


  
 بسم هللا والحمد لـــھ

بكل انحنـــاء وتواضع أھدي ثمرة عملي وعصارة فكري إلى التي كــرم هللا 
إلى من كانت سندي وقت حاجتي إلیھا مكــانتھا ووضــع الجنــة تحــت قدمیھا 

إلى التي سقتني المحبة وساندتني  بكلماتھا وعباراتھا المشجعة لزرع اإلرادة فیا 
مرأة إأعظم  أغرقت عــلي فیض حبــھا فأنـارت حیــاتي في صبــاي ورشــدي إلى 

الوجــود إلیك الوالدة الكریمة  ى ما فيسیدة عالمي  إلیك یــا أغلـفي الكون إلى 
 وأدامك لي  لي وحفظك"مــا جمیلة " رعاك هللا 

التي ترعرعت على یدیھا الكریمتین إلى من إلى واضعة حجرة األساس في حیاتي 
علمتني أن أرتقي ســلم الحیاة بحكمة وصبر إلى التي كبرتني على التربیة والطیبة 

ح من أجل الوصول إلى وإلى من علمتني معنى الصبر والتحمل والكفاالطاعة 
 . ورعاك"مایـــــا" حفظك هللا لــي  إلى مربیتيغایتي إلى غالیتي 

 وخاصة خالتي فایزة ئلة الكبیرة إلى الخاالت إلى كل العا

  إلى أعظم رجلین في حیاتي سندي في حیاتي إلى أخوي الغالیین ربیع وبلقاســم

األخرى التي ال مثیل لھا  عائلتيإخوتي وإلى عز الدین ولخضر وأمال وسامیة 
  حفظكم هللا لي ورعاكم 

  المدعوات ب جماعتي: كل صدیقاتي وأخواتي عائلتي الصغیرة  إلى

دالل،إسمھان، ،ابتسام،أمنة،حنان،أسماءحبیبة،،تینھناننسیمة،صبرینة،سھیلة،
،سعدیة،حیاة،إیمان،،صحر،ھدى،شیماء،صوریة،میلودة،سعیدة،مریم،أمینةسمیرة

 حلیمة،إلى أصغرنا سناء،یمینة، زھیرة،نھلة،شھرة،عالیة،
 ، دنیــا أمال،أمیرة،جھینة،إیناس

،رومیسة،وسیلة،إیمان،سارة،خیرة،سعادة،عفاف،الكتكوتة مروةسھام،إلى الغالیات 
 وكل كتاكیت العائلة  إلى آمة الرحمان، رانیا،التوأم ذكرى ونجلى

 حمالوي إلى صاحبة فكرة الموضوع ریــمة

  .إلى األستاذة المشرفة منصور كریمة وجمیع أساتذة فنون العرض ولجنة التخرج 



 
 من سورة لقمان  12قال تعــالى : "وقد آتینا لقمان الحكمـة أن أشكر هللا" اآلیة 

"من لم یشكر الناس لم یشكر هللا " رواه قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : 
 اإلمام عبد هللا بن أحمد .

شكــرا � أوال وحمدا لھ على نعمــھ الذي وفقني على  تمكیني من إنجاز ھذا 
 وأعانني علیھ بالصبر والذي ھو مفتاح كل األعمال .العمــل 

أتقدم بالشكر والعرفان وأسمى عبارات التقدیر واالحترام إلى جمعیة الثقافة 
 واإلصالح وجمعیة اللة منصورة  وجمعیة القصر بورقلة . وإلى الدكتور

 بجامعة قاصدي مرباح . صحراوي محمد

 إلى سكان القصر العتیق .

خولة زكري و فاطمة یمیني مساھمتین في جمع معلومات المذكرة  إلى الطالبتین 
إلى األستاذة المشرفة التي لم تبخل علي بنصائحھا وإرشاداتھا القیمة منصور 

آیت عبد األساتذة المساھمین في عملي ھذا بن أحمد سھام ووإلى كل   كریمة
 .القادر 

دفعة  ا وثائقیة تخصص سینم سترالجنة تخرج شھادة الم و أساتذةجمیع إلى 
2018 . 
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 مقدمـــــــــة 

المحورالرئيسيللقوافلالصحراويةوإحدىأهممراكزاإلشعاعورقلةمنطقةتشكل

إرثربتزخحيث،الجزائريالجنوبفيالواحاتعاصمةوهيالثقافيفيالجزائر

وتتميزالمنطقة،ليةلكييكوننهجايستقيبهخلفتهاألجيالالسالفةلألجيالالحاعريق

ومايعبرونعنهمنآراءومشاعرتالناسوتقاليدهمعاداالذييشملالتراثالشعبيب

 عوأفكار جيل يتناقلونها جيل والتقبر الورقليكالعادات العرس في المتوارثة ،اليد

وطريقةاحتفالهمبجلالمناسباتالمختلفةكاألعيادالدينيةوكذلكيتكونالجزءاألكبر

البطولية،واألساطيرمنالتراثالشعبيمنالحكايةالشعبيةوقصصالجنال شعبية

وهتهاألخيرةتحتلحيزامهمامنتراثاإلنسانيةومجتمعاتهاكـــــــافة.

أي من تماما كانتخالية زمنية لحقبة األهم التاريخي المصدر األساطير وتعتبر

مصادرمكتوبة،كماكانتخاليةمنكلشكلمنأشكالالكتابةلذلككانتاألساطير

ليستاريخهاالعاديالشعوبولكنوكانتهينفسهاتاريخدالشعوبكلهاموجودةعن

بلتاريخهاالمقدس.

ولهذاجاءتهذهالدراسةالتيقمتبإجرائهاعلىعينةمنالمجتمعالورقليوهو

مجتمعالقصرالعتيقوالذيينقسمإلىثالثعروشوهيعرشبنيإبراهيم،عرش

يثشملتدراسةعاداتوتقاليدواألفكاروالتصرفاتبنيسيسينوعرشبنيواقينح

لنهايته كللوأساليبالتمسكبها،ودراسةميدانيةللعرسالورقلياألصيلمنبدايته

العروش،وفياألخيرخصصتدراستيعلىعرشواحدمنالعروشالثالثوهو

رث،وهيتراثشعبيشفويمتواعرشبنيإبراهيمصاحبأسطورةاللةمنصورة

 القصر)عرشبني سكان بها يقوم قديمة عادة وهي تقريبا قرون ثالث إبراهيممنذ

وارتباطهذهالجماعةبهذهيوحيبتمسكمعينةمماخاصة(وتمارسكلعامبطقوس

إلىبقيتاحتفاليةاللةمنصورةمستمرةفوالتفاهمفيمابينهمفياآلراءواألفكارالعادة

، هذا المجتمعالورقلييومنا التقليديةفهذا ثقافته الميزةتتجلىفيالحفاظتميزه وهذه

المجتمعوتمسكه دليلكبيرعلىمدىإبداعية وهذا المتداولوالمتوارثعلىتقاليده

التيطرأتعلىالمجتمع واالقتصاديةوالثقافية التحوالتاالجتماعية ورغم بإنتاجه،
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بعد،وتمثلتحقيقذلكفياإلنتاجلمتسيطرعلىهذامازالتإالأنالكتابةالجزائري

واألسطورة التقليدية علىالثقافة فيمحافظتها كبيرا التيحققتنجاحا ورقلة منطقة

عامة،وقدوقعتهذهوارتباطشعبهابكلتجلياتالتقاليدوالعاداتوالثقافةالالمادية

التقليديةفيحياةمدىتواجدالثقافةبعدمادفعنيالفضولحولاسةاألنثربولوجيةالدر

فدفعني وارتقائها قدمها رغم األسطورة وقضايا مواضيع ،وأغرتني ورقلة مجتمع

تأثيروسائل الحظتفيالسنواتاألخيرة وقد ، الحماسإلىالبحثوالخوضفيها

فئة والسيما الفئاتاالجتماعية على فارضة التراثالمحلي على والعولمة االتصال

ناشئينالمتعلمينومحاولةإبعادهمعنأصولهموتراثهمالعريقإالأنسكانمنطقةال

ورقلةاليزالونيحافظونعلىثقافتهمالشعبيةالمحليةبكلاتجاهاتهاوعلىنوعمن

ثقافتهمالمحليةويظهرجليافياحتفاليةأسطورةاللةمنصورةاالحتفالياتالتيتعكس

براهيمبالقصرالعتيق.التييتزعمهاعرشبنيا
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  اإلشكالية:طرح 

التقليديةوعل الثقافة تتجلى فيما : التالية التساؤالت نطرح ذكره سبق ما ى

واألسطوريةفيمنطقةورقلة؟

  الفرعية:األسئلة 

o ماهوالتراثالشعبيالمحليفيورقلة؟

o العتيق؟محطاتالحياةالتقليديةفيمنطقةالقصرماهيأهم

o استمراريةاحتفاليةأسطورةاللةمنصورةسرمنصورة؟مامنهياللة

؟ العتيق عندبالقصر منصورة اللة بأسطورة االحتفال داللة هي وما

 سكانالقصرالعتيقبورقلة؟

ثالثالثقافةالتقليديةواألسطورة"إلىورجالنبين"بـوقدقسمتدراستيالمعنونة

..تطبيقينبوجاجانبنظريفصــول

تناولتالمتمثل في لمسات من التراث الورقلي األصيل: الفصل األول  قد وفيه

دراسة حول الثقافة التقليدية في ،والثانيدراسة حول منطقة ورقلةاألولمبحثين

معخالصةالفصل.منطقة ورقلة 

وفيهتناولتفي  الثقافة األسطورية في منطقة ورقلةوالمتمثلأما الفصل الثاني :

مبحثين األول المبحث دراسة شاملة حول الثقافة األسطورية في منطقة القصر ،

وفيآخرالفصلعرضتالعروس المختفية اللة منصورة،والمبحثالثانيالعتيق

استخالصالنتائجالجزئيةوالعامةالمستخلصةمنالفصل.

البطاقةللموضوعالجانب التطبيقيالمتمثلفيالفصل الثالث : والذيتناولتفيه

التقليدية الثقافة بين ورجالن الوثائقيالقصير وملخصالفيلم ، بالفيلم الخاصة الفنية

والمالحق خاتمةالموضوع، أخيرا التقطيعالتقنيللفيلموتحليلهثم ثم ، واألسطورة

عبارة هي والتي له التقليالمنجزة واللباس بالقصر المتعلقة الصور بعض ديعن

وصورالحتفاليةاللةمنصورةوتحليلالمقابالت.
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 : المنهج المتبع في الدراســة 

وعليهاستخدمتالمنهجالتاريخيلرصدأهمالمحطاتالتاريخيةللبحث،واستعنت

 بالمنهجالوصفيلوصفتقاليدورقلةووصفاألسطورة.

 :الفرضيـــات 

 فرضية األولى :ال

 البنية وطبيعة شكل أعطىإن الذي هو ورقلة قصر لمجتمع والثقافية االجتماعية

البنية أنطبيعة كما ، التراثودوامهوالتمسكبهواستمراريةاألسطورة استمرارية

التنظيميةالثقافيةالشعبيةلهذاالمجتمعهيالتيحددتطبيعةالبنيةالوظيفيةله،ومن

وتجلي عاداتوتقاليد البحثوجود يفترضهذا األساسيينهنا لدورهما اتأسطورية

 وهذابوجودعالقةجدليةتربطالتراثواألسطورةبواقعهمااالجتماعــي.

 الفرضية الثانية :

مجتمعالورقليإلىتغيراتفيسلوكهمللبنيةالتحتيةللقدأدتالتغيراتالتيمستا

استيطانالتراثفي أدىإلىضرورة مما األدائيفيالحياة حياتهموإلىونشاطهم

انصياعالفكراألسطوريوفتحهذاالتغييرانغالقهمبحيثأصبحوايتجهوننحووحدة

قانونية،سياسية،اجتماعية،اقتصاديةمتكاملةمعالمحيطالكلــيالجزائــري.

 : أسباب اختيار الموضوع 

 األسباب الذاتية :

ال هذا فيدراسة المثيروالغامضموضوعذوالطفضوليورغبتيالشخصية ابع

الثقافية.االجتماعيةاهتماميبالثقافةالشعبيةالتيتعدمنمواضيعاألنثربوبولوجيا

 األسباب الموضوعية :

قلةالدراساتالمتخصصةفيهذاالموضوعمنالناحيةاألنثربولوجيا.

منمتعمقةعلىتراثهالذيلميلقىإالالقليلحاجةالمجتمعالورقليإلىدراسة

 عنايةالباحثينوالدارسين.
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 : أهمية الدراسة 

o قةبهتبينقدسيةالمحافظةعلىالتراثالورقليوارتباطسكانالمنط.

o اللةمنصورةظاهرةمنالظواهرالثقافيةاالنسانيةتستدعيالدراسة

 والمحافظةعليها.

 : أهداف الدراسة 

o التعرفعلىثقافةمنطقةورقلةوتراثهاالالمادي. 

o .إبرازمدىاهتمامشعبورقلةبموروثهالثقافي

o الموروث من جزء باعتبارها المشهورة األسطورة على التعرف

 الثقافيفيالمنطقة.

o المجتمع في ووزنها دورها تبيان  منصورة اللة أسطورة وصف

الورقلي

o ودفعهم واألسطورية التقليدية الثقافة بأهمية القصر أهل توعية

 والمحافظةعليها.بالتمسكبها

 : الدراسات السابقة 

اشرةخوضفيأيدراسةالبدمنمعرفةالدراساتالسابقةالتيلهاعالقةمبقبلال

بموضوعالبحث علىاستيعابمختلف أوغيرمباشرة تساعد وذلكلتكوينخلفية ،

يف الباحثعندما يفرضعلى وتشعبها المعرفة فنمو ، به المرتبطة فيالعناصر كر

قتناعبأنعملههذاهوعبارةعنحلقةمتصلةبمحاوالتلقيامبأيدراسةأوبحثلإلا

فيشكلدراسات أخرىمجسدة أنتكونسبقتهجهود فكلعملعلميالبد كثيرة

 مع الدراساتندرةسابقة بين ومن دراستنا موضوع عن تتحدث التي األبحاث

الجزائريةالتياطلعتعليها:
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o كلودلفيستراوسفيكتابهاألسطورةوالمعنىاألولىدراسةال.

o ال الدراسة االجتماعتجلياتأسطورةثانيةألطروحة ليسانسفيعلم شهادة

 بجامعةقاصديمرباح.اللةمنصورةوأبعادهاالثقافية

o حتهورقلةحضارةورقلةالدراسةالثالثةللدكتورمحمدصحراويفيأطرو

 وتقاليدها.
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  مدخــل

التي تخص مجموعة ما  ات المادية و غير المادي ميراث المقتني وه التراث الثقافي

أو مجتمع ما لديه موروثات من األجيال السابقة و ظلت باقية حتى الوقت الحاضر و 

 . لألجيال المقبلة توهب

" في مضمونه تغيرا كبيرا في العقود  التراث الثقافيقد عرف تعريف مصطلح " 

تي وعتها األخيرة من لدى منظمة اليونسكو و يرجع ذلك جزئيا إلى الصكوك ال

على المعالم التاريخية و مجموعات القطع الفنية و  لثقافيا التراثاليونسكو و ال يقتصر 

األثرية و إنما يشمل أيضا التقاليد أو أشكال التعبير الحية الموروثة من أسالفنا و التي 

وصوال إلينا مثل التقاليد الشفهية و المعارف و  تداولنها األجيال الواحد تلو اآلخر

ات و المهارات في إنتاج الصناع الممارسات المتعلقة بالطبيعة و الكون و المعارف

الثقافي غير المادي , بالرغم من طابعه الهش عامال  الحرفية التقليدية يشكل التراث

الثقافي  العولمة المتزايدة , ففهم التراث مهما في الحفاظ على التنوع الثقافي في مواجهة

فات و يشجع على غير المادي للمجتمعات المحلية المختلفة يساعد على الحوار بين الثقا

الثقافي غير المادي ال تكمن في  ادل لطريقة عيش اآلخر و أهمية التراثاالحترام المتب

تمظهره الثقافي بحد ذاته و إنما في المعارف و المهارات الغنية التي تنقل عبره من 

وقد عرفت     جيل إلى آخر و القيمة االجتماعية و االقتصادية التي ينطوي عليها هذا

 لحضارة منذ القدم في مختلف عصور الحضارة اإلنسانية , ائر الجزا

ساعدت الجزائر على إيجاد موضوعات ثقافية ذات صبغة تراثية عالمية سواء 

 المادي منه أو غير المادي .

