـــن أفـــــراد املجتمــــــع أن ينفـــــرد بلغــ ـــن ألي فـــــرد مـــ ) واحــــــدة كمـــــا قــــــال مارســـــال كوهــــــان وال يمكــ

Marcel cohen " : ) وحدة اللغة مطلقا ال وجود لها بهذا املفهوم حتى أفراد املجتمع الذين ال

فــــاملجتمع اللغــــوي . يملكـــون إال لغــــة واحــــدة ال يســــتعملونها بــــنفس الطريقـــة فــــي كــــ  املقامــــات 

اهرة طبيعيـة منتشـرة يتصف بالثنائية اللغوية وهي وجود لغة فصيحة ولغـة عاميـة وهـذه ظـ

 7" في ك  لغات العالم 

من  الل م سبق يتضح أنه يوجد اتفاق بين التعريفات السابقة للعامية  فهي اللغة الثانية 

بعد العربية الفصحى و التي ألف الناس على الحديث بها في حياتهم اليومية سواء املثقف أو  

 .غيره 

 :ـ خصائص اللهجة العامية  2

ة العامية باليسر و التحرر من قيـود إلاعـراب و ألاصـوات املتنـافرة ، و ألجـ  هـذا تمتاز اللغ   

يميــــ  النــــاس إلــــى هــــذا الــــنمط مــــن الســــلوك فــــي اللغــــة ، بــــ  يمكــــن الخــــرو  عــــن طريــــق نطــــاق 

التعبير العادي إلى املجال املصطلحي الذي يمكن للعامية فيه أن تنافس اللغة الفصحى على 

ـــب و : " اوي إذ يقـــــول حـــــد تعبيـــــر دمحم رشـــــاد الحمـــــز  ـــة املجـــــاز و التعريــ ـــه يقـــــوم مقـــــام العاميــ فإنــ

 0 "الاشتقاق إال إذا لم تِف تلك اللغة بالحاجة 

 : و من  صائص اللغة العامية نذكر 

 :أ ـ ما يخص لالفاظ  

ال شك في أّن معظم ألالفاظ في العامية إما عربية فصيحة و إمـا محرفـة تحريفـا قلـيال ، أو    

ايــــا اللهجــــات أو اللغــــات ألا ــــرى التــــي تغلبــــت عليهــــا اللغــــة العربيــــة و بــــذلك مــــن ألفــــاظ مــــن بق

 :اليسير تصحيحها وردها إلى أصلها الفصيح ، و ما تتميز به ألالفاظ في العامية 

هي ظاهرة لغوية قديمة في اللغة العربية بحيث هناك قبائ  تنطق بـالهمزة :  تخفيف الهمزـ 

) ه نجــدها أيضــا فــي العاميــة فتنطــق الهمــزة مخففــة كقــولهم و أ ــرى  تســهلها أو تحــذفها فهــذ

 بدال من ( جيت ) و ( مؤمن ) بدال من ( مومن 

بدال من ( املا )  و ( السماء ) بدال من (  السما ) و تحذف الهمزة في آ ر الكلمة مث  ( جئت ) 

 ( .املاء ) 



 بعّساالعدد ال –مجلّة الكلم 
 

 

 

011 

كيـــف ) بـــدال مـــن ( لك واشـــحا:  ) توجـــد كلمـــات مركبـــة و صـــارت كلمـــة واحـــدة مثـــ  :  النحـــتــــ 

 ( حالك 

:  تحــذف العامـة مــن حــروف الجــر حـرف النــون و ذلــك تخفيفـا للكــالم مثــ  قــولهم :  الحــذفــ 

ســقط مــن ) بــدال مــن ( طــاح مســما ) التلميــذ يخــاف مــن املعلــم و : التلميــذ يخــاف مــاملعلم أي 

 ( .السماء 

يه مشبعينه بياء ساكنة بقون علنجد أن املتكلمين بالعامية ال يفكون إلادغام ب  ي: إلادغامـ 

شـّديت  بـدال مـن شـددت ورّديـت بـدال مـن رددت  فيبـدو امليـ  إلـى إلادغـام طريـق : مث  قـولهم

العـــامي إلـــى اليســـر فـــي التعبيـــر و الا تصـــار إذ يمكـــن مســـتعم  اللغـــة بهـــذا الشـــك  مـــن تجنـــب 

 .التكرار و التطوي  في الكالم 

: ) العربيــة تخــص القلــب املكــاني للحــروف مثــ  قــولهم و هــي ظــاهرة قديمــة فــي اللغــة : القلــب ـــ 

 (ملعقة ) بدال من ( معلقة 

 ( .شمس ) بدال من ( سمش ) و  

ــــ  و هــــو تغيــــر حركــــات أوا ــــر ألاســــماء و ألافعــــال املعربــــة و هــــو ســــمة مــــن الســــمات :  إلاعــــرابـ

اميـــة فـــالعرب ال تبـــدأ بســـاكن وال تقـــف علـــى متحـــرك أمـــا الع. ألاساســـية فـــي العربيـــة الفصـــحى 

قي  :  الفا للقاعدة النحوية فإننا نجد كلمات تبتدىء بساكن مث  
َ
قي  بدال من ث

ْ
 . ث

فـاإلعراب هـو الفـرق ألاساسـ ي . نوصـْ  بكـري : و الحركات إلاعرابية ال توظف في العامية مث  

الفصـحى نظـام لغــوي معـرب أمـا العاميـة فقـد سـقط منهــا " بـين الفصـحى و العاميـة بحيـث أن

 2" ورة شبه كلية إلاعراب بص

 :ب ـ ما يخص لافعال 

مثلمـــا تحـــّرف العامـــة الحركـــات إلاعرابيـــة فـــي ألاســـماء فهـــي تفعـــ  الشـــ يء نفســـه مـــع ألافعـــال    

 باإلضافة إلى ما يحدث لها 

سأسافر ) بدال من ( غادي نسافر غدوا :  )من زيادة أو نقصان في بنيتها مثال (هذه ألافعال ) 

 و نستعم  كلمة ( غدا 

ـــن (ماشـــــركناش : ) لألفعـــــال املنفيـــــة و يختمـــــون بهـــــا الفعـــــ  مثــــ  قـــــولهم ( نــــاش )  ـــم ) بـــــدال مــ لــ

فـــالن كـــي : ) فـــي الفعـــ  املضـــارع  مثـــ  قـــولهم ( الكـــاف ) و كـــذلك تلتـــزم العامـــة حـــرف ( نشـــارك 
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و فــي صــيغة املبنــي للمجهــول تســتعم  العامـــة ( فــالن يأكــ  ثــم يخــر  ) بــدال مــن ( ياكــ  يخــر  

ع ) بدال من ( الثوب أتقطع ) مث  قولهم (  التاء  ألالف و) حرفين  ِ
ّ
ط
ُ
 ( الثوب ق

وال توجد الهمزة للمتكلم و أّن حرف النون وحده الذي يستعم  للجمع و املتكلم املفرد مث  

 ( أنا غدوا نسافر  : )  

 ( نحن إذا نسافر ) و ( أنا غدا أسافر : ) بدال من ( حنا غدوا نسافروا )و 

يمكننــا القـــول إنــه بتعـــدد  صــائص و مميــزات اللهجـــة العاميــة و  فتهـــا  ومــن  ــالل مـــا ســبق

ـــن  ــــوا بـــــذلك عــ ـــين ، و انحرفـ ــــنهم فئـــــة املتعلمــ ــــع و مـــــن بيـ ـــا أفـــــراد املجتمـ ـــأ إليهــ ـــن لجــ ــــى ألالســ علـ

و مــا اللهجــة . الفصــحى و هــذا لــيس لعــدم املعرفــة بالفصــحى بــ  هروبــا مــن العســر إلــى اليســر 

و الاســـتعمال العــــامي لـــم يبعــــد الكلمـــة الفصــــيحة عــــن  العاميـــة إال إفــــراز  أفرزتـــه الفصــــحى ،

مدلولها العربي السليم كذلك فهو لم يشوهها بمـا يبعـدها عـن جرسـها و إيقاعهـا ، و التغييـر 

الذي يلحقها يكاد ينحصر في استعمالها بتغيير حركاتها ، أو قلب حروفهـا  و هـذا مـا يـنعكس 

ا للوقوف عند مستويات توظيـف اللهجـة سلبا على التحصي  اللغوي للمتعلمين  مما يدفعن

 .العامية في املنطوق التعليمي 

 :ـ مبادئ العملية التعليمية  3

ال يمكننــا  الوقـــوف عنـــد مســـتويات توظيـــف اللهجـــة العاميـــة فـــي املنطـــوق التعليمـــي دون أن    

 .املعلم و املتعلم و الطريقة التعليمية : نحدد أقطاب العملية التعليمية و التي تشم  

 : أ ـ املعلم 

هو أحد أقطاب العملية التعليمية ، و هو املخطط للدرس و املنفذ له ، و هو كذلك الذي    

) يقوم بتقـويم أداء التالميـذ ، و ُيـثّمن مـردودهم التربـوي و العلمـي ، و يـرى  فيليـب جاكسـون 

Filipe Jackson    ) يتفهمهم ، قادر  أن املعلم هو صانع القرار ُيفهم طلبته و" في هذا الصدد

على صياغة املادة الدراسية و تشكيلها ، و يسه  على التالميـذ اسـتيعابها  يعـرف مـاذا يعمـ  

 16" و متى يعم  

 : ب ـ املتعلم 

محور العملية التعليمية و هو أيضا مهيـأ لالنتبـاه و الاسـتيعاب مـع حـرص املعلـم علـى " هو    

 دعمه املستمر الهتماماته 

 11" ارتقائه الطبيعي الذي يقتضيه للتعليم و تعزيزها بغرض 
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 :ج ـ الطريقة 

ألاســلوب الــذي يــنظم بــه املعلــم املوقــف و الخبــرات  الــذي يريــد أن يضــع متعلميــه فيــه " هــي    

ـــم لتوصــــي  املــــادة  ـــلكه املعلـ ـــذي يسـ ـــق لــــديهم ألاهــــداف املطلوبــــة ؛ فهــــي النظــــام الـ ـــى تتحقـ حتـ

  الدراسية إلى أذهان املتعلمين بأيسر السب 

 12" و بإحدى ألاساليب و بأقصر الطرق و بأسرع وقت و بأدنى تكلفة 

و بالتــالي ، فــاملنطوق التعليمــي ينطلــق مــن البــؤرة ألاساســية املتمثلــة فــي املعلــم فعنــدما يقــوم 

هـــــــذا ألا يـــــــر بشـــــــرح دروس العربيـــــــة باللهجـــــــة العاميـــــــة يكـــــــون حينـــــــذاك غيـــــــر مـــــــدرك لكجـــــــم 

ســنة يتبعهــا أبنــاء الجيــ  و ســوف تنتقــ  إلــى ألاجيــال  املســؤولية امللقــاة علــى عاتقــه فهــو يســّن 

الالحقـة و ســوف تتراجــع الفصــحى أمــام عاميــة التــدريس و شــتان عــن الضــعف اللغــوي الــذي 

سيغرسه في املتعلم و  اصة متعلم املرحلة الابتدائية باعتباره اللبنة ألاولى و ألاسـاس الـذي 

 .ستبنى عليه بقية املراح  التعليمية 

 ات توظيف اللهجة العامية في املنطوق التعلي ي ـ مستوي 4

تتــــــوزع ألا طــــــاء الشــــــائعة فــــــي مرحلــــــة التعلــــــيم الابتــــــدائي و الناجمــــــة عــــــن توظيــــــف اللهجــــــة    

 :العامية أربعة مستويات هي 

 : أ ـ املستوى الصوتي 

 ( إلابدال ، الحذف ، إلادغام ، القلب ) تطاله الظواهر التالية    

ئب صرقوها :  ـ إلابدال 
ّ
يب بدال من الذ

ّ
 .بدل سرقوها  ، الذ

من : الواِد بدال من الوادي  ،  مسطاش بدال من  مسة عشر  ، ْمنين ؟ بدال من : ـ الحذف 

 أين ؟ 

 .مرتليام بدال من مّرت ألايام  ، منقب  بدال من من قب  : ـ إلادغام 

 .سمش بدال من شمس : ـ القلب 

 :ب ـ املستوى الصرفي 

الضــمائر ، ) تغلغــ  العاميــة فــي الفصــحى مــن  ــالل املســتوى الصــرفي مــن  ــالل يبــدو جليــا    

 (التأنيث 

 .واحنا نمشو بدال من نحن نمش ي  ، و ناَي نمش ي بدال من أنا أمش ي : ـ الضمائر 

 .لون عينيه  ضرا بدال من  ضراء ، زرقا بدال من زرقاء : ـ التأنيث 
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 :ج ـ املستوى التركيبي 

 (، و الاستفهام ، و التعجب النفي ) و يشم     

 .ما يعضش بدال من ال يعض ، ما شفنهاش بدال من لم نرها : ـ النفي 

 وين يروح ؟ بدال من أين يذهب ؟ قّداش ؟ بدال من كم ؟: ـ الاستفهام 

 .بدال من ما أشد بياضه ! ما أبيضه : التعجب 

 :د ـ املستوى املعج ي 

 و تطال ألفاظ النبات و الحيوان و أسماء ألاراض ي   و هي قليلة إذا قورنت ببقية املستويات

 .ـ صحيح بدال من قوي 

 .ـ فكرون بدال من سلحفاة 

 :ـ أثر  توظيف اللهجة العامية في املنطوق التعلي ي  5

إن اللهجة العامية لها تأثير مباشر على عملية تعلم الطف  فـي املرحلـة الابتدائيـة و السـبب    

لتــي يتميــز بهــا الطفــ  حيــث أن الاحتفــاظ بــالخبرة املاضــية شــرط مــن فــي ذلــك عمليــة التــذكر ا

شــروط التكيــف ، و بالتــالي فــإّن املواقــف و  ألاحــداث التــي يواجههــا إلانســان ال تــزول صــورها 

فالتلميــذ ( ذكريــات ) بمجــرد انقضــائها و غيابهــا بــ  تتــرك آثــارا يحــتفظ بهــا و يطلــق عليهــا اســم 

ـــرة و الـــــذي يشـــــاهد تجربـــــة أجراهـــــا املعلـــــ ـــا يحـــــتفظ بهـــــذه الخبـــ ــــى نتيجتهــ ــــع علـ م أمامـــــه ، و اطلـ

يستطيع أن يستعيدها حين يسأله املعلم عنها و بالذات في املرحلة الابتدائية ، و بالتالي فـإّن 

استخدام اللهجة العامية مـع الطفـ  فـي املدرسـة فـإّن ذلـك سـيؤثر سـلبا علـى عمليـة  الكتابـة 

 كتابة الكلمات بحسب نطقها  و إلامالء لدى الطف  و تدا   ألاحرف و

و ليس بشكلها الصحيح فيتكون لدى التلميذ رصيد  اطئ من املعلومات و املعارف يصعب 

 16.التغلب عليها بسهولة  

و ما يعانيه تلميذ املرحلـة الابتدائيـة فـي مراحـ  تعليمـه ألاولـى مـن مشـكالت تعليميـة هـو أشـد 

تقبلية علــــى مســــتوى كــــ  املهــــارات التعليميــــة مــــا يمكــــن أن يــــؤثر  علــــى حياتــــه ألاكاديميــــة املســــ

ألاساســـــية ألا ــــــرى مــــــن قــــــراءة و تركيــــــب و تحليــــــ  و تـــــأليف فهــــــي تقضــــــ ي علــــــى ذلــــــك القالــــــب 

املستخدم لحفظ اللغة و انتقالها من الوعاء الفكري إلـى رمـوز كتابيـة يعبـر بهـا عمـا يجـول فـي 

 14.ورة غير مفهومة دا له من إبداع ، فإذا كانت مشوهة فإنها ستنق  ذلك إلابداع بص
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إّن التــــأثيرات الســــلبية لكثيــــر مــــن ألفــــاظ اللهجــــة العاميــــة التــــي قــــد يســــتخدمها املعلــــم دا ــــ  

الفصـــــ  الدراســـــ ي بقصـــــد أو بـــــدون قصـــــد و التـــــي تـــــؤدي إلـــــى تكـــــون مشـــــكلة لـــــدى التالميـــــذ فـــــي 

ر من السنوات ألاولى من دراستهم في املرحلة الابتدائية و تكّون لديهم كم معرفي يشوبه الكثي

ألا طـاء  فـي النطـق و التـي تــؤثر سـلبا علـى الكتابـة و إلامــالء لـدى التالميـذ حيـث أّن املعــارف و 

املعلومــــات و املهـــــارات التــــي يتـــــدرب عليهـــــا التلميــــذ فـــــي الصــــغر تكبـــــر و تنمـــــو معــــه ، و بمـــــا أنهـــــا 

بة مهارات  اطئة فإنها تؤثر على تحصيله العلمي و املعرفي بشك  سلبي ، و يكون من الصعو 

و تـــؤدي إلـــى الضـــعف الـــذي نلحظـــه فـــي الكتابـــة و إلامـــالء عنـــد . إزالتهـــا و الـــتخلص مـــن آثارهـــا 

 15. الكثيرين في املراح  املتقدمة حتى الجامعة أحيانا 

أّن الطالب ال يستفيد من القواعد و اللغة إال إذا كانت موظفة في " و يذكر عباس محجوب 

 حياته ، ممارسة معه 

به  حيث ينظر إليها الطف  و يحاكيها و يبدأ في تهجيها ثـم يعطـي مـا يشـبهها  و أمامه و مرتبطة

 ليقارن بين الحروف 

 10" و أشكالها و يستخدمها شكال و نطقا 

اســـتنادا لكـــ  مـــا تقـــدم أقـــول إّن اســـتعمال اللهجـــة العاميـــة فـــي التـــدريس مـــن أهـــم أســـبا ب    

 ضعف التحصي  اللغوي 

عيفة فـــــي مادتهـــــا و فقيـــــرة فـــــي ألفاظهـــــا  و أن دأبهـــــا التهـــــاون فـــــي و يرجـــــع هـــــذا إلـــــى أّن العاميـــــة ضـــــ

التعبيــر و هـــذا يــؤدي إلـــى تهـــاون فــي التفكيـــر و هـــذا التهــاون تنشـــأ عنـــه عــادات لغويـــة رديئـــة ، و 

يبنى عليها الكس  العقلي  ، و ما دام املعلم يتحدث بالعامية دا   القسم فهذا ألامر يجع  

بهــــذه الطريقــــة التــــي يســــتعملها املعلــــم تجعــــ  املــــتعلم يــــدور فــــي املــــتعلم يلجــــأ إليهــــا هــــو أيضــــا و 

 .دوامة العامية و بعيدا عن الفصحى و عندئذ ال يكتسب أي رصيد لغوي 

 :ـ حلول و مقترحات  لتعزيز استخدام اللغة الفصحى في عملية التدريس  6

 .ـ تجنب املعلمين استخدام ألفاظ العامية أثناء تقديم الدرس 

 .يذ من استعمال ألفاظ العامية أثناء إجابتهم على ألاسئلة ـ منع التالم

ـــا لكــــي يوظفــــوا  ـــا فعليـ ـــة أن تهــــتم بتكــــوين ألاســــاتذة تكوينــــا علميـ ــي علــــى الهيئــــات الخاصـ ــــ ينبغــ ـ

 .كفاءاتهم لصالح التلميذ 

 ... (نصوص شعرية ، مهارات الكتابة ، النحو ) ـ استمرا تدريس مقررات اللغة العربية 
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ـــ ــــ إلــــزام املعلمـ ين فــــي مراحــــ  التعلــــيم باســــتخدام الفصــــحى فــــي التــــدريس و جعــــ  ذلــــك ضــــمن ـ

