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 عرفانشكر و 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد الصادق الوعد األمني اللهم ال علم اال ما علمتنا 

 انك أنت العليم احلكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنقض مبا علمتنا 

 أوال نشكر هللا على امتام عملنا املتواضع 

اليت مل تبخل علينا بتقدمي النصائح و   ايب نصريةالع  نتقدم ابلشكر و خالص التقدير اىل األستاذة املشرفة  

 ذا العمل فجزاها هللا ألف خري التوجيهات القيمة اليت ساعدتنا يف اجناز ه

 كما نتقدم ابلشكر اىل كل أساتذة قسم الفنون وكل من قدموا لنا النصائح ألمران يف اجناز هدا العمل . 

 

 

 

 

 



 

 اإلهداء 

 

 احلمد هلل الدي أعاننا ابلعلم و أكرمنا ابلتقوى 

 دي هذا العمل املتواضـــــــــع هلعافية أو أمجلنا اب 

  على مواصلة درب العلم و املعرفةاىل كل من ساعدين

 اىل الوالدين الكرميني اىل كل أفراد عائليت و اىل مجيع أصدقائي .  

 

 حمـــــــمـــــد                                                                      
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 مقدمة:  

ترتبط املوراثت و الرواسب الثقافية بعدد من العقائد و املمارسات الباقية يف اجملتمع عرب مراحل تطوره املختلفة       

ورغم فقداهنا للشروط اليت أوجدهتا اال أهنا ال تفقد وظيفتها األساسية يف اجملتمع فهي متلك القوة للبقاء و 

يف التارخيي للمجتمع الذي تنتمي اليه وهذه البقااي هلا جدور االستمرار بفضل ما حتتله من مكانة يف السياق الثقا

يف حني أن بعض طقو سها تعترب بدعية من وجهة تطل فقهاء وعلماء و أصول تقرتب من تعاليم الدين الرمسي 

 الدين .

معتقدات شعبية وهذه املمارسات و الظواهر متعددة و متنوعة تنتمي اىل الرتاث الشعيب و تشكل قاعدة لرؤى و 

ومن بينها ظاهرة الوعدة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بعبادة األولياء اليت متخض عن عبادة األسالف اليت عرفها اجملتمع 

 اجلزائري قدميا .

والوعدة شكل من أشكال الطقس فهي سلوك انساين و ممارسة تتكرر يف ثبات من الزمان و املكان , وختضع 

 يست مكتوبة بل راسخة يف الذاكرة الشعبية كثقافة مجاعية .لنظام و قواعد مضبوطة ل

على الرغم من التطور االقتصادي وانتشار الثقافة و احنصار األمية هذه الظاهرة الزالت منتشرة و لو أهنا نفس 

هذه  القيمة اليت كانت تتسع هبا سابقا اال أهنا الزالت تقام كل سنة مستقطبة االف الزوار الذين يدنون اىل عيش

الظاهرة نتيجة للرتسبات الثقافية املاضية و احلنني اىل حياة املاضي و بساطة احلياة الريفية ونقائها و اليقتصر 

األسر على اجلزائر بل ميتد اىل دول  املغرب العريب ككل وهذا حيفزان اىل دراسة هذه الظاهرة و حماولة الكشف عن 

 تعد من اخلصائص املشرتكة يف ظاهرة الوعدة وابراز دور التصميم الرئيسية يف الفنون الشعبية اليتاملوضوعات 

الفرافيكي يف نقل املوروث الثقايف الشعيب عن طريق امللصقات االعالنية و عملية التفاعل بني امللتقى و املرسل يف 

 التواصل االشهاري ومن هذا الصدد ميكن بلورة وطرح االشكالية املثالية يف :

 الين وماهي العناصر و اخلصائص اليت جتعله وسيلة تواصل ؟ماهو التصميم االع
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وماهي األهداف الوظيفية و اجلمالية للملصق االشهاري وما جماالته ؟ وهل الوعدة من املوضوعات الرئيسية يف 

 الفن الشعيب و مام مكانتها يف اجملتمع اجلزائري ؟

 املطروحة اعتمدت على دراسات سابقة هي :وكمحاولة الثبات صحة االشكالية و االجابة على التساؤالت  

خيطئ كثري من الناس حينما يعتقدون أبن التصميم يعين جمال ختصص من جماالت الفنون التشكيلية فقط ولذلك "

يشعرون بقلة معرفتهم ابلتصميم او ضعف موحبتهم مبمارسته ولكن احلقيقة ختالف هذا األمر اذ ان التصميم وطيد 

ابحلياة فهو يتفلفل ويشارك يف مجيع األنشطة البشرية اليت يتعامل من خالهلا االنسان يف ميادين احلياة الصلة 

 (املتعدد "

ونالحظ من خالل تقدمينا لعنصر جمالت استخدام امللصقات االشهارية من أقدم وسائل االعالن اال أنه الميكن 

رية يف جماالت العلوم و االدب ومايتم تنظيمه من معارض  االستغناء عنها يف العصور احلديثة "للملصق أمهية كب

ومواسم وحفالت موسيقية وسينمائية ومناسبات ثقافية  يضاف اىل ذلك أيضا ما يتصل ابأللعاب و املبارايت 

 الرايضية حمليا و دوليا ......."

ان التصميم االعالين جزء هام يف حياتنا اليومية يرتبط دائما ابالنسان كمشاهد عن طريقة االدراك و التصميم عن 

خطة منظمة حلل مشكلة ما أو ايصال رسالة معينة حيث يقوم املصمم ابختيار وتنظيم العالقات يف تكوين حمدد 

 لتحقيق أهداف معينة حيث تنقسم 

 أنواع سياسية و جتارية وثقافية .............اخل وظائفه األساسية اىل عدة 

 ومن األسباب املوضوعية :

املسامهة يف احياء الرتاث الثقايف واليت مل اتخذ حقها يف االعالن كباقي النشاطات االدبية والفنية االخرى والتعريف 

وع من الرتاث الشعيب وابرازات سلسلة ابلفنون الشعبية التقليدية اليت تعرب عن اهلوية اجلزائرية و الرتويج هلذا الن



 مقدمة 

 

 ج
 

التارخيي والتعريف ابملناطق الريفية و اجملتمعات السبيلة اليت حتوي هده املمارسات الثقافية اليت تعاين من العزلة 

 ونقص التنمية االنسافة اىل املشاكل االجتماعية ونقص املرافق العمومية و التهيئة العمرانية.

 االسباب الذاتية :

ام مبجال التصميم االعالين الدي يعد جديدا يف جمتمعنا يعكس مدى تطور علوم االتصال و االشهار مع االهتم

االهتمام ابمللصق االعالين كوسيلة للتواصل بني االفراد وتلبية حاجياته السياسية و الثقافية واالجتماعية 

تمام الالزم للحفاظ عليه والتعرف على ....ابالضافة اىل القاء الضوء على الرتاث الشعيب الذي مل يعمن االه

الرتاث أصوله وتطوره يف اجملتمع اجلزائري وكنتيجة هلده الدوافع غدا عنوان حبثنا " دور امللصق االعالين يف احياء 

وعدة سيدي حممد بن عودة منوذجا" ولالجابة على االشكالية ودراسة هدا املوضوع تبنث الدراسة منهجية الشعيب 

لتحليلي الوصفي مع االستعانة ابملنهج التارخيي يف الفصل الثاين لدراسة ظاهرة الوعدة يف  اجملتمع تضم املنهج ا

 اجلزائري .

وقد قسم هذا البحث اىل فصلني الفصل االول بعنوان التصميم االعالين وعملية التواصل الذي يندرج فيه ثالث 

مباحث االول التصميم االعالين املفهوم واخلصائص والثاين بعنوان االهداف الوظيفية واجلمالية للملصق وانواعه  

ين بعنوان الطابع الرتاثي لظاهرة الوعدة الشعبية يف اجلزائر  والثالث بعنوان االشهار وعالقته ابلتواصل اما الفصل الثا

والذي يضم أربع مباحث االول بعنوان الوعدة و الرتاث الشعيب و الثاين بعنوان دور و مكانة الوعدة يف اجملتمع 

 اجلزائري و آخر مبحث حتت عنوان وعدة سيدي حممد بن عودة 

ع عن التصميم الفرافيكي مل اواجه اي صعوابت ولكين وجدت يف هدا البحث من حيث مجع املعلومات واملراج

بعض العقبات يف مجع املراجع العلمية للرتاث )ظاهرة الوعدة( وخاصة املوثقة منها على الرغم من هذا كله متكنا 

 من معاجلة هدا املضوع خاصة وان الرتاث الشعيب اجلزائري ال يزال يزخو بكنوز مل يتطرق اليها الباحثون .

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول:
التصميم اإلعالين 
 وعملية التواصل
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   الفصل األول: التصميم اإلعالني وعملية التواصل:


يستعمل التصميم االعلوين للتعريف مبتج او بفكرة والعمل على االقناع وله امهية كبرية يف تسهيل االتصاالت 

البصرية بني االفراد وهو يعين بعبارة اخرى ان جناح االتصال هو رهن حسن اختيار للوسائل و االليات التعبريية 

لرسالة فاالعالن يعد احد وسائل االتصال اليت احتلت اليت يرى اهنا وسيط فعال خيدم عملية التواصل يف مترير ا

مكانة عالية بني و الوسائل االتصالية االخرى . والدي يعد قوة فعالة يف استقطاب اجلماهري يف شىت اجملاالت 

السياسية الثقافية و االجتماعية و التجارية وهدا بفعل تطور وسائله و ادواته التقنية واجلمالية مثل الالفتات 

شهارية . امللصق االعالين الدي يعترب اهم الرسائل يف توصيل االفكار و املبادئ و التاثري على االفراد سواء كان اال

 او ثقافيا النه يعمل قيما مجالية متاصلة يف خطوطه والوانه وكامل تصميمه .امللصق سياسيا او جتاري  

املبحث االول اما الثاين قدمنا تعريف امللصق االعالين وقد حدد مفهوم التصميم االعالين خصائصه و انواعه يف 

 انواعه خصائصه وحتديد وظائفه اما الثالث االشهار طبيعته وعالقته ابلتوصل .
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 عالني المفهوم والعناصرالمبحث االول : التصميم اإل

 

التصميم جزء هام يف حياتنا اليومية يرتبط دائما ابالنسان كمشاهد عن طريق االدراك ويعتمد االنسان يف        

انفذة الطبيعة على العامل اخلارجي , وال شك أن العالقة بني احلواس هده العملية على احلواس املختلفة الهنا 

ميم على االبتكار النه يستغل ثقافته و قدراته التخيلية يف املختلفة وبني االدراك عالقة فريدة , تعتمد عملية التص

خلق عمل يتصف ابجلد و ألن التصميم عمل مبتكر يؤدي اىل حتقيق الغرض او الوظيفة اليت وضع من اجلها يتم 

 التطرق اىل مراحل التصميم االعالين .

 تعريف التصميم :-1

" كلمة عامة يف جمال التصميم بشكل عام , تلمس كل ما يتصل ابحلياة  DESIGNكلمة "تصميم        

 .(1)العصرية املتطورة واحلياة االنسانية بشكل عام اقتصرت قدميا على البداية الشكلية فقط  

 مفهوم التصميم :

 .  (2)هو عملية اخللق و االبتكار و االبداع , مبعىن ادخال أفكار جديدة تعطي الشكل البهجة و احلياة  

التصميم عبارة عن خطة منظمة حلل مشكلة مكا حيث يقوم املصمم ابختيار وتنظيم العالقات يف تكوين موحد 

 (3)لتحقيق أهداف معينة  

عامة هو وجود الغرض أو الوظيفة و اذا مل يكون هناك غرض فال وجود للتصميم ان السبب الرئيسي للتصميم 

 هلدف انساين .

الكامنة لتخطيط شكل ما وانشائه بطريقة مرضية وجتلب السرور للنفس وهو أيضا اشباع  وهو تلك العملية 

 حلجات و رغبات الناس نفعيا و مجاليا .
 

 .40ص2006االردن  1قادي حممود حسن مصطلحات يف التصميم مكتبة اجملتمع العريب للنشر ط -(1)
 . 08.10خلود بدر غيث معتصم عزمي الكرابلية مرجع سابق ص -(2)
 . 09.03املرجع نفسه ص -(3)
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ويكون التصميم يف كثري من احلرف و اجملاالت كالتصميم الداخلي وتصميم األزايء و التصميم الصناعي و تصميم 

 .(1)املدن و األاثث ..والتصميم الغرافيكي  

 عناصر التصميم :  -

وعليه  و االجناز ليتعرف على جوانب القوة والضعف فيها ,على الفنان اختيار اعماله ابستمرار و بعد التصميم    

 أن جيعل العناصر مندجمة مع بعضها البعض كوحدة ليعطي العمل الفين اهلدف من تصميمه .

 :  (2)أقسام    3قسم العامل سبنرت موسلي التصميم اجليد    

 الشكل و اأٍلضية :-

 الظهور .الشكل هو املوضوع األساسي للتصميم و األرضية أو اخللفية هي اليت تساعد الشكل على الوضوح و  

حييط به هذا العمل الفين فهو الشكل الذي ينتجه الفنان هو العنصر األساسي يف العمل الفين أما احليز الذي 
 (3)األرضية والشكل واألرضية مها أساس كل الفنون املختلفة.

 (:Pointالنقطة )  -
ال أبعاد هلا من الناحية اهلندسية وتعرب املبدأ يف عملية التصميم ومنها تنطلق مجيع اخلطوط أبنواعها . أيضا       

للنقطة أمهية من حيث موقعها أمام عني الناظر فمرة يراها كبرية ومرة يراها صغرية حسب الوضع الذي توجد فيه 
ا تبعا إلختالف النقطة وجند يف الطبيعة أمثلة عديدة وحسب اخللفية املشكلة هلا واليت ختتلف بدورها أيض

 (4)لتنظيمات النقط على جناح فراشة وما إىل ذلك

 :bitmapاخلريطة النقطية    -  

النقطة أو ماتسمى يف العامل الرقمي ابلبكسل وهو أصغر وحدة على الشاشة ومن حتاور البكسالت  -           

ث أن دقة الصورة هو عدد البكسالت املوجودة يف الوحدة الطولية سواء  الواحدة جبانب األخرى تنشأ الصور. حي

 
 . 17خلود بدر غيث معتصم عزمي الكرابيلة مرجع سبق ذكره ص -(1)
 .99ص2002-1لطيف زيتون:,معجم املطلحات ,نقد الرواية, مكتبة لبنان, انشرون, لبنان ط -(2)
 .73، 72، ص2007، األردن، 1حممد أبو رزيق، فن اجلرافيك املعاصر، دار لبريوين للنشر والتوزيع،ط -(3)

 (4)- حممود أبو حنطش، مرجع سبق ذكره، ص44.
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كانت هذه الوحدة تقدر ابلسنتمرت أو ابلبوصة أوأبي وحدة أخرى وأنه كلما زاد عدد البكسالت يف الوحدة 

 (1)الطولية كلما زادت دقة الصورة ووضوحها ومن األمثلة الربامج اليت تعمل هبذه الطريقة برانمج الفوتوشوب.

