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ȓʊɱȆɮȝɐɦȄࡧȳǾȄȵݍݨȄࡧʏࡧࡩȓʈɽ ɔɨɦȄࡧȓɘɛȆȝםȄࡧȳɸȆɌ ɭࡧɵ ɭ:ࢫȆɢɱȄȳɘɦȄࢫȓɔɦأنموذجا.

Aspects of linguistic acculturation in Ottoman Algeria:
The Franca language as an example.

  :ملخصال

ال يزال تاريخ اجلزائر يف الفرتة العثمانية حباجة للمزيد من الدراسات اليت تكشف عن خمتلف جوانبه 

�ǲǛ�ƾǫÂ��ƨǔǷƢǤǳ¦�ǒ ƼŤ�Ŗǳ¦Â��̈ŗǨǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�ƢȀǧǂǟ�Ŗǳ¦�©ȐǟƢǨƬǳ¦�Ƕǣ°�śưƷƢƦǳ¦�©ƢǷƢǸƬǿ¦�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�ǞǸƬĐ¦

عنها يف النهاية تشكيل خمتلف املظاهر الثقافية اليت ال زال بعضها واضحا للعيان اليوم، دون أن ندرك معناه 

.احلقيقي، وال األسباب اليت أدت لظهوره

�Ŗǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦Â�ƢēƘǌǻ�ƨǬȇǂǗÂ�©ƢƴȀǴǳ¦�²ومن املواضيع اليت هلا صلة بثقا  °ƾƫ�Ŗǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ǞǸƬĐ¦�ƨǧ

طرأت عليها، وقد الحظنا أن اللهجة اجلزائرية كانت عرضة لتأثريات متوسطية كبرية نظرا لالحتكاك الكبري الذي 

حدث يف الفرتة العثمانية بني شعوب ضفيت املتوسط، حىت أن لغة خاصة انتشرت بني التجار والقراصنة مث

استخدمها عدد من احلضر تدعى لغة الفرانكا كانت وسيلة يستخدمها هؤالء للتواصل مع شعوب البحر 

.املتوسط، وهذا هو املوضوع الذي نقرتح دراسته يف هذه الورقة البحثية

.املثاقفة اللغوية ،لغة الفرانكا ، اجلزائر، العثمانيون،التواصل، البحر املتوسط: الدالةكلمات ال
Abstract:

The history of Algeria during the Ottomans era still needs further researches that will
unveil the various unclear, hidden sides of this history. Society had remained far from the
motivations of researchers despite the mutations that were known at that epoch. This
resulted in the formation of different cultural phenomena; some of wich are visible
nowadays without realizing neither their meaning nor the causes that led them to appear.

Among the themes related to the culture of the society that studies languages, their
origins and the changes they underwent, we noticed that the Algerian dialect was subject to
Mediterranean great influences due to the coexistence between the peoples of both the
Mediterranean banks; as a result a particular, special language spread widely between the
traders and pirates, then it was used by a number of city people which was called Lingua
Franca language. It was a means that helped them to communicate with peoples of the
Mediterranean Sea and this is the subject of our study in this research work.

Key words : Linguistic acculturation, Franca language, Ottoman, Algeria,
Mediterranean Sea.
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Ȳɽࡧ ȗɟȯ ɦȄȄɽ ɐɟࡧࡧȶ ȲȆɗن

ə ʊɈ ȷ ɰࡧࡧ ɓ؈ ȆȉȮࡧɰ ȯࡧם؈ ɮȨ ɭࡧȓɐɭȆȡ.
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 :مقدمة الموضوع

 األبيضمسح املوقع اجلغرايف للجزائر وارتباطها بالعديد من شعوب العامل وباخلصوص تلك املطلة على البحر 

و يف . املتوسط إىل تأثريات عميقة على ثقافة وعادات ولغة الشعب اجلزائري واليت تراكمت عرب خمتلف العصور

حجم التأثريات اليت الكشف عن عثمانية، سنحاول هذا املقال الذي يتناول مظاهر املثاقفة اللغوية يف اجلزائر ال

  .أحدثتها لغة الفرانكا

ض لألسف حتهذا املوضوع يف كونه يعاجل ظاهرة ثقافية عرفتها اجلزائر يف الفرتة العثمانية مل  أمهيةتكمن 

 .توسطا، وهي ظاهرة مرتبطة باملثاقفة مع شعوب جنوب البحر املبدراسات كثرية متيط اللثام عن خمتلف جوانبه

وخيتلف هذا املوضوع عن باقي املواضيع املتعلقة بتاريخ اجلزائر خالل الفرتة العثمانية يف أن الدراسات اخلاصة حوله 

�Ƕǣ°�ȆǿÂ��ƨȈǴƻ¦®�śǴǇȂƳ�ȆǈǻȂƫ�ǲǏ¢�ǺǷ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨưƷƢƦǳ¦�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ƨǷƢŮ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƢǠƦǗ�¦ƾǟ��¦ƾƳ�ƨǴȈǴǫ

ت املصادر احمللية يف الغالب، يكاد حييل الباحث العتقاد مفاده كما أن سكو . دسامتها تبقى حباجة لإلثراء

انعدام استعمال هذه اللغة، لوال بعض اإلشارات اليت ترد عرضا يف تلك املصادر، وهذا يُعد عقبة أخرى يف وجه 

.من يتصدى لدراسة هذا املوضوع، وكشف خمتلف جوانبه

ولعل أبرز الصعوبات على اإلطالق ضياع عدد كبري من الوثائق واملخطوطات يف بداية االحتالل الفرنسي، 