 .معايير الجودة في التعليم 

ـ تشجيع التالميذ و الطالب تقـديم بحـوثهم  مكتوبـا بخـط اليـد لتنميـة مهـارة و إتقـان الكتابـة 

 بالعربية الفصحى 

ب ال يكشــف عــن و اكتشــاف ألا طــاء اللغويــة و النحويــة و إلامالئيــة  ألن اســتخدام الحاســو 

 .نقاط الضعف 

 .ـ تحفيز التالميذ على املطالعة إلثراء رصيدهم املعرفي و اللغوي 

 :الهوامش 

عبــد الســالم : أبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ، تحقيــق و ضــبط :  ـ  معجــم مقــاييس اللغــة  1

 . 10/  4م ،  1272ه ،  1622دمحم هارون ، دار الفكر ، 

عبـد الحميـد هنـداوي ، دار الكتـب : خلي  بـن أحمـد الفراهيـدي ، ترتيـب و تحقيـق ال: ـ كتاب العين  2

 . 266/  6م ،  2666ه ،  1424،  1العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط 

 العربيــة الفصــحى ـ الازدواجيــة اللغويــة : ـ املجلــة العلميــة لجامعــة امللــك فيصــ  مــن مقــال بعنــوان  6

 . 54م ، ص  2662،  1، العدد  6، املجلد والثنائية اللغوية ـ  إبراهيم كايد 

املطبوعـــات الجامعيـــة ، وهـــران، عبـــد الكـــريم بكـــري ، ديـــوان : فصـــول فـــي اللغـــة و ألادب : ـ  ينظـــر  4

 . 55م ، ص  1227، دط

، عبــــد العربيــــة بــــين املشــــافهة و التحريــــراللغــــة : ـ  مجلــــة مجمــــع اللغــــة العربــــي مــــن مقــــال بعنــــوان  5

 . 117، ص  00جزائر ، العدد الرحمن الحا  صالح ، ال

 . 5م ، ص  1201،  2أحمد رضا ، دار الرائد العربي ، بيروت ، ط : ـ رد العامي إلى الفصيح  0

كنـــــوز ســـــهام مـــــادن ، : ـ الفصـــــحى و العاميـــــة و عالقتهمـــــا فـــــي اســـــتعماالت النـــــاطقين الجزائـــــريين  7 

 . 62، ص  2611، ألابيار ، الجزائر ، الحكمة

لغويـة العربيــة ـ اللهجـات ـ  منهــا  ترقيـة اللغــة تنظيـرا و مصــطلحا و معجمـا ، دمحم رشــاد ـ الثنائيــة ال 0

 . 271م ، ص  1200الحمزاوي ، القاهرة ، مجمع اللغة العربية ، دار العرب إلاسالمي ، 

نهـاد املوسـ ى ، دار الشـروق ، : ـ ثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العوملـة  2

 . 125م ، ص  2666،  1مان ، ط ع

م،  2666، 1دار الفكـــــر للنشـــــر و التوزيـــــع، ط دمحم عبـــــد الـــــرحيم عـــــدس ، : ـ صـــــعوبات الـــــتعلم 16

 .40ص
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،  1أحمـد حسـاني ، ديـوان املطبوعـات الجامعيـة ، ط : دراسات في اللسانيات التطبيقيـة : ـ ينظر  11

 . 142م ، ص  2666

دمحم صـالح بـن علـي ، دار الطـرفين للنشـر و التوزيـع ، : التـدريس ـ املرشـد النفـيس إلـى أسـلمة طـرق  12

 . 644، دت ، ص 1ط 

بعـــض العوامــ  املـــؤثرة فـــي ميــ  الطلبـــة نحـــو القــراءة و ارتبـــاط هـــذا امليــ  بتحصـــيلهم فـــي : ـ ينظـــر  16

 . 02ـ   75م ، ص  1220نزال شكري ، دراسات سلسلة العلوم التربوية ، دط ، : اللغة العربية 

اهتمامـات القـراءة و معوقاتهـا لـدى تالميـذ : مجلـة العلـوم التربويـة و النفسـية مـن مقـال بعنـوان  ـ 14

الصــفوف ألاساســية الثالثــة ألاولــى فــي مــديريات التربيــة و التعلــيم فــي منطقــة شــمال ألاردن ، ربــا فهمــي  

 . 07م ، ص  2665،  6، العدد  0البطانية ، املجلد 

بطـــرس حـــافظ بطـــرس ، جامعـــة القـــاهرة ، دط ، : م لـــدى الطـــالب ـ  دراســـة عـــن صـــعوبات الـــتعل 15

 . 07م ، ص  1202

 .ـ املرجع نفسه و الصفحة نفسها  10
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 اللغة الوظيفية و املستويات التعبيرية

 في النص القصص ي الجزائري 

 أحمد سعدي. د

 شلفالجامعة حسيبة بن بوعلي 
 :امللخص

لقصيرة الجزائرية ما زالت مهمشة رغـم احتوائهـا رصـانتها واكتمالهـا ال شك في أن القصة ا     

وقـــد اســـتخدم كتـــاب القصـــة القصـــيرة فـــي الجزائـــر اللغـــة .الفنـــي واحتوائهـــا علـــى أعمـــال كبيـــرة

العربيــة الفصـــحى املبســـطة التـــي تســـاعد متعلمـــي اللغـــة العربيـــة عنـــد مطالعتهـــا علـــى اكتســـاب 

قصصــ ي اللهجــة أحيانا،كمــا اســتخدموا ألفاظــا وقــد اســتخدم جميــع مــؤلفي الــنص ال.امللكــة

وصــيغا ال عالقــة لهــا باللهجــة ولكنهــا أ طــاء نحويــة أو صــرفية أو معجميــة،وهي أيضــا أ طــاء 

كفـى بـاملرء نـبال أن :" وكمـا قيـ .ولكنهـا قليلـة ومحـدودة.طبيعية اليسلم منها أي قلم أو لسان

لوبية فنيـة كمــا يعتبرهـا بعــض هــذا إذا اعتبرناهـا معايب،وليسـت مؤشــرات أسـ" .تعـد معايبـه

و عبـــد املالـــك مرتـــاض لـــم يتســـامح ولـــم يســـمح بتوظيـــف اللهجـــة أو العاميـــة فـــي الـــنص .النقـــاد

القصص ي الجزائري،ولكن سمح غيره من كبار النقاد بتوظيفهـا بـ  اعتبروهـا الزمـة وضـرورة 

 فنيــــة مــــا زالــــت محتشــــمة فــــي الــــنص القصصــــ ي الجزائــــري مقارنــــة لــــه مــــع جنيســــه فــــي املشــــرق 

 .العربي

 :مقدمة

إن ألادب النوعي الذي يتصف باألصالة وإلابداع يعـين اللغـة وال يهينها،ويخـدمها أكثـر ممـا      

إن مــــا .ومـــا تضــــررت اللغـــات ســـوى بانحطــــاط ألادب،ومـــا تطـــورت ســــوى بتطـــوره.يســـتخدمها

ح قدمــه شكســبير للغـــة إلانجليزيــة،وما قدمــه كبـــار ألادبــاء القــوميين والعـــامليين للغــاتهم أوضـــ

ــى برهـــــان أو دليـــــ  ـــن أن يحتـــــا  إلـــ ـــة _ وإن اللغـــــات العامليــــة الكبـــــرى .مـ ـــة العربيــ ـــا اللغــ ـــن بينهــ ومــ

ملدينة إلى املبدعين من أدباء وعلماء الذين ثّبتوا أعمـدتها وبنيانهـا،ورفعوا سـقفها _ الفصحى 

 .وطوابقها

وعبورهــــــــا وآلاداب العامليــــــــة العــــــــابرة للقــــــــارات وألازمنــــــــة والعصــــــــور،ال تحتــــــــا  فــــــــي ســــــــفرها      

وانتقالهــــا إلــــى تأشــــيرة أو تســــخيرة أو جــــواز ســــفر ولــــو كــــان ديبلوماســــيا،وال تحتــــا  كــــذلك إلــــى 
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فقــد تنتقــ  هــذه آلاداب بواســطة لغتهــا الوطنيــة ألاصــلية التــي كتبهــا .هويــة أو إلــى لبــاس رســمي

بهـــا مؤلفوها،كمـــا قـــد تســـتبدلها بلغـــات أ ـــرى تتقمصـــها،ال تـــنقص مـــن قيمتهـــا أو قيمـــة لغتهـــا 

مـــن املســـتبعد جـــدا أن يكـــون نـــص  طبـــة طــارق بـــن زيـــاد املشـــهورة فـــي فـــتح ألانـــدلس .يةألاصــل

ـــا أن .املقــــروء اليــــوم هــــو نصــــها ألاصــــلي املنطــــوق الــــذي ألقــــاه القائــــد علــــى جنــــوده ألامــــازيغ كمـ

إلالياذة التي يقرأها العالم املعاصـر اليـوم،ال يقرأهـا فـي لغتهـا ألاصـلية وهـي اليونانيـة القديمـة 

إن ألادب ألاصـي  .قـي مـا كتـب بهـا مـن أدب وفلسـفة حيـا فـي فـي كـ  اللغـات الحيـةالتي ماتت وب

وهـــو ينتقـــ  وينزلـــق كـــالزئبق مـــن .ال تقـــف فـــي وجهـــه الحـــدود السياســـية والجغرافيـــة واللغويـــة

وعاء اللغة ألاصلية بسرعة عجيبة ويخترق ك  املوانع واملواقع عبر ك  أنواع الترجمة لينتق  

إن الـنص .ت من غير أن تفقد لغته ألاصلية أصالتها وقيمتها إلابداعيةإلى ك  اللغات واللهجا

ـــ  بـــــالعكس فهـــــو  ـــرجم إليها،بــ ـــا أو يتــ ـــي يكتـــــب بهــ ـــة التــ ـــة أو اللغــ ألادبـــــي ألاصـــــي  ال تضـــــره اللهجــ

وال تعتبـر اللغـة التـي يكتـب بهـا الـنص سـوى شـك  لغـوي يمكـن أن يسـتبدل ..يخدمها وتخدمه

 .بأشكال أ رى لغوية أو فنية

 :ة الفنية ولاجناس لادبيةاللغ.1

تؤكد نظرية نحو النص املنبثقة عن نظرية أفعال الكالم على أن لك  جنس مـن ألاجنـاس      

ألادبيــة  صوصــياته اللغويــة واملوضــوعية والتقنيــة والفنيــة التــي تميــزه عــن ألاجنــاس ألادبيــة 

د تــــم وقــــد اصــــطلح علــــى تســــمية هويــــة و صوصــــية جــــنس أدبــــي مــــا بنحــــو النص،وقــــ.ألا ــــرى 

توســيع اســتخدام هــذا املصــطلح إلدرا  كــ  نــص فــي جنســه وعلمــه وعاملــه بــالنظر إلــى ســماته 

إن لغــة الســعر ليســت هــي لغــة النثر،ولغــة القصــة القضــيرة أو .اللغويــة واملوضــوعية والفنيــة

يقـــول الـــدكتور دمحم غنيمـــي .الروايــة ليســـت هـــي لغـــة املقامــة وال لغـــة املســـرحية وال لغـــة املقالــة

جناس لادبية من حيث مواقفها العامة أثر فـي العبـارات والتراكيـب،حت  تـتالءم لل :" هالل

فاللغـــة ألادبيـــة تكـــون علـــى معـــايير مختلفـــة وعلـــى 1".وطبيعـــة الجـــنس لاد ـــي املصـــوغة فيـــه

ـــه الــــــنص ـــدر  فيـــ ـــذي ينــ ــــوع الـــ ــــع النـ ـــنص ومنوالـــــه لتتجــــــانس مــ ـــة .مقـــــاس الـــ ولهـــــذا تختلــــــف لغـــ

الشــعر قــد يكــون مســموحا بــه،أو يعــد مــن الســمات  ،فمــا ال تســمح بــه لغــة ألاجنــاس ألادبيــة

ألاسلوبية والفنية في القصة أو الرواية أو املسرحية أوفي غيرها من ألاشكال التعبيرية الفنية 

 .ألا رى 
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والجدير بالذكر أن ظاهرة استعمال اللهجة العامية وتوظيفها في الكتابات ألادبية بشك       

ويبــدو أنهــا قــد لقيــت .مصــر منــذ مطلــع القــرن املاضــ ي الفــت للنظــر قــد انتشــرت واشــتهرت فــي

رواجا منقطع النظير حيث تجاوزت اللهجـة املصـرية حـدودها إلاقليميـة وانتشـرت فـي العـالم 

العربــــــي والغربــــــي بشــــــكليها املنطــــــوق واملكتوب، اصــــــة فــــــي املســــــرحية والروايــــــة علــــــى مســــــتوى 

الكتابــة بالعاميــة فــي الشــعر  كمــا انتشــرت ظــاهرة ممارســة.القــراءة والتمثيــ  فــي الوقــت نفســه

الغنــــــائي املســــــمى بالشــــــعر امللحــــــون  أو القصــــــائد الشــــــعبية وألاغــــــاني التــــــي كــــــان يؤديهــــــا كبــــــار 

وأدى ذلــك .املطــربين فــي الــوطن العربــي وتحفظهــا ماليــين الجمــاهير وترددهــا الحنــاجر العربيــة

ـــن ومجموعـــــات، ـــا ونشـــــرها فـــــي دواويــ ـــى طبعهــ ـــك ألاغنيـــــات إلــ ـــاح لتلــ ـــادت الانتشـــــار والنجــ حتى كــ

اللهجــــــة املصــــــرية قبــــــ  نهايــــــة القــــــرن املاضــــــ ي أن تكتســــــح العــــــالم العربــــــي،وتهيمن علــــــى اللغــــــة 

ـــن اللهجـــــات والعاميــــات املنتشــــرة فــــي أقطــــار العــــالم العربـــــي  ـــحى وعلــــى غيرهــــا مـ العربيــــة الفصـ

وربوعـــــــه،لوال أن حــــــــال بينهـــــــا وبــــــــين اســـــــتمرار هــــــــذا النجـــــــاح والاكتســــــــاح ظهـــــــور الفضــــــــائيات 

 .مي الكبير وظهور ألانترنت ود ول العوملة الثقافيةوالانفجار إلاعال 

لقد كثرت ألافالم واملسلسالت واملسرحيات والقصـص واللروايـات التـي كانـت تبـث وتنشـر      

ـــق  ـــ  توفيـــ ـــا مثــ ــــدعين أحيانــ ــــاب املبـ ـــار  حـــــدود مصـــــر باللهجـــــة املصـــــرية وبـــــأقالم كبـــــار الكتـ  ــ

 .الحكيم ونجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وغيرهم

ويـــرى أن اللهجـــة تـــرتهن .ومـــن البـــاحثين مـــن يـــتحفظ علـــى الكتابـــة ألادبيـــة باللهجـــة املحليـــة     

ذلك ألادب،وتفرض عليه لهجته العامية إلاقامة إلاجبارية في حدود ألادب الشعبي،أو ألادب 

إلاقليمي،وتفـرض عليـه الانغـالق،وال تسـمح لـه باالنعتـاق والانطـالق اللغـوي إلـى فضــاء ألادب 

 .وكأن ألادب الشعبي أو إلاقليمي ليس أدبا عامليا.رحبالعالمي ال

ونبــــــــادر إلــــــــى القــــــــول بأنـــــــه ال يخطــــــــر ببالنــــــــا أن نحــــــــرم كتابــــــــة :" يقـــــــول دمحم غنيمــــــــي هـــــــالل     

فلمـــــــن شــــــاء مــــــن الكتــــــاب أن يختـــــــار جمهــــــوره الــــــذي يتوجـــــــه .املســــــرحيات بلغــــــة العامــــــة

و بين الشـعوب ولامـم وه.ولادب الشعبي أو الفولكلوري قديم قدم الشعوب نفسها.إليه

وسـيظل لادب الشـعبي الفولكلـوري كـذلك مـا بقيـت .املعاصرة كلهـا فـي صـورة مـن صـوره

وقد كانت أقدم صورة حكايات الشعوب البدائية أو املتوحشة حول النيران،في .الشعوب

أول عهـــد اللغـــة بالـــدالالت الجماليـــة،وحين اقتـــرن بـــالرقص علـــى نقـــر الطبول،وبالرســـوم 

وملـــــن شـــــاء كــــــذلك أن يشـــــترك بموهبتـــــه فـــــي رقـــــي هــــــذا لادب .مليتافيزيقيـــــةذات الصـــــبغة ا
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لكنــه ســيظل كاتبــا .الشــعبي الــذي هــو ظــاهرة طبيعية،فيغذيــه بثمــرات قريحتــه مــا بــدا لــه

ولهـذا لادب طابعـه ومجالـه،فال ينب ـي .شعبيا،ينتج أدبا شعبيا،بلغة العامـة مـن الشـعب

املســــرحية ونفاضــــل بــــين الفصــــحى  بخــــال مــــن لاحــــوال أن ن ســــاءل عــــن لاصــــلح فــــي لغــــة

وألادب الشـعبي نفسـه لــيس رهـين أو حبـيس لغتــه الشـعبية ويمكنـه أن يــتقمص  2".والعاميـة

عبـــــــر الترجمـــــــة وإعـــــــادة الصـــــــياغة أيـــــــة لغــــــــة أ رى،ســـــــواء كانـــــــت لغـــــــة شـــــــعبية،أو وطنيــــــــة،أو 

عامليةاللغــــة ليســــت مشــــكلة إذا مــــا تــــوافرت فيــــالنص كــــ  ســــمات و صــــائص إلابــــداع ألادبــــي 

 .الراقي باملواصفات واملعايير النقدية العاملية الفني

يجــب "ولــذلك يــرى النقــاد أنــه.لكــ  جــنس أدبــي نحــوه النص ي،ونســيجه اللغــوي الخــاص بــه     

أن تكـــون لغـــة الروايـــة قريبـــة مـــن لغـــة الحيـــاة اليوميـــة فاـــي عاميـــة مف ـــحة،أو قـــل إنهـــا 

اســـــــــتخدام  فصـــــــــبى ســـــــــهلة تبتعـــــــــد عـــــــــن املهملـــــــــة حت  ال يحتـــــــــاج قـــــــــاريء الروايـــــــــة إلـــــــــى

بمعنـى أن لغـة الروايــة هـي لغـة وظيفيــة بسـيطة وعاديـة،أي أنهــا لغـة بينيـة وســيطة 6".املعجـم

ومــا دامــت الروايــة تصــور الحيــاة اليوميــة والواقــع الاجتمــاعي املعــيش .بــين العاميــة والفصــحى

 .فالبد من اقتراب لغتها من لغته

ـــيس عيبـــــا      ـــم معـــــاني بعـــــض املفـــــردات لــ ـــم لفهــ ـــن يقـــــرأ  واســـــتخدام املعجــ ـــة ملــ أو عائقـــــا  اصــ

" ولغـة الحيـاة اليوميـة تخـابف مـن مجتمـع إلـى آ ر،ولـذلك.الرواية ليتعمق في اكتساب اللغة

كلما كانت اللغـة فـي الروايـة تحـاكي مـا يحـدث فـي الحيـاة العمليـة مـع املحافظـة علـى صـحة 

رب إلـــى التراكيــب والاناـــجام مـــع قواعـــد بنـــاء الجملـــة العربيــة كلمـــا كانـــت لغـــة الروايـــة أقـــ

فالروايــة تســمح باملمارســات اللغويــة التــي تتناســب مــع الشخصــية ومــع الواقــع مــع 4".النجــاح

 .الحفاظ على الطابع الفني

ولقد كانت الرواية واملسرحية نصا مفتوحـا علـى أنسـجة لغويـة متنوعـة،لعالقتهما القويـة      

ـــــدة  بالواقع،وارتباطهمـــــــا بالحيـــــــاة اليوميـــــــة وتلوناتهـــــــا الاجتماعيـــــــة لحضـــــــور  ـــــيات وشــ الشخصــ

