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. الحكاية الشعبية شكل أدبي تعبيري قديم التجدد عرفتو المجتمعات اإلنسانية      

عند العشائر البدائية األولى حتى اليوم، حيث احتمت مكانة عظيمة في حياتيا 

إلرتباطيا بمواقف اإلنسان و بمعتقداتو إزاء الكون، و تحممت فييا آماليا و 

. طموحاتيا و مخاوفيا

و عرضت تبعا لذلك حمول تمك الجماعات حددت من خالل مسار فكرىا إبتدءا 

من عالقتيا األولى و تفسيراتيا لمعالقة القائمة بين الذات و الموضوع في مختمف 

. أوجو إتحادىما

و الزال دارسوا األدب العربي يجدون فييا المعتقدات القديمة، التي مازالت تحتفظ 

 .بجدارتيا حتى اليوم

و قد شكمت الحكاية الشعبية في فترات االستبداد و الظمم و التعسف مالذا ىرع 

إلييا الناس لالحتماء بو في المنازل ألنيا أشاعت في النفوس باقة أمل، و حررتيم 

من قيود الزمان و المكان، و تجاوزت بيم الواقع المعيشي في لحظات معينة من 

أبطال الحكاية، فاحتفل بيا اإلنسان الشعبي في تبسة ال ألنيا حكايات وقعت فعال 



 ب

 

في الزمن الماضي، و ال ألنيا تحقق لو وزنا و التعويض النفسي، و ال ألنيا تراث 

. مقدس يدخل ضمن ما ترثو الجماعة

و قد تخاطفة االىتمام بالحكاية الشعبية في العالم العربي، و يدخل ىذا الجيد 

ضمن تمك االىتمامات، و جاء اختيارنا ليذا الموضوع نتيجة لقمة الجيود المبذولة 

فيو محميا، و بخاصة مدينة تبسة، موضوع بحثنا من جية و إلمكانية إعطاء بعد 

آخر ليذه المساىمة المتواضعة، لمختمف جيود الباحثين الجزائريين في األدب 

الجزائري الشعبي، خصوصا في الثقافة الشعبية الجزائرية، و بذلك تصبح الدراسات 

. الشعبية عمى اختالف اىتماماتيا ميسورة من جية أخرى

 .و تبعا لذلك قمنا بتقسيم البحث إلى مقدمة و ثالثة أبواب و خاتمة

فأما المقدمة فقمنا بإعطاء نظرة عامة عن الحكاية الشعبية و الفصل األول عرفنا 

فيو الحكاية الشعبية لغة و اصطالحا و أصميا، و الفصل الثاني يتحدث عن 

االجتماعية، و السياسية، و اليزلية، والغول و الجن، و : أنماط الحكاية الشعبية

حكايات المعتقدات الشعبية، أما الفصل األخير فاخترنا فيو المنيج الوصفي 

التحميمي كوسيمة لتطبيقو عمى صورة المرأة، و صورة البطل، و األسرة، و الرجل، 

. و الحاكم
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 :انحكاية انشعبية نغة و اصطالحا: انمبحث األول
  

 الحكاية كقولك حكيت فالنا : المحاكاة تحمل المعهى الحسي فهي من :       الحكاية لغة 

و حاكيتو فعمت مثل فعمو ، أو قمت مثل قولو سواءا لم أجاوزه ، تقول فالن يحكي الشمس حسنا و 

فيي محاكاة من الواقع ، أو من استرجاعو رغم ابتعادىا عن الصدق التاريخي ، : يحاكييا بمعنى 

لكن الرواة يرونيا و المستمعين يتقبمونيا ألنيا تعكس واقعا نفسيا يقتنعون بو و بوجوده ، و نتيجة 

 مع الخبر و السرد و القصص ، و انتقل المفيوم من ةتطور مفيوم الحكاية فقد تداخمت المحاكا

مجرد اإلخبار بالواقع إلى االىتمام بحدث قديم مرت الدىور عميو ، و الحكاية ال تيتم بالصدق 

التاريخي بقدر ما تيتم بالتعبير عن آراء الشعب و آمالو ، و طموحاتو إزاء الحوادث و ىي و إن 

      1.كانت بعض مواضيعيا مستمدة من الواقع االجتماعي ، و معالجاتو فإنيا ال تبقى أسيرتو 

 ينسجيا الخيال الشعبي حول حدث ميم و أن ىذه القصة يستمتع الشعب 2فالحكاية الشعبية 

 و 3بروايتيا ، و االستماع إلييا إلى درجة أنو يستقبميا جيال بعد جيل عن طريق الرواية الشفوية 

ىي فن غايتو القيم ، مرتكزا عمى السرد المباشر ، المؤدي إلى اإلقناع و التأثير في نفوس 

 .األشياء الخيالية : السامعين يتخذ موضوعا لو 

        و قد يعنى بالحقيقة التي يعدل فييا الراوي و يقحم فييا أمالي حياتو و محصالت مواقفو 

 .من الحياة

                                                 
1

  .141انًجهد انرابع عشر ص   (ث . د  )نساٌ انعرب بيروث : جًال انديٍ بٍ يكرو بٍ يُظور -  
2

  .19 و ص 1971انقظض انشعبي في انسوداٌ ، انقاهرة :  عز انديٍ إسًاعيم -  
3

  .114 ص 1983يعجى انفونكهور بيروث : عبد انحًيد يوَس -  
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     و عمى ىذا تكون الحكاية الشعبية شكال تعبيريا شعبيا ، يروييا رواية تدور حول حدث ميم 

في أغمب األحيان ، تعكس موقفا ميما في الحياة ، ىو موقف الجماعة المرددة ليا ، أو التي 

توظف لتحقيقيا . سبقتيا مباشرة في الوجود ، و تيدف إلى تحقيق مالئمة نفسية و اجتماعية 

مثل إدخال عناصر غريبة ، أو إدخال عناصر غيبية تظير و .شخوصا غريبة و تنتيي إليو 

 .تختفي فجأة 

      بناء عمى رغبة البطل أو حاجتو ، فإنيا تقدم تبريرات يستسيغيا المستمع إذا ما اتفقت مع 

 نفسيا ففييا كل مقومات األدب الشعبي 1عناصر بيئتو المختمفة ، و ىذا إلى خصائص الحكاية 

 .من العراقة و التطور ،و اإلضافة من التعبير عن وجدان الجماعة ، أكثر من وجدان الذات 

فيي عريقة و ليست من إبتكار لحظة معينة ، تنتقل بحرية بين الناس عن طريق الرواية الشفيية 

 .2و تتسم بالمرونة

، فمن جية نجد العراقة 3     و يبدو لغير المتمعن أن الخصائص السابقة تحوي تناقضا جوىريا

من أىم خصائصيا ، باعتبار أن الحكاية ليست وليدة لحظة معينة ، و في المقابل نجد خاصة 

المرونة ، التي تعني قابمية الحكاية لمتغيير و التبديل عن طريق روايتيا ، و ىو ما عبر عنو 

التعريف السابق ، و ىذا ىو الذي دفع الباحثين إلى أن يقولوا أن عدد الحكايات في العالم قميال 

، فقد نجد لحكاية واحدة أكثر من ثالثة روايات ، أو قد يشكل الراوي 4جدا إذا ما قيس بعدد رواياتيا

 .    من حكايتين حكاية واحدة لسبب ما

                                                 
1

  .140ص  (ث . د  )أشكال انتعبير في األدب انشعبي انقاهرة : َبيهت إبراهيى -  
2

  .114يعجى انفونكهور ص : عبد انحًيد يوَس -  
3

  .11انحكايت انشعبيت ص : عبد انحًيد يوَس -  
4

  .138  ص 1983دراساث في األساطير و انًعتقداث انغيبيت توَس : طانح بٍ حًادي-  
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 ىي مجموعة من التصورات الذىنية المختمفة تطرئيا مضامين – تبعا لذلك –و تكون بذلك البيئة 

الحكايات العاكسة لحالة إقرار ناتج عن إتحاد عالمي الذات و الموضوع ، و انعكاسيما عمى 

بعضيما في نظرة واحدة شمولية تتعمق بقضايا إجتماعية و ثقافية ، معتقدية ليا صمة وثيقة بما 

تزخر بو البيئة اإلجتماعية كعاكس لمممارسات اليومية ، في ضوء مجموعة من القيم لذلك انطمقت 

إن التصورات المختمفة : فرضيتنا من مضمون التعريف اإلجرائي السابق ، التي صيغت كمايمي 

التي تشبعت بيا الحكاية الشعبية ىي أصال تصورات الجماعة المرددة ليا انحدرت إلييا حقب و 

ترسبت في أعماقيا بحيث لم يعد بإمكانيا التنازل عنيا أو تركيا طواعية ألنيا مازالت تؤدي 

وظائف منيا تحقيق الموائمة النفسية و اإلجتماعية لدى تمك الجماعة ، في ظروف معينة بدرجات 

متفاوتة حسب تطور المجتمع ، ووفق وتيرة نحوه ، أي وفق تأثيرا بعناصر حضارية زاخرة يمكن 

 .أن تحل محل الراوي 

 و أن موقف اإلنسان الشعبي من خالل الحكاية الشعبية من كل ما يزخر بو المجتمع من 

 التناقضات يمكن أن تتجسد الحكاية بوضوح ، باعتبارىا منو و عن وعيو و تجربتو ، و مبرزة 

نضالو و مواقفو من الظمم و التعسف و القير ، و عن معاناة لظمم الحكام ، و موقفو من المرأة، 

و دورىا في الحياة اإلجتماعية الشعبية ، و رسم صورة مجتمع متناقض يضم نصوص عادية ، و 

غير عادية ، و تحاول التوفيق بين مصالح الجماعات المتنازعة فضال عن إبرازىا لممعتقدات 

 تالمتناثرة في ثنايا الحكايا

   و حينما نقول أن الحكاية تتجاوز الواقع فألنيا تقدم تبريرات بإقحاميا عالم الخيال و الغيبيات، 

 . فكمما أقدمت عمى طرح إشكال أو إثارة مسألة غريبة
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 : أصم و نشأة انحكايت انشعبيت: انمبحث انثاني

 
 :        أصل نشأة الحكاية الشعبية 

لقد استأثرت الحكاية الشعبية باهتمام جمة الباحثين ، الن جميع الباحثين عرفوا جل          

الحكايات الشعبية و تناقموها جيال بعد جيل بدرجات متفاوتة ، ارتبط بمستوى تطورها ، و جميع 

 دلت عمى أن اإلنسان يسرد الحكاية مع تفاوت – 1 في الجماعات البدائية–الدراسات المتخصصة 

 )في الكم و الكيف و كانت منتشرة في عصر أفالطون ، الذي دعا إلى اجتنابها و قبمه في عصر

م ، التي سجمنا لها . الذي سجل لنا حكاية األخوين من مصر في القرن الرابع ق  .(هيردروت 

طيمة أربعة و  (التواتر الشفوي  )، و التي مازالت صامدة بـ  (السراق و السمطان  )رواية بعنوان 

