مدخـل:
تأتيمػذهماظدرادةمادلقداغقةمطؾداؼةمظلدماظػراغماظذيمتعاغيمعـهماظـؼاصــةماجلزائرؼةم
يف مجمال مذيع مو محتؼقق ماألدارري محؿى مؼؿلـى مدلكؿؾف ماظؾاحـني متـاوهلا مطـلقم
أدطوريمضائممبذاته،مومعؿػاسلمبادؿؼالظقةمععمخمؿؾفماألغلاقماألخرىمادلؿواجدةميفم
اجملؿؿع .م
صاألدطورةمبفذامادلعـىمػيمعنمأضلمادلواضقعمتداوالمسـدغا،مبقـؿامتعدمسؾؿامضائؿام
بذاتهميفماظؾؾدانماظغربقةمعـذماظؼرنماظؿادــعمسشرمومضدمغاظتماػؿؿــامماألغرتبؾوجقنيم
وسؾؿاء ماظدؼن مواظـػس مو ماالجؿؿاع معـذ م Max Mullerو Freudمإظـى Dumézil
و Lévi-Strauss
طؿامأغشؽتمخمابرمخاصةمظدرادؿفاميفمأشؾبماظؾؾدانماألوروبقةموماظغربقة .م
أعامسؾىماظلاحةماظعربقةمصؼدمبدأتماألدطورةمحتضىمباػؿؿامماظؾاحـنيمعـذمسؼدؼنم
تؼرؼؾا،مومزفرتمطـريامعنماألسؿالمادلؿػاوتةمعنمحقثماظـوعمعـل :م
األدارريمومسؾمماألجـاسمظؾدطؿورمضقسماظـوريم(اظعراق) .م
األدطورةمومادلعـى،مدراداتميفمادلقـوظوجقاموماظدؼاغاتمادلشرضقةمظػراسماظلواحم
(دورؼا).
عودوسة مأدارري ماظعرب ميف ماجلاػؾقة مو مدالالتفـا مظؾدطؿـــور محمؿد مسفقـةم
(توغس).
اإلدالممومعؾقؿةماخلؾقموماألدطورةمظؾدطؿورمترطيمسؾيماظربقعو.
إديمآخره.
و مػؽذا مؼؿؾني معدى مختؾف ماحلؼل ماظـؼايف ماجلزائري ميف مععاجلؿه مهلذا مادلوضوعم
باظـلؾةمظؾقؼلماظغربيموماظعربيمععا .م
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التقديم املنهجي و العملي لقاموس األساطري اجلزائرية
إنمتؾـقـامهلذاماظعؿلمالمؼؼوممصؼطمسؾىماظػراغماظذيمذطرغاه،مبلمومخاصةمسؾىم
أػؿقةماظـلقماظرعزيمومادلكقالماإلجؿؿاسيميفمتأظقفماظشكصقةماظورـقة .م
ومضدمسرصتماظػرضةماظيتمضاعتمبفذاماظؾقثمومادلؿؽوغةمعن :م
ماظدطؿورمسؾدماظرريانمبوزؼدةم:مأدؿاذمبؼلممسؾمماإلجؿؿاعمماجلزائرم–مرئقلا–.
