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 الزمن القدمية اكنت البداية!  شق إالنسان طريقه ٕاىل الوجود عرب رحDيف غياهب       

؛ حاول من خاللها التعرف عىل جوهر ذاته وسرب ٔاغوار قاسـية فرضهتا غرابة Zسـتفهامات
الكونية من حيث ٔاسـباهبا ومسبباهتا ؛ غري ٔان هذه االٓمال العظمية اصطدمت بعتبات احلياة 

ها؛ ومع ذ} فاقت مسة العقل املسـتغرب فناضلت واكدت مطبات املوت ٔان تعف اtٓر 
السـتكناه الظواهر والبواطن اليت هتيلك الوجودية وإالنسانية ؛ من هنا تبدى النتاج حمتكام 
ٕاىل املنطق �رة، ومستنجدا �لفلسفة �رة ٔاخرى، وتأرحجت بني كفتهيام الكثري من العلوم 

تفسري والتعليل �تلف الظواهر الطبيعية التجريبية والتجريدية اليت افُتِتنت بعمليات ال 
وإالنسانية عىل حد سواء، من ذ} ظاهرة "اللـغة"اليت تعد عني الظواهر Zج�عية؛ ٕاذ 
تنعكس علهيا ومن خاللها خمتلف أالمناط احلياتية ، بل يه دليل نشاطها ووعاء جتارهبا، وهبا 

  تُسـتقىص املالمح املمزية للك جممتع.
اهر احلضارة إالنسانية بل يه ترجامن احلضارة وصانعة الريق، هبا يعمق ٕاهنا مظهر من مظ

إالنسان صلته ؤاصالته �®متع؛ويه املعربة عن آالمه وآما راصدة �رخيه العريق ومشـيدة 
  رصحه احلضاري العتيق.

�للغة من هنا تتضح ت´ العالقة الوطيدة بني اللغة وا®متع،مفعايري التقدم والتحرض تقوم لكها 
وعىل ٔاساس اللغة  وترتبط هبا صعودا وهبوطا، يقول يف ذ} فندريس: " يف ٔاحضان ا®متع 
تكونت اللغة، وجدت يوم ٔاحس الناس �حلاجة ٕاىل التفامه ف« بيهنم ، فاللغة يه الواقع 
Zج�عي مبعناه أالوىف، تنتج عن Zحتاكك Zج�عي، وصارت ٔاقوى العرى اليت تربط 

).وقد نّوه ليفي سرتاوس �لفكرة ذاهتا حيث يقول:" حني نقول إالنسان فٕاننا 1ات"(امجلاع
  ). 2نعين اللغة وحني نقول اللغة فٕاننا نقصد ا®متع"(
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ومثلام يتفق العلامء عىل التالزم اÍي حيمك منط الوصال بني اللغة وا®متع يؤكدون ٔايضا عىل 
لق صدى التفاعل بني ٔاطراف ا®متع اÍي يعد الوظيفة املنوطة هبا ويه التواصل، مبعىن خ

) ويتأىت ذ} من خالل ت´ 3ٔاساسا لتحقيق ما يسمى ب"النسق Zج�عي"(
املياكنزيمات اليت تنبين علهيا الوشاجئإالنسانية وتتطور، ممتثD يف ت´ الرموز ا�تلفة  مبا يف 

اللكامت والكتا�ت ، ولك ما ذ} تعابري الوجه وهيئات اجلسم واحلراكت ونربات الصوت ، و 
  ).4يشـمتل عليه آخر مامت من مسـتحدtت االتصال عرب الزماكن Zنساين(

يسـتقرٔا من هذا ٔان اللغة يف نقلها للمعارف واخلربات من أالÚ ٕاىل االٓخر تتخذ ٔاشاكال متنوعة 
  فهيا ما عامده اللغة ، وبغري اللغة يتعلق بعضها االٓخر.

ب ، ٕامنا يه معارف وعادات وتقاليد وطرق تفكري ووسائل تعبري ٕاهنا ٕاذا ليست ٔالفاظا حفس
، وسبيل لنقل مأثورات التارخي ٕاىل أالجيال املتعاقبة ؛ لتصبح جزءا من القمي واحلياة الفكرية 

  )5(  ، والروحية لٔالمة.
مبعىن آخر تتخذ اللغة قالب رموز خمتلفة يبتدعها إالنسان حبسب ما يسد به حاجته يف 

ته احلياتية ، ٕانه الاكئن الوحيد اÍي ينفرد خباصية السلوك الرمزي ويتفنن يف خمتلف ٔانشط 
  التعامل معه وفق مامتليه الطبيعة Zصطالحية يف تفاعå مع غريه.

