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الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على الرسول الكرٌم    

سٌدنا وحبٌبنا محّمد علٌه أزكى صالة وأفضل تسلٌم وعلى آله وصحبه أجمعٌن 

  إلى ٌوم الّدٌن.

 ّما بعد:أ

أهدي ثمرة جهدي إلى التً أنجبنً وغمرتنً بحبها, وحنانها والتً تحّملت     

 الّدراسً إلى أّمً الغالٌة معً أعباء مشواري

ًّ بروحه وماله, إلى الّذي ٌحزن لحزنً,      وٌفرح لفرحً, إلى الّذي لم ٌبخل عل

                                                                                                                                                العزٌز.       إلى رمز األبوة أبً

إلى من شاركونً عرش أّمً وأبً, وشاركونً أحزانً وأفراحً إلى إخوتً 

 حفظهم ّللّا                   

جازاه ّللّا كّل خٌر ن, خاّصة األستاذ القدٌر لحسن ذتً المحترمٌإلى جمٌع أسات    

                                                                                                                                                                                                                                                                                               معً.               على صبره 

لى جمٌع أصدقاء وصدٌقات قسم األدب العربً, خاصة دراسات أدبٌة, كما ال إ

ّل ٌفوتنً أن أهدي عملً إلى جمٌع عائلة قادة من كبٌرها إلى صغٌرها, وإلى ك

 بة قادة نجاة من بعٌد أو من قرٌب.من ٌعرف الطال

 

 

 قادة نجاة

 

 

 

 



 إهداء

 

بسم ّللا الرحمن الرحٌم, والصالة والسالم على أشرف المرسلٌن نحمد ّللا العظٌم 

وّفقنا إلتمام هذا البحث المتواضع ... أّما بعد:, الذي  

لهما أف وال تنهرهما ال تقل و إلى من قال فٌهما ّللا تعالى: " أهدي ثمرة جهدي

قوال كرٌما واخفض لهما جناح الذّل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما  وقل لهما

 ربٌانً صغٌرا"

ن أكرمنً ّللا بهما ورافقانً بدعائهما منذ أن فتحت  ٌْ إلى والداي العزٌزٌن اللّذ

وأنارا لً درب الحٌاة والدراسة, إلى من تعلّمت منهما مواجهة الصعاب  عٌنً,

شل, إلٌك ٌاوالف نبع الحنان أمً الغالٌة, إلٌك ٌا من علّمنً الّسٌر على مبدأ  

 الرجولة أبً العزٌز وأرجو أن ٌحفظهما ّللا لً. 

وإلى جمٌع  عّدةإلى إخوتً وأخواتً وإلى جمٌع األهل واألقارب وكل عائلة 

 وصدٌقات قسم األدب العربً, وإلى جمٌع األساتذة الكرام الذٌن أحترمهم أصدقاء

مع تحٌاتً للكل , فائق الموّدة والتقدٌر باألخص األستاذ لحسن كثٌرا وأكّن له

                                                            .بالنجاح والتوفٌق إنشاء ّللا

فوزٌةعّدة                                                                            
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 المقدمة:

تتوفر بالدنا الجزائر  على تراث شعبً ضخم, ٌمثل فٌه األدب الشعبً الخٌر     

األكبر لتنوع موضوعاته وتعّدد أجناسه من المثل و األغنٌة الشعبٌة بأنواعها 

 فالشعر الشعبً والسٌرة وغٌرها.....

كونها جزء ال تجزأ من القطر الجزائري, عرفت هً األخرى  ومنطقة مستغانم   

أدبا شعبٌا ممٌزا إذ مثلت الحكاٌة الشعبٌة, والقصص قسما هاما منه باعتبارها 

تسجٌال ألحداث تارٌخٌة هامة, مما أنها تصوٌر لعادات وتقالٌد متأصلة فً 

 المجتمع.

بشكل من أشكال القصص الشعبً ممثال فً  موضوع بحثنالقد ارتبط  ـــ   

الّذي ٌحمل  , وط فً المنطقةٌالحكاٌة الشعبٌة المستمّدة من صورة اإلنسان البس

عنوان" القٌمة الثقافٌة فً الحكاٌة الشعبٌة المستغانمٌة" لم ٌنشأ من العدم, فقد 

, تبادرت لنا فكرة الجمع بٌن التارٌخ واألدب والبحث فً أصل تارٌخ منطقتنا

 ومن هنا وحسب تقدٌرنا تظهر أهمٌة الموضوع.

أما التارٌخ فمرتبط بمنطقة مستغانم الّتً على الرغم من قدمها التارٌخً إاّل ـ ــ    

رّخٌن والدارسٌن عدا قّلة قلٌلة, حٌث ها لم تحظ بأي اهتمام من قبل المؤأنّ 

أٌضا.المعلومات متناثرة ف عّدة كتب للتارٌخ والجغرافٌا وكتب التراجم   

وعلى الرغم من أّننا لسنا البادئتٌن ولن نكون األخٌرتٌن بإذن ّللّا, ممن ــ ـ   

تطّرقوا لتارٌخ منطقة مستغانم, إاّل أّننا استطعنا أن نرصده ولو من زاوٌته 

 الضٌقة بإعطاء لمحة سرٌعة للمنطقة عبر التارٌخ.