ماظدطؿورمذيالمععؿوقم:مأدؿاذمحماضرمبؼلممسؾمماإلجؿؿاعماظؾؾقدةم–مسضوام.-
ماظؾاحـــةمعرؼممبوزؼدم:مباحــــةممبرطــزم CNRPAHم-مسضوام.-
ماألدؿاذةمغلقؿةمدبوبم:مأدؿاذةمعلاسدةمبؼلممسؾمماإلجؿؿاعمجباؼةم–مسضوا.-
اظؾاحــــةمصؾققــةمطوذقتم:مباحــــةماجلزائــــرم–مسضوام.-
األدطورة ماجلزائرؼة متعرؼػا مإجرائقا مبعد مأن مإرؾعت مو مغاضشت مأطـر ماظؿعارؼفم
ادلؿداوظةمظدىمخمؿؾفمادلدارسماظؽالدقؽقةموماحلدؼـة،مومضدمسرصتمسؾىمأغفا :م
"ماظؼصةماظيتمتروىميفمذؽلمواضعيمأومخقاظيمؼصدضهماظراويمأومالمؼصدضهمعنم
أجلماظؿأدقسمظعؼقدةمأومسادةمأومرؼسمأومطؾفامععا.مأومعنمأجلمتربؼرمضروبمعنم
اظلؾوك مو ماظؼقم مو متػلري مأصول ماظشعوب مو ماجلؿاسات مو مادلؤدلات مأو ماظظواػرم
اإلجؿؿاسقةموماظطؾقعقةمتػلريامالمؼـؿؿيمإديماظؿػلريماظؿارخييمأوماظعؾؿيمطؿامغػفؿهم
اظقوم،مسؾىمأنمتؽونمعؿواجدةميفمعـطؼةمأومأطـرمعنمعـارقماظؼطرماجلزائريم" .م
ومتؽؿنمأػؿقؿفاميفمأغفامتؿلربمدلكقاظـاماإلجؿؿاسيماحلاظيمصؿأثرمصقـامومتؿقؽمم
يف مذعورغا ماظرعزي مبؽقػقة مأطقدة مو مظؽـفا مشري مععروصة مبدضة مبل مال متزال مشاعضـةم
اإلضرتابمومادلقؽاغزعات،موماإلحياءات .م
ومضلؿـامبعدمذظكماألدارريمإديمغوسنيمعنمحقثمتواجدػا :م
-1مأدارريم"مسادلةم"مومػيماألدارريمادلؿواجدةميفماظؽؿبموماجملالتمإديمآخره .م
 -2م ومأدارريم"معقداغقةم"مومػيماألدارريماظيتمالمزاظتمعؿداوظةمبنيماظـاسميفم
اظوضتماحلاظيموماظيتمذيعـاػامعنمادلقدان .م
مأعامادلؽؿوبماظذيماسؿؿدغاهميفمذيعماألدارريماظعادلةمصقؿؿـلمخاصةميفمطؿب م
اظؿارؼخ ،مو ماجملؾة ماإلصرؼؼقة م Revue Africaineمو مطؿاب م( Henriم)Genevoisم
ادلعـون مبـ م( ،)Monographies Villageoisesمو مطؿاب مLes Contes Kabylesم
ظألدلاغي .Léo Frobeniusم
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أعاماألدارريمادلقداغقةمصؼدمبدأغاميفمذيعفامبعدمإسدادمخرؼطةمتػضقؾقةمضائؿةمسؾىم
صرضقةمأنماجملؿؿعماجلزائريماحلاظيمؼؼوممسؾىمرؾؼؿنيمأرطقوظوجقؿنيمعنماألدارريم
سؾىماألضل،مأومعنمبؼاؼاماألدارري :م
 -1م اظطؾؼةماظؾوبقةماظػـقؼقةمومػيماألضدممومحيؿؿلمأنمتؽونمبؼاؼاػامأضوىمصــيم
اجلــوبمومخاصةميفمأضصىماجلـوبماظشرضيمأيمعـطؼةمتاعـغادت،موأضصىماجلـوبم
اظغربيمأيمعـطؼةمبشارمومتـدوفمومذظكمبلؾبماظطابعماإلغعزاظيمغلؾقامهلذهمادلـطؼةم
ومتواجدماظؽـريمعنمسـاصرماظـؼاصةماظؼدميةمبفاموخاصةماظؾغةماألعازؼغقةمومػومعامؼوجدم
أؼضاميفمادلـارقماجلؾؾقةماظؼؾائؾقةمواظشاوؼة .م
 -2ماظطؾؼة ماألدطورؼة ماظعربقة ماألعازؼغقة مو مػي مرؾؼة محدؼـة مباظـلؾة مظألوديم