 çي تعد مراÍوهذا يعين ٔان امجلاعات ومن مث ا®متعات إالنسانية ت�يز ب�يز سلواكهتا ا
معينة يف حني يفند يف نظريهتا، وقد حيظى �لسعة  لثقافاهتا ؛ فقد يقدس رمز يف ثقافة

والتداول يف واحدة وهيمل يف ٔاخرى، بل ٕانه الفيصل يف رمس هوçت أالمم و�رخيها ؤادçهنا 
  كام هو احلال بني الصليب والهالل .

مث ٕانه المراء يف ٔان الرموز اكللكامت تكتسب داللهتا املصطلح علهيا وفق السـياق اÍي حتيا 
مبعىن ٔان طبيعة املوضوعات ذاهتا يه اليت حتمك اتفاقنا عىل رمز دون سواه مع بيان فيه ، 

)، ومع تعاقب أالجيال تتحول ت´ الرموز ٕاىل تراث 6حفوى اسـتخدامنا  بطريقة ما(
  حيتفظ مباهيته حينا ويشـتغل عليه التغيري حينا آخر.

)، ٕاننا 7ملا من الرموز يعيش فينا(من هنا ميكن القول ٕاننا نعيش يف عامل من الرموز بل ٕان عا
نصادفها يف يقظتنا ؤاحالمنا، ومنارسها بقصد أو دون قصد، وقد تكون ذات طبيعة فردية ٔاو 
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جامعية ٔاو ذات مزية مادية ٔاو معنوية ؛ وبناء علهيا تتنوع سلواكتنا بتنوع ٔانشطة احلياة سواء 
öم ٔاو املوت ٔاو الفرح وما ٕاىل تعلق أالمر �للباس ٔاو االٔلك ٔاو الرشب ٔاو اجللوس ٔاو ال

ذ} من مظاهر الواقع اÍي حنياه ، فٕاذا تفقد لك واحد منا ممارساته ا�تلفة سـيجد فيضا 
من الرموز يتفنن يف اسـتخداüا حبسب الغاية اليت ينشدها ؛ غري ٔان معليته ت´ حتتمك ٕاىل 

ه خيضع ٕاىل مايسمى يف عمل قانون ا®متع اÍي ينمتي ٕاليه ، حبيث اليسـتطيع ٔان يشذ عنه ٔالن
  ) . Z8ج�ع ب"الضمري امجلعي"(

ٕاذن ينتحي إالنسان يف حياته سلواكت خمتلفة تعرب عن فكرة وتفرس رؤاه للحياة موظفا يف 
ذ} اللغة اللفظية حينا ويسـتعيض مبا هو عكس ذ} حينا آخر ، وملا بلغ من السلوك شأوا 

ة لوصف ت´ النتاجات إالبداعية والفكرية ، عظ« وامتد خط تطوره برز مصطلح الثقاف
واملامرسات املتنوعة مبا يف ذ} العقائد والطقوس والفنون والعادات والتقاليد والقانون 

) ٕاهنا الوسـيط اÍي ُحيتمك ٕاليه يف فرض منوذج اتصال أالÚ 9وأالخالق والقمي وما ٕاىل ذ}(
من دوهنا ؛ كام تلعب دور جحر الزاوية يف  �الٓخر سواء اكن هذا أالخري من جامعته احمللية ٔاو

رمس معامل احلضارة إالنسانية �عتبارها معلية سابقة خاضعة ٕاىل قانون التغري Zج�عي مع 
)، ومع ذ} هناك من 10اسـمتراريهتااملطلقة يف حني ينوط الهالك وZندtر بزمام احلضارة(

)، بل يعتقد البعض االٓخر ٔان احلضارة 11ء(يعتربهام سـيان ٔاو حتمكها عالقة Zحتواء وZن�
) 12مايه ٕاال جمرد نوع خاص من الثقافة ٔاو �ٔالحرى شلك معقد ٔاو راق من ٔاشاكل الثقافة(