 ب
 

ورته بعد أن وصفنا وأما األدب الّذي هو موضوع اهتمامنا فقد ارتسمت ص ــــ   

أولى لبناته لٌكون شعبٌا ال رسمٌا بل قرٌبا من لغة الشعب العامٌة, فالدارس 

لألدب العربً عامة كأّنه ٌغوص فً بحر لٌس له قرار, ومن بٌن األنهار الّتً 

تصب فً بحر األدب عامة وال تنضب أبدا: األدب الشعبً, والّذي ٌعتبر ذاكرة 

د بتجّدد الفكر اإلنسانً.األمم ومخزونها الّذي ٌتجدّ   

الشعبً فً منطقة البحث ال ٌقل قٌمة عن األدب الرسمً, ففنونه إّن األدب  ــــ   

كثٌرة ومتنوعة وخاصة النثرٌة منها, وعلى الرغم من هذا التنوع الصاخب إاّل 

أّنه ولألسف بقً رهٌن الماضً, بل قّل وجوده إن لم نقل انعدم فً وقتنا 

 الحاضر.

والسبب فً ذلك ٌرجع إلى التغٌر المفاجئ الّذي عرفه المجتمع الجزائري     

ضف إلى ذلك انصراف الدارسٌن والباحثٌن عن مثل هذا الفن إلى مجاالت أ

األدب الرسمً, فالحكاٌة الشعبٌة ٌعتبرها بعض الدارسٌن بأنها الفن األكثر داللة 

ومعتقداته الراسخة, لم تنل على روح الشعب وأعماقه واألصدق تعبٌرا ألفكاره 

حضنها من العناٌة والتنقٌب فقد ظلمت كثٌرا بحلول األجهزة العصرٌة كالرادٌو 

فً التجمعات, كل هذه األسباب دفعت  والتلفزٌون, وقد أصبحت نادرة الحضور

بنا إلى الوقوف عند مجال األدب الشعبً الجزائري الواسع, لدراسته من جانبه 

ٌّق الّذي تمّثله ا فً تحقٌق الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة مستغانم, وذلك رغبة من الض

فً مقدمتها: جملة من الغاٌات ٌأتً  

رفع الظلم عن هذا الفن الشعبً واالعتراف له بالجمٌل لما ٌحوٌه من رموز  ــــ1

 فّنٌة واجتماعٌة راقٌة تعكس ثقافة اإلنسان الشعبً المستغانمً.



 ج
 

غبار عن تارٌخها وتراثها من خالل نفض ال التعرٌف بمنطقة مستغانم ــــ 2

ظهاره للوجود.الشعبً إ  

باإلضافة إلى التأكٌد على أّن الحكاٌة الشعبٌة فً األدب الشعبً شأنها شأن  ــــ 3

, لها نص حكائً ولها مقومات ٌمكن أن  الرواٌة والقصة فً األدب الرسمً

ن الحكاٌة الشعبٌة تدرس من خاللها, أو بصورة أخرى إظهار البعد الفّنً بٌ

.والسرد القصصً   

عموما فإّن هذه المّذكرة ساعدتنا على رصد جانب كبٌر من الفولكلور        

أّن حٌرتنا تجاه هذه الماّدة أي  المستغانمً, كما أعاننا على توفٌر مادة البحث,  إالّ 

لها.مالحكاٌة الشعبٌة المستغانمٌة تنّوعت فً مج  

هذه الحكاٌة بنٌة أو ماّدة حكائٌة ٌمكن أن تدرس من خاللها شكال  فهل ٌا ترى  

ومضمونا؟ وهل عكست الحكاٌة الشعبٌة ثقافة اإلنسان الشعبً المستغانمً؟ وهل 

؟ المواضٌع الّتً عالجتها هً فعال مرتبطة بالمنطقة ومستمّدة من واقعها المعاش

وفٌم تمّثلت هذه  تغانمً؟داخل المجتمع المس هل أّدت الحكاٌة الشعبٌة وظٌفتهاو

الوظائف؟ لإلجابة عن هذه التساؤالت وغٌرها اقتضت الحاجة إلى تقدٌم البحث 

  وفق خطة مقّسمة على الّنحو الّتالً:

الفصل األول: المعنون ب" ماهية الحكاية الشعبية الجزائرية وأنواعها 

ومميزاتها  ", ٌتناول هذا الفصل مجاال من مجاالت األدب الشعبً, حٌث تحّدثنا 

,  الجزائريفً الغرب  ألدب تمّثلت فً الحكاٌة الشعبٌةعن قضٌة من قضاٌا افٌه 

مباحث كالتالً: وٌضم هذا الفصل ثالثة  

المبحث األول: "مفهوم الحكاية الشعبية وأنواعها", تحدّ ثنا فٌه عن مفهوم 

نا على أهم األنواع التً عرفت بها رّكز  و,لغًة واصطالحاً  لحكاٌة الشعبٌةا



 د
 

: األسطورٌة, الغنائٌة, الفخرٌة, والهجائٌة الحكاٌة الشعبٌة والّتً من بٌنها 

 وغٌرها.........

المبحث الثاني: "مقومات ومميزات الحكاية الشعبية", تطّرقنا فٌه إلى أهم 

الحكاٌات وما ٌبرزها عن غٌرها من ,صائص التً تتمٌز بها  الحكاٌة الشعبٌةالخ

 األخرى .