و قبمها ممحمة جمجامش التي . عشرون قرنا ، منذ قام  هيردروت بتدوينها ، قديما حتى اآلن 

 . سنة 4000يرجع تدوينها إلى ما قبل 

فقد حفظت لنا .  أنها بقايا معتقدات و تأمالت و خيرات حسية 2(هيرد  )     و لذلك فإن رأي 

بطريقة تفكير القدامى من أهل زمانها ، توقفنا عمى كثيرا من ألفاظهم و تعبيراتهم ، و . أيضا 

توضح لنا حياتهم العامة و الخاصة ، في شكال يتناقمها الخمف عن السمف ، في حقل واسع 

و هذا ما جعل احد دارسين الحكاية يميز خصائصها أهمها . لمدراسات اإلجتماعية و المغوية 

العراقة ، و قد عبر اإلنسان عن مظاهر الكون و الحياة تعبيرا فنيا خمفه عمى هيئة قطع فنية أو 

 . أدبية نسميها رسما أو نحتا أو قصة أسطورية أو ممحمة 

                                                 
1

  .389ص. 1981الكويث . حكايات الشطار و العبارين في التراث العربي : محمد رحب النجار -  
2

   .20 ص 1975ملحمة جاجامش ، بغداد : طه ياسر  - 
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       فمنذ أن وعي اإلنسان ذاته في مواجهة ذوات و كائنات أخرى راح يصورها مواجهة و 

صراعا و يعكس آماله، و آالمه ، و يجسد مواقفه إزاء الظواهر الغريبة ، التي غابت فيها أهم 

الفنيات فعبر عن ذلك في شكل مرويات نقل فيها تصوراته و خبراته إلى األجيال السابقة و 

 .الالحقة 

       باعتبارها تجربة إنسانية ينبغي أال توضح في الزوايا المظممة فاإلنسان حينما أبدع مأثوراته 

 . و تناقمها، أبدع فيها، و لها و أروع ما عرفته البشرية من إبداع فكري و ديني و فني
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 :الحكايات اإلجتماعية  : المبحث األول 

تتخذ حكايات ىذا النمط من واقع الناس االجتماعي              :حكايات الواقع االجتماعي          

والنفسي موضوع ليا ، معتمدة الموضوعية و الواقعية في تناول تمك المواضيع التي تربطيا البيئة 

 .اإلجتماعية 

      و بشخوص واقعية ، يكاد المستمع أن يعرفيا ، و يحس بمعاناتيا ، و غالبا ما تقدميا نمط 

ىذه الحكايات من خالل مفارقات إجتماعية تمثل تحديا لمبطل الذي يسعى إلى إلغائيا ، دون 

تدخل عناصر غيبية ، و لذلك فالحدث في حكايات ىذا النمط يتميز بالواقعية بحيث أنو إذا لم 

 .يكن قد وقع فعال ، فإنو ممكن الوقوع 

       ىذه الخصائص يمكن إبرازىا من خالل الحكايات ، التي سنعرضيا ممخصة 

 التي يتعيد فييا البطل ألبيو السمطان بأال يكذب أحدا ، و لو كان (فحكاية محمد الغني  )

 .الكذب صراحة ، و بأنو يصدق كل من يقسم بأن الشيء الفالني ممك لو 

لكن أىمو نغصوا عميو المعيشة     .       ينثر السر و يذاع ، و بعد وفاة والده ورث الممك 

يتذكر وصية والده     . واقسموا لو الممك كان أصال فييم ، و أن السمطان إنتزعو منيم إنتزاعا 

و يدفعو ىذا التحول إلى الرحيل بعيدا ، . ويتنازل ليم عن كل شيء ، و يصبح رجال عاديا معدما

و يأخذ معو زوجو وولديو ، و في الطريق إلتقوا ييوديا ، كان ىو األخر عمى عمم بسر البطل ، 

 )أغراه جمال المرأة ، فأقسم لو أنيا زوجتو ، و لم تمنعو الزوجة أو ترفض لوجود عاممي الطرد 

تاجر الذىب ، و تذىب ( الغنى لدى المدى الييودي ) و الجذب (الفقر لدى محمد الغني الزوج 
                                                 


 .المسيلة  . 1985 جىان 09. رواها عز الديه : محمد الغني -  
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الزوجة مع الييودي ، و يبقى محمد مع ولديو ، إلى أن يعترض طريقيما نيرا عظيما ال يمكن أن 

 ثم يعود إلى الثاني ، حمل األول ، و ليتجاوزه صحبة ولديو الصغيرين ، لذلك قرر أن يعبر باألو

شق بو النير ووضعو في الضفة األخرى بسالم ، و عندما كان عائدا إلى الثاني قوى التيار فحممو 

 ، و يبقى ولداه ضائعين كل واحد بقوة ، و ىكذا شاءت األقدار أن ينتزع منو الممك و الزوجة 

عمى ضفة ، و بعد حوادث يعود البطل إلى المدينة التي ترك عمى ضفتي نيرىا ولداه ، السمطان 

تجمعو الصدفة بالييودي الصائغ الذي يدخل عميو عارضا ذىبو الذي يكون رفقة الزوجة الخائنة ، 

 قصة سمطانيم فيحضرون – الرعية –التي يترجاىا ليعيدىا زوجة ، لكنو يرفضيا ، ويعرف الناس 

 .لو ولديو المذين كانوا قد تكفموا بيما و اختاروا لو زوجة صالحة 

 فتعطينا بعد آخر تصور فيو طبيعة العالقات اإلجتماعية التي ينبغي أن تسود    حكاية الطمع

الجماعة ميما كان الحال ، نعرف من خالليا أن رجال فقيرا معدما لم يجد ألوالده ما يسدون بو 

جوعيم ، فتدفعو زوجتو إلى سرقة شاة من غنم جاره الغني ، و حينما جن الميل و نام الناس ، بدأ 

ينفذ خطة زوجتو ، لكن بمجرد لمس الشاة سمع صوتا مجيول المصدر يطمب منو أن يترك الشاة 

مكانيا ، فتركيا و عاد خالي الوفاض ، إال أنو أعاد الكرة في الميمة القادمة فسمع نفس الصوت 

 ىذه المرة تجاسر و قرر أال يعود دون معرفة صاحب الصوت ، –يخاطبو بنفس الميجة لكنو 

إنو حظ جاره الغني صاحب الغنم ، فراح يسألو عن حظو فدلو : فسألو قال لو الصوت المجيول 

إذا أردت أن : عميو ، و حينما وصل وجده يغط في نوم عميق ، أيقظو و المو ، فقال لو حظو 

                                                 


  . 240 ص 1984 الجزائر – الجزائر في التاريخ –ترجمة محمد بلقراد  (الجزائر في عهد الحمادييه  )رشيد بىريبة -  


 .المسيلة  . 1988 سبتمبر 13رواها الربيع طبعة يىم : حكاية الطمع -  
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أستيقظ فاخرج من ىذه المدينة ، و يغادر الرجل المدينة مع زوجو وأوالده ، و ىناك يجد  اسباب  

 .وفرص  الحصول عمى المال و العيش متاحة ، و يصبح من وجياء المدينة التي حل بيا 

       ىل تردنا ىذه الحكاية إلى معتقد ديني شعبي يرى أن األرزاق موزعة بين الناس و ال يحق 

ألي كان أن يعدل ىذا التوزيع ؟ قد يكون ، لكن المؤكد أن المضمون يصور عمى عكس واقع 

الفقير ، و رغم أن الحكاية تسعى إلى إقناع المستمع بأن المال / الغني : الناس من خالل مفارقة 

ىو المقياس الذي يفرق ىذا اإلنسان عن ذاك ، لكنيا تبرز جانبا آخر يمثل قيمة أخالقية سامية 

المسيمة ، ىي استثمار العمل و الجيد و الجد في مشروع يحقق الربح المنشود من خالل قنواتو 

، لذلك عندما أراد الرجل سرقة شاة و الناس نيام ، خاطبو  .... المختمفة كالتجارة أو الزراعة 

صاحب الغنم الذي ال يستبعد أن يكون ضمير الرجل المص نفسو ، حينما أنكر عمى نفسو  (حظ )

القيام بتمك الفعمة المتمثمة في السرقة كأسموب لمحصول عمى المال ، و إذن لم يبقى أمامو سوى 

العمل الذي بواسطتو وصل جاره الغني إلى ما وصل إليو ، لذلك حددت لو الحكاية الشعبية طريقا 

واحدا يقود إلى الثروة ، و ىو اليجرة إلى مدينة أخرى   و قد تم لو ما أراد ، بحيث ترتقي في 

أو التدرج  (بالحراك اإلجتماعي  )السمم اإلجتماعي إلى أن وصل إلى قيمتو ، و لذلك فإنو يسمى

ممكن بخروجو من طبقة المعدمين إلى طبقة أخرى أرقى ، ليا سمطة المال و الجاه . اإلجتماعي 

التي تحقق باعتماده العمل كوسيمة أو كقيمة أخالقية مكنتو من اإلفالت من طبقتو القديمة ،     

 .لو ظروف استقبالو لدى طبقة جديدة منحتو امتيازا  اجتماعيا ، و حددت لو مكانة و دورا ميما 

     و لئن كانت حكايات ىذا النمط ، و بالخصوص الحكاية قد رفعت الفقير إلى قمة اليرم 

اإلجتماعي ، فإنيا تظل تطالبو بالوفاء بعدة التزامات تجاه طبقتو القديمة ، و إال فسرعان ما نجد 
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لو من األسباب ما يسقطو من عميائو ، و حينيا تنتيج الحكاية ذلك ، فإنيا تعكس آراء الفئات 

اإلجتماعية ، في طبيعة من كانت ىذه الحالة حينما ترفعو إلى تمك المكانة ، و يكون المنادى 

يقطع صمتو بيا فيكون محل سخرية ما ، و تنذرىا بو و لعل ىذا ناتج عن حساسية تمك العالقات 

 .، و رىافة حس تمك الفئات اإلجتماعية 

أن اإلنسان إذا جاع تحول ضد غيره ، و صار عدو نفسو  :     و الحكاية أبرزت جانبين األول 

و مبادئو ميما كانت مكانتو في سمم التدرج اإلجتماعي ، أو الفكري ، و الرجالن فقييان بفطان 

العامة و يرشدانيا ، و الثاني سيطرة و تحكم مشايخ الطرقية في الفئات الشعبية ، نتيجة    

في .  و ىم العمماء و العامة – فالدين ىو شيوخ الطريقة –الجيل، و ما يتصل بو نتيجة الجيل  

 . ظروف معينة ال تيتدون بين العالم والمحتال
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 :الحكايات السياسية: المبحث الثاني
 

وىي الحكايات الشعبية التي تتخذ من العالقات القائمة بين  :حكايات المالمح السياسية       

الحاكم و المحكوم في شكميا العادل السممي ، أو في شكميا االستغاللي التعسفي ، ألتنازعي 