.  
حمك اسـتغاللها ُعرفت ثغرات ٔاهلها وبرزت مواطن  ٕاهنا جزء من هوية ا®متعات، ٕاذا ما ا	

-ول Zسـتعامرية تدقق النظر ضعفهم واسـتدركت مواضع قوهتم ؛ Íا يعتقد الكثريون بأن ا
يف مدراكت اللمسـتعَمرات ومعارفها وخلفياهتا اÍهنية لتسد منافذ القوة فهيا وتسـتأثر هبا 

  ) . 13معمتدة يف ذ} عىل أالحباث أالنرتوبولوجية(
وعىل الرمغ من ٕارصار الكثريين عىل خطورة أالنرتوبولوجيا يقر البعض االٓخر جبدوى هذا 

التعرف عىل ٔاصل السلوك إالنساين ووصف مظاهر احلياة البرشية  العمل وفائدته يف
واحلضارية وصفا دقيقا ، وحتديد ٔاصول التغري اÍي يطرٔا عىل إالنسان ومن مث اسـتخالص 
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)؛ ٕاهنا 14التوقعات املسـتقبلية، فضال عام يتعلق مبخلفاته الفكرية والثقافية بلك ٔامناطها(
  ). �15عيا وحضارç(بصورة ٔادق دراسة إالنسان طبيعيا واج

)  ٔانرتوبولوجيا طبيعية (فزييقيةمن هنا متايزت برٔاي أالغلبية من املتخصصني فهيا ٕاىل
  ).16ؤانرتوبولوجيا ثقافية/ اج�عية(

هتدف ت´ أالخرية ٕاىل فهم الظاهرة الثقافية وحتديد عنارصها ، كام هتدف ٕاىل دراسة 
ومن مث تفسري مراحل تطورها يف جممتع معني؛  معليات ال�زج الثقايف وما جيره من تغيري،

ٔالنه من خالل الثقافة عىل حد تعبري لكود لكوكهون تضع أالÚسة ٔامام إالنسان مرآة تعكس 
صورة واحضة  ؤالقرانه ، وتوحض دوافعه وسلوكه ، فتسهم عىل ٕاثر ذ} يف برجمة وظائف 

  ) .17ا®متع وترصد منظامته(
Íج�عية ®مل الرموز املوظفة والظاهر ٔان هذا احلاصل اZ ي تنشده سليل ت´ القراءات

يف الساحة الثقافية ؛ ٕاذ يعترب أالنرتوبولوجيون الرموز مقو� ثقافية تسهم يف التعرف عىل 
حمددات التفكري إالنساين من خالل حتليل حمتواها الثقايف/ القميي ؛ وقد ٔاسهم يف ٕاغناء ما 

خذ الرمز ٔايضا منطلقا لتشغيل حمراكهتا ا-اللية مهنا صادفوه ت´ ا-راسات اليت تت
  ).18السـمييائيات ٔاو عمل العالمات(

واحلق ٔان وشاجئ قرىب السـمييائيات �ٔالنرتوبولوجيا التقف عند حدود املشاركة ٔاو التأثري 
فأالنرتوبولوجيا تسـتجيل الظواهر  -ٕان حص التعبري–بقدر مايه عالقات تاكمل ٔاو امتداد 

ا�تلفة من خالل عرض صور جتسدها يف ت´ الرموز ا�تلفة يف حني تفتحل الثقافية 
السـمييائيات يف ٕابراز خمتلف معانهيا ودالالهتا العميقة ؛ ولعل هذا مانّوه به عبد املا} 
مر�ض حيث قال:" حنن نردف أالنرتوبولوجيا السـمييائية العتقادÚ ٔان أالوىل كشف عن 

ٔان أالخراة تأويل ملرامز ت´ اجلذور وحتليل ملاكمن امجلال الفين املنابت وحبث يف اجلذور، و 
  ) .19وا-الالت اخلفية فهيا "(

ٕاضافة ٕاىل هذا Zلتحام يف الوظيفة يشغل حزي الثقافة طرفا كبريا وüام يف لكهيام ، فعىل غرار 
الشامل اÍي تدخل أالنرتوبولوجيا الثقافية جند السـمييائيات الثقافية اليت تعتربالثقافة الوعاء 

فيه مجيع نوا� السلوك البرشي الفردي منه وامجلاعي، بل التكتسب العالمة داللهتا ٕاال من 
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  ) .20خالل وضعها يف ٕاطار الثقافة(
رمغ تباين فروع السـمييائية واجتاهاهتا يظل املتفق عليه ٔان املهنج السـمييايئ يعد من ٔامه املناجه 

اربة مجيع اخلطا�ت النصية، ورصد لك أالنشطة البرشية النقدية املعارصة اليت وظفت ملق
  �لتفكيك والرتكيب والتحليل والتاويل بغية البحث عن آليات ٕانتاج املعىن وٕافراز ا-ال� .