ـــــيد ـــب والتجسـ ــ ـــ  والتقريـ ــ ـــنص .التمثيـ ــ ـــــ ي والـ ـــــنص القصصـ ـــك الـ ــ ـــن ذلـ ــ ــــس مـ ــــى العكــ ـــر علــ ــ ويعتبـ

ـــنص .الشــــــعري اللــــــذان يعتمــــــدان علــــــى التجريــــــد وإلايقــــــاع ــ ـــن الـ ــ ـــــ ي مـ ـــــنص القصصـ ـــرب الـ ــ ويقتـ

الشـعري ويتشـابهان فـي جملــة مـن املواصـفات،منها ا تيـار اللغة،والقصر،والشــعرية،ولغتهما 

،ولذلك يصعب توظيف اللهجة أو العامية .غة الرواية أو املسرحيةأكثر كثافة وتخزينا من ل

 .في النص الشعري والنص القصص ي،إال لضرورة فنية
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والروايــة واملســرحية أكثــر قابليــة للترجمــة والتمثي ،وقــد يتحــوالن إلــى الفــيلم أو إلــى الــركح      

واللهجـــة أو .قـــائعببســـاطة وســـهولة،ألنهما تعتبـــران صـــورة أدبيـــة متحركـــة تعكـــس الواقـــع والو 

العامية في املجتمع العربي بضفة عامة من عناصر الواقع الاجتماعي الذي ينعكس في النص 

إن الــذي :" يقــول الــدكتور عبـد امللــك مرتــاض.الروائـي العربــي والـنص املســرحي العربــي كـذلك

يعنينـا فـي كاتـب جزائـري معاصـر أن يكتـب فيمثـل أدبـه املجتمـع الجزائـري بكـل مـا فيـه مــن 

يــــــوب وتناقضــــــات ومشـــــــاكل ومــــــصس اجتماعية،بشـــــــرط أن يكــــــون صـــــــادق التنــــــاول مـــــــا ع

والصدق هنا هو عكس الواقـع بكـل مجاالتـه وأبعاده،كمـا هـو،ال .استطاع إلى ذلك سبيال

ولكــــن عبــــد امللــــك مرتــــاض ال يقبــــ  التــــر ص 5".كمــــا كــــان يجــــب أن يكــــون فــــي تخيــــل الكاتــــب

قصصــــــــ ي الجزائــــــــري ســــــــوى للضــــــــرورة اللغـــــــوي واســــــــتعمال اللهجــــــــة أز العاميــــــــة فــــــــي الـــــــنص ال

ومطلــب انعكــاس الواقــع كمــا هــو يســتجيب لــه وينســجم معــه الــنص الروائــي والــنص .الفنيــة

املسرحي،أما النص القصص ي والنص الشعري فال يميالن إلى التجسيد،لقربهما الشديد من 

يســـتغني الكاتـــب فـــي الروايـــة عـــن ســـمات لاســـلوب الخطـــا ي مـــن خيـــاالت " ولهـــذا.التجريـــد

ة مجنحة أو عواطف ملتهبة،أو جدل عميق،ما دام هم كاتـب الروايـة تصـوير الحيـاة بعيد

من خالل الشخصيات في حوارهم ومناجاتهم تصويرا مقنعا قريبا من الواقع،حت  يحس 

القاريء وكأنه يسابق أبطال الرواية في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم فـي أسـلوب يمكـن 

والقصـة تظهـر فيهـا شخصـية الكاتــب 0".وقـائع الحيـاة تصـوره ممـا ي شـابه إلـى حـد بعيـد مـع

وأســــلوبه أكثــــر مــــن الرواية،ولهــــذا تكــــون أكثــــر إبداعيــــة وشــــعرية ويقــــ  فيهــــا تصوســــر مالمــــح 

 .الواقع أو التعبير عنه،وال يستساغ توظيف اللهجة فيها

 :اللغة واملستويات التعبيرية.2 

ـــة ولســـــانا عا      ـــاهرة اجتماعيــ ـــتركة ظــ ـــة املشــ ـــر اللغــ ـــين أفـــــراد تعتبــ ـــ  بــ ـــب والتواصــ ـــا للتخاطــ مــ

وقــد وضــع دوسوســير مفصــال دقيقــا فــي اللســانيات الحديثــة مميــزا ثالثــة عناصــر لــم .املجتمــع

ـــر .يكـــــن القــــــدامى يفرقــــــون بينهــــــا ويعتبرونهــــــا موضـــــوعا واحدا،وليســــــت كــــــذلك وهــــــذه العناصـــ

للتمييـــز  وســـنبين بعـــض الفـــروق.الثالثـــة التـــي ينبغـــي التمييـــز بينهـــا هـــي الكالم،واللســـان،واللغة

 :بينها في الجدول التوضيحي التالي
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 بعض قضاياه موضوع اللسانيات

هوالاسـتعمال الفـردي للغة،والاســتعماالت الفرديـة للغـة املشــتركة   (Parole)    الكالم.1

ـــة  ــ ـــة ومتفاوتـــ ــ ـــــتعملين،ومختلفة ومتنوعـــ ـــــراد املســـ ــ ــــدد ألافـ ــ ـــرة بعــ ــ كثيـــ

 بحســــــب الســــــن والجــــــنس واملســــــتوى الثقــــــافي وشخصــــــيات ألافــــــراد

وفـــي ألاصـــ  يســـتعم  ألافــراد اللغـــة اســـتعماال وظيفيـــا .املســتعملين

وقـد يرتقـي مسـتوى التعبيـر لـدى .للتواص  والتعبير عن أغراضـهم

بعـــــض ألافـــــراد فيســـــتعملون اللغــــــة اســـــتعماال إبـــــداعيا فـــــي العلــــــوم 

 .والفنون التعبيرية

ولســــــانيات الكــــــالم تــــــدرس الخطــــــاب والــــــنص وألاســــــلوب والبالغــــــة 

واع الكــــالم والتعبيــــر باللغــــة ولــــيس ألادبــــي منــــه والفصــــاحة،وك  أنــــ

 .فحسب

    اللســـــان.2

(Language)  

ــــو الاســـــتعمال العـــــام أو الاجتمـــــاعي للغـــــة ـــة .وهـ ولـــــذلك تـــــرتبط اللغــ

ـــة جغرافيـــــة مهينـــــة ـــين أو بيئـــ ـــا بمجتمـــــع  معــ وللســـــان تــــــأثيرات .دائمــ

مباشــــرة فــــي الكــــالم ال يســــتطيع الفــــرد الــــتخلص أو التحــــرر منهــــا أو 

ســــــوى بــــــاالغتراب أو الاغتــــــراف مــــــن العلــــــوم وآلاداب  التفــــــوق عليهــــــا

ويـــــدرس علـــــم الاجتمـــــاع اللغـــــوي واللســـــانيات الاجتمـــــاعي .والفنـــــون 

واللســانيات الجغرافيــة كــ  مــا لــه عالقــة باللســان مثــ  الازدواجيــة 

ـــر اللســــان فــــي .والثنائيــــة والتعدديــــة والتخطــــيط اللغــــوي  ـــا يءثـ وكمـ

تتفرع ألالسنة في اللغة وتتنوع و .الكالم وفي اللغة كطلك يتأثر بهما

 .الواحدة عندما يطول بها الزمن أو تتسع لها الرقعة

  اللغة

(Langue) 

ــــي اللســــــان ـــالم وفــ ــــي الكـــ ـــد فــ ـــة نظــــــام تجريــــــدي يتجســـ ويوصــــــف .اللغـــ

ـــم .نظامهــــــــــا الصــــــــــارم املطــــــــــرد مــــــــــن  اللهمــــــــــا ــ ــ ــ ــــي جسـ ــ ــ ــــوات هــ ــ ــ فاألصــ

اللغــة،واملفردات هـــي هيكلهـــا العظمي،والنحـــو هـــو روحهـــا ونخاعهـــا 

ـــن  ـــــالل الانغمـــــاس ويكت.الشـــــوكي ـــة ليـــــتكلم بهـــــا مــ ـــب الفـــــرد اللغــ ســ

الاجتمــاعي اللســاني،أو مــن  ــالل الانغمــاس التعليمــي اللغــوي مــن 

ــــى . ـــــــــــــــالل التواصـــــــــــــــ  والتعـــــــــــــــاون  ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة الواحـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم اللغــ ــ ــ ــ ــ ــ وتنقســ
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مســتوى عــادي بســيط يســمى اللغــة الوظيفية،ومســتوى :مســتويين

ـــــة ـــــة إلابداعيـــ ــــمى اللغـــ ــ ـــــامض يســ ـــــف وغـــ ـــد ومكثـــ ــ ـــال معقـــ ــ ـــة .عـــ ــ واللغـــ

هــي لغــة آلاداب والعلــوم والفنــون وهــي لغــة املصــطلحات  إلابداعيــة

ـــة .واملجـــــــازات والاســـــــتعماالت الخاصـــــــة ــ ــــي لغــ ــ ـــة وهـ ــ ـــــي اللهجــ وال ترتقــ

وظيفية إلى لغة إبداعية إال إذا ترسـخت جـذورها،وعلت أغصـانها 

فـــي ســــماء العلــــوم وآلاداب والفنــــون مــــن  ــــالل املمارســــات اللغويــــة 

 .للسانالنوعية الفردية والجماعية في الكالم وا

 

 :تقد توظيف اللهجة في النص القصص ي الجزائري .3

يتعـــرض توظيـــف اللهجـــة املحليـــة فـــي الـــنص ألادبـــي النثـــري لإليـــديولوجيات والنقـــد الثقـــافي      

إن الـرأي العـام والتوجهـات الثقافيـة الكبـرى لهـا تـأثير .أكثر من تعرضه للنقد ألادبي الخالص

النصوص ألادبية إنتاجا وتلقيا،حتى ليبدو ذلك النقد مباشر ال يمكن إ فاؤه أو إنكاره على 

ـــا اذنـــــا صـــــاغية ويبقـــــى  ـــا وال يعيرهــ ـــب ويهملهــ ـــا ألاديــ ـــد ال يســـــتجيب لهــ ـــف شخصـــــية للناقــ مواقــ

متمســـــكا بمنهجـــــه اللغـــــوي الـــــذي يعتبـــــره ا تيـــــارات أســـــلوبية ويعتبـــــره النقـــــاد الـــــذين يصـــــفهم 

ديب من يدعمه ويقـرع لـه الطبـول بالتقليديين تلوثا لغويا غير مقبول، اصة إذا لقي هذا ألا 

 .من النقاد وإلاعالميين

وقــد يكــون غــرض ألاديــب فــي توظيــف اللهجــة  هــو الاســتجابة ملطالــب وتوجهــات وتوجيهــات      

وفي ظ  الصـراعات الحضـارية .إيديولوجية أو نقدية في دعم هذا التوظيف اللهجي أو رفضه

بــين البشــر،قد تســتعم  اللغــة وألادب الفعليـة واملفتعلــة،والتنافس الشــريف وغيــر الشــريف 

وقـد يكــون توظيـف اللهجـات املحليـة هدفــه .كأسـلحة ووسـائ  مغرضـة ال نزاهــة وال بـراءة فيهـا

إبراز الخصائص الثقافية املحلية والوطنية التي يحق ألصحابها وذويها الاعتزاز بها واعتبارها 

ولـــيس فـــي هـــذا .لشـــعوب والـــدول مـــن مقومـــات هـــويتهم التـــي ينبغـــي أن يشـــتهروا بهـــا بـــين ألامـــم وا

 .التوجه أدنى تقسيم أو تقزيم لألدب العربي

ويبقى أن :" ومن الذين يعتقدون هذا الرأي الدكتور عبد هللا ركيبي رحمه هللا حيث يقول      

،تنادي (املاض ي)نناقش قضية تتصل باملوضوع،وتتمثل في دعوات ظهرت في بداية القرن 

حـــــاول أصـــــحابها أن يبحثـــــوا عـــــن .املشـــــرق أم املغـــــربينبـــــصداب عربيـــــة إقليميـــــة ســـــواء فـــــي 
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أخــــذوا يبحثــــون عــــن .خصــــائص معينــــة تطبــــع لادب بطــــابع التفــــرد فــــي قطــــر عر ــــي معــــين

تحدثوا عن الطبيعة وجمالهـا،عن :العناصر التي يمكن أن تعطيه هذه الصبغة الخاصة

عـــــن الشـــــمس ودفنهـــــا،عن العـــــادات والتقاليـــــد،عن مـــــزاج الفـــــرد فـــــي هـــــذا القطـــــر أو ذاك،

ولكــي يســ ندوا إلــى مجــة دامغــة فــي نظــرتهم بحثــوا عــن .النظــرة إلــى لامــور مــن زاويــة معينــة

وكتـب بعضـهم قصصـا .اللغة،فعثروا على اللهجة املحلية واختالفها بـين لاقطـار العربيـة

وروايات،كمـــا كتـــب شـــعرا ونثـــرا أدبيـــا لكـــي يبـــرهن علـــى تميـــز هـــذا لادب عـــن غيـــره فـــي بقيـــة 

ويـــرفض الـــدكتور عبـــد هللا ركيبـــي صـــراحة وبشـــدة توظيـــف اللهجـــات فـــي  7".البلـــدان العربيـــة

وينتقــــد هــــذا التوجــــه وال يــــرى لــــه .ألادب العربــــي الحــــديث واملعاصــــر عامــــة والجزائــــري  اصــــة

ب  إن الدكتور عبد هللا ركيبي يعتبر استعمال اللهجات .مبررا فنيا،وال يعتبره مؤشرا أسلوبيا

للغــة العربيــة الفصــحى ومحــاوالت انفصــالية عــن ألادب املحليــة مكيــدة ومــؤامرة مــدبرة صــد ا

 .العربي ملصلحة آلاداب العربية إلاقليمسة

ولـــيس اســـتعمال اللهجـــات فـــي ألادب العربـــي بصـــفة عامـــة وشـــاملة، بريئـــا فـــي نظره،بـــ  هـــو      

ومـــازال بعضـــهم يعشـــق هـــذه الـــدعوة لغـــر  فـــي نفـــس :" لغايـــة فـــي نفـــس يعقـــوب كمـــا يقـــول 

هــــــــا النظــــــــرة إلاقليميــــــــة والطائفيــــــــة،أو غيرهــــــــا مــــــــن الــــــــدوافع غيــــــــر يعقــــــــوب كمــــــــا يقال،م 

ولســـت أعلـــم مـــا هـــي الكجـــج والبـــراهين التـــي يمكـــن أن يســـتند إليهـــا مثـــ  هـــذا الـــرأي 0".البريئـــة

ـــــديث  ــ ــــي الحــ ــ ــ ــــي ألادب العربـ ــ ــ ـــــات فـ ــ ـــة والعاميــ ــ ــ ـــــات املحليــ ــ ـــــف اللهجــ ــ ـــــرافض لتوظيــ ــ ــــالي الــ ــ ــ الراديكـ

ض لفصـــ  ألادب الجزائـــري أو واملعاصـــر،وادعاء أن ذلـــك ينـــدر  ضـــمن مخطـــط مبيـــت ومغـــر 

 .املصري مثال عن ألادب العربي

والبـــــد مـــــن التـــــذكير بـــــأن ألادب الجزائـــــري قـــــد  ـــــدم ألادب العربـــــي وتبنـــــاه،ولكن مـــــا ســـــمي      

بـــــــاألدب العربـــــــي لـــــــم يعتـــــــرف بـــــــاألدب الجزائـــــــري ولـــــــم يعطـــــــه الكجـــــــم و القيمـــــــة واملكانـــــــة التـــــــي 

يتلقـــــون ويتقبلـــــون مــــا يـــــأتيهم مـــــن لبنـــــان يســــتحقها،واعُتِبر الجزائريـــــون مجـــــرد تالميــــذ صـــــغار 

وإذا اعتـرف ألادب العربـي بـبعض النمـاذ  العامليـة املرموقـة .ومصر وسوريا والعـراق وحسـب

مـن ألادب الجزائري،فهـو اعتـراف املكـره الــذي ال يسـتطيع تقـزيم القامـات الشـامخة وتغطيــة 

ـــم يعيـــــده مـــــع الشـــــمس بالغربـــــال،معتبرا إيـــــاه مـــــن الدرجـــــة الثانيـــــة إلـــــى فتـــــرة زمنيـــــة م حـــــدودة ثــ

فاملصــريون مــثال قلمـا يعتمــدون علــى املصــادر ..جنيسـه إلــى ركــن التهمــيش وإلاهمـال والنســيان

واملراجع ألادبية الجزائرية في قراءاتهم ودراساتهم،رغم أن الجزائريين ال يفرقون بين املصادر 
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نعـرف أدبـاء _ ريين نحـن الجزائـ_ ولعلنـا .واملراجع ألادبية العربية سـوى فـي املسـتوى واملحتـوى 

الــوطن العربــي فــي القــرن املاضــ ي أكثــر ممــا نعرفــه عــن ألادبــاء الجزائريين،ولعلنــا كــذلك نعــرف 

عـــن ألادبـــاء املصـــريين الكبـــار مثـــ  طـــه حســـين والعقـــاد واملنفلـــوطي وتوفيـــق الحكـــيم ونجيـــب 

ــــاء والنقـــــاد .محفـــــوظ وغيـــــرهم أكثـــــر ممـــــا يعرفـــــه املصـــــريون عـــــنهم ــــى ألادبـ ـــب يحـــــتم علـ فالواجــ

جزائــــريين إبــــراز أجمــــ  وأفضــــ  وأقــــوى  صــــائص ومميــــزات وبصــــمات ألادب الجزائــــري،وال ال

ينتظـرون مــن غيــر الجزائــريين الاشـتغال بــاملنجز ألادبــي الجزائــري أو الالتفـات إليــه مــن قريــب 

 .أو من بعيد

وتكون لغة الرواية .واللغة في القصة هي كاللغة في القصيدة، اضعة لال تيار،والانحراف     

ــــعبية وامل ــ ـــة الشـ ــ ــــاليب التعبيريــ ـــة والخطابة،وألاســـ ــ ـــــاال للفظاظــ ـــــة،وأكثر احتمــ ـــــرحية فظفاظــ ســ

ولكــــن كاتـــب القصــــة القصــــيرة فنـــان رســــام مبدع،يخضــــع .والســـوقية فــــي اللهجـــة أو املضــــمون 

للمعـــايير الفنيـــة والجماليـــة ويختـــار لغتـــه بدقـــة،وليس مطالبـــا بالخضـــوع لحرفيـــة الواقـــع،أو 

،،،كاتـب القصــة :" يقـول دمحم غنيمـي هـالل.مـا يشـاء ويختــارحرفيـة املعيار،بـ  هـو حر،ينتقـي 

وحاسته إلانسانية .القصيرة خاصة ذو بصيرة نفاذة،قبل أن يكون ذا بصر ومقدرة لغوية

بأبعــاد الواقــع املحــدود فــي جزئياتــه هــي التــي تقــود حاســته الفنيــة وقدرتــه اللغويــة معــا إلــى 

ــــز فــــي القصــــة الق2".تصــــور مــــا يجتذبــــه مــــن موقــــف ـــيرة محــــدود لــــيس يتســــع للواقــــع والحّي صـ

ولهــــذا،يمتاز الــــنص .الالمحــــدود بشــــموليته،كما يتســــع لــــه الــــنص الروائــــي أو الــــنص املســــرحي

بمقـــدرة ميلفـــه علـــى التعبيـــر عـــن واقعيـــة لاداء فـــي املضـــمون،دون حاجـــة إلـــى " القصصـــ ي 

ار ذلـك أنـه ال منــا  فـي لادب مـن الاختيــ.مجـاراة الواقـع بألفاظـه العامية،وحرفيــة لهجتـه