 المبحث الثالث: "منطلقات الحكاية الشعبية" أدرجنا فً هذا المبحث  المنطلقات 

التً تقوم علٌها الحكاٌة الشعبٌة , وارتباطها بالواقع االجتماعً للفرد والعوامل 

 التً أّدت إلى استخدامها من قبل اإلنسان الشعبً .

المبحث الرابع: "الحكاية الشعبية الجزائرية", تحّدثنا فٌها عن مفهوم الحكاٌة 

والعوامل الّتً ساعدت  الجزائرٌة, ونشأتها وأهم العوامل التً أّدت إلى ظهورها

فً المجتمع. فً بروزها, وذكرنا أهم المصادر الّتً ساهمت فً انتشارها  

الفصل الثاني: "طابع الحكي الشعبي في منطقة مستغانم", تناولنا فً هذا 

, وعملٌة جمعه اإلشكالٌة الّتً تعترض التصنٌف فً القصص الشعبًالفصل 

مستغانم, وذكرنا بعض األنواع من مواضٌع  وطبٌعة الحكً الّتً تمتاز بها والٌة

ٌّنا هذا  وٌضم البعض من وظائف الحكاٌة الشعبٌة, الحكاٌة الشعبٌة المختلفة,وب

 الفصل أربع مباحث اآلتً:

المبحث األول: "عملية جمع القصص الشعبية وإشكالية التصنيف", أبرزنا 

نٌفه للقصص لما فٌها من تداخل, تص فً المشكالت الّتً تواجه القاص الشعبً

ٌّنا التناقض أٌضا الّذي ٌتعّرض له أثناء جمعه لهذه القصص   .وب



 ه
 

المبحث الثاني: "واقع الحكي الشعبي في منطقة مستغانم", تكلمنا فٌه عن 

المكانة الّتً تحتّلها الحكاٌة الشعبٌة فً المنطقة ومفهوم المجتمع المستغانمً 

للحكاٌة الشعبٌة, وذكرنا الشروط التً ٌجب على القاص التحّلً بهاو والزمن 

 الّذي تحكى فٌه هذه الحكاٌات.

المبحث الثالث: "األثر النفسي واالجتماعي للحكاية الشعبية", وفٌه ذكرنا بعض 

اآلثار الّتً تتركها الحكاٌة فً نفس الفرد وفً مجتمعه والدور الّذي تلعبه هذه 

.وعلى األفراد ,األخٌرة فً حٌاة الفرد والمجتمع ومدى تأثٌرها على  المجتمع  

المبحث الرابع: "وظائف الحكاية الشعبية", تعرضنا فٌه إلى الدور الّذي تلعبه 

الّتً تقوم بها, كالتعلٌمٌة, والترفٌهٌة,  الحكاٌة الشعبٌة, وأبرز  الوظائف

   والنفسٌة, التثقٌفٌة.....إلخ. 

الفصل الثالث: " الجانب التطبيقي للحكاية الشعبية",هذا الفصل هو تطبٌق 

 ٌضم ثالثة للفصل الثانً حٌث طّبقنا مكونات الحكاٌة على بعض النماذج, و

:وهً كاآلتً مباحث  

المدخل: مهدنا فٌه للعناصر الفنٌة الّتً تتمٌز ٌها الحكاٌة الشعبٌة كما ضبطنا فٌه 

  .المفهوم

 المبحث األول:" السياق الفّني العام للحكاية الشعبية" احتوى هذا المبحث على 

تحدثنا فٌه عن الدور الّذي  ة الّذيالجانب الفّنً للحكاٌة الشعبٌ مدخل إضافة إلى

الشخصٌة فً كما تطرقنا إلى  وصف, وسرد وحوار,  ه الحكاٌة الشعبٌة منلعبت

لما  كل حكاٌة والدور الّذي تلعبه الشخصٌة فٌها هنا فٌأدرج الّذي الحكاٌة الشعبٌة

فً الحكاٌة  والمكان الزمن عنوأٌضا تحّدثنا  لها من دور فعال فً بنٌة خطابها



 و
 

لما  الشعبٌةالحكاٌات  الّذي تحكى فٌه والمكان تطرقنا فٌه إلى الزمن الّذي الشعبٌة

.لهما من أهمٌة فً بناء القصة  

المبحث الثاني: " القيم الثقافية للحكاية الشعبة المستغانمية", تحّدثنا فً هذا 

القٌم المستخلصة من الحكاٌة الشعبٌة الّتً تساهم فً تكوٌن الفرد  المبحث عن أهم

 والمجتمع وتزٌد من تحصٌله الثقافً.

المبحث الثالث: " نماذج للقيم من الحكايات الشعبية", تناولنا فً هذا المبحث 

بعض النماذج من الحكاٌات الشعبٌة المستغانمٌة وطبقنا علٌها القٌم واستخرجنا 

  من الحكاٌات القٌم باختالفها .

خاتمة : لخصنا فٌها كل ما جاء فً المذكرة الّتً تحّدثت عن الحكاٌة الشعبٌة, 

مفهومها وأنواعها وممٌزاتها والمنطلقات التً بدأت منها, واألثر النفسً الّذي 

تتركه فً اإلنسان, والوظائف الّتً تؤّدٌها, وأخٌرا نماذج من الحكاٌات 

   المستغانمٌة .