�ǪƟƢƯȂǳ¦�Ŀ�ƢēƢƸǴǘǐǷ�®¦ǂȇ¤�Őǟ�̈ǂǋƢƦǷ�Śǣ�ƨǬȇǂǘƥ�̧ ȂǓȂŭ¦�¦ǀŮ�ǪËƯÂ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�¿Ƣǿ�ƾȈǏ°�ǺǷ�ƢǼǷǂƷ�ƢǷ�ȂǿÂ

احملقق حممد بن شنب قد وضع معجما لأللفاظ الرمسية، خصوصا املتعلقة بالتبادل التجاري والقرصنة، وكان الشيخ 

الطليانية يف العامية لكنه مل ينشر، فحرمنا بذلك من مصدر مهم، حيث عرف عن بن شنب التدقيق يف حبوثه 

.).1983:41اجلياليل، ( العلمية 

 .ري¢Ɵ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ¦�ǖǇÂ�Ŀ�Ƣǰǻ¦ǂǨǳ¦�ƨǤǳ�©¦®ǂǨǷ�¿¦ƾƼƬǇ¦�ǶƴŞ�ǪǴǠƬƫ�ƨȈǇƢǇ  إشكاليةوهو ما يطرح  

�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�Ȇǿ كيف انتشرت؟ و ما   كيف حدثت عملية املثاقفة: وهي األسئلةوالذي جيرنا جمموعة من 

  .األكثر تأثرا باألمر

ظروف ظهور لغة الفرانكا والفئات اليت كانت تتحدثها املنهج التارخيي لعرض  وقد وظفنا يف هذا البحث

  .صادرواملنهج التحليلي لتحليل واستقراء ما جاء يف امل
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: لغة الفرانكا والمثاقفة التلقائية بين شعوب المتوسط في الفترة الحديثة: أوال

هي تلك اليت تندرج يف إطار التالقحات " تعترب لغة الفرانكا مظهرا مهما من مظاهر املثاقفة التلقائية و

." االتصاالت السلمية بواسطة التجارة أوالناجتة عن احلروب النامجة عن الرغبة يف احلصول على  العبيد 

HOUDAS,1891)وتعرف هذه اللغة باللغة الفرانكية أو األصح الفرجنية ).2018:85السعداين، ( :126) ،

�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�ƪ ǸǴǠƬǇ¦�ƨȈǼȈƫȏ�ƨǤǳ�ƢĔ¢�ƨǤǴǳ¦�ǽǀŮ�ǪȈǫ®�¿ȂȀǨǷ�ƾȇƾƸƬǳ�ƢȀȈǳ¤�ƢǼǠƳ°�Ŗǳ¦�ǆ ȈǷ¦ȂǬǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�ǞǸšÂ

ȂǼƳ�ǺǷ�©ƢǤǴǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�ǺǷ�ǖȈǴƻ�ƢĔƘƥ�°®Ƣǐŭ¦�ƢȀǨǐƫ�ƨǤǳ�ȆǿÂ��Ƣǈǻǂǧ§�الوسيط يف أوروبا وخصوصا يف 

ALLOU,1828) الفرنسية واإلسبانية وااليطالية وبعض اليونانية الدارجة: املتوسط، هي على اخلصوص :52 -53).

وقال مالتسان أن هذا اخلليط اللغوي ال يكاد يتألف من غري اللغة الفرنسية  وااليطالية  واالسبانية اليت تنطق 

بصورة رديئة جدا، وبعض الكلمات العربية، وإذا أراد اإلنسان تعلمها فإنه ليس يف حاجة إىل بذل جمهود كبري 

©ƢǸǴǯ�ǺǷ�ÀȂǰƬƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƨȇȂƸǼǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�» ǂǠƫ�ȏ��ȆȀǧ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƨǘȈǈƦǳ¦�Ƣē¦®ǂǨǷÂ��ƨǗƢǈƦǳ¦�ȄȀƬǼǷ�Ŀ

مصادر لغات خمتلفة، تستعمل جلميع األشخاص، ولكل األزمنة وأمساء وصفات فرنسية وايطالية وإسبانية ال تعرف 

تكون نباحا إنسانيا أكثر  إال أنغري صيغة الفاعل املرفوع  وعدد من احلروف والضمائر وحر وف النداء تصلح 

).2009:95فون مالتسان، ( .الن تكون قسما من أقسام  لغة من اللغات من صالحيتها

�ƨǼǇ�Ƣđ�ǶȀǔǠƥ�ª ƾƸƬȇÂ�ƨǤǴǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ÀȂǧǂǠȇ�ÀȂǳ¦Ǆȇ�ȏ�ƨȈǴƷƢǈǳ¦�Àƾŭ¦�ÀƢǰǇ�ǺǷ�®ƾǟ�ÀƢǯ1830 وهي ،

واملالحظ أن هذه .ختتلف بني مدينة ساحلية وأخرى باختالف اللهجات، ونسبة التعامل مع األوروبيني وعددهم

��ƾšاللغ �ƾǬǧ�ƨǸǜǼǷ�ƾǟ¦Ȃǫ�ƢŮ�Ǻǰȇ�ŃÂ��ǖǬǧ�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ƢƦǳƢǣÂ��®ÂƾŰ�¼Ƣǘǻ�ȄǴǟ�¿ƾƼƬǈƫ�ƪ ǻƢǯ�ƨ

كلمات ال تفرق بني  مفردها و مثناها ومجعها، كما خيتلف نطق الكلمة الواحدة من مدينة ألخرى، فكلما اجتهنا 

,Anonyme).كان تأثري اللغة االسبانية أكثر  شرقا كان تأثري اللغة االيطالية واضحا وكلما ابتعدنا حنو الغرب

1830 : وقد دخلت إىل هذه اللغة بعض املفردات العربية حبكم حتكم اليهود يف عدد من العمليات .(01-02

ȂǼȇ®Ȑǳ¦�ƢĔȂǸǈȇ� ȏƚǿ�ÀƢǯÂ��ƨȈǻƢǸưǠǳ¦�§ǂǤŭ¦�©ȏƢȇ¤�Ŀ�ƢǏȂǐƻ�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦LADINO.) ،1996سعد اهللا:

147(.

وتقول الباحثة جوسلني داخلية أن لغة الفرانكا هي لغة فرضها الواقع الذي عرفته منطقة البحر األبيض 

املتوسط منذ القرن السادس عشر، حيث انتشرت القرصنة وعمليات األسر، وزاد التعامل التجاري بني املسلمني و 
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ƷȂǳ¦�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�̈¦®¢�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǧ�¦ǀđÂ��śȈƥÂ°Âȋ¦�Ã°ƢǐǼǳ¦يدة والسهلة ملختلف التعامالت منذ تلك الفرتة 

(DAKHLIA, 2008 :12-23).

  :عوامل انتشار لغة الفرانكا في بعض السواحل الجزائرية:ثانيا

يالحظ مما أورده الشيخ نور الدين عبد القادر أن لغة الفرانكا بدأت يف الظهور باالحتكاك مع اإلسبان 

االسبانية اليت أوردها وغريها الكثري ممن ال زالت مستعملة إىل اليوم تؤكد أوال منذ القرن السادس عشر فالكلمات 

).2006:251عبد القادر، ( .هذا

وكان التواجد الفرنسي يف بعض مناطق الشرق اجلزائري عامال آخر النتشار هذه اللغة، فقد كان الفرنسيون 

بعض الشركات اخلاصة تتحكم يف جتارة سباقني للحصول على امتيازات جتارية يف شرق اجلزائر، حيث كانت 

وكان التعامل مع ) 1980:76الزبريي، (املرجان، وتوسع نشاطها فيما بعد لتحتكر أيضا جتارة احلبوب،

,DAKHLIA). السكان احملليني قد نتج عنه دخول عشرات الكلمات من لغة الفرانكا إىل اللهجة احمللية

2008 :45)

االيطايل الذي بدأ منذ العصر الوسيط عرب املدن التجارية االيطالية كالبندقية كما أن التواجد التجاري 

§ǂǤŭ¦�¾Â®�ǞǷ�ƨȇ°ƢƴƬǳ¦�ƢēȐǷƢǠƫ�ƪ Ǩưǯ�Ŗǳ¦�¦ǄȈƥÂ�̈ȂǼƳÂ(MASCARELLO: ، ويف الفرتة احلديثة (1968:71

ƢĐ¦�ǎ ţ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�Őǟ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǽǂƯ¢�Ƣǯ°Ƣƫ�Ä°ƢƴƬǳ¦��ǲǷƢǠƬǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǂǸƬǇ¦ واملوانئ ل التجاري

,SACERDOTI)وبعض وسائل الصيد البحر 1957: ويرى البعض أن لغة الفرانكا قد نشأت بسبب  .(291

االحتكاك الثقايف بني اليهود األهايل واملسلمني باألوروبيني، ونتج عن ذلك ميالد خليط لغوي هو حوصلة لغات 

).1996:147سعد اهللا، ( .لدى يهود اجلزائر 18و 17هذه الثقافات يف القرنني 

��ƾǬǧ��ǶēƢǤǳ�̧ ȂǼƫÂ��ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�śȈƥÂ°Âȋ¦�ÃǂǇȋ¦�®ƾǟ�̧ ƢǨƫ°¦�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�°ȂȀǜǳ�ƨǸȀŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�śƥ�ǺǷÂ

كانت مدينة اجلزائر تعج بعدد كبري من األسرى الذين غنمتهم السفن البحرية ، وهم من جنسيات خمتلفة فمنهم 

وكان  ).2011:161، حمرز( .كليز واهلولنديون واليونانيون وحىت الروسااليطاليون واإلسبان والفرنسيون واالن

من بني عوامل انتشار هذه اللغة يف مدينة اجلزائر على اخلصوص تعدد هلجات ولغات سكان املدينة، فقد 

تراجعت العربية كثريا، لتظهر لغة خليط من عدد من اللغات وكانت متداولة بني األسرى العبيد من املسيحيني 
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:1972حليمي، (عد أن صاروا أتراكا وهم العلوج ب ومن املعتنقني لإلسالم من أولئك العبيد أو بني الذين حترروا

150.(

البحارة وموظفي املوانئ، والتجار، واليهود واحلكام : انتشرت هذه اللغة وسط جمموعات رئيسية هي

املوظفون العموميون والتجار واليهود يف الساحل ": قوله Panantiاألتراك، وحىت بني بعض احلضر، ويؤكد

لغة الفرانكا املشكلة بغموض من اإلسبانية  وااليطالية وعربية سيئة ، ومبا أن األفعال يف  يتواصلون بينهم بواسطة 

هذه اللغة تصاغ بصيغة املصدر وال توجد مطلقا حروف اجلر، فهذا جعل األجانب والسكان احملليني يتمكنون من 

,PANANTI)." فهمها 1820 : 377).