وتغطيمطلماظؼطرماجلزائري،مظؽــاماصرتضـامأغفامتؽونمأطـرمدالظةمومتازجامومتداخالم
يفمعـارقمجغراصقةماصرتاضقةممسقـاػامعـارقماإلحؿؽاكمواظؿؿاسمبنيماظطؾؼؿني،مومػيم
عـارقمشريمثابؿةمغظرامظؾؿغريماظدائمماظذيمحيدثهماظؿػاسلمادللؿؿرمبنيماظطؾؼؿني،مإالم
أغـا محددغاػا ميف مػذه مادلرحؾة ممبـطؼة معلقؾة ،مدطقف ،ماجلزائر،اظؾؾقدة ،مذرذال،م
اظشؾف،متقارت،متؾؿلان،مومػومحمورمحماذيمظألرؾسماظؿؾي .م
ومضدمصصؾـامبنيماألدطورةمطؿامسرصـاػاموماظؽراعةماظيتمترويمصعالمخارضامظؾعادةم
ألحد مأوظقاء ماهلل ماظصاحلني مطؿا مؼعؿؼد ،مو مأػؿؾـا ماظؽراعات مسن مضصد مغظرا مظؽـرةم
األسؿال مادلؿوصرة محوهلا ،مو ممل مغؾق معـفا مإال ماظؾعض ماظذي متـطؾق مسؾقه معواصػاتم
األدطورةمطؿامحددغاػا .م
و مغظرا مظصعوبة ماظؿؿققز معن مأول موػؾة مبني ماألدطورة مو ماظؽراعة مواخلراصة ،مصؼدم
اضطررغامظؾؿرورمبـالثمعراحلمظؾػصلميفمػاتهماظؼضقة،مػذاماظػصلمؼؾؼىميفمبعضم
احلاالتمعؤضؿامإديماآلن :م
-1ادلرحؾةماألودي:مومػيمعرحؾةمذيعمادلادةماألدطورؼةماخلاممأوم"ادلشؽوكمصقفا"م
عنمررفماظؾاحـنيمأسضاءماظػرضةمادلؽؾػنيمبفذهمادلفؿة .م
-2ادلرحؾةماظـاغقة:مومػيمعرحؾةمإسادةمصقصمادلادةمادلؿقصلمسؾقفامعنمجدؼدمعنم
ررفمجلـةمسؾؿقةمداخؾقةمعؽؾػةمبذظكمخصقصا .م
-3ادلرحؾةماظـاظـة:مومػيمادلرحؾةماظيتمؼؿممصقفاماظرتذقحماظـفائيمظؾؿادةميفمإرارم
اجؿؿاعمظؽلمأسضاءماظػرضة،مؼؿممخالظهمأؼضاماظػصلميفمسددماظرواؼاتمادلـؾؿةمظـػسم
ادلادة .م
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ومضدمصصؾـامبنيمادلادةماألدطورؼةمأومادلنتماألدطوريمومخمؿؾفماظرواؼاتماهلاعةم
اظيتمسـرغامسؾقفامظـػسمادلنتم–مأومادلادةم.-محبقثمؼؽونمادلنتمػوماظـابتماألدطوريم
وممتـلماظرواؼاتمادلؿغريماألدطوري،مومتؿؽونماألدطورةمادلؽؿؿؾةمعنمادلنتم()+مزائدم
خمؿؾفماظرواؼاتمطؿامػومععروف .م
ومظذظكموجدغامأغػلـامعضطرؼنمظوضعمصفردنيمظؾؿـفد :م
اظػفرس ماألول مطروغوظوجي مو مميـل متلؾلل مادلػردات ماألدطورؼة مأو ماظرواؼاتم
حلبماظؿلؾللماظزعينمجلؿعفا .م
أعاماظػفرسماظـاغيمصفومصفرسمادلؿونمأومادلوادماألدطورؼةمحلبماظرتتقبماظـظريم
ادلعؿؿد.
ومأخريامغرجوامأنمؼؽونمػذاماظعؿلمحماوظةمأوديمتؿؾعفامحماوالتمأخرىمعنمررصـام
ومعنمررفمشريغامومذظكمعنمأجلمادلواصؾةموماإلطؿالموماظـؼدمظؿػاديماظـؼائص،مومأنم
ؼصؾحمػذامادلؤظفمعادةمأوديمظدراداتمعؼؾؾةمضرورؼةمومعؾقة .م
عن فرقة البحث
رئوس الفرقة :د .عبد الرمحان بوزيدة.
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