ولـم تخـ  كثيـر مـن نصـوص القصـة القصـيرة مـن ضـعف  16".ومن تجاوز النقل  لـي للواقـع

وبســـــاطة فـــــي النســـــيج اللغوي،بســـــبب ضـــــعف املقـــــدرة اللغويـــــة لـــــدى مؤلفيهـــــا وافتقـــــارهم إلـــــى 

الحـــــــــــس اللغوي،وتـــــــــــأثرهم الشـــــــــــديد بأســــــــــــاليب النصـــــــــــوص الروائية،وأســـــــــــاليب النصــــــــــــوص 

و اللغــــة ألاجنبيــــة فــــي الــــنص القصصــــ ي ينبغــــي أن إن توظيــــف اللهجــــة أو العاميــــة أ.املســــرحية

 .يكون شبيها بامللح في الطعام

وقد انتقد الـدكتور عبـد امللـك مرتـاض بلهجـة شـديدة توظيـف اللهجـة العاميـة فـي القصـة      

واعتبر ذلك من ألا طـاء اللغويـة التـي ينبغـي علـى مؤلـف القصـة القصـيرة .الجزائرية القصيرة

يقـول الـدكتور .بـي آ ـر تصـحيحها قبـ  الطبـع أو قبـ  إعـادة الطبـعأو الرواية أو أي جنس أد
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ونالحــــظ أن لغــــة :"عبــــد امللــــك مرتــــاض فــــي  اتمــــة دراســــته حــــول القصــــة الجزائريــــة القصــــيرة

فاســ ي لغــة بســيطة مثــل لغــة أحمــد منور،مــع عــدم التحــرج مــن اصــطناع بعــض لالفــاظ 

الحـديث إلـى صـميم اللغـة،نرى  وإذ انتاـ  بنـا.العامية التي قد تدعو إليها الضرورة الفنيـة

مـــــن حقنـــــا أن نـــــزعم أن أحـــــدا مـــــن هـــــيالء القاصـــــين الخمســـــة لـــــم يســـــلم مـــــن الوقـــــوع فـــــي 

وهو يقصد بذلك مجموعة مـن  11".هنات بعضها إمالئي،و عضها نحوي،و عضها معج ي

كبـــــــار كتـــــــاب القصـــــــة الجزائريـــــــة القصـــــــيرة ومـــــــنهم مصـــــــطفى فاســـــــ ي،وأحمد منور،والحبيـــــــب 

وال غرابة في موقف الدكتور عبد امللك مرتاض الذي يعتبر .بن هدوقةالسايح،وعبد الحميد 

فهـو .استعمال العامية في القصة الجزائرية القصـيرة مـن ألا طـاء اللغويـة املخلـة بالفصـاحة

الــــــرئيس ألاســــــبق للمجلــــــس ألاعلــــــى للغــــــة العربيــــــة،وهو معــــــروف فــــــي العــــــالم العربــــــي بكتاباتــــــه 

 .اللغة العربية الفصحى وبالغتهاو طاباته الرصينة لغويا،املدافعة عن 

ـــيرة فــــي الـــــوطن       ـــي القصــــة القصــ ـــة فــ ـــة والعاميـ ـــدي الـــــرافض الســــتعمال اللهجــ واملوقــــف النقـ

العربـي عامــة،ال يســتند فـي ذلــك إلــى املبـررات أو املعــايير الفنيــة العامليـة املتعلقــة بنحــو الــنص 

ة متعلقـــة بوحـــدة ولكنـــه يســـتند إلـــى معـــايير سوســـيولوجية وإيديولوجيـــة وسياســـي.القصصـــ ي

ألامة إلاسالمية والعربية،وهي اللغة العربية الفصـحى الجامعـة بـين شـعوب هـذه ألامـة التـي ال 

يمكــــــــــن لهــــــــــا التواصــــــــــ  باللهجــــــــــات والعاميــــــــــات املحليــــــــــة ســــــــــوى دا ــــــــــ  حــــــــــدودها إلاقليميــــــــــة 

وأنا أرى أنه ليس ثمة مبرر فني يمنع من اسـتعمال اللغـة :" يقول دمحم يوسف تجم.الضيقة

ة فــي الحوار،بــل إن طبيعــة رســم الشخصــية فــي القصــة تتطلــب ذلــك وتعتمــد عليــه العاميــ

والــذي يحملهــم .إال أن كتابنــا يــدخلون فــي حســابهم طبقــات القــراء وبيئــاتهم.اعتمــادا كبيــرا

علــــــــــى ذلــــــــــك اخــــــــــتالف اللهجــــــــــات العاميــــــــــة فــــــــــي القطــــــــــر الواحــــــــــد،وفي لاقطــــــــــار العربيــــــــــة 

لكاتـــب أو يتصـــورها،ييدي فـــي مثـــل هـــذه واســـتعمال اللهجـــة العاميـــة التـــي يعرفهـــا ا.عامـــة

وهــذا  12".وهــذا مــا تعكســه لنــا لاقاصــيص العراقيــة اليــوم.الحــاالت إلــى بلبلــة وســوء فهــم

صحيح إلى حد ما،ألننا نحن الجزائريين نريد القصص التي تأتينا من ألاقطار العربية باللغـة 

د يعترض معترض ويقول وق.العربية الفصحى،وهي اللغة املشتركة الجامعة،وهي لغة التعليم

أن اللهجـات العربيـة ال تـؤدي أبــدا إلـى البلبلـة وسـوء الفهــم والقطيعـة الثقافيـة بـين الشــعوب 

والـــدلي  علـــى ذلـــك ألاقـــالم واملسلســـالت .العربيـــة،ب  تـــؤدي لـــى التواصـــ  والتعـــارف واملثاقفـــة

اميـــة عـــامال واملســـرحيات العربيـــة التـــي يشـــاهدها العـــالم العربـــي برمتـــه ولـــم تكـــن لهجاتهـــا الع
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ـــم ــ ـــا للفهــ ــ ـــة و ال عائقـ ــ وهــــــذا أيضـــــــا صــــــحيح،ولكن مـــــــع وجــــــوب استصـــــــحاب الفــــــرق بـــــــين .للبلبلـ

 . صائص القاريء و صائص املشاهد في تلقي ألاعمال ألادبية الفنية

 :نقد عدم توظيف اللهجة في النص القصص ي الجزائري .4

ـــ  لقـــــد تطــــــورت الـــــرؤى ألادبيــــــة و النقديـــــة فــــــي العصـــــر الحديث،وقــــــد ردت ال      ــــانيات بكـــ لسـ

فروعهــــا الاعتبـــــار للعاميـــــات واللهجــــات وأعطتهـــــا نفـــــس املكانـــــة العلميــــة التـــــي أعطيـــــت للغـــــات 

املســــــــــــــماة باللغــــــــــــــات الفصــــــــــــــيحة أو اللغــــــــــــــات الحيــــــــــــــة التــــــــــــــي ال تعــــــــــــــرف ظــــــــــــــاهرة الازدواجيــــــــــــــة 

،وبـــذلك صـــار موضـــوع اللهجـــة والعاميـــة يحظـــى بـــنفس العنايـــة التـــي تحظـــى بهـــا (الديغلوســـيا)

ألاحيان ال تسمى اللهجة لهجة،وال العامية عاميـة،وإنما تسـمى هـذه وتلـك وفي كثير من .اللغة

وقـــد قرأنـــا وســـمعنا كثيـــرا مصـــطلحات مـــن هـــذا القبي ،مثـــ  اللغـــة املصـــرية،أو اللغـــة .باللغـــة

فالتنوعــات اللهجيــة التــي .اللبنانيــة،أو اللغــة الجزائريــة،أو اللغــة التونســية،أو اللغــة املغربيــة

غـــات حيـــة فرعيـــة تنمـــو وتكبر،فـــي حـــين يتراجـــع ألاصـــ  وينـــزوي كمـــا لهـــا طـــابع جغرافـــي تعتبـــر ل

حــــدث للغــــة الالتينيــــة العريقــــة التــــي صــــارت أثــــرا بعــــد عــــين و لفتهــــا اللهجــــات املتفرعــــة عنهــــا 

 .واملعروفة باللغات الالتينية

اتجـــــه كثيـــــر مـــــن الدارســـــين فـــــي العصـــــر الحـــــديث إلـــــى دراســـــة :" يقــــول دمحم ســـــالم محســـــن     

ودراسة اللهجـات مبحـث جديـد مـن مباحـث علـم اللغة،لـذلك .الحديثةاللهجات العربية 

فقــد اتجهــت إليــه جهـــود العلماء،واهتمــت بــه مجـــامعهم وجامعــاتهم،حت  أصــبح عنصـــرا 

وقــد د لــت مــؤ را الدراســات آلاكاديميــة الجزائريــة فــي هــذا 16".مهمــا فــي الدراســات اللغويــة

ـــا الســـــياق حيـــــث قـــــدمت كثيـــــر مـــــن الرســـــائ  الجامعيـــــة حـــــول الت ــــي فـــــي الجزائر،كمــ نـــــوع اللهجـ

ـــة  ــ ــــوع اللهجـ ـــي موضــ ــــؤتمرات فـــ ـــن املــ ــ ـــر مـ ــــات،وتم عقــــــد كثيـــ ــــي الجامعــ ـــة فــ أسســــــت مخــــــابر علميـــ

وبالرغم من أنها مستوى لغوي بسيط ال يستعم  .لقد ارتقى شأن اللهجة والعامية.والعامية

مـــا فـــي الكتابـــة وال فـــي الخطـــاب العلمـــي،وال فـــي الخطـــاب التعليمـــي،إال أنهـــا صـــارت موضـــوعا مه

ـــاديمي العربــــي املعاصــــر ـــي آلاكـ ـــث العلمـ ـــ  .يتصــــف بالجــــدة فــــي البحـ ـــبح اللهجــــات كمثـ ـــم تصـ ولـ

 وجهـــــوًدا قويــــة تســــعى إلـــــى 
ً
الشــــعير الــــذي يؤكــــ  ويـــــذم كمــــا يقــــال،ألن هنـــــاك دعــــواٍت صــــريحة

 .استبدالها بالفصحى التي أك  الدهر عليها وشرب

املقبـــول ومـــن الظلـــم نعـــت  وهكـــذا تغيـــرت النظـــرة إلـــى اللهجـــات والعاميات،وصـــار مـــن غيـــر     

فمثال،ألامازيغيـــة والطْرقيـــة والشـــلحية وامليزابيـــة لـــم يعـــد .باللهجـــات،أو العاميـــات بالعاميـــات
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النــاطقون بهــا يرضــون أن توصــف ألســنتهم باللهجــات،ألن ذلــك يشــعرهم باإلهانــة وإلاقصــاء 

للغة ألام والتهميش والظلم والضيم،فليس من املعقول أن يخدم املواطن لغة أ رى وينس ى ا

وقــــد ارتقــــت ألامازيغيــــة أ يــــرا إلــــى لغــــة وطنيــــة .التــــي هــــي هــــذه اللهجــــات والعاميــــات دون غيرهــــا

وال شـــك أن أنصـــارها .وتـــم الاعتـــراف بها،بعـــد نضـــال طوي ،وجهــد جهيـــد،وكفاح مريـــر.رســمية

وهـذا .والناطقين بها ال يقبلون أن يبقى ترسيمها حبـرا علـى ورق،أو مجـرد ذر الرمـاد فـي ألاعـين

فإن اللهجة التي يخدمها أبناؤها والناطقون بهـا،ويخططون لها،ويكـافحون :قانون الحياةهو 

من أجلها،ويطمحون إلى ترقيتها وتعليمها وتعميم استعمالها وظيفيا وإبداعيا في ك  مجاالت 

الحياة،فســـوف تتحــــول بكــــ  هـــذه الجهــــود وتــــن ح فـــي الارتقــــاء إلــــى لغـــة وطنيــــة،وربما إلــــى لغــــة 

ـــان ـــة إذا كــ ـــة  عامليــ ــــى مبـــــاديء التنميــ ـــة اللغويـــــة القائمـــــة علـ ـــمن أهـــــداف السياســ ـــن ضــ ذلـــــك مــ

كاللغة العربية مثال أو  –أما اللغة العاملية .والتخطيط على املدى القريب وعلى املدى البعيد

التـي يتنــاقص عـدد النــاطقين بهـا،ويتراجع توظيفهــا وظيفيـا وإبــداعيا،وتنزل  -اللغـة الفرنســية 

املؤكــد أنهــا ســوف تــنكمش تــدريجيا حتــى تنحســر وتنحصــر،وتغدو  مســتوياتها التعبيريــة؛فمن

ـــــة ـــة وطنيــ ــ ــــاء .لغــ ــ ـــ  ألاعبـ ــ ـــن تحمــ ــ ــــاجزة عــ ــ ـــــبح عـ ـــى تصــ ــ ـــها حتــ ــ ـــا وانكماشــ ــ ـــــاعف هزالهــ ـــــد يتضــ وقــ

واملســــــؤوليات الحضــــــارية العلميــــــة والرســــــمية،وتغدو لهجــــــة محليــــــة،وتبقى لغــــــة حيــــــة،ولكنها 

 .باملوت وقريبة منهكلهجة وإن نعتوها باللغة،ولكنها ضعيفة،وحياة الضعفاء شبيهة 

وفـــــــي ظـــــــ  الصـــــــراع اللغـــــــوي ظهـــــــر مـــــــن يـــــــدعو إلـــــــى العدالـــــــة اللغويـــــــة التـــــــي ال تكـــــــون ســـــــوى      

ـــين اللغـــــات ـــة واملســـــاواة بــ ــــى لغـــــة.بالديمقراطيــ ـــ  للغـــــة علـ ــــال فضــ ــــات كـــــذلك سواســـــية .فـ واللغـ

وهــذه هــي الخلفيــة النظريــة التــي .كأســنان املشــط،ولو كــان بعضــها مــن اللهجــات أو العاميــات

يقـــول زميلــــي .يهـــا اللســـانيات العامـــة الحديثـــة التـــي تعتبـــر جميـــع ألالســـن لغـــات حيـــةترتكـــز عل

لكن،مــع املنحــى الــذي اتخذتــه الدراســات اللســانية ولانتروبولوجيــة  :"وصــديقي دمحم  ــاين

والفلســـــفية،في شـــــأن طبيعـــــة اللغـــــات فـــــي بدايـــــة القـــــرن العشرين،خصوصـــــا مـــــع الثـــــورة 

عة التـــــــــي أوقعهـــــــــا فـــــــــي صـــــــــلب الدراســـــــــات اللســـــــــانية التـــــــــي أحـــــــــد ها دي سوســـــــــير،والقطي

اللســانية،برخراجها مــن طابعهــا املعياري،والاتجــاه بهــا اتجاهــا وصــفيا،تغيرت النظــرة إلــى 

اللغات،خصوصــــا نظــــرة تفــــوق لغــــات معينــــة وســــيادتها،وانحطاط أخــــرى وبــــدائيتها،وغير 

وهـــي ر ى إيديولوجيـــة عملـــت علـــى .ذلـــك مـــن النظريـــات العرقيـــة ذات لابعـــاد العنصـــرية

وهكذا صارت ك  التنوعات والتلونات  14".كريس دونية شعوب العالم غير املتقدم آنذاكت
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اللسانية في العالم لغات حية،ولو كانت لهجات محلية أو نسـبية الاسـتعمال فـإن لهـا حقـوق 

وقــــد فتحــــت اللســــانيات الحديثــــة البــــاب علــــى مصــــراعيه لتحتضــــن جميــــع .الرعايــــا وألاقليــــات

لافـــق بــــدأ يـــزدحم بدراســــات  " وحقـــا فــــإن .ا باللســـانيات العامــــةاللغـــات ولهـــذا نعتــــت نفســـه

ت سم بطابع عل ي موضـوعي محايـد عـن أهميـة جميـع اللغـات مـن دون اسـتإناء فـي إقامـة 

وقـد ولــى عصــر  15".التواصـل،وفي كــون كــل جماعـة لغويــة تنظــر إلـى العــالم مــن خـالل لغتهــا

زمـــن التعدديـــة اللغويـــة والتعـــايش مـــع  ألاحاديـــة والهيمنـــة اللغويـــة إلـــى غيـــر رجعـــة،ود لنا إلـــى

آلا ر،وصـــــارت اللغـــــات واللهجـــــات وألاســـــاليب وألانمـــــاط تتـــــزاحم وتتـــــدا   وتمتـــــز  وتتصـــــارع 

وتتنافس من أج  الترقية والتوظيف و إثبات الذات وتحقيق الحصور في املشـهد الحضـاري 

 .املحلي والعالمي

لنظرة العلمية إلـى اللهجـات التـي مهـدت لهـم و من الطبيعي أن يتأثر النقاد وألادباء بتغير ا     

الســبي  لتقبلهــا وتبنيهــا وتوظيفهــا وظيفيــا وإبــداعيا فــي الــنص املنطــوق والــنص املكتــوب علــى 

ــــواء ـــد ســ ــ وهكــــــذا أصــــــبحت اللهجــــــة مــــــن الروافــــــد املهمــــــة فــــــي املمارســــــات اللغويــــــة العلميــــــة .حـ

لغويـــا نفيســـا،قد ال  لعـــل اللهجـــات التـــي تختـــزن زادا:" يقـــول عبـــد الجليـــ  مرتـــاض.وألادبيـــة

وربمـــا اعتبـــرت اللهجـــات لغــات وطنيـــة فنقـــول مـــثال اللغـــة 10".تحتويــه لغتنـــا الوطنيـــة نفســـها

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانية،واللغة الجيجلية،واللغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمية،واللغة التلمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة العاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الوهرانية،واللغــ

القســـنطينية،واللغة العنابيـــة التـــي تعكـــس ضـــمير الخطـــاب فـــي التـــذكير والتأنيـــث مثـــ  اللغـــة 

يســـمي اللهجـــة لغـــة وهـــو يقـــول فـــي ( ه471ت )لك كـــان عبـــد القـــاهر الجرجـــاني وكـــذ.التونســـية

فهو  17".لعل في لغة عقيل، نحو لعل ِه تعالى يغفر ذنبي:العشرون:"موضوع حروف الجر

إمام من أكبر أئمـة الفصـاحة والبالغـة فـي اللغـة العربيـة الفصـحى ومـع ذلـك ذكـر هـذا التلـون 

 .اللغة هي اليوم ميتةاللهجي الخاص واعتبره لغة،وهذه 

ـــتثمرتها فــــي ألادب       ـــة واسـ ـــت النظريــــات النقديــــة مــــن النظريــــات اللســــانية الحديثـ وقــــد اقتربـ

ـــة فــــي ألادب القصصــــ ي ســــواء أكــــان مســــرحية أم .العربــــي الحــــديث مشــــرقا ثــــم مغربــــا فالواقعيـ

ال رواية أم قصة قصيرة تنسجم مع التداولية والوظيفيـة فـي اللسـانيات الحديثة،وقـد تـم فعـ

وقـد وضـعت الواقعيـة يـدها فـي يـد التداوليـة وسـارتا جنبـا .تلقيح النقد وتخصيبه باللسـانيات

إلــــى جنــــب،ومن يقــــول الواقعيــــة فكأنمــــا يقــــول التداوليــــة،والعكس صحيح،وصــــار بــــين هــــذين 
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املصــــــــطلحين شــــــــ يء كبيــــــــر مــــــــن التــــــــرادف أو الاشــــــــتراك املعنــــــــوي،غير أن الواقعيــــــــة مصـــــــــطلح 

 .ني رغم التدا   املفهومي بينهمانقدي،والتداولية مصطلح لسا

وتـــدعمت اللهجـــات والعاميـــات فـــي النقـــد واللســـانيات بفضـــ  مســـتواها الـــواقعي والتـــداولي      