م لمنظمة اليونسكو خمسة  5102سجلت الجزائر إلى حدود معطيات أكتوبر سنة 

و للثرات العالمي الثقافي غير المادي و هي نقاط ثقافية ال مادية ضمن الئحة اليونسك

أهليل قورارة التقليدي و العادات المرتبطة به و الزواية الشيخية و المراسيم المتعلقة بها 

و بلدية األبيض سيدي الشيخ و المماراسات و المهارات و المعرفة المرتبطة 

راحة جانث بمجموعات إمزاد عند الطوارق وعادات و طقوس و مراسم السبيبة في 
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بالجزائر و المهارات الحرفية المرتبطة هي ثرات شعري و غنائي من منطقة قورارة 

الواحية الجزائرية التي تبعد عن العاصمة بإتجاه الجنوب الغربي بحوالي ألف كلم كان 

هذا النوع من الغناء منتشر في منطقة تيميمون و ما جاورها منذ القديم و كان يعرف 

أزنون ليحمل بعده االسم الحالي أهليل المشتقة من أهل الليل و البعض  قبل اإلسالم بإسم

يربطها إلى أن الكلمة جاءت من التهليل هلل " ال إله إال هللا " و األهليل هو عبارة عن 

نوع من الغناء الموروث بالصحراء الجزائرية تتناول كلماته المغناة سير الصحابة و 

أحد المختصين يعتبره من الغناء الصوفي المستلهم  األولياء الصالحين و هو ما يجعل

 من الطريقتين التيجانية و القادرية المنتشرتين في الجزائر و منطقة المغرب العربي .

أما في منطقة األبيض يسدي الشيخ هناك الزاوية الشيخية و المراسيم المتعلقة بها تم 

ئمة روائع التراث الشفهي تصنيف العادات الصوفية المتعلقة بهذه الزاوية ضمن قا

الالمادي لإلنسانية في الجزائر و قد عرفت هذه الزاوية ضمن قائمة روائع التراث 

الشفهي الالمادي لإلنسانية في الجزائر و قد عرفت هذه الزاوية إشعاعا روحيا في 

فترات من الزمن و كانت مقصد طالب الروحانيات و التربية الذوقية , و تسعى إلى 

على التراث و تعزيز القيم المجتمعية مثل حسن الضيافة و الممارسات  المحافظة

الجماعية كالتسبيح و تالوة القرآن الكريم و األغاني و الرقصات التقليدية و الفلكلورية 

 و ال سيما المبارزات و مسابقات الفروسية .

رق و أما الممارسات و المهارات و المعرفة المرتبطة بمجموعات إمزاد عند الطوا

هذا يعتبر تراث بين جوانب الجزائر و شمالي مالي و النيجر حيث ثم إدراج آلة إمزاد 

و ما يتعلق بها من مهارات ضمن الئحة التراث العالمي الثقافي الالمادي لإلنسانية 

تحت عنوان الممارسات و المهارات تعزفها النساء على آلة توس و توفر أنغاما 

الشعبية التي غالبا ما يؤديها الرجل في المناسبات مصاحبة لألشعار و األغاني 

االحتفالية في المخيمات الطوارقية و غالبا ما تعزف هذه الموسيقى حسب اإلعتقاد 

القديم إلبعاد األرواح الشريرة , و تحقيق آالم المرضى النفسانيين و تنقل خبرات 

شاد و المعرفة صناعة األمزاد من جيل إلى جيل و تنقل كذلك طرق العزف و اإلن

 الموسيقية شفهيا من جيل إلى جيل .
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أما بواحات جانت بجنوب الجزائر عادات و طقوس و مراسم السببية فيها هو 

احتفال تقليدي سنوي تراثي من أهم المناسبات السنوية العريقة , التي تحتفل بها 

رم طوارق الصحراء بالجنوب الجزائري الذي يصادف كل سنة اليوم العاشر من مح

حيث ترمز هذه المناسبة الى السلم المدني والســالم وااللتحام االجتماعي وتعود 

االحتفاالت إلى قرون القصريين العتيقين "أزلواز" و "الميهان" إلى جانب رمزية 

السالم , واإللتحام بين قبائل الطوارق , أما في تلمسان تم إدراج العادات والتقاليد 

طة بزي الزفاف التقليدي التلمساني في قائمة التراث والمهارات الحرفية المرتب

الالمادي على عادات تقتضي بأن ترتدي العروس بحضور أهلها وصديقاتها 

المدعوات فستانا تقليديا من الحرير الذهبي اللون , وتزين يداها بأنواع مختلفة من 

قريباتها  ىإحدنقوش الحناء كتعبير عن الفرح , ثم تأتي إمرأة مســنة غالبا تكون 

قفطان مخملي مطرز بشكل فني وجمالي و على وضع الحلي  ارتداءلتساعدها على 

 .وتاج مخروطي , وهذه العادات نقلت من جيل إلى جيل 

 

 

 

 

 



 

 األول الفصل
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آراء وأفكار ومشاعر هو عادات الناس وتقاليدهم وما يعبرون عنه من التراث الشعبي      

ال عبر جيل ، ويتكون التراث الشعبي من أسلوب وطريقة الحياة التقليدية  يتناقلونها جي

وتتمثل كذلك في المناسبات ،باألعياد الدينية  والطقوس المتوارثة  االحتفالوطريقة 

الشعبية...الخ   اتالحكايو واألساطير والقصص االعتقاداتواألعراس واألكالت وكذلك 

 . .هذه الدراسة على عينة من المجتمع الورقلي وهو مجتمع القصر العتيق  وقد ركزت

 

 منطقة ورقلة دراسة حول 

 : ورقلة قراءة عامة لوالية

تعتبر مدينة ورقلة من المدن الضاربة في التاريخ تم تأسيسها منذ القدم  فقصرها يعود 

القرون الوسطى ،حيث أثبتت تقارير المؤرخين التي خلصت في مجملها أن  إلىتاريخه 

  المدينة تأسست في العهد ما قبل التاريخ وقبل مجيء الرومان فالحفريات والرموز الموجودة

 خير دليل على ذلك .لى األبواب ع

ورقلة أو ورجالن أو واركالن هي أحد أهم الواليات الجزائرية المتدادها التاريخي فهي 

أحد أهم المدن في أول دولة إسالمية في المغرب العربي وكانت المدينة وقتها تسمى 

ديما حيث وراكالن لتتغير لكنة نطقها بالبربرية اآلن ب وأرجن أي بمعنى الرجل الحر ق

مدينة وراكالن أحد قصورها الصحراوية ثروة كبيرة من خالل  اجمع سكانها الذين عمرو

 .الخط التجاري الذي نشطوه مع إفريقيا العميقة وثانيا ألنها مصدر الثروة البترولية للجزائر

وسميت مدينة ورقلة حديثا والتي سكنت منذ فجر التاريخ وشكلت العاصمة اإلقليمية للجنوب 

لشرقي منذ الفترة العثمانية سميت والية الواحات إبان االستقالل وضمت جميع مدن ا

الجنوب الشرقي من األغواط شماال إلى تمنراست جنوبا لتكتفي بعد التقسيم اإلداري لعام 

بثالث مدن كبرى هي ورقلة عاصمة الوالية وحاسي مسعود القطب الصناعي  4891

كلم  928قطاب الصناعة تبعد عن العاصمة الجزائرية ب وتقرت التي تعتبر قطبا هاما من أ
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وال زالت آثارها القديمة والتاريخية راسخة في سكانها حيث تلمس الصبغة المتأصلة لتراثها 

بمجرد زيارة القصر العتيق الذي يتوسط المدينة المصنف ضمن التراث العالمي ومن خالل 

زيارتها الستة 
1
.                         

التسمية سبب
2 : 

اسم ورقلة مشتق من اسم السي الورقلي وهو من قبيلة بني ريق أول من قصد المنطقة  إن 

بها وهو من البدو الرحل ،ثم  أتت تسمية ورقلة من السكان األوائل بها وهم بنو  واستقر

الوركالن أو بنو الورجالن بحيث اشتق اسم ورقلة من ذلك وتعتبر هي عاصمة الواحات . 

رغم وقوعها في منطقة تزخر  اإلداريةلم تكن المدينة ذات أهمية كبيرة من الناحية 

، الطريق 18قع على مفترق طرق وطنية ) الطريق الوطني بترولية وزراعية وت بإمكانيات

صف والية حيث شهدت المدينة تغيرات مست كل  إلىبعد تصنيفها  إال( 80الوطني رقم 

 الذي بموجبه أصبحت مركز والية ونتج عنه : 4892 اإلداريالجوانب خاصة بعد التقسيم 

o إدارينسيج  إنشاء . 

o  تطوير النسيج االستعماري. 

o المحاور الرئيسية واألماكن الهامة  يئةته إعادة. 

هذه المجموعة من ،  استقبال عدد كبير للعمال من الشمال أحدث أحياء سكنية جماعية حديثة

العمليات مست جزء كبير من مساحة المدينة ، وكون المنطقة مصنفة كأهم قطب صناعي 

في الجزائر أحدث عدم تجانس في التركيبة العمرانية األمر الذي جعلها تعيش عدة مشاكل 

ناهيك عن مشاكل تقنية ناجمة عن رداءة نوعية السطح أي اجتماعية واقتصادية ،عمرانية 

  لميـــاه .صعود ا

 

 

                                         

 1
أكتوبر  04، تاريخ االطالع عليها   https://ar.m.wikipedia.orgنوفمبر ، 02بروستر كال ، موقع واي باك مشين ، نسخة محفوظة  

 55، العدد 0222
 . السابقالمرجع   2

https://ar.m.wikipedia.org/
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 : سكان ورقلة 

انقسم البربر خالل األلفية األولى قبل الميالد إلى عدة قبائل كانت القبيلة المعروفة ب عندما 

جيتول وهو رحالة ، ينتقلون من الصحراء والهضاب العليا ، ويعتقد بأن أصلهم من شرق 

ورقلة الناطقين أفريقيا وأثيوبيا على وجه الخصوص ، وال شك في أنهم أسالف سكان 

ثنية باألمازيغية اليوم . حيث يتميز سكان ورقلة بالتنوع الكبير من حيث األصول اآل

)العرقية( ولون البشرة ، فال عجب في ذلك فقد كانت منطقة ورقلة دوما ملتقى الحضارات 

والبوتقة التي انصهرت فيها أجناس عدة وفدت إليها من الشمال والجنوب والشرق 

 العناصر التي كونت النسيج البشري لمنطقة ورقلة هي : والغرب.وأهم

العنصر البربري: وهو أول من سكن منطقة ورقلة وهم قبيلة البنو ورقالن إحدى بطون 

قبيلة زناتة البربرية ،وهم الذين أسسوا قصر ورقلة العتيق الذي الزال عامرا إلى يومنا هذا 

لعالمة ابن خلدون حيث يقول : بنو واركال ولقد أطلقوا عليه اسم قبيلتهم وهذا ما أكده ا

. هؤالء إحدى بطون زناتة
3
  

ولدى سكان البربر لغة بربرية أمازيغية خاصة ، فالعائلة اللغوية )األمازيغية( حسب رأي 

أو غيرها من اللغات  جل الباحثين ، لغة حامية مثل اللغة المصرية القديمة )الهيروغليفية(

لهجة وأهمها  44: حيث يتفرع عن األمازيغية ما يقارب  غيةالحامية ، اللهجات األمازي

التارقية والتقبايليت )القبائلية( وتاشاويت )الشاوية( وتشلحيت )الشلحية( وتاريفيت )الريفية(  

 .في واحة سيوة المصرية والجبائلية والغدامسية والسيويةوالسوسية والزواوية 

أما اللهجة الورقلية )تقارقرنت( وهي لهجة أمازيغية زناتية قريبة من الشلحية ويتكلم بها 

  وبالضبط في منطقة القصر العتيق وانقوسةورقلة أمازيغ 

 

 

                                         

 057، ص5891، 5،ط  5، دار االكتاب العلمية ، بيروت ، لبنان، مجلد 7ابن خلدون ، كتاب ديوان العبر المبتدأ والخبر )مقدمة(، ج   3
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        المعطيات الجغرافية :

 واحة ورقلة :

عتبر تالعتيق(  ورقلة واحة رائعة جميلة ، تحيط بساتين النخيل بالمدينة القديمة )القصر

 ورقلة هبة وادي مية بفضل مجاريه الباطنية التي توفر مياه جوفية هائلة.

ابن خلدون كان يقصده فيما كتب مدينة ورقلة   وقد عرفت أهمية وادي مية منذ القدم ولعل

 حيث يقول فيها :

ويسمى  تمطيت إلىبوده ثم بعدها  ن فوهته نهر كبير ينحدر ذاهبا إلى وينبع مع النهر م

أن يصب في القفاز ويروغ في قفارها ويغور  إلىلعهد كير ، عليه قصورها ثم يمر لهذا ا

. وراكالنفي رمالها ،قصر ذات نخل تسمى 
4

 

 اخ :ــــــالمن

 درجة الحرارة :

درجة في  14مناخها صحراوي جاف ، ودرجات الحرارة بها مرتفعة صيفا حتى تتجاوز 

المتوسط ، وتنخفض شتاءا ، والسيما أثناء الليل ، فالمناخ هنا قاري يتميز بفوارق حرارية 

 درجة مئوية . 08حدود  إلى، يومية وفصلية معتبرة تصل 

 ار:ــــاألمط

ببساتين ي المتوسط وهي كغيرها من المناطق م فم 18األمطار  بندرةمناخ ورقلة يتميز 

الصحراوية ، تفتقر للغطاء النباتي الطبيعي ، ولكنها في المقابل غنية النخيل ، فهي واحة 

 بديعة المناظر .
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 الرياح الموسمية :

تهب على المنطقة عواصف رملية موسمية بين شهري فبراير وأفريل ، وتبلغ ذروتها في 

شهر مارس ، وغالبا ما تتسبب في خسائر فادحة تصيب الزرع والماشية ، ويبدأ الجو في 

 من شهر سبتمبر عندما يتغير اتجاه الرياح لتصبح شمالية شرقية ، وهي ابتداءالتحسن 

،وهي غالبا ما تكون محملة بشيء من الرطوبة فتعمل على  معروفة محليا باسم البحري

الجو ال سيما ليال .وكثيرا ما يرحب سكانها بهذه الرياح فهي تساعد على تلقيح تلطيف 

 نخيلهم ، كما يرحبون بالحرارة أثناء النهار لكنها عامال أساسيا في نضج ثمارها .

 جذور سكان ورقلة التاريخية :

إبان األلفية  التاسعة قبل الميالد ، ظهر بالمنطقة الصحراوية ، جنس من البشر قريبون 

أنثربولوجيا من سكان شمال أفريقيا الحاليين ،ومن المحتمل أن هذا اإلنسان األول الذي 

أطلق عليه اسم قفصي نسبة لقفصة وهو االسم القديم لقفصة الحالية في تونس . ويعتقد أن 

ية قادمة من بعيد ،وال يمكننا تحديد أصولها بدقة ويعتقد أنهم من أصل الحضارة القفص

شرقي ، شكلوا إحدى مكونات العرق األمازيغي انتشروا في البداية في الناحية الشرقية 

والوسطى ، ثم امتدوا نحو الصحراء . هذه المنطقة التي أثريت بروافد بشرية أخرى قادمة 

عظمية في مدافن وقبور ، أثبت البحث العلمي المتقدم من الجنوب فقد تم اكتشاف هياكل 

أنها لسكان زنوج نزحوا من الجنوب على أثر الجفاف الذي اجتاح الصحراء الكبرى منذ 

 .قبل الميالداأللفية الثالثة 

وظلت هذه الموجات البشرية تفد حتى األلفية الثانية . ولعل الغرامنتيون أسالفنا هم أول من 

أالف سنة ولكن تاريخ ورقلة ارتبط بقبيلة بني  7منذ ما يزيد عن  عمر هذه األصقاع

 وراكالن البربرية .

وتميزت هذه القبيلة بمختلف العروش التي تقطن بقصر ورقلة العتيق ، حيث تعتبر منطقة 

القصر بالمدينة من األحياء العتيقة التي يسكنها العروش اآلتية :)بني ابراهيم ، بني واغين ، 

 ( . بني سيسين
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  دراسة حول  الثقافة التراثية في ورقلة 

ها اسبة والتنوع الحضاري الذي عاشته أكإن العمق التاريخي الذي تتميز به مدينة ورقل 

ثقافة مميزة في جميع مناحي الحياة ورقلة هي سلطنة الواحات كما يسميها ابن خلدون  حيث 

والتقاليد التي تكون أكثرها في تحتوي  خصوصا على تراث عريق وبالكثير من العادات 

األعراس والمناسبات الدينية والختان والمولد النبوي الشريف  ورمضان واألعياد ، وقد 

تجلى ذلك واضحا في أشكال األلبسة التقليدية رجالية كانت أو نسائية  وفي األكالت التقليدية 

 ق )القصبة( :كل بميزته و تتم كل هذه العادات  بالتحديد في قصر ورقلة العتي

 اللباس التقليدي : 

: موروث أصيل الملحفة  
5

 

ويتميز هذا الزي التقليدي األصيل الذي طالما رافق المرأة الصحراوية خاصة في 

المناسبات السعيدة بألوانه الزاهية حيث يتكون ثالث قطع رئيسية هي السورية التي تصنع 

واع القماش وأغالها و الحزام من القماش الحريري وتملحفت التي تخاط من أجود أن

 الصوفي أوما يعرف ب تبشيت كما تقول السيدة فتيحة وهي إحدى خياطات منطقة .

 

لباس تقليدي أصيل الحولي :
6
  

عبارة عن لباس تقليدي يشبه كثيرا الملحفة التقليدية المتواجدة في أنحاء الجزائر وهو زي 

ه العروس في أحد أيام العرس خاص بالعروس والنساء المتزوجات فقط ،حيث ترتدي

التقليدي في ورقلة وهو يوم زيارة الولي الصالح المسمى ب سيدي بلخير الشطي ، ولو 

رجعنا إلى الوراء نجد أنه كان متواجد منذ العصور القديمة حيث تواجد مع تواجد اإلنسان 

 األول في المنطقة .

                                         

 5
 0257، تم االطالع عليها في  aps.dz@snd-infoموقع وكالة األنباء الجزائرية   
 . 122، ص  5895، سنة  0طارق عبد الرؤوف ، اللغة العربية المعاصرة  ، دار المشرق ، بيروت ، ط  6
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تقوم األمهات بتنظيفه وغسله يصنع الحولي من الصوف الذي يجمع من أضحية العيد بحيث 

من الشوائب ثم تغزله بعد ذلك تأتي عملية النسيج بالطريقة التقليدية . ترتديه العروس في 

أيام العرس وترتديه أيضا في األسبوع األول بعد العرس ، ويصبغ الحولي بخمسة أنواع 

لي األسود تقالي ، فيستعمل الحومن األلوان األسود واألحمر واألخضر واألبيض والبر

األخضر لزيارة األولياء الصالحين ويكون يوم الثالثاء و الخميس ، أما األحمر يلبس بعد و

أيام العرس ،واألبيض ترتديه نساء العائالت األحرار والمعرف أنها عائالت من أصل 

ملوك المنطقة وترتديه كذلك الفتاة المخطوبة التي يكون عرسها في تلك السنة وهذا حتى 

طبتها وال يتقدم لخطبتها أحد ، وأخيرا الحولي البرتقالي تلبسه العروس في تعرف بخ

 األسابيع األولى من العرس باإلضافة إلى األلوان األخرى في كل أسبوع .

 الخارجي :   

وهو الزي التقليدي الذي يلبس في اليوم الذي يكون خاص بالعريس والخارجي هو أحد 

رتديه العروس في اليوم األخير من رحلة الزيارات لألولياء أعالم الزي التقليدي الورقلي ، ت

الصالحين لكي تتميز به ألنه يحتوي على ثالثة ألوان مختلفة األحمر،األبيض،واألخضر مع 

حزام أبيض ، فكل هته األلوان ترمز الى لون علم الجزائر وفي هذا اليوم تقدم أصباق 

وهذه تعتبر األكلة المفضلة في العرس الطعام المميزة الكسكسي أو الطعام بالمرق ..

 التقليدي.

 البرنوس : 

وهو اللباس التقليدي الخاص بالعريس يتكون من البرنوس من صوف أبيض والبرنوس 

الثاني من الوبر أحمر وأسود باالضافة الى سروال عربي واسع وجيلية فوق قميص 

من قطن أسود   أبيض،ويوضع على الرأس طربوش أحمر به عمامة يوضع عليها خيوط

وفوق هذا الطربوش توضع ريشة،ويحمل بيده مروحة يرسم عليها علم الجزائر وعلم تونس 

 بواسطة الخياطة ويلبس مع كل هذا حذاء من الجلد يسمى بتميق .
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 لباس الطفل الصغير:

 جريكو :

وهو عبارة عن قطعة قماش من الصوف تفتح من الرقبة وال تخيط نظرا لشدة الطقس في 

المنطقة وتكون قطعة أخرى مربعة يلف بها من األطراف القدمين مثل القماش وتكون من 

الصوف ، كون الصوف عازل للحرارة وهذا اللباس يكون في األسبوع األول فقط بعد 

 والدة الطفل .

 لباس الطفل عند الختان : 

قة ورقلة لباس في جميع البلدان الجزائرية يمتاز لباس الختان باللون األبيض ، وفي منط

الختان عبارة عن سروال عربي وبرنوس ، ويكون الطفل في هذا اليوم كعريس. حيث 

يتكون لباس الطفل الصغير أثناء الطهور من عباءة بيضاء تطبع عليه يد طفل صغير 

مغموسة في الحناء أو في الزعفران وتوضع في ظهر العباءة في غالب األحيان أو تطبع 

ن ذلك يبعد العين عن الطفل وهذا حسب معتقدات وعادات أهل نجمة وهالل، ويقال أ

المنطقة في ذلك الوقت ،إضافة إلى ذلك يوضع على رقبة الطفل سلسلة فيها آية الكرسي أو 

الفاتحة .ويفضل بعض العائالت الورقلية ختان أبنائهم في منتصف شهر رمضان أو ليلة 

منه مع تقاليد خاصة  27
7

 

 : مشهورة في ورقلةاألكالت التقليدية ال

بالرغم من رياح العصرنة التي عصفت بمختلف مناحي الحياة اإلجتماعية ، إال أن المالحظ 

لدى العائالت الورقلية محافظتها على تقاليد توارثتها عبر األجيال وبقيت تراوح مكانها دون 

إضافات أو نقصان ، ومن ذلك فن الطبخ التقليدي الذي تشير بشأنه الدراسات 

نثروبولوجية إلى أنه من أساسيات المحافظة على الهوية اإلجتماعية ، فمنطقة ورقلة األ

تتمتع بعدة أطباق تقليدية مفضلة ألهل المنطقة مثل الكسكس بالبندراق أو السلق والملوخية 

والشخشوخة والعيش أو المردود ، كل من هذه األكالت الشعبية محببة على قلوب الشعب 

                                         

 نفس المرجع السابق   7
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هذه األكالت هي أكلتين تقليديتين ومشهورين جدا أال وهما الدشيشة  الورقلي ، لكن أهم

والمختومة ، حيث برع أحد المواطنين الورقليين وهو مالك لمطعم تقليدي في المزاوجة بين 

بين القعدة الورقلية واألكل التقليدي للمنطقة ، فالزائر لمطعمه بحي إفري ببلدية ورقلة 

دية التي تزين األرجاء ، منها القلل التي تحفظ فيها بعض يستمتع ببعض المصنوعات التقلي

المؤن وأباريق الشاي ، وكذا بساطة القعدة في حد ذاتها .المواطن برجال بناي هذا المواطن 

الذي بدأ حياته المهنية أوال ببيع الشاي ، المشروب الذي يسمونه السلطان آمن بأن أحواله 

المطعم اآلن ،وال يقترح هذا المطعم إال أكلتين ستتحسن يوما ما وهو ما جسده في هذا 

معروفتين في كامل أرجاء الوالية وهما الدشيشة والمختومة يقول بشأنهما  ℅488تقليديتين 

أكلتان ال تغيبان عن أي مائدة ورقلية على مدار السنة ، ومطلوبتان كثيرا سواء في المنازل 

أو في المطاعم 
8
. 

على نوع من العجائن ، األولى حسبما يدل عليها اسمها عبارة وتعتمد األكلتان في التحضير 

عن دشيشة ، وهي شبيهة بالفريك ، ولكنها أكبر حجما منه وتحضر بمرق أحمر ودوارة 

الغنم ، وتسمى باللهجة األمازيغية للمنطقة ب يوزان ، أما الطبق الثاني الذائع الصيت ، فهو 

شبه إلى حد التطابق المحاجب وتسمى المختومة ، وهو في شكله وطريقة تحضيره ي

المختومة ألنه يتم ختمها يعني غلقها بطرفي األصابع بعد حشوها ، وتحضر من الدقيق عن 

طريق العجن بالماء والملح فقط ، أما الحشو فهو عبارة عن بصل وجزر وبطاطا وشحم 

لمحلية )تكنيفت الغنمي ، هذا األخير هو سر بنتها . وتسمى المختومة باللغة األمازيغية ا

 أدونت(.

ومن المميز في الطبخ الورقلي هو الفلفل الحار ، وسرعان ما يتأقلم الصغير قبل الكبير مع 

هذه الميزة ، فمع كل طبق يقدم لألفراد إال ويوضع فوقه المنقوع والمعروف لدى سكان 

 أهل ورقلة عليها . باسم فلفل مرقد وهذه العادات  كبر الشمال

ال توجد فقط في مطعم برجال لألكل التقليدي ، وإنما في أغلب البيوت وهذه العادات 

الورقلية ، وحتى في المناسبات واألعراس ، ففي احتفاالتها يتم تحضير الدشيشة والمختومة 
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كذلك ، وأيضا أنواع محددة من الكسكسي وهو الذي يسمى الطعام السامط يعني كسكسي 

شخص  2888إلى  4888واراينيو حيث تتكون من  بدون تمر ويسمى باألمازيغية المحلية

 في عرس واحد ويجتمعون على قصعات واراينيو .

وحتى إن كانت أغلب األسر الورقلية تحضر الدشيشة والمختومة ، فإن العاملين في شتى 

 المجاالت ال يطلبون إال هذين الصنفين من الطعام )دشيشة أو مختومة (. 

أبدا ( على رأي أحد المواطنين مؤكدا أنه يعمل بعيدا ، ويقصد )فنحن ال نمل هاتين األكلتين 

هذا المطعم بأطراف المدينة فقط ليستمتع بطعم المختومة الورقلية 
9
. 

 األعياد الدينية  :  

 المولد النبوي الشريف :

حتى وان اختلفت عادات منطقه عن أخرى  في إحياء  مناسبات وأعياد معينة فان الراسخ  

في تقاليد مجتمعنا هو مجموع الطقوس التي تمثل تلك العادات و التي بقيت األجيال 

المتالحقة تحافظ عليها عبر الزمن . حديثنا اليوم عن مناسبة المولد النبوي الشريف في 

يتم تحضير مناسبة المولد حيث  واليات الجزائر الصحراوية . منطقه ورقلة  احد أهم

وبالضبط في سوق لحجر الشعبي وسط المدينة تكثر ة النبوي الشريف في األسر الورقلي

الحركة و تصبح كثيفة للمواطنين القتناء  حاجاتهم اليومية ومن المتالحقة تحافظ عليها عبر 

 الزمن . 

النبوي الشريف في منطقه ورقلة  احد أهم واليات الجزائر حديثنا اليوم عن مناسبة المولد 

 ةالصحراوية .ف إن كانت تعرف لدى العامة بعاصمة البترول،فهي في أعين أهلها مدين

والتمسك و المحافظة على ةصالاأل
10
 الموروث التقليدي المادي والمعنوي. 

 أهم أجواء وتحضيرات المولد النبوي الشريف :

                                         

 نفس المرجع  9
  السابقالمرجع مجلة المساء ،  10
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، التي عاده ما تسبقها لمة من نوع العائليةأوعيد يكمن في اللمة  اسبةمنسر أحياء أية أ إن

مثل ما تعرف في بعض جهات الوطن وهو مبلغ مالي  ةالتويز أو، بمعنى لم المال آخر

 لةالمولود( يكون جمع المال صبيحة لي شاءلتحضير)ع الكثيرةيغطي شراء المستلزمات 

المنزل الكبير،أي بمنزل الجدة الذي سيشهد اللمة  لسيده من أحيانا العمليةالمولد حيث تعهد 

، والذي قد يصل األخيربمبالغ متفاوتة ، ويجمع المال في  العائلةمساءا بحيث يتبرع أفراد 

لشراء المستلزمات، وهذا طبعا بعد  العائلةدينار ثم يعهد لرجال من  ألف 08حدود  إلى

 طوال اليوم، ةغير عادي ةالمنزل الكبير حرك أرجاءحتياجات وتبدأ تدب في إلبا ةقائم إعداد

جل ذلك تقسم أ.ومن  إلحيائهاعلى القلوب يتم التحضير  عزيزة مناسبةن أمما يوحي ب

تحضير صنف من  إليهاموكل ة كيف تستعد كل سيد أيضاعلى النساء والشابات  األدوار

في جو مشحون الظهر.. و ةطهي الطعام بعد صال ةو تشرع في عملي التقليدية األكالت

عشاء المولد ة التحضير لمائد أيبدة ، اليدين  أي براعة كل واحد حنة إلظهاربالتنافس 

 وأباريقون أوتاكظورت والسفوف و ةيكونوا المسقي والشخشوخ المائدةو على ، النبوي

 السهرة، وتستمر العائلة أفراد، بحضور جميع ةجانب المقروط والغريبي علىالشاي 

 . الشريفةمن الليلة  متأخرةلساعات 

 أهم أكالت المناسبة :

ن كان إوة المحلي ةالمسقي هو طبق الكسكسي باللحوم البيضاء أوالحمراء ،حسب اللهج

طريقه التحضير هي التي تصنع  أن إالفي الجزائر  ةالكسكسي طبقا موحدا في التسمي

 الفارق بين هذه الجهة وتلك .

المولد الشريف بلحم  ةفالكسكسي التقرتي تكون حباته خشنة بعض الشيء ويحضر لمناسب 

 متالحقة بتقرت. األجيالعبر ة جدا متوارثة تحديدا. وهذه عاده قديم األبيضالدجاج بالمرق 

حتفال بالمولد إلالتي تميز ال األطباقحار من  لفلوطبق الشخشوخة تحضر بمرق احمر والف 

عند  التقليدية األطباقزلن محافظات على عاده تبادل  ما ةالنساء في المنطقأن  إالالشريف 

 . الدينيةالمناسبات 
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 واليةجدا في  العريقة التقليديةالسفوف وتاكظورت أو الكعبوش هما نوعان من الحلويات  

 .ةورقل

عن سميد محمص مخلوط بغرس التمر والدهان العربي يعني زبدة من  ةالسفوف عبار

الجبن المستخرج من حليب الماعز،  أنواعو هي نوع من  الكليلة إلى إضافةغنم. حليب ال

يتم خلط كل المكونات للحصول على السفوف الذي يوزع على الجميع بعد عشاء ليله المولد  

 ةتحضر من غرس التمر المرحي المخلوط بفرين أخرىلدى جهات  ةتاكظورت وهي الطمين

ندي ويعجن بالدهان والكليلة وتشكل كويرات. ويوزع القمح الصلب والمسمى محليا ب أ

رزة هي الطعم الحلو .ويسمى هذا و ذاك كؤوس اتكظورت أيضا على الجمع وسمته الب

 المنطقة أهلعن فول يابس محمص في الرمل يعتبره  عبارةالشاي وحبات أون والتي هي 

وحلويات  أطباقبين  التقليدية القعدةوباقي المكسرات بألف مرة.. وهذه  الكاكاومن  أحسن

ذا كان في األسر إهازيج أهاليل وأ أيضان الكريم وتصحبها آيتبعها تراتيل القر المنطقة

ة طهور ألطفال العائل
11
. 

 األجواء الرمضانية في ورقلة :

الجزائر بلد غني بالعادات والتقاليد والجميل فيها أن كل منطقة تختلف عن األخري في 

د واألجمل فيها التمسك بها ، ولكل منطقة من بلدنا الحبيبة لها طقوسها العادات والتقالي

الخاصة بأهلها، ويقومون بها باستمرار ، وتتجلى معظمها في المناسبات واألعياد الدينية 

ومنها شهر رمضان الكريم ، حيث يستقبل سكان ورقلة الشهر الفضيل كأي منطقة مسلمة 

يب بالضيف الكريم ، فقبل اإلعالن عن الشهر بأيام تبدأ بالفرح والسرور واالستعداد للترح

االستعدادات كطالء المنازل وقيام النسوة بتنظيف معمق للبيت وإخراج األواني المخبئة 

 والخاصة بشهر رمضان أو شراءها جديدة .

كما تقوم النسوة بتحضير الكسكسي ألنه أكلة أساسية في السحور بعدما يتم فتله مع مجموعة 

لنسوة ويتم تخزينها لهذا الشهر، ويتم كذلك تحضير التوابل الرمضانية والتي يفضل من ا
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تحضيرها بالبيت مثل فلفل أحمر وثوم وكمون أبيض وحبة حلوة وبسباس ونجمة األرض 

 حيث تعطيها نكهة خاصة ال تقاوم  .’ وغيرها وتطحن وتوضع في الشوربة الرمضانية 

ب يستغل هذا الشهر لكسب مادي حيث يتم فتح محالت وعلى الجانب اآلخر تجد بعض الشبا

لصنع الحلويات الرمضانية كالزالبية، وقلب اللوز ، والمقروط ، والبقالوة وغيرها من 

الحلوى .أما عند اإلعالن عن شهر رمضان من طرف وزارة الشؤون الدينية تلك الليلة يقوم 

بعضهن البعض خاصة زيارة الرجال بصالة التراويح في المساجد، أما النسوة تزور 

األقارب والتبرك بالشهر الفضيل بالعبارة المشهورة )مبروك علينا وعليكم الضيف ، إن 

شاء هللا يدخل علينا بالصحة والعافية ، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية ( أو هناك من 

 يختصرها بمقولة صح رمضانكم 

يب ، عند آذان المغرب يكسر الصيام بتناول أما اإلفطار بورقلة يكون عادة بالتمر والحل

التمر والحليب ثم الصالة وبعدها تناول الوجبة األساسية والمتمثلة في الشوربة أو الفريك 

والبوراك المحضر في البيت ، باإلضافة إلى أطباق عصرية متنوعة يوميا كطاجين الزيتون 

ر المحلية والمصنعة، وبعد وطاجين الحلو ومثوم باإلضافة إلى أنواع السلطة والعصائ

اإلفطار يتوجه الناس كبارا وصغارا لصالة التراويح أما النسوة يتجهن إلى القعدة 

الرمضانية التي تكون فيها جلسات مرح وضحك أو مواعظ وتتناول الحلوى ، ثم يأتي 

السحور الذي يكون لدى األغلبية بالكسكس واللبن وهناك أيضا من يفضل ما تبقى من 

 ر.اإلفطا
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  العرس الورقلي التقليدي )القصر العتيق(الزواج ودراسة حول 

مجتمع القصر العتيق بورقلة يتميز بعادات وتقاليد جد متميزة نظرا لدقة التفاصيل ، التي 

يجب التقيد بها عند أداء أي تقليد أو معتقد شعبي ، فعند استكشافنا لموضوع الزواج و 

الحمل والوالدة ، من خالل مقابالت ميدانية مع الكبار من أهل القصر ، ظهر جليا مدى 

المجتمع بعاداته وتقاليده ، رغم التغيرات الحضارية التي تضغط للتغييـر.  تمسك أفراد هذا

حيث جاء اإلستكشاف االنثرو اجتماعي على عينة من المجتمع الجزائري وهو مجتمع 

القصر العتيق ، هذا الجزء االجتماعي الذي بمثله كل من العروش أو القبائل اآلتية : بني 

 ن ابراهيم ، بني واقين ، بني سيسي

هؤالء العروش لديهم عادات وتقاليد جد متميزة ، خاصة في تمسكهم الكبير بكل 

وكبيرة حول القيم واألعراف التي يؤدنها في كل مناسبة دينية كانت أو اجتماعية  صغيرة

مما يوحي بمدى ارتباط هؤالء القيم بهوياتهم ، وكذا الترابط الجميل بين أسرهم ، هذه 

قر لها الكثير من المجتمعات ، من خالل التكافل والتآزر الظاهرة التي أصبحت تفت

 .االجتماعي ، والحب ، والتقدير واالحترام المتبادل 

هذه العادات والتقاليد والتصورات التي يتطبع بها هذا المجتمع ، يتم التعرف عليها من خالل 

 عتيق بورقلة .استقراء ظاهرة كل من الزواج والحمل والوالدة لدى أفراد مجتمع القصر ال

 تنشئة البنت الورقلية:

تعتبر منطقة القصر من األحياء التاريخية العتيقة والعريقة التي تسكنها تلك العروش التي تم 

ذكرها مسبقا ، حيث يظهر فيها أرقى صور التنشئة االجتماعية المبنية على األخالق 

كان هذه المنطقة واآلداب الرفيعة الحميدة ، النابعة من تعاليم الدين اإلسالمي الذي يدين به س

والقيم السامية التي يساعد في غرسها مجموعة من العادات والتقاليد عن طريق اآلباء في 

أبنائهم وهذه القيم تساهم في تكوين أسرة محترمة قادرة على إعداد وتربية نشئ صالح ، 

 يساهم في تنمية مجتمعه ، خاصة لدى الفتاة الورقلية 

ته العادات والتقاليد التي تتوارثها من الجدة إلى األم إلى الحفيدة ، هذا التطبع التي تتطبع به

الذي ينتج عن التربية أو التنشئة اإلجتماعية المنتظمة التي تعرف بأنها كل ما ينقله الكبار 
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إلى الصغار أو األجداد إلى األحفاد إلى األبناء من معارف ومهارات وقيم ، من أجل 

تمعه صالحه وصالح مج
12
. 

وباألخص الفتاة التي يعتني المجتمع كثيرا بتربيتها ، ففي سن الست سنوات تلبس الفتاة 

الورقلية الملحفة و الشربوش والحلي )زينة التقليدية( وهي أخلخال ، تعالكن . وهكذا تمر 

الفتاة لدى مجتمع القصر من طفلة صغيرة غير مكلفة إلى شابة مراهقة ، يتعامل معها على 

ا امرأة راشدة ، من خالل توريث حرفة صناعة الزرابي التقليدية التي تعلمها لها أمها ، أنه

وهذه األخيرة تعلمها لها أمها بدورها ، وكذلك األمر بالنسبة للجانب الديني ، ففي أول صيام 

لها تساعدها األسرة على صيام الشهر بكل حب ورضا ، خاصة أمها التي تقوم بتحضير 

تساعد الصائم على إتمام رمضان بكل صحة وعافية من بينها )الفول ، أكالت مقوية 

السفوف ، تكظورت...( ورغم الحرارة الشديدة في فصل الصيف وقلة اإلمكانيات إال أنها 

تقاوم مثبتة بذلك أنها أصبحت امرأة قادرة على تحمل مسؤولية تكوين أسرة تساهم من 

ل من جدتها وأمها ، وتحثانها على الصبر والجلد جانبها في تنمية مجتمعها وتهينها لذلك ك

 ،وكذا األخالق الحميدة ، وحسن تدبير أمور بيتها ...

واألمر المهم جدا وهو عليها )الزوجة( طاعة واحترام زوجها ، وأمه وأبيه ...الخ ، وهذه 

 النصائح تكون على شكل قصص وحكايات هادفة تروى لألبناء .

 الزواج :

المجتمع ، ويخضع عند  تظهر فيه بنيةالذي قانوني الجتماعي وإلنظام االك ذلالزواج هو     

ه إلى األعراف والتقاليد التي تستمد من عقيدة هذا المجتمع ، وكذا المعايير والسلوكيات وئنش

االجتماعية واألخالقية . ولما ظهر اإلسالم أبطل كل أنواع الزواج التي ال تدوم إال لفترة 

يرة ، يطلب منها االستمتاع ثم تنقضي به ، ورفع من مكانة المرأة الوضيعة التي كانت صق

                                         

باريس ، ديوان المطبوعات الجامعية  طوالبي نور الدين ، الدين والطقوس والتغيرات )ترجمة وجيه البعيني( ، منشورات عويدات بيروت ،  12

 45، ص  5899،الجزائر  5ط
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عليها في الجاهلية ، إلى المستوى اإلنساني ومنحها الشخصية القانونية وما ينتج لها بموجبها 

من حقوق وواجبات 
13
. 

الل ، ألنه وقد استخدم القرآن الكريم لفظة النكاح للداللة على الزواج ، وهو الوطء الح

وسيلة الزواج وبه تتحقق غايته ، وبهذا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : )وانكحوا 

(كم األيامى منكم والصالحين من عباد
14
وفي آيات أخرى كثيرة ، وبهذا المعنى ورد حديث  

)تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم األمم يوم القيامة(.صلى هللا عليه وسلم  الرسول 
15

 

جاهلية كانت أنكحة متنوعة ، منها ما تطلب لالستبضاع ، أو لالستمتاع وقد أبطلها وفي ال

اإلسالم ونهى عنها . ومنها الزواج الذي كان هو األصل ، وينشأ بالخطبة والمهر والعقد ، 

 وقد أقره اإلسالم ودعاه الزواج الشرعي ، وبه يحل النكاح وتتحقق غاية الزواج .

إعالن رغبة الرجل في الزواج من  ا تسبق الزواج التي تعنيدالخطبة وهو خطوة مهمة ج

امرأة معينة ، ويتم الزواج بعد الموافقة على هذه الرغبة وفق مراسيم تختلف من مجتمع إلى 

آخر وفق عاداته وتقاليده ، وتعني الكثير عند المرأة الورقلية بمنطقة القصر العتيق ، حيث 

تكون حتى في فترة التهنئة بالمولودة الجديدة ، فإلى وقت أنها تتم في فترة مبكرة جدا ، قد 

قريب جدا كانت العائالت متقاربة جدا مما يؤدي إلى خطبة الفتاة من ابن عمها وابن عمتها 

وابن صديق أبيها أو ابن خالها أو خالتها ...مما يشكل التقارب الكبير في األلقاب ، فعندما 

تي أعجبتها هذه الطفلة ألمها ، بأنها إلبنها وهكذا تتم تنجب األم ابنة تقول لها المرأة ال

الخطوبة من باب طلبها للزواج ، إال أنه هناك بعض الحاالت التي تفسخ فيها الخطوبة 

 عندما تكبر الفتاة حسب الظروف ،كعدم موافقة والدها على هذا الزواج مثال .

لعروش الثالثة وهي أن أم وهناك طريقة أخرى للخطبة وهي في تناقص مستمر سائدة بين ا

العريس هي التي تختار زوجة ابنها المستقبلية ، أثناء عرس أحد األقارب أو الجيران يوجد 

                                         

الترمانيني عبد السالم ، الزواج عند العرب ، من سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت   13

 5889( ، عالم المعرفة ، شعبان 92)
 10، سورة النور ، اآلية القرآن الكريم   14
 السنة النبوية   15
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يوم تكون فيه التكوكا 
16

 ن  بعض األلبسة التقليدية ويتزي، حيث تلبس الشابات الورقليات 

بالحلي التقليدي أيضا ، وعلى أنغام الغيطة والطبل
17
مكان واسع ، ن بشكل دائري بيرقص 

ويحضر الشباب ليتفرج حتى يستطيع التعرف على زوجته المستقبلية عندما تصفها له أمه ، 

التي تحضر العرس لتختار له عروسا وإذا أعجبتها فتاة معينة فإنها تضع محرمة 
18
حمراء  

كعالمة على أن هذه األم قد اختارت إلبنها زوجة ، وقد تكون أي واحدة من اللواتي يرقصن 

هذه الحلقة ، ثم بعد ذلك تأتي األم إلى بيت هذه الشابة التي وقع عليها اختيارها ، ورضا  في

زوجها )أب العريس( لتطلبها رسميا للزواج . وكانت موافقة الشابة غير ملزمة ، بل كانت 

الموافقة أو الرفض من اختصاص أهلها ألن السلطة كانت في يد األب والجد إذا كانت 

 عائلة الكبيرة .تعيش في كنف ال

والزواج عند مجتمع القصر يعبر عن صورة جميلة من التكافل االجتماعي والفرح 

 عدة أيام للعرس وأخرى لدار الحجبة . واالبتهاج الجماعي ، ويكون هذا الزواج عبر

 أيام العرس :

 تدوم أيام العرس لدى مجتمع القصر العتيق سبعة أيام وهي :

 اليوم األول :

وهو يوم اإلثنين وتقدم فيه كوجبة أكلة محلية تسمى دشيشة 
19
.حيث تتوجه في هذا اليوم  

العروس وصديقاتها بالرقص من البيت إلى الخوخة وهي ذاهبة إلى الولي الصالح سيدي 

 عبد القادر.

 اليوم الثاني :

وهو يوم الثالثاء ويطلق عليه يوم إداي نيفوحان 
20
وأمها كل  .في هذا اليوم تدعو العروسة 

األقارب واألهل والجيران لوليمة معدة لهم إلكرامهم ويقدم فيها الكسكس بالمرق واللحم  

                                         

16
 :دورة ترقص فيها البنات الورقليات وهي رقصة تقليدية . التكوكا 
 : المزمار المحلي . الغيطة  17
 : منديل أحمر . محرمة  18
 : أكلة تقليدية مكوناتها القمح مطحون إضافة إلى الطماطم واللحم . لدشيشةا  19
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كما يتم توزيع البخور والعطور والروائح الطيبة ، وفي المساء تضرب الطبول من طرف 

 فرقة من النساء .

 اليوم الثالث :

ه العروس في الصباح ومع ويصادف يوم األربعاء من أيام األسبوع خالل هذا اليوم تتوج

صديقاتها وهنا يرقصن ويغنين على وقع قرع الطبول التي تقرعها فرقة خاصة من النساء 

من البيت إلى الخوخة ومنها إلى الولي الصالح سيدي برجال الذي يوجد ضريحه في منطقة 

ر بامنديل ،أما في المساء تلبس العروس لباسا تقليديا ويسمى أحولي أسود اللون وتدو

 العروش الثالثة )بني ابراهيم وبني واقين وبني سيسين (.

 

 اليوم الرابع :

وهو يوم الخميس ، وفيه تذهب كذلك العروس وصديقاتها وأقاربها لزيارة  الولي الصالح 

سيدي عبد القادر الذي يقع في حي الشرفة وتكون هذه الرحلة على وقع ضرب الدف وأنغام 

 سعادة .الغيطة تعبيرا عن الفرحة وال

 

 اليوم الخامس :

ويكون يوم األحد من أيام األسبوع  ، حيث يطلق عليه أهل القصر العتيق يوم أسنسر ، وهو 

اليوم الذي تضيف فيه العروس في البيت الذي تربت فيه منذ الصغر ، وكما يقدم في هذا 

هل اليوم غداء جيد للعروس وضيوفها وجميع النساء اللواتي يضيفن من طرف األم وأ

األسنسر ، وتمكث العروس عند أهل أسنسر ليومين تنام عندهم حتى ليلة الزفاف لتزف إلى 

زوجها من عند هذه العائلة المضيفة ، وفي مساء اليوم األول من أسنسر تدق الطبول 

والغايطة بعد صالة العصر ، أما في اليوم الثاني تلبس البنات الصغار الملحفة مع مختلف 

 إلى اللة منصورة حيث تقام هناك تكوكا للبنات الصغار وتسمى بوخندالة . الزينة ثم يذهبن

                                                                                                                               

 : هو يوم يقدم فيه الكسكسي بالمرق كما توزع فيه مختلف أنواع البخور والعطور )معجون،دفن،إيفوحان)عطور(،بخور( إداي نيفوحان  20
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 اليوم السادس :

ويصادف يوم الخميس في هذا اليوم تكون زيارة الولي الصالح سيدي بلخير التي تشابه 

زيارة اليوم الثالث لسيدي برجال ، حيث تذهب العروس وهي مرتدية الحولي أخضر اللون 

وقع الطبول التي تدقها فرقة خاصة بالنساء من البيت إلى الخوخة  برفقة صديقاتها على

 ومنها إلى الولي الصالح سيدي بلخير .

 اليوم السابع :

ويكون يوم الجمعة ، وهو يوم ذهاب العروس إلى بيت زوجها وبهذا تكون أيام العرس 

 المرأة الورقلية قد تمــت .

 أيام الحجبة :

ذهب العروس إلى الدار الجديدة وتسمى )دار الحجبة( ، وال عند االنتهاء من أيام العرس ت

 يمكن للعروسين الخروج من هذه الدار حتى إلى اليوم السابع وهو يوم الخروج .

ففي اليوم األول في دار الحجبة يأتي األهل واألصدقاء لتهنئة العروسين بقول لفظة )مبروك 

العريس تدوارت عليكم الدار الجديدة( وفي اليوم الثالث يطبخ أهل
21

وهي أكلة تقدم  

 للحضور في دار الحجبة عند العروسين ، إضافة إلى الكاكاو والحلوة .

كما يقدم للعروسين تكرويت وهو مشروب مقوي جنسيا ، يستخلص من التمر تضاف له 

بعض التوابل ويكون طعمه حلو . وفي اليوم السابع وهو يوم ايفاغ 
22

يعني يوم الخروج 

ر الحجبة وذهابها إلى دار زوجها ، والسكن مع أهله وهناك تنشأ األسرة للعروسة من دا

 الورقلية .

فإنه في هذه الليلة يقوم برفقة أو أحد وزرائه بزيارة األهل واألقارب من  أما بالنسبة للعريس

عائلته أو عائلة العروس وتسمى بليلة الكب 
23
حيث يقوم بتقبيل رأس كل من هو كبير  

                                         

21
 :تتكون من دوارة الخروف إضافة إلى البصل والطماطم . تدوارت 
22

 :خروج العروس من بيت الحجبة . ايفاغ 
 : تقبيل رأس كل من هو كبير )تكب على رأسه(  لكبا  23
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ويستطيع تحمل  رام والتقدير ،ودالة على أنه دخل في مضمار الكبارتعبيرا عن اإلحت

المسؤلية ويالم عليها في إذا قصر فيها كما تقدم مبالغ مميزة للعريس سواء كانت مبالغ 

وفي صباح اليوم الموالي برفقة األصدقاء إلى واحات النخيل  قصد  .مالية أو أشياء ثمينة 

ديث عن الماضي والحياة الجديدة وكذا ترك مساحة من والحأخذ قسط كم الراحة والترفيه 

فهذا اليوم يسمى ب إكرام  الوقت للعروس واألهل للتفاعل والفرح .
24

وهو يوم التخفي 

التدراق ، ويكون بذهابه إلى واحات النخل للتخفي عن األنظار وتدوم إلى غروب الشمس 

لنخيل ، بقطع نخلة واإلتيان من نفس اليوم ، حيث يكلف أحد األشخاص العارفين بخبايا ا

ده واستمرارية الحياة السعيدة بجمارها )لبها( لتقديمه إلى العريس ، والتمني له بصالح أوال

 والعيش في رغد وسعة الرزق والبيت .

 الحمل :

المرأة ، ألن اإلنسال هو الغاية من الزواج ، وفي ذلك  يالحمل هو الصفة المطلوبة ف   

فقال صلى هللا عليه وسلم يقول النبي الكريم )تزوجوا الودود الولود(، ويروى أن رجال أتى النبي 

: )إبنة عم لي ، ذات ميسم وجمال ، وهي عاقر ، أفا تزوجها ؟ فنهاه ثالث مرات ، ثم قال : 

 ، أما علمت إني مكافر بكم األمم . المرأة سوداء ولود أحب إلي منها

ومن عادات وتقاليد مجتمع القصر العتيق أن المرأة الورقلية عندما تكون في فترة الحمل 

فإنها ال تخرج من بيت زوجها ، اعتقادا منهم أن المرأة الحاملة التي تخرج من البيت وترى 

الوالدة يكون ولد غير صالح  الرجال األجانب من غير أهلها ، فإن هذا الطفل الذي يأتي بعد

وفي أول حمل المرأة ، فإن األهل واألقارب يولونها عناية كبيرة وخاصة ، فيصنعون لها 

أكلة مميزة وهي  )المختومة ، الكبد ، البطاطا( ، ويأخذون األكالت إلى بيت المرأة الحاملة 

لضغط الذي ينتاب ويتداولون هكذا كل مرة ، تحضر جارة هذه األكالت دعما لها وتخفيف ا

 المرأة عند الحمل وخاصة التي تحمل للمرة األولى .

 

                                         

 : التخفي أو التدراق . رامكإ  24
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 الوالدة : 

أشهر من الحمل ، تضع المرأة مولودها المنتظر من طرف الزوجين ، وجميع  8بعد مرور 

أفراد العائلتين واألهل واألقارب ، بحيث توضع المرأة الحامل في جو من العناية الخاصة 

تها وصحة جنينها ، وكذا العمل على تلبية كل ما ترغب فيه وذلك بالسؤال الدائم عن صح

العتقادهم بأثر حرمان المرأة الحامل مما تشتهيه على صحة المولود )جنين( ، فتجد الجميع 

يتعاون مع بقية األهل لتلبية حاجات المرأة الحامل كل حسب مكانته، ودوره واجب عليه 

انب النفسي ،حيث يعمل الجميع على مراعاة مشاعر القيام به ،كما يصل اإلهتمام إلى الج

المرأة الحامل الحساسة وجعلها تعيش في هدوء وطمأنينة وسكينة وبالتالي جو اجتماعي 

أسري سعيد ومتكافل ، لكي يأتي المولود الجديد في صحة جيدة متكاملة الجوانب )الجسدية 

 النفسية ، العقلية...( .

ير أكالت شعبية خاصة بمنطقة الجيران من النساء بتحض ديد يبدأبعد قدوم المولود الج

ورقلة ، وأهل القصر جزء ال يتجزأ منه فمن األطعمة التي يحضرونها تعزيزا لهذا المولود 

الجديد وأمه الكسكي ، مرق تحالوة
25
، تكنيفت تزدادا  

26
، طعام سراير

27
 . 

ا ، في جو من الفرحة يوم على مكوث المرأة حديثة الوالدة في بيت زوجه 40وبعد مرور 

والبهجة تذهب إلى بيت أبيها معززة ليعبروا بدورهم عن فرحتهم وابتهاجهم بقدوم فرد 

جديد إلى كنف العائلة ، حيث تقوم بإعداد الوالئم للنساء الالتي تعرفهن مثل الجارات 

وتعبيرا  واألهل واألقارب واألصدقاء ، ففي كل يوم تعد هذه األخيرة أكلة تقليدية إكراما لهم

منها على سعادتها وجميع أفراد عائلتها بقدوم هذا المولود الجديد ، واألهم هو شكر المولى 

عز وجل على نعمه وخاصة نعمة األبناء بالصداقات ، والبذل فأحسن الصداقات إكرام 

األهل واألقارب واألصدقاء . ومنه نستخلص أن مجتمع القصر العتيق مر بعدة تغيرات 

ثقافية و اقتصادية...وصوال الى العصر الحالي ، حيث بقي محافظا على عاداته اجتماعية و 

                                         

 : وتتكون من التمر إضافة إلى البصل  والبطاطا ...الخ مرق تحالوت  25
 : ويتكون من الدقيق فقط )الرقاق( تكنيفت تزدادا  26
 : يتكون من الكسكسي والتوابل ) السراير( . طعام السراير  27
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منها لتأثير التغيرات االجتماعية التي آثرت على الكثير من  اندثارا لكثيررغم  تقاليدهو 

المجتمعات ،فبقي محافظا على العموميات من العادات و التقاليد ، و انسلت التفاصيل مع 

راج التأثيرات المتكررة لتكنولوجيا و الثقافات المزاحمة لثقافات مرور الوقت و ذهبت إد

 المحلية .

 

التي يعتني بها مجتمع  العادات و التقاليدمن بين  الزواج و الحمل و الوالدةموضوع 

 القصر كثيرا لضمان بقاء و استمرارية اإلنسال فهي الغاية من الزواج ، و الزواج عندهم 

ام العرس و أخرى لدار الحجبة ، تقام فيها طقوس يتخصص بها يدوم سبعة أيام ففيها اي

مجتمع القصر عن بقية أفراد المجتمع الورقلي ،من األقوال إلى األفعال مرورا باللباس  

 واألكل وصوال إلى مظاهر التدين.

أما فيما يخص موضوعي الحمل والوالدة ففيهما رعاية جسدية ونفسية فائقة الجودة ، 

والتطور إلخراج جيل يحمل تطلعات مجتمعه ، ويسيلر مسيرة آبائه وأجداده وعالية الدقة 

في األدب واألخالق الحميدة والمستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي. فهذا ينمي فكر تربوي 

عالي الدقة واألهمية ، يدفع على الدراسة المتصفحة والمتتبعة لهذه األفكار والمعتقدات التي 

 العتيق بورقلة . يزخر بها مجتمع القصر

 

 

 

 



 الفصل الثاني
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یة لزمناتشكل الثقافة وحدة متكاملة وعملیة مستمرة تتعدى في وجودھا كل اللحظات 

ھا اآلنیة وتتصل حلقاتھا بعضھا ببعض على الرغم مما قد یطرأ على بعض مظاھر

مصادر اإلبداع والنشاط الفكري من تغییر، والتراث ھو مصدر أساسي من 

مم ن األمالحضري في الحیاة اإلنسانیة ، إذ ال یتحقق وجود عامال فكري فعال ألمة 

ذا لدون التواصل مع تراثھا عند وجودھم ولیقیموا صلة بین الماضي والحاضر ، 

 ري ،یعد التراث مصدرا أساسیا لكل أمة من أجل االتصال الخالف ببنائھا الحضا

نھا مالمنطلق جاء الشعوب بتراثھا ، ویشمل التراث الشعبي عدة عناصر ومن ھذا 

 ث ھواألمثال الشعبیة والشعر واألغاني والحكایات واألساطیر والمعتقدات ، حی

یث حجزء ال یتجزأ من ھذا اإلرث الثقافي وال شك في أن ھذا العالم واسعا من 

 قات االجتماعیة .التجارب والقیم والمعتقدات الشعبیة والتقالید والعال
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 دراسة شاملة حول الثقافة األسطوریة والمعتقدات

 الثقافة: 

، وثقف الرمح 1ثقف نفسھ أي صار حدقا خفیفا وفطنا ، وثقف تثقیفا أي سواه  لغة :

أي سواه وقومھ . والقوامیس الحدیثة تقول : ثقف ثقافة : صار حاذقا خفیفا وثقف 

 2الكالم فھمھ بسرعة .

 حا :اصطال

 لمعتقدالكل ھناك المئات من تعریفات الثقافة فیعرفھا (تایلور) أن الثقافة ھي ذلك ا

الذي یتضمن المعرفة والمعتقدات والفن واألخالق وأي قدرات وعادات أخرى 

 والقانون والعرف وأي قدرات أخرى یكتسبھا اإلنسان كعضو في المجتمع .

فكریة واقعیة وخالیة تظھر في اللغة والثقافة كذلك بنیات عملیة ونماذج نمطیة 

الرمزیة وتظھر في سلوك وفكر الفرد والجماعة خالل الزمن أو ذلك المركب الذي 

یحتوي على المعرفة والمعتقدات والفن واألخالق والقانون والعرف وكل القدرات 

والعادات التي حصل علیھا اإلنسان كعضو في المجتمع كما تعني التنظیم ألنماط 

 3واألفكار والمشاعر التي تعتمد على استخدام الرموز .  السلوك

كما تعني أیضا األنماط الناشئة عن التطور التاریخي وناحیة أخرى كمجموعة من 

العادات المقبولة في جماعة اجتماعیة معینة كما یمكن متابعة آثارھا في كل دوائر 

العقلیة بمختلف النشاط اإلنساني كالسیاسة والحقوق والفن والدین والمعرفة 

 4صورھا.

 

 
                                         

، ترجمة  محمد الصمد مصباح ، المؤسسة الجامعیة للدراسة  والنشر  بیار بونت مصباح ، میشال إیزار ، معجم األنثولوجیا  1
 . 839، بیروت ، ص  1والتوزیع ، ط

 84م،ص  0020،  4دمشق ، الطبعة  مالك ابن نبي ، مشكلة الثقافة ، كتاب إلكتروني ، دار الفكر والثقافة ،  2
 . 352، ص  0720،اإلسكندریة ،  1الوفاء للنشر والطباعة ، ط یحي مرسي عبد البدر ، أصول علم اإلنسان األنثروبولوجیا ، دار  3
 . 352د. یحي مرسي عبد البدر ، مرجع سابق ، ص  4
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 وعند علماء األنثربولوجیا :

 عرفھا( راد كلیف براون) :

بأنھا عملیة یتم من خاللھا نقل األسالیب المكتسبة للتفكیر والمشاعر وأسالیب 

 5التصرف في إطار جماعة اجتماعیة من شخص آلخر ومن جیل آلخر .

ع ، وعلى ذلك فلكل شعب ھي مجمل التراث االجتماعي أو ھي أسلوب حیاة المجتم

على األرض ثقافة بمعنى لھ أنماط معینة من السلوك والتنظیم الداخلي لحیاتھ ، 

والتفكیر والمعلومات التي اصطلحت علیھا الجماعة في حیاتھا ، والتي تتناقلھا 

األجیال المتعاقبة عن طریق االتصال والتفاعل االجتماعي ، وعن طریق االتصال 

 6شؤون الحیاة والممارسات لھا .اللغوي والخبرة ب

تعرف الثقافة في علم االجتماع بأنھا البیئة التي خلقھا االنسان بما فیھا من المنتجات 

المادیة وغیر المادیة التي تنتقل من جیل إلى آخر فھي بذلك تتضمن األنماط 

الظاھرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طریق الرموز والذي یتكون في مجتمع 

 7ن علوم ومعتقدات وفنون وقیم وقوانین وعادات وغیر ذلك .معین م

 

 ویعرفھا (ریدفلید) :

ھي مجموعة المفاھیم والمدركات المصطلح علیھ في المجتمع والتي تظھر في الفن 

 8والفكر والحرف والتي عن طریق دوامھا خالل التقالید تمیز الجماعة اإلنسانیة .

 

 

                                         
د.سمیر سعید حجازي ، معجم المصطلحات األنثربولوجیا والفلسفة  وعلوم اللسان والمذاھب النقدیة واألدبیة  ، دار الطالئع   5

 . 2007للنشر والتوزیع والتصدیر ، القاھرة ، 
 . 27، ص 8319، بیروت ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،  2د.سامیة حسن السعاني ، الثقافة  والشخصیة ، ط  6
، 2006،  1عدنان أبو مصلح ، معجم علم االجتماع ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، دار المشرف الثقافي ، عمان ـ األردن ، ط  7

 . 158ص
 . 158فس المرجع ، ص عدنان أبو مصلح ، ن  8
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 ساطیر: األ 

سب ھا حتعددت التعریفات األساطیر بتعدد الباحثین اذ یحاول كل واحد منھم تعریف

 :الحقل الذي یشتغل فیھ مما جعل من الصعب إعطاء تعریف شامل كاف وقد كتب 

ن معنى األسطورة ما یلي : _ إنني عندما سئل ع -اعترافات-سانت أغسطین في 

واب ن إذا ما سئلت وأردت الجأعرف جیدا ما ھي بشرط أال یسألني أحد عنھا ولك

 فسوف یعتریني التلكؤ .

ویعني ھذا الكالم أنھ من الصعب الوصول إلى تعریف دقیق لألسطورة یرضي 

 .9جمیع الباحثین 

 میث وعلى ذلك  MYTHوھي باإلنجلیزیة   MyTHOSإن األسطورة في الیونانیة  

م إذا ھي الكال فإن المعنى في اللغتین ھو الشيء المنطوق ، فمعنى األسطورة

ة عبارالمنطوق أو القول ولكن أي قول ینھب الدارسون على أنھ القول المصاحب لل

 یعنيقبل أن تصبح ھي نفسھا حكایة حول ھذه الطقوس أو منبثقة من ھذه الطقوس و

ن اتفیھذا القول إن األساطیر ھي الجانب القولي المصاحب لطقوس األفعال یقول ر

   MOUTH كانت تعني أول ما تعني شیئا بلفظ من الفم إن األسطورة عند اإلغریق

فھي إذا المنطوق المتعلق بطقس بمثل وما یعمل . فاألسطورة إذن كانت في بدایة 

األمر مرتبطة بالطقوس وجاء في قاموس األساطیر الجزائریة أن األسطورة ھي 

أجل القصة التي تروى في شكل واقعي أو خیالي یصدقھ الراوي أوال یصدقھ من 

تبریر ضروب من السلوك والقیم وتفسیر أصول من القیم وتفسیر أصول الشعوب 

والجماعات والمؤسسات والظواھر االجتماعیة والطبیعیة تفسیرا ال ینتمي إلى 

التفسیرات التاریخي أو العلمي كما نفھمھ الیوم على أن تكون متواجدة في منطقة أو 

 .  10أكثر من مناطق القطر الجزائري 

                                         
 64ك ك راتفین ، مرجع سابق ، ص -  9

عبد الرحمان بوزیدة ، جمال معتوك وآخرون ، قاموس األساطیر الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للفنون ،المطبعة وحدة  -  10
 14، ص  2005الرعایة ، الجزائر ، 
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دات الجنوب الجزائري یقودنا الحدیث عن التراث الشعبي إلى البحث في العافي 

ي والتقالید ودورھا الثقافي ولعل من أبرزھا منطقة ورقلة عاصمة الواحات ف

ي فانت الجنوب الجزائري والتي تشكل المحور الرئیسي للقوافل الصحراویة ، كما ك

في ث ثقاالجزائر ، وھي تزخر بإرالوقت ذاتھ إحدى أھم مراكز اإلشعاع الثقافي في 

ھذا  یشملعریق خلفتھ األجیال السالفة لألجیال الحالیة لكي یكون نھجا یستقي بھ و

لونھا تناقالتراث عادات الناس وتقالیدھم وما یعبرون عنھ من آراء وأفكار ومشاعر ی

ص جیال عن جیل ویتكون الجزء األكبر من التراث الشعبي من حكایا شعبیة وقص

 واألساطیر . الجن

جد ن الحیث تجمع األسطورة بین القدیم والجدید بین الحكمة العمیقة والخیال وبی

ھا بختص والھزل والتدین واإللحاد والبناء والنمو المنطقي إال أن المیزة التي ت

ھ رة علیلمؤثاباعتبارھا جزء ال یتجزأ من الثقافة الشعبیة المحلیة المیزة التقلیدیة 

 متداول بین الناس .فھي تعد تراثا 

تعد األساطیر بكل ما تطرحھ من مواضیع وإشكاالت وقضایا مادة خاصة للمھتمین 

بالبحوث والدراسات األنثرلوجیا ، فرغم قدمھا وارتقائھا فإنھا تغري الباحث وتدفعھ 

بكل حماسة للبحث فیھا ، ولقد لوحظ في السنوات األخیرة تأثیر وسائل االتصال 

راث المحلي فارضة على الفئات االجتماعیة والسیما فئة الناشئین والعولمة على الت

المتعلمین ، ومحاولة إبعادھم عن أصولھم وتراثھم العریق إال أن سكان منطقة 

ورقلة ال یزالون یحافظون على نوع من االحتفالیات التي تعكس ثقافتھم المحلیة 

ین  سیدي بلخیر وسیدي ویظھر ذلك جلیا في استمراریة زیاراتھم لألولیاء الصالح

مبارك وسیدي عبد الرحمان وسیدي برجال ..واحتفالھم ببعض أساطیرھم مثل 

 .   11أسطورة اللــة منصورة التي یتزعمھا عرش بني إبراھیم بالقصر العتیق 

رون یواألسطورة إجرائیا ھي قصة مقدسة حقیقیة یؤمن الرواة بصدق إحداثھا إذ  

 الغابر .بأنھا وقائع حدثت في الزمن 

                                         
 100، ص  0142،  1قافة مفدي زكریا ،ورقلة ، ط، دار الث 2عبد الرحمان حاجي ، كتاب ورقلة حضارة وتاریخ ، ج  11



 الفصل الثــاني                                        الثقافة األسطوریة في منطقة ورقلة
 

 31 

 معنى األساطیر :

األساطیر كلمة مشتقة من السطر ، الصف من الشيء كالكتاب والشجر وغیره  لغة :

 .12جمع أسطر وسطور وأساطیر 

ورد في لسان العرب سطر والسطر الصف من الكتاب ...واألساطیر : األباطیل  

ر وأسطیرة واألساطیر : أحادیث لنظام لھا وأحداثھا أسطار وأسطارة بالكسر وأسطی

وأسطور وأسطورة بالضم وقال قوم : أساطیر جمع أسطار وأسطار جمع سطر 

وسطرھا ألفھا وسطر علینا أتانا باألساطیر اللیث : یقال سطر فالن علینا یسطر إذا 

 .13جاء زخرف لھ األقاویل ونمقھا وتلك األقاویل األساطیر والسطر

 اصطالحا : 

ء (الشي ة أویاء تقرأ كلمة سھلة التي تعني قراءاألسطورة بالالتینیة : لیجندا أش /1

یة اریخالذي یجب أن یكون مقروءا)وھي روایة ذات طابع رائع أین نجد األحداث الت

 حولت من طرف الخیال الشعبي أو االختراع الشعري .

ان كلتي اوفي األدب أطلقنا كلمة أسطورة على روایات الحیاة الخاصة بالقدسیین  /2

 ى كلتھا في الدیر : بعد ذلك أطلقت ھذه الكلمة أو المصطلح علمن الواجب قراء

 حكایة رائعة لما مضى من أحداث مبنیة على عادة صحیحة إلى حدھا .

األساطیر ھي قصص بطولیة أوجدھا الشعراء عن الصراع بین عناصر  /3

 .  14الصفات والمواھب اإلنسانیة مثل العقل والغباء والحب وغیرھا 

 

 
                                         

 ، دار صادر للطباعة والنشر، 04، مج 1ابي الفضل محمد جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ط - 12
 . 364-363، ص 1990بیروت،لبنان، 

،  2011، سنة  1لنشر والتوزیع ،عمان ، طد.مھنا یوسف حدد ، أنثروبولوجیا الدینیة، مؤسسة حمادة  للدراسات الجامعیة وا - 13
 108ص

 . 1991، منشورات عویدات ، بیروت ، باریس ، 1ك ك راتفین ، األسطورة ، ترجمة جعفر صادق خلیل ، ط - 14
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 األساطیر في ورقلة : 

قدات لمعتافي ورقلة یوجد الكثیر من المعتقدات التي لھا صلة باألساطیر وتعود تلك 

سطورة لة أإلى غیاب الثقافة الدینیة ، ومن بین األساطیر الدینیة المشھورة في ورق

 لخیراللة منصورة و الولي الصالح  سیدي بلخیر و سیدي عبد الرحمان ، فسیدي ب

ت م كان(خادم) سیدي عبد الرحمان وكان الخادم الوفي لسیده  ، وذات یوكان غالم 

ن مجموعة من الناس في صحراء عابرون استضافاھم السید في خیمتھ وذلك المكا

رق ھو المكان الحالي المتواجد فیھ ضریحھ وھو بالقرب من قصر ورقلة بین مفت

ن موقدم لھم صحن   كلم من بلدیة سعید ، حیث فرش لھم الزرابي 5طرق بمسافة 

 ف حلب العنزات ویحضر اللبن للضیوالتمر وطلب من خادمھ أي سیدي بلخیر أن ی

ھ رأس وبالفعل حاول الخادم حلب الماعز لكنھ لم یجد اللبن وعاد بدون لبن خافض

ل ك الحاي ذلوعاد وقال لسیده أنھ لم یجد اللبن فأمره السید بإیجاده أینما كان ، وف

ن یس وأراد أن یجرب حلبھ ، وبالفعل قام بحلبھ وجلب اللبوجد سیدي بلخیر ت

للضیوف وبعد انصراف الضیوف سأل سیدي عبد الرحمان خادمھ عن سر اللبن 

 بت ؟ك كذقائال : أین وجدت اللبن ؟ ألم تقل أنك لم تجد لبنا في العنزات ؟ أم أن

ا ذھبورؤیتھ فأجابھ سیدي بلخیر أن اللبن من التیس ولیس الماعز ودعاه للذھاب ل

دراتك ك بقوفعال وجد السید التیس فقام بالصراخ فتفاجأ وھو یقول لھ : إن هللا فضل

م أفضل مني وأمره بالرحیل وقال لھ : اذھب فأنت حر فال یجوز أن تبقى كخاد

ئال : ن قاعندي ، وأجابھ سیدي بلخیر قائال : إلى أین أذھب ؟ فرد سیدي عبد الرحما

ب م وحیثما وقع السھم إبقى ھناك ، وقام برمیھا وذھأنظر سوف أقوم برمي سھ

 سیدي بلخیر باتجاھھا ووجدھا على األرض ذلك أین یوجد ضریحھ اآلن وھو في

 نفجرإحي الشط جانب بلدیة عین البیضاء ، واستقر ھناك وعندما قام بقلع السھم 

 تسقىمنبع ھائل من الماء ،وھذا المنبع موجود حتى اآلن وبالقرب من ضریحھ ، و

منبع ك البھ غابات منطقة الشط ألنھ یتدفق بدون انقطاع ، ومن حاول النزول إلى ذل

 یصبح أعمى ، أي ال أحد یجرؤ على النزول إلیھ فقط یأخذون الماء منھ .
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وكانت المعتقدات ذات العالقة بأسطورة سیدي بلخیر في ذلك الوقت كثیرة لنجد 

بزیارة الضریح رجاال ونساءا على  األعراس بالسبت واألربعاء حالیا  یقومون

حسب عاداتھم یكون الرجال في األمام والنساء من الخلف وھم یمشون ویغنون 

للعرسان ، وكذلك المقبلین على السفر یجب علیھم أن یزوروا ضریح سیدي 

بلخیرعند عودتھ یحضر معھ قطعة قماش بلون األخضر لون غطاء الضریح كبركة 

 15لة .قدیمة یقوم بھا سكان ورق

ذا ھوھكذا أصبحت ھذه األسطورة سببا في جعل معتقدات سكان ورقلة تتابع وتعد 

ھ یارتاألخیر ولیا صالحا خیرا بین أھلھ فأصبح الكبیر والصغیر یعرفھ ویذھب لز

 ویقرأ الفاتحة ویدعي ویتمنى تبركا بھ .

ى دوبھذا یرى كلود لفي ستاراوس في كتابھ األسطورة والمعنى أن األسطورة إح

غة الل وسائل االتصال وأنھا عامال في إنتاج اللغة وعناصر األسطورة تمثل عناصر

ھا لفاألصوات التي لیس لھا أي معنى في حالة انعزالھا عن بعضھا بینما بصبح 

عنى معنى في حالة ارتباطھا فقط ، وھذا ینطبق على عناصر األسطورة التي ال م

قیقي الح ھا ببعضھا ، فالذي یحدد المعنىلذاتھا وإنما یأتي معناھا من خالل عالقت

  ة . لألسطورة ھو البناء األساسي لألسطورة وھذا یتفق مع خطوة النظریة العام
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  العروس المختفیة اللة منصورة

 لمحة عن األسطورة  :

ثة ثال أسطورة اللة منصورة تراث غالي من تراث البالد القدیم تعود أحداثھا إلى

ة وجودقرون  لھا قیمة عظیمة بین سكان القصر بمنطقة ورقلة ، فقیل عنھا أنھا م

ي ت بننفس الحكایة في أدرار وغردایة  . والزالت األسطورة مستمرة بین اعتقادا

أي ال  ،یحتفلون بذكراھا إلى یومنا ھذا  واركالن والعروش الثالثة ومازال أھلھا

 یزال ھذا التراث العریق مستمرا .

 عائلة اللة منصورة :

ني باللــة منصورة امرأة ورقلیة األصل والتي تنتمي إلى عائلة فدان من عرش 

 عبر إبراھیم من أصول  البربر لمنطقة ورقلة الذي لھم عادات وتقالید متوارثة

اة شرة سمراء ولھجة ولغة بربریة ، واللة منصورة فتاألجیال یتمیزون بلون ب

أصغر فرد في عائلتھا جمیلة الوصف وسماء البشرة وھي من ناطقي البربریة 

ن رحماوالعربیة جیدا تتكون عائلتھا من أخوتھا بابا منون في عزي وسیدي عبد ال

 ا اللةختھأفي بني إبراھیم وأبوھا في العالیة وأخوھا بابا حفیان في بني إبراھیم و

اء الحیترفاسة في بني سیسین وھي امرأة شریفة وذات أخالق جیدة تتمیز بالحشمة و

بیت ن الوكانت اللة منصورة لدیھا عادة وھي أنھا كانت تزور اخوتھا دائما تخرج م

 باكرا وتتوجھ إلى زیارتھم  .
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 القصــة : 

 سكانادفة  الخاصة باللة منصورة من بین أساطیر ورقلة المثیرة والتربویة الھ

القصر العتیق والتي یحتفل بھا كل سنة من منتصف الربیع أو شھر ماي وھو 

 عتیقالموسم الذي تكثر فیھ األعراس وھي تعتبر كطقوس یقوم بھا سكان القصر ال

 ام بھالتزضمن أعراسھم التي تدوم سبع أیام ولیالي كاملة بشتى التقالید الواجب اال

 ثة : بني إبراھیم ، بني سیسین ، بني واقین . بالنسبة للعروش الثال

ھیم من عرش بني إبرا اللة منصورة ھي فتاة عزیزة على والدیھا و عروس ورقلیة

و (وھ وھي امرأة عفیفة ذات أخالق نبیلة وتتمیز بالحشمة ، اختفت في یوم أسنسر

 راد یوم خاص بفطور العروس ویكون أحد أقاربھا المسؤول على الفطور)  أباھا أ

ع مفي ذلك الیوم أن یراھا من شدة اشتیاقھ لھا أخذ ینادي باسمھا وھي كانت 

ھربت للغرفة  والدھا ة االستقبال ولما سمعت صوتصدیقاتھا جالسة في غرف

ال  رسھااألخرى  (ألنھ من المعروف والعادات  في منطقة القصر أن الفتاة  فترة ع

من  تمكنترى وال یراھا والدھا تحجب منھ حیاءا وخجال  حتى یتم زواجھا بمدة ثم ت

ا یسمى ھذرؤیتھ وذلك بأن تذھب إلى بیت والدھا وتسلم علیھ وتكب على رأسھ و

ؤیة رلوالد طع االیوم بیوم المكب ویھدیھا الوالد شیئا ثمینا أو مبلغا مالیا ) ولم یست

یدیة لتقلابنتھ ألنھ بعدما دخل اختفت من حشمتھا أن یراھا متزینة بزینة العروس ا

ھا (الكحل والبخور والعطور والحلي من الفضة  ...) ولم یبقى منھا سوى لباس

 وشربوش ومحرمة حمراء وإكسسوارات الفضة ) .ومن ھذه التقلیدي (حولي أحمر

یة القصة التي تدل على عظمة حیاء وحشمة البنت الورقلیة أصبحت تنظم احتفال

 باللة منصورة كل سنة من شھر ماي .خاصة 
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 احتفالیة سكان القصر باللة منصورة :

 مفھوم االحتفال : 

 لغة :

 لماءعدة معان كثیرة أھمھا اجتماع ا عند العرب حملت مادة حفل في لسان العرب

 لضرعفي محفلة حفل الماء حفال وحفوال ومحفل الماء ، مجتمعھ ، حفل البن في ا

 احتفل أي اجتمع .

فل م وحواحتفل الود بالسیل : امتثال وروي عن األعرابي قال الحفال الجمع العظی

 القوم یحفلون واحتفلو اجتمعو واحتشدوا .

الت اللغویة أن كلمة االحتفال یمكن أن تختزل في داللتین ویبدو من خالل الدال

االجتماع والتزین فاألصل في االحتفال ه التجمع واالجتماع ، اذ ال یمكن تصور 

احتفاال بدون جمع من الناس یقیمون ھذا االحتفال ویشاركون فیھ ، كما أن االحتفال 

فلون فیكون عنصر الزینة عادة ما یكون مناسبة سارة یتزین من خاللھا الناس المحت

 16ظاھرا علیھم وعلى مالبسھم والمكان الذي یقام فیھ الحفل .

 اصطالحا :

ففي أثینا كانت االحتفاالت باآللھة دیونزیس تقام كل عام في أوقات معلومة ، حیث 

توجد التسلیة والمرح وااللتقاء وقد حافظ االحتفال في ذلك الوقت على الكثیر من 

االستثنائیة عكس ما نراه الیوم حیث أفرغ من المحتوى والمعنى قدیسیتھ وخاصیتھ 

 17القدیسي لالحتفال

تتمتع بھا االحتفاالت الدینیة الدیونزیة التي تقوم أساسا على عنصر التقدیس قد 

 18تدنست في احتفاالت الیوم ، وبقیت بعض مالمحھا الدالة علیھا .

                                         
 03، ص 1997،  620ماري إلیاس ، حنان قصاب ، المعجم المسرحي ، دار النشر مكتبة لبنان ، دمشق ، ط   16
 04المرجع نفسھ ص  17
 306، ص  1981،  2طارق عبد الرؤوف ، اللغة العربیة المعاصرة ، دار المشرق ، بیروت ، ط  18
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 تعریف القصر :

 لغة : 

ة صر موصوف على صفة فكأنھا تقف بھ على ھذه الصفمعناه الحبس : فعندما تقت

 فال یتعداه ألخرى لقولھ تعالى : "مصورات في الخیام " .

: یعرف القصر لغویا ھو المنزل ، وقیل كل بیت من حجر قریش ،  مفھوم القصر

كذلك بالقصر ألنھ تقصر فیھ الحرم أو تحبس ، وجمع قصر قصور مثلما 19ویسمى 

 .20جاء في قولھ تعالى : "...تتخذون من سھولھا قصورا وتنحتون الجبال بیوتا " 

 اصطالحا :

ھو عبارة عن قصبة یمیزھا شوارعھا الملتصقة وممراتھا الضیقة وھي ممرات 

صل فجد بھا الظل والھواء في مغطاة وتتمیز بامتداد المباني المجاورة حیث یو

ھي  الصیف ومكانا لالجتماعات وما یمیز منازل القصر دھالیزھا الباردة والتي

 المیالد.

 :21لمحة حول القصر العتیق بورقلة

یعتبر قصر  ورقلة من القصور الصحراویة العریقة الضاربة في القدم حیث أنھا 

لحجریة ، وتشیر المطویة التي مرت بفترة ما قبل التاریخ ، أو ما یعرف بالعصور ا

أعدت خصیصا لمدینة ورقلة الى السھام والشظایا والمكاشط والفؤوس الحجریة 

وبقایا األواني الفخاریة وبیض النعام الذي عثر علیھ في المنطقة ، كما تزامن مع 

قصور تمنطیط بئر التوات بوالیة أدرار ومع قضور بني عباس بوالیة بشار ومع 

لتراب اللیبي ، وقد تضاربت األراء حول تاریخ نشأتھ فطائفة من قصور غدامس با

المؤرخین ترجعھ إلى تاریخ القدم وبالضبط الى العھد النومیدي في الفترن ما بین 

القرن السابع والعاشر ق.م وطائفة ترجعھ إلى القرون الوسطى االسالمیة ، ومع 

                                         
 81سورة الرحمان اآلیة   19
 . 31، ص 2001محمد ، حولیات المتحف الوطني لآلثار ، مطبعة سومر ، الجزائر ،  اوزناجي  20
 في جمعیة القصر للثقافة واإلصالح  180منقول من واحة عبر التاریخ ورقلة   21
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عمره ھم الغرامنتیون ثم قبائل بدایة فجر التاریخ تم تأسیس القصر القدیم ، وأول من 

بنو الوركالن من قبیلة زناتة ، بحیث تمدینوا بعد أن استوطنوا بمحاذاة غابات 

النخیل والقصر مصطلح عمراني معروف في الحضارة العربیة االسالمیة یطلق 

على النسیج العمراني المتالحم المتماسك تتخللھ أزقة ضیقة ومساحات ، ویحیط بھ 

ق لحمایتھ ، حیث یصفھ الرحالة المغربي عبد هللا بني أبي بكر سور سمیك وخند

العیاشي في القرن السابع عشر ق.م بعد أن صعد لمؤذنة الجامع المالكي الكبیر قائال 

:مدینة عظیمة لھا سبعة أبواب في وسط خط من النخیل یحیط بھا خندق مملوء 

 حیة األبواب .بالماء من كل جھاتھ ، ال یصل أحدا الى سورھا اال من نا

الیوم  ھكتار ومازالت الحیاة تدب فیھ الى 30یمتد قصر ورقلة القدیم على مساحة 

ا مسكن ،حیث یقع القصر تقریب 2300أالف فرد، عدد مساكنھ  10ویقطنھ حوالي 

ھو ویدة وسط المدینة تحیط بھ النخیل شماال وشرقا وغربا أما جنوبا المدینة الجد

ة وأعلى مرتفع لھ ، ولھ سبعة أبواب ھم باب على جزء من منخفض وادي می

عزي،باب عمر (شارع اللة منصورة) وعرشھا بني ابراھیم ، باب السلطان 

یع (بوسحاك) باب احمید عرشھا بني سیسین باب البستان وباب رابعة وباب الرب

 عرشھا بني واقین,

جد مس واجدیرتبط سكان أھل القصر بالجانب الدیني ارتباطا وثیق ویتجسد ذلك في ت

 مسجد  18أو زاویة في كل عرش وحي ویقدر عدد المساجد المصلى فیھا حالیا 

 منھم :

وغیرھم. وقد العتیق ، اللة مالكیة ، اللة عزة ، باعافو ، سیدي ابراھیم ، بن عانو..

الى یومنا ھذا وبدأت الجمعیات  1996صنف القصر ضمن المعالم التاریخیة 

 ر كما صنعوه األجداد .بالتنسیق ألجل أن یبقى القص

 االحتفال :

یتم االحتفال بأسطورة اللة منصورة في شھر ماي بالتحدید بعدما یراھا أھلھا من 

عائلة فدان في المنام وتقول لھم : " نوضوا دیرولي معروفي باش نروح نزور 
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خاوتي"  أو یسمعوا صوت خالخل أو یرون مجمع من النساء في عرس أو یرون 

مون بجمع المعروف والمتمثل في السمید واألموال وأي شيء عروس ، حیث یقو

یخدم االحتفالیة ثم  یرتدي كل من الرجال والنساء صغارا وكبارا زي تقلیدي 

فیرتدي الرجل سروال عربي ویدعى بالتكوفي أو بوخبالة أو سروال عرب ویضع 

 لخاص الطربوش وقمیص أبیض وجاكیت تقلیدیة ، وترتدي النساء الزي التقلیدي ا

 تفتلمثل ما تلبسن في العرس ألنھ یعتبر كعرس ،و  الملحفة (تملحفت) والشربوش

م ثالطعام مجموعة من النساء الكبیرات في السن و تبدأ  الجارات بالزغارید 

لى عیحضرن البخور ویفتلنھ وبعدھا یفطر الجمیع وتقسم النسوة البخور المحضر 

مى سجمیع الحضور من أھل القصر الذین شاركوا في ھذا المعروف ، وھذا الیوم ی

لناس مع اب ایداي ایفوحان (وھو الیوم الكبیر للعروسة وأھلھا ) ، وبعد العصر یتج

ر مصنوع  أغصان النخیل  في ساحة اللة منصورة ویأتي أھلھا یحضرون سری

ة عصي  ویلبسونھ بالزي التقلیدي الذي كانت قد اختفت بھ الل ھودج بھ ثالث

سسوارات  فضیة الخاصة منصورة وھو الحولي أحمر اللون وخمار أصفر واك

 ربطنتبالعروس  والشربوش وتأتي معظم النساء التي لھا أمنیة معینة تنویھا ثم 

وبعدھا یأتي أربعة رجال من أھل اللة  أعصیتھاخمار أو قطعة قماش على 

منصورة لكي یحملوا الھودج  یرقصون الرقصة التكوكا والعماریة مصحوبین 

ا من والرقص  والغیطة یجولون بھ مناطق أھلھبدقات الطبول والمزامیر والغناء 

 كل العروش من بني ابراھیم وبني سیسین وبني واقین  وال یحمل الھودج حتى

 یشعرون بھ یتحرك ومعنى ذلك أن اللة منصورة دخلت الھودج وبعد حملھ تأتي

حة اب مبارك من امرأة صالالنساء تتخاطفن تراب اللة منصورة ورمزیتھ أنھ تر

ت تى وقحھا ثم تذھب لزیارة أھلھا ویكون ھذا في یوم الجمعة نمنیة تطلبأمتمنیات 

العشاء مصحوبة باألغاني والزغارید .وھذه تعتبر عادة ضروریة عند مجتمع 

القصر بحیث ال یمكن التخلي عنھا ألنھا مرتبطة بكل سكان القصر وكلھم 

 یحضرون االحتفال .

 التوصل إلى :من خالل دراسة األسطورة  واحتفالیتھا تم 
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تراث ا الالسر في استمراریة ھذه االحتفالیة یدل على تمسك وتشبت أھل المنطقة بھذ

ا نذ مالمتوارث عبر األجیال والذي یمثل شيء كبیر على الرغم من أنھ قد حدثت م

یة لمحلایقارب قرنین أو ثالثة قرون ، ویكمن السر في أنھا تمثل جزء من الثقافة 

 ي نشأ فیھا المجتمع الورقلي وأصبحت عادة لدیھم ,لمجتمع القصر ، والت

ولقد انتقلت ھذه العادة من األجداد إلى األجیال حیث یحتوونھا في وسط مجتمعھم 

محافظین علیھا وعلى الطقوس والممارسات فیھا ، وألنھا ثقافة من صنع المجتمع 

ب المكتسبة فیعرفھا "راد كلیف براون" "بأنھا عملیة یتم من خاللھا نقل األسالی

للتفكیر والمشاعر وأسالیب التصرف في إطار جماعة اجتماعیة من شخص آلخر 

ومن جیل آلخر " وال تكمن وظیفتھا في المحافظة على التراث الشعبي التقلیدي فقط 

بل ھي ثقافة اجتماعیة أیضا كما تحدد دالالتھا انطالقا من االقتراب اإلنثربولوجي ، 

د إن الطقوس والممارسات المعنیة ، عندما تكون متصلة حیث یقول إیفا نز بریتشار

 22بحدث مثل الخوف ، الفرح ...الخ فإن المرأة یكون ملزما لتعبیر عن انفعاالتھ

حیث یتبین لنا بأن أھل القصر متمسكین وحریصین على استمراریة االحتفالیة 

رقلي دلیال بأسطورة اللة منصورة رغم التطورات الراھنة التي یشھدھا المجتمع الو

 على أنھ مجتمع محلي محافظ على ثقافیة وتراثھ الشعبي التقلیدي .

أي أن اللة منصورة استمراریتھا تعود لسكان أھل القصر الذین ھم سبب في 

دیمومتھا وأنھا حیة ترزق عندھم وذلك ألن یوم احتفالھم بالذكرى كامل من كل 

عروس یوم عرسھا وتتم كل  الجوانب الالزمة في أي عرس وكأنھم یحتفلون بشابة

الطقوس والمراسم الواجبة في العرس التقلیدي األصیل وأصبحت ھذه العادة 

متوارثة جیل عبر جیل ، حتى وقد تدخل فیھا العدید من الدخالء الذین أرادوا أن 

یمحوا ھذه العادة ویقضوا على ھذا المعتقد واألسطورة الغریبة خاصة الفئة المتدینة 

أھل القصر العتیق متمسكین بھا بقوة باعتبارھا تراث أجدادھم ،وھم ال  أكثر ، إال أن

یفوتون یومي االحتفال بھا ، حیث یكون الحضور فیھا جمھور غفیر حتى الذین ال 

ینتمون إلى أھل القصر أشخاص من أحیاء أخرى في ورقلة وتتعد أسباب مجیئھم 
                                         

 206ص ، 1986، 1إیفا نز بریتشارد ، األناسة المجتمعیة ودیانة البدائیین ، ترجمة فبیسي ، دار الحداثة ، بیروت ، ط  22
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باعتبارھا امرأة عظیمة   كل بحسب غرضھ ھناك من یأتي ألجل الدعاء والتبرك بھا

ومباركة ، وھناك من لھ رغبة في التعرف على القصة واالطالع على العادات 

والتقالید الممارسة فیھا ھناك من یأتي ألجل الترفیھ والتسلیة ، وھناك من یأتي من 

 أجل البحث في التراث والتجربة في حضورھا أو تصویرھا...إلخ  

عتیق ر الھذه األسطورة في قلوب مجتمع ورقلة بالقص وھذه النتائج تبین أثر وداللة

اعیة جتمحیث تركت ھذه األخیرة من حیاتھا وتجربتھا قیــمة عظیمة في العالقات اال

ن و بیوتكمن ھذه العالقة في التي تكون بین الوالد وابنتھ على وجھ الخصوص ، أ

منطقة ال تقلیدي فيالرجل والمرأة عامة وھذه العالقة كانت ایجــابیة على الوسط ال

الیة  یقة جمبطر ألنھا داللة تلــمس األخالق والطبیــعة البشــریة والمعامالت العائلیة

ة ماضیونشرت الود والمحبة والحشمة والحیاء وقربت بین مفاھیم طریقة الحیاة ال

 واآلتیة والتي ستكون باقیة على مر الزمان .