 (:Ligneاخلط )  -

إن كل شيء يف الطبيعة أصال هو خط، وميكن تعريف اخلط على أنه شكل ضيق جدأ له وظائف  -        

عديدة منها احلس ابحلركة داخل الفراغ أو حوله وذلك ملا له من مقدرة على جعل العني تتابع حركته أينما اجته 

الستقرار أما اخلطوط املتقاطعة واملتعارضة وللخطوط تعبريات معينة فاخلطوط املستقيمة الناعمة تعرب عن اهلدوء وا

واملتعاكسة يف اجتاهاهتا تعرب عن احلركة واحليوية والتفاعل. هناك أنواع متعددة من اخلطوط منها اخلط املستقيم، 

اخلط املتعرج، اخلط املتقطع ....اخل، وهناك تصنيف آخر ألنواع اخلطوط منها اخلطوط احلقيقية وهي املرسومة 

 (2)وحاد، وهناك اخلطوط الومهية املتكونة نتيجة التقاء شكلني يف التصميم  بشكل واضح

 (:formeالشكل )  -

وهو عبارة عن خط مكتمل ومغلق، واألشكال عديدة منها املنتظمة اهلندسية كالدائرة واملربع واملثلث، ومنها غري   

 (3)مساحة من الفراغ داخل التصميماملنتظم وهي كثرية يف الطبيعة، وميكن تكوين شكل معني عن طريق تلوين  

 (: Couleurاللون )  -

حتديد لون أساسي للتصميم :حىت ال يصبح التصميم عبارة عن خليط من األلوان املتناقضة والبشعة وهذا ال  -أ

يعين ابلضرورة استخدام لون واحد فقط بل اختيار لون حموري واحد تتوافق وتتناغم من حوله بقية األلوان حبيث 

 أشبه ابملسيطر على التصميم . يكون 

 
 .75. ص. 2008مهدي داود عواد ، الفوتوشوب طريقك حنو اإلبداع ، جامعة القدس ،  -(1)
 69، األردن ، ب. س.ن ، ص.2رمزي العريب ، التصميم الغرافيكي، ب. د.ن ، ط- (2)
 .70املرجع نفسه، ص  -(3)
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توافق األلوان : وهو ما يشع الراحة حيث تتناغم األلوان املستخدمة دون تنافر مما يوجد لدى اجلمهور شعورا  -ب

والراحة وتنسجم مع بعضها البعض مثل البين والبيج واألمحر والزهري ومثل درجات اللون الواحد مع بعضها 

 الباردة والدافئة و الساخنة وغريها .البعضوجمموعات األلوان مثل  

 تباين األلوان :  -ت

حيث يتم استخدام ألوان ال يوجد بينها صفة مشرتكة حيث يربز كل لون اللون األخر مثل األلوان املكملة لبعضها 

 .(1)ين احلاد يف ودرجات اللون الواحد البعض ) األسود واألبيض( والتبا

 اإليهام ابحلركة :  -د

ات املتناغمة من األلوان واأللوان اهلادئة حتدث نوعا من اإليقاع اهلادئ ولكن حني حنتاج إىل حيث أن الدرج

إيقاع اهلادي ولكن حني حنتاج إىل إيقاع سريع فنحتاج إىل ألوان متناقضة مثل األمحر )ذو مساحة أكرب( الذي 

ا حتدث بعض احلرية للعني اليت حتاول يندفع حنو العني ويصلها أوال وتبدو املسافة بني اللونني غري حقيقية ولذ 

 (2).تصحيح املسلحات الظاهرية فتنتقل بسرعة بني اللونني مما يسبب إيقاعا سريعا يعطي إحياء ابحلركة فيالتصميم

 الفاتح و الغامق (:)القيمة    -ه  

أكثر قيمة من املنطقة وهي درجة اإلضاءة أو درجة القيمة الضوئية، فاملنطقة املضيئة يف التصميم عادة ما تكون 

املعتمة، هذا يف اإلعالانت امللونة، أما اإلعالانت اليت تستخدم األبيض واألسود فقط فإن األبيض يشكل أعلى 

 قيمة وكلما اقرتبنا من األسود نكون قد تدرجنا حنو القيمة األقل ضوءأ.

 
 .51. 50. 49، ص . 2012التصميم و عناصره ، دار النزهة لأللباب ، مصر ، حممد فتحى ، أسلوب  -(1)
 .9. 8، ص. 2009طلعت عيين ، اإلعالن كتابة وتصميم ، اجلامعة اإلسالمية ، غزة ، -(2)
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تعرضة للضوء يكون جانبها اآلخر يف واجلدير ابلذكر أنه جيب مراعاة الظل و الضوء : فاملعروف أن املنطقة امل

 (1)الظل.  

 (: Texture( و امللمس )  Matérielsاخلامات )

هو العنصر الذي ميتاز أبننا حنس به حباستني :اللمس والبصر، وتكمن أمهية هذا العنصر يف استخدامه للتمييز بني 

نعومة للسطح الناعم، كما أن تنوع أجزاء التصميم إلعطاء كل شيء طبيعته اخلاصة فاخلشونة للسطح اخلشن وال

 (2)املالمس بني أجزاء التصميم يعمل على إعطاء التصميم حيوية أكثر ويبعده عن اإلحساس ابمللل.

 . جمالية التصميم :3

التصميم الذي يتمثل بعناصر األلوان واألضواء وما حيمله من قيم ومهية وهو ليس عمال مرئيا فحسب وإمنا حياول 

إحساسات أخرى كامللمس واألحاسيس العضلية ، وإن عامل اخليال جيعلنا حنس أبننا نتحرك داخل أن خياطب 

 التصميم فعندما نشاهد تصميم ما حنس بتجربة خيالية تتكامل فيها بعض املشاهدات واألحاسيس العضلية .

احلسية يف التجربة اجلمالية التصميم ال يقدم لنا إحساس مجايل فحسب بل يقدم لنا جتربة خيالية عن طريق األداة 
تضيف إىل العمل الفين احملسوس قوة تعبريية من خالل القدرة اخليالية املكملة للجانب املوضوعي املستمد من 
العمل الفين. وتری " أمرية حلمي مطر" أنه عندما يشاهد العمل الفين يرتك األثر يف السمع أو البصر ولو أن هذا 

 (3)فكرته كفكرة خيال املشاهد اليت يرتمجها إىل متخيل.  العمل غري موجود حىت تكتمل
 إستنتاج:

اجليدة واألجزاء املكونة اليت يتم هبا صياغة وظيفة التصميم تكمن يف إبداع املصمم يف إستخدامه للخامة     

ضافة إىل  التصميم، ففهي نقاط أساسية لتحقيق اهلدغف من التصميم يف خماطبة املتلقي وتلبية حاجياته اليومية، إ

 
 .19حممد فتحي، مرجع سبق ذكره، ص  -(1)
 .83مهدي داود عواد، مرجع سبق ذكره، ص -(2)
 .43، ص 1976علم اجلمال، دار الثقافة، القاهرة، أمرية حلمي مطر، مقدمة يف  -(3)
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كونه فنا قائما حبد ذاته خيدم الفرد حىت يف منزله ويف ترتيب أعماله ليكون عنصرا أساسيا حيمل رسالة بصرية 

 وظيفة إتصالية يف خماطبة املتلقي.ويؤدي  
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 :(المبحث الثاني: الملصقات اإلعالنية )الوظائف واألهداف

 

تعترب امللصقات اإلعالنية من أهم وسائل اإلعالن التقليدية فهي عبارة عن أفرخ من ورق تلصق عن طريق         

تركيبات أو دوهنا ويتم وضعها يف أماكن خمتلفة خاصة تلك اليت يتواجدون هبا عدد كبري من اجلماهري مثل حمطة 

غرض إيصال الرسالة . اإلعالنية إىل أكرب عدد ممكن املواصالت أو دور الرايضة أو حمالت التسوق الكربى وهذا ب

 من املتلقني.

ويتميز هذا النوع من اإلعالانت أبنه من املمكن عرض السلعة حبجمها ولوهنا الطبيعي وكذا تكرار رؤيته إال       

 أنه من عيوبه حيتاج إىل صيانة مستمرة ألنه معرض للتلف بفعل العوامل اخلارجية أو اجلوية.

 :يخ تطور الملصقات اإلعالنيةتار -1

إن امللصقات اإلعالنية والالفتات ابلشوارع أو على احملالت واملتاجر أو العيادات وأعمدة اإلضاءة، هي من       

سنة قبل امليالد. وقدماء املصريون هم أول من  3000أقدم وسائل اإلعالن، إذ يرجع استخدامها إىل 

كانية حتكم املعلن فيها من حيث احلجم والشكل وإعادة الطبع... إخل، هذا استخدموها، وتتميز هذه الوسيلة إبم

وال يوجد شكل حمدد أو مثايل ملثل هذه الالفتات أو اإلعالانت. وعموما يوجد حىت اآلن ما يزيد 

شكل ملثل هذه اإلعالانت ويتوقف ختطيط اللوحة على مضمون اإلعالن أو املعلومات والصور  270.000عن

 poster.(1)رضها، وقد أتخذ هذه الالفتات شكل  املطلوب ع

فمن األشياء األكثر ارتباطا بتطور هذا الفن هي تلك املطبوعات واإلعالانت اليت بدأت يف الظهور على      

 احلوائط العامة مع اخرتاع فن الطباعة.

 
 .235، ص2001عبد السالم أبو قحف، " هندسة اإلعالن والعالقات العامة"، مكتبة اإلشعاع، مصر، د ط،  -(1)
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احلادث يف دور الصورة  ويرتبط ظهور عهد امللصق احلديث بلحظة معينة يف احلضارة األوروبية وهي حلظة التحول

والكلمة والذي ظهر يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، ففي ذلك الوقت بدأت الثورة الصناعية يف خلق 

 جو اقتصادي استهالكي وأصبح دور امللصق هو العمل على اإلقناع وترويج البيع.

عقيدا مما سهل إمكانية إعادة اإلنتاج ويف تلك األثناء بدأ التطور يف أجهزة الطباعة إىل أخرى أكثر ت       

املكثف، وكانت االنتعاشية األوىل للملصق الروائي الذي قدمه  يف فرنسا مجيع الفنانني بداية من جولية شاريت، 

" يف اجنلرتا والنمسا Art nouveauهنري دي تولوس لوتريك. كما انتشر امللصق الرمزي التابع ألسلوب "

 (1)وأملانيا. 

 أهداف الملصقات اإلعالنية:  -2

يستحوذ اإلعالن على حصة األسد من ميزانية الرتويج ألي مؤسسة، ومن بني الوسائل اإلعالنية الشائعة 

 واملتعارف عليها جند امللصقات اإلعالنية ومن أهم أهداف هذه امللصقات جند:

 إضافة استخدام جديد للسلعة إىل إظهار االستخدامات اجلديدة للسلعة وذلك عن طريق توعية املستهلك إىل -

 االستخدام األصلي التقليدي هلا. 

 رفع مستوى معرفة املستهلك ابلسلعة، وامسها التجاري وأمهيتها .  -

 (2)استمرار تذكري املستهلك بوجود السلعة يف األسواق، وحثه على شراء املزيد من القطع.  -  
 (3)الوعي ابلسلعة خاصة عند تقدمي السلع اجلديدة ويكون هذا املستهلك يف حاجة إىل مزيد من املعلومات.  -  

 
 36، 35ص ،  1998عمرو حممد سامي بد الكرمي، فن الدعاية واإلعالن رؤية معاصرة، رسالة ماجسرت منشورة، جامعة حلوان، مصر، دط،  -(1)
 33، ص 32، ص2006، 1عايد فضل الشعراوي:" االعالن والعالقات العامة دراسة مقارنة"، الدار اجلامعية، لبنان، ط -(2)
 .25خلود بدر غيث:" االعالن بني النظرية والتطبيق، دار االعصار العلمي، األردن، دط، د س ن، ص  -(3)
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اختاذ قرار الشراء، تعترب الغاية النهائية له وهي جعل املستهلك يتخذ قرار الشراء، أو االستمرار ابلشراء بكميات  -

 (1)أكرب.

دف األساسي لإلعالن وهو كما تقدم تغيري ميول واجتاهات وسلوك حىت يستطيع اإلعالن التأثري وحتقيق اهل -

املستهلكني احملتملني البد من توفري جمموعة من املعلومات والبياانت اليت جيهلها املستهلك حول السلعة 

 (2)اجلديدة.

منافساهتا إدراك خصائص السلعة، عندما يركز املعلن على ذكر خصائص السلعة، فهو حياول إظهار متايزها عن  -

 من السلع، خباصة إذا كانت سلعة جديدة، وهناك خصائص غري ملموسة مثل خصائص اخلدمات. 

تقوية اسم الشركة، إن تقوية اسم الشركة ال يفيد يف جذب املستهلكني، وإمنا يقويها يف أعني املتعاملني معها،  -

 احلاكمة، واجملتمع احمللي، والرأي العام.مثل املوردين، واملوزعني، واملصارف، واملسامهني، والسلطة  

 تغيري القناعات جتاه العالمات التجارية املنافسة.  -

حتفيز املوزعني على توزيع منتجات الشركة، حيصل هذا التشجيع حينما يوجه املعلن رسالة إعالنية هلم، تنص  -  

 ذا...".مباشرة على حاجته ملوزعني لقوله:" نطلب موزعني ملنتجاتنا يف مناطق ك

 دعم رجال البيع.  -  

 (3)تغيري اجتاهات وسلوك املستهلكني املرتقبني.  -  

يستحوذ اإلعالن على حصة األسد من ميزانية الرتويج ألي مؤسسة ومن بني الوسائل اإلعالنية الشائعة        

واملتعارف عليها جند امللصقات االعالنية وهي تستمد أهدافها من األهداف العامة لإلعالن كغريها من الوسائل 

 االعالنية األخرى. 

 
بشري عباس العالق وعلي حممد راببعة: الرتويج واالعالن التجاري. أسس. نظرايت. تطبيقات )مدخل متكامل"، دار اليازوري، دط، األردن،  -(1)

 .13، ص 2007
 .54، ص  2011، 1نور الدين أمحد النادي:" اإلعالن التقليدي واإللكرتوين"، مكتبة اجملتمع العريب، األردن، ط -(2)
 .33، 32ل الشعراوي، مرجع سبق كره، ص عايد فض -(3)
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 أنواع الملصقات اإلعالنية: -3

قات اإلعالنية من اإلعالانت التقليدية لكنها معتمدة من بعض املؤسسات حلد الساعة ألهنا تتوفر على إن امللص

 أنواع عدة فهي من حيث الشكل تنقسم إىل :

ظلت امللصقات الورقية لفرتات طويلة من الوسائل االعالنية الفعالة اليت يلجأ إليها كثري   امللصقات الورقية:  -1-

 ندما مل يكن هناك وسائل أخرى بديلة، هلذا تعترب امللصقات من أقدم وسائل اإلعالن.من املعلنني خاصة ع

وامللصقات عادة ما تكون مكتوبة ابليد أو مرسومة بلون واحد أو بعدة ألوان، وتنفذ على نوع معني من الورق 

ة أو عجينة مكونة من الرفيع نسبيا الذي يسهل لصقه على احلوائط أو على ألواح اخلشب بواسطة الصمغ والرجين

 الدقيق والشب وامللح.

ولقد كانت أغلبية االعالانت تتم هبذه الوسيلة لبساطتها وسهولة عملها طاملا وجد الشخص الذي يستطيع أن 

يعرب تعبريا صادقا عن السلعة أو اخلدمة أو الفرصة املراد اإلعالن عنها، أي الذي يستطيع إخراج االعالن يف 

حىت ظهرت الوسائل  -الدولذه الوسيلة على انتشارها الواسع لسنوات طويلة يف كثري منشكل مالئم، وظلت ه

األخرى اليت استطاعت أن جتذب اهتمام املعلنني وتثبت هلم مدى فاعليتها يف أداء الدعوى االعالنية وتوزيعها 

 (1)على أعداد كبرية من الناس.

الكثري من احلوائط واأللواح اخلشبية الثابتة اليت متتلكها الوكاالت والزالت امللصقات الورقية حىت أايمنا هذه حتتل 

 االعالنية وتضعها يف كثري من الشوارع الرئيسية ابملدن.

وهذه اإلعالانت الورقية امللصقة مل تتطور كثريا عن الشكل التقليدي الذي كانت تتم به منذ سنوات بعيدة عرفت  

كوسائل اإلعالن. ومن ضمن شروط إعدادها أو إخراجها أن هلا نوع معني من األلوان الثابتة نسبيا، اليت ال تتأثر  

 
 .67، 65امحد حممد املصري: مرجع سبق ذكره، ص ص  -(1)
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الن الورقي إذا استخدم يف إعداده نوع من األخبار كثريا بضوء الشمس والظروف اجلوية، واألمطار ألن اإلع

 اخلفيفة أو األلوان اليت تذوب يف املياه فسرعان ما خيتفي هذا اإلعالن من أول تعرض للمياه أو األمطار.