كمـــا أنشـــ يء لدراســـتها علـــم جديـــد .الـــذي ال ال يمكـــن للغـــة العربيـــة الفصـــحى أن تنافســـها فيـــه

ا لم يعـد مصـطلح وبهذ10.يسمى علم اللهجات،تفرع عنه علم آ ر سمي بعلم اللهجات ألادبي

وقــد شــجع هــذا كتــاب الــنص .اللهجــة ينتقــد أو يــرفض كمــا كــان مــن قبــ  فــي الــنص القصصــ ي

القصصـــ ي بكـــ  أنواعـــه علـــى توظيـــف اللهجـــات فـــي كتابـــاتهم وعـــدم التحـــر  منهـــا ألنهـــا ليســـت 

وتسـمى .أ طاء وإنما هي من التدا   اللغوي الواقعي،وهو ضـرورة فنيـة فـي القصـة القصـيرة

صــيرة بالفصــحى املبســطة،أو العاميــة املفصــحة،أو اللغــة املزدوجــة،أو اللغــة لغــة القصــة الق

 12.الثالثة

يـــرى دمحم مصــــايف رحمــــه هللا أن اســــتعمال العاميــــة فــــي القصــــة الجزائريــــة القصــــيرة مــــازال      

ولكــنن هـذا الاحتشــام مــا هــو ســوى تحفــظ فــي .محتشـما مقارنــة باســتعمالها فــي املشــرق العربــي

لفي القصـــة الجزائريـــة علـــى املحافظـــة علـــى كســـتوى الفصـــاحة،وهذه اســـتعمالها لحـــرص مـــؤ 

ـــة تحســــب لهــــم ال علــــيهم ومرجــــع ذلــــك إلــــى الظــــروف الثقافيــــة فــــي الجزائــــر بعــــد .نقطــــة  إيجابيـ

الاســـتقالل،إذ كانـــت كـــ  الجهـــود متوجهـــة نحـــو  دمـــة اللغـــة العربيـــة الفصـــحى والتمكـــين لهـــا 

ولعـــل :" يقـــول دمحم مصـــايف..حـــرا آنـــذاكبواســـطة التعريـــب والتعلـــيم وإلاعـــالم الـــذي لـــم يكـــن 

هـــــــــــذه الظـــــــــــروف الخاصـــــــــــة للجزائـــــــــــر هـــــــــــي التـــــــــــي جعلـــــــــــت قصاصـــــــــــنا بخاصـــــــــــة،وأدباءنا 

فهــــم يريــــدون أن ينشــــروا اللغــــة العربيــــة .بعامــــة،يحجمون كثيــــرا عــــن اســــتعمال العاميــــة

ومـــــع ذلــــــك فـــــرن بعــــــض .بفنـــــونهم بقـــــدر مــــــا يريـــــدون أن يبــــــدعوا قصصـــــا جديـــــدة ملتزمــــــة

ونجــد هــذا عنــد الكتــاب .ت خاصــة إلــى الاســتفادة مــن العاميــةقصاصــنا اضــطروا فــي حــاال 

ويبـــدو أن الـــدكتور دمحم مصـــايف رحمـــه هللا اليـــرى  26".الكبـــار ســـنا،كما نجـــده عنـــد الشـــباب

حرجــا فــي اســتعمال اللهجــة والعاميــة فــي القصــة الجزائريــة،ولم يكــن يــرى فــي ذلــك ضــررا علــى 

جـــد حـــوافز وســـابقات تشـــجع علـــى ذلـــك وتو .اللغـــة الوطنيـــة التـــي هـــي اللغـــة العربيـــة الفصـــحى

اســـتعمل العاميـــة دودو،ووطـــار،وزهور ونيكـــ ي،من الكبـــار أحيانا،كمـــا " فقـــد .وتـــدفع إليـــه

اســـــتعملها بـــــن عـــــروس،ولادرع،من الشـــــباب،،،غير أن الشـــــباب أكثـــــر اســـــتعماال للعاميـــــة 

ويقصـــــد بالشــــــك  املثيــــــر أن الشــــــباب عنــــــدما يســــــتعملون اللهجــــــة أو 21".بشــــــكل مثيــــــر أحيانــــــا
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عاميــــــة فقــــــد ال يعبــــــر ذلــــــك بالضــــــرورة عــــــن قــــــدرة فنيــــــة،وإنما يعبــــــر عــــــن ثقــــــافتهم الشــــــعبية ال

 .ومستوياتهم التعبيرية الضعيفة واملليئة باأل طاء واللحون 

 :خاتمة

ـــت .إن ثنائيــــة اللغــــة وألادب ينبغــــي أن ال تفهــــم كمــــا تفهــــم ثنائيــــة الــــروح والجســــد      فــــإذا كانـ

ا وانفصـالهما إلـى املـوت املحتوم،فـإن ثنائيـة اللغـة الروح حبيسة في جسـدها ويـؤدي افتراقهمـ

وألادب علــى العكـــس مـــن ذلـــك تماما،فـــاألدب كلمـــا انتقـــ  إلـــى لغـــات أ ـــرى غيـــر لغتـــه ألاصـــلية 

ـــه يـــــزداد حيـــــاة ـــي كتـــــب بها،فإنــ ـــه .التـ ـــال،ويؤدي إلـــــى حياتــ ـــة لـــــه باالنفصــ وهـــــذا الانتقــــال ال عالقــ

س اللغــة،وال هــو رهينــة عنــدها،ألن إن ألادب لــيس حبــي.وحيويتــه ونشــاطه وانتشــاره وتداولــه

مي تصـــــاعدي فـــــي مســـــتويات ألاداء 
ّ
اللغـــــة قويـــــة كانـــــت أو ضـــــعيفة تعتبـــــر َدْرجـــــة فـــــي مـــــدّر  ســـــل

التعبيــــري التواصــــلي التــــي تنــــوع ألاســــاليب الوظيفيــــة وإلابداعيــــة التــــي تجعــــ  اللغــــة كالطعــــام 

س الــــذي يعجبنــــا اللذيــــذ الــــذي نشــــتهيه أو نزدريــــه لطعمــــه و نهمــــ  قيمتــــه الغذائيــــه،أو كاللبــــا

إن اللغة بالنسبة لألدب ليست هي الشـجرة التـي تحجـب الغابـة،ب  بـالعكس تمامـا ألنهـا .لونه

فاللغـة مـا .املنصة التي يتربع عليها ألادب،واملركبة التـي ينتقـ  بهـا ويتحـرك عبـر الزمـان واملكـان

هـا مـات هي سوى منصة للنص أو درجة لألدب وألاديب،وليست هي روحه التـي إذا انفصـ  عن

 .وهلك

وألادب .صـــحيح إن ألادب يســـتخدم اللغـــة ويخـــدمها،كما يســـتخدم العلـــم اللغـــة ويخـــدمها     

والعلـــم .يختـــار مـــن اللغـــة أرقاهـــا وأقواهـــا وابعـــدها عـــن الابتـــذال والارتجـــال وكثـــرة الاســـتعمال

ـــة  ــ ــ ـــاهيم العلميـ ــ ــــى املفـــ ــ ـــــة علــ ــ ـــي الداللـ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ـــــحها وأبينهـ ــ ـــها وأوضـ ــ ــ ـــا وأ صـ ــ ــ ـــة أدقهـ ــ ـــن اللغـــ ــ ـــــار مـــ ــ يختـ

وكلمــا تطــور .وبا تصــار فــإن ألادب كــالعلم كالهمــا لغــة  اصــة دا ــ  اللغــة العامــة.ةالدقيقــ

والتعبيـرات إلابداعيـة .ارتفـع سـقفها وعـال مقامهـا_ ولـو كانـت لهجـة _ العلم وألادب في لغـة مـا 

ألـــم تكـــن اللغـــة العربيـــة الفصـــحى مجـــرد .بكـــ  أشـــكالها هـــي التـــي ترتقـــي باللغـــات وترفـــع مكانتهـــا

ة ؟ بلى،ولكنهـا كانـت مؤهلـة للنمـو طـوال وعرضـا وعمقـا وعلـوا،ألن املجتمـع لهجة قومية محليـ

العربـــي آنــــذاك كـــان يحتفــــي باملمارســـات اللغويــــة إلابداعيــــة الجيـــدة ويثمنهــــا مـــن  ــــالل إنتــــا  

وقـــد نـــزل القــــرآن الكـــريم هـــذا الــــنص .النصـــوص إلابداعيـــة وتلقيهــــا وتـــداولها املنقطـــع النظيــــر

وأدرك املسـلمون .وّجه بها إلى أعلى عليين وطار بها فـي آلافـاقالعظيم بلهجة قريش فتّوجها،وت

ولـو .أن اللغة العربيـة لـم تبـق مجـرد لهجـة محليـة حيـث صـارت مطلوبـة ومنتشـرة مـع إلاسـالم
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_  كمـا فعلـوا فـي عصـر الانحطـاط _ بقي املسلمون يرددون النصوص ترديدا طقوسيا ببغائيـا 

وا الحضارة العربية إلاسالمية الرشيدة املجيدة التي من غير دراسة وال تفسير وال إبداع ملا بن

 .لسانها الناطق،وجناحها الخافق_ لهجة قريش _ كانت اللغة العربية الفصحى 

إن أيـــة لهجـــة محليـــة يمكـــن لهـــا أن تنمـــو وترتقـــي وتصـــبح لغـــة عامليـــة فـــي املراتـــب ألاولـــى إذا      

راتـب املتقدمـة ألاولـى،يمكن أن نراهـا وإن أية لغة عاملية في امل.احتوت العلم،واحتفت باألدب

قــد ا تفــت أو انتفت،بعــدما تتــدحر  بالتــدريج نحــو الخلف،وتتراجــع وتتخلــف وتتقهقــر،إذا 

 .هي أهملت العلم،واستصغرت الشأن ألادبي،وتعاونت فيهما

 :املصادر واملراجع

بحـــاث ودراســـة أحمـــد عـــزوز ودمحم  اين،العدالـــة اللغويـــة فـــي املجتمـــع املغـــاربي،املركز العربـــي لأل  .1

 .2614السياسات،الدوحة،قطؤ،الطبعة ألاولى،

عبــــــــــــــــــــد الجليـــــــــــــــــــــ  مرتاض،اللســـــــــــــــــــــانيات الجغرافيـــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــــراث اللغـــــــــــــــــــــوي العربـــــــــــــــــــــي،دار  .2

 .الغرب،وهران،الجزائر،دت

دار عبـــــــــــــــــــــــد هللا ركيبي،الشـــــــــــــــــــــــعر فـــــــــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــــــن الحرية،منشـــــــــــــــــــــــورات وزارة الثقافـــــــــــــــــــــــة،الجزائر، .6

 .2616ألاوطان،الجزائر،الطبعة ألاولى،

 .1206ركيبي،القصة الجزائرية القصيرة،املؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر، عبد هللا  .4

عبــــــــــــــد امللـــــــــــــــك مرتاض،القصـــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــة املعاصـــــــــــــــرة،دار الغرب،وهران،الجزائر،الطبعـــــــــــــــة  .5

 .2667الرابعة،

 .1201دمحم مصايف،دراسات في النقد وألادب،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر، .0

،تحليـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــنص ألادبـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــين النظريـــــــــــــــــــــة (االشـــــــــــــــــــــتراكب)دمحم عبـــــــــــــــــــــد الغنـــــــــــــــــــــي املصـــــــــــــــــــــري  .7

 .2662والتطبيق،الوراق،عمان،ألاردن،

،العوام ،ضـــــمن كتـــــاب متـــــون فـــــي اللغـــــة العربيـــــة،دار ابـــــن (ه471ت )عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني  .0

 .م2665_ ه 1420حزم،بيروت،لبنان،الطبعة ألاولى،

ب دمحم ســــــــــــــــــــالم محســـــــــــــــــــــن،املقتبس مـــــــــــــــــــــن اللهجـــــــــــــــــــــات العربيـــــــــــــــــــــة والقرآنية،مؤسســـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــبا .2

 .1200الجامعة،إلاسكندرية،مصر،

دمحم مصايف،القصــة القصــيرة العربيــة الجزائريــة فــي عهــد الاستقالل،املؤسســة الوطنيــة للنشــر  .16

 .14202والتوزيع،الجزائر،

 .1200دمحم يوسف نجم،فن القصة،دار الثقافة،بيروت،لبنان،الطبعة الخامسة،  .11
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 :الهوامش
 .150مصر،القاهرة،مصر،دت،ص،دار نهضة قضايا معاصرة في لادب والنقد -1

 .160،مرجع سابق،صقضايا معاصرة في لادب والنقد -2
تحليــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــنص لاد ــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــين النظريــــــــــــــــــــــة ،(باالشــــــــــــــــــــــتراك)دمحم عبــــــــــــــــــــــد الغنــــــــــــــــــــــي املصــــــــــــــــــــــري  -6

 .172ص ، 2662الوراق،عمان،ألاردن،والتطبيق،
 .176املرجع السابق،ص  -4
 .56،صالقصة الجزائرية املعاصرة -5
 .56،صاملعاصرة القصة الجزائرية -0
،مرجـــــــع تحليـــــــل الـــــــنص لاد ـــــــي بـــــــين النظريـــــــة والتطبيـــــــق،(باالشـــــــتراك)دمحم عبـــــــد الغنـــــــي املصـــــــري  -7

 .176سابق،ص

دار ،منشــــــــــــــــــــورات وزارة الثقافــــــــــــــــــــة،الجزائر،الشــــــــــــــــــــعر فــــــــــــــــــــي زمـــــــــــــــــــن الحريــــــــــــــــــــةعبـــــــــــــــــــد هللا ركيبــــــــــــــــــــي، -0

 .256،ص2616ألاوطان،الجزائر،الطبعة ألاولى،
 .251املرجع السابق،ص  -2
 .105،دار نهضة مصر،القاهرة،مصر،دت،صد التطبيقي واملقارن في النق  -16
 .126املرجع السابق،ص  -11
،دار الغرب،وهران،الجزائر،الطبعـــــــــــــة القصـــــــــــــة الجزائريـــــــــــــة املعاصـــــــــــــرةعبـــــــــــــد امللـــــــــــــك مرتـــــــــــــاض،  -12

 .127،ص 2667الرابعة،
 .122،ص1200،دار الثقافة،بيروت،لبنان،الطبعة الخامسة،فن القصة -16
،مؤسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب لهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والقرآنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةاملقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال -14

 .6،ص1200الجامعة،إلاسكندرية،مصر،
،املركــز العربــي لألبحــاث ودراســـة العدالـــة اللغويــة فــي املجتمــع املغـــار يأحمــد عــزوز ودمحم  ــاين، -15

 .50،ص2614السياسات،الدوحة،قطؤ،الطبعة ألاولى،
 .57املمرجع السابق،ص -10
 .20،صفي مناهج البحث اللغوي  -17 

،دار ابـــــــــــــن حزم،بيروت،لبنان،الطبعـــــــــــــة العوامل،ضــــــــــــمن كتـــــــــــــاب متــــــــــــون فـــــــــــــي اللغـــــــــــــة العربيــــــــــــة -10

 .02م،ص2665_ ه 1420ألاولى،
،إلـــى 162،مـــن صاللســـانيات الجغرافيـــة فـــي التـــراث اللغـــوي العر ـــيعبـــد الجليـــ  مرتـــاض،:انظـــر -12

 .160ص
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 .45،صدراسات في النقد ولادبدمحم مصايف،:انظر -26
ـــتقاللالقصـــــــــــة القصـــــــــــيرة ا -21 ،املؤسســـــــــــة الوطنيـــــــــــة للنشـــــــــــر لعربيـــــــــــة الجزائريـــــــــــة فـــــــــــي عهـــــــــــد الاســــــــ

 .122،ص1202والتوزيع،الجزائء،
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 توظيف العامية في النصو  الروائية

 اذاكرة املاء لواسيني لاعرج نموذج رواية

 صفية   بن زينة  .د

 شلفال –جامعة حسيبة بن بوعلي 

  :مقدمة 

سة لغة واسيني ألاعر  الروائية في مستوياتها املتعددة، من  الل تتناول هذه الدرا     

ومادامت اللغة هي آلالة التي تخلق النص ألادبي ومن دونها ال  معاينة روايته ذاكرة املاء،

فإننا سنحاول أن نسد ثغرة بسيطة في هذا الجانب، من  الل هذه الدراسة . وجود له

 .و حتى نبين استعماالت اللغة بين الفصحى والعامية ،فاللغة عام  مهّم في بناء الرواية، 

لقد أعطت أبحاث املنظر السويسري فرديناند دي : أهمية اللغة في الخطاب لاد ي

أهمية كبيرة لدور اللغة في مجال املنطوق واملكتوب، وفي مجال ( م1216-1057)سوسير 

الفاع  في تطور دراسة  و كان لتطور الرواية الحديثة في الغرب الدور .التنظير ألادبي

ومع التنبه إلى قضية ذات أهمية قصوى وهي أن لغة  .املستويات اللغوية في الرواية الحديثة

ألادب ذات رسالة تهدف إلى التأثير في القارئ وتغيير موقفه ؛ بدلي  أنها هي الحام  ألفكار 

  في الرواية الوعاء الذي يحم  ج
ّ
ميع العناصر الروائية الروائي ومضامين كتاباته، وهي تمث

 .، كاملكان والزمان والشخصيات والسرد والحوار والوصف وغيرها

إن الاهتمام باللغة ينبع، من كونها ألاداة التي يعبر بها الكاتب عن أفكاره كوسيلة تميز       

ألادب عن بقية الفنون، إذ عليه أن يوظفها أجم  توظيف ليبتكر من  اللها عوالم 

الكاتب أن يحرفها عن مسارها التقليدي ليخلق منها عاملا لغويا مغايرا عن فمهمة . جديدة

لغة الحياة اليومية وعن لغة املعاجم، فللشعر لغته وللرواية لغتها، فقد تكون اللغة أهم ما 

تنهض عليها الرواية، كما يرى عبد امللك مرتاض، فالشخصية تستعم  اللغة، أو توصف 

 .مث  املكان والزمان والحدث، فال وجود لهذه العناصر بدونها بها، أو تصف هي بها، مثلها

يعد التعدد اللغوي ظاهرة طبيعية لدى ك   :ظاهرة التعدد اللغوي في رواية ذاكرة املاء 

الشعوب وألامم، إذ ال يوجد مجتمع يتكلم لغة واحدة، فالتزاو  الذي يحص  بين اللغة 

يسمى باللغة العامية، التي يتم التعام  بها أكثر  ألاصلية، واللغة الد يلة هو الذي يولد ما
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من غيرها، سواء في الجزائر أو غيرها من الدول، وهذه الدارجة في الغالب هي التي تعم  على 

تكسير قواعد اللغة ألام، وذلك من  الل انفتاح اللغة ألاصلية على غيرها ، من  الل 

، واملي  إلى الجم  القصيرة، وشيوع "نزياحالا "تجاوز القواعد النحوية تحت لواء ما يسمى بـ

وهو في نظر بعض النقاد ليس من قبي  الخطأ ، وإنما هي ظواهر لغوية أ رى ليس . اللحن

من السه  تجاهلها لسعة الفئات، ب  واملؤسسات التي تتواص  بها، كما نجد إلاقبال عليها 

 ألن هذه اللغات تعم  على تكسير
ً
القواعد اللغوية التي تضبط  أكثر من غيرها، وهذا نظرا

املتكلمين، وتساعدهم على التعام ، والتعبير والتواص  بسرعة، وترفع عنهم كلفة التعام  

 في النصوص الروائية الجزائرية مع أغلب كّتاب الرواية، 1مع الغير
ً
، وهذا ما نالحظه فعال

الرواية الواحدة، إذ الذي نجده يستخدم العديد من اللغات في  "واسيني لاعرج"ومن بينهم 

، والفرنسية، وبعض ألاسماء ألاجنبية، وعليه (الفصحى والدارجة)نجده يوظف العربية 

أن تستوعب بذور هذا الوعي اللساني املتحول، حتى تمتلك قدرة " بات على اللغة العربية 

 
ً
 أعمق على التشخيص املالئم لتباين العالقات الاجتماعية وتمايزها، وحتى تمتلك تداوال

 2"أوسع وأكثر فعالية، وأقرب إلى الحياة، وهنا يكمن أحد رهانات الخطاب الروائي

الوردة )الجزائري، ومن بين النصوص التي وظفها الروائي، ما نجده في القسم ألاول 

 :محنة الجنون العاري "ذاكرة املاء"من رواية ( والسيف

 للذهاب إلى أين ؟" 

 .ربما نحو املوت

-Merde !? IL faut que je me leve ! 