بناء عىل ماسـبق ذكره ارتأينا معاجلة بعض الرموز اليت تعكس ٔابعادا خمتلفة تتعلق بثقافة الفرد 
لرصد ت´ أاللوان ا-اللية املتنوعة اليت تزين فعل ممارسـهتا اجلزائري وفق املهنج السـمييايئ 

يف البيئة اجلزائرية وجتدر إالشارة ٕاىل ٔاننا ذكرÚ عينات حمدودة من الرموز وكيفية اسـتخداüا 
نظرا ٕاىل اÍخر الثقايف املتنوع اÍي تزخر به اجلزائر، ٕاذ من  يف منطقة  قاملة خصوصا

ناطقها مسـتكرها يف غريها ؛ والعكس �لعكس مث ٕان الرموز مايعد مقّدسا يف بعض م 
  املظاهر أالنرتوبولوجية ختتلف من والية ٕاىل ٔاخرى .

لطاملا اصطدم الكثري منا  مبواقف كثرية تدفعه ٕاىل التساؤل عن جدوى ت´ الطقوس اليت 
لسف منارسها، والعادات اليت نتوار"ا، والتقاليد اليت حنرص علهيا، ومدى متنطقها وكيف نتف 

يف تطبيقها عىل الرمغ من ت´ املنارات ا-ينية الهادية، بل تراÚ نقدس بعضها وجنهتد عن غري 
  قصد يف توريهثا حبمك ذ} القهر اÍي يعد خصيصة من خصائص الثقافة الشعبية.

المراء يف ٔان ت´ املفرزات السلوكية اليت تعكس ٔاثرÚ الثقايف ٕامنا يه حاصD بفعل تضافر 
العوامل النفسـية اليت ترتمج يف شلك ممارسات نفرس هبا ما نتعرض  من ظواهر  الكثري من

اكلصحة، والسقم، والنجاح، واخلسارة، واحلظ، واملوت، والشفاء، والعطاء، والكسل، وما 
ٕاىل ذ} ؛ بل يتجاوز أالمر هذا ٕاىل انهتاج بعض السـبل لتعليل قضاç َخلْقية وهنذب 

ية ؛ ونسعى ٕاىل احلفاظ عىل ٔاوارصÚ أالرسية من خالل ت´ �ٔالساطري جوانبنا اخلُلُق 
  احملظورات اليت غدت ملاكت ثقافية .

ويتضح ذ} من خالل ت´ العالمات ٔاو الرموز ا�تلفة الىت تتخذ دالالت خمتلفة حبسب 
املواقف اليت حتيا فهيا عاكسة بذ} رؤى ثقافية ؤامناط فكرية ختص هوçتنا وذواتنا وطرائق 

  لنا مع احلياة .تعام 
يبدو لنا ٔان ت´ الرموز تتنوع ماهيهتا بني ما هو لغوي وما هو غري لغوي وتشـتغل مجيعها يف 
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  ٕاطار تداويل متنوع املضامني.
  الرموز اللغوية : -/1

ونعين هبا ت´ ا-الئل اليت تقع يف صيغ لغوية ( منطوقة ٔاو مكتوبة ) متنوعة البىن وحتقق 
سب الفعل اÍي متارس من ٔاجå ؛ من ذ} مثال عبارة ( للبيع ) هذا ٔابعادا داللية خمتلفة حب 

املركب Zمسي يشـيع تداو كثريا يف ٔاوساط اجلزائريني ٕاذ ميارس قصدية العملية املعروفة يف 
معظم حاالته، وجير معه بعض املعتقدات يف حاالت ٔاخرى عند بعض الفئات من العامة 