المالحق: وهما اثنان ملحق خاص بالحكاٌات الشعبٌة الّتً جمعناها من بعض 

خاص بالشخصٌات المعروفة فً المنطقة  شٌوخ وكبار سّن المنطقة, وملحق

 أٌضا. 

المصادر والمراجع: لقد استعنا فً مذكرتنا هذه بعدد ال بأس به من المصادر, 

معاجم وكتب ومجالت ومقاالت ومذكرات سبقتنا إلى هذا والمراجع من بٌنها 

  الطرح .

أما الصعوبات الّتً واجهتنا منذ اختٌار الموضوع هً أّننا وجدنا أنفسنا أمام  ــــ  

مٌدان مجهول رغم خصوصٌته, متشّعب السبل دون الحصول على دلٌل من 



 ز
 

ضف إلى ذلك صعوبة الحصول أالدراسات النقدٌة أو االجتماعٌة ما عدا القلٌل, 

نبحث ونجمع الحكاٌات على المادة الشعبٌة وندرتها وتشّتتها, فكان علٌنا أن 

الشعبٌة المتناثرة من أفواه رّواتها, وقبل ذلك صعوبة االتصال بهم وصعوبة 

إقناعهم بجّدٌة العمل فٌما بعد, وقد أّثرت فٌنا لدرجة العجز أحٌانا, كما واجهنا 

صعوبة شدٌدة فً إٌجاد المصادر والمراجع, فاعتمدنا على الّنسخ اإللكترونٌة 

لمختلفة.للدراسات الشعبٌة ا  

إلى قسمٌن: متواضع ٌنقسم منهجي سرنا وفقه هو أما المنهج الذّ ـــ ـ  

حٌث اعتمدنا فً الجمع على تسجٌل ص ) مادة الدراسة (  ٌتعلق بالنصو ــ ـ1

واها كتابة كما رمسّجلة على آالت التسجٌل, ثمّ دّوّناها ) الرواة  ( الماّدة من أفواه 

بالحكاٌات الشعبة ثمّ صّنفناها وفق فهمنا لموضوعاتها.الرواة , وخاصة ما ٌتعّلق   

متعّلق  بالّدراسة فقد اعتمدنا فٌه على محاولة كشف ما فً الماّدة من ــ ـ 2

عض الّدراسات المهّمة مثل : الكتب والمجالت ن ببٌتتعٌنسمضامٌن وتعابٌر م

 وبعض المصادر,,,,,,

 نا علىعتلكم المجال لإلطالع على محاولتنا المتواضعة والّتً أطل نتركو       

جوانب جمٌلة فً هذا األدب من بساطة وعمق وكذا المتعة دون أن ننسى دورها 

  جٌال السابقة.األ ٌال الحالٌة والقادمة كما أفادتفً تربٌة وتعلٌم األج

ألجالء الّذٌن أتعبوا نتقّدم بجزٌل الشكر والعرفان لألساتذة ا وفً األخٌر       

فً قراءة هذا البحث وإرشادنا إلى ما اعّوج منه , كما نشكر قسم األدب  أنفسهم

العربً, كلٌة الفنون جامعة مستغانم الّذي فتح لنا رحابه الواسعة بكّل فئاته فإلٌهم 

  جمٌعا نتقّدم بخالص الشكر والعرفان.



 ح
 

لكلمات الّتً تفً حّقه فً التعبٌر أّما األستاذ المشرف فإّنه ٌصعب أن نجد ا       

له عن خالص شكرنا وعظٌم احترامنا لجهوده معنا من أجل الوصول إلى هذه 

النتٌجة, فنتقّدم بأحر الشكر واالمتنان إلى أستاذنا الفاضل الدكتور " رضوان 

لحسن" الّذي له الفضل فً التوجٌه والعناٌة, وقد شرفنا بإشرافه على عملنا وعلى 

الّتً نتشرف  كما ال ٌفوتنا شكر لجنة المناقشة لهذا الموضوع سعة صبره,

ٌد العون والمساعدة  بتقٌٌمها ومالحظاتها وجزٌل الشكر لكل من ساهم فً تقدٌم

 من قرٌب أو بعٌد.

وأخٌرا نتمّنى أن نكون قد المسنا بدراستنا هذه جزءا من أدبنا الشعبً       

 الجزائري, وّللا المستعان والموفق.
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 مدخل:

 1 ــــ اإلطار الجغرافً:

ستغانم مدٌنة جزائرٌة ساحلٌة تطل على البحر األبٌض المتوسط م         

تقع فً  ",ألف نسمة 140وعاصمة والٌة مستغانم بلغ عدد سكانها أكثر من  

لٌزان ومن الجنوب الوطن ٌحّدها شرقا والتً شلف وغ الشمال الغربً من

معسكر ووهران ومن الشمال البحر األبٌض غلٌزان ومعسكر ومن الغرب 

, تزخر المدٌنة بمٌناء 1" وهً مرفأ فً الجزائر ٌطل على خلٌج أرزٌو المتوسط,

من قارة  الشمالً, تقع فً الجزء اكهالحمضٌات والفوصٌد, اقتصادها قائم على 

كلم شرق  79كلم غربا, و  363فرٌقٌا تبعد عن والٌة الجزائر العاصمة إ

متر عن  104كلم شمال معسكر, ترتفع  81كلم من أرزٌو, و 78وهران, و

الساحلٌة, تقع على حافة عٌن  سطح البحر األبٌض المتوسط على الحافة الهضبٌة

م وهً مدٌنة  1927الصفراء, حدث فٌها فٌضان أكثر من مّرة خاصة سنة 

, معّلقة على جنب واد عمٌق محفور بعٌن الصفراء, تقع عند واسعة وقدٌمة

,  2/ كلم 3066بمناخ معتدل وساخن, كثافتها  هول شلف وماكتا, تمتازمصب س

ٌّا  ( 2012)ساكن  153332 سكانها , تحتل المرتبة الثانٌة بعد وهران فن

كلم2269, مساحتها  وثقافٌا, بلدٌتها مستغانم, دائرتها مستغانم
2

, رمزها البرٌدي 

27000
 

, رقم  45(0)213+, مفتاح هاتفها 32, بلدٌاتها 10, عدد دوائرها 

.27الوالٌة   

  أــ  سبب التسمٌة: 

مستغانم من قبل المؤّرخٌن وال الجغرافٌٌن "وجد تفسٌر محّدد لكلمة ٌال           

العدٌد من المقاالت التً توّضح سبب هذه التسمٌة من بٌنها العرب, لكن هناك 

المشتة: ) منتجع شتوي ( وغانم"
1

     :  

 

, ص 2000, 1031التراث قّصة مزغران معلومة, الجمهورٌة الٌومٌة, عدد  غارودي محمد, منـ ــ 1

21 .  

بخوشة محمد, بن الغوثً دٌوان سٌدي األخضر بن خلوف, شاعر الدٌن, الوطن, مطبعة الشمال ـــ   2

  . 40, ص 1996اإلفرٌقً, الرباط, 
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ك ) مسبب فالغنم (, المارسة وغانم: تعنً منطقة ٌحجز فٌها المسروقات مس 

الغانم: معناها: كثرة المال   ) الغنم ( وهناك من ٌقول: مٌناء رومانستا مورٌستاكا 

الرومانً, وهناك القبائل كانوا ٌسمونها مستغالٌم معناها: مست: تعنً الوسط, 

 وغالٌم: تعنً القصب, أي ) وسط القصب (.

 ب ــ اآلثار التارٌخٌة: 

تزخر مدٌنة مستغانم بالعدٌد من األماكن الّتً تجعلها قطبا سٌاحٌا هاما        

سواء تعلّق األمر بالمناطق السٌاحٌة أو الشواطئ أو المعالم األثرٌة, والّتً تشهد 

فترة من الفترات التارٌخٌة الّتً عاٌشتها المنطقة وتتمّثل فً الجامع " على 

م من طرف السلطان أبً  1340سنة  بنً المرٌنً العتٌق الّذي ٌقع بحً طبانة

عبد هللا بن أبً سعٌد المرٌنً حّوله الفرنسٌون إلى مخزن أسلحة لٌعود إلى أصله 

م, عرف ترمٌمات كثٌرة بشكل غٌر منتظم أفقدته طابعه األصلً 1862سنة 

" نوعا ما
1

عتبر نواة مستغانم فٌه أقدم مسجد ٌالّذي حً تٌٌجدٌت , زٌادة على 

حٌث سمى مسجد سدي عّزوز لبحري, أصل التسمٌة بربرٌة معناها "الحفرة" الم

تعتبر قصبة تٌجدٌت أقدم األحٌاء الجزائرٌة ,وهو نسٌج عمرانً مهم لمستغانم, 

وتعتبر المنطقة األولى الّتً قامت على أنقاضها مستغانم,فضبل عن المعلم األثري 

د على معركة من معارك مزغران الّذي ٌتمّثل فً عمود لولٌافر الّذي ٌعتبر شاه

على سور مدٌنة الصور الّذي ٌرجع بناؤه إلى الفترة الموحدٌة, وٌبعد عن  زٌادة

عسكرٌا محٌطا ببلدٌة السور الّتً سّمٌت نسبة كلم, ٌعّد برجا  23العاصمة ب

إلٌه, وتّم بناؤه آنذاك لحماٌة المنطقة من الغارات والحروب دون أن ننسى أّن حً 

تعود إلى تبر من األحٌاء الشعبٌة القدٌمة أٌضا ٌتوفر على معالم عمرانٌة طّبانة ٌع

الفترة العثمانٌة والمٌرٌنٌة ٌوجد بها المسجد المٌرٌنً العتٌق, والسور من جهاته 

ٌّقة, كما ٌعّد  مٌناء كٌزا من أقدم الموانئ األربع زٌادة على شوارع ودروب ض

, ٌقع علىرة الفٌنٌقٌةبالمنطقة, إذ ٌعود تارٌخ ظهوره إلى الفت  

 

 

المستغانمً عبد القادر بن عٌسى, مستغانم و أحوازها عبر العصور تارٌخٌا وثقافٌا وفنٌا, المطبعة ـــ  1

. 45ـ ـ 40, ص 1996,مستغانم, 1ط  العبلوٌة,  
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كلم بناه الفٌنٌقٌون لتسهٌل التجارة والتنّقل بٌن ا  03ضفاف وادي الشلف بحوالً 