  :نكا في الجزائر العثمانيةالفئات التي كانت تستعمل لغة الفرا: ثالثا

  :الموانئ والبحارة وموظف.1

كان البحارة وموظفو املوانئ ممن يستعملون هذه اللغة بشكل اعتيادي، وقد كان الرياس يعرفون باسم آرمادور

armadours رانكا حسبما روى روتاليي يف كتابه بلغة الف(DE ROTALIER, 1841 يف القرن السابع  .(302:

اللغة منتشرة كثريا يف السواحل اجلزائرية وشائعة االستعمال وتستخدم وسيلة للتفاهم بني أهل عشر كانت هذه 

وقلما مير املرء مبيناء اجلزائر وأسواقها دون أن يسمع كلمات من .اجلزائر و التجار االيطاليني و اإلسبان والفرنسيني

§�®¦�ƨǴȀǇ��ƨǤǳ�ƢĔƘƥ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�À وقد .)2009:95فون مالتسان، (.هذا النوع تعرب عن أشياء كثرية ȋ¦�Ǧ ǏÂ

,DAN) ومضحكة تتشكل من بعض الكلمات الفرنسية وااليطالية واالسبانية 1637 ويؤكد أحد األسرى .(111:

1816��śȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈°ƢƸƦǳ¦�À¢��ƨȈǳƢǘȇ¦�ƨǤǳ�ƢĔ¢�ÀÂƾǬƬǠȇÂ��ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�¦ȂǷƾƼƬǈȇ�Ń�Ǻȇǀǳ¦�ǺŲ�ȂǿÂاهلولنديني سنة 

ويعود هذا األسري  ).2011:13ميتزون، (¦ǖǇȂƬŭ¦�̈°ƢŞ�ǺǷ�ǶǿŚǣ�ǞǷ�Ƣđ�ÀȂƯƾƸƬȇÂ�ƨǤǴǳكانوا يتقنون هذه 

،)2011:23ميتزون، ( يف موضع آخر ليقول أن املسؤول الرتكي عن امليناء جاء إليهم وسأهلم بااليطالية

نه يقصد اللغة الرتكية فهي واعرتف هذا األسري اهلولندي أن األتراك كانوا يتحدثون معهم بلغة جيهلها، وال نظن أ

ويؤكد أسري نروجيي هذا الطرح  ).35-2011:34ميتزون، (واضحة ألي أورويب، وإمنا قصده هنا لغة الفرانكا

مسعوا لغة خمتلفة عن لغتهم ومل يفهموا :"حني قال عن حبارة  سفينته، أنه حني مت اسر السفينة من أتراك اجلزائر

).2019:62نيلزون موس، ( "منها شيئا
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  :التجار.2

كان من الطبيعي أن تنتشر هذه اللغة وسط فئة التجار نظرا الحتكاكهم الكبري مع األوروبيني، وخاصة يف 

أسواق مدينة اجلزائر، فقد استعملت يف الوسط التجاري عدة كلمات أجنبية ، ومن بني هذه الكلمات ما ورد 

الفاندي ومنها الكلمة الفرنسية : بـ مثال عند الشويهد يف القرن الثامن عشر، فالبائعون مثال كانوا يعرفون

Vendeur) ،كما أطلق على جمموعة من السلع تتجاوز العشرة اسم الدزينة من )2006:67الشويهد ،

كما وردت يف بعض   ،)2006:103الشويهد، (وُحّورت يف العامية إىل لفظة طُزّينة بالطاءDizaineالفرنسية 

عها تزينات عند حديثه عن بضاعة  الشاشية اليت كانت لديه عند وصوله املصادر  كابن محادوش بلفظ تزينة ومج

كما أن بعض األحجار الثمينة قد عرفت أمساؤها عند  ).1983:32إبن محادوش اجلزائري، ( مليناء تطوان

مة التجار وغريهم بلغة الفرانكا دون سواها، فقد كان األملاس مثال معروفا باسم اليامنط وهي مأخوذة من الكل

EIDENSGENK)االيطالية  et COHEN-SOLAL,1897,227).   وذكر أحد الفرنسيني يف بداية االحتالل

Aristideقيلبريأريستيدوهو  Guilbert   أنه كان يرتدد كثريا على دكاكني احلرفيني مبدينة اجلزائر وكان عدد كبري

GUILBERT,1839)منهم يتحدث لغة الفرانكا معه :439).

  :اليهود.3

ǂƥ¢�ǺǷ�¦ȂǻƢǯ�ƨǻ°ȂǨȈǳ�®ȂȀȈǧ��ƨȈƥÂ°Âȋ¦�©ƢǤǴǳ¦�ǒ±�كان  Ǡƥ�ǶĔƢǬƫȍ�¦ǂǜǻ��ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ÀȂǴǸǠƬǈȇ�®ȂȀȈǳ¦�ǒ Ǡƥ

الناشطني جتاريا يف البحر املتوسط، ومتكن هؤالء حىت من إدخال كلمات عربية هلذه اللغة، وكانوا يستخدمون 

,GOMOT)مفردات منها يف عد أيام األسبوع مع لغتهم العربية 1842 وكان اليهود من أكثر الفئات  .(27:

استخداما للغة الفرانكا حبكم حتكمهم يف املعامالت التجارية مع األوروبيني، فقد أوردت الباحثة عائشة غطاس 

قائمة من التجار اجلزائريني الذين كانوا يتعاملون مع التجار الفرنسيني وكان غالبيتهم من اليهود، فمن بني مثانية 

أمساؤهم جند ثالثة فقط من اجلزائريني أو األتراك والباقي وهم مخسة عشر تاجرا كلهم من عشر تاجرا وردت 

أن أحد التجار اليهود قام بشرائه مببلغ  1785عام  Thedenat وذكر تيدنا).1985:148غطاس، ( .اليهود

).2003:47تيدنا، (.سبعون رياال، وكان ذلك اليهودي يتكلم قليال لغة الفرانكا
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  :العثمانية الحاكمة الطبقة.4