 . 6"ثم تدحرجت بعدها  ار  الفراش

 يتجاوز به الروائي اللغة العادية،      
ً
 معينا

ً
 لغويا

ً
نجد أن الرواية الجديدة تمتلك نمطا

 
ً
وهذا ألج  توصي  شعور ما لدى املتلقي كاإلشارات املجازية التي تجع  من النص مبهما

فاللغة ليست  ،4نحرافات الداللية والتركيبيةغير واضح املعالم، وهو ما يدفع النص إلى الا 

عبارة عن رموز فارغة، ب  إنها مشحونة بسياقات ثقافية وحضارية معينة، وأن استعمالها 

في الفترة الحالية مرهون بالسياقات السابقة، إذ ال يمكن أن تتطور اللغة، وال أن تفهم إال 

النص الروائي وألادبي عامة  وواضحة، ذلك أن5في سياقات حضارية وثقافية محددة،

ة التي تمثلها اللغة  سقيَّ
ّ
 بين املادة الن

ً
مزدو  الشفرة أو التسنين، ألنه يحقق ائتالفا
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لغوية والتي تتمث  في السنن الثقافية -الطبيعية، واملادة الخارجة عن النسق والخار 

ص على أال بدي  على واملعايير الاتفاقية و التقاليد ألادبية املوروثة أو املكرسة مع الحر 

اللغة العربية في تنوعاتها، ومستوياتها الفصيحة، والدارجة ، وأنها ك ٌّ يمث  الهوية اللغوية 

 . للمواطن الجزائري 
ً
إن الحديث عن النص الروائي دون غيره هو اعتبار هذا النص نصا

، يملك بعض القيم التي تخص اللغة الروائية والتي تختلف عن لغة ألاج
ً
ناس تطوريا

 ملا يلحق لغة الخطاب الروائي من تهجين، وتنويع و سخرية، وهو ما يجع  
ً
ألا رى، نظرا

 يكتب في عدة مستويات
ً
 .0الرواية شكال

 : قال . عندما سألت الطبيب "

- C’estpeut-êtreL’angoisse7" 

 :و في موضع آ ر 

حد كاف ألداء املهمة هللا ال يمكن أن يكون مجنونا ليخلق أربعين شبها لهذا املخلوق ،وا"

 الوسخة 

Un seul suffit pour faire le sale bouleau8"  

 2("Salut les copains)  أعدادا من مجلة:" ويقول 
-Tiens.Prends.C’estchocolat"  

-Tu vois !iln’estpasempoissonné !"16 

 : صر ت بأعلى صوتي جملة أملتها علي أ تي: "و من ألا مثلة 

-Hourrah !Je suit très heureux monsieur .Merci."11 

ما القصد منه الحصول على لغة روائية 
ّ
إن العم  على اعتماد تقنيات التعدد اللغوي، إن

مميزة، تجمع بين فصاحة املكتوب، وبالغة الشفوي، وهو ينق  لنا املنطوق اليومي بك  ما 

كما أن . 16"دمجة في البنية اللغوية، وألايديولوجية املن12تسمح به هذه التعددية اللغوية

الحديث عن ازدواجية اللغة في الكتابة الروائية الجزائرية عامة ال يتأتى إال بعد رصد 

طبيعة اللغة في الرواية الجزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية، حيث يتم كشف هوية الرواية 

سرد الذي حاول الكاتب من  الل كشف قلق الكتابة دا   اللغة ذاتها التي تحدد لنا ال

وهذا ما يؤكده  دمحم برادة فيرى أن ليس لدى جميع الروائيين العرب معرفة  ،14التعبير عن
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ووعي بمسألة التعدد اللغوي وامتداداتها الفنية، إال أن ذلك ال ينفي إمكانية إنتا  نصوص 

 .ن العشرينمتوفرة على التعدد اللغوي بطريقة أو بأ رى، وهي موجودة منذ بدايات القر 

ونحن نؤكد أن الروائي الذي ال يعي دور اللغة وال يعم  على توظيفها بما يتالءم مع الفضاء 

الروائي والشخصيات فسيظ  مقصرا عن الوصول إلى القارئ،  اصة املتمرس، أو السوبر 

شأنه شأن الرسام والنحات، واملوسيقي، فلك  أدواته وعليه أن يجيد . كما يسميه ريفاتير

 .عمالها، واللغة، كما قلنا، هي أداة الروائياست

تشتغ  اللغة العامية في الرواية الجزائرية بشك   :لغة الاستعمال اليومي في الرواية 

ملفت لالنتباه، وذلك لتأكيد ارتباطها بالحياة اليومية، وبالواقع املعاش، ومنه تمتز  هذه 

 :التالية اللغة باللغة الفصحى، وهو ما نجده من  الل ألامثلة

 ماذا كان يريد ؟  -"

 15."مطلقا عجبنيشما . يبحث عن طبيب أسنان . ال ش يء -

ِش بابا "
ْ
ان
َ
  10"أ بار جديدة ؟ ك

اْس يا "
َّ
ْد الن
ْ
                    . 17"أن ال أعرف السياسة ، ب  أحيانا أمقتها َول

أو للتقريب بينها وبين إننا نجد من  الل هذه ألامثلة محاولة الكاتب لتفصيح الدارجـة،  

 
ً
على الدارجة، إذ يتم تحويلها في مستوى املعجم  10الفصحى، وهذه الفصحى تؤثر باروديا

 من حصيلة ثقافية عميقة، ومنه فإن 
ً
 مستمدا

ً
هذا التركيب "والتركيب لتؤدي محتوى عاملا

 ويقوي من  الل ذلك طابع السخرية، فت
ً
 تهجينيا

ً
دا   اللغوي يضفي على الكالم طابعا

 بقصد 
ً
مستويات الكالم وتنويعاته يتيح تنشيط اللغة الجماعية التي تّم استيعابها ذاتيا

ج  ألاسلوبي للنص الروائي  ، مثلما يسهم في إغناء الِسّ
ً
مقاربة الواقع وتشخيصه جماليا

بتشغي  الذاكرة اللغوية للمحيط، وباالنفتاح على مختلف التلوينات التي هي نسيج تلك 

 :و هذا ما نالحظه في هذا املقطع 12"ات الصبغة الفسيفسائيةالذاكرة ذ

 .قلنا للموظف في البلدية" 

 .نريد أن نتزو  زواجا مدنيا ، قب  مجيء الطف  ، أنت تعرف ، هذا املجتمع وطبيعته-

 .ثم قال بلهجة آلامر و املتخوف في الوقت نفسه

تحملي و تجيبي باش نخبوا . اللة  حبيتوا تباصوني ؟؟ تورطوني في عملية قبيحة ؟؟ حرام يا-

 .عليك ؟؟ و هللا ما تكون 
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 أنت موظف بلدية و إال إمام زاوية؟. واش درت أنا حتى تخبي علي يا ولد الناس  -

 .بزو  ، ألم يق  ، من رأى منكم منكرا فليغيره  -

 من قال ؟ -

 ربي  -

حتى في أدنى حقوقك البالد  بالد ميكي هذه، يصادرونك" وظلت الجملة تتردد بين شفتيها .....

  .26"؟!الوحيدة في العالم، التي يخافون فيها عليك من نفسك

نستطيع من  الل املعاينة الدقيقة أن نلمح املستويات املتعددة للغة الخطاب في       

تماهيها وتماثلها مع الشخصيات ومع البيئة العامة واملستوى الفكري والثقافي، ال في الحوار 

إّن القارئ يستطيع عادة، أن يميز بسهولة هذا التنوع في لغة الحوار أكثر مما  فحسب، إذ

 تكشف لنا عن جوانب مهّمة من املأساة  .هو في لغة السرد
ً
فالكتابة عند واسيني مثال

واملعاناة التي تحولت إلى نوع من الجمالية إلابداعية التي أوقفت الدارس املتتبع ألعماله على 

فية التي طبعت إنتاجه، والتي كشفت عن تجربته الروائية املزدوجة، أو ق  الفروقات التألي

 من عناصر " املفتوحة على العديد من اللغات ، التي 
ً
 مهما

ً
تعتبر التجربة اللغوية عنصرا

الحداثة ألادبية، حيث أصبحت أشكال التعبير وأساليبه وطرائقه كلها تحت الا تبار مؤدية 

، تلك التي تجليها الاستخدامات الجديدة للغة، والنظر إلى العم  إلى ما يشبه ثورة الكلمة

 .21"الفني من حيث هو حوار بين الفنان وأداة التعبير الخاصة به

ونجد لعالمات الوقف كذلك ، دورا هاما في بنية امللفوظات، والعالقات الداللية،         

ت التركيب املوجز، كما أن والعم  على إزالة الالتباس الوارد في مث  هذه الصيغ ذا

استعمال الدارجة في الرواية هو ما يضفي عليها بعض املالمح التي تصلها بسج  الخطاب 

التقويمي، الذي يعم  على تقوية ذاتية الكالم، وفي الوقت ذاته يسهم في إلقاء الضوء على 

راسة اللغة أنه ال بد للروائي من د" يرى الباحث شكري عزيز املاض ي و . 22اللغة نفسها

وطاقات ألالفاظ والجم  والصور وقدرات الخيال على الابتكار وإيجاد العالقات الجديدة 

ولهذا ... بين مفردات الواقع التي توجد بينها هذه العالقات من قب  أن يوجدها الفنان 
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بقدرتها على أن تصف وتصور  -كما ترى –تتصف لغة الرواية رغم بساطتها الظاهرية 

 . 26"وتومئ وتؤثر وتقنع، فهي لغة تصويرية بالدرجة ألاولى وتحدد وتوحي

لقـد توصـ  البـاحثون إلـى موضـوع هـام جـدا يتعلـق : إشكالية الفصحى والعامية فـي الروايـة 

الكاتـب أن  ببحث املستويات اللغوية دا ـ  العمـ  الروائـي، ووجـد بعضـهم أنـه يتوجـب علـى

ـــة والفكريـــــةيراعـــــي فـــــي رواياتـــــه جميـــــع مســـــتويات شخصـــــياته الروا ـــة الثقافيـــــة، الاجتماعيــ . ئيــ

الروايـــةكك ، ظـــاهرة " إلـــى مـــا هـــو أبعـــد ؛ فيـــرى أن ( 1275-1025)ويـــذهب ميخائيـــ  بـــا تين 

ـــلوبية  ـــ  فيهـــــا علـــــى بعــــض الوحـــــدات ألاســ ـــر املحلـ ـــلوب واللســــان والصـــــوت، ويعثــ متعــــددة ألاســ

اية هـي نسـق مـن الالمتجانسة ، التي توجد أحيانا على مستويات لسانية مختلفة ، ولغة الرو 

ـــا  ـــة، تنوعــــا منظمـ ـــا للغــــات وألاصــــوات الفرديـ اللغــــات، وهــــي التنــــوع الاجتمــــاعي للغــــات، وأحيانـ

وتقض ي املسلمات الضرورية بأن تنقسم اللغة القومية إلى لهجـات اجتماعيـة، وتلفـظ . أدبيا

 .24"متصنع عند جماعة ما

يخي  إلينا وكأنه يتحـدث عـن حين نقرأ تنظيرات با تين في مجال تعدد اللغات واللهجات      

هـ  يـدرك  : صوصيات اللغة العربية، وعـن فـوارق لهجاتهـا ، ومـن هنـا يجـدر بنـا أن نتسـاءل

واســـيني ألاعـــر  هـــذه إلاشـــكاليات وهـــذا التنـــوع ألاســـلوبي والكالمـــي؟ وهـــ  يقـــوم بتطبيـــق ذلـــك 

 أثناء كتابته للرواية؟

ســيكية بنــوع مــن التقــديس بحيــث ال لقــد نظــر بعــض الدارســين إلــى اللغــة الفصــحى الكال        

. مـع املنـاداة إلـى ضـرورة التمسـك بهـا، سـواء كانـت فـي السـرد أو فـي الحـوار.يجوز ألحد املـس بهـا

واعتبر هـؤالء أنـه مـن الصـعوبة بمكـان الالتـزام باللغـة التراثيـة وأسـاليب الكتابـة القديمـة ألن 

تمــاعي للشخصــيات، وبعــدها جــاء ، أن تمــس باملســتوى الفكــري والاج -فــي رأيهــم  –مــن شــأنها 

التغييـر علــى يــد الــروائيين العـرب أنفســهم ، بعــد أن  اضــوا عمليـة الكتابــة الروائيــة الفعليــة 

وتكثيـــف إلانتـــا  فـــي القـــرن العشـــرين، وعمـــد هـــؤالء إلـــى اللغـــة العربيـــة الفصـــحى الحديثـــة، أو 

تهم ، ال مـــن التـــاريخ اللغـــة القريبـــة مـــن العامـــة ؛ ألن روايـــاتهم تســـتمد أحـــداثها مـــن واقـــع حيـــا

وتوّصـــ  الروائيـــون إلـــى أن . فقـــط، كمـــا كـــان عليـــه ألامـــر عنـــد نشـــأة الروايـــة العربيـــة الحديثـــة

ـــي  ـــة التــ ـــة الوصـــــف، وهــــي اللغــ ـــة، هــــي لغـــــة القــــص ولغــ ـــحى، فــــي مســـــتوياتها املختلفــ اللغــــة الفصــ

 .يفهمها ك  مواطن عربي حيثما تواجد
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اية العربية الحديثة في بداية مشـوارها ، الكاسح الذي تعرضت له الرو " الهجوم"بالرغم من 

إال أننا نشهد كيف أن دمحم حسين هيك  قـد تجـرأ علـى إقحـام الحـوار العـامي فـي روايتـه زينـب 

كمـــا يســـتطيع الـــدارس أن . التــي يعتبرهـــا الدارســـون والبـــاحثون نموذجـــا فنيــا للروايـــة العربيـــة

كــــــري لـــــبعض شخصـــــيات هــــــذه يميـــــز مســـــتويات اللغـــــة الاجتماعيــــــة التـــــي تراعـــــي املســـــتوى الف

ــق الكاتــب الجزائــري واســيني ألاعــر  فــي تــرويض : الروايــة، وعليــه نطــرح الســؤال آلاتــي 
ّ
هــ  وف

 طابـــــه الروائـــــي بحيـــــث يتماشـــــ ى مـــــع شـــــخوص رواياتـــــه ومـــــع البيئـــــة املحيطـــــة بهـــــم فـــــي الســـــرد 

 والحوار؟ وما هي الوسائ  الفنية والتقنية التي وظفها؟ وما مدى نجاحه في ذلك؟

يتخــــذ واســــيني ألاعــــر ، شــــأنه شــــأن جميــــع الــــروائيين العــــرب،  :اب واســــيني لاعــــرجلغــــة خطــــ

وسيلة لسرد ألاحداث في مجم  رواياته، وهي لغـة شـديدة " الحديثة"اللغة العربية الفصحى 

ــــف لغــــة . الصــــلة بالبيئــــة وبــــاملحيط الــــذي تــــدور فيــــه ألاحــــداث
ّ
ولقــــد رأينــــا أن الكاتــــب قــــد وظ

 .نق  البيئة الجزائرية السرد التصويرية القادرة على

تّمكـــن الكاتـــب واســـيني ألاعـــر ، منـــذ الصـــفحة ألاولـــى مـــن روايـــة ذاكـــرة املـــاء، أن يقنـــع املتلقـــي 

بصـــدق الوصـــف والتصـــوير، وكـــأن عمليـــة القتـــ  و الاغتيـــال ال يجـــوز أن توصـــف وتصـــور إال 

لغـة . زائريـة فهي لغـة مطعمـة بنكهـة ألاجـواء الج. بهذه اللغة، وبهذا ألاسلوب الدال وإلايحائي

ذات إيحاء دال على ألاجواء املحتقنة، وما ستؤول إليه ألامور فيمـا بعـد مـن انفـالت وانقـالب 

 :وثورة وحرب أهلية،كما يتبين لنا من افتتاحية الرواية

و ها هو الزمن امليت يعـود ، و يمتلـ  رأسـ ي بالسـكاكين و الرصـاص و الطـائرات التـي أركبهـا    "

تأملـت رزنامــة البرنـامج اليــومي " ." أصــبح حقيقـة قائمــة تمـأل الــدماغ  مجبـرا ،و الحديــد الـذي

تفاديـا للخـرو  املجـاني ...البريد ، املطبعة ، املطعـم ، الجنـازة ،ثـم العـودة : املعلقة ع  الباب 

الساحة كانت مألى بالناس الذين يرتـدون ، أقمصـة بيضـاء ، فضفاضـة و " "أو املوت العبثي

ـــ ــــدم اليابســـ ـــا بقــــــع الـ ة، يلتفـــــون و يصــــــر ون مثـــــ  املجاذيــــــب حـــــول جســــــد ممـــــزق، كــــــانوا عليهــ

يرجمونــــه ، عــــن قــــرب بحجــــارة كبيــــرة و يرشــــقونه بالســــكاكين ، شــــظايا املــــخ و اللحــــم تلتصــــق 

 . 25"بالقضبان الحديدية الصدئة التي كانت في أيديهم

يستطيع القارئ أن يالحظ أجواء الحـزن و الغضـب، ال مـن  ـالل الوصـف فقـط، بـ  مـن      

 ـــــــالل التفصـــــــي  الـــــــدقيق لألشـــــــياء، وكأننـــــــا إزاء مقطـــــــع مـــــــن مســـــــرحية يغلـــــــب عليـــــــه عنصـــــــر 

فكـ  .املشاهدة بأم العين، ما يعني أن هناك مشاعر جياشـة فـي النفـوس تفـور وتغلـي وتتأهـب
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كما نالحظ سيطرة اللغة الحـادة الخشـنة، مـن  ـالل . مفردة لها دورها، وك  فع  له إيحاءه

فاألحــداث تصــور حربــا أهليــة ، فيهــا قتلــى وتــدمير وتشــريد، وفيهــا الســرد والتصــوير والحــوار، 

 .ظالم ومظلوم، وفيها فقر مدقع

إننــا إزاء روايــة واقعيــة، وقــد تعّمــد كّتــاب الروايــة الواقعيــة أن ال يتقيــدوا باللغــة الفصــحى      

فــــــي الحــــــوار، وأجــــــازوا ألنفســــــهم اســـــــتخدام العاميــــــة املحضــــــة، أحيانا،والفصــــــحى املمزوجـــــــة 

اميــــة، أو العاميــــة املفّصــــحة، وهــــذا مــــا يقــــوم بــــه كاتبنــــا واســــيني ألاعــــر ، ولكنــــا نجــــزم أن بالع

الحـــوار فـــي هـــذه الروايـــة، وفـــي كـــ  ألاحـــوال، هـــو حـــوار مبســـط، قريـــب مـــن املســـتوى الفكـــري 

فهـذه ريـم البنـت الحنـون التـي . والثقافي والاجتماعي للشخوص، حتى ولو ورد باللغة الفصحى