هناك معلم أثري آخر تعّتز به الوالٌة والّذي وأقالٌم لٌحتلّه الرومان بعد ذلك, 

وهو عبارة عن برج عسكري "ٌتمّثل فً متحف اآلثار المعروف ببرج الّترك 

المدٌنة العربة العتٌقة والّتً ٌعود  ٌعود تشٌٌده إلى العهد الّتركً, ٌقع شرق

على عّدة تارٌخها إلى القرن العاشر والحادي عشر مٌبلدي, ٌشرف هذا المعلم 

"أحٌاء شعبٌة قدٌمة
1

من الشرق وهً تٌجدٌت والمطمر من الغرب, والعرصة  

ٌعود تارٌخ بناء هذا المعلم إلى العهد العثمانً, ٌقال أّنه تركً األصل إاّل أّن 

م حول الشخصٌة الحقٌقة الّتً أمرت ببنائه, فهناك من ٌرى أّن حمٌد االختبلف قائ

العبد أحد أمراء العرب الّذي حكم مدٌنة تنس فً حدود القرن السادس عشر 

المٌبلدي, والبعض اآلخر ٌرى بأّن الباي بوشبلغم ) باي وهران ( هو الّذي بناه 

ج بنً من طرف اس تؤّكد على أّن البرم إاّل أّن عاّمة النّ  1737قبل وفاته سنة 

والحسم بدّقة فً ب األّدلة الماّدٌة ٌصعب التأّكد الّثانً, وف غٌا األّول ورّممه

تارٌخ بنائه, إاّل أّنه ٌرجع وبدون تحّفظ إلى الفترة الّتركٌة علما أّنه أجرٌت له 

ٌضا , وأم 2004عملٌة ترمٌمٌة لٌصبح متحفا لآلثار لمدٌنة مستغانم منذ سنة 

ٌوجد ضرٌح الباي بوشبلغم وزوجته الال عٌشوش ٌقع بحً المطمر, نسبه أبو 

شبلغم بن ٌوسف بن محمد بن اسحاق المسراتً الّذ له الفضل ف تولٌّه بٌن 

اإلٌالة الشرقٌة والغربٌة, كما توجد دار حمٌد العبد بحً الطّبانة العتٌق 

م كان قائدا قوٌا  16رن بمستغانم,وهو أحد زعماء قبٌلة المحال عاش خبلل الق

.ٌحسب له الكثٌر  

 2 ـــ اإلطار التارٌخً:

 أ ــ  تارٌخ مستغانم: 

عرفت المدٌنة قدٌما بمٌنائها الفٌنٌقً المسّمى "مورٌستاقا" وأعاد بناؤها         

( كما عرفت باسم "  268ــ  260) غالٌنوس    الرومان فً زمن اإلمبراطور

 كارتٌناي " كانت المدٌنة من مجاالت 

 

 

.  50ـ المرجع السابق, ص ـ 1  
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قبٌلة زّناتة والّتً كان مجالها الرّئٌسً بٌن تلمسان وتنس, دخلها المرابطون بقٌادة 

م, وقام ببناء القلعة القدٌمة بها المعروفة ببرج  1082ٌوسف بن تاشفٌن سنة 

صارت المدٌنة تابعة للّدولة الّزٌانٌة بعد قٌامها بالمغرب األوسط سنة المحال, 

ٌولٌّهم على ستعمل قرابته فً الممالك وٌم, كان ٌغمراسن بن زٌان  1235

م, ولقٌاه بطنجة  680اك إلى ٌعقوب بن عبد الحّق سنة العمبلت, فأجاز من هن

ن فأذن لهما فً إحدى حركات جهاده فزحف ٌعقوب بن عبد الحّق إلى تلمسا

وزحفا بعدها إلى ببلد مغراوة استعمبل على بن زٌان  باالنطبلق ولحقا بٌغمراسن

ثغر مستغانم الزعٌم بن ٌحً بن مكن, فلّما وصل إلى تلمسان انقّض علٌه ودعا 

غمراسن وحجزه بها حّتى الذ منه بالسلم, صارت ٌإلى الخبلف, فصمد إلٌه 

م والّثانً ما بٌن  1348م و  1337المدٌنة تحت حكم المرٌنٌٌن األول ما بن 

م, بعد دخولهم تلمسان واستٌبلئهم على المغرب األوسط وقام  1359م و 1352

وقد أفرد القاضً عبد هللا حشبلف بابا  أبو الحسن المرٌنً ببناء جامع المدٌنة 

اّصا لتارٌخ مستغانم وأشرافها عبر الّتارٌخ من خبلل كتابه المتداول سلسلة خ

األصول فً شجرة أبناء الرّسول ذكر فٌه قدم المدٌنة,وإمكانٌة وجودها قبل 

كما تشتهر مستغانم بجمع من الصلحاء " اإلسبلم وتطّرق المؤّرخٌٌن لها, 

" مقّرا ألضرحتهم والعلماء الّذٌن ولدوا بها أو عاشوا بأرضها أو كانت
1
.  