موضوعا ليا من خالل مواقع األطراف المتسالمة أو المتصارعة ، المختمفة ، و من خالل الوسائل 

 الطرف اآلخر إلرادتو ، كموقف طبقي يستند إليو كل منيما ، و حالتي يوظفيا كل طرف إليضا

حكايات ىذا النمط ال تختمف إال في القميل ، فكالىما ينطمق من مفارقة  إجتماعية و ينتيي بإلغاء 

تمك المفارقة بأي شكل من األشكال ، و أىم ما يتميز بو ىذا النمط ىو حركة و إتجاه الصراع فيو 

 .، بحيث تحول من شكال أفقي في النمط إلى شكمو الرأسي في ىذا النمط

       و صراع بين السمطة و الرعية إبتداء من إصدار حكم جائر عمى أحد الرعايا ، مما يوجد 

/ النفوذ و الرعية / سببا وجييا لنشوء العداوة ، و خروجيا من التحفظ إلى العمنية بين السمطان 

 . العجز 

مات :  التي نسوقيا يعكس موقفا مضادا من الحاكم ، و الحكاية ىي أنو :حكاية الحق        

رجال و ترك ولدين ، و أرضا ، و ديكا ، يقسم األخوان الميراث بينيما ، فيأخذ أحدىما األرض و 

يأخذ الثاني الديك ، و بعد أيام يعبر صاحب األرض ألخيو عن رغبتو في إعادة القسمة ، عمى 

أن يأخذ ىو ىذه المرة الديك بدال من األرض ، يوافق أخوه ، لكن الديك مات فجأة ،و ينشأ النزاع 

 ، غير أن ىذا األخير رفض ، و ضبين األخوين ألن الذي مات عنده الديك طالب أخاه بأال ر

يحكمان إلى القاضي ، و في طريقيما التقيا عمى التوالي ،امرأة و رضيعيا فأراد صاحب األرض 
                                                 


 . بالوسيلة 1985 جىاى 24رواها عبذ القادر يىم : حكاية الحق -  
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أن يغطيو ببرنسو ، لكي ال يتأثر بالبرد ، و لكن الطفل اختنق فمات ، فانضمت المرأة إلى أخيو 

الخصم ، ثم برجل كان يحاول إنقاذ أتانة التي وحمت في الوحل ، طمب المساعدة فامتنع االثنان 

بينما ىب صاحب األرض لنجدتو ،  أمسك األتانة من ذيميا و جذب فبترىا ، و بذلك يصبح 

خصومو ثالثة ، فتوقع أن القاضي لن ينصفو ، فقصد قمة جبال ، و القى بنفسو إلى السفح و 

صادف سقوطو من عل وجود شيخ معمم يقري األطفال في سفح ذلك الجبل فوقع عميو و مات 

المعمم في حين ، فيقاضيو األطفال ، و عندما يقفون أمام القاضي و يدلي كل واحد بحجة بيت 

القاضي مسائميم واحدة واحدة ، يطمب من المرأة أن تنظر إزدياد مولود لو ، و تفعل لو ما فعل 

بإبنيا ، و يطمب من صاحب األتان أن يبتر ذيل أتان الرجل إن كانت لو أتان ، و يطمب من 

األطفال أن يصعدوا إلى قمة الجبل و يمقوا بأنفسيم عمى الرجل الذي سيكون جالسا مكان معمميم  

، يخرج الثالثة غاضبين ، و حينما يخمو األخوين بسالم بينيما ، يعيدون إقتسام األرض بينيما 

 .مناصفة

      ىذه الحكاية أنصفت المظموم الذي قبل القسمة الجائرة في البداية ، و حينما إرتكب تمك 

األفعال التي سجمت عميو كقضايا ، كان مبعثيا المساعدة ، و النية الحسنة في المساعدة ، لذلك 

حظي بتعاطف المستمع ن و تجمى ذلك في موقف القاضي ، من أولئك الذين جاؤوا مطالبين 

باألذى إليو ، و تعويضيم عن الضرر الذي تسبب فيو ، و قد إقتنع أن القاضي من أولئك الذين 

جاؤوا مطالبين بإلحاق األذى بو ، و تعويضيم عن الضرر الذي تسبب فيو ، و قد أقتنع أن 

القاضي لن ينصفو لذلك فضل اإلنتحار و ىو ما لم تحققو لو الحكاية الشعبية ، و القاضي الفطن 

إنطمق أوال في رد تعاون المتظممين ألذية البطل ، و إنطمق ثانيا من األسباب الحقيقية لخروج 
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األخوين و ىو القسمة الجائرة ، و كان إلغاء المفارقة ىنا عن طريق ربط صمة الرحم التي كان 

  .نكرانيا السبب في التصدع الذي حصل و في كل ما انجر عنو 

بحيث  (السراق و السمطان  )       و يأخذ الصراع مداه في شكل مواجية مثمما في حكاية 

الفقر و يقارنو بثراء السمطان ، و لذلك لم يجد غير / ينطمق المص البطل من واقعة المؤلم 

السمطان الذي إستحوذ عمى المال غصبا ، و يتصاعد الصراع في مواقف عديدة في ىذه الحكاية 

بين المص و السمطان ، المذين سعى كل واحد منيما إلى إلغاء اآلخر ، و يتفوق المص و يعترف 

 .  لو السمطان بذلك ، و يعقدان صمحا و اتفاقا بينيما 

      و المالحظ أن حكايات ىذا النمط ال تكتفي بإبراز الجوانب المظممة في رسم العالقة بين 

الحاكم و المحكوم ، و إن انتقدت بمرارة سموكا ممقوتا ال يتفق و إطار إسناده اإلجتماعي و 

 الثقافي ، من خالل دعوتيا إلى نبذ سموك معين و من خالل دعوتيا إلى تمجيد السموك الحميد ، 

واعتناق  المبادئ السامية التي تخدم مصمحة الجماعة ، و تدعم بناءىا اإلجتماعي و تماسكيا 

 . بغرض تحقيق التوازن المنشود ، الذي تحن إليو الفئات اإلجتماعية 

        و ىي بذلك تقف عمى المالمح السياسية التي تضمنتيا الحكاية الشعبية التي جمعناىا    

 و  المحبة ، و إنصاف المظمومين ، ونجدة ءوالتي  يتجاوب مواطنوىا مع صور العدل واإليفا

 بشخص يستغل وضع اآلخرين لتحقيق غاية – صراحة –المحتاج و ال يجدون حرجا في التنديد 

غير شرعية ، ولفت انتباىنا ظاىرة التحدث عن القضاة و ىي تأكيد الحكايات عمى أن الجماعات 

                                                 


  .173قصصٌا الشعبي ص : ًبيلة إبراهين -  


  .  197قصصٌا الشعبي ص : ًبيلة إبراهين  - 


  .26ص  . 1979بيروت . البطل الفلسطيٌي في الحكاية الشعبية : على الخليلي  -  
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الشعبية ال تكف العداوة لمسمطان أو القاضي ال ألن لو وظيفة القاضي أوالسمطان  بل ألنو ظالم ، 

و الحكاية في الواقع ال تعكس موقفا متناقضا تارة تمجد سمطانا و تارة تطعن في أخوه ، ألن كل 

 و من حكاية تتضمن موقفا خاصا ، ىو في الواقع موقف السمطان نفسو من الظمم و الذل 

قضاياىم و من قيميم بصورة عامة ، و لذلك فإن الحكاية في ىذا النمط أيضا تيدف إلى ترسيخ 

 .                             قيم أخالقية ذات أبعاد سياسية 

 

 

 

 
 

                                                 


 .هىظفاى هي أعىاى الفرًسية ههوتهوا الضبط و استخالص الضرائب : القائذ و الخىاجة -  
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 .الحكايات المرحة:  المبحث الثالث
ىي األحدوثة القصيرة المنثورة أو المنظومة ، التي تحكي نادرة أو  :      الحكايات المرحة

سمسمة من النوادر ، و تنتيي إلى موقف فكو مرح من خالل تقديم أو إستغالل الواقع اإلجتماعي و 
التي تنتقي منو عينات بشرية تمتاز بالغرابة في سموكيا أو في منطقيا ، و حكايات ىذا النمط 

تطرح مضامين إجتماعية ، واقعية ، أو سياسية أو إعتقادية ، و لذلك فيذا النمط ال يختمف عن 
األنماط األخرى إال من حيث الموقف الفكو الذي تنتيي إليو ، و ىو الذي يطغى عمييا ، بمعنى 

  1أنو اجتماعي ، واقعي أو سياسي أو اعتقادي يمكن أن يتخذ صورة العدل موقف من المواقف
  أن جحا غاب أيام عديدة عن المدينة بحثا عن حماره 2 (حكاية جحا و ىارون الرشيد  )تروي

العزيز ، و أثناء غيابو أعمن ىارون الرشيد لمناس أن اليوم الفالني يحظر فيو التجول الن الخميفة 
و صادف رجوع جحا ذلك اليوم فوجد المدينة خالية ، . سيتنزه مع زوجو في المدينة و ضواحييا 

جاء . ورأى من بعيد ىارون الرشيد و زبيدة فأدرك السر، و إختفى بين أغصان شجرة كبيرة 
ىارون الرشيد و جمس مع زوجو تحت تمك الشجرة بالذات و لم يأبى جحا لكالم ىارون الرشيد 

الذي كان يحدث زوجو ألنو كان يفكر في مصير حماره ، و المكان الذي يمكن أن يكون فيو لكن 
كممة قاليا ىارون الرشيد لزوجتو جعمت جحا ينسى يوم حظر التجول و مكانة الخميفة ، قال 

إني أرى الدنيا كميا في عيناك فقال لو جحا من بين أغصان الشجرة : ىارون الرشيد لزوجو متغزال 
فالحكاية تنتقد المبالغة في قالب ىزلي ساخر يثير الحرج و . أرجو أن تحدد لي مكان حماري : 

تفريج اليموم عن النفس من خالل المواقف المتناقضة ، ىي التي تطغى عمييا الدعابة ، و 
والفكاىة ، يمثميا أحسن التمثيل  (و تختمط حكاية ىذا النمط أشد االختالط بالنادرة  )الفكاىة    

حكايات شخصية عالمية جحا ، و قد تستعين حكايات ىذا النمط بكائنات كالعفريت لموصول إلى 
تحقيق غايتيا حينما تعرض مشاكل الفئات اإلجتماعية الشعبية ، و لننظر اآلن كيف عالجت 

 .  الحكاية المرحة مشكمة السكن 
 عامال يعاني أزمة سكن حادة ، مستخدما في شق الطريق       3(حكاية العفريت  )    تقدم لنا 

وعندما أخذ التعب مأخذه لجأ إلى مكان منعزل ، و شرع في تناول غذائو ، و المتمثل في رغيف 
و بصمة كباقي زمالئو ، و بمجرد ما شق البصمة نط منيا عفريت ، طمب من العامل أن يتمنى  

                                                 
1

   94علن الفلكلور ص :  هجرتي كراب رالكزا ند-  
2

 105نفس المرجع الساتق ص -   
3

 . تالمسيلة 1988 جوان 30يوم . رواها الطية : حكاية العفريت -  
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لو كنت أممك سكنا ما : شيء فطمب منو سكنا ، لكن خيبة العفريت بدت واضحة و قال لو معتذرا 
 .وجدتني داخل بصمة 

      من منيما سخر من اآلخر ياترى ؟ بل ممن سخر العفريت و اإلنسان معا ؟ 
 العامل المسكين كان يظن أن العفريت يمكنو أن يحل مشكمة السكن العتقاده أن لو إمكانيات ما 

يجعمو قادرا عمى تحقيق األمل غير أنو يكتشف الحال أنو أحسن حاال من العفريت ، الذي ضاقت 
ووجود العفريت في ىذه الحكاية النادرة ال يخرجيا من الواقع ألن . بو األرض ميما رحبت 

العفريت ظير فييا أعجز من العامل البسيط ، و لعل وجود العفريت في الحكاية بذلك الشكل يؤكد 
نزوع مرسييا إلى ارتباطيم بالواقع ، و نظرا إلى ما تمتاز بو حكايات ىذا النمط من سخرية 

اإلنسان من نفسو و مما يحققو ، ذلك من تسمية و إشاعة المرح و التخفيف من عبء الحياة ، 
فإن حضورىا دائم في كل مكان من حياة الناس ، و تحظى بعنايتيم مقارنة ببقية األنماط من 

 .    سخرية اإلنسان من نفسو و مما يحققو من إشاعة المرح 
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 حكايات .المعتقدات الشعبية: المبحث الرابع
   

تشكل المعتقدات الشعبية جزءا ىاما من حياة المستغاتمي  ، بل تمتد لتشمل كل مناحي             

 .حياتو

غير أنيا ال تخرجو من واقعيتو ، فتحمل قدرا منيا في حكاياتو ، و حكايات ىذا النمط تستمد 

مادتيا من الواقع النفسي و اإلجتماعي ، في ارتباطو بمعتقدات دينية ، شعبية ، غيبية تمارس 

تأثيرا قويا في مجرى حياة الناس ، و قد رسم اإلنسان الشعبي في مستغانم  التزاوج بين الواقع و 

 .المعتقد 

      فكانت حكايات ىذا النمط ثمرة لذلك التزاوج ، و ىذا النمط ال يختمف عن النمطين السابقين 

إال في البعد أي في إتجاه حركتو ، التي يمكن أن نطمق عمييا الحركة التراوحية تردد حركة بين 

 الواقع و المعتقد ذىابا و إيابا ، إذن فحكايات المعتقدات الشعبية المستغانمية: نقطتين ىما 

 ىي حكايات شعبية مشبعة بمعتقدات دينية شعبية ، ىي معتقدات الجماعات المرددة ليا ، بثتيا 

في الحكاية بغرض تأكيد المعتقد الديني تمميحا أو تصريحا ، و تأكيد قيمتو ، و أثره في الحياة 

 .اإلجتماعية العامة 

تجسد صورة العالم الغيبي و الخوف منو ، و الصراع من  :       و حكاية المرا إلي خذت ميت

أجل الحيمولة دون وقوعو ، تروى أن فتاة تنبأ ليا العرافون بأنيا ستتزوج ميتا ، أفزعيا ىذا التنبؤ ، 

 . فيامت عمى وجييا فارة من ىذا القدر المحتم 

                                                 


 . بالمسيلة 1986 سبحمبر 12غالب يىم . س : روجها : حكاية المرا اللي دت ميث -  
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      تمتقي شابا قرب المقبرة دون أن تعمم أن المكان مقبرة ألن الوقت كان ليال ، عرض عمييا 

الزواج فقبمت عمى الفور ، بنية تكذيب النبوة ، أنجبت طفل ، و لما كبر أصر عمى مرافقة أبيو و 

كان أبوه يأبى ذلك و ذات يوم يتبعو حتى شاىده يدخل مقبرة ، ثم فجأة يقتحم قبرا ، أخبر الطفل 

أمو بما رأت عيناه ، و حينذاك فقط أدركت أنيا تزوجت ميتا ، الذي كان سببا في خروجيا من 

ديارىا ، و تقطع الصمة بو لكنو يوصييا بالذىاب إلى والديو ، فتفعل ما طمب منيا، و يظل 

 .يزورىا ليال كطير 

    تمك الحكاية أكدت القدر المحتوم ، فعمى الرغم من أن المرأة صدقة ما قالو ليا العرافون فإنيا 

 .أصرت عمى رفض ذلك الزواج ، الذي سيتم تمك الطريقة ، و ىو رفض لتمك المعادلة 

    عمى الصورة التي وردت بيا في الحكاية بنت الدنيا ال يمكن أن تتزوج ابن اآلخرة ، لكن ىذا 

ما حصل ، بحيث أثمر الزواج طفال ، يكون سبب الفراق الكتشافو حقيقة والده ، و الفتاة حينما 

قابمت الشاب ووافقت عمى الزواج ، لم تكن تعمم أنو الزواج الذي تنبأ ليا بو العرافون ، فقبمتو زوجا 

القضاء و القدر ، و تسخر الحكاية من ىذه البطمة التي يقودىا / ، لتتحدى المنجمين و العرافين 

 .إصرارىا عمى التحدي ، الذي يمثمو خروجيا من منزليا أو من قريتيا ، إلى الزوج الموعود 

   و تجسد لنا الحكاية فشل اإلنسان أمام القضاء و القدر رغم اتخاذه االحتياطات ، و ىذا 

، و كأن حكايتنا تجسيد  (المكتوب في الجبين تراه العين  )الموقف تجسده كذلك حكمة شعبية 

لذلك ، و قد تكون ىذه الحكاية أو إحدى الحكايات ىي مصدر الحكمة السابقة ، و قد تمثل 

موقف البطل في رفض عالقة الموتى مع األحياء من خالل فعال ك ىو خروجيا ىروبا من ذلك 

و من خالل قوال كان حدا فاصال بين تمك العالقة لكن القضاء جرا مجراه ، رغم رفض .  المصير 
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البطمة ، و بيذا تؤكد لنا الحكاية أن القدر أخذ مجراه ال محالة ميما إتخذ اإلنسان من الحيطة ، و 

 .أن المكتوب واقع ال محالة 

     و ييمنا اآلن أن نوضح أمرا في الحكاية ، و ىو أنيا لم تحاول إقناعنا بإمكانية حدوث ذلك 

الزواج ، و بأن الميت يمكن أن يحيا حياة خاصة كتمك التي قدمتيا الحكاية ، وفق إرادة  و يتزوج 

، و و يكون لو أوالدا ، و يتردد بين بيتو و المقبرة ، أو يتحول إلى طائر يزور إبنو و زوجتو ليال 

، و إلى تأكيد قيمتو و أثره  (المكتوب  )لكن الحكاية تسعى إلى إقناع المستمعين بمعتقد معين ىو

، و أن اليروب مما ىو مقدر لممرء مسبقا ال يمكن تجاوزه أبدا ، و أن من يحاول ذلك سيكون 

  .مآلو الفشل 
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 .  حكايات الجان: المبحث الخامس

 
و التي صورت  (المبحث الثاني )تأثرت حكاية العفريت التي تحدثنا عنها في الفصل           

العفريت تصويرا مختمفا عما يؤمن به الناس و يعتقدون ، فالعفريت لم يظهر كما كان في التصور 

 المحقق لألماني و الرغبات الذي خرج من 1الشعبي و ظهرت بصورة تشبه عفريت ألف ليمة و ليمة

قمقم سميمان في ألف ليمة وليمة ، و خرج في تمك الحكاية المرحة من  بصمة و من اآلثار البارزة 

 كال من طائر الرخ و النسر في 2 البحريداستعمال الصور كوسيمة نقل بحيث استعمل السندبا

 التنقل من جزيرة إلى أخرى في ألف ليمة و ليمة ، مثمما استعمل بطل 

العقاب ليعبر به البحور السبعة ، كما أن الخدعة التي استخدمت إلدخال  (خطاف العرايس )

 داخل براميل الزيت هي نفسها التي استعممها 3المصوص إلى قصر عمي بابا في ألف ليمة و ليمة

لمتحول إلى منزل البطل الذي اقتحم المغامرة و هي خدعة حربية قديمة عرفتها  (سكرة  )فالن 

 .الشعوب كثيرا 

     و لعل سبب تأثر الحكاية الشعبية بحكاية ألف ليمة و ليمة يرجع إلى تأثر الميالي نفسها 

بالحضارة و البداية اإلسالمية ، فحكاياتها تنفسا أكثر ما تتنفس روح اإلسالم و أخالق العرب أيام 

 .  حكم الخمفاء العباسيين 

                                                 
1

   .189ألف ليلة و ليلة ص : سهير القلماوي -  
2

  .203نفس المرجع السابق ص  -  
3

   .204نفس المرجع السابق ص -  
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 .حكايات الغيالن: المبحث السادس

 
يدرج الدارسون ىذا النمط تحت أسماء مثل حكايات الخوارق ، و الفرق  :     حكايات الغيالن  

 قديمة تبينيا و بين الحكاية الشعبية بصورة عامة يكمن في أن حكايات الغيالن ليا صمة بتصورا

ظيرت في حضارات أرقى من حاالت التوحش الخالصة ، و قد رأينا في بداية الفصل أنيم 

  . 1اعتبروىا نمطا من أنماط الحكاية الشعبية 

     في حين اعتبرىا اآلخرون شكال مستقال عن الحكاية الشعبية ، أما نحن فقد اعتبرناىا حكاية 

خرافية شعبية ، و عددناىا نمط من أنماط الحكاية الشعبية اعتمادا عمى بداياتيا ، و نياياتيا ، 

فيي تنطمق من الواقع اإلجتماعي ، في الموقف الذي يشعر فيو البطل بشيء ما ينقصو ، 

كالحاجة إلى المال أو رد التحدي ، الذي يكون سببا في خروجو ، و ينتيي إلى الواقع يتخمص 

 . البطل من عالم الخوارق 

     و الغول يؤدي وظيفة مشابية لتمك التي يؤدييا الجن في حكايات الشعوب األخرى كما سبق 

من الناحية الفنية و األدبية أكمل اإلبداعات العبقرية  2و أشرنا ، و التي اعتبرىا أحد الدارسين 

 . الشعبية غير المتعممة 

حيث يخرج البطل األمير ، و القوي الخالي من أي  3(خطاف العرايس  )      و قد اخترنا حكاية 

تجربة إنسانية بعدما تحدتو العجوز الستوت التي كانت مدفوعة من أترابو ، دون أن يعرف وجيتو 

، و يحمل معو حمولة أثنى عشرة جمال ذىبا و عسال ، و قمحا يدفع الذىب أوال لمجنود الذين 

                                                 
1

  .114علن الفلكلور ص :   هجرتي كراب رالكزا ود-  
2

   .28وفس المرجع السابق ص -  
3

  .  بالمسيلة 1987 سبتمبر 20رواها بلقاسن يوم : حكاية خطاف العرايس  - 
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كانوا يقودون رجال إلى مكان اإلعدام مقابل حياة ذلك الرجل ، و ابتداء من ىذه المحظة يصبح 

الرجل خادمو لرد الدين ، و أثناء سيرىما تواجييما ثالث عقبات عقبة  النمل ، و يتجاوزانيا 

بحمولة القمح بمنحيما النمل جناحا مكافأة ليما الستخدامو ، عند الضرورة القصوى، ثم عقبة 

النحل التي يتجاوزىا بحمولة العسل ، و يمنحيما النحل جناحا مكافأة ليما الستخدامو عند الحاجة 

و أخيرا جبل الوحوش التي يتجاوزانيا بمنحيما كل الجمال الفني ، كانت محممة بالقمح و .  

العسل و الذىب ، و تعطييما الوحوش شجرة ليحرقاىا عند الضرورة ، فتكون الوحوش حاضرة 

لممساعدة ، و الجناحان و الشجرة تجعمنا نفترض أن البطل سيواجيو ثالث عقبات أخرى ، و ىو 

ما يقع يطاب منو البطل ، أوال فصل الحبوب المختمفة عن بعضيا البعض ، فيستعين بالنمل ، و 

ثانيا فصل العسل و السمن الممزوجين عن بعضيما فيمجأ إلى النحل ، و يطمب منيا الثالث تييئة 

غابة فيستعين بالوحوش ، و يتحصالن عمى المرأة التي خرج من أجميا األمير ، صاحب 

الحموالت ،و حينما تعتقد أن الحكاية انتيت ، يطفو عنصرا آخر حيث يخطف كائن غريب 

، و تبدأ المواجية بأداة سخرية أخرى إلى حين استعادة المرأة ، و  (خطاف العرايس  )العروس 

عمى ىذا فإن عناصر التعريف تنطبق عمى ىذه الحكاية ، إال الفقر و الوحدة فيو أمير غني حمل 

الذىب و العسل و القمح ، و كسب ود صديقو قام بدلو بجميع الميمات و استعان ببعض األشياء 

التي ليا خواص سحرية لتجاوز العقبات ، و يعود البطل لواقعو الذي إنطمق منو ، و تحقيق 

 .1سعادتو 

                                                 
1

  .18القصض الشعبي في السودان ص : عز الديه إسماعيل -  
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 و ىي خاصية من خصائص ىذا النمط ألن النياية السعيدة تكون الزما دائما في الحكاية 

الخرافية ، و بصورة إجمالية فإن حكايات الغيالن تعكس تطمع الفئات الشعبية إلى تحقيق الرفاىية 

، و القضاء عمى الفقر ، لتتجاوز واقعيا السيئ إلى واقع أفضل ، و أن حكايات الغول بدأت 

 . تتخمص من الخوارق ، و تتجو نحو الواقع 

الحظنا ذلك حكاية يرد فييا الغول ، حيث يتم القضاء عمى الغول بتحايل عمييا ، و قد ال يظير 

بينيما أي دورا في الحكاية يتضمن الخوارق ، و يمكننا أيضا أن نحذف الغول من الحكاية و 

تعويضو بحيوان مثال ، في تمك الحكايات القميمة التي سجمناىا دون أن ننقص من قيمة الحكاية و 

أىميتيا ، و دون أن يختل سياقيا ، و لعل ىدا يكشف عن نواة تحمل داخل الجماعات لمكشف 

 .        عن حب التخمص من الخوارق و تعويضيا بعناصر قريبة من الواقع 
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 .صورة األسرة في المجتمع المستغانمي: المبحث األول

     
 . الزواج و النشأة اإلجتماعية:      األسرة

تزداد صورة المرأة وضوحا ، و تجميا كمما تعقبنا أدوارىا المختمفة سواء في الحكاية الشعبية أو في 

الحياة العامة لممجتمع ، فيي تفضل في بعض الحكايات الزواج                                        

:      الداخمي، و تفضل في البعض اآلخر إبن العم ، و يجسد ىذا التفضيل دعوة المثل الشعبي 

، ىذا المثل ىو في الواقع عنوانا لمحكاية  (خذ الطريق و لو دارت و خذ بنت العم و لو بارت  )

الشعبية ، رواىا لنا شخص ، و لم نتمكن من إدراجيا ضمن المجموعة ، خشية تشويييا ، و 

 . تسببيا إلى روايتيا باألخطاء المحتممة ، ألننا لو نسجميا مباشرة بعد سماعيا 

ولعل قائمو األول كان يعرف الحكاية جيدا ، بحيث ربط بين الطريق الطويمة و المعروفة التي ال 

 .يصل من سمكيا و الزواج من بنت العم 

و تفضيل بنت العم عمى غيرىا يعكس تصور المجتمع و تطوره ، أو باألحرى يكشف حالة من 

 غير 1 بشرية –الحاالت التي مر بيا خالل صور و نماذج بشرية معينة تعكس حقيقة جماعات 

مستقمة ، مثمما ىو الشأن بالنسبة لمبشر المنتجعين ، فيذه الجماعات ممزمة بالتنقل من جية إلى 

أخرى بحثا عن الكأل و الماء ، و لذا فضمت بنت العم أو بنت العشيرة ىذا إذا عممنا أن ضواحي 

، و ىي إشارة إلى حالة البداوة التي يتميز بيا أولئك الناس في " الدوار " مدينة تبسة يطمق عمييا 

قال لنا بأنو سمع من كبار السن أن المنازل المشيدة  (شيخا  )القرن الماضي ، فضال عمى أن 

، و قد ورد مفيوم البيت كثيرا  (العشة  )بالطين لم تكن موجودة ، و كان موضعيا بيوت الشعر 

                                                 
1

  .207ص - 03 –الجزائر في التاريخ : رشيد بورويبة -  
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عمى : في الحكاية الشعبية المستغانمية ليشير إلى بيت الشعر و كممة الدوار تنطمق أيضا 

مجموعة البيوت التي تشكل دائرة في مكان معين تشكل مجموعة األسرة المنحدرة من جد واحد 

 . مشترك 

فإذا كان مصدر الحكاية ىذه البيئة غير المستقرة نتيجة التنقل فإن االرتباط بزوجة أجنبية يحرم 

الزوجة نفسيا من رؤية أىميا أو ربما قد ال تطمئن الجماعة عمى أمنيا بوجود امرأة أجنبية ، قد 

تسرب أخبارا عنيم لمعدو ، و الذي ال شك فيو أن الجماعات البدوية قد استقرت في مدينة  

 .(سيدي لخضر)مستغانم و بخاصة 

فقد اتفق عمى أن يستقر البدويون  خارج المدن ، في حين تبقى المدن خاضعة  الىميا مباشرة       

 ىذا لم يبطئ من أن انتقاليا من نمط معيشي إلى نمط معيشي مغاير تماما ، لم 1أن استقرارىا

يضع حدود فاصمة بين النمطين ، و ىذا أمر طبيعي ، فاألفكار ىي نفسيا المتداولة بينيما لذلك 

رأينا تفضيل زواج بنت العم عمى غيرىا و يمكن أن نذىب بعيدا إلى الجماعات المستقرة أي 

فالحكاية حينما تحث عمى . الشبيية بالبدو المعتمدة في تحصيل معاشيا عمى فالحة األرض 

الزواج بالقريبات فمكي ال يقتطع األجنبي من أرض الجماعة شبرا واحدا ، و ىو ما يجعل الجماعة 

 .ضعيفة في تحصيل معاشيا من األرض وزعت عمى غرباء ورثوا أزواجيم و أمياتيم

فاألبناء الحقيقيون ىم أبناء االبن ، و إن تركوا ، أما بنات البنت فيم غرباء و حسب الحكمة 

 .ألنو يطالب أخوانو بميراث أمو  (المي ما عندوش عدو يستنى بن ختو  )الشعبية 

 

                                                 
1
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تقودنا إلى عكس ذلك ، لكنيا في الواقع تؤكد القيمة ، و فييا وجدنا  (محمد الياللي  ) حكاية 

سمة ثقافية ىامة لم نجدىا لدينا في الحكايات ، و ىي سمة كانت تمارس حضورىا في المجتمع 

:    فعند ميالد بنت يقول من لو إبن ألبييا  (الوعد بالزواج  )عرفيا ، و تمقى استحسانا ، و ىي 

أو العكس و الوعد بالزواج يعتبر في حكم العرف خطوبة أو زواجا أو احتكارا   (بنتك البني )

البنت ، لكي ال يسبقو إلى خطبتيا آخر و ال يمكن التخمص من ىذا الوعد تذلل الطرف اآلخر 

 ، و أي تيرب من الوفاء بيا يضع صاحبيا 1ألن الكممة مقدسة لدى الجماعات البدوية و الريفية 

في قائمة المنبوذين إجتماعيا لدرجة المقاطعة ، و ال يتعامل معو ألنو غير صادق ، ويستند ىذا 

، فأي نفض لإلتفاق يعد عيبا ال يساويو  (الطير الحد إذا طاح ما يتخبط  )القول لمحكمة الشعبية 

 . فضال عن عدم الوفاء بو–سوى الطعن في الشرف :- 

 بعد فتحيا بالخطوبة في مفيوميا السابق ، و بسبب العداوة ، و عمى الفتاة أو الفتى حتى يكبران 

أن يحترما إرادة أبوييما ، و ىذه قيمة أخرى تمارس حضورىا أيضا لدى جماعات معينة ، و قد 

تمعب الصداقة في ىذا اإلتفاق دورا بارزا في تمتين الصمة ، بين الصبيتين أو األسرتين ، و ىذه 

قيمة متداولة في المجتمع ، و من ثمة فإن رواياتيم بيذه الكيفية يكون سببا في دعم الصداقة ،     

وفي بند الخالفات  التي قد تظير و تؤثر في الصداقة بحيث يكون ذلك الزواج سائغا ألي خالف 

 .نظرا لصمة الرحم و القرابة التي تنشأ من متصاىرين . 

، يضايق البطل أقرانو الذين  (محمد الياللي  )و نممس تمك القيم من خالل ما تقدمو لنا حكاية 

،  (رداح  )تتحداه أمام الناس ألنو يتصرف كمن كان زوج العميمة . إمرأة / يمجأون إلى الستوت 
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و يترك وراءه خطيبتو ، و ىي إبنة عمو ، و أثناء بحثو يجد امرأة تظفر شعرىا الطويل الذي 

يعبر ليا عن رغبتو في الزواج بيا ، فتعارض ألن أباىا  (رداح  )يغطي كل جسدىا ، تكون ىي 

خطيبيا ، / وعدىا البن عميا ، منذ مدة ، و إذا كان راغبا فييا حقا فما عميو سوى قتل ابن عميا 

و ىو ما يحدث ، و يقترن بيا و أثناء عودتو و إياىا ، و عند إطالليما عمى مشارف المدينة 

ضرة / خطيبيا فتدرك أن ىناك امرأة أخرى تنتظر زوجيا / زغاريد ابنة عم زوجيا  (رداح  )تسمع 

 . ، فتمفظ أنفاسيا من شدة التأثر بالمفاجأة 

ىذا تقريبا مضمون الحكاية ، و يمكننا أن نستخرج منيا مجموعة عناصر أو سمات ثقافية، فنجد 

البيئتين الريفية و البدوية تزخران بيا في غالب األحيان ، و ىي عناصر يكشفيا نص الحكاية 

 : السابقة 

العجوز يمكن أن تقوم بأي عمال يطمب منيا ألنو ال وازع ليا مادامت بعيدة عن /       المرأة 

عصمة أي رجل يردعيا أو يتحكم في أىواءىا، لذلك نجد راوي الحكاية أسند ليا ميمة إخراج 

 .البطل ، و إبعاده مؤقتا 

      تمك المرأة نفسيا لعبت دور الوسيط بين البطل و رداح الجميمة ألنيا تتمتع بذكاء ، و تبعا 

 لذلك يمكن أن تؤدي أدوارا كثيرة ، كنقل أخبار عن إمراة إلغراء الرجال بخطبتيا 

 .جمال المرأة يعكسو طول شعرىا   * 

ترفض االقتران برجل و ىي في حكم العرف مرتبطة برجل آخر ربطيا بو أىميا : رداح المرأة   * 

منذ مدة ، عمى الرغم من أنيا ال نرغب فيو ، و موقفيا ال يعكس خطبتيا من إبن عميا ، بقدر ما 
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يعكس خشيتيا من العار الذي سيمحق والدىا إذا ما تحممو من وعده ، في جماعة تسودىا تمك القيم 

. 

ال تعارض خروج إبن عميا عمى الرغم من أنو إنما خرج  (محمد الياللي  )بنت العم خطيبة   * 

من أجل إمرأة أخرى ، ربما ألنو إبن عميا ؟ فال ينبغي ليا أن تعرقمو و تخونو في طريقو ألنيا 

 . بذلك تفتح بابا لمعجوز الستوت ، و أترابو ليخسروا منو ألنو يبدو في موقف العاجز

المرأة الجميمة التي يتحمل الرجال المشاق من أجل الفوز بيا، ال يمكن أن ترضى بضرة ، و 

عاقبتيا ألنيا تآمرت عمى قتل إبن . تدفعيا عزة النفس إلى الندم القاتل، و بموتيا تكون الحكاية 

عميا بتدبيرىا في التخمص منو ، و بعدم إحتراميا لألعراف السائدة ، و بقتميا من كان ينبغي ليا 

 .أن تؤازره ، و لكي ال تتناقض الحكاية 

و ىي تؤكد ىدفيا من إتخاذ بنت العم زوجة ، فقد عاقبت زوجة ال يؤتمن جانبيا ، و في الوقت 

 .   الذي عاقبت بنت العم الخائنة بالموت حزنا و ندما ، جازت بنت العم األخرى بإعادة البطل إلييا
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 .صورة المرأة في الحكايت الشعبيت: المبحث الثاني
 

تكاد  المرأة في الحكاية الشعبية ، أن تكون محور صراع :      المرأة في الحكاية الشعبية 

ألنيا شخصية سياسية في الحكاية ، و تساىم في تطور الحدث ، و ليا مكانتيا السامية في 

المجتمع الذي صانيا و حفظيا و رد إلييا حقوقيا الميضومة ، فإحتمت مكانة  مقدسة  و أصبح 

الحصول عمييا غير ميسور ، لذلك كانت المرأة من نصيب األبطال ، بغض النظر عن مفيوم 

البطولة في الحكاية الشعبية ، و لعل تضييق المجتمع عمى المرأة جاء من ذلك التقديس ، فقد 

ىو سموك الجماعة التي . وجدنا في بعض الحكايات أن المرأة ينبغي ليا أن تسمك سموك معياريا 

المجتمع فإنيا تدنس   مقدسا ، و بذلك تتحمل  (تابع  )تنتمي إلييا ، و إذا قدر ليا أن إخترقت 

 . 1تمقائيا من قداستيا بمحض إرادتيا فتعاقبيا الحكاية أشد العقاب 

و من ىنا أعطتيا الحكاية أدوارا بارزة في المجتمع ، و تبعا لذلك تعددت صورىا الناشئة عن 

بعض األدوار الحساسة المسندة إلييا ، إلبراز عيوب المجتمع ، فتارة يكون دورىا باىتا محدودا ، 

كأن تكون عالة تقف عقبة في طريق البطل ، و تعدد الصور التي أشرنا إلييا تعكس في تصورنا 

 سموك المرأة و المجتمع لم –نظرة المجتمع الصحية إلى الظواىر اإلجتماعية المختمفة يكون سببا 

 .يعطييا صورة مثالية 

و قد تكون الصور و النماذج التي تقدميا الحكاية عن المرأة مستمدة من تصور ذاتي ، أي تصور 

و ىي بذلك تعكس . نسوي أبدعتو المرأة عن نفسيا لنفسيا ، و رسمتو عن نفسيا لغيرىا الرجل 

موقفا من الرجل اآلخر أو تعطيو صفات معينة ، و بغض النظر عن مصدر الصورة ، فإن المرأة  
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ييدد سموكيا البناء اإلجتماعي ، و تمقى دائما العقاب بل و كثيرا ما تمقاه عمى يدي نساء أخريات 

 إنما ينطمق في – الرجل و المرأة –ال يقاسمنيا الرأي ، و المجتمع حينما يعطي قيمة ما لعمل ما 

 .تقدير تمك القيمة 

فالسمطان قيمة القوم اإلجتماعي و السياسي ، و المرأة الذكية العالمة يتزوجيا  السمطان ، و يكون 

و . و المين و القوة /  و ما تحممو القوة من معان والحكمة – القوة –زواجا بين السمطان 

موضعيما حصل ليما تقديرا معا ، و كما ىو واضح فإن ذلك ىو مسعى الفئات الشعبية الدائم 

 في مختمف 1إلى تحقيق تمك المعادلة الصعبة ، التي كثيرا ما أرىقت كاىل الجماعات البشرية 

السمطان بالمرأة الحكيمة ، و ىو /  إقتران السمطة –مراحل تطورىا ، ليتحقق من وراء ذلك الزواج 

مممح سياسي يجسد نظرة الفئات اإلجتماعية الشعبية المرددة لمحكاية فالحصول عمى مثل ىذه 

المرأة يعد بمثابة إمتياز يحصل الشخص التي تكون في حوزتو عمى تقدير إجتماعي غير ذلك 

 . الذي كان لو 

فالسمطان لم يحصل عمى التقدير اإلجتماعي الذي كان يأممو إال بالحصول عمى قوة إجتماعية 

معنوية تسند سمطانو ، و ىو ما جسدتو حكاية فحمة التي تصل إلى حل طالسمو بمعرفة المعنى  

الذي قصده السمطان فينقل ذلك الرجل رد ابنتو إلى السمطان عمى أساس أنو صاحب         

الحل ، لكن السمطان يطالبو بفك لغزا آخر أصعب من األول ، قد يترتب عمى عدم الوصول إلى 

،  (أرواح لي مكسي و عريان ، مصبط و حفيان ، تضحك و تبكي ، راكب و مشي  )حمو موتو 

و تدلو إبنتو عمى الجواب ، و حينيا يعرف السمطان أن إبنتو ىي التي فكت األلغاز ، يعجب بيا 
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السمطان قرارا مجحفا ، و يترتب عن ذلك قراره الذي / ، و يخطبيا و يحدث أن يصدر زوجيا 

يمحق بصاحب الناقة ، بحيث يدعي صاحب أتان أنيا ولدت حوارا ، و ىو ما لم يقبمو صاحب 

 .الناقة عمى حيمة يستدرج بيا السمطان ليوقع بو أمام الناس 

    حينما نتمعن في بعض األدوار المسندة إلى شخوص أبطال الحكايات الشعبية من خالل 

أسماءىا بال مسميات فضال عن دورىا المحدود التأثير في المحيط ، و أخذنا إسم السمطان  يوحي 

تمقائيا بتسيير دواليب الحكم  فإنو في بعض الحكايات إنسان عادي جدا ال فرق بينو و بين 

األشخاص العاديين ، و ال فرق بينو و بين شخص آخر بحيث تصوره الحكاية إنسانا عير متميز 

الحاكم بشيء عن / ال يتميز السمطان  (الطامة أم سبع رؤوس  )الرعية ففي حكاية / عن العامة 

رعاياه كالمباس الفاخر أو الحرس أو أي شيء آخر لدرجة أن بطل الحكاية الشعبية يسأل العجوز 

بعد      إنقاذىا و يقول  (األضحية المقدمة لمطامة  )المضيفة عن إمكانية زواجو من الفتاة 

، و أن إبنتو األضحية وافقت عمى أن  (ورييولي ، وراتيولي  )لمعجوز مستفسرا عن السمطان 

يمتقي السمطان البطل ، فيصحبو إلى  (سبع فوالت  )تفمي رأس البطل من القمل ، و في حكاية 

 ( ريح في القيوة ، سمكولوا قيوة و راح لمدار : قال لو السمطان  (المقيى 

و بنات السمطان ال يختمفن في سموكين و مظيرىن عن باقي النساء الريفيات  أو البدويات ، فين 

  .(عشة الخضار  )يجمبن الماء في القرب من الوادي عمى ظيور الحمير مثمما في حكاية 

     و لكننا نجد السمطان في حكايات أخرى سمطانا لو مكانتو المعنوية ، و لو جيش و أعداء من 

السالطين المغفمون ال يكتشفون حقيقة األبطال المزيفين من الحشاشين و مدمني المخدرات ، كما 

، فاقتناع السمطان و اطمئنانو إلى ساخرين ، أعتقد أنو  (محمد الحشايشي  )فعل سمطان حكاية 
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بإمكانو أن يكون دعامة ممكو يعكس في الواقع تصور ذلك السمطان لتسيير الرعية بيدف الوصول 

إلى الحقيقة ، و ىذا ما أفصحت عنو الحكاية ، وىو إختيار زوجة مناسبة و ىو واقعي ألن 

و ىو بيت  (الضرر  )الزوجة عندما صححت لو حكما أصدره و ظير خطأه في التقدير 

المنازعات ، و يفصل في قضاياه ، و ىو بذلك ينتقل من دور السمطان إلى دور القاضي ، و ىي 

رتبة أدنى من السمطان ، و ينتج عن ذلك الخطأ فتدخل الزوجة لتصحيح الخطأ ، و يؤدي ذلك 

عادية عمى تصحيح / إلى غضب السمطان عمى زوجتو التي يأمرىا بالرحيل إذ كيف تتجرأ إمراة 

 .القاضي الذي لم يقبل ذلك التدخل ، لكنو سرعان ما يراجع نفسو و يندم / قرار أصدره السمطان