يــا : يقــول لــي دائمــا : " العاديــة يــرد الحــوار فصــيحا علــى لســانها أحيانــاتنتمــي لطبقــات الشــعب 

ريما ،نحن الفقراء ال نملك الش يء الكثير سوى كنز الكلمات الذي نوّرثه ألصدقائنا و أحبتنا 

أوف يـا " وفي أماكن أ رى يرد الحوار على لسانها بالعاميـة 20"، نتذكرهم به ،و يتذكروننا به 

ـــ ـــ  مامـ ا، كــــي تحــــب تركــــب راســـــك تركبــــه، مــــا علــــيهش، عمــــو يوســــف كــــان نـــــاس بابــــا ، أنــــت مثـ

ـــالح وفـــــي كـــــ  ألاحـــــوال يظـــــ  الحـــــوار جـــــزءا مـــــن شخصـــــيتها ومـــــن فكرهـــــا ورؤيتهـــــا للحيــــــاة .27"مــ

 .املرتبطة بالبيئة وباملحيط الذي تعيش فيه

يكثـــر الحـــوار فـــي روايـــة ذاكـــرة تحـــت املـــاء بكـــ  الوســـائ  وألاســـاليب التـــي أشـــرنا إليهـــا 

ع على حوارات بالفصحى، كما ذكرنا، لكن الراوي يبذل مجهـودا كبيـرا لتنطـق كـ  سابقا، ونق

شخصــية بلغتهــا ال بلغــة الســارد أو الروائــي، وهــي حــوارات تصــويرية تســاعد علــى إضــفاء روح 

 :الواقعية التي تتالءم مع الجو العام للرواية، ولنا على ذلك أمثلة عديدة منها

 أستاذ ه  عرفتني؟.صباح الخير  -"

 و ه  تخفى ألاقمار و الوجوه الطيبة؟ ! هاه جليلة

 جليلة ،كيف أحوالك ، أطفالك ، دراستك؟ -

ال بأس يا أستاذ ، أحاول أن أسج  في املاجستير ،لكن التعقيدات إلاداريـة تجعـ  منـه أمـرا -

 .مستحيال

 .شفت إلادارة ما أبأسها -

،أعــــرف أنــــك كــــ  يــــوم ثالثــــاء علــــى كــــ  لــــم آت اليــــوم مــــن أجــــ  هــــذا ، جئــــت مــــن أجلــــك أنــــَت  -

 .20"تدّرس
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إن الحــوار أعــاله، كمــا نــرى، يــدور بــين شخصــين باللغــة الفصــحى، وهــو يصــور حالــة مــن        

الـــذين " إلاداريـــين" الحقـــرة التـــي تشـــعر بهـــا شـــريحة مـــن املجتمـــع تنظـــر بعـــين الكراهيـــة تجـــاه 

مــوا وتجّبــروا بالنــاس دون قيــود، فعّبــرت عــن ذلــك بلغــة تــتالءم مــ
ّ
ع عــادات هــذا املجتمــع تحك

مما يعني أن الروائي يبذل مجهودا في إنطاق شخوص رواياته بما يتناسـب . وتقاليده وأفكاره

مع فكرهم وثقـافتهم ومـوقعهم الاجتمـاعي، وزاويـة رؤيـاهم، سـواء دار ذلـك الحـوار بالفصـحى 

ـــان  و:"وهـــــذا مـــــا نلمســـــه أيضـــــا فـــــي الســـــرد الفصـــــيح كمـــــا نـــــرى فـــــي الـــــنص التـــــالي. أو بالعاميـــــة كــ

الضــــباط يتقاســــمون غنــــائم الحــــرب الفائتـــــة ،و يبكــــون بــــبعض النفــــاق ،الــــذين ذبحـــــوهم أو 

 .22"دفنوهم ،أو قتلوا أمام أعينهم

أن واســيني قــد بــذل جهــدا للحفــاظ، فــي الســرد : إننــا نعنــي مــن  ــالل هــذه املقارنــة بــين املثــالين

املســــتوى الفكــــري وفــــي الحــــوار، علــــى إنطــــاق وتشــــخيص أبطــــال روايتــــه بلغــــة تصــــور البيئــــة و 

وكــذلك بعـــض  املالئــم لهــم ولوضـــعياتهم النفســية، إذ يــرد الحـــوار باللغــة العربيـــة الفصــحى،

، تلــك اللغــة التــي تقــرأ بالفصــحى "اللغــة الثالثــة"الجمــ  الحواريــة التــي يمكننــا أن نطلــق عليهــا 

ه أن كمـا نالحـظ جمـال تتـدا   فيهـا الفصــحى بالعاميـة، لكـن مـا يجـب التأكيـد عليــ.وبالعاميـة

لذلك حرص على استعمال اللغـة  .الحوار يعكس مستوى الشخصيات وألاجواء املحيطة بها

  .الفصحى الحديثة في السرد، وعلى التنويع في الحوار

نطـــاق شخصـــياته وتصـــويرها بلغـــات إيحـــرص واســـيني ألاعـــر  فـــي هـــذه الروايـــة علـــى : خاتمـــة 

ـــعياتها وحاالتهــــا النفســــية، فــــالنص  ـــة فــــي ولهجــــات تــــتالءم مــــع وضـ ـــة الجزائريـ يــــتالءم مــــع البيئـ

عاداتها وتقاليدها وفي أسلوب حياتها اليـومي مـن هـم وقلـق وفـرح، وكاتبنـا اعتمـد أصـال اللغـة 

والقـارئ املـتمعن قـادر علـى التمييـز مـا بـين  .الفصحى، ال فـي سـرده فحسـب بـ  فـي حـواره أيضـا

تماعيـة والفكريـة، لغات عدة تهدف إلى نق  صور متعددة لشخصـيات تتفـاوت مواقعهـا الاج

ولهــذا مــز  فــي أغلــب روايتــه بــين وواســيني ألاعــر  لديــه حــس واع للغــات ألافــراد والجماعــات ؛ 

 لـــدى القـــارئ فـــي أي بلـــد عربـــي ، 
ً
الفصـــحى والعاميـــة فـــي الحـــوار بطريقـــة تجعـــ  املعنـــى واضـــحا

 .وتضفي في الوقت ذاته نكهة عليه ، وتجعله أقرب إلى الصيغة الشفهية

 فلقـــد أولـــى ال 
ً
؛ ألن اللغـــة بتلويناتهـــا العاميـــة، وفروقاتهـــا - اصـــة فـــي الحـــوار –عاميـــة اهتمامـــا

الدالليــة ، وموســيقاها ، تعكــس هــذا الثــراء فــي الــذات العربيــة لكّنــه حــافظ علــى التــوازن بــين 

ـــــة ـــحى والعاميــ ــ زاوجــــــــة بينهمـــــــا كانـــــــت لغــــــــة وســـــــطى يجّســـــــر مــــــــن  اللهـــــــا الهـــــــوة بــــــــين فامل .الفصــ
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والقــــــارئ وعاملــــــه الــــــواقعي ، والكــــــف عــــــن تعمــــــيم الفجــــــوة بــــــين الشخصــــــية وعاملهــــــا الروائــــــي، 

ــة تخلــق ازدواجيــة للغــة الرســمية مــع  الفصــيح والعــامي، وذلــك مــن أجــ  تبنــي سياســة تلهيجيَّ

، وعــــدم إهمــــال اللغــــات ألا ــــرى، 
ً
 مهمــــا

ً
 محليــــا

ً
عــــدم إلغــــاء اللهجــــات ألا ــــرى التــــي تمثــــ  رافــــدا

 .والعم  على إتقانها

 :الهوامش
- 1Vladimir KRYSINSKI,Carrefous: essais sur le roman moderne, Mouton, 1981 p. 81 . 

 .10: املرجع نفسه، ص -2
،ص 4،2660توزيـع ، سـورية ، دمشـق ،ط ذاكرة املـاء ، ورد للطباعـة و النشـر و ال:واسيني ألاعر   -6

17. 
، 1الجزائــــــر، طينظــــــر عبــــــد هللا دمحم العضــــــيبي، الــــــنص و إشــــــكالية املعنــــــى، منشــــــورات الا ــــــتالف،  -4

 .12، ص2662
، 1، منشــورات الا ــتالف، الجزائــر، ط(مقاربــات فــي الروايــة)ينظــر حســين  مــري، فضــاء املتخّيــ   -5

 .05، ص2662
 -،شــــركة النشــــر والتوزيــــع "تحــــوالت اللغــــة والخطــــاب"ينظـــر عبــــد الحميــــد عقار،الروايــــة املغاربيــــة  -0

 .0، ص2666، 1املدارس،املغرب، ط
 .22ذاكرة املاء ، ص واسيني ألاعر  ، -7

 .66واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -0
 .46واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -2
 .44واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص   -16
 .45واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص   -11
الخــــراط روايــــات إدوارد )ينظــــر عبــــد املالــــك أشــــهبون، الحساســــية الجديــــدة فــــي الروايــــة العربيــــة   -12

 
ً
 .105، ص2616، 1، منشورات الا تالف، الجزائر، ط(نموذجا

  .22عبد الحميد عقار، الرواية املغاربية، ص -16
، مـــن (الكتابـــة و انشـــطار الـــذات)ينظـــر لعمـــوري الـــزاوي، ازدواجيـــة اللغـــة فـــي أدب رشـــيد بوجـــدرة  -14

لـــــــــوطني للبحـــــــــث فـــــــــي دمحم داود، املركـــــــــز ا:  ـــــــــالل كتـــــــــاب رشـــــــــيد بوجـــــــــدرة وإنتاجيـــــــــة الـــــــــنص، تنســـــــــيق

 .27، ص2660الجزائر، / ألانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، منشورات كراسك، وهران
 .21واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -15
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 22واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -10
 .22واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -17 

وافــــق نوايــــا اللغـــــة املشخصــــة مـــــع مقاصــــد اللغـــــة نــــوع مـــــن ألاســــلبة يقـــــوم علــــى عـــــدم ت  :الباروديــــا -10

لكـــــن يشـــــترط فـــــي ألاســـــلبة . املشخصـــــة، فتقـــــاوم اللغـــــة ألاولـــــى الثانيـــــة وتلجـــــأ إلـــــى فضـــــحها و تحطيمهـــــا

، بـــ  عليهـــا أن تقـــوم بخلـــق لغـــة باروديـــة، 
ً
 وســـطحيا

ً
الباروديـــة أال يكـــون تحطـــيم لغـــة آلا ـــرين بســـيطا

ى هـــذه امللفوظــات دا ــ  الروايـــة، وكــذا إشــارته إلـــى إلــ" بــا تين"ومنــه فــإن إشـــارة . وكأنهــا كــ  جـــوهري 

ينظـر . توظيف اللغات ألاجنبية، هـي إشـارة إلـى توليـد املعـاني الجديـدة، وإشـارة إلـى رؤيـة آلا ـر للعـالم

دمحم بـــــــرادة، دار الفكـــــــر للدراســـــــات و النشـــــــر و التوزيـــــــع، :تـــــــر. ميخائيـــــــ  بـــــــا تين، الخطـــــــاب الروائـــــــي

 .12-10، ص1،1207ط
 .165: عقار، الرواية املغاربية، ص عبد الحميد -12
 .61واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -26
 .02عبد الحميد عقار، الرواية املغاربية، ص -21
 .40ينظر املرجع نفسه، ص -22
 .05، ص 2660شكري عزيز املاض ي ، أنماط الرواية العربية الجديدة ، عالم املعرفة ،بيروت ،  -26
 .64تين، الخطاب الروائي ، صميخائي  با : ينظر  -24
 .12واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -25
 .24واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص   -20
 .42واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -27
 .40واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -20
 .42واسيني ألاعر  ،ذاكرة املاء ، ص  -22
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 في الخطاب إلاعالميتوظيف اللهجة الجزائرية 

 قراءة في إلاعالنات واللوحات إلاشهارية الخاصة بالهواتف املحمولة

 نورالدين دريم. د

 جامعة الشلف

 :مقّدمة

عانت اللغة العربية في عرينها من تهديدات العامية التي طرقت بابها دون 

 
ّ
ف عند هذا الحّد، فالخطر الهادم لكيانها، يتجل

ّ
ى بوضوح للعيان استئذان، وليت ألامر توق

، ويشرع في تدوين هذا امللوث اللغوي (غير العربي) حين تدا لها العامية بهجينها ألاجنبي 

ه فصيح أو قريب منه، 
ّ
إّن الانتقال بالعامية من ألاداء الشفوي إلى التدوين الخطي " على أن

  ا تيارا مبدئيا ال مجال الستسهال أمره، وال معنى الستبساطه 
ّ
يهتك الكجب ، فهو 1"يمث

ويقوي سب  الانتهاك اللغوي، ومن أشد املواضع انتهاكا لكجب العربّية وتلويثا لها،  سب  

الدعاية إلاعالمية، وعلى ذروة سنامها موضوع الهواتف املحمولة، وكيفية إدارة  دماتها، 

ففي بداية عهد املؤسسات الجزائرية بالهواتف املحمولة استعملت العربية الفصيحة إلى 

انب الفرنسية والانجليزية، ولكّن بعد فتح املجال للقطاع الخاص، داس القائمون عليه ج

على بساط العربّية الفصيحة بنعال العامية، فلّوثوا جمال نسجها البديع، واستغنوا 

بالعامية بديال عن الفصحى، ظّنا منهم أّنها سبي  الترويج املتين والتسويق الواسع ،  

وا الخطوط الفاصلة بين ما هو عامي وما هو فصيح، ومنهم من فكسروا الحواجز وتعّد 

طّعمه بد ي  أجنبي زاحم تثلف الحروف العربية، ويظهر ذلك جلّيا في إلاعالنات و 

اللوحات إلاشهارية وغيرها مّما هو وسيلة للترويج لدى هذه املؤسسات ذات الطابع 

 .الخاص

لعربّية في هذه إلاعالنات نروم من  الل هذه املدا لة إلى مكاشفة واقع ا

واللوحات إلاشهارية، الخاصة بالهواتف املحمولة، محاولين الوقوف على أسباب التلوث 

اللغوي الذي شان العربية أكثر مّما زانها والبحث عن طرائق معالجته، والحلول التي تحول 

التكنولوجي  بين العربّية الفصيحة وهذا التلّوث، وبيان حال العربية في ظّ  هذا التطور 

 .    لوسائ  الاتصال
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 :ضبط مصطلحي  -1

في إطار  -في عصرنا هذا  –يمكن أن يفّسر التلّوث اللغوي الذي تعاني منه العربّية 

اللغوية،  والثنائية اللغوية، التداخل اللغوي، الازدواجية: مفهوم املصطلحات آلاتية

 .والتعدد اللغوي 

في هذا املقام وجب أن نشير إلى مفهوم ك  قي  إّن مفاتيح العلوم مصطلحاتها، و 

مصطلح من املصطلحات السابقة، فوضوح املصطلح بوضوح مفهومه، ألّن املصطلح 

يرتبط في املقام ألاول بوضوح املفهوم الذي يدل عليه املصطلح، ويتحدد في إطار نظام "

دة يخضع شك  املصطلح كتركيب نسقي للقاع"، و 2"املفاهيم دا   التخصص الواحد

والتحديد الداللي في . لك  مفهوم مصطلح ولك  مصطلح مفهوم: املعروفة في املصطلحية

مستوى  التركيب املصطلحي هو حصر للمفهوم وعزل له عن مفاهيم مجاورة عاملة في 

 -على حّد تعبير املصطلحيين –، فاملصطلح يقوم على أركان ثالثة  6"حقول معرفية أ رى 

 . التصور و ( الدال)املفهوم واللفظ 

 بين مصطلح التدا   اللغوي ومصطلح  من الناحية النظرية يمّيز اللسانيون 

 يبني الذي اللغوي،فاملبدأ ومصطلح التعّدد اللغوية ومصطلح الثنائية اللغوي  الازدوا 

  لهما لغتين وجوِد  ساِس  أ على Bilinguisme اللغوية مفهوَم الثنائيِة 
ٌ
 اجتماعية مكانة

 التمييَز  يقترحون  اللسانيين جعلت درجة إلى َيْدعمه، ما بكثرة،وله تشرمن فمبدأ ،4متماثلة

 مشابهة، أ رى  وضعية يعبر عن ، الذي  5Diglossieاللغوية الازدواجية مفهوم وبين بينه

ستخدم ولكن
َ
  فيها ت

ٌ
  الظروف، َحسب واحدة، لغوية مجموعة

ً
 أكثَر  تارة

ً
 أقّ   و رفعة لهجة

   صوصية،
ً
 أ أ رى  وتارة

ً
 العربية بين آلان الشأن هو كما رفعة، أقّ   و  صوصية كثرلهجة

 املستوى  في إال لغوية ثنائية عن الحديث يمكن ال الحالة هذه وفي .الفصحى والعامية

 من نعدم ال لكّننا .كاملة اللغوية نشاط املجموعة فتعود إلى الازدواجية أما الفردي،

 جماعية اجتماعية أو لغوية ثنائية بين ،اللغوية الثنائية تعريف في يمّيز من اللسانيين

مين، جميع على تنسحب
ّ
عني ال أي فردية لغوية ثنائية وبين املتكل

َ
ما إال ت ِ

ّ
 وأما.0فرًدا متكل

 إال الثنائية اللغوية ُيخالف ال بعض الدارسين عند فهو Plurilingualisme  اللغوي  التعّدد

 .7لغتين من يصبح أكثر الذي عدد اللغات في
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ع في الحديث أوال عن التدا   اللغوي ثم الازدواجية اللغوية فالثنائية وسأشر 

 . اللغوية، والتعدد اللغوي، ثّم نحاول تحديد الفرق البّين بين هذه املصطلحات 

 :التداخل اللغوي 

: تكاد تتفق املعاجم العربية في معنى التدا   لغة، فداللته اللغوية تنحصر في 

التدا   هو الالتباس والتشابه وهو د ول ألاشياء " ابن منظور الالتباس والتشابه؛ قال 

 . 0"في بعضها البعض

 حجم زيادة بال آ ر ش يء في ش يء د ول "  عن التدا   عبارة: وفي معجم التعريفات

 . 2"ومقدار

 :جاء في قاموس اللسانيات وعلوم اللغة ما نصه

«On dit qu'il y a intéRference quand un sujet bilingue utilise dans une langue 

cible A,un trait phonétique, morphologique, lexical ou 

syntaxique,caractéristique de la langue B. l'emprunt et le calque sont souvent 

dus, àl'origine, à des interférences "16.  

صرفية ومعناه أن يستخدم متكلم ما في لغته ألاص ،  صائص صوتية و 

 . ومعجمية وتركبية للغة أجنبية أ رى 

ه  جان لويس وعرفه
ّ
 في أجنبية عناصر إد ال عن ناتج تحوير للبنى" كالفي بأن

 و الصرف من كبيرا جزءا و الفونولوجي النظام مجموع مث  بناء ألاكثر اللغة مجاالت

ين ثالثة أنواع من ، وقد مّيز ب11الزمن اللون، القرابة،) املفردات  مجاالت وبعض التركيب،

 :12التدا الت

 :الصوتية التداخالت

 قرية في مستعملة أملانية لهجة قام فيه بمقابلة بين ميدانيا، عمال فانرايش أجرى 

، وجمع  Feldis فليديش  قرية في املستعم  Romancheللرومانش  ، وتنوع Thusisتوزيس 

 الكلمات بعض بين كبيرا ا لط فتوّص  إلى نتيجة مفادها أّن هناك دراسته في جدول،

 ال مثال، فالفرنسيون  املصوتات الطويلة، و القصيرة املصوتات بين التفريق عدم بسبب

 -chip و chit / cheetنطق حين إلانجليزية في القصيرة /i/الطويلة و  /i:/ بين يفرقون 

cheep. 
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 التركيبية التداخالت

 الحال هو كما ،"أ" اللغة ةبني وفق "ب" لغة في جملة بنية تنظيم ويظهر ذلك في

 Suana il :نطق إلايطالي للجملة آلاتية : مث .واللغة الفرنسية العربية اللغة بين

télefinoيرن، فينش ئ فرنسيا جملة في معناها فيقول  الهاتف: ،ومعناها :Sonne le 

télephone  وألاصح :le téléphone sonne م ، ألّن تركيب لغته يفرض عليه أن يبدأ باالس

 . ثّم يليه الفع 

 إلافرادية التداخالت

كلمة  ومث   les faux amisاملزيفون  ألاصدقاء:التدا الت، نحو  هذه وهي أبسط

gagner أيضا،نحو امتلك بمعنى تستخدمها إفريقيا فرنسية لكن ربح، الفرنسية معناها في :

ma femme a gagné petit صبيا ولدت قد الزوجة: ومعناها. 