دمه يتنكر ملعناه أالصيل وينحرف ٕاىل معاين اتقاء احلسد (بعض املناطق يف قاملة) ، فهو عن
والعني ودرء رش النفوس ؛ وÍات الفائدة تتنوع فنون القول متجلية يف ت´ ا-الئل اللفظية 

ماشاء هللا، بسم هللا، هذا من فضل ريب، بل يتعدوهنا التسود،  من قبيل : عني احلسود
ٕاىل تعليق بعض السور القرآنية يف مراكهبم ٔاو ينحتوهنا يف ٔالواح رخامية لتعلق عىل مداخل 

  منازهلم . 
فالظاهر هنا ٔان عقدة اخلوف كدافع نفيس ٔادت ٕاىل برجمة هذا السلوك اÍي حتول ٕاىل 

  ساط .عادات مألوفة متداو� بني خمتلف أالو 
ومن لطيف أالمثD يف هذا الباب ت´ العبارة القولية اليت درج اسـتعاملها يف بيئتنا يف مقام 

جامل أالسـنان وهباء تراصها واعتدالها بذاك  -ٕاىل عهد قريب-تغيري السن ، ٕاذ يعقد بعضهم
  النور واحلسن يف الشمس للمعىن ذاته يسـتعار الغزال ٔايضا . 

لرموز اليت تشحن هبا لغة الغناء يف طقوس الفرح اكٔالعراس ويتدخل ٕاىل جانب هذا ت´ ا
واخلتان ، ٕاذ متارس يف ٔابعد �ويالهتا معاين Zفتخار �ملمدوح وZعزتازملا فيه من صفات 
امجلال والصفاء وعزة وما ٕاىل ذ} وجيسد ذ} ت´ اللكامت من قبيل:اÍهب والفضة والعقد 

ليت تزخر هبا القصائد التابينية اليت يؤدهيا فوج معني والورد .... Úهيك عن ت´ ا-الئل ا
واليت حتمل يف ٔابسط معانهيا دالالت التآزر والرتمح وتلعب دور الواعظ املذكر بغرور ا-ىن 

واللحد وما تبع  هتذيبا للنفوس وحتريضا عىل التقى يف ٔامعق مضاميهنا اكلَكَفن والاكفور والقرب
  ذ} . 

 العبارات اللغوية اليت الزالت حتتفظ هبيالكها يف ٔاواسط الكثريين كام جتدر إالشارة ٕاىل ت´
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مهنم حني تذكر بعض أالولياء يف مواقف معينة كعبد القادر، ٕاذ تشـبع مبعاين اخلوف والرجاء 
فضال عن ت´ القصص(أالساطري) اليت تريم ٕاىل حفظ قمي أالرس  والطمع يف النجاة

ا ٕاىل رموز حاوية بعدا ٔاخالقيا معروفا، ويضاف 5ٔسطورة حامم د�غ، حيث حتولت جحارهت
ٕاىل ذ} لغة أالرقام ، حيث حيظى الكثري مهنا يف حياتنا بقمي اسـتعاملية متنوعة أالغراض 

يعىل مر العصور عىل الرمغ من  ؛ اليت حافظت عىل مبناها أالسطور 5/7/40اكٔالعداد : 
  تنوع ثقافت موظفهيا.

  الرموز غري اللغوية: -/2
كرس معليات التلفظ بعض املعتقدات فٕان جانبا ٔاكرب من الرموز غري اللغوية تشاركها مثلام ت

املهمة، ويتبدى لنا ٔان معظم املامرسات وفق هذا السمت حيتمك هو االٓخر ٕاىل دافع اخلوف 
من ا®هول ، فاتقاء  تمنو يف معتقدات بعض اجلزائريني الكثري من القضاç اليت يسعون ٕاىل 

  اكنت تتطور يف تيار عكيس ( سليب ) حبمك عامل الوعي والتثقف .  توريهثا وٕان
يتحول إالنسان واحليوان والنبات وامجلاد عىل حد سواء يف نظر بعضنا ٕاىل عالمات ذات 
معان خمتلفة ، ففي مقام الوفاة مثال حيرض عىل من تشارك ٔاخرى واجب العزاء دخول بيهتا 

، بل حترص بعض نسائنا عىل ٔان تعف اtٓر ا-موع فذ} نذير �نتقال هاجس املوت ٕالهيا 
  �ملاء قبل رجوعها .