كذلك إذا كانت األلوان املستخدمة من النوع الذي يضيع منه اللون مبجرد التعرض لضوء الشمس، فلن يتحمل 

 د يف املكان الذي نضعه فيه.أكثر من يوم واح

ظهرت يف السنوات األخرية أنواع جديدة من اإلعالانت املصنوعة من  ملصقات البالستيك: ولقد  -2

البالستيك وهي عدة أشكال منها ما هو صغري أو متوسط احلجم وعادة ما يلصق على زجاج السيارات أو على 

يف حمطات املرتو أو سكة احلديد أو مرافق األوتوبيس أو على  زجاج الفرتينات ابحملالت التجارية أو املقاهي، أو

 (1)اجلدران غري اخلشنة أو غري ذلك. وكذلك يوجد اإلعالن البالستيك الذي يلصق على األلواح املعدنية.

واليت تلصق بعد طبعها أو رمسها على لوحات خشبية معدة لذلك وتتميز امللصقات الورقية كبرية احلجم:  -3

 بسهولة تغيريها كل مرة.

وتوضع داخلها الرسالة االتصالية وهي ذات عمر زمين  لوحات مصنوعة من املعادن واخلشب والزجاج: -4

 طويل نوعا ما، وتفيد أكثر بوضعها قناة تذكريية حتمل رسالة مستمرة طويلة األجل.

 

 (2)نظمات يف املناسبات املختلفة.املالالفتات اليت تكتب على القماش وتوضع يف الشوارع أو على أعتاب    -5

 :ومن حيث الوظيفة األساسية هلذه امللصقات تنقسم إىل أنواع عديدة منها

ملصقات تعليمية: لزايدة خربة العمال وتذكريهم ابألساليب الصحيحة الستخدام اآلالت او االلتزام  -6

 بتعليمات األمن الصناعي.

 ملصقات جتارية: لزايدة املبيعات وخلق تعاطف وجداين لدى املستهلك حنو السلعة أواخلدمة. -  7

 
 67املرجع السابق، ص -(1)
 .185، دط، ص2011حممد صاحب سلطان: العالقات العامة ووسائل اإلتصال، دار املسرية، األردن،  -(2)
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العادات والتقاليد السيئة إىل إرساء قواعد السلوك االجتماعي كالسعي إىل تغيري ملصقات اجتماعية: وهتدف  -8

 التليفونية أو الزايرات اخلاصة.قضااي مثل تضييع وقت العمل يف الثرثرة، أو األحاديث  اليت تعوق االنتاج وتناقش  

 ملصقات صحية: وهي اليت تقدم معلومات عن األمراض ووسائل انتشارها وطرق الوقايةمنها، أو اليت -9-

 (1)تتناول الصحة النفسية للعاملني.

املرافق السياحية واليت تتضمن الفنادق واملطاعم، ووسائل ملصقات سياحية: ويتم فيه الرتكيز على األماكن و  -10

النقل السياحية إضافة إىل اخلدمات اليت تقدم، وحسن الضيافة. لذلك يكون اخلطاب اإلعالين موجه إىل هذه 

 الفئة فقط، وهم السائحون واملصطافون، بنية جذهبم األماكن معينة، أو توجيههم إىل األماكن والوسائل األكثر

 (2)، أو األكثر توفريا للمال   راحة

ملصقات مهنية: وهي ختاطب أصحاب املهن مثل األطباء، ونزودهم مبعلومات عن معدات جديدة أو أدوية -11

 جديدة.

 االساليب االقناعية التي تتتبعها الملصقات االعالنية

 • أساليب اإلعالن التأثريية وعوامل االستجابة هلا:  

أن أساليب   Fryeختتلف الرؤية يف األساليب اليت يستخدمها اإلعالن يف حتقيق هدف التأثري وقد رأى فراي 

 التأثري إما أن تكون منطقية أو عاطفية أو إنتقائية، أو أولية:

 تند إىل التحليل يف اإلقناع وهي ذات مدى طويل للتأثري.املنطقية: هي مناشدة للعقل وموجهة إىل الفكرة وتس  -أ

العاطفية: وهي مناشدة للجانب االنفعايل عند اإلنسان وهي ترمي للتأثري يف االنفعاالت أكثر من التأثري يف   -ب

 العقل والفكر.

 اختيارات عديدة.االنتقائية: هي مناشدة تستحث الفرد أو اجلماعة على انتقاء صنف معني من    -ج

 
 . 186املرجع نفسه، ص -(1)

 (2)- عايد فضل الشعراوي، مرجع سبق ذكره، ص25.
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 (1)األولية: هي مناشدة تستحث الفرد على شراء نوع واحد حمدد.  -د  

 استخدام األلوان : •

 يؤدي استخدام األلوان يف اإلعالانت إىل حتقيق العديد من األهداف التسويقية واإلعالنية ومن أمثلةذلك:  

 ألوان تؤدي إىل زايدة جذب االنتباه إىل اإلعالن :  -أ

إن الوظيفة الرئيسية لأللوان هي جذب االنتباه إىل اإلعالن سواء كان ذلك ابلنسبة لإلعالن ككل أو جلزء معني 

اإلعالن کاالسم أو العنوان أو صورة السلعة أو النص االعالين، مما يؤدي إىل إمكانية الرتكيز على هذا العنصر من  

 وأتكيده.

 تؤدي األلوان إىل إضفاء الواقعية على اإلعالن:  -ب

القراء، حتتاج بعض السلع املعلن عنها إىل استخدام األلوان يف االعالن حىت ميكن أن تظهر بشكلها احلقيقي أمام  

 (2)نتجات الغذائية، السيارات ..إخل.ومن أمثلة هذه السلعة امل

 تؤدي االلوان إىل إحداث أتثري عاطفي على املستهلكني املستهدفني :  -ج

يؤدي استخدام األلوان يف اإلعالن إىل إحداث أتثري عاطفي معني لدى القراء وتوحيهذه االستجاابت إىل أتثري 
قيام مثل هذه التأثريات واخلربات السابقة املشاهبة هلا مبا يؤدي إىل تدعيم الفكرة االعالنية اإلعالن، ويالحظ أن 

 لدى القارئ.
 ترمز األلوان إىل أفكار معينة:  -د

وهو ما يعرب عنه بعض اخلرباء بوظيفة االتصال ابلقراء على أساس الرموز أو اإلحياءات وذلك أن التأثريات 

ثريه من أفكار، فاللون يعرب عن فكرة أو جمموعة من األفكار معتمدا على اجتارب األساسية لأللوان هو ما ت

 واخلربات السابقة لألفراد .

 
 .65، ص2006، 1مي العبد هللا: الدعاية وأساليب اإلقناع، دار النهضة العربية، لبنان، ط -(1)
 .189، ص 2009علي فالح الزعيب: "اإلعالن الفعال منظور تطبيقي متكامل"، دار اليازوري العلمية، األردن، دط،  -(2)
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 أتثري اللون على الذاكرة :  -ه  

 يؤدي ارتباط األلوان ابألفكار االعالنية إىل حدوث نوع من التأثري على الذاكرة.

 ة اإلعالنية:تؤدي األلوان إىل خلق اجلو املناسب لتقبل الفكر   -و  

 (1)حيث تظهر السلع واألفراد بشكلها الطبيعي وهذا ما يزيد من فاعلية التأثري لتقبل الفكرة اإلعالنية.

 الصورة االستشهادية: •

وهي القيام ابستخدام شخصية معروف وحمبوبة وأثر ذلك على زايدة قيمة السلعة املعلن عنها، واستغالل احلاجة 

املستهلكني، ومن مث تصوير الشخصية وهي إما متسك ابلسلعة أو أثناء استخدامها أو بعد إىل التقليد لدى 

 (2)الستخدام وذلك لتحقيق هذا اهلدف.ا

 استخدام الصور: •

يؤدي إىل التذكر وأكثر كفاءة من الكالم وإاثرة االهتمام بسلعة وإظهار مزااي وهتيء اجلو النفسي لقبول القارئ 

 (3)شخصيتها .لسلعة وأتكد  

 لرسالة االعالنية:ا •

إن الغرض من الرسالة االعالنية هو احملافظة على اهتمام القارئ الذي لفت نظره وأثري اهتمامه بواسطة العنوان، 

وجعله أكثر رغبة يف االطالع على تفاصيل االعالن، فنجد أن الرسالة تتكون من مقدمة خمتصرة ومث أييت مضمون 

نية واليت حتتوي على املعلومات التفصيلية الكافية واليت حتقق الرغبة من خالل االقناع أو صلب الرسالة االعال

 (4)والتأثري على اجلوانب النفسية والعقلية للقارئ أو املشاهد لإلعالن.

 

 
 .192 -190علي فالح الزعيب: مرجع سابق  -(1)
 . 144،ص2012، 1رستم أبو رستم، حممد أبو مجعة: الدعاية واإلعالن، دار املعتز، ط -(2)
 .329، ص2011، 1عبد الرزاق حممد الدليمي: املدخل إىل وسائل اإلعالم واإلتصال، دار الثقافة، األردن، ط -(3)
 .326بشري العالق، علي حممد رابعة، مرجع سبق ذكره، ص -(4)
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حمافظة رغم التطور اهلائل يف حقل اإلعالن عموما ويف وسائله خصوصا إال أن الوسائل اإلعالنية التقليدية مازالت 

على مكانتها يف ظل هذا التقدم ، وخاصة وسائل إعالانت الطرق ووسائل النقل، وخنص ابلذكر امللصقات 

اإلعالنية واليت قد تزايد استعماهلا يف السنوات األخرية نظرا لقلة تكاليفها مقارنة ابلوسائل األخرى، حيث إبمكان 

 وحيقق هدفه املرجو عنطريقها .املعلن من الشركات الكربى أن يعلن عرب هذه الوسيلة  
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 المبحث الثالث: االشهار و عالقته بالتواصل

 

يعد االشهار أحد االنشطة الرئيسية يف العصر احلايل ، و ذلك إبعتباره جزء من سياسة االتصال و وسيلة هامة 

تغيريها و لفت انتباههم لظاهرة معينة أو للتواصل بنقل االفكار و املعلومات إىل الناس هبدف تعزيز ارائهم أو 

 حدث ذات أمهية حسب نوع الرسالة املراد توجيهها .

يعد االشهار أحد وسائل االتصال االخرى و الذي يعد قوة فعالة يف استقطاب اجلماهري كما بلغت مالحمه املؤثرة 

و اجلمالية كنتيجة يف زايدة اجملالت مع  تزامنا بظهور الثورة الصناعية ابرواب حيث تطورت وسائل و ادواته التقنية

تطور االنشطة اليت أصبحت تعتمد ابلضرورة على االشهار مما أكسبه اقباال كبريا يف توظيفه كنوع من أنواع 

 الرسائل التواصلية .

 مفهوم اإلشهار : -1

 لغة :

هذا  (2)على أنه اجملاهرة يف حني عرفه " بطرس البستاين" على أنه النشر و االظهار  (1)يعرفه الشريازي "        

" الصادر عن دائرة املعارف الفرنسية على أنه جمموعة الوسائل   la rousseعند العرب . بينما يعرف قاموس "

مصدرها عالنية وإعالن مبعىن املستخدمة للتعريف مبنشأة جتارية أو صناعية و إطراد منتجاهتا فالفعل أعلن يعلن و 

اإلظهار و اإلشهار و اجلهر ابلشيء من هنا فإن كال الكلمتني "إشهار"و"إعالن" هلما نفس املعىن اللغوي اي 
 

 : محد بن حممد بن املهدي السيين الشريازي النجل األكرب للمجدد الشرازي الثاين، من أسرة قادة الزعامة واملرجعية يف كربالء.  ينظر -(1)
 .102، ص1998، األردن 1حممد جودت انصر، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، دار جمدالوي ط -(2)
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اجملاهرة ،و اإلظهار فالتعريف اللغوي لإلشهار ال يتعدى الشرح اللغوي للفظ )إشهار(، بينما يف التعريف الغريب 

 من املفهوم احلقيقي . فهو يف احلقيقة أكثر مشولية

 اإلشهار اصطالحا : 

 هناك عدة تعاريف لإلشهار من الناحية االصالحية نذكر منها :     

جند فايزة خيلف تعرف اإلشهار قائلة " اإلشهار وسيلة غري شخصية لتقدمي األفكار و املنتجات و       

 (1)اخلدمات و تروجيها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع "

وتعريف آخر "اإلشهار عملية اتصال غري شخصي من خالل وسائل االتصال العامة بواسطة          

معلنني يدفعون مثنا معينا إليصال معلومات معينة إىل فئات معينة من مستهلكني حبيث يفصح املعلن عن 

 .(2)شخصيته "

وضعت لتسويق املنتجات و نفهم مما تقدم أن اإلشهار من الناحية االصطالحية وسيلة تواصلية إبمتياز 

 السلع و املتلقي للوصول إىل إتفاق و إقامة عالقة تبادلية حتقق منفعة مشرتكة .

 ميكن أن نلخص مما سبق بعض خصائص اإلشهار :: خصائص اإلشهار – 2

 اإلشهار وسيلة اتصال غري شخصية. -

 اإلشهار آلية من آليات التواصل . -

 اإلقناع .اإلشهار نشاط اتصايل هدفه   -

 وسيلة تواصلية تقوم على طرفني فأكثر . -

 
 .07، ص 2010، طاكسيج، اجلزائر، فايزة خيلف، مبادئ سيميولوجيا، اإلشهار -(1)
 .102حممد جودت انصر، مرجع سابق،  ص -(2)
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وضوح و ظهور شخصية املعلن و امسه يف الرسالة اإلشهارية ،يوجه اإلشهار إىل مجاعات حمددة  -      

من املستهلكني من املفرتض أنه متت دراستهم من النواحي الدميغرافية و اإلجتماعية ، و النفسية و املعرفية 

 و غريها .

هو عملية يقوم هبا األفراد من أجل اخبار أبمرها ، كما يستخدم يف األمور التجارية و ذلك  اإلشهار  

 على أن يقوم املسؤول عن اإلشهار بعرض ما حيتويه من خدمات أو منتجات .

 يوجه اإلشهار إىل مجهور واسع و غري حمدد أو إىل مجاعة و مجهور حمدد .

 (1)شهار و ذلك حسب معايري خمتلفة و جند :: هناك أنواع عديدة لإلأنواع اإلشهار– 3

 اإلشهار املكتوب :

هذا النوع من اإلشهار يشمل آليات و وسائل خمتلفة ، كالصحف و الكتب و اجملالت و النشرات و  -        

املقاالت و التقارير و امللصقات على اجلدران املدن و الشوارع أو زجاجات العطر أو املواد الغذائية أو الصابون ، 

قاعات الرايضة و يف كل مكان يكثر فيه الناس و  وجندها أيضا يف اللوحات اإلعالنية يف مالعب كرة القدم و

 جيتمعون فيه ألن تشيع و يضيع صيتها و يتسع إىل أن يصل إىل أكرب قدر ممكن من املستهلكني .

 اإلشهار املسموع :  
ذلك من خالل الصوت و الكالم املنطوق يف اإلذاعات و احملاضرات و الندوات و اخلطب يف املساجد ... و   

يعترب اللفظ املسموع من أقدم الوسائل و اآلليات اليت استخدمت لإلشهار بشيء ما و يتميز بطريقة األداة و نربة 
 و املستهلك .  الصوت اليت تلعب دورا بغاية األمهية يف التأثري على املتلقي

 اإلشهار املسموع و املكتوب :

و هذا النوع يتخذ من التلفزيون وسيلة أساسية له حيث يقوم على الصوت و الصورة و املوسيقى و اللون ،و   

أيضا طريقة األداء و احلركات ، و يتعاون يف إجنازه فريق من العمال املتخصصني يف اإلخراج و التصوير و الديكور 
 

، 2015نبيلة عكوش، جويدة بن حداد، اإلشهار وعالقته ابلتواصل، دراسة حتليلية، مذكرة ماسرت يف اللغة واألدب العريب، ختصص علوم اللسان،  -(1)
 .11ص
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ر على التلقي مما يدفعه و حيفزه إىل إقتناء تلك املنتجات املستعمل هبا ،التلفزة وسيلة إعالمية و كل هذا يؤث

 بواسطتها يتم التعرف على كل االخبار و اإلشهارات فلها دور فعال يف اجملتمع .

 (1)و لإلشهار أنواع أخرى مثال :

أو خدمة للمجتمع مثل اإلعالن عن مواعيد يقوم على ماخيص اجملتمع يهدف إىل تقدمي منفعة   إشهار اجتماعي :

تلقيح األطفال أو البحث عن الوقاية و جتنب بعض األمراض أو بعض املشاكل اليت هتدد أمن اجملتمع ...أو 

 اإلعالن إىل حدث مهم أو مناسبة دينية أو ثقافية .

مات اآلخر من متنافسة معها يرتبط ابإلستثمار و املنافسة و يشرتط أن يكون على السلع و اخلد  إشهار جتاري :

أن تكافئ و تتساوى مع بعضها البعض و النجاح هذا النوع عليه اإلتيان أبفكار مبتكرة جديدة للدخول يف 

 منافسة مع الشركات األخرى .

:يشمل التعبري عن األراء املختلفة و حماولة التأثري على الرأي العام بتقدمي اإلشهار يف كل شكل  إشهار سياسي
أمهية الرأي أبنه أحسن و هو األفضل من بني األراء األخرى كما هو احلال يف الدعاية للحمالت اإلنتخابية يربز 

 و اإلقرتاع .
: يصل اإلشهار إىل جمموعة  واسعة من الناس و اجلماهري اليت جتعل الكثري من اخلدمات و أهداف اإلشهار

حمالت البيع فيقوم ابلرتويج هلا و إظهارها للعامة . حيث السلع و املنتجات املعروضة يف األسواق و الدكاكني و 
ميكن للحمالت اإلشهارية توليد إستجابة و رغبة يف نفوس اجلماهري املستهدفة لتقبل هذه السلع و اخلدمات و 

 التوافد عليها و اإلقدام على إقتنائها بكل طمأنينة .
فاإلشهار يعترب قوة تعليمية تؤثر على أفكار الناس و تغيري من وجهات نظرهم ،ثقافتهم ابملنتجات اليت        

 (2)يستهلكوهنا و يهدف اإلشهار إىل حتقيق جمموعة من األهداف و اليت تتمثل يف :

رة يف السوق لتميل إىل و نقصد يف هذا اهلدف نشر املعلومات الضرورية حول السلع و اخلدمات املتوف  إلعالم :ا

 املستهلك و بدوره ابقتناء ما هو حباجة إليه .

 
 .13:40سا :  09/05/2019منتدايت ستار اتميز  -ري يف اخلطاب اإلشهاريينظر: بشري إبرير، بالغة الصورة وفعالية التأث -(1)
 .77 -76رسالة ماجستري ص -عنابة -العايب أحسندور الرتويج يف تسويق اخلدمات الفندقية، دراسة حالة فندق السيبوس -(2)
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يقوم اإلشهار جبذب اجلمهور و إقناعه و حته على شراء االسلع و املنتجات و ذلك من خالل الرتكيز   اإلقناع:

 على خصائص و مميزات ذلك املنتج و فوائده و جودته العالية .

وسع يف تقدمي السلع و اخلدمات حسب حاجة السوق ، و تنبيه مجيع  و تعين ابلتذكري هنا الت التذكري :

 املستهلكني أبن السلعة ما تزال متوفرة و ميكنهم طلبها عند احلاجة و هي متاحة يف وقت و يف كل مكان .

 التواصل اإلشهاري :

و اليت تعين عام أو مشرتك و هلذا فهي ختلق  communiesصل االتيين إن كلمة تواصل مستمدة من األ      

قاعدة مشرتكة لفكرة أو موضوع أو سلعة أو اخلدمة او القضية عن طريق انتقال املعلومات أو األفكار و 

االجتاهات من شخص أو مجاعة إىل أشخاص أو مجاعات إبستخدام رموز ذات معىن موحد و مفهوم لدى 

د عملية تواصل أو إيصال املؤسسة ابجلمهور عن طريق اإلشهار عملية ال بد و تع (1)الطرفني املرسل و املستقبل 

منها ، ألن ابإلشهار يتم تعريف ذلك اجلمهور ابملؤسسة و مبنتجاهتا و خدمتها و ميكن للفرد اإلطالع على كل 

هاته أبن تكون املنتجات و اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة فيما يتم إقناع اجلمهور و التأثري على سلوكه و إجتا

 إجيابية مما يساعد على حتقيق أهداف املؤسسة .

الوظيفة اإلشهارية هي أهم وظيفة لوسائل االتصال اليت ابتت حتتل موقعا هاما يف حياتنا اليومية ، كما ترى أن 

االشهار و إن اختلف يف شكله و أساليبه مع أشكال االتصال األخرى ، فهو جيتمع معها يف كونه خياطب 

 (2)نسان عاطفته و عقله و إدراكه معا ، لغرض التأثري ليسلك سلوكا معينا و يف إجتاه معني.اإل

 تصنف الدكتورة بشرى مجيل مكوانت االتصال اإلشهاري كمايلي :

 املصدر: و هو دوما الشركة املنتجة ، حىت و إن جلأت إىل شخصية أخرى مشهورة لتقدمي املنتج.   –  1

 
 .17، ص1998ة، عمان، ، دار البازوري العلمي1بشري عباس العالق، علي حممد رابعة ، الرتويج واإلعالن، ط -(1)

(2)- http://mihamna.jeerum.com 27/07/2007.  2019 .05 .20 نظر   

http://mihamna.jeerum.com/
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ا أن يتطابق ما يريد الباث إيصاله مع ما حيمله املتلقون من ثقافة و خربات و جتارب الرسالة : يشرتط فيه – 2

 سابقة .

 الوسيلة : هي ما يتم عربه تبليغ الرسالة و هي صنفان : املقرؤة املطبوعة و املسموعة املرآية .  –  3

كانت العملية  اإلتصالية اجلمهور املستقبل : كلما وصل املستقبل إىل ذات اخلالصات اليت قصدها الباث   – 4

 أكثر فعالية .

 (1)التقنة العكسية : هي رغبة الباث يف معرفة مدى فهم الرسل إليه و استيعابه للرسالة اإلشهارية   –  5

فيما خيص مناذج االتصال اليت قدمت يف ميدان اإلشهار ،يقول الباث امساعيل السيد أن هناك العديد من       

 قدمت لتفسري السلوك الشرائي و اإلستهالكي لألفراد و ذلك بغية فهم املسار التواصلي  احملاوالت و النماذج اليت

يف اإلشهار و تسليط الضوءأثر يف صنع هذه النماذج ،أو هلما يستقي أسسه من املدرسة السلوكية ، و مبدؤه أن " 

ملستهلك مركز االهتمام و سيد الرموقف املتلقي كفيل خبلق الرغبة يف االقتناء و الشراء لديه ، و أما الثاين فيجعل ا

 (2)إذ له كامل اخليار و مطلق احلرية و عليه فنجاح االتصال اإلشهاري أو فشله متوقفان عليه "

كأحد أهم النماذج املقرتحة و يرى    AIDAو لذلك يف إطار اإلشهار نشاط اتصايل يظهر منوذج        

 صاحب النموذج ، إيلمولويس أن االتصال اإلشهاري يتم على أربع مراحل أساسية : 

  Attentionإاثرة اإلنتباه   -

 Intérètتوليد فكرة املنفعة    -

 Dédinإاثرة الرغبة  -

 Action (3)احلث على اإلستجابة    -

 
 بشرى مجيل ، اإلتصال وثقافة اإلعالن  -(1)
 .45، ص2002، 2001إمساعيل السيد، اإلعالن ودوره يف النشاط التسويقي، دار اجلمعية، اإلسكندرية،  -(2)

(3)http://www.wikipedia.org/wiki/publicité%c3%A9/ le 21/06/2007 27/05/2019. 

http://www.wikipedia.org/wiki/publicité%c3%A9/
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آليات التواصل حبيث يوصل معلومات خمتلفة إىل خمتلف األفراد و هذا ما و اإلشهار مبختلف أنواعه ميثل آلية من 

يعرف ابلتواصل اإلشهاري الذي يهدف إىل تعريف األفراد ابألشياء ذلك أتى عن طريق الصورة ، أو الصورة و 

لف امليادين اللغة أو اللغة وحدها فهذان العنصران )اإلشهار و التواصل ( مهمان ال ميكن اإلستغناء عنهما يف خمت

 و كذا يف عملية التواصل .

اإلشهار و التواصل عنصران متكامالن كل واحد منهما يكمل اآلخر ، فاإلشهار حيتاج للتواصل بنوعيه اليصال 

األفكار و املعلومات ، كذلك التواصل ، أي توصيل املعلومات و األفكار عن شيء أو منتج ما ال يتم إال عن 

 طريق اإلشهار .

و التواصل هلما أمهية و دور كبريين يف تسيري و تنظيم حياة األفراد و اجملتمعات فينبغي العمل على تطوير اإلشهار 

 تقنيتهما و األخذ بعني اإلعتبار الشيء املشهر له و اجلمهور املستهدف من خالل ذلك اإلشهار .
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 خالصة :

 

التصميم اإلعالين يف عصران احلايل له مكانة هامة يف أي جمتمع من اجملتمعات ، حيث يعترب أهم األنشطة 

اإلعالمية الفعالة ملا له دور فعال يف شىت اجملاالت اإلقتصادية و اإلجتماعية و الصناعية و الثقافية و ألنه رسالة 

و أشكال خمتلفة من اإلعالن منها ما هو مطبوع و تواصلية تسعى للرتويج لفكرة أو منتج ،و ذلك بطرق شىت 

منها املسموع ، و حىت الشوارع العامة و احملالت التجارية و احلافالت ال تكاد ختلو من امللصقات اإلعالنية اليت 

تعترب دعامة ال ميكن اإلستغناء عنها و أقرب وسيلة ألفراد اجملتمع بكل شرائحه ووسيلة عامة للتواصل بنقل 

ر و املعلومات إىل الناس هبدف تعزيز آرائهم و لفت إنتباههم و جعله أكثر رغبة يف اإلطالع على تفاصيل األفكا

 اإلعالن . 
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 الفصل الثاني :   الطابع التراثي لظاهرة الوعدة الشعبية في الجزائر .

 

املمارسات الباقية يف اجملتمع الزالت املعتقدات الشعبية تتضمن املورواثت الثقافية اليت ترتبط بعدد من العقائد و 

اجلزائري عرب مراحل تطور ،املخلفة و رغم أن املورواثت قد فقدت وضيفتها األساسية للمجتمع ،فهي متلك القوة 

الالزمة للبقاء و اإلستمرار بفضل ما حتتله من مكانة يف السياق الثقايف للمجتمع الذي تنتمي إليه كالوعدة اليت 

طقة ما خاصة الغرب اجلزائري ألن الناس يقومون هبا إكراما للويل و للتعبري عن حريتهم و أتخذ قيمة دينية يف من

إستغالل احلدث للتسامح و التواصل بني األفراد و العروش ، و هي تستقطب آالف الزوار الذين يعنون إىل عيش 

رة يعيشها الوافدون سنواي حيث أهنا هذه الظاهرة نتيجة للتسرابت الثقافية املاضية ، و تعد اإلحتفاالت مبثابة تظاه

حتتوي العديد من الفنون الشعبية اليت تستحوي العديد من األفراد كأصحاب الفروسية )الفنتازاي( و الغناء و غريها 

من العادات الشعبية الراسخة يف لبمجتمع الريفي البسيط الذي يدافع عن قيمها و يعتربها جانب من التكافل 

س حيث يتم فيها اإلحسان إىل الفقراء و املساكني و تربز روح التآخي بني الفقراء و األغنياء اإلجتماعي بني النا

 و مساعدة املساجد و الزوااي و إصالح "البني" ذات البني .

 .المبحث األول : الوعدة و التراث الشعبي

 

و لذلك  فإن تطورها يكون بطيئا  ترتبط الفنون الشعبية ابملعتقدات و القيم و العادات املشرتكة للمجتمع ،       

، و تكون جمتمعاهتا شديدة التمسك بقيمها و تراثها الذي ترى فيه السند القادر على متكينها من التماسك و 

احملافظة على خصوصياهتا اإلجتماعية و الثقافية خاصة اجملتمعات البسيطة و املعزولة عن العامل املتطور اليت أتىب أن 

املتوارثة منذ القدمي و مستندة إىل تراث يدعمها ويعكس جانبا من اتريخ هذه الشعوب املنقولة حتيد عن العادات 

 شفواي لتشكل هوية ألفراد اجملتمع . 



 الطابع التراثي لظاهرة الوعدة الشعبية في الجزائر      الفصل الثاني:               

 

31 

 

 الوعدة لغة و إصطالحا :مفهوم  – 1

فكلمة "الوعد" مشتقة من الفعل "وعد" مبعىن تعهد ، تعهد بشيء ما أي أخذ على عاتقه هذا األمر الذي      

عليه ، و يف العرف الشعيب هي عبارة عن ""إحتفال ديين يقوم به أبناء أو أحفاد أو ساللة ويل من األولياء أو عزم 

التابني له من حيث أيتون للزايرة بلوازم  التنظيم " ، حيث تلتزم الفئة القائمة عليه من هؤالء ابلدعوة للزايرة ، 

ح هذا اإلحتفال فيذحبون الكثري من األغنام أو األبقار أو اإلبل فيأتون من كل املناطق اجلزائرية وينظمون قرب ضري

و يعدون الطعام "الكسكس" و يقدمونه للزوار فتظهر على شكل حمافل للكرم ومساعدة الفقراء و احملتاجني ، 

 فهي فرصة لإللتقاء من أجل التكافل اإلجتماعي و إظهار روح التعاون و التآخي و التماسك ، و إثبات الوحدة

حتت بركة هذا الويل احملتفل بذكراه احلسنة لتخليد روحه و مآثره كما يف حياته كطقس ديين التماسا ابلربكة و الفأل 

ابخلري و التطلع لذلك ، ألن يف املعتقدات الشعبية اجلزائرية أن الويل حينما ميوت تظل روحه تنتقل يف كل مكان و 

اجة فعلى الزائر "طالب احلاجة " اإلستنجاد ابمسه ليحقق له ما أكثر ما جتول على حميط الضريح ، و لقضاء احل

أراد و هذه احلالة كثريا ما يلجأ إليها الناس أثناء وقوع املصائب و احملن و يف الشدائد و الكوارث ، فيلجأون إىل 

م و اإلستنجاد ابلويل ، و هذه اإلعتقادات ظلت على مدى سنوات عديدة راسخة يف أذهان الناس و نفوسه

نقلت إىل األجيال بتوارث األفكار و املعتقدات حول منزلة األولياء و الصاحلني و كرامتهم يف حياهتم و بعد مماهتم 

 ، و شكلت ترااث شعبيا يطبع .

هذه املعتقدات جبعلهم مدافعني عنها  114سلوك الناس و أفعاهلم ، و أصبحت تشكل املشرتك بينهم ، و تبينهم 

م يرون فيها جتسيدا ملاضيهم و أجماد أجدادهم ، ابعتبار هذا العمل قدوة و أخذوه بشكل مبختلف الوسائل ألهن

من القداسة كإطار ديين يتحركون فيه ، و لقداسة هذه الطقوس أصبحت احملافظة عليها و إحياء تقاليدها من 

 (1)األمهية مبكان ابلنسبة للمجتمع اجلزائري ، إابن اإلستعمار الفرنسي .

 
 .112، ص17عبد القادر فيطس، ظاهرة الوعدة الشعبية يف اجلزائر، جملة الثقافة الشعبية العدد،  -(1)
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و الوعدة تسمى الوعد من امليعاد أي إلتقاء الناس يف مكان ما ، تقام منذ القدم ، ألن مفهوم الوعدة مل حيدد 

بصفة دقيقة يف أصلها لقلة الدراسات األكثر و بولوجية و لغياب الدراسات الشعبية يف هذا اجملال و هذا ما جعل 

لشعب املوريسكي الذين قروا يف مشال إفريقيا و إستوطنوا الباحث بومشة معاشو يعتقد أن تكون الوعدة من إخرتاع ا

هناك "إن الوعدة حديثة العهد ترتبط بسقوط غرانطة و أبهلها املوريسكيني الذين هجروا األندلس و إستقروا 

 بشمال إفريقيا مبا يف ذلك اجلزائر " ، و حتتم عليهم يف ظروفهم اجلديدة و مقامهم اجلغرايف اجلديد ، حتديد موعد

لإلتقاء و التزاور ، و عند إلتقائهم تنصب اخليام و تذبح الذابئح و تعد األطعمة و تتخلل هذه األفراح و املباهج 

إنشاد األشعار من املوحشات و األزجال و اإلستمتاع ابملوسيقى و الرقص يف إحتفال شعيب ، و يف كل موسم أو 

 رحة و التمتع هبا ، مبوجب هذا اإللتقاء و التجمع . عام يتجدد اللقاء يف نفس الزمان و املكان إلعالن الف

 الوعدة والتراث الشعبي )العالقة(: -2

قبل أن نتطرق إىل موضوع الوعدو وعالقته ابلرتاث الشعيب، جيدر بنا أن نلقي نظرة على مدلول الرتاث       

الشعيب أو الفولكلور الذي حدد مفهمومه وليام جون تومز وربطه ابآلاثر القدمية، ويف مقدمة هذه اآلاثر 

ويعدها مورواث قدمته له احلياة، ويتمثل يف واملعتقدات اخلرافية اليت الزال يتمسك هبا إنسان القرن العشرين، 

املروايت واملأثورة واحللم واألمثال واألساطري وسائر املدوانت والنقوش والصور اليت تكشف عن سلوك الفرد العادي 

 (1)بكل ما ينطوي عليه من دالالت على املاضي.

فاهيا املكون من العادات الشعبية وقد أطلق العلماء األملان إسم الفلوكلور على الرتاث الشعيب املنقول ش

واملعتقدات واملوسيقى والرقص واألدب الشعيب بكل صنوفه، ويدخل ضمنه األدب املنقول شفهيا واملعتقدات 

الشعبية والعادات الثقافية املادية وبعض األمناط من السلوك املتوارث مثل الفنون الشعبية، وهناك تعريف آخر للعامل 

 

 (1)- زكي كمال أمحد، األساطري: دراسة حضارية مقارنة، ط2، بريوت، دار العودة، 1979. ص15.
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( يقول فيه أن الفولكلور يعين: بدراسة كل ما يتصل ابلرتاث Henri Gatdozالفرنسي هنري جايدو )

 الشفاهي من عادات وتقاليد وخرافات وأدب شعيب هبدف إرجاعه إىل كنه احلقيقي.

وجممل القول أن هذه التعريفات للرتاث الشعيب ختتلف إبختالف نظرة كل عامل ومفهومه للناصر املكونة له،      

 نذكر البعض منها كما حددها الدكتور حممد اجلوهري:  ومن هذه العناصر

 املعتقدات واملعارف الشعبية:  -أ

تلك األفكار يؤمن هبا الشعب فيما يتعلق ابلعامل اخلارجي، وما وراء الطبيعة وهذه املعتقدات تكون انبعة من 

 حتولت إىل أشكال جديدة نفوس أبناء الشعب ذاته عن طريق الكشف واإلهلام أإو أهنا تكون معتقدات دينية، مث 

من اإلعتقاد املغاير ملا حيظى ابلقبول الرمسي من رجال الدين وتتميز املعتقدات الشعبية كما يقول حممد اجلوهري 

أيضا أبهنا "خبيئة يف صدور الناس، وهي تلقن من اآلخرين ولكنها ختتصر يف صدور أصحاهبا، وتشكل بصورة 

خليال الفردي دوره ليعطيها طابعا خاصا، وهي ما متكنها يف أعماق النفس مبالغ فيها أو خمففة، يلعب فيها ا

اإلنسانية موجودة يف كل مكان سواء عند الريفيني واحلضر، وعند املثقفني كما عند الذين بلغوا مرتبة عالية من 

تقليدية وختتلف كثافة هذا ، ويتميز مجيع أفراد األمة أو الشعب يف كوهنم مجلة األشكال الثقافية ال(1)العلم والثقافة.

 العنصر من فئة إىل أخرى لكن ال يوجد إنسان بدوهنا على اإلطالق.

وتتفاوت من شخص إىل آخر حيث العالقة مبفردات الرتاث، فاملثقف قد تكون عالقته ابلنكتة والنادرة أقوى      

ضعون للثقافة الرمسية بدرجة أكرب يف عالقة ابحلكاية اخلرافية واألسطورة كما أن أبناء الطبقات الراقية الذين خي

تسيري أمور حياهتم ليسوا مقطوعي الصلة ابلرتاث الشعيب لبيئاهتم احمللية، وإن كان هذا ال يعين أّن تلك الثقافة 

الشعبية تسيطر على حياهتم وأساليب معاشهم خاصة يف األمور املادية للثقافة، ويبدو ذلك جليا عندما ال 

من الثقافة اليت ينتمي إليها، وال أحد ينكر أنه ال يوجد إنسان خيضع خضوعا كامال لسلطان  يستطيع أن حير ذاته

 
 .66، ص1994أمحد إبن نعمان، "نفسية الشعب اجلزائري، دراسة علمية يف األنرتوبولوجيا، دار األمة، -(1)
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العقل وابملثل ال يوجد يف ميدان اإلحساسات والعواطف إنسان يعرف كيف حيافظ على ذاتيته الفردية املتميزة دون 

، وال يستطيع أكثر الناس إستقالل اهلروب من أتثري مبعايري السلوك الكثرية املعقدة اليت تنص عليها الثقافة املأثورة

 هذا التأثري أو تفاديه، لذا فمن الطبيعي أن ختتلف شدة الرتاث من فئة لغريها.

ومما يدخل ضمن املعتقدات األفكار واألحاسيس اليت يكوهنا الناس إزاء الظواهر الطبيعية، كتصوراهتم على      

الزالزل والربق واخلسوف والشهب والظواهر الطبيعية كاألحالم والنوم وامليالد واملوت، ورؤية املستقبل بكل أنواعها 

حجار واملياه والنبااتت واحليواانت واألشكال والصور ووسائلها املختلفة، ويدخل يف ذلك اإلعتقاد يف األ

والكلمات واألعداد والرتاتيل اليت يسود اإلعتقاد بشأن أتثريها على تلك القوى فوق الطبيعة وإخضاعها إلرادة 

 (1)اإلنسان.

 العادات والتقاليد الشعبية:   -ب

 تتميز مبجموعة من اخلصائص:     

 عن تفاعل جمموعة من األفراد.أي تصدر   أوال:الصفة اإلجتماعية:

 أي تكون متوارثة أو ممستندة إىل تراث يدعمها. اثنيا: الصفة الوراثية:

أي تتسم بطابع معياري يفرض اإلمتثال اجلماعي هلا مثل القوانني واألعراف ومتارس  اثلثا: الصفة املعيارية:

 الضغط اجلمعي املخالفني هلا.

ترتبط ابلظروف اليت يعيشها اجملتمع سواء من انحية الزمان كفصول السنة  رابعا: اإلرتباط ابلزمان واملكان:

واملواسم الزراعية واألعياد الوطنية أو من انحية املكان كاألراضي املقدسة، وأضرحة األولياء والقديسني تتطلب من 

 (2)الزائرين سلوكات معينة.

 
 

 (1)- حممد اجلوهري وآخرون، علم الفولكلور دراسة يف األنرتوبولوجيا، ط1، القاهرة، دار املعارف، 1975، ص103.
 .67أمحد بن نعمان، مرجع سابق، ص -(2)
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ية ابلسلوك الشعيب املتطور وهيتشمل التقنيات واملهارات تتعلق الثقافة املادالثقافة املادية والفنون الشعبية:  -ج

املتوارثة خلفا عن سلف فيما خيص احلرف اليدوية، والصناعات التقليدية، ومنط امللبس واملأكل واملسكن وأدوات 

وما إىل ذلك من األشياء اليت تتم صناعتها يدواي وبطريقة   الصيد والقنص وطريقة حفظ الغالل ودفن األموات

 (1)ليدية متوارثة عرب األجيال.تق

 الفنون الشعبية:  -د

إن الفنون التقليدية تعين مجيع أنواع وأشكال الفنون والصناعات واحلرف واألعمال التطبيقية واملهنية اليت متارس     

وتشمل كذلك حاجات اإلنسان من أدوات يبتكرها لتلبية ضرورايته املادية والروحية، وهي تستخدم كوسيلة من 

سائل العيش وطريقة للتفكري والشعور وهي فنون ترتسب وترتاكم وتستلهم يوميا إبعتبارها تستمد حضورها من و 

 (2)عناصر إجتماعية وبيئية هامة، فهي التاريخ والثقافة الروحية املرتسبة والفنون املتجددة عرب األجيال.

رج عن إحتياجات اجملتمع وعن ظروفه وحياته، والفنون الشعبية هي فنون انبعة من اجملتمع وموضوعاهتا ال خت     

وهو أمر طبيعي إذا نظران إىل الفن كفن مجاهريي يشرتك ومعطياهتا، وهي فنون عملية تعكس الواقع اإلجتماعي 

للمجتمعات الشعبية وترتبط إرتباطا وثيقا ابحلياة اإلجتماعية والدينية واألخالقية، أهنا فنون حمافظة حتاكي 

الرتاث يف كثري منه نقال جامدا يف غالبه دون تضيري أو تطوير إال ما كان من تطور الرؤاي العامة  األسالف وتنقل

 (3)للمجتمع نتيجة عوامل مؤثرة.

ترتبط الفنون الشعبية ابملعتقدات والقيم والعادات املشرتكة للمجتمع ولذلك فإن تطورها يكون بطيئا، وتكون      

اسك واحملافظة على جمتمعاهتا شديدة التمسك بقيمها وتراثها الذي ترى فيه السند القادر على متكينها من التم

ري، ولذلك فإن أي ابدرة لإلنفتاح تواجه بصرامة وال سيما جتماعية والثقافية يف مواجهة عوامل التغخصوصياهتا اإل

 

 (1)- أمحد بن نعمان، مرجع سابق، ص67.
 .198، ص2000، جامعة عنابة، جوان 6عيالن حممد، الفنون الشعبية اجلزائرية، واقع وآفاق، جملة التواصل، العدد  -(2)
 .205 املرجع نفسه، ص -(3)
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إذا تعلق األمر ابجملتمعات األمية الفقرية ألهنا تفتقد إىل عوامل التطور اليت أساسها شيوع عوامل الرخاء اإلقتصادي 

نت واإلنفتاح اإلجتماعي والثقايف على جمتمعات أخرى يف بلورة هذا التطور وفق األصول األوىل، وإذا كا

اجملتمعات الريفية متثل هذا النوع من من اجملتمعات حيث احملافظة على الرتاث والتقاليد والعادات، فإن اجملتمعات 

احلضرية )املدن الكبرية( عرفت نوع من اإلنفتاح على ثقافات أخرى نتنوعة فتأثرت هبا إجتماعيا وثقافيا مما كان له 

ري من األحيان إىل اإلخالل خبصائصها إن مل نقل ساهم يف إنداثر إنعكاس على الفنون الشعبية حيث أدى يف كث

الكثري منها بسبب نعتها ابلتخلف وعدم مواكبة العصر إىل غري ذلك من الصفقات اليت أراد هبا أصحاهبا 

 التخلص من هذه املورواثت الشعبية.

شعوب وتراثها الثقايف وتفسر عناصر تكتسي الفنون الشعبية أمهية ابلغة حبيث أهنا تعكس جانبا من اتريخ ال     

حضارهتا ونظمها اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والروحية وتصور نظرهتا إىل الكون واحلياة واإلنسان وتعد 

مرجعا ال يستهان به يف اتريخ اجملتمعات ويف كشف إجنازاهتا وعالقتها ببيئتها، كما أهنا تبني كثري من املعطيات 

 يدوهنا املؤرخون وبذلك فهي تتكفل إبضافة جانب مهم من حياة اجملتمعات واألفراد ومعالفة التارخيية اليت مل

 نظمها وعاداهتا وتقاليدها وسلوكها مما ميكن من معرفة اجملتمعات اليت عدمت التدوين.

 الموضوعات الرئيسية للفنون الشعبية:-3

رتبطة بدراسة الفنون الشعبية واالت هذه الدراسة يقول حممد اجلوهري: "رغم كل تلك املشكالت احليوية امل     

بلنسبة لعلم اللوكلور... فإن التحديد الدقيق ابلنسبة للمقصود ابلعمل الفين الشعيب ما يزال ميثل مشكلة موضوع 

 (1)خالف بني الدارسني.

الفنون الشعبية، فإن وعلى الرغم من هذا اخلالف بني دارسي علم الفلوكلور حول املوضوعات اليت تتناوهلا       

 البعض منهم يقسمها إىل فنون مكانية وزمانية:

 

 (1)- حممد اجلوهري، "علم الفلوكلور "، ص129.
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 الفنون املكانية:

هي الفنون التشكيلية كالصناعات واحلرف والشغوالت الشعبية اليدوية، الرسم النحت الزخرفة، فن العمارة      

 واحلدادة، النجارة احلياكة، التطريز، وتشكيل الطني واجلرب.

 الفنون الزمانية:

تشمل مجيع الفنون غري التشكيلية اليت ال ترتبط بزمن حمدد كاملوسيقى والشعر واألمثال والقصص واألساطري       

 وكل ما يتعلق ابملعتقدات.

وعلى هذا ااألساس فإن الفنون يعرب عنها إما ابلكلمة وهذا ماا جنده يف األداب، ويف املنطوق عموما يتم       

رموز وأصوات مؤثرة، والفن القويل وهو الشعر والنثر اجليد واألسطورة، واما ابحلركة تبليغ اخلطاب بواسطتها عرب 

وهو فن بصري ويدخل يف جماله الرقص والتمثيل واإلشارات املختلفة، وإما ابإليقاع وهو يطلق عليه الفنون 

هذه اإلختالفات كما  السمعية كاملوسيقى وإما بتشكيل ويدخل يف ذلك الفنون البصرية املادية، وعلى الرغم من

 (1)أسلفنا فإن حممد اجلوهري يعدم تصنيفا دقيقا ملوضوعات الفنون الشعبية نوردها كما يلي:

 املوسيقى الشعبية:-1

 تشمل املوسيقى واآلالت املوسيقية

 الرقص الشعيب واأللعاب الشعبية:-2

 ويشمل:  الرقص الشعيب:  -أ

 رقص املناسبات واألفراح )فردي مجاعي(.-

 رقص املرتبط مبعتقدات معينة.ال  -

 

 
 .199عيالن حممد، مرجع سابق، ص -(1)
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 وتشمل:  األلعاب الشعبية:  -ب

 األلعاب الغنائية.-

 ألعاب األطفال. -

 ألعاب الفروسية. -

 ألعاب التسلية واملنافسات. -

 فنون التشكيل الشعيب وتشمل:  -3

 األشغال اليدوية على اخلامات املختلفة.  -أ  

 األزايء.  -ب

 أشغال التوسية.  -ج

 احللي  -

 أدوات الزينة. -

 األاثث واألواين.  -

 العمارة الشعبية.  -

 الوشم.  -

 الرسوم اجلدرانية وما إىل ذلك.  -

ومهما إختلفت آراء املفكرين حول الفنون الشعبية فإن ما ميكن التأكد منه هو أهنا تعبري عن إنفعاالت       

هبا وتبناها أفراد اجملتمع ألهنا تعرب عن  اجملتمع اليت مت إبتداعها عن طريق مجاعي وإشرتك آخرون يف اإلرتقاء

عواطفهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، وما يقال عن الفنون الشعبية يتسحب على العادات والتقاليد والقيم اليت 
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تتوارثها األجيال عن طريق احملافظة عليها ابحملاكاة والتقليد وإضافة اإلضافات البسيطة اليت تالئم الروح اجلمعية يف 

 أن يكون هلا ذاك أتثري كبري وتضري عمق يف أصول هذه التقاليد.  العصر دون

 .لفنون الشعبية كقاسم مشترك يين إحتفاالت  الوعدةا -4

تلعب العادات والتقاليد الشعبية دورا أساسيا يف الرتاث الشعيب وتعترب من أكثر العناصر إنتشارا متتاز بطابع       

قد إندثرت وال يكاد أي جمتمع أن ينسلخ عنها  -الدميقراطية واإلستمرار على الرغم من أن الظروف اليت أنتجتها

ختالفات البيئية والظروف قد تؤدي إىل إختالف بعضها عن طفرة واحدة. وإذا كانت ختضع لشروط معينة فإن اإل

بعض. غري أن ما يالحظ ابلنسبة لبعض العادات والفنون الشعبية اليت حتتويها إحتفاالت الوعدات تبدو ذذات 

مسات مشرتكة تتشابه فيما بينها وقلما ختتلف وهذا ما يلمسه املتتبع إلحتفاالت الوعدات على مستوى الغرب 

والقطر اجلزائري ككل، إذ يالحظ وجود حتمي أللعاب الفروسية، إذ ال ختلو أي تظاهرة منها وال  اجلزائري

يستطيع اإلنسان العادي عدم قيام هذه األلعاب، وإال أصبحت التظاهرات بدون معىن، وما يقال عن هذا الفن 

وإمنا متتد عرب أزمنة طويلة، ومنها   يقال عن الفنون األخرى اليت أصبحت مالزمة للوعدات وليس فقط للفرتة احلالية

األلعاب الغنائية اخلاصة ابلرجال والنساء كلعبة الصف وخمتلف األلعاب اليت يقوم هبا الرجال واليت ترافق عادة 

 (1)الغناء.

وتعترب حلقات الرقص الشعبية )الفردية واجلماعية( اليت تعقد خالل هذه االحتفاالت من أهم الرقصات       

رقصة أوالد هنار، والعالوي وخمتلف الرقصات اليت تشتهر هبا منطقة الغرب اجلزائري واليت يتعاططها الشعبية ك

الكثري من الناس وال سيما الشباب اليت يعرب من خالهلا عن رجولته وعن إتقانه هلذا الفن ويسمح هذا النوع من 

تسلية واملنافسات وألعاب األطفال وكل هذه األلعاب ابلتنفيس الثقايف للذات املفروضة ويضاف إىل ذلك ألعاب ال

 الفنون متواجدة هلذه اإلحتفاالت.

 

 (1)- أمحد ابن نعمان، مرجع سابق، ص 93.
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لقد كان من الضروري اإلشارة إىل الرتاث الشعيب ألن الوعدة تعد من املورواثت الثقافية اليت حيتويها وهي بدورها 

رقصات واأللعاب الشعبية حتوي العديد من التقاليد والعادات كالعادات اخلاصة ابلتكافل اإلجتماعي وخمتلف ال

ولذلك يصبح من األمهية اإلشارة إىل عالقة املصطلحني لنتمكن من معرفة دور ومكانة الوعدة يف تراث اجملتمع 

 اجلزائري. 
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 المبحث الثاني: دور ومكانة المجتمع الجزائري:

 

تقاليد حسب املنطقة حىت لو أهنا تتشابه يف إن اجملتمع اجلزائري يشكل جمموعة متنوعة من الثقافات والعادات وال

الكثري منها، فإهنا ختتلف فيما بينها يف بعض اخلصوصيات الثقافية غري أهنا خصوصيات طفيفة ال ترقى إىل التمايز 

وهذا مل مينع كثريا من اإلحتفاالت أن تبقى حية كأحالوسائل املتبقية لديهم لإللتقاء فيما بينهم للمحافظة على 

رغم إضمحالل العديد من العادات والفنون الشعبية من ظاهرة الوعدة، ورغم هذا فهي تتمسك بطابعها  هويتهم

 الرتاثي خاصة يف الغرب اجلزائري.

 الوعدة في الغرب لجزائري: -1

ويل لقد إنتشرت أمساء األولياء واألضرجة يف أماكن عديدة من الوطن إذ ال تكاد ختلو مدينة أو قرية أو دشرة من 

على األقل، وقد يصل يف بعض القرى أن عائلة تقدس وليا خاصا هبا وحتمل إمسه وتعتز به وإبنتمائه إليها وتتقاطع 

اخلريطتان اجلغرافية والعقائدية حيث جند أن كل مدينة كبرية إرتبط إمسها بويل صاحل يقدسه سكاهنا ويزورونه 

خ ابلبيض، وسيدي بلعباس وسيدي اهلواري بوهران،  مبناسبات خمتلفة كسيدي بومني بتلمسان، وسيدي الشي

وسيدي خالد مبعسكر، وسيدي احممد بن عودة بغليزان، وسيد أمحد بن موسى وسيدي راشد بقسنطينة وسيدي 

احممد بن موسى بكرزاز وسيدي حممد بوزاين ابلقنادسة...اخل حيث أن كل جتمع سكاين كبري وصغري إال وله وليه 

 ت له املهام العقائدية والطقوسية اخلاصة حيمونه وحيتمون به.الصاحل اخلاص به وكل

ولقد عطلن اإلعتقادات الشعبية ميكانيزمات العقل والتفكري العلمي املنطقي وصاحب هذه الوضعية عجز       

فكري وإشكالية مطلقة وتصديق جماين ألي خطاب شريطة أن يكون متضمنا للمقدس حىت وإن كان ومهاً كاذاب 

 ن روح الدين والعقل واملنطق واحلقيقة.بعيدا ع
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ويفسر متسك اجملتمع هبذه املمارسة بضغوط اجملتمع على الفرد واجلهل والفقر الدور السليب للنخبة املثقفة اليت       

مل تكلف نفسها عناء إظهار احلقيقة للجماهري للمارسة سواء من حيث املنطق والعلم وهنا يتضح أن عالقتها 

 (1)قر إىل الوعي السياسي واإلجتماعي وعدم اإللتزام إبجتاه اجلماهري الشعبية.ابجلماهري تفت

ويضاف إىل هذه األسباب موقف السلطة من املمارسات، حيث أن العديد من املؤسسات احلكومية بشكل     

ها دون مالشر أو غري مباشر يف تكريس مكانة األولياء عن طريق دعمها للموالدي واإلشراف عليها حبجة تنظيم

أن تضع خطة للتخلص منها تدرجييا أو حتويلها من مهرجاانت إجتماعية وإقتصادية أكثر تقدمية بل أظن 

املؤسسات احلكومية تقف يف كثري من األحيان موقف العجز أمام ضريح ويل من األولياء متاما كما يقف اإلنسان 

 العادي البسيط.

اليت تصاحب هذه الظاهرة مبا فيها من جهل وختلف فكري وتعطيل وعلى الرغم من اإلحنرافات الروحية           

حلركة العقل ومبا فيها من تبذير مادي ومعنوي فاألضاحي املقدمة خالل الوعدة واليت تعرب عن تبذير غري مربر ال 

ن عقالين كما تؤكد الصحافة ال تذهب إ؟ىل الفقراء كما يعلن الدين، بل ال تعد فريضة/ مبعىن ليست أكثر م

إجراء خاضع لتقدير كل مسلم... فهناك مساكني يف هذه املناسبة يصلون إىل حد اإلستدانة للمشاركة يف الوعدة 

بينما ينكر اإلسالم هذه املظاهر بشدة، فكما يقول أحد التجار "هذا احلفل يفلسهم"، وكما يقول موسى " إن 

ورغم هذا التبذير  (2)إحنرايف لإلستهالك والتبذير.نسق اهلبة الذي ينشأ من اجلماعات املختلفة، يضمحل يف إطار 

تبقى هذه املمارسة عادة من العادات ووسيلة من الوسائل اليت حتقق الرغبات اليت عجز الفرد عن حتقيقها 

ابلوسائل العقلية اليت يرضى عنها العقل واجملتمع، فاألولياء واألضرحة أداة للتالعب يقوم هبا الفرد حن تدفعه 

حني يعجز عن حتقيق غاية معينة ابلوسائل اليت يرضى عنها اجملتمع، ولذلك يلجأ العديد من الناس إىل احلاجة و 

األضرحة والقباب لطلب قضاء احلوائج بعدما يئسوا من إجياد احللول ملشاكلهم عن طريق العلم والعقل، وهذا ما 

 
 .129اخلرافية"، الطبعة الثالثة، بريوت، دار احلقيقة، ص  –بدران ابراهيم وسلوى اخلماش، "دراسات يف العقلية العربية  -(1)
 .122، ص1988 -طواليب، الدين والطقوس  والتغريات، ترمجة. وجيه البحيين(، بريوت، منشورات عويداتنور الدين  -(2)
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يقدموا تظلماهتم إىل احملاكم الرمسية، وقد كان جيعلهم يستنجدون ابألولياء الصاحلني إلنصافهم من ظامليهم قبل أن 

 الناس سابقا خيافون شكوى املظلوم إىل الويل الصاحل إعتقادا منهم أنه يستطيع بدعائه أن يصيب اجلاين.

وختتلف الوعدات من حيث التنظيم ومتوقع اخليام، فهناك ما خيتلط فيها الناس، فقد تبىن اخليام قريبة من       

دون مراعاة لصلة القرابة والدم، يف حني أخرى حترتم فيها القرابة العائلية، فتبين كل عائلة خيامها بعضها البعض ب

مبعزل عن خيام عائالت أخرى وبعيدة عن مكان التظاهرات وتتعايش خمتلف اجملاالت داخل الوعدة: اإلقتصادية 

إحتفاهلا يف حني أن أخرى أتخذ الصدارة يف  اإلجتماعية والثقافية وقلما ختلو الوعدة منها غري أن بعضها يطغى يف

أخرى، فقد يصبح الرتكيز على ااجلانب اإلقتصادي أكثر من غريه فتتحول اإلحتفاالت إىل شبه أسبوع إقتصادي 

يف حني أخرى تركز على اجلانب الثقايف والفلوكلوري والسيما يف الوعدات اليت تقام على مستوى القرى واألرايف 

العادات والتقاليد بشكل جلي، إذ يعتمد الناس على البساطة واإلبتعاد عن التعقيد الذي يطبع  واليت تظهر فيها

 الوعدات اليت تقام على مستوى املدن.

وعلى الرغم من اإلختالفات فإن الوعدة تظل حداث مشرتكا بني كثري من املناطق قامسها املشرتك طابعها الديين     

حنراف عن التقاليد اإلسالمية احلقيقية، الشيء الذي يتشبث به روادها معتقدين حىت لو أن هذا األخري يعدها إ؟

أهنا واجب مقدس جيب القيام به مهما كانت االظروف واألحوال، إذ يساهم املوسم السنوي الذي يقام على 

يعد هذا اإللتقاء الضريح يف تدعيم أواصر القرابة يف مهتلف األفراد ومتتينها بني خمتلف الوحدات اإلجتماعية، إذ 

مناسبة لتبادل العواطف األخوية بني أفراد العائلة، وقد إتفق كل من "واد كليف براون واتلكوت ابرسونز" و 

"دوركامي" و "اتيلور"... اخل إىل أمهية الشعائر يف التعبري عن وحدة اجملتمع، وأتكيد وتعميق القيم واملعتقدات 

متاسك النظام اإلجتماعي عن طريق تقوية املشاعر والروابط وحتقيق الضبط اإلجتماعي ابحلفاظ على 

 (1)والعواطف.

 
 . 91منال عبد املنعم جاد هللا، "التصوف يف مصر واملغرب، اإلسكندرية، منشأة املعارف، ص  -(1)
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وتعترب هذه املوسم فرصا للتكافل اإلجتماعي وفض النزاعات بني األفراد واألسر والعشائر والقبائل بفضل         

النفسية كالشعور  توفره من ظروف مناسبة إلجراء مثل هذه العمليات وابلتايل تساهم يف إتباع الكثري من احلاجات

 ابألمن والتقدير 

 من أسباب إستمرار ظاهرة الوعدة: -2

تقام وعدات عديدة يف خمتلف مناطق الوطن، وال ميكن أن ختلو أي منطقة من هذه املظاهر اإلجتماعية      

ويف بعض الثقافية كما أن كل واحدة منها تنتسب إىل ويل صاحل سواء تعلق األمر مبدينة كبرية أو قرية صغرية، 

األحيان بدواوير صغرية وإذا كانت الظروف اليت عاشاها البالد خالل السنوات السابقة قد أثرت أتثريا سلبيا على 

إقامة خمتلف التظاهرات حبيث أن العديد منها توقف يف هذه الفرتة، فإن اإلستقرار الذي تعرفه البالد وحتسن 

هذه اإلحتفاالت حىت متكنت خمتلف املناطق من إعادة ربط  الظروف األمنية قد مسح للكثري من الناس إبعادة

الصلة هبذه الظاهرة وجتديد إحتفاالهتا واليت كان يعتقد أهنا سائرة إىل الزوال، ويضاف إىل ذلك إعادة اإلعتبار إىل 

ل الزوااي والقباب عن  طريق ختصيص إعاانت مالية سواء من قبل الدولة أو تعاون الشكات واملريدين من أج

ترميمها أو إعادة بنائها من جديد ومن هنا يطرح السؤال التايل: ما هي األسباب اليت تعمل على دميومة وإستمرار 

 هذه الظاهرة على الرغم من التقدم العلمي الذي مس خمتلف جماالت احلياة؟

نفسها سببان حسب السوسيلوجيني اجلزائريني فإن الذي جيعل هذه الظاهرة تستمر وتدوم وتعيد إنتاج     

 رئيسيان:

اإلعتقادات الشعبية اليت الزالت مرتبطة بتقديس األولياء الصاحلني واليت تعتقد أن إقامة هذه اإلحتفاالت  أوال:

يعد واجبا مقدسا ال ميكن جتاهله وال سيما إذا تعلق األمر جبد القبيلة الذي يعترب يف كثري من األحيان من 

ابة األجالء، كما أن هلذه اإلعتقادات إرتباط األشراف الذين ينحدرون من آل البيت أو ينتمون إىل أحد الصح

إبعتبار األولياء الصاحلني )عبادة األولياء( الذي تنتهجه الدولة ألسباب معروفة منها تشجيع التدين الشعيب 
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للتخفيف من أاثر التطرف الديين، وحماولة عزل األفكار املتطرفة اليت ينادي هبا بعض املتشددين وهذا نظرا لآلاثر 

ة اليت تفرزها هي مستوى بعض الفئات الشعبية وال سيما األمية منها أو اليت ال متتلك احلد األدىن من السلبي

 (1)الثقافة الدينية اليت تسمح بعملية غربلة األفكار وإختاذ املواقف  املناسب من بعض الظواهر".

حالة نفسية داخلية يف نفوس الكثري من تعترب مورواث ثقافيا تناقلته األجيال وحافظت عليه وأصبح  يعرب عن اثنيا: 

الناس والذي ال ميكن تفسريه إجتماعيا من يوم آلخر حىت ولو إفرتضنا أن إندماج املتعلقني إبحيائها يف األوساط 

املدنية أو القروية فإن هذا ال يعين إنداثر تقاليدهم وخري دليل على بقاء هذه الظاهرة وإستمرارها هو إعادة إنتاجها 

 (2)داهتا وتقاليدها األساسية من جديد عرب خمتلف مناطق الوطن.بكل عا

إن بروز الظواهر البدعية اليت ال يسمح هبا اإلسالم تبدو وكأهنا أتيت من اإلدارة اجلماعية  إلعادة التشكيل على     

لياء اليت كانت ممارسة األقل يف اخليال الفرق أو القبائل حول ويل رمز تنتمي إليه القبيلة أو الفرقة، إن عبارة األو 

قدميا، عرفت نشاطا جديدا فاإلحتفاالت السنوية )الوعدات والزردات( تعمل على إحياء قرابة مجاعية ومهية عن  

إن عودة "العناية " هبذا الطقس تعين إاثرة السلوكات تقليدية أتخذ مظاهر شديدة  (3)طريق تقدمي الوالء للمرابط.

 التعبري الثقايف يف األريياف.الوضوح يف غياب مناذج أخرى من  

وحىت نتمكن من أتكيد ما قدمناه حول دميومة وإستمرار هذه الظاهرة، فإننا سنقوم بدراسة بعض دوافع       

 اإلشرتاكية للوعدة.

 

 

 
وثقافية مذكرة دكتوراه ختصص فنون شعبية قسم الثقافة الشعبية،  بن أمحد أمحد، الوعدة يف الغرب اجلزائري، أصووهلا وتطورها، دراسة إجتماعية  -(1)

 .75، ص2008إشراف سنايسي رابح، جامعة تلمسان 
 ..75بن أمحد أمحد، مرجع سابق، ص  -(2)

(3)- LAHOURIADDI « de l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale. Economie et Société » 
Alger : ENAL 1985 p101. 
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 دوفع اإلشرتاك يف الوعدة:  -3
 الدوافع اإلجتماعية والثقافية:  -1

لقد دأب الناس ععلى إقامة اإلحتفاالت إحتفاء بشيخ الطريقة عند زاويته كل سنة، وبتكرار هذه العملية       

أصبحت عادة إعتادها االنناس، وقد حيتفل ابلشيخ بعد مماته قرب ضرحيه وتقام الوالئم، وهبذا املعىن يصبح 

ليت تتصف ابملظهر الرمسي، وتلتقي فيها الشعائر اإلحتفال نوعا من املمارسات اإلجتماعية واإلجراءات املقررة ا

والطقوس واملراسم والرموز واألساطري، ... اليت تبلورت حول معان وقيم وأحداث ال ميكن لألفراد أن يعزلوا 

أفكارهم ومشاعرهم عن التغين هبا وتذاكرها يف مناسبتها الدورية، ويف هذا الصدد يقول روس "اإلحتفال هو 

 (1)مع شتات اجلماهري وإذا احنلت هذه الرابطة تفرقت جلماهري".الرابطة اليت جت

الزالت املعتقدات الشعبية تتضمن املورواثت الثقافية اليت ترتبط بعدد من العقائد واملمارسات الباقية يف اجملتمع       

هي متلك القوة عرب مراحل تطوره املختلفة، ورغم أن هذه املورواثت قد فقدت وظيفتها األساسية يف اجملتمع ف

الالزمة للبقاء واإلستمرار بفضل ما حتتله من مكانة يف السياق الثقايف للمجتمع الذي تنتمي إليه كالوعدة اليت 

أتخذ قيمة دينية يف منطقة ما ألن الناس يقومون هبا إكراما للويل، وهي تستقطب آالف الزوار الذين حينون إىل 

فية املاضية وتعد اإل؟حتفاالت مبثابة تظاهرة ثقافية يعيشها الوافدون سنواي عيش هذه الظاهرة نتيجة الرتسبات الثقا

حيث أهنا حتوي الكثري من الفنون الشعبية اليت تستهوي العديد من األفراد كالرقصات الشعبية اليت تستهوي  

 العديد من األفراد كالرقصات الشعبية، ألعاب الفروسية والغناء وغريها من العادات الشعبية.

إن اللجوء إىل إحياء هذه اإلحتفاالت وإقامة خمتلف تظاهرات وإختتامها ابلدعاء إمنا يهدف إىل التقليل       

والتخفيف من القلق والترت النفسي الذي يعانيه العديد من االناس حبكم أهنم يعتقدون إعتقادا جازما يف أن 

وهذا جتسيدا ملبدأ التوكل على هللا الذي اندت به املشاكل املستعصية ال بد وأن جتد حلوال لدى الويل الصاحل 

 
 .138، ص1978دار النهضة، العربية،  -بريوت-فوزية دايب، القيم والعادات اإلجتماعية، مع حبث ميداين(1)
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املتصوفة الذي يوكل أمره إىل هللا هو ابن اللحظة )الوقت( فهو ال ينظر إىل الوراء للماضي وال إىل األمام حنو 

 (1)املستقبل".

لناس وال تقتصر الوعدة على هذ اجلانب بل تتعداه إىل جانب هام وهوجانب التكافل اإلجتماعي بني ا      

حيث يتم فيها اإلحسان إىل الفقراء واملساكني وتربز روح االتآخي والتضامن بني األغنياء والفقراء، حيث تعتمد 

اجلماعة إىل توزيع الزكاة لتشمل احملتاجني ومساعدة املساجد والزوااي بتخصيص مبالغ لفائدة الطلبة )معلمي 

ت، كما يتم إصالح "البني" ذات البني بني املتخاصمينفي القرآن( وعقدت قران األزواج وغريها من وجود الصفقا

النزاعات العقارية وغريها( ولو أن هذه الوظيفة قد أصبحت حاليا من إختصاص الدولة -خمتلف اجملاالت )كاجلرائم

 فإن دور اجلماعة ال يستهان به يف جمال التخفيف من شدة التوتر إبستجابتهم جلاه الويل الصاحل.

 قتصادية:الدوافع اإل  -2

حيث هلاا عالقة ابلظروف املناخية وأتثريها على الزراعة خاصة املطر ألهنا غري منتظمة السقوط وال سيما يف       

فصل الشتاء إذ كثري ما يطول سقوطها مما يؤدي إىل كارثة طبيعية وهي اجلفاف الذي له آاثره الوخيمة على 

الزراعة وال سيما يف فرتة اإلحتالل يعيش أفراده على اإلنتاج الفالحي وحبكم أن اجملتمعات الريفية تعتمد على 

الزراعة وعى تربية املاشية، ويرتبط اإلنتاج مبا جتود به السماء من غيث، لذلك نرى الفالحني يتمنون سقوطها 

إبنتظام، وهذا ما يربر إقامة الوعدة لطلب الغيث واإلستسقاء الذي حتتاجه األرض إلخراج نباهتا وزايدة غلتها، 

ن يزيد إعتقادهم رسوخا حينما يلجؤون إىل شيخ الزاوية ومقدمي الطريقة طالبني منهم الدعاء بنزول املطر ألهنم وم

 ذو بركة.

وإىل جانب هذا العامل فإن اإلحتفاالت تتميز إبقامة عدة نشاطات إقتصادية تستقطب إهتمام الوافدين        

والصناعات التقليدية إضافة إىل املنتوجات املصنعة اليت  وتشكل بذلك سوقا مفتوحة ملختلف املنتوجات الريفية

 
(1)- ALFRD BEL : « L’islam Mystique » R.AN° 69 Année 1928, Alger opu1986 , p334. 
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يعرضها التجار، وقد إستغل هذا النشاط قدميا وحديثا حيث كان الفالحون يعرضون منتوجاهتم الفالحية واملائية 

اليت تقدم كذابئح وخمتلف السلع التقليدية وكانت تستغل كسوق سنوية لتسويق خمتلف املنتوجات والتبادل بني 

راد القبيلة الوافدة، أّما حديثا فإهنا تستغل كمكان لبيع املنتوجات وهبذا أصبح الدافع اإلقتصادي ذا قيمة كبرية أف

سواء يف نظر املنظمني أو الوافدين على الوعدة اليت أصبحت تتيح إقتناء خمتلف السلع من قبل سكان املنطقة أو 

 (1)الضيوف الوافدين عليها.

 الدوافع السياسية:  -3

ينظر موقف السلطة من هذه املمارسات حيث تلجأ خمتلف مؤسساهتا إىل املسامهة بشكل مباشر أو غري        

مباشر يف تكريس هذه الطقوس عن طريق دعمها واإلشراف عليها وتنظيمها يف كثري من احلاالت حيث يعهد إىل 

ائر والبلدايت ويتمثل دورها إىل جانب عملية جلان التنظيم غالبا ما يرأسها ويديرها أحد أفراد السلطة كرؤساء الدو 

 التنظيم يف توفري الوسائل املادية من خيام ونقل وتوفري للمياه وغريها مما جيعلها تتحكم يف جمرايت األمور.

وعلى الرغم من ذلك فإهنا ال تبذل أي جهد يف حتويل هذه الطقوس من مهرجاانت للخرافات والشعوذة إىل       

عية وإقتصادية أكثر تقدمية بل ان املؤسسات احلكومية تقف يف كثري من األحيان موقف العجز مهرجاانت إجتما

وتسعى السلطة من وراء ذلك إىل جعل (2)أمام ضريح ويل من األولياء كما يقف اإلنسان العادي البسيط.

مع وبذلك تتحول إىل  الطبقات الشعبية تفوض أمرها لألولياء هبدف إبعادها عن التفكري يف تغيري أوضاع اجملت

كائنات عاجزة سلبية ال تؤمن إال بقدرة األولياء،ن تنتظر مصريها احملتوم بصرب وأانة جتسيدا للمثل والشعار الطرقي 

القائل "انكلو لوت ونستناو املوت"، وإذا كان األمر يقتصر يف فرتة اإلحتالل على دعوة احلاكم العسكري والقياد 

الدواوير واألئمة فألن اإلستعمار الفرنسي مل يكن ليسمح إبقامة وعدة ال يشرف عليها ورؤساء القبائل والعشائر و 

وإستخدامها ألغراضه عن طريق الرخص اليت كان يقدمها إلقامة الوعدات، وقد إستبدلت هذه الفئات يف الوقت 

 
 .101بن أمحد أمحد، مرجع سابق، ص -(1)
 . 129سابق، صابراهيم بدران وسلوى اخلماش، مرجع  -(2)
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لو أي إحتفال من حضورهم، احلاضر ابلسلطات احمللية املنتخبني )اجملالس الوالئية والبلدية والوطنية(، حيث ال خي

وهبذا يتأكد الدافع السياسي إىل إقامة هذه الوعدات اليت تسعى السلطة من خالهلا إىل إهلاء الشعب وجعله يتعلق 

بتقديس األولياء وإبعاده عن املشاكل احلقيقية وإعادة إحياء الفكر القبلي الضيق الذي ال يهتم إال مبشاكله دون 

اين منها جل الشعب وهذا ما شأنه أن يصرفه عن الفكري أي تغيري الظروف الكفيلة ربطها ابملشاكل اليت يع

 بتحسني أوضاعه مبا يتناسب مع طموحاته وآماله.

 

ختضع العادات والتقاليد اليت يزخر هبا اجملتمع ااجلزائري إىل طقوس وظواهر خمتلفة توارثت عرب األجيال متسك هبا 

أدى إىل ترسيخها يف أفكارهم كواجب مقدس حتافظ عليه الفئات العريضة من اجملتمع اجملتمع الريفي البسيط، مما 

يف خمتلف اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية وبذلك توطدت أركاهنا واتسع جماهلا ليشمل كل مناطق وال 

عبري عن اهلوية األصلية سيما الغربية منها عن طريق دعمها وحتويلها إىل مهرجاانت إجتماعية أكثر تقدمية للت

 لسكان املنطقة اليت حتتفي ابألسالف القدمية واألولياء الصاحلني.
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 املبحث الثالث: وعدة سيدي أحممد بن عودة:
 

يزخر الغرب اجلزائري بوعدات كثرية قلما ختلو منها منطقة وتتباين فيما بينها على مستوى تظاهراهتا اإلقتصادية 

فية أو على مستوى اهلدف من إقامتها، ويضاف إىل ذلك أمهيتها ابلنسبة للمنطقة وطابعها واإلجتماعية والثقا

احمللي أو اجلهوي أو الوطين، فهناك وعدات تقتصر على بعض القرى واملدن الصغرية، إن مل نقل على بعض 

ة سيد أحممد بن عودة القبائل مما جيعل أمهيتها حمدودة حمليا، يف حني أن هناك وعدات ذات طابع وطين مثل وعد

 إذ تستقطب أعداد كبرية من الناس ذوي مستوايت ثقافية خمتلفة ومن مجيع أحناء الوطن.

 عرض المنطقة )بلدية سيدي أمحمد بن علي(: -1

مرت  2315مرت من عاصمة الوالية غليزان وعلى بعد  2015تقع بلدية سيدي أحممد بن عودة على بعد       

مسيت كذلك نسبة إىل الويل الصاحل  2كلم  28900هلا إداراي، ترتبع على مساحة قدرها  من دائرة املطمر التابع 

 سيدي احممد بن عودة.

وهي حمدودة من قبل: يف الشمال بلدية غليزان ودار بن عبد هللا، ويف اجلنوب بلدية واد األبطال )معسكر(،        

 بن داود وعني الرمحة.  ويف الشرق بلدية سيدي لزرق ووادي السالم ويف الغرب بلدية

 املناخ والتضاريس:

تتميز ابملناخ اجلاف واحلار صيفا وابرد شتاءا مما جيعل املنطقة صعبة للعيش والتنمية، ونقص يف الـأراضي         

 الزراعية ومبا فيها األراضي جبانب وادي مينا املاحلة.

 ي للمنطقة:السياق اإلجتماعي والتارخي  -2

بلدية سيدي أحممد بن عودة هي مركز ريفي قدمي أيخذ إمسه من حقيقة اترخيية متيز املنطقة يف العصور القدمية      

وتتعلق بشخصية دينية وهو الويل سيدي احممد بن عودة، سيدي احممد بن عودة ينتمي إىل عائلة إدريست من 
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ن علي ابن أيب طالب كرم هللا وجهه وقد ولد سنة املغرب الذي ينحدر أصله من فاطمة الزهراء رضي هللا عنها وع

سافر من زاوية (1)هـ وكان من كبار األولياء الصاحلني ابملنطقة، ولقد لقب هبدي زمانه.1034هـ وتويف سنة  972

ن مكاان للمأوى والغذاء إىل أخرى وقام بنقل زاوية إىل وادي مينا ولذلك  غرض ديين ودفاع ضد العدو وحس

 للفقراء.

 حوليات اإلحتفال: -3

مع بداية كل خريف حتتفل قبائل أغليتا بوعدة سيدي احممد بن عودة اليت تدوم ألربعة أايم كاملة من يوم         

الثالاثء إىل يوم األربعاء لكن التحضريهلا يبدأ من يوم السبت، حيث تتهيأ العائالت بنصب اخليام الكبرية 

 األفرشة داخل اخليام وحتضري أواين الطبخ واألضحة.والصغرية يف الساحة املخصصة لذلك ووضع  

 إعالن موعد الوعدة:-أ

عرش لقبيلة أغليتا يلتقون  25ال يتم  اإلعالن إال بعد اإلجتماع الذي يعقده مشايخ القبيلة املتكون من          

تماع املذكور ينتشر  مجيعا يف جلسة واحدة خيرجون من إجتماعهم بتاريخ اإلنشغال ابلوعدة، وفور إنتهاء  اإلج

اخلرب ويصل إىل أغلب الدواوير واملداشر، وقد يعتمد يف نشر اخلرب على أحفاد وخدام الويل حيث يرسلون 

متسابقني حيملون الركيزة وهو يف الواقع عصا خشبية واليت سيتم إستخدامها بعد كركيزة للخيمة )اخليمة الصوفية(، 

دة إبستخدام الغايطة والبندير وحيصلون على املال واملساعدات واحملارم متر عرب مدينة غليزان معلنة اتريخ الوح

املعطرة بينما تقوم جمموعات أخرى إببالغ املواطنني ابلترباح يف األسواق األسبوعية للقرى والبلدايت األخرى لتبليغ 

 اإلحتفال.أفراد أسرهم الذين استقرو يف مجيع أحناء البالد وحىت ابخلارج الذين ال يفوتون حضور  

 

 

 
املؤرخ يف  2972حممد بوغرارة، وعدة سيدي احممد بن عودة، موعد سنوي للفرحة والكرم والرتاث، اخلرب اليومي، العدد  -(1)

21.09.2001http://elkhabar.com  15:30على الساعة  6/05/2019يوم 

http://elkhabar.com/
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 يوم الوعدة:  -ب

مع االزوار ، ليهتم هبم سكان الزاوية املعروفون  25يف ذلك اليوم يتم تقدمي قبيلة اغليتا مع عروشها           

خبدمتهم وإطعامهم، ويتم تزيني ضريح الويل سيد احممد بن عودة وإعادة طالئه من اخلارج وحياط القرب بقطعة من 

ديل وجمموعات من الطلبة لتالوة القرآن، وخارج الضريح هناك الفرق الشعبية البدوية القماش جديدة ومطرزة ومن

 واملدنيني.

 خياطة اخليمة:  -ج

 فيما يتعلق ابلتقاليد املوروثة ألكثر من مخسة قرون مت إجراء اخلياطة يف اخليمة يوم األربعاء.

نها على شكل هالل، وهذا له معىن رمزي ال يتم نسج قطع القماش من شعر اإلبر اخلام، ويتم جتميع كل م       

 خيتلف عن اهلالل القمري رمز السنة اهلجرية واإلسالم والعروبة والعلم اجلزائري.

 اخلياطة هلا تتم يف مشهد جذاب من اإلحتاد واملساعدة املتبادلة والود.      

 .يتم نسجها خبيط كبري "اخليط" وإبرة كبرية "املخيط" مقدمة من إغليتا      

مث تنقل ااخليمة وترفع لرتكيبها إلستقبال الضيوف إىل جانب ااخليام البدوية لطهي الطعام واللحم من طرف     

 النساء، وتستعمل ليال ملبيت أفراد العائلة.

 الضيوف والزوار:  -د

لصلصة )الكسكسي( حيث يقدم للزوار يف وعاء كبري مغطى ابللحوم ومزخرف ابلبيض والزبيب مقدم إما اب       

احلمراء أو اللنب والعسل سوى إلكرام الضيوفالوافدين كمناسبة إللتقاء األقارب واجلريان واألصدقاء ويتوىل مهمة 

 إطعام الزوار أهل الزاوية ألهنم من ساللة الويل واخلدام املقربني.

ة القرآن والتوجه حنو وعند اإلنتهاء من األكل جيتمع الشيوخ من مجيع أعراش سيدي احممد بن عودة  لقراء      

 الزاوية جلمع التربعات أو الزايرا هلم.
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 اخلميس:  -هــ 

يف هذا اليوم يتم إرسال فارس من كل عرش من أجل املشاركة يف الفنتازاي والتنافس بني الفرسان الذين         

رق الشعبية على اخلف( وعلى اجلانب تعزف الف -الربنوس -يرتدون أفضل مالبسهم التقليدية )العمامة التوتية

أنغام البدوية واآلالت املوسيقية وتتباين ألوان الربانيس بني كل فرقة وأخرى اليت تّدل على القبائل واألعراس مث 

 عرض اجلياد والتباهي هبا حول الزوار واأللعاب ابلعصي، اللعبة األكثر إنتشارا يف االغرب اجلزائري.

 سوق الربح:   -و

مجيع الشيوخ والطلبة يقرؤون القرآن حول الضريح  جيمعون الزايرا واملال مث يلتقي شيوخ قبيلة غليتا يف          

مكان كبري مقابل ساحة الزاوية لتسوية النزاعات وتوحيد األعراس وإنشاء املدائح الدينية والرتاتيل )احلضرة( فإهنا 

دي والروحي للوعدة، ويف نفس اليوم تتكثف الزايرات إىل ضريح من تتعاىل من خمتلفاخليام لتمزج بني الطابع املا

طرف سكان احملليني أو الوافدين يف تتابع متسلسل غري متناهي للحصول على االربكة ومنهم من  يفضل زايرة 

 السوق التقليدية لشراء مواد إستهالكية أو صناعات تقليدية )السويقة ابلتعبري احمللي( الذي يقام على هامش

 (1)الوعدة، حيث يعرض فيه التجار املتنقلون بضاعتهم املختلفة يف مشهد يعيدك إىل األسواق التقليدية القدمية.

 أماكن الزايرة:  -4
 بعد إعداد اخليمة يتعرف الزوار ويتوجهون إىل أماكن خمتلفة مثل:        

الزائر بعد تسلق التل وجتاوز )حجر البكاء( نثل هي الوجهة األوىل اليت تثري إعجاب أ/ جبل سيد عبد القادر: 

أخريا إىل ضريح الويل الصاحل سيدي عايك جالسا على قمة الصخرة )وفقا ملا قاله الشيوخ وكبار السن أبن هذه 

 الصخرة أسقطت قطرات ماء أعطت نظرة يف هذا املكان وما مسح لسيدي أحممد بن عودة للراحة.

 
(1)- http://elchab.Alg.edu/t.998 

http://elchab.alg.edu/t.998
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الكبرية يتوجه الزوار إىل مصدر املياه أو العني "املاحلة" لإلسرتخاء والوضوء وهذا  بعد تسللق الصخرة ب/ املاحلة:

املكان كان يقصد الويل سيدي أحممد بن عودة قبل الصالة للوضوء واإلعتكاف والتأمل وإتضح أيضا بشهادة 

 زائني هذه العني أهنا تساعد يف شفاء األمراض اجللدية.

العبادة"  وهو كهف حتت األرض يقرأ فيه الطلبة القرآن يوم الوعدة يقال أن يذهب الزوار إىل "ج/ العبادة: 

الرجال الصاحلني وحفظة الفرآن كانوا يتخضونه قدميا مكان لإلعتكاف والتأمل وهو يقع على الضفة اليمىن لنهر 

 مينا.

حلفل أو  التتويج وتكون تسمى ابلفاحتة أو ابملعروف وتتم هذه املرحلة عند إختتام االدعاء عند اإلختتام:  -د

عادة بعد صالة اجلمعة ويف بعض األحيان مع صالة العصر يف ساحة الوعدة "الطحطات" وتشكل دائرة كبرية 

تبدأ ابلشرحية املشرفة على الزاوية والشيوخ األكثر تقدما يف السن واألعيان يتقدمهم مقدم الزاوية ابإلضافة إىل 

ومون بقراءة سورة الفاحتة بصوت مرتفع وابلدعاء للعباد والبالد ابخلري ويرد شيوخ األعراش املشاركة فيالوعدة يق

عليه احلاضرين "آمني" وابلرب واإلحسان إىل سائر املسلمني مث يفرق اجلميع متفقني على نفس املوعد أو الوعد من 

 السنة املقبلة إن شاء هللا وهتنئة بعضهم البعض بنجاح الزايرة.

إن هذا الدعاء اخلتامي يعترب قامسا مشرتكا بني كافة الوعدات ألنه يف كثري من احلاالت وال سيما أوقات         

الكوارث واألزمات يشكل هدفا أساسيا جلموع الوافدين الذين يغتنمون هذه الفرصة اليت تعرب عن التالحم 

 واخلري لكل املسلمني يف خمتلف األماكن.  والتسامح بني العروش والقبائل وطلب الصرب واإلستقرار للعباد
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 الولي سيدي امحمد بن عودة )مولده ونشأته( *

إمسه الكامل هو أحممد بن حيىي بن عبد العزيز ويكىن بسيد احممد بن عودة نسبة إىل مر بيته عودة  إمسه ونسبه:

علي علي حاليا بوالية غليزان(،  بنت سيدي أحممد بن علي اجملاجي املعروف اببن اهبلول )بلدة سيدي أحممد بن

 (1)صاحب زاوية جماجة )قرب بلدة تنس حاليا والية الشلف( اليت كانت مركزا للمجاهدين يف سبيل هللا.

 نسببه الشريف حسب الشجرة املنقولة من ضرحيه:

سيدي احممد بن حيي بن عبد العزيز بن سيدي علي بن حيي بن راشد بن فرقان بن حسني بن سليمان بن        

أيب بكر بن مومن بن حممد بن عببد القوي بن عبد الرمحان بن ادريس بن امساعيل بن موسى الكاظم بن جعفر 

كرم هللا وجهه وفاطمة الزهراء بنت الصادق بن حممد الباغز بن علي زين العابدين بن احلسني السبط بن علي  

 حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم".

 مولده ونشأته:

هــ بنواحي واد مينا  والية غليزان حيث ترىب وترعرع يف حضن والده  972ولد حممد بن عودة يف شهر رجب عام 

اجة فتتلمذ على يدي الشيخ سيدي حيي األصغر وتعلم القراءة والككتابة على يديه وعندما شب دفع إىل زاوية جم

سيدي احممد بن علي اجملاجي وأخذ عنه االتفسري واحلديث واألصول واملنطق والبيان كما أخذ عنه يف الفقه 

هــ وما لبث أن غادر الزاوية إبجتاه مسقط رأسه مث انتقل إىل  1008والتوحيد وغريها إىل غاية إستشهاد شيخه 

 سيدي عبد القادر بن حممد امللقب بسيدي الشيخ وغريه من  العلماء.  الصحراء اجلزائريثة فأخذ عن الشيخ

وقد كانت من نتيجة السفر والتنقل بني الزوااي هو التضلع سيدي احممد يف شىت العلوم من حديث وتفسري       

 وفقه وغريها كما أضفى على هذا التضلع طابع الزهد وسلوك املتصوفني.

 

 
 

(1) -http://blogspot.com 13 :30h 2019 . 

http://blogspot.com/
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 إشتغاله ابلتدريس:

أن إرتوى سيدي أحممد بن عودة من املعارف املختلفة عاد إىل مقط رأسه حيث أسس زاويته اليت بعد       

أصبحت مركز إشعاع ديين وإصالح إجتماعي وجاد ضد األعداء ومأوى إلطعام الفقراء وعابري السبيل وتتكون 

رونه حىت أصبح يلقب مبهدي من خيمتني، أكسبته هذه الزاوية شهرة كبرية، فكان له أتباع كثريون حيرتمونه ويقد 

زمانه لزهده الشديد، فقد كان من عاداه مكابدة الليل ابلقيام والنهار ابلصيام ومل يكن يف الدنيا زوجة وال ولدا 

قط، وبلغ من زهده يف الدنيا أن حفر خمبأ حتت األرض كان خيلو للعبادة فيه وال يزال هذا املخبأ ليومنا هذا 

 ويسمى "العبادة".

 وفاته:جهاده و 

إشتهر سيدي احممد بن عودة ببطولته يف مكافحة اإلحتالل اإلسباين يف شواطئ تنس، مزغران، واملرسى       

 الكبري بوهران.

فمنذ كان تلميذا ساهم إبطعام اجملاهدين بثغر تنس كما رفع لواء اجلهاد لرفع احلصار عن مدينة مستغامن اليت       

 حاصرها الروم.

وكانت له نوبة للحراسة والرابط على الساحل البحر بوهران حلراسة املدينة من اإلسبان وقاد سيدي احممد بن      

 (1)م.1580و  1517بني سنة    عودة عدة معارك ضد اإلسبان وذلك ما

ختليدا هلذا الويل الصاحل أمر الباي الرتكي حممد الكبري بناء مشهد على ضرحيه وأوصى حبرمته وعم التعرض ملن جلأ 

 إليه حبال من األحوال، وقد عفا الباي عن كثري من خصومه الذين فروا إىل هذا الضريح..

مر إىل يومنا هذا ويسمى وعدة سيد أحممد بن عودة يف كل سنة وقد أقام أتباعه بعد ذلك حفال كبريا إست      

 )أواخر شهر سبتمرب أو بداية أكتوبر(.

 
(1) - http://albordj.blogspot.com13 :30h 15/05/2019. 

http://albordj.blogspot.com/
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لعبت وعدة سيدي احممد بن عودة كظاهرة سنوية تقاك كل عام دورا حيواي يف تراث اجملتمع الال مادي وساعدت 

عرب جيل، وأخذت مكانة هامة يف سياقها  البيئة الريفية البسيطة واملنطقة النائية على إحيائها وترسيخها جيال

التارخيي والثقايف واإلجتماعي حيث عملت على وظيفة التمسك اإلجتماعي داخل املنطقة والتسامح بني عروش 

القبيلة وإبراز خصائصها املتميزة عن اجملتمعات األخرى األكثر متدان، وعلى الرغم من تعدد الطقوس وتنوع عاداهتا 

ن، إاّل أهنا ذات خصائص موحدة تنتسب هلا وتقيم هلا اإلحتفاالت والسيما لألحفاد الذين يف كثري من األحيا

 ينتسبون للجد املشرتك يرون فيها ترااث شعبيا تركته األجيال السابقة أمانة يف رقاب األجيال احلالية.

 : خالصة

للوعدة دور كبري يف حتديد هوية اجملتمع ال سيما الريفي منه والذي تظهر فيه العادات والتقاليد بشكل جلي إذ      

يعتمد على البساطة والعفوية حيث تدعم هذه الظاهرة التماسك اإلجتماعي بني األفراد وحتافظ على املوروث 

ة واإلجتماعية والثقافية اليت تغريت بتغري العوامل املؤثرة الشعيب من اإلنداثر، يتعدى دورها إىل اجلوانب اإلقتصادي

فيها حسب املراحل التارخيية املتعاقبة اليت مست اجملتمع اجلزائري يف خمتلف جماالته وميكن اإلشارة إىل املوروث 

ابلغة، الثقايف اليت يزخر هبا اجملتمع عكسته هذه املمارسات اليت استمرت ودامت على مر الزمن وأخذت أمهية 

وخري دليل على بقاءهذه الظاهرة وإستمرارها يف إعادة إنتاجها بكل مراحلها وتقاليدها األساسية من جديد عرب 

خمتلف الرتاب الوطين خاصة الغرب اجلزائري وأصبحت تعترب مورواث ثقافيا تناقلته األجيال وحافظت عليه إبحيائها 

 سنواي كل موسم.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــةمـــخاتـ



 خاتمة

 

 

 :خامتة

ثقافة الشعوب املتداولة بينهم واملنقولة الثقافة الشعبية أو الفولكلور أو املوروث الثقايف مرتادفات ملقصد واحد هو 

 من جيل إىل جيل وحمفوظتا شعوراي أو ال شعوراي.

كانت الدراسات كثريا من اإلهتمام ابلتاريخ السياسي واإلداري وطغيان ذلك على التاريخ الثقايف        

اإلجتماعي واإلقتصادي اإلجتماعي، وهذا ليس تقليال من شأن التاريخ السياسي واإلداري فالسياق االسياسي و 

واإليكولوجي هي اليت تنتج الثقافة الشعبية يف إطار الرتاكم التارخيي وألن أساليب احلياة احلياة احلديثة هتدد 

املوروث الشعيب ابإلنداثر، وبساطة احلياة الريفية ونقائها وعلى إثر ذلك فإن الرتاث الشعيب دائما يبتعد عن املدن 

، ومنه نستخلص من هذه الدراسة ضرورة إجراء املزيد من البحوث للكشف عن املوروث الكبرية املواكبة للعصر

 الثقايف والتعريف ابحلياة الريفية البسيطة. 

ومن خالل تقدمينا لظاهرة الوعدة الشعبية يف اجلزائر وجب إستخدام فن الدعاية واإلعالن ألنه من األنشطة       

ألفراد يف الرتويج وإيصال الرسائل اإلشهارية والدعائية، وال ميكن ااإلستغناء عن اإلعالمية الفعالة وأداة إتصال بني ا

امللصقات اإلعالنية اليت تعترب دعامة وأقرب وسيلة ألفراد اجملتمع بكل شرائحه تساعد على تنظيم حياة الفرد وتلبية 

مستوى األنشطة اإلعالمية يف  حاجياته، ونستخلص من هذه الدراسة ضرورة تطويرالتصميم اإلعالين وتوظيفه على

مجيع اجملاالت خاصة الثقافية وإسهامه يف احملافظة على املوروث الثقايف الشعيب والرتويج له عن طريق امللصقات 

 اإلعالنية يف نشر الرسائل اإلشهارية املوجهة للجمهور بغرض إعالمهم عن خدمات أو منتوجات أو مناسبات.
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