 سً بن حواء التوجٌنً المستغانمً,الّذي دفنذكر بعضهم العالم العابد  وقد      

بمستغانم وسمٌت علٌه المقبرة الّتً دفن بها وكان ذلك فً قصٌدة سّماها سبٌكة 

العقٌان رّد فٌها عّمن ٌزعمون بجهل سّكانها وفسقهم  والحدٌث عن األولٌاء 

ع حصره ولكن ما ال ٌدركه كّله ال ترك جّله, فمنهم ابن شاعة الّصالحٌن ال نستطٌ

الزروالً تلمٌذ سٌدي أحمد بن ٌوسف الراشدي, ثمّ الملٌان والّشٌخ بلقاسم 

, بوعسرٌة, المدعو بن صابر كما فً كعبة الطائفٌن وهو دفٌن بلدٌة مزغران 

لمعركة  والشاعر األكحل بن خلوف شاعر الحضرة النبوٌة المغراوي  والمؤّرخ

دفٌن المطمر وأبناؤه كسٌدي   بمزغران ضّد اإلسبان وسٌدي عبد هللا بن خطا

 ٌوسف بن ذهٌبة وسٌدي ا لشارف وسٌدي العّجال وسٌدي العربً

 

 

, جلول دواجً عبد القادر, الخطاب الشعري عند سٌدي لخضر بن خلوف, مخطوط ماجٌستٌرـ ــ 1  
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, وسٌدي عّدة الحاج بالسوافلٌة,وسٌدي الشرٌف جّد شرفاء عٌن  بلطرش

بودٌنار,وسٌدي عفٌف وابنه سٌدي امحمد جّد السمارة, وسٌدي أسعٌد الراشدي, 

وسٌدي مصابٌح بالّصفصاف والقائمة طوٌلة, وبها أٌضا زواٌا ذاعت واشتهرت 

ٌد حّمو الشٌخ كالزاوٌة السنوسٌٌة التكوكٌة بالعرعار قرب أوالد شافع, وزاوٌة س

البوزٌدي وحفٌده القائم علٌها الشٌخ عبد القادر بن طه, المكّنى دّحاح, والزاوٌة 

العبلوٌة للشٌخ مصطفى بن علٌوة, وزاوٌة سٌدي قدور بن سلٌمان, وزاوٌة 

 الشٌخ باألحول بالقادرٌة قرب واد الخٌر. 

 ب ــ التارٌخ القدٌم:

زّناتة, حّتى وصول الهبللٌٌن  كانت موطنا لقبائل منطقة مستغانم       

م ــ 1061حٌن بنى ٌوسف بن تاشفٌن  والمرابطٌن وكان تحت حكم المرابطٌن

م برج المحال, القلعة السابقة لمستغانم من بعده آلت 1082م, فً سنة  1106

من فاس, الّذٌن بنى أحدهم أبو  مستغانم إلى الزٌانٌٌن من تلمسان ثّم المرٌنٌٌن

م. 1341سعٌد الجامع الكبٌر فً الحسن علً بن أبً   

 ج ــ العصور الحدٌثة: 

م فرضت اسبانٌا على سكان مستغانم معاهدة إاّل أّنهم رفضوا  1511فً        

م,وطردوا اإلسبان ومنذ ذلك 1516قبولها إلى أن جاء األتراك العثمانٌون فً 

للمحتلٌّن الحٌن تزاٌدت أهمٌة وهران ) المنافسة التقلٌدٌةلمستغانم آن ذاك ( 

اإلسبان, وقالت: أّنها ترى األهّمٌة المتوادة وبعد عّدة سنوات من المقاومة وّجهوا 

نداء استنجاد إلى خٌر الّدٌن بربروس الّذي ساعدهم على إلحاق هزٌمة ساحقة 

م, حٌث مستغانم انضوت فً الّدولة 1558لئلسبان فً معركة مزغران فً أوت 

بروس بتوسٌعها وتقوٌة تحصٌناتها.العثمانٌة إذ قام خٌر الّدٌن بر  

 

 

 

.  45غارودي محمد, من التراث قصة مزغران معلومة, ص ـ ــ 1  
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 د ــ اإلحتالل الفرنسً: 

الحامٌة التركٌة فً مدٌنة الجزائر بمساعدة الكول أوغلً بصّد  قامت      

وكانت  . م1833م و 1832الهجمات الفرنسٌة مّرتٌن على مستغانم عامً 

مستغانم موقعا بحرٌا حصٌنا لذا فقد حرصت القوات الفرنسٌة على احتبلله فً 

م خوفا من سقوط المدٌنة فً ٌد األمٌر عبد القادر, وفً عام 1833هجوم 

نة مستغانم تشّكل الفوج األول من الجنود الجزائرٌٌن فً الجٌش ٌم, بمد1847

ب أوامر من القائد بوسكٌه ثّم وركٌس,وذلك بموجالفرنسً الّذٌن اشتهروا باسم ت

نمت المدٌنة بوصول المستعمرٌن الّذٌن استوطنوا المناطق المحٌطة, وطّوروا 

وسائل المواصبلت مع المناطق الّداخلٌة تحت تٌجدٌت المدٌنة العربٌة القدٌمة ال 

تزال فً الشمال,وذلك فً قوس حول المنحنى المقّعر لعٌن الصفراء الّتً تحتوي 

األولٌاء الّتً تحظى بإجبلل واسع النطاق إلى الشمال والشرق على على مقابر 

جانبً الوادي المخّبأ خلف اإلنشاءات ُتظهر المدٌنة مبلمح أوروبة بٌوتها ذات 

األقواس وشوارعها المظللة باألشجار, والمطالع الزجاجٌة الّتً تتسلّق جوانب 

ندر وخروبة, ومن المنحدرات للوصول إلى أعلى هضبة تربط بٌن مٌناء صبلم

م هتف الجنرال دٌغول للمّرة األخٌرة تحٌا 1958شرفة دار البلدٌة لمستغانم 

   الجزائر الفرنسٌة.