�ƨȈƥÂ°Â¢�ǾǳȂǏ¢�ƪ ǻƢǯ�ǶȀǔǠƦǧ��ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�Ʈ ȇƾū¦�ÀȂǼǬƬȇ�ǺËŲ�ǂƟ¦ǄŪ¦�¿ƢǰƷ�ǺǷ�®ƾǟ�ÀȂǰȇ�À¢�ƢƦȇǂǣ�Ǻǰȇ�Ń

,DAKHLIA)اآلخر كان يف البحرية وتعامل مع هذه اللغة أثناء الغزوات البحرية ضد األوروبيني وبعضهم

2008 العلوج ممن كانت لغتهم األصلية أوروبية وبالتايل ليس من املستبعد وقد توىل حكم اجلزائر عدد من  .(97:

-1535أن تكون الفرانكا لغة التواصل  بينهم وبني باقي األوروبيني، فقد كان حسن آغا الذي حكم اجلزائر بني 

علج من كورسيكا هو حسن قورصو، 1556من العلوج وأصله من سردينيا، كما حكم اجلزائر سنة 1541

1571–1568 حكم اجلزائر أيضا أشهر علج يف تلك الفرتة وهو العلج علي الذي حكم  بني وتوىل

(BOYER,1985 :94-95).

�ǞǷ�Ƣđ�ǲǷƢǠƬǴǳ�ǶȀƬƳƢū�Ǯ ǳ̄Â�Ƣǰǻ¦ǂǨǳ¦�ƨǤǴƥ�śȈǻƢǸưǠǳ¦�¿Ƣǰū¦�ǺǷ�®ƾǟ�¿Ƣŭ¤�ń¤�°®Ƣǐŭ¦�ǒ Ǡƥ�©°Ƣǋ¢Â

حممد الكبري كان يتكلم معه باللغة الفرانكية، و  األوروبيني، فقد جاء يف مذكرات األسري تيدينا أن باي معسكر 

Ƣđ�ǾǠǷ�Ʈ ȇƾū¦�ǲǔǧÂ�ƢǷƢŤ�ƢǿƾȈŸ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǘȇȏ¦Â�ƨȈǻƢƦǇȏ¦�ǺǷ�Ȑǯ�ǺǬƬȇ�ƢȀƦǻƢƳ�ń¤�ÀƢǯ) ،2003تيدنا:

جوان  14وكانت بعض ألفاظ هذه اللغة ترد حىت يف املراسالت الرمسية، ففي النص العريب ملعاهدة  .)54-55

يف النص  Pasaportesبني اجلزائر والربتغال وردت عبارة من لغة الفرانكا هي الباصبورط اليت تقابلها كلمة  1813

ن إىل الباشا حسني آخر دايات اجلزائر  ويف تقرير أرسله احد اجلواسيس اإلسبا ).1981:36زوزو، ( الربتغايل

واليت   Gazzettaوهي عبارة  مأخوذة من الكلمة االيطالية " القازيطات" وردت عبارة 1830يف شهر مارس 

,BRESNIER) تعين اجلريدة 1857 : وكان بعض األسرى  يتقن الفرنسية واالسبانية للتمكن من التواصل  .(138

ليندر كاثكارت، (.فرانكا كما كان األمر مع قنصل أمريكا أسري داي اجلزائرمع احلكام األتراك عرب لغة ال

1982:31.(

  :الحضر.5

حبكم التعامالت التجارية مع األوروبيني كان عدد من حضر اجلزائر يتقن لغة الفرانكا ويستخدمها وسيلة 

وقد دخلت عدد  من كلمات هذه اللغة إىل اللهجة العامية اجلزائرية، فهابنسرتايت مثال  .للتواصل مع األوروبيني
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وهي كلمة من لغة الفرانكا تعين املشتغل   Barbieroيقول أن سكان مدينة اجلزائر كانوا يدعون األطباء بالرببريو

).2008:23هابنسرتايت، (.بالطب أو املداوي باألعشاب

أن لغة الفرانكا كانت لغة التواصل بني السكان وكل األوروبيني نظرا لسهولتها Pananti ويقول بانانيت

(PANANTI, 1820 : لغة التواصل بني األجانب واحملليني هي لغة " ويؤكد شالر هذا حني يقول أن (294

,SCHALER)"الفرانكا ,PANANTI)ويضيف بانانيت أن لغة الفرانكا يف اجلزائر هي أقرب لاليطالية  .(1830

1820 : وكتب   .وهذا رمبا راجع لقدم التعامل مع الدويالت االيطالية الذي يرجع إىل العصر الوسيط ،(599

  :الشيخ نور الدين عبد القادر عن تأثري لغة الفرانكا قائال

اليت دخلت إليها وجند بعضها يف  اإلفرجنيةويف جمال احلديث عن هلجة اجلزائر الدارجة فإننا نضيف املفردات "  

وهي كلمة اسبانية تدل على الدينار املصنوع من  Dabalonنص غزوات عروج وخري الدين مثل كلمة ضبلون

الذهب وجلنار أي جنرال وسقالة وهي كلمة ايطالية أي الرصيف مبعىن الطريق املبلطة باحلجارة على ساحل البحر 

).2006:251عبد القادر،"(فينةالسلم للصعود واهلبوط من الس وأيضا

االسم الذي أطلق  ،ومن بني أوىل الكلمات املأخوذة من لغة الفرانكا وليس من الفرنسية كما كان يعتقد

وتعين احلمراء وورد اللفظ بصيغة بربروشة  يف بعض  Roussaاللحية  و  barba روسعلى خري الدين باربا

وشنيور  .)2017:105بن رقية التلمساين، (املصادر كالزهرة النائرة وهو مصدر تارخيي يعود للقرن الثامن عشر

وهو السنيور مبعىن الشريف النسب والرئيس وهذه الكلمة أصلها التيين، ولنربادور  كلمة اسبانية معناها القيصر، 

مبعىن اإلذن  إفرجنيةوتدل على نوع من السفن احلربية، وباسبورط كلمة  إفرجنيةاطة بالقاف املعقودة وهي كلمة وفرق

ومن أشهر الكلمات اليت ال زالت مستعملة إىل اليوم   ).2006:251عبد القادر،"( للسفر وهناك غريها

Hôpitalن لغة الفرانكا وتعين املستشفى بتحوير بسيط لفظة االسبيطال اليت تلفظ اليوم بصيغة سبيطار، وهي م

ومنها عبارة فراير متاع لسبيطال اليت وردت عند الشويهد مبعىن الرهبان املنتمون ملنظمة اإلخوان البيض القائمون 

ووردت هذه الكلمة أي اسبيطال عند ابن رقية التلمساين يف  .)2006:106الشويهد، ( على خدمة املستشفى

).2017:152بن رقية التلمساين، ("ƶȇ°ƢĐ¦�ǺǷ�ƨƟƢťȐƯÂ�śǨǳ¢�ƨǼƳƢǗǂǫاخرجوا إىل اسبيطال أن املالعني:"قوله

األرمادة وهي كلمة اسبانية : ووردت يف كتاب الشريف الزهار عدد من الكلمات من لغة  الفرانكا منها

armada البنديرة ، ووردت عنده لفظة الراية بصيغة)1974:30الزهار،( معناها األسطول البحري Bandera
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 ."قد بدل بندريته وجعل بنديرة أخرى" أي النمسا" وكان جنس املنامسة:" وهي لفظة اسبانية حيث قال 

: التحريف على  النحو التايل كما وردت أمساء السفن مأخوذة عن هذه اللغة بقليل من .)1974:73الزهار،(

Corvetteو الكربيط  Fregata، والفركاطة وهي )1974:31الزهار،( نجور وهو نوع من الزوارق البحريةكال

ووردت لفظة احلصار البحري عند الزهار بصيغة بلونكو وهي  )1974:73الزهار،(وغريها من أمساء السفن،

).1974:168الزهار،(Bloccoمأخوذة من االيطالية 

Baronوجاء يف كتاب البارون جوشرو دي سانت دونيس Juchereau de Saint Denis  أن  1831سنة

حضر اجلزائر كانوا يطلقون اسم اصبانيوالطة وهي كلمة من لغة الفرانكا على كل محلة أوروبية فاشلة على اجلزائر، 

,JUCHEREAU) وهذا بسبب فشل احلمالت االسبانية املتكررة على إيالة اجلزائر 1831 : وملا زار الرحالة  .(112

Wilhelm شيمربفيلهلماألملاين  Schimper  الحظ أن لغة الفرا 1831اجلزائر يف سنة�ƨȈƦǳƢǤǳ¦�Ƣđ�ª ƾƸƬȇ�Ƣǰǻ

).1989:14دودو، (من احلضر

Pucklerموسكاوكما خيربنا األمري األملاين بوكلري Muskau  أنه دخل محّاما يف مدينة اجلزائر 1835سنة

دسة عشر من عمره يتكلم بعض الكلمات املشوهة من لغة والتقى فيه بأحد العاملني وهو شاب قوي يف السا

Fa:الفرانكا، ويذكر أن ذلك الشاب سأله بتلك اللغة إن كانت نوعية خدمته قد أعجبته قائال  bono  أي هل

,MUSKAU)هي حسنة؟ 1837 : 174-175)..

Napoléonويؤكد نابوليون روسيل Roussel"1840 " استمرار بعض حضر اجلزائر يف  استعمال هذه

,ROUSSEL)تساعدهم يف كل األمم األوروبية لسهولتها ¢ƢĔاللغة الغريبة اليت قال  1840 : وحيدثنا فون .(70

أشيب اللحية حنيال جدا، ولكن " مالتسان عن أحد حضر مدينة اجلزائر وهو احلاج حممد بن بونار وكان رجال 

يوحي باالحرتام واإلكبار له ، وكان يتكلم قليال من الفرنسية غري أنه كان متمكنا من اللغة الفرجنية  مظهره كان

".اليت ال يتطلب تعّلمها مشقة كبرية

وذكر مالتسان بعض األمثلة من كلمات هذه اللغة التيكانت متداولة بني اجلزائريني، وهي كلها بصيغة 

وتعين  andarاليت تعين اخذ  و  chabarاليت تعين شرب ، و bibirب، و  اليت تعين كت scribir: مصدرية منها

ومن الكلمات اليت كانت مستخدمة يف مدينة  .)2009:95فون مالتسان، (وتعين مشى marcharذهب، و 

�ƨȈǳƢǘȇȏ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǺǷ�©ǀƻ¢�ƾǫÂ�ƾǫǂŭ¦�Ƣđ�®¦ǂŭ¦�̈ƾǻƢǯȂǳ�ƨǸǴǯ�ǂƟ¦ǄŪ¦locanda وكلمة املوزيكة املأخوذة أيضا من ،
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,Musica(PAULMIERاإليطالية  1850 : اليت تعين العربة Carrettaوكلمة قريطة املأخوذة من الربتغالية  (59

(PAULMIER, 1850 : الفرتة وهي مأخوذة  وكلمة البومبة اليت كانت ترتدد يف جل املصادر العربية لتلك ،(123

,Bomba(PAULMIERمن االسبانية 1850 : وكلمة تربنة اليت كانت تطلق على احلانة وهي مأخوذة من  (84

,Taberna(PAULMIERالكلمة اإلسبانية   1850 : 59).

  : بقايا لغة الفرانكا في العامية الجزائرية.رابعا

، وقال 1830وضع الفرنسيون قاموسا هاما للغة الفرانكا يف مشال إفريقيا وسارعوا لنشره مبارسيليا سنة 

�ǞƳǂȇ�Ƣǿ°ƢǌƬǻ¦Â�ƢēƘǌǻ�Ŀ�ǲǔǨǳ¦�À¢Â��ǂƟ¦ǄŪ¦Â�ǆ ǻȂƫ�Ŀ�́ ȂǐŬ¦�ȄǴǟ�̈ǂǌƬǼǷ�ƪ ǻƢǯ��Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ǽȂǠǓ¦Â

,Anonyme) أساسا إىل  األسرى األوروبيني 1830 : 01-03)

يضم القاموس املذكور عددا كبريا من الكلمات مع شرحها بالفرنسية، وقد الحظنا أن قسما كبريا من 

اخرتنا من هذا القاموس عددا  .لك الكلمات قد اندثر اليوم، وما بقي منها حتّرف ومل يُدرك الناس معناه احلقيقيت

�ƢȀǼǷ�ƪ ǬƬǋ¦�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â�©ƢǸǴǰǳ¦�ǽǀŮ�¬ǂǋ�ŉƾǬƫ�ǞǷ��ƢēƢƴŮ�Ǧ ǴƬƼŠ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨƳ°¦ƾǳ¦�Ŀ�ƨǠƟƢǌǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǺǷ

  :الكلمة على النحو التايل

  :رانكا التي ال يزال عدد منها متداوال في الجزائر إلى اآلننماذج من كلمات لغة الف

  :النطق العامي للكلمة  :اللغة املأخوذ عنها  :معناها:الكلمة بلغة الفرانكا

Pistolaاملسدس  Pistola  "بشطولة"ايطالية  

Noumero الرقم أوالعدد  Noumero  "النومرو  "يونانية  

Tassaالكوب الكبري  Tassa  "الطاسة"ايطالية  

El salaالقاعة  El sala  "الصالة"اسبانية  

El tupsiالصحن  El tupsi  "الطبسي"اسبانية  

Soumaالسعر  Somma "السومة  "  ايطالية  

Companiaالشركة  compania " رومانية من

"رومانيا

  كوبانية
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  :النطق العامي للكلمة  :اللغة املأخوذ عنها  :معناها:الكلمة بلغة الفرانكا

Trombaاحلقنة  Tromba  "طرومبا"  ايطالية  

Soupaاحلساء  Soupa  "الصوبا أوسوبا "يونانية  

Casserolaقدر الطعام  Casseruola  "الكاسرونا"  ايطالية  

Pipaالغليون  pipala "البيبا بالباء املفخمة    "اسبانيةp

Platzaاملكان  Plaza "البالصة  "اسبانية  

Cartaالوثائق  Carta "الوثيقة  وصارت تطلق باجلمع "  ايطالية

الكوارط مبعىن  أوالكواغط 

  .الوثائق

Fantaziaالكربياء  Fantazzia

  "  ايطالية" 
الفنطازية تطلق على 

استعراضات اخليول يف الغرب 

  .اجلزائري 

Negroاألسود أو الزجنيNegro

  "اسبانية" 
  النيغرو

Marmitaإناء خاص بالطعامMarmita

"برتغالية"
  املرميطة

Markaعالمة  Marca

  "اسبانية" 
  ماركا

Mercantéتاجر  Mercanté

  "  ايطالية" 
  موركانيت

Guerraاحلرب  Guerra

  "اسبانية" 
  القرية

Goustoالذوق  Gousto

"يونانية"
  القوسطو

FornoالفرنForno

"ايطالية" 
  فورنو
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  :النطق العامي للكلمة  :اللغة املأخوذ عنها  :معناها:الكلمة بلغة الفرانكا

Francisالفرنسيون  Franzis

  "اسبانية" 
  فرانسيس

Falsoخطأ  Falso

  "اسبانية" 
  فالصو

Faltaفسد  Falta

  "اسبانية" 
فلطة وتستخدم بصيغة فعل 

يف الغالب فيقال فلط وفلطت 

  مبعىن افسد

Cousinaمطبخ  Cucina

  "ايطالية" 
  كوزينا

Carétaعربة كر  Caretta

  "اسبانية" 
  كاريطا

Baretaقبعة  Bareta

  "اسبانية" 
  باريطا

Chiecoاألعمى  cieco

  "ايطالية"
تشيكو هو لقب  حتمله بعض 

 وكانالقسنطينيةالعائالت 

من التشيك  أصلهميعتقد أن 

  لكن هذا مستبعد  

Beracaالكوخ  Baraca

  "اسبانية" 
براكة واجلمع برارك تطلق على 

  البيوت القصديرية

  :صفحات خمتلفة من الكتاب :املصدر

Anonyme, Dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque, suivi de quelques dialogues

familiers et d'un vocabulaire de mots arabes les plus usuels, à l'usage des Français en Afrique,

Typographie de Feissat, Marseille ; 1830.

واملالحظ من خالل اجلدول أن هذه الكلمات اليت كنا نعتقدها من تأثري اللغة الفرنسية على العامية 

اجلزائرية قد انتشرت يف غالبية اللهجات اجلزائرية شرقا وغربا، وهلجات الساحل خصوصا عنابة شرقا ووهران غربا، 
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ومل نشأ ذكرها مكتفني بذكر أكثر  ،الفرانكاةواليت ال زالت حتتفظ بالكثري من الكلمات األخرى املأخوذة من لغ

  . الكلمات انتشارا يف خمتلف اللهجات اجلزائرية

:خاتمة

عرفت اجلزائر يف الفرتة العثمانية استعمال بعض اللغات إضافة إىل اللغة  أن يف ختام هذا املقال خنلص إىل

بدأ انتشار لغة الفرانكا نتيجة  .ولغة الفرانكاالعربية اليت تراجعت مكانتها، وهذه اللغات هي اللغة العصمانلية 

التعامل التجاري مع األوروبيني، ومل يقتصر استعماهلا على  األوروبيني والبحارة األتراك بل انتشرت حىت بني التجار 

  .وبعض احلضر نتيجة احلاجة امللحة للتواصل مع التجار األوروبيني يف البحر املتوسط

صارت لغة التواصل املفضلة عوض اللغة  ¢ƢĔزائر بالسهولة والبساطة حىت متيزت لغة الفرانكا يف اجل

ȐƬƷȏ¦�ƾǠƥ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�ƢǼƬƴŮ�ƪ¾��و . العصمانلية الصعبة Ǵƻ®�©ƢǸǴǯ�ƢĔ¢�ƾǬƬǠǻ�ƢǼǯ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǒ Ǡƥ

جود كلمات ساعد و و  .ما هي إال كلمات من لغة الفرانكا وهي قدمية االستعمال وأسبق من االحتالل الفرنسي

لغة الفرانكا الفرنسيني على نشر كلمات أخرى فرنسية صارت جزءا مهما من الدارجة اجلزائرية وخصوصا يف املدن 

الساحلية حيث طغيان املفردات ذات األصل الفرنسي وباملقابل جند أن اللهجة اجلزائرية كانت تزداد نقاء كلما 

  .ابتعدنا عن السواحل وتوجهنا جنوبا

  :المراجع المصادر و 

  :المؤلفات بالعربية

املؤسسة الوطنية  للكتاب ، : اجلزائرلسان املقال أو الرحلة ، حتقيق أبو القاسم سعد اهللا،  .شمحاد و ابن .1

1983.

الزهرة النائرة فيما جرى يف اجلزائر حني أغارت عليها جنود الكفرة، ضبط  .بد الرمحن، ع بن رقية التلمساين.2

.2017أوراق ثقافية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  :اجلزائر. 1، طخري الدين سعيدي: النص وعلق عليه

.2003دار اهلدى عني مليلة،:  اجلزائر. مذكرات أسر، ترمجة وتقدمي محيدة عمريواي.تيدنا.3

.1983، )ت.د( املؤسسة الوطنية للكتاب، :اجلزائر. حممد بن أيب شنب حياته وآثاره. الرمحن عبد ،اجلياليل.4

ديوان  :اجلزائر. العريب إمساعيليف املغرب، ترمجة  أمريكاالداي قنصل  أسريمذكرات  .جيمس، ليندر كاثكارت.5

.1982املطبوعات اجلامعية، 
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املطبعة العربية لدار : اجلزائر. 1، طƢǟ�ǲƦǫ�Ƣǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘǌǻ�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǼȇƾǷ1830¿� .علي عبد القادر ،حليمي.6

.1972، اإلسالميالفكر 

.1989املؤسسة الوطنية للكتاب، :  اجلزائر. مؤلفات الر حالني األملان اجلزائر يف.  دودو، أبو العيد.7

املؤسسة الوطنية : اجلزائر.  1830  -  1791التجارة اخلارجية للشرق اجلزائري  .حممد العريب ،الزبريي.8

.1980للكتاب، 

الشركة الوطنية : اجلزائر. املدين 1974، مذكرات نقيب أشراف اجلزائر، حتقيق أمحد .الزهار، أمحد الشريف.9

.1974للنشر والتوزيع،

املركز الوطين جملة  التاريخ، . بني اجلزائر والربتغال 1813عاهدة  سنة ، مجملة التاريخ.  زوزو، عبد احلميد.10

.1981للدراسات التارخيية، اجلزائر، 

.1996دار األمة،  :اجلزائر. ÀȂǳȂȀĐ¦� ȏƚǿ�ǂƟ¦ǄŪ¦�®ȂȀȇ .وزيف ،سعد اهللا.11

.2018، مارس 01مساءلة مفهوم املثاقفة، جملة املنهل، ع .السعداين، خليل.12

دار الغرب : بريوت .1ط ناصر الدين سعيدوين،: حتقيق .قانون أسواق مدينة اجلزائر. عبد اهللا،الشويهد .13

.2006، اإلسالمي

. صفحات يف تاريخ مدينة اجلزائر من أقدم عصورها إىل انتهاء العصر الرتكي. نور الدين ،عبد القادر.14

.2006دار احلضارة، : اجلزائر

رسالة "  1694 1619- " العالقات اجلزائرية الفرنسية خالل القرن السابع عشر  .عائشة ،غطاس.15

.1985جامعة اجلزائر، : اجلزائر. ماجستري يف التاريخ احلديث

دار األمة،  :اجلزائر. ترمجة أبو العيد دودو .ثالث سنوات يف غريب مشال إفريقيا .هنريش ،فون مالتسان.16

2009.

.2011دار البصائر ،:  اجلزائر.  1671 – 1659البصائر،اجلزائر يف عهد. حمرز، أمني.17

.2011دار هومة،:  اجلزائر. حممد زروال: يوميات أسر يف اجلزائر، ترمجة.  جميتزون، .18

. خلضر بوطبة: ترمجة وتعليق" 2019، _  1769"أسري نروجيي يف مدينة اجلزائر .نيلز ،نيلزون  موس.19

.2019البدر الساطع للطباعة والنشر، :اجلزائر

ناصر :ترمجة وتقدمي وتعليق .اجلزائر وتونس وطرابلس إىلرحلة العامل األملاين هابنسرتايت  .هابنسرتايت.20

.2008دار الغرب اإلسالمي،  :بريوت. 1ط الدين سعيدوين،
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