كما تقدم لنا الحكاية الشعبية السمطان العادل الذي يستمد سمطانو و عدلو من السماء لينصف 

يا قاتل  )المظمومين ، فيو ليس سمطانا عاديا ، ألنو ينصف المظمومين دون أن يراىم في حكاية 

سمطان : يغدر صديق بصديقو فيغتالو لكنو قبل أن يموت يقول الصديق لمغدر : الروح وين تروح 

يمر الغادر بالمكان الذي دفن . 1السماء يخبر سمطان األرض و سمطان األرض يأخذ لي حقي 

فيو صديقو فيجد شجرة كرم نبتت عمى قبره ، يتدلى منيا عنقود عنب ناضج في غير أوان العنب 

الغادر عنقود العنب و يقدمو ىدية  لمسمطان ، و في لحظة / ، و تشاء األقدار أن يأخذ الصديق 

إخراج العنقود يتحول إلى رأس آدمية تقطر دما ، و يبحث السمطان عن السر ، و حينما يعرفو 

 .يقتص لممظموم القتيل من صديقو الغادر
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 حينما يبمغ الكره و الغيرة أشدىما ، و يتمكنان من نفوس 1(حبات رمان  )     و في حكاية 

النساء بحيث ال يجدن مخرجا يخفف عنين عبء الغيرة الثقيل من أخت أزواجين ، التي حظيت 

بعطف إخوانيا ، يمجأن إلى الستوت لحسم الموقف و بالفعل تدبر و تنفذ في آن واحد بحيث 

اقترحت عميين وضع بيض الثعابين داخل الرفيس كما سبقت اإلشارة و إعطاءه      لمفتاة  و يتم 

ذلك ، و بفقص البيض في بطنيا ، و تجد الثعابين فيو بيئة  لمفقص و التكاثر ، و ينجر عن ذلك 

إنتفاخ بطنيا و يظن اإلخوة بأختين الظنون ، و حينما يعجز أتراب البطل عن مواجيتو يمجأون 

  .(خطاف العرايس  )إلى الستوت التي تعيره و تتحداه مثمما في حكاية 

و ىي تفعل كذلك لكي تتحدى البطل و تصيبو في كبريائو و  (محمد الياللي  )التفاح التيفوح 

كرامتو فييان ، و عميو في مثل ىذه الحالة أن يرد التحدي و يغامر بالخروج إلى أن تعتقد الستوت 

 أنو لن يعود منو الن الوصول إلى اليدف الذي أشارت إليو دون أىوال ، و مشاق 

عن الوصول إلى الفتاة  (بقرة اليتامى  ) و مصاعب ، وحينما يعجز إبن السمطان في حكاية 

المتحصنة بشجرة عجيبة يمجأ إلى الستوت التي تتحايل عمى البطمة ، و تنزليا من أعمى الشجرة 

فيمسك بيا إبن السمطان ، و الستوت ىي التي شردت طفمين كان السمطان ينتظرىما ، و أقنعتو 

أن زوجو ولدت جرذا ، مرة تعطف عمييا و  ال تغضب منو ، و العجوز ىي التي أنقذت البطل 

 .من الموت في الفيافي و عالجتو و رعتو رعاية طيبة ، و ىيأتو لالنتقام من أختو الغادرة 

و لعل المجتمع عمى لسان الراوي يسعى إلى إيجاد أعذار لمعجوز الخسيسة ، و العجوز الطيبة  و 

 أن موقفيما نابع من الظروف المختمفة التي تحدد اإلنتماء إلى القوى  الخيرة و الشريرة 
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 و من ثم تتعدد مواقفيما من البطل الذي يرمز إلى الخير حتى و إن كان لصا ، ألنو لم يسرق 

الفئات الشعبية المقيورة التي كان ينتمي إلييا ، و لكنو يسرق السمطان الذي يكنز الذىب في 

مخازنو بينما رعيتو تتضور جوعا ، فظروف البطل أو حالتو التي يكون عمييا ، و تكون عمييا 

العجوز ىي التي تحدد الموقف الذي ينبغي إتخاذه من البطل ، غير ظروف العجوز الستوت التي 

تبدو في جميع الحكايات التي تظير فييا أنيا بغير سند إجتماعي ، فيي عجوز ال تجد من يراقب 

تصرفاتيا و يضبطيا ، و لعل سموكيا في الموقف السابق يرجع إلى أنيا تبحث عن الحماية في 

مجتمع تقميدي ال يؤمن إال بالسمطة لمرجل ، لذلك نجدىا تسعى إلى تقديم خدمات إلرضاء 

المي ماعندىاش الرجال  ): المتعاممين معيا ، و المرأة عمى حسب المثل الشعبي المحمي القائل 

  .                      (تضرب صدرىا بالحجارة 
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 .  صورة الحاكم في الحكايت الشعبيت:  المبحث الثالث
   

ىو مممح سياسي ، تنتقده الحكاية ، و إن كانت أقرب إلى سموك                    :    الحكم 

، و لتشير إلى ىذا المممح في قالب فكاىي يعرض بمثل ما ىو إلى            (الحشايشي )

الحكام ، و يبدي بعض السالطين إذعانيم و خضوعيم ، لمقضاء و القدر فقد التزم              

 و ىو أمير ألبيو التزاما أخالقيا بالوفاء بشيء ، وورد في الحكاية السابقة و 1(محمد الغني  )

يكون ذلك الشيء سببا في تجريده من ممكو ، الذي ورثو بعد موت أبيو ، لم يبالي ألنو مقتنع بما 

التزم بو مع أبيو ، و فضال عن ما سبق فيناك حكايات السالطين الواقعيين في أداء مياميم ، في 

السمطان لي  )الحكاية المقربين من واقع اإلنسان ، فالحكاية تقدم لنا نموذجا من السالطين ، فيذا 

، سمطان ظالم جبار ، فدفعتو خشيتو من الرعية إلى أن يأمر بقتل الشيوخ لكي ال  (يكره الشيوخة 

يبقى لو منافس في السمطة ، قد يعارض سياستو ، توجييو ،و يؤلب عميو الشباب ، الخالي من 

 ، و بذلك يحقق رغباتو في غياب نخبة الشيوخ ، ذات الرصيد اليام من 2أي تجربة في الحياة

التجارب و الخبرات و التي يمكن أن تستغل استغالال عقالنيا ، أن تؤدي إلى استقرار الحكم و 

السمطان ، حينما قام يترصد خطى الفتى الذي شك أنو لم يقتل أباه ، و يدرك من خالل بعض 

األلغاز ، ووجود الشيخ و بقاؤه يضع السمطان في موقف صعب ، لذلك يصر عمى اكتشافو ، و 

مثل ىذا السمطان ال يتعاطف مع الجميور بالحكاية . يعرف السمطان الشيخ فيأمر بقتمو في الحال 

 يظن أن السمطان سيدرك خطأه الفادح ، و يعمن توبتو ، 3الشعبية ، في الوقت الذي كان المستمع

                                                 
1

   .88محمد رجة النجار ك حكاية الشطار و العثارين ص -  
2

  . 109 هجرتي كراب علم الفكلور ص رالكز ند-   
3

   . 88 مرجع ساتق ص –محمد رجة النجار  - 
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يأتي رد فعل غير متوقع مغايرا تماما لما كان منتظرا ، و بذلك أعطت الحكاية تصورا و انتقدت 

 . سياسة ىذا السمطان ،و حددت موقفيا منو 

و حرم منو شعبو : و في حكاية السراق و السمطان تقدم لنا نتائج سياسة اكتناز الذىب في مخازنو 

، و ىو السمطان الواقعي ، فحينما يختل التوازن بين الطبقات ، تبرز أشكال الصراع في الساحة ، 

 .و تعكس تشدد الطبقة اإلجتماعية بإحراز نصر عمى الطبقة المعادية لحسم الصراع لصالحيا 

فأفرز ذلك الواقع لصا عنيدا ، تحدى السمطان في مواقع عديدة ، استنتج منو السمطان أنو لن يفمح 

في إيقاع البطل أبدا ألن أمثال ىذا المص ال يتورعون عن سموك شتى السبل ، لمحصول عميو 

عنوة ، و اغتصابا ، و اقتدارا ، بغض النظر عما إذا كان سموكيم أخالقيا و يبرز أحد الدارسين 

أسباب ظيور لص الحكاية السابقة إال أن مثل ىذه الحكاية تزدىر في أواخر كل لحظة حيث 

تشرع تمك الحضارة ، فظيور المص يأتي نتيجة طبيعية لما تنتمي إليو الحضارة من تناقضات 

البطل طبقة / تاريخية ، و من جراء التباين الطبقي و التباين االقتصادي فوراء ىذا المص 

إجتماعية متكتمة و أفعالو رغم أي موقف من المواقف الفردية ىي في الواقع صدى ، و فعال يمكن 

نتيجة وحدة إحساسيا المشترك غير معزول . أن يقوم بو أي شخص آخر من طبقتو اإلجتماعية 

ىم المصوص ، لصوص الشعب ))عن سوء توزيع الثروات بين أفراد المجتمع ، فالسالطين 

و من ىذا المنظور فأفعالو ليست معزولة عن مصدرىا اإلجتماعي الطبقي الذي ( (الرسميون 

ينتمي إليو بحيث أنو كمما نصب لو فخا و خرج منو منتصرا حتى ينصحو المدير بمسالمتو و 

مصاىرتو ، و ىذا ما قصدناه بواقعية السمطان ، اختار أخف الضررين بالنسبة لألبطال و إلى ما 
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آل إليو وضعو فظيرت واقعيتو ، و استطاع أن يخفف من وطأة الصراع و المنافسة و امتصاص 

الفوارق ، و إن كانت ممثمة في شخص السمطان و المص و بمواقفيم احتفاء لو و دالالتو 

 )السياسية و االقتصادية و اإلجتماعية و ىو قريب من المفيوم السابق و ما وجدناه في حكاية 

: العمم الواقعي بما لو من قوة و مال و نفوذ و ىو عالم ألنو طرح / التي تقدم لنا السمطان  (فحمة 

 .ألغازا عامة 
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 .صورة الرجل في الحكايت الشعبيت: المبحث الرابع

 
 :    الرجل 

أغمب أبطال حكايات تبسة فقراء يغادرون منازليم بسبب الفقر لدرجة أن أحد أبطال         

، و الفقر سمة بارزة و واضحة ميزت  (نروح لربي ىو خمقني يغنيني وال يقتمني  ): الحكايات قال 

المجتمع التبسي في عيد االستعمار و لعل الفقر كان من بين أىم أسباب رواج  الحكاية ، فالفقر 

ىو الذي دفع التبسيين إلى اليجرة نحو مدن الشمال أو نحو فرنسا لدفعو عنيم وال زالت ىذه 

 أنو عام المسغبة لم يجدوا شيئا يأكمونو فراحوا 1اليجرة مستمرة حتى اليوم ، و قد روى لنا الشيخ

التالمة ، بومالل ،  )ينافسون الحيوانات في كل أنواع مخصوصة من النباتات و العشب مثل    