وٕاذا ما حط طائر البوم عىل مزنل ٔاحدمه يسارعون مسـتعيذين ٕاىل طردها ٕاذ تنذر مبوت 
  ٔاحد ٔافراده وÍات الغرض يهنـى عن فتح املطارية واللعب �حلجارة وما جاور ذ} .

اÍكورة نرى ٔان بعض النساء قد منا يف معتقدمه ٔان و�عتبار بعض العامة ميّاال ٕاىل الفحو� و 
  اجللوس عىل املائدة ٔاو الوسادة  رمز للخلفة املؤنثة .

ويشد انتباهنا ٔايضا ما حتظى به العروس والنفساء والرضيع من طقوس خاصة، مفن �ب 
ح امحلاية وأالمان تتحول بعض أالشـياء ٕاىل عالمات دال� . فالظالم والوحدة رمزان لٔالروا

الرشيرة املهلكة ( َخّطاف العرائس/ ذئبة النفاس) واللون أالسود عالمة عىل النحس وسوء 
العاقبة، يف حني يعكس احلليب معاين املودة وصفاء الرسيرة، وتتعلق دالالت اخلصوبة 
�لبيض، وتسترشف دالالت الرحب واخلري من ٔاوراق بعض ٔانواع أالجشار (العنب / الكرم)، 
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مة والثبات تتعلق ت´ العيدان اليت تثبهتا بعض العائال�جلزائرية يف خرص ومبعاين ا-ميو 
  العروس .

اكلسابقتني ينال الرضيع حظوة عظمية تبدو من خالل ت´ املامرسات الثقافية اليت      
يتوار"ا اجلزائريون ، فالقامط رمز ملعاين Zسـتقامة اخلَلقية ، وضامÚ للحسن وهباء الطلعة 

كحل عىل مسـتوى العينني واحلاجبني �لنسـبة للمولود حديثا؛ ومن اللطف يوظفون ال
ا-اللية ٔان يتحول فعل الرضيع ٕاىل رموز ٔاخرى ذات معان خمتلفة، حفبوه عالمة عىل قدوم 
ن?ه ، فضال  ضيف ما،ويستشعرون يف اخلزب ٔاو القمح معاين السهو� واليرس ٕاذا ما تفلق سـِ

العامة بت´ العالقة بني الرضيع واملالئكة ؛ فباكؤه عالمة عن ت´ أالسطورة اليت علقهتا 
عىل نبأ وفاة ٔامه وحضكه برشى موت ٔابيه ، وجتاوزوا هذا ٕاىل حرض اسـتخدام احلناء ٔالهنا 
تنذر �لسقم جراء غرية املالئكة ؛ وتشاركها ا-ال� النجوم وÍا ترامه حيرصون عىل تفادي 

  ذ} . 
ظفه بعض اجلزائريني كرموز ذات وظائف داللية متنوعة ف« اكنت ت´ بعض الشذرات مما يو 

خيص إالنسان كعالمة ، ٔاما يف جمال احليوان فنالحظ ٔان طائر البومة عالمة عىل الهالك ، 
والقط واللكب رمزا التشاؤم يف حني يومئ أالرنب ٕاىل كرثة احلظ ، وبفأل اخلري يتعلق طائر 

ا، ففي بعض ٔانواع ا�Íب يسـتقرٔا الرش ، اخلطاف ، Úهيك عام توحيه احلرشات ٔايض
وببعض ٔانواع الفراشات يسترشف اخلري . فضال عام ترمز ٕاليه بعض ٔانواع النبا�ت. ويلفت 
انتباهنا ذاك اجلسم الفزيçيئ ( املاء ) اÍي يتحول ٕاىل عالمات دا� ختتلف مضاميهنا 

ظ ٕاذا ما ُسِكب خلف ساع �ختالف سـياقات اسـتعاملها ، فهو رمز للتسـيري والسهو� واحل
، ويتحمل دال� الشفاء ٕاذا اكن زمزما مع فضل حتقيق أالماين ، لكنه يتحول ٕاىل دال� 
مضادة ٕاذا اكن حاصل تغسـيل امليت ٕاذ يسبب تشقق القدمني ، ويكتسب معىن ا-اء ٕاذا 

يف زمن ماض سلواكت  ما تعلق ببعض العيون ، و�عتباره رضورة حياتية ينتحل بعضهم
حو .غر  Dيبة كدفن قارورة ماء طلبا لالستشفاء وعكس العملية ٕاذا ما رغبوا يف الص  

والظاهر ٔان هذه الرموز قابD للتغيري حبسب طبيعة أالجيال ٕاذ تسـتخدم العجD اليوم يف 
معتقدات بعض العامة بنية درء العني؛ Íا جيعلوهنا كرمز يف ٔاعىل مبانهيم ، وللقمية ذاهتا ينوه 
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  .فضال عن امخلسة،  و ما جاور ذ} دام قرون احليواÚت اكلغزال/ الكباشالبعض �سـتخ
، واضعها من اجلسم ٕاىل فعل عالمايتومن لطائف املعتقدات ٔان تتحول احلكة حبسب م     

فٕان مست أالنف فهـي تدل عىل قرب مناسـبة ما، وٕان اكنت عىل مسـتوى احلاجبني فهـي 
افة ٕاذا ما اكنت عىل مسـتوى الشفاه ، ويسهم سقوط دال� عىل الغيبة وترمز ٕاىل معاين الضي

  أالهداب يف ٕاجالء املعىن ذاته، ويؤمل يف رؤية الغريب ٕاذا ما اكنت عىل صعيد العني.
ويف جمال الشمع نراه يرمز ٕاىل معاين الفرح يف الغالب ( اكٔالعياد وأالفراح ) ويكتسب دال� 

، وتتحول ٕاىل حلناء ف�رس فعل الفرح غالباا، ٔاما ء ٕاذا ما تعلق �ٔالرضحة والزواZçسرتضا
ا-ال� عىل الشفاء حينا وتُسرتىض هبا أالولياء حينا آخر، وتُسـتلطف هبا البيوت يف ٔاحايني 

، وامجلال يف مواضع نة اليت تُْفيش معامل الفرح حينأاخرى ، وكذ} الكحل، ٕانه عالمة الزي 
   ٔاخرى ، ويعكس دالالت الشفاء يف سـياقات معينة .

ومتثل الزغاريد ٔايضا خصوصية عربية وٕارt جزائرç متواصال، ٕاهنا استرشاف �جلنان والنعمي 
ٕاذا ما قرنت �لشهيد، وتعكس معاين املرسات غالبا، ومن غريب تأويالهتا ٔاهنا تدرٔا بعض 

  الظواهر الطبيعية يف اعتقاد بعض اجلدات.
تُعىن هبا أالنرتوبولوجيا الثقافية، واليت ٕان هذا أالسلوب يف احلياة ، هو جوهر الثقافة اليت  

تتجسد يف شلك عالمات لتحظى يف جمال السـمييائيات بروائع ا-الالت من خالل بسط 
    مساحات التأويل،من هنا ميكن اخللوص ٕاىل النتاجئ االٓتية : 

تشلك العوامل النفسـية عD رئيسـية يف انتحاء الفرد سلواك معينا يتخذ مع التداول شلك   -*
  ٕارث ثقايف معني . 

حتظى الكثري من ظواهرÚ الثقافية �لرسمدية عىل الرمغ من اختالف الطبقات اليت  -*
متارسها، وهذا يدل عىل ٔان الثقافة تأخذ قالب امللكة عىل الرمغ من اكتساهبا، ٔالن ان�ء املرء 

  ٕاىل جممتع ما يسـتلزم جماراته لثقافته . 
ة تشـتغل عىل تقيص الظواهر الثقافية ذات الوظائف ا اكنت السـمييائيات الثقافيذإ  -*

القصدية فٕاهنا الشك تستند ٕاىل مفرزات ٔاو نتاج أالنرتوبولوجيا الثقافية قصد اسـتجالء ٔاثر 
ا-الالت Zج�عية والنفسـية والثقافية املرتبطة بدالئلها ، واكن عالقة التاكمل ٕاذن حتمك 
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  وشاجئ الوصال بيهنام . 
*- Z ج�عي دورا رئيسـيا يف جعل العالمة تنحو منحى تأويليا معينا حبسب يلعب السـياق

  ثقافة مسـتعملهيا .
ٕاذن ٕانه من احلق ٔان نقول ٕاننا منت´ هوçتنا ونصنع �رخينا من خالل ما منارسه من ثقافة 
واليت تبدو معاملها ومالحمها يف ت´ الرموز اليت متٔال حياتنا يف مجيع مناحهيا، ونرغب عن غري 
قصد يف تفعيل تأويالهتا، وتوريث ٔاشاكلها كوننا خاضعون Íاك القهر اÍي يفرضه الضمري 

  الثقايف / Zج�عي. 
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    ععععــــــــــــــــــــــــش واملراجش واملراجش واملراجش واملراجــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
        

: فندريس،اللغة، ترمجة:عبد امحليد ا-واخيل ومحمد القصاص،جلنة البيان   )1( 
  . 35،ص1950العريب،القاهرة،مرص،(دط)،

: ينظر:عيىس الشامس،مدخل ٕاىل عمل إالنسان،منشورات احتاد الكتاب   )2(
  .74،ص2004العرب،دمشق،سورç،(دط)،

: النسق Zج�عي هو حمور ا-راسات Zج�عية ويقصد به ا®موعة من الناس   )3(
اليت تتعايش معا وتتشارك يف خمتلف Zنشطة احلياتية مع وجود صالت معينة 

د اجلوهري، مدخل ٕاىل عمل Zج�ع،مركز البحوث وا-راسات حتمكها.ينظر: محم
  .07،ص Z2007ج�عية، القاهرة،مرص،(دط)،

: ينظر:عبد هللا عبد الغين غامن، Zنرتوبولوجيا الثقافية، املكتب اجلامعي   )4(
  .149،ص1،2006احلديث،Zسكندرية، مص، ط

  .156: املرجع نفسه، ص   )5(
(التاسيس  ورة، العالمة والرمز يف الفلسفة املعارصة: ينظر: الزواوي بغ  )6(

  .109،ص2007، 35،مج3والتجديد)، عامل الفكر،ع
: فيليب سرينيج،الرموز يف الفن،أالدçن،احلياة،تر: ع الهادي عباس،دار   )7(

  .06، ص1،1992دمشق،سورç،ط
دات مجموعة من املعتق وعرفه بأنه : الضمري امجلعي : مصطلح صكه دور اكمي،  )8(

العاديني يف جممتع معني وتشلك النسق احملدد حلياهتم.ينظر:  أالعضاءوالعواطف املشرتكة بني 
، (دط) ،(دت)، أالساتذةشارلوت سـميور مسيث، موسوعة عمل إالنسان، تر: مجموعة من 

  .266ص
: ينظر: محمد اجلوهري، علياء شكري، مقدمة يف دراسة أالنرتوبولوجيا، مركز   )9(

  .125، ص 2007راسات Zج�عية، القاهرة،مرص،(دط)،البحوث وا-
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،  1986) : ينظر: حسني فهمي، قصة أالنرتوبولوجيا، عامل الفكر، الكويت، ( د ط)، 10(
  وما بعدها. 107ص

  .131): ينظر: املرجع السابق، ص 11(
  .58) : ينظر، مدخل ٕاىل عمل إالنسان، ص12(

أالساسـية يف أالنرتوبولوجيا، مركز البحوث ): ينظر: محمد اجلوهري، املفاهمي 13(    
          26/27،صZ2008ج�عية، القاهرة (دط)

 ) : ينظر: مجموعة من املؤلفني، Zنرتوبولوجيا Zج�عية، دار املعرفة اجلامعية،14(
  .05،صZ 2004سكندرية،

  .17) : ينظر: قصة Zنرتوبولوجيا،ص 15(
سات يف Zنرتوبولوجيا Zج�عية والثقافية، القاهرة، ) : مجموعة من املؤلفني، درا16(

  .11/12،ص 2008(دط)،
  .125) : ينظر: مدخل غىل عمل إالنسان: ص17(
  .07) : ينظر: الرموز يف الفن أالدçن احلياة، ص 18(
) :  ينظر: ع املا} مر�ض، السـبع معلقات، احتاد الكتاب العرب، دمشق، (دط) 19(
  .10/11، ص 1998،
) : ينظر: مجيل امحلداوي، السـمييولوجيا بني النظرية والتطبيق، الوراق للنرش والتوزيع 20(

 .38ص 1،2011،عامن، أالردن، ط 

  