 : النتائج العامةأما عن 

 الكیفي والدراسة في ھذه األسطورة وجد كالتالي : فمن خالل التحلیل

 ، من رقلةإن أھمیة إحیاء احتفالیة أسطورة اللة منصورة في القصر العتیق بمدینة و

 ھاطرف أھلھا وإن كانت غیر معروفة فھي عادة قدیمة لدى أھل القصر ، فداللت

 يفلة المتمثاألنثربولوجیا ھي أسطورة المرأة العظیمة صاحبة األخالق الشریفة و

 خیرةاأل الحیاء والحشمة ، وتعتبر ظاھرة أنثربوجیا من الواقع االجتماعي وأن ھذه

ي غة التلباللھا الفرصة بالدراسة ، وكغیرھا من الظواھر االجتماعیة ، رغم األھمیة ا

ي لشعباتحملھا في طیاتھا من أجل تحقیق تماسك االجتماعي والمحافظة على التراث 

س لطقوالھ عبر األجیال وعن تلك الدالالت التي تحملھا من خالل التقلیدي وانتقا

 الممارسة فیھا .
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ھذا  فرادأھل القصر مزال محافظ ومتمسك بعاداتھ ومقوماتھ ، وكل ھذا یبرر ثقافة أ

 المجتمع والموروث من ثقافتھم الشعبیة .

ن ال أحتى أن كل ما توصلنا إلیھ من حضارة ورقي وتكنولوجیا في شتى المجاالت إ

 ھذا لم یغیر في تأدیة طقوس ھذه االحتفالیة . 
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      ص :
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      : 
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 المراجـــع :المصادر قائمة 

  المصـــادر :

 :القرآن الكریم  .أ

 32سورة النور اآلیة 

 81سورة الرحمان اآلیة 

 السنة النبویة . .ب

  المراجــع :

 الكـــتب :  .ج

ب العلمیة ، ، دار االكتا7(مقدمة)، جابن خلدون ، كتاب دیوان العبر المبتدأ والخبر 
 . 217، ص1983، 1،ط  1بیروت ، لبنان، مجلد 

 ، 1ابي الفضل محمد جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ، لسان العرب ، ط
 . 364-363، ص 1990، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،لبنان،  04مج

 2001الجزائر ،  عة سومرتحف الوطني لآلثار ، مطباوزناجي محمد ، حولیات الم
 . 31ص

ثة ، الحدا دار إیفا نز بریتشارد ، األناسة المجتمعیة ودیانة البدائیین ، ترجمة فبیسي
 206، ص 1986، 1بیروت ، ط

د بیار بونت مصباح ، میشال إیزار ، معجم األنثولوجیا ، ترجمة  محمد الصم
 839، بیروت ، ص  1طمصباح ، المؤسسة الجامعیة للدراسة  والنشر والتوزیع ، 

. 
لعربیة ، بیروت ، دار النھضة ا 2د.سامیة حسن السعاني ، الثقافة  والشخصیة ، ط

 . 27، ص 1983للطباعة والنشر ، 
 لساند.سمیر سعید حجازي ، معجم المصطلحات األنثربولوجیا والفلسفة  وعلوم ال

رة ، لقاھاوالمذاھب النقدیة واألدبیة  ، دار الطالئع للنشر والتوزیع والتصدیر ، 
 .73، ص 2007

عیة د.مھنا یوسف حدد ، أنثروبولوجیا الدینیة، مؤسسة حمادة  للدراسات الجام
 108، ص 2011، سنة  1طوالنشر والتوزیع ،عمان ، 

عبد الرحمان بوزیدة ، جمال معتوك وآخرون ، قاموس األساطیر الجزائري ، 
 .14، ص  2005المؤسسة الوطنیة للفنون ،المطبعة وحدة الرعایة ، الجزائر ، 
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كریا ز، دار الثقافة مفدي  2عبد الرحمان حاجي ، كتاب ورقلة حضارة وتاریخ ، ج
 100، ص  2014،  1،ورقلة ، ط

شرف الم عدنان أبو مصلح ، معجم علم االجتماع ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، دار
 . 158، ص2006،  1الثقافي ، عمان ـ األردن ، ط

،  2طارق عبد الرؤوف ، اللغة العربیة المعاصرة  ، دار المشرق ، بیروت ، ط
 . 306، ص  1981سنة 

ات نشورجمة وجیھ البعیني) ، مطوالبي نور الدین ، الدین والطقوس والتغیرات (تر
،  1988،الجزائر  1عویدات بیروت ، باریس ، دیوان المطبوعات الجامعیة ط

 45ص
 ،، منشورات عویدات  1ك ك راتفین ، األسطورة ، ترجمة جعفر صادق خلیل ، ط

 . 1991بیروت ، باریس ،
 شق ،دمماري إلیاس ، حنان قصاب ، المعجم المسرحي ، دار النشر مكتبة لبنان ، 

 03، ص 1997،  620ط 
دمشق ،  مالك ابن نبي ، مشكلة الثقافة ، كتاب إلكتروني ، دار الفكر والثقافة ،

 84م،ص  2000،  4الطبعة 
 لنشریحي مرسي عبد البدر ، أصول علم اإلنسان األنثروبولوجیا ، دار الوفاء ل

 .352، ص  2007،اإلسكندریة ،  1والطباعة ، ط
 

 ع :ــــالمواق Bد
 

نوفمبر  20بروستر كال ، موقع واي باك مشین ، نسخة محفوظة 
، https://ar.m.wikipedia.org  2006أكتوبر  24، تاریخ االطالع علیھا ،

 . 15العدد 

 2017، تم االطالع علیھا في  s.dzap@snd-infoموقع وكالة األنباء الجزائریة  

 . في جمعیة القصر للثقافة واإلصالح 180منقول من واحة عبر التاریخ ورقلة 

، العدد http//www.djazayress.comموقع جزایرس،الموقع االلكتروني : 
 2014الرابع ، تم االطالع علیھا في  

 الت :ــــالمج ه.

 مجلة المساء 

 مجلة الخبر 

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
mailto:info-snd@aps.dz
mailto:info-snd@aps.dz
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 : 01ق ــــالملح

 

 المقابالت:

  مع السید محمد فدان رئیس جمعیة اللة منصورة :عرض المقابلة األولى 

عروس ورقلیة و ھي إمراة عفیفة و ذات أخالق نبیلة و  اللة منصورةیقول أن 
اختفت یوم عرسھا یوم الذي اتى والدھا لیراھا في الیوم األول من أیام الحجبة ألن 
المعروف في ورقلة  أن العروس الورقلیة ال تقابل والدھا خالل أیام العرس و ھذا 

ه األسطورة و أصبحوا دلیل على الحیاء و الخجل منذ ذلك الوقت و ھم یحتفلون بھذ
ینظمون یومین یعرضون فیھم أسطورة اللة مصورة و یتم دعوة سكان الحي 

في ساحة اللة منصورة في بني ابراھیم حیث  ذلكللمساعدة و تحضیر الطعام و 
أنواع البخور لیتم تقسیمھم على كافة النساء بعد تأتي النساء المسنات و یجھزن 

اللة منصورة لتلبیس  أھلالعصر وبعد ذلك یتقدم و في المساء بعد  اإلفطاروجبة 
الھودج اللباس التقلیدي الخاص بھا الذي اختفت بھم المدعو بالحولي األحمر مع 

من الفضة و  إكسسواراتتمحرمت توراغت مرحمة أو خمار أصفر ومعھا 
النساء و التي  تأتيمن التلبیس  االنتھاءشربوش الذي یعصب بھ الرأس و عند 

 الضنىیتمنین  اآلتيأو النساء العاقر  العز باءیة أو نیة زواج مثل الفتیات عندھا أمن
و حكى الشیخ محمد أنھ في یوم من األیام جاءت إمرأة أرادت أن تلقي نظرة على 

شت في عیناھا بیدھا و قال الشیخ أیضا أن ھذه و كانت قد رماللة منصورة فرأتھا 
صورة وانھا لم تكن تحب من یرى المرأة صرحت بعدم تصدیقھا بوجود اللة من

وجھھا منذ ذلك الحین لم تظرة تلك المرأة مجددا الى یومنا ھذا و كانت قد صرحت 
بذلك في االیذاعة و یتم االحتفال بأسطورة اللة منصورة في شھر ماي من كل سنة 

في ھیئة عروس أو مجمع من و تقام الوعدة بعدما تظھر لفرد من عائلتھا في المنام 
 ءالنسا

  ھاھو جا وقتي دیروا المعروف ودوني نشوف خاوتيهللا یافي عرس فتقول لھم : 
ة التراب أسفل الھودج و كلھم تتمنین أن تكن مثل الل الختطاف...فتسرع النساء 

ن بأن اللة منصورة فوق السریر و لبھ ویق بثقلمنصورة و یرفعن السریر فیشعرن 
 یبدؤونرأوھا دخلت فیبدأ السریر یتحرك أما الرجال الذین یرفعون السریر  أنھن

یمدحون فیھا اللة منصورة و الطبل ویرددون أغاني خاصة  المزماربالرقصات مع 
 . د ذلك یقیمون جولة في ثالثة عروشبھذا الیوم بع
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 :حرم السید فدان  مع السیدة زینب  عرض المقابلة الثانیة 

 تابوكت: أنا الشي لي نعرفوا على اللة منصورة ھو كي كنا صغار كانت تجي تقول 

وھي من ساللة اللة منصورة ) تجي من الجامع كي نكملو القرایة تشدنا حنا امرأة ( 

ة منصورة و انو ھیا عروسة ورقلیة من عرش الدراري الصغار و تحكیلنا على الل

في عرسھا دخل علیھا باباھا و من الحشمة منو راحت تجري وخفات  إبراھیمبني 

وھو یوم ترتدي فیھ العروس الحولي االسود وھو یشبھ الملحفة في یوم بابا دادي( 
الورقلیة مع تابشیت و ھي حزام ابیض و المرحمة وھیا غطاء على الراس یخفي 

ع درك ما ھي قصة حقیقة صرات عندھا قرون بصح الجیل نت وجھ العروس )

یامنش بھا خاصة المتدینین و ندیروھا نھار الجمعة نلقاو قاع الكبار و نساء البسین 

یفتلو المالحف الزي التقلیدي و كي یلموا المعروف نتاعھا دراھم الحالوة ومن بعد 

(ھو الرجال بعد العصر لكي یلبسون الھودج  دارھا حتى یجوالبخور نتاعھا في 
ویضعون فیھ لباس اللة منصورة و داخلھ یضعون  سریر یضعون فیھ ثالث عصي

وعند انتھائھم  كموس وھو بعض مالبس اللة منصورة في حزمة أو قطعة قماش )

ھذا الھودج ویدیروا بیھ سبع دورات و یبدا الطبل و  یھزوارجال  أربعة یأتي

 المزامیر .
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  عرض المقابلة الثالثة :

ؤلف أغنیة اللة منصورة الذي یسرد مع الفنان المحلي موسى طایطاي وھو م
 حكایتھا فیھا یقول موسى :

الحیاء العروسة متشوفش كان والدین اللة منصورة یعزوھا بزاف وبكري من شدة 

والدھا كي تكون في یامات العرس وفي یوم عرس اللة منصورة وھو الیوم الثالث 

یوم بابا دادي (وھو یوم تمارس فیھ بعض الطقوس للعروس تقام في العرس ) 

وكانت تمكرادت (وھي الماشطة أو المرأة التي تمشي مع العروس أثناء زفافھا 

زواج ) دیرلھا بعض المواد الطبیعیة على وجھھا ، وتساعدھا في ممارسة طقوس ال

كي جات باش تلبس الزي التقلیدي جا باباھا داخل باش یشوفھا توحش بنتوا اللة 

منصورة شافھا براسھا عریان ، حشمت وراحت تجري ودخل للبیت وغلقت الباب 

وبدا یكلمھا ومبغاتش تخرج وكلمتھا تمكرادت ومجوبتھاش وكي دفعت الباب لقاو 

غیر لبستھا واألرض مشقوقة یعني أنھا خفات تحت األرض (انشقت األرض 

وبلعتھا) ومن داك الوقت وھوما یحتفلو بأسطورة اللة منصورة كل عام وھذا بعد 

مایلمولھا المعروف واللي ھو السمید وال الدراھم من األقارب واألھل والجیران 

االحتفالیة إلحیاء ھذه وحتى غیر األقارب ، ویدیروا نھارین تاع العرس وھي 

وفي الیوم األول ایداي نیفوحان یفتلو النسا الكبار البخور ویقسموا على  األسطورة 

ر یحضروا النسا المتزوجات برك ، وبعدھا یقسموا الفطور وبعد صالة العص

التراب ویفرشوه في البالصة اللي خفات فیھا ونجیبوا السریر تاعھا ونلبسوه الحولي 

اتوا اللة منصورة ونروحوا نزوروا أھلھا وأقاربھا كیما أي عروسة اللي كانت لبس

حقیقیة تزف بالطبل والغیطة  وكل الموجودین في الحفل یتراقص معھا وفي الیوم 

الثاني یدیروا الفطور وتجي النسا باش یفطروا وفي اللیل یكون العشا للرجال 

 وفي أغنیتي نقول (بالترجمة) :ویقراو الفاتحة .
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   اللة منصورة***اللة منصورة راحت وباعدت أھلھابنات یبكو علیھا ناسھا خیار ل

 فیھ ویحضروا المعروف**ایزورو مقام اللي خفات ***ناسھا* من عام للعام یتلمو

 تزلزلت الرض بیھا اللة منصورة *******فارقت والدیھا اللة منصورة ***

 باباھا حشمت منوعروسة العرایس راھي زاھیة مع صحاباتھا**دخل علیھا 

 بقدرة الرحمان اختفت إلى یومنا ھذا***اعطاتلو ظھرھا وناضت تبعد علیھ*

عرض المقابلة الرابعة مع السید خالد بن محسن رئیس جمعیة اللة منصورة 
 : السابق

یقول بن محسن أن اللة منصورة بنت ورقلیة معروفة بالحشمة واألخالق باباھا 

الخدمة متوحش بنتوا وحب یشوفھا وفي العادة  یعزھا بزاف ونھار عرسھا جا من

البنت الورقلیة أثناء أیام عرسھا متشوفش باباھا حتى یكمل العرس وتجي تشوف 

باباھا  وتكب على راسوا وتسلم علیھ وھو یھدیھا حاجة كیما الدراھم وال الذھب لكن 

ا وھي كي سمعت صوت باباھاألب ماصبرش على بنتوا ودخل البیت ینادي علیھا 

ھربت من كتر  الحشمة باه مایشوفھاش وھي البسة الحولي ومتزینة بكل أنواع 

زینة العروس وبدا األب یلحق فیھا حتى دخل البیت ومالقاش غیر لبستھا الحولي 

واكسسواراتھا واللة منصورة من ذلك الیوم والت عظیمة شاعت قصتھا بین سكان 

لبسوا سریر مصنوع من الخشب القصر وكل عام یحتفلو بذكرى المرأة العظیمة ی

من رجال  4بالزي التقلیدي اللي كانت تلبسوا وھو الحولي واإلكسسوارات ویجو 

العروش یھزوھا ویدورو بیھا في القصر بالطبل والغایطة ویدیرو الفطور ویقسموا 

أسطورة اللة منصورة غیر حقیقیة مجرد  البخور ویقول السید بن محسن أن

 .أسطورة خیالیة قدیمة 
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