فانتشرت بينيم األوبئة و األمراض كالجدري ، و األمراض الصدرية ، و القمل  (القطف ، التمغودة 

أن الفتاة األضحية  (الطامة أم سبع روس  )، في تمك الظروف القاسية و قد رأينا في حكاية   

كانت تفمي رأس البطل ، و الحظنا في حكاية سكرة إخفاء األطعمة الشيية داخل المغارة ، و كيف 

أن الفقر جعل الناس يمبون دعوة السمطان الذي كان يستدرج المص لتتغمب عمى جوعيا ، و قدمت 

و العقاب الذي سمطو العبد و الزوج عمى المرأتين بحيث يمقى بغرض  (التيفوح التيفوح  )لنا حكاية 

 .تنفيذ النيي ، فتارة يكون من نصيب المرأتين في الحكايتين و تارة يكون من نصيب الكالب  

 بسبب األوضاع السابقة التي حددت عالقتيا بين من يممك و بين من ال يممك :حكاية الراعي 

األرض في تبسة ، و من ال يممك شيئا ، فظيرت فئة العمال الزراعيين و الموسومين كما ظير 

و ىو صاحب : الموال / الراعي : الرعاة كإجراء في تبسة ولقد الحظنا ثالثة أصناف من الرعاة 
                                                 

1
   .207-206  ص 87.سبتمبر : هو الشيخ بلقاسم كباهم -  



  .صورة الرجل في الحكايت الشعبيت: المبحث الرابع       الفصل الثالث                                  

 

39 

 

المعدم /الغنم يرعاىا بنفسو أو بمعيتو أبناؤه في أرض العرش أو في أرضو أو أرض يؤجرىا الراعي

 .الذي يرعى عند األثرياء مقابل األكل و النوم و أجر زىيد في تبسة ، و أخيرا راعي الجماعة 

ففي تبسة كانت المنازل ال تخمو من عنزة أو عنزتين لسد حاجة األسرة من الحميب  يوميا ولكن  

ذلك مقابل أجر متفق عميو مسبقا و قد وجدنا الرعاة في بعض الحكايات الشعبية مثل حكاية سكرة 

 .، و بقرة اليتامى شخوص مرشدة ، مساعدة لبعض األبطال 
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 .صورة البطل في الحكايت الشعبيت: المبحث الخامس

و رب قول قائال أن بإمكان البطل أن يستقر لدى الجماعة التي وجد عندىا ضالتو بعد إنجازه      

لميمتو ، و قد استقر بعض أبطال الحكايات و لم يعودوا إلى نقطة انطالقيم  األولى ، لكن في 

حكايات أخرى فإن البطل إذا لم يعد فإنو سيجرد من بطولتو المعزولة بمعنى أن نجاحو لم ير 

نتائجو إال ىو ، فيو مطالب برد التحدي و إال فإن الستوت تكون قد انتصرت عمييا ألنيا تعيدت 

و ىذا إن لم يحدث في الحكايات و إذا فإن البطولة . بنفيو ، و في حال فشل البطل فإنو لن يعود 

الشعبية تتحدد من خالل العاممين السابقين و تتحدد مواقف البطل و مقاصده و غاياتو كما يتحدد 

المعسكر الذي ينتمي إليو البطل فإن لم يعود و ىذا ما لم يحدث في الحكايات فإن البطولة 

 . الشعبية تتحدد من خالل العاممين ، و تتحدد بذلك مواقف األبطال و مقاصدىم وغاياتيم

 و تحدد – معسكر الخيرين أم معسكر الشريرين –كما يتحدد المعسكر الذي ينتمي إليو البطل 

 . عمى ضوئو القوى الخيرة التي تسنده و تدعمو أو القوى الشريرة التي تعرقمو 

 )و في حكاية سكرة يخرج البطل يائسا تحت وقع اإلمالق و المعاممة السيئة ، فأخوه كان يسميو 

و بفضل أن يموت بعيدا عن أىمو فيدعيم و يييم عمى وجيو أياما و ليال إلى  (الجبانة المنسية 

أن دخانا يتصاعد ، يقصده و تعترضو شخصية الراعي الغامضة ، قد يكون الشخصية المانحة 

 . رغم أنو لم يعطو أداة سحرية لكنو أعطاه نصائحو و توجيياتو و سر دخول عالما 

و قد تعاطفت معو الحكاية كثيرا لكن أخاه الغني الذي اعتبره مقبرة مجيولة يمقى حتفو عندما 

 .حاول تجربة أخيو الفقير لما عاد 
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توضح لنا الحكاية أن الغني لم يحترم نصائح أخيو ، غير أنيا تذىب بعيدا من خالل عرض 

 غير أن ىذا لم يعرف وجيتو حينما خرج بل كان يضرب في األرض –الغني و الفقير –نموذجين 

بين الرجاء والخوف ، و لم يكن أيضا يظن أنو سيجد الذىب بل كان يبحث عن أي شيء يعول 

بو أسرتو فقط و لم يكن ينتظر مساعدة أي شخص ، فضال عن أنو فقير معدم فقد تحددت 

المقاصد و الغايات و سمي ىذا الشخص بطال ألن البطولة تأتي من العدم ، في حين أن أخاه 

 المكان جعمو يتسامى و يترفع عمى أخيو الفقير / الغني كان عمى طرف مقربة من الوجية 

بل ييينو ، و الحكاية تممح تمك الفروق ، فالفقير أكل قميال من كل صنف من المأكوالت ، و خرج 

 . بالسرعة المطموبة قانعا بما ينال 

 . 1أكل كل شيء و لم تطاوعو نفسو أمام إغراء ذىب المغارة : أما الغني فقد إخترق المقصود 

 : لذلك أدركتو الغيالن و إلتيمتو ، و المممح الثابت في الحكاية ىو 

أن األقدار ىيأت لمفقير سبل النجاح ألنو معدم و يحتاج  إلى المال لتصريف شؤون أسرتو : أوال 

. 

أن الغني الذي ال يرى غير المال خائب ال محالة و الذي يعرف أوجو صرف المال إال في : ثانيا 

المباىاة ، و إحتقار الناس ، و لذلك جرت األمور عكس ما توقع تماما فقد ظن أخوه دائما دون 

مكانة و جاىا ،لذلك أراد الحصول عمى الذىب ليبقى أخوه دائما دون مكانة ، فيو لم يخسر 

الذىب فقط بل مات ميتة غريبة ، و لم يدفن ،و بذلك كانت الخيبة ، و كل الفشل ألنو مقصد 

 .           غير نبيل 

                                                 
1

  .188ألف ليلة و ليلة ص : سهير القلماوي -  



 أ

 

  
      اآلن قد وصمت إلى نياية البحث يستحسن أن نسترجع الفرضية التي إفتتحنا بيا 

. العمل 

 دليال عمى أنيا مازالت تمأل فراغا  مستغانملقد افترضنا أن وجود الحكاية الشعبية في

في حياة الناس الذين إقتضتيم ظروفيم المجوء إلييا في مناسبات مختمفة ، وأماكن 

معينة بيدف الوصول إلى تحقيق موائمة نفسية ، و إجتماعية ، و ىي من ىذه الزاوية 

تعكس تجسد مختمف التصورات التي تطرحيا مضامينيا المختمفة عن البيئة و الكون             

. و الطبيعة 

ليا ما يوازييا  المستغانمية كما أن التصورات المختمفة التي ضمنتيا الحكاية الشعبية 

،أو يمثميا في حياة الناس ، وواقعيم ، و من ثمة فإن تمك التصورات التي روتيا 

الحكاية الشعبية ىي أصال تصورات الجماعة المحتفية بيا ، التي تمثل إطارا مرجعيا 

. ليا ، و أن ىناك صمة معينة بين الحكاية و واقع الناس 

فقد كان المجوء إلى الحكاية الشعبية يمثل مرحمة من مراحل :  أما بالنسبة لمجزء األولى 

التصادم الثقافي الحضاري بين ثقافة تحتفظ بيا األىالي متشبثين بيا و ثقافة غازية 

. يمثميا االستعمار
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 و انتماءىا من خالل إعادة تمك وجودىا،و من بين ما تبقى لتمك الجماعات إلثبات 

 .الحكايات

من االفتراض أن الحكاية الشعبية احتفظت ببعض          :  أما بالنسبة لمجزء الثاني 

الرواسب ، و بعض الشذرات الواغمة في القيم التي انحدرت معيا إلى المتمقين ، ىي 

تصورات عصور قديمة تحممت تنتف منيا كل األجيال في الحكاية  مثمى و تخمل أنماط 

الحكاية الشعبية نمط الحكاية الشعبية الذي صورتو الحكاية و نمط الحياة الشعبية في 

 ال تزال تروى إلى اليوم ، و ميما  مستغانم ، ألن الحكاية في مستغانمواقع الناس في

 الشعبية تبقى في حاجة ماسة إلى العناية الفائقة من الباحثين ،  مستغانميكن فإن حكاية

قبل أن تندثر و التي أصبحت ليا منافسة شديدة يمثميا التمفزيون و عناصر أخرى 

. داخل المنازل التي إحتظنت في الماضي الحكاية الشعبية و الحفاظ عمييا 

   

 



 أ 
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الههدي : إتو شحىوو الراشدي ، أحهد تو هحهد تو عمً ، الذغر الجهبلً خحلٌق و خلدٌن - 07

 .  ن 1973كشىظٌىج هىشوراح الخعمٌن األصمً و الشؤوو الدٌىٌج . التوعدلً 

: تٌروح . إتو عذاري ، هحهد الهراكشً التٌبو الهغرة فً أختبر األىدكشو و الهغرة - 08

 . ن 1983دار الذلبفج الظتعج الذبىٌج 

تٌروح . عو الرحهج دٌواو الهتخدأو الختر فً أٌبن العرة و العجن و الترتر : إتو خمدوو - 09

 . ن 1983. دار الكخبة المتىبىً : 

دار الىهطج العرتٌج : تٌروح . دراشج هلبرىج . إتراهٌن ىتٌمج ، شٌرث األهٌرث ذاح الههج - 10

  .(خب . د  )لمظتبعج و الىشر 



 ب 

دار صوفٌج : تٌروح . هو الروهبىشٌج إلى الواكعٌج . كصصىب الشعتً : إتراهٌن ىتٌمج - 11

 . ن 1974

الظتعج الذبلذج .دار الهعبرف : اللبهرث . أشكبل الخعتٌر فً األدة الشعتً : إتراهٌن ىتٌمج - 12

  . (خب . د  ).

 .  ن 1980دار التعد : كشىظٌىج . الجزائر فً طوء الخبرٌخ : إتراهٌن الهٌمً هحهد  - 13

هكختج الدراشبح العمٌب : وصف إفرٌلٌب الشهبلٌج و الصحراوٌج : اإلدرٌشً الشرٌف - 14

  . 1967اإلشالهٌج تبلجزائر 

  .(خب . د  )دار هكختج الحٌبث : تٌروح :  ألف لٌمج و لٌمج – 15
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