 اللغوية الازدواجية 

 وذلك سنة ( Ferguson)للعالم فرجسون "   Diglossie" يعزا ظهور مصطلح 

 لغويين شكلين تعايش به ، ويقصد"  Diglossie"الثنائية"في مقال له صدر بعنوان  ، 1959

: ،وعلى آلا ر"variété basse "الوضيع التنوع:أطلق على أحدهما واحدة، جماعة صلب في

 .variété haute  "16"الرفيع  التنوع

وربط آ رون مفهومها باستعمال الفرد واملجتمع لنمطين لغويين وهي في هذا 

 .14"حالة الفرد والجماعة في استعمال لغتين دون تفضي  إلحداهما على ألا رى " املنحى 

الوضع اللغوي الذي يستعم  فيه املتكلمون لغتين مختلفتين حسب " ويراد بها 

 .15"ف اللغوية البيئة الاجتماعية والظرو 

الوضع الذي توجد فيه لغتان في نفس البلد إحداهما لغة " ويقصد بها أيضا 

ألاغلبية وألا رى لغة ألاقلية، ولهما نفس الوضع القانوني وإلاعالمي، وكذلك في الدوائر 

الجزائر، )بلجيكا، كندا، فنلندا، سويسرا، دول املغرب العربي : الحكومية، مثال ذلك

 .10"، وجمهورية جنوب إفريقيا (تونس، املغرب

 :اللغوية الثنائية

 لغتين املتكلم فيه يستعم  الذي الوضع أي للمصطلح الحرفي يقصد بها املعنى قد

 لغات املتكلم فيه يستخدم الذي الوضع على قد يأتي أيضا للداللة ولكن مختلفتين؛
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ق بهذه اللغة مرة لغة مع لهجة، فيستخدم الناط فيه تتجاور  الذي الوضع أو متعّددة؛

أو  الفصحى وأ رى العامية، وقد يعنى بها الوضع الذي يستخدم فيه املتكلم لغتين

أكثر،بعدما صارتا متساويتين في الاستعمال حين تّم تأهيلهما من قب  الدولة التي اتخذتهما 

 كذلك، إذا ما أدرجت لغة استعمارية اللغوية الثنائية مصطلُح  ُيطلق لغتين رسميتين،وقد

وقد يكون ذلك ألسباب سياسية، أو  الرَّسمية، الوطنية اللغة في بلد ما، أو لغة عاملية، مع

م اللغات الحّية في أغلب دول العالم، مث  اللغتين الانجليزية والفرنسية
ّ
 .17معرفية كتعل

 مجموعة دا َ   يستخدم الذي الفرد على ُيطلق هو:  Plurilingualisme اللغوي  التعّدد

  حدةوا لغوية
َ
ة ...  عائلية، رسمية،سياسية، اقتصادية( الِخطاب ظروف لغات َحسب عدَّ

 10(إلخ

عها املذكورة آنفا ،وعلى التعريفاِت  املتأم  في إّن   أّنها ال الرغم من تنوُّ
ّ
 اللفظي إال

ا تالفا بّينا،فالتدا   اللغوي يستعير فيه املتكلم بعض  صائص ألانظمة  تختلف

 دا   تعّدد لغوّي  في اللغوية فتسعى إلى حصر الظاهرة الازدواجية اللغوية ألا رى، وأّما

وترتبط الثنائية  أكثر؛ متمّيزين أو لغويين وقد توّسع اضطرارا إلى نظامين واحد، لغوي  نظام

  اللغوية فيظهر لنا أّن الثنائية متمّيزتين أو أكثر، للغتين الفرد باستخدام اللغوية
ٌ
 فردية

، ولكن تّم تعميم مصطلح الثنائيةجماع اللغوي  والازدوا   الجماعة على اللغوية يٌّ

 دا َ   الفرد وأّما التعدد فاستخدام اللغوية؛ الازدواجية ،فقرب من مصطلحةاللغوي

مراعيا في ذلك ظروف ومالبسات الخطاب، و ّص به  فأكثر لغتين واحدة لغوية مجموعة

 دود الفارقة بين املصطلحاتاللغوية نفسها، ثّم ضعفت الح في بعض املواضع الجماعة

،  اصة في املستوى العملي أي الوضَع  الثالثة، إطالق املصطلحات  يمكن ففيه العربيَّ

 .12يدعمها ما العربي الواقع في دائما وسنجد بينها، فرق  فال الثالثة

 

 :مشكالت التداخل اللغوي 

ية  الية من الاقتراض الحاص  بين لغات العالم، فيستحي  مع ذلك وجود لغة مثال -

 .مظاهر الاقتراض، في الواقع اللساني املعيش
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مقدرة املتكلم على استخدام أكثر من لغة، فيكون بالضرورة على دراية بخصائص نظامها  -

مّما يلجئه إلى استخدام نظام لغة أ رى بدل نظام . الصوتي والصرفي والنحوي وغيرها

 .واءم ومقالهاللغة التي يتواص  بها فيحور ذاك النظام بما يت

أثر اللغات القوية في نشر مفاهيمها ومزاحمتها للغات املحلية على مستوى  صائصها  -

الذاتية، بفض  قّوتها العلمية واملعرفية، فيظهر ذلك في املرحلة ألاولى على املستوى 

 .العامي، ثّم في مرحلة تالية يرتقي تدريجيا إلى املستوى الفصيح باالستعمال

ربية مشتت الجهد بين العربية وبين لغات أعجمية، و اصة تلك التي يتلّقى الناطق بالع -

 عن طريق فهم منظوماتها، وال عالقة لها بالعربية
ّ
 .بها العلوم، فال سبي  إلى فهمها إال

التقّدم العلمي ومفرزاته في جميع العلوم، مّما أبدع أشكاال ال عهد للعربية بها، إن على  -

 .ستوى املفهوممستوى الاصطالح أو م

د  -
ّ
ساع رقعة إلاعالم املرئي واملسموع واملكتوب، وإباحته استعماله اللغة الهجينة، مّما ول

ّ
ات

 .تدا ال لغويا في العربية لم تعرف له مثيال من ذي قب 

الترجمة من اللغات ألا رى إلى العربّية، مّما قد يؤثر سلبا في املترجم فيعمد في بعض  -

 .             ام بعض أنظمة اللغات املترجم منها بدل استخدام نظام العربّيةالحاالت إلى استخد

 :الحلول املقترحة

ال بّد من توفر رؤية منهجية، موّحدة قائمة على إجراء تخطيط لغوي للتحكم في  -

التدا  ، وذلك من  الل تهيئة وسائ  إلاعالم لاللتفات إلى البنية النحوية واملعجمية 

ستعداد لوضع املفردات واملصطلحات الحديثة في الوقت املناسب حّتى والذهنية، والا 

تستوعبها لغة الاستعمال قب  أن تستقّر مقابالتها ألاعجمية في أفواه املتكلمين، فيصعب 

 .حينئذ تعويضها

إسهام أبناء العربي في النشاط املعرفي إلانساني بشك  عام وجع  العربّية أداة من أدوات  -

 . شكي  الفكر إلانساني، وجع  العربية مؤّصلة فيهصنعه؛ أي ت

 

 :الهاتف املحمول و اللغة العربية الفصحى  -2
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ال يمكن بأي حال من ألاحوال التخلي عن النمط الرئيس ي في الاتصال وهو اللغة  

فمنذ ألازل كانت اللغة وال تزال الوسيلة ألامث  في تحقيق التواص  الفّعال بين أفراد 

 ...ية التي تمتلك نظامها النحوي والتركيبي واملعجمي الجماعة اللغو 

ملا تنوعت في زمننا هذا وسائ  الاتصال والتواص  ،وكانت اللغة عمادها ،  الط العربية    

فكانت من أشد اللوحات تلوينا للغة واستهانة " الفصحى بعض الشوائب من العامية 

لذي انساق إليه الجميع، موضوع بقيمها الثقافية والحضارية في هذا الزمن العربي ا

،وقد بدأت حملة الترويج والتسويق تلك 26"الهواتف املحمولة وطرائق إدارة  دماتها 

 .املؤسسات املعنية باالتصاالت بإشراف الحكومة الجزائرية 

موبيليس وجيزي ونجمة : اقتسم سوق الهاتف املحمول في الجزائر ثالثة متعاملين 

ة فتنوعت العروض وا تلفت ألاسعار ،واتخذوا من الخطاب ،فجسدوا معا جو املنافس

 .إلاشهاري جسرا لتمرير الرسائ  الاتصالية بمختلف املوضوعات 

وبدال من أن يتم إلاشهار وإلاعالن بالعربية الفصحى ، وغي ظ  املنافسة القائمة     

اتهم وعروضهم غير بين املتعاملين الثالثة ،لجأوا إلى العامية واتخذوها منفذا لتسويق منتج

آبهين لحال العربية الفصحى ، فخلطوا عربيا فصيحا بعامي رديء ، وأقحموا د يال على 

كبر إلاشكال اللغوي " الفصحى أجنبيا ال يمت إليها بصلة ،كتابة ومشافهة ،و نتيجة لذلك 

 طوك أ رى عندما ازدو  الشفوي باملكتوب بعملية التلهيج املمعنة في إفشاء التلوث 

لغوي على املشهدين السمعي والبصري وذلك بكتابة إلارشادات على بطاقات الشحن ال

باللهجة العامية وكذلك بكتابة اللوحات إلاشهارية التي تلتحق بركب اللغة إلاعالنية ،ولكن 

ث فيأتي إلاعالن إلاشهاري  ليطا بين الفصحى والعامية 
ّ
ألاغرب وألاعجب أن املز  قد يتثل

مكتوبة بحروفها الالتينية دا   نسيج الحروف العربية املعبر بها ومصطلحات أجنبية 

 .21"فصيحا وعاميا 

فهذا السلوك اللغوي قد سنته الشركات العمومية أو الخاصة في الجزائر وفيما يلي دراسة 

لبعض ما جاء في اللوحات إلاشهارية وإلاعالنات الخاصة باملتعاملين الثالثة للهاتف 

 .،في إطار التدا   اللغوي والازدواجية اللغوية والثنائية اللغوية  املحمول في الجزائر

ّيْر  -1
َ
خرْج عليك playخ

ُ
 اللي ت
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هي عبارة وردت في إحدى اللوحات إلاشهارية ملتعام  الهاتف املحمول جيزي ،وهو عرض 

 يتضمن عروضا مختلفة وبأسعار متنوعة كما يقدم حرية الا تيار للزبون بين ثماني باقات 

املتأم  في العبارة السابقة يلحظ تدا ال بين اللفظ ألاجنبي وبين العامية الجزائرية التي إن 

 .تعود أصولها إلى العربية الفصيحة 

فكان باإلمكان للشركة أن تطرح هذا العرض بعربية فصيحة دون اللجوء إلى مث  هذه 

 :التدا الت على النحو آلاتي 

 "ا تر عرضا من العروض الذي يناسبك " 

 "ا تر عرضا أنت بحاجة إليه " 

 "ا تر عرضا أق  كلفة وأكثر استعماال " 

فالعربية ليست بقاصرة على أن تستوعب مفهوم إعالن ال يتجاوز بضع كلمات أما ما زاد 

 فهو التلفظ بالكلمة ألاجنبية بحروف عربية 
ً
فتعريبها بعامية ( بالي ) هذا إلاعالن سوءا

 .عربية الفصيح حتى يظنها السامع فصيحة عربية قد يد لها في معجم ال

وعليه فإن اللغة قد أقحمت في دوامة العرض والطلب دون رقيب ، مما أدى بها إلى 

 .الازدراء بفع  الترويج ملثلهذه العروض 

 باألنغام اللي تناسبكم   Ranatiتمتعكم  -2

هو عرض قدم  في لوحة إشهارية من قب  شركة جازي ،مفاده تحمي  نغم من 

 (.الرنة) نغام على الهاتف املحمول بواسطة إرسال رسالة قصيرة تتضمن رمز النغمة ألا

 :نالحظ في العبارة السابقة أنها احتوت على ثالثة تدا الت وهي 

Ranati   : (أجنبي ) لفظ بالفرنسية 

 تمتعكم 

 .ألانغام         وهي ألفاظ فصيحة لكن عند نطقها تهم  قواعد العربية

  تناسبكم 
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اسم موصول للمؤنث ) التي  :لفظ عامي واملقاب  الفصيح له هو: اللي 

 (.املفرد

 :كان باإلمكان تفادي هذا التدا   على النحو آلاتي 

ة " 
ّ
 ( "نغم)تمتع بالنغم الذي تريد مع تطبيق رن

ة " 
ّ
 "...تمّتع مع أنغام تطبيق رن

هذا العرض فالعربية وغيرها من التعابير ألا رى الفصيحة التي تعّبر عن مضمون 

الفصحى قادرة على التعبير عن ك  املضامين التي يمكن لوسائط إلاعالم أن تتداولها، والتي 

تشم  كافة مظاهر الحياة ،وليس العربية الفصحى سببا في عزوف ألاشخاص عن مث  

 .هذه العروض 

تلوياها دون  إّن مث  هذه التقارير تؤدي إلى نشأة لهجات تضرب قوام العربية وتعم  على

 .سابقة إنذار وأهلها في غفلة عنها 

 " felixy" لفظ  -6

هو لفظ أجنبي شاع استخدامه على ألسنة الجزائريين با تالف أعمارهم، وتنوع 

عبىء، واملصدر : جنسهم، وتباين مستوياتهم الثقافية، وهو في حقيقته لفظ أجنبي معناه

فق جّ  الجزائريين على تعريب
ّ
فليكس ي، فتجده منتشرا على لوحات : ه كما هوتعبئة، لكّن ات

مراكز التعبئة، وألامر املثير لالستغراب هو إسناد الضمائر لهذا اللفظ ، أو تركيب جملة 

ه عربّي فصيح، فيقولون 
ّ
فلكسيلي، فلكسيلها، فلكسينا، فلكسيلهم، نفلكسو، : منه وكأن

 .فظمن العبارات املتداولة لهذا الل. وما إلى ذلك.... فلكساو

لكان ... عّبىء، نعّبىء، أعّبىء: ، ومشتقاته"عّبأ " فلو استعم  اللفظ العربي 

أفض ، ولكن حّ  اللفظ ألاجنبي مح  اللفظ العربي، على الرغم من ثراء العربية بهذا النوع 

ه، ويعّبر عن مفهومه، وما يجب الحذر منه، هو أن 
ّ
من املفردات، وما يمكن أن يح  محل

، معاملة اللفظ العربي الفصيح، ويضاف إلى معجمها، فيظّن أبناء يعام  هذا اللفظ

ه قد شاع على 
ّ
ه عربّي؛ ألّن ك  الظروف مهّيئة الحتضانه،  اصة وأن

ّ
العربية مستقبال أن

 .   ألسنة الناطقين بلغة الضاد
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 :توتسويت 3la، نافيقي رابيد  4g naviguiمع العر   -4

شهارية ملتعام  الهاتف املحمول موبيليس هي عبارة وردت في إحدى اللوحات إلا 

،وهو عرض  اص بشريحة هاتفية، تحتوي على تطبيق ألانترنيت، وتدفق معّين، ولكّن 

املتأم  في العبارة الدالة على مضمون الرسالة املوّجهة لزبائن الشركة يحتار بأية لغة عّبر 

 .للغة الفرنسيةعن هذا املضمون، ه  هو بالعامية، أم بالعربية الفصيحة أم با

بت، إّن املتعّمن فيها يجدها على النحو آلاتي
ّ
 :ولكي نقف على لغة العبارة نبّين مّما ترك

 .عربّية فصيحة: مع العر 

4g navigui  :  لغة فرنسية محّرفة وألاصnaviguer  أبحر: ، ومعناها 

3la  : ودّونت بحروف غير عربّية(حرف جر)عربّية معناها على ،.  

ألفاظ أجنبية كتبت بحروف عربية صوتيا، من غير مراعاة لنظام : ابيد  توتسويتنافيقي ر 

 .العربّية

إذا فالعبارة هي عبارة عن هجين لغوي، ال يمكن أن ينتمي ألية لغة، فالغاية ال 

تبرر الوسيلة، إذا كانت مدعاة لتهديم العربّية، والدوس على نظامها، من أج  الربح وفقط، 

رة على حم  مضمون هذا إلاعالن وغيرها من إلاعالنات، ألّن عربية اليوم هي ألّن العربية قاد

عربية ألامس التي حملت معاني القرآن الكريم، وال تزال، فكيف بها اليوم عاجزة في نظر 

أبحر بخّفة وراحة " ويمكن أن نعّبر عنها بـ     !. املتهّجمين عليها عن حم  مضمون عبارة ؟

 .على سبي  املثال ال الحصر" بع مع شريحة الجي  الرا

إّن العبارات السابقة، والتي لجأ إليها متعاملو الهاتف املحمول في الجزائر، أضرت 

و اصة  –بالعربية أكثر مّما  دمتها، فإن كان غرض أولئك تجارّي، فالواجب على أبنائها 

إّما من قبي  حمايتها من هذا الخطر الذي هّز كيانها في صمت رهيب،  –املثقفين منهم 

   .   التدا   اللغوي، أو التعدد اللغوي، أو الازدوا  اللغوي 

 :خاتمة

بعد هذه القراءة املتواضعة لهذه إلاعالنات في اللوحات إلاشهارية الخاصة 

 : بمتعاملي الهاتف املحمول في الجزائر، يمكن أن نخر  بالنتائج آلاتية

تتفش ى في املجتمع الجزائري، بحكم انتشار إّن ظاهرة الازدراء اللغوي التي ما لبثت  -

 من ألاداء الشفوي وألاداء املكتوب للعربّية الفصحى، لهي 
ّ
الهواتف املحمولة، ومّست كال
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شك  جديد متطور من ظاهرة التلوث اللغوي املتأتي من إلاعالنات ولوحات إلاشهار 

تغريب ألاسماء على  الصادرة عن متعاملي الهاتف املحمول، وقد غدت ظاهرة معّقدة بفع 

مستوى املصطلحات التي يتم ا تيارها مع فع  التسمية، وتلهيجها بهدف طمس معالم 

 .  العربية الفصحى، وإرغام أبنائها على التطبع باللهجة الجزائرية

يمكن أّن نجع  من هذه إلاعالنات واللوحات إلاشهارية الصادرة عن متعاملي الهاتف  -

يلة من وسائ  تنمية العربية الفصحى، وذلك بتضافر جهود املحمول في الجزائر، وس

اللغويين وجهود هؤالء املتعاملين، وذلك بإبرام اتفاقيات وإقامة ورشات عم  لغوية، 

 .تدرس فيها مضامين العروض، ثّم تحّدد التراكيب اللغوية الفصيحة املعّبرة عنها

  مضامين متنوعة، ومهما كان إّن العربّية بفض  ثرائها املفرداتي، كفيلة بأن تحم -

 .      مصدرها، شرط أن تخضع للرقابة اللغوية من قب  املختصين
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