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بن زیاني: األدب الشعبي العام                                          األستاذ: مقیاس  

01/02/03أدبیة                                      األفواج. د/ السنة الثانیة لیسانس  

  األلغاز الشعبیة                     06المحاضرة 

الثقافة الشعبیة الشفاهیة الجزائریة، وتتداول على إّن األلغاز التي تزخر بها  :المفهوم -1

ألسنة الشیوخ والعجائز جیال بعد جیل، ویتسل بها الناس صغارا  وكبارا، لیست ترفا ثقافیا 

 وفكریا وتسلیة عابرة، بل إننا نجد في اللغز دالالت عمیقة تجسد المستوى الفكري واألدبي

، )لكونواوالطبیعة  اإلنسان والحیوان والنبات(، وكیفیة تعاطیه معلإلنسان الشعبي والحضاري

وكل ما یتعلق بالحیاة الیومیة، ویستطیع الباحث أن یستنبط من كل محور من المحاور التي 

 .تلقي حولها األلغاز نتائج علمیة وأدبیة وحضاریة وتاریخیة واجتماعیة ذات شأن

لغة العارفین والحكماء یختارون من "  في قوله هو األلغاز الشعبیة طالل حرب یعرف    

الشيء صفاته األبعد أو التي تثیر شیئا من االلتباس لتكوین لغزهم ثم یطرحونه على 

اللغز إبداع أدبي لیس في متناول الجمیع، بل خاص بفئة ف .1"اآلخرین بهدف امتحانهم

سؤال البعیدة، معینة هم العارفین والحكماء، فهو نتاج ذكاء الفرد في اختیار عناصر ال

  .والذكاء یهتدي المجیب إلى الجوابوبفضل إحكام العقل 

كالم مبهم أو ملغوز "هو عبد اهللا علي الطابور في تعریفه لّلغَز، . وهذا ما یشیر إلیه الد    

الة علیه، وبهذا نستطیع وغیر مفهوم إال بالتفكیر والتمعن والتدقیق في المعاني والكلمات الدّ 

والتفكیر والمعرفة  ة والثقافیة التي تمارس بالتحاورغز من األلعاب الذهنیأن نقول إن الل

 .2"والقدرة على اكتشاف ما وراء المعاني واأللفاظ الواردة فیه

  لف حسب المناطق والبیئاتالعدید من المسمیات التي تعرف بها، وتخت الشعبیة أللغازلو    
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اولة ، وما هو شائع في الجزائر بجانب هذه هي المشهورة والمتد) اللغز( ولكن كلمة ،العربیة

التي تعني في المعاجم العربیة بوجه عام مخالفة ) األحاجي(وجمعها ) األحجیة(التسمیة نجد 

ووردت . وكما هو واضح لها عالقة بالحجا الذي یعني العقل والذكاء والفطنة ،اللفظ للمعنى

أحجیة یتحاجون بها، وحاجیته فحجوته إذا داعیته :" أنها) صحاح اللغة والعلوم(األحجیة في 

وتقول أیضا  أنا حجیاك في هذا األمر أي من یحاجیك،  ،فغلبته واالسم الحجیا واألحجیة

لعبة وأغلوطة یتعاطاها الناس بینهم :" الجوهري األحجیة بقوله أنها وعّرف. 3"العقل: والحجا

  .4"ویقال أیضا األحجوة بالواو والیاء أشهر، والفعل منها حاجیته

ّتتمّیز األلغاز بخصائص معینة تمّیزها عن بقیة أنواع األدب  :خصائص األلغاز الشعبیة -2

  :الشعبي وهي

  .لى الجماعةالجهل بالمؤلف، فهو من إبداع ینسب إ -

  .قد یكون نّص اللغز نثرا أو شعرا -

  .یحتوي على المحسنات البدیعیة، كالجناس والسجع والطباق والتوریة -

  .اللغز في جوهره استعارة -

، فالتناقض یكون )التناقض والغموض(یعتمد اللغز في تركیبته اللغویة على شیئین هما  -

  .ض في صیاغتها وفهمها العامفي المفردات المقروءة الظاهرة، أّما الغمو 

  .األلغاز وسیلة هاّمة لإلظهار المهارة الفكریة والذهنیة، فضال عن كونها أداة لتسلیة -

اإللمام بمظاهر الحیاة الشعبیة والكونیة والبیئیة من خالل معالجتها لمختلف الجوانب  -

  .الحیاتیة التي تهم اإلنسان

 .حضاري ألّي مجتمع من المجتمعات اإلنسانیةتكشف األلغاز عن المستوى الثقافي وال -

  ومنّظم،متناسق و  متكامل اللغز الشعبي وفق بناءیقوم هیكل نّص  :بنیة اللغز الشعبي -3
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  : تحكمه ثالثة عناصر أساسیة هي 

، وهي عبارة استهاللیة محفوظة وثابتة، خطاب اللغز بها حتفتن :)االفتتاحیة( أو المقدمة –أ 

ایة النص اللغزي وتهیئ المتلقي التي تنبئ عن بد حاجیتك ماجیتك: وتلفظ عاّدة بقولهم

لالنتباه، وهي بمثابة دعوة للصراع الفكري بین طرفین أو عّدة أطراف، وغالب ما تكون في 

المقدمة عادة ما تكون جمیلة،  إن"، )الجّد أو الجّدة أو األب مع أفراد العائلة(جلسة عائلیة

یتلفظ بها صاحب النص اختیاریا، وكأنها اختیار صریح لبدایة صراع ثنائي بین صاحب 

، ویمكن أن تغیب 5"اللغز من جهة والطرف اآلخر المطالب بتفكیك وحل وٕابراز الجواب

فراغا  إحداث أي تأثیر سلبي في صرامة اللغز أو یترك" المقدمة عن افتتاح نص اللغز دون 

 .6"فنیا في تركیبة اللغز

، فهو یضم كل  یعد أهم عنصر في تركیبیة هیكل نّص اللغز : أو السؤال نص اللغز - ب

المكونات الوصفیة عن الشيء المطلوب للجواب، ونستطیع أن نقول هو نّص اللغز في حّد 

  : ذاته، ویتشكل السؤال بدوره من عنصرین أساسیین هما

بالمثل المستعار والمطلوب في الجواب عن السؤال المطروح، " وهو ما یعرف : الموضوع-1

، أي المتعلق بموضوع السؤال أو بنواة التسمیة بتش. روقد أسماه أحد الباحثین األلمان 

  .7"البرهان أو دلیل جواب اللغز

ل كّل العناصر اللغویة التي یدلي بها السؤا" وهو یضم :الخطاب اإلخباري أو الوصفي-2

حول الموضوع، وقد أسماه بالنواة الوصفیة، وقد تختلف بنیته من لغز للغز آخر، وتتمثل 

قیمته الفنیة في أّنه یكسب نص اللغز طابعا وصفیا إخباریا عن الموضوع أي ذكر بعض 
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، ولهذا ال ینبغي أن یرد في 8"أوصاف أو أخبار المتعلقة بالموضوع أو قد توحي بالموضوع

بین الموضوع وعناصر الخطاب اإلخباري، الدال على الجواب، ألّنه  نّص اللغز تناقض 

  .یحدث تأثیر سلبي وخلل في البناء الهیكلي لّنص السؤال

، وبدونه یبقى اللغز یعد عنصرا هاما في تكملة البناء التركیبي لهیكل اللغز :الجواب -ج

ع صاحب اللغز مع ناقصا ومبتورا من أهم نواة محركة ودافعة لنشاط الفكري، الذي یجم

البحث عن الجواب مبدأ أساسي وضروري في تكملة بناء الفضاء الفني " مستمعیه، ألنّ 

، وینبغي لصاحب اللغز أن یمتلك الجواب، ألّنه إذا عجز المجیب 9"والجمالي لجنس اللغز

مثال توضیحي عن البناء الهیكلي لنّص اللغز  .في فّك اللغز، فعلیه أن یقدم له الجواب

  : ياآلت

  .َحاِجْیَتْك َما ِجِیَتْك، َشَجْرِتْي ْطَواَلْت ْوَعَالْت، وْعَلى اْثَناَعش َفْرْع َدَالتْ 

  ـــــــ المقدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َحاِجْیَتْك َما ِجِیَتكْ 

  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نّص السؤ  َشَجْرِتْي ْطَواَلْت ْوَعَالْت، وْعَلى اْثَناَعش َفْرْع َدَالتْ 

  .ــــــــــــــــ الجوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) العام(السنة

إّن نّص اللغز كما یبدو على بساطته، هیكله العام محكم ومنظم، فال یجوز أن نهمل      

عناصره، وٕاّال فإّننا سنّخل ببنائه التركیبي، ولهذا ال یجب أن نتعامل مع اللغز عنصرا من 

الشعبي على أّنه مجرد تسلیة أو سؤال یتطلب جواب من أجل اختبار ذكاء وفطنة الفرد أو 

الجماعة، بل إّننا نجد في اللغز دالالت عمیقة تتجلى من خاللها عراقة تفكیر وثقافة المبدع 

ده یؤدي عّدة وظائف، منها ترفیهیة وتعلیمیة وتواصلیة، ویستطیع الباحث أو الشعبي، كما نج

الدارس لهذا الجنس األدبي الشعبي، أن یستنبط من كّل موضوع من المواضیع التي تصاغ 

 .حولها األلغاز نتائج حضاریة وتاریخیة واجتماعیة وفنیة جمالیة ذات شأن
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