 ه ـــ المعالم األثارٌة والتارٌخٌة:

قصر الباي محمد الكبٌر.ـــ   

ـ ضرٌح الباي بوشبلغم.ـ  

حً تٌجدٌت.ـ حً الّدرب,حًٌ الّطبانة,حً المطمر,ـ  

دار القاضً.ــ دار القاٌد و   

  ـ متحف المجاهدٌن, مكان انطبلق الثورة.ـ

ـ األبواب الخمسة القدٌمة.ـ  
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 134, ص 1998, 1, ط 1سعد هللا أبو القاسم, تارٌخ الجزائر الثقافً, دار الغرب األسبلمً, ج ــ  1

. 

ـ أسوار المدنة األثرٌة.ـ  

المحال.ـ البرج الشرقً, برج االتصال القدٌم بأوالد بوراس, برج ـ  

.ـ باب العرصة, مغارة ماسرىـ  

ـ الحدائق واألشجار.ـ  

ـ منابع المٌاه بعٌن تادلس و الصور وعٌن بودٌنار.ـ  

ـ مدٌنة كٌزة الفٌنٌقٌة بسٌدي بلعطار.ـ  

ـ العمود التذكاري مزغران وآثار مزغران.ـ  

ـ الحّمام المعدنًٌ عٌن نواٌسً.ـ  

المالك رمضانحجاج الرومانً, ومنارة عبد ـ مرسى الـ  

 ــ موقع ما قبل التارٌخ بأوالد أرٌاح.

ـ قبب األولٌاء الصالحٌن داخل المدٌنة وضواحٌها.ـ  

 و ـــ شخصٌات من والٌة مستغانم:

.محمد بن علً السنوسً مؤّسس الحركة السنوسٌة فً لٌبٌاـ ـ  

م, من أكبر رواد 1868الصوفً الشهر أحمد بن مصطفى العبلوي من موالٌد  ــ

 الحركات الصوفٌة فً القرن العشرٌن و وله زاوٌة فً المدٌنةـ

م .1905اإلمام الطاهر بن شهٌدة من موالٌد ـ ـ  

العبلمة الحاج قّدور أبو بكر الرٌاحً, الفقٌه والنحوي ورئٌس المجلس العلمً ـ ـ 

.م1928الّدٌنٌة من موالٌد للشؤون   

  المفتً قارة بن مصطفى دفٌن زاوٌة سٌدي قدور بن سلٌمان.ــ 
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عبد هللا محمد بن محمد بن حمد الملٌتً المدٌونً التلمسانً, البستان فً ذكر األولٌاء والعلماء,  ـــ  1

.  156تلمسان, ص   

.م1936من موالٌد  الشٌخ الجٌبللً بن مهدي إمام مفتً ــ  

المسرح الشهر ولد عبد الرحمن عبد القادر المعروف بكاك, المولود عام  ــ

.م1995ــ  م1934  

م, 1931م,  وعبد هللا بن عنتر 1991م ـــ 1930الرسامٌن محمد خّدة ـ ـ

.م2002م ــ 1917وبنرٌاتً لعرج,   

 م ـ1909ٌخ الفقٌه محمد بوقّصة, م, والش1947الكاتب حبٌٌب تنقور المولود ـ ـ

.م1987  

سٌدي لخضر بن خلوف الولً الصالح والمجاهد وصاحب دٌوان المدح ـ ـ

والمتصّوف صاحب قصائد الفضة فً مدح النبً صّلى هللا علٌه وسّلم له رائعته " 

.الموت تابعتنً والموت واألرض الباردة ........ بقاو بالسبلمة ٌا أوالد خلوف   

من بدو, وحضر   فٌها واصفا مستغانم ــ الفنان بوخدمً فؤاد له قصائد ٌتكّلم

 ٌقول: " وٌن مدٌنة الحرمة وسٌدي سعٌد و وٌن أهل الهمة أوالد مستغانم."

 3 ــ اإلطار الفولكلوري :

 أ ــ تعرٌف الفولكلور:

كثٌرا ما تمّر بأذهاننا مصطلحات شعبٌة ٌصعب فهمها خاصة إذا ما تلّعق      

رٌخٌة الفولكلور, ٌرتبط من الناحٌة التااألمر بمصطلحات أجنبٌة والّتً منها 

جمعٌة ّن أصل المصطلح غربً بدلٌل أف ,بجمعٌة الفولكلور اإلنجلٌزٌةواالبتداع 

من  مصطلحالالصطبلح, وٌتألّف الفولكلور اإلنجلٌزي  هً الّتً أّكدت هذا ا

 أّنهب معرفة أو حكمة, حٌث عّبر عنه مقطعٌن فولك: بمعنى الّناس, ولور: بمعنى

لى الرغم من أّن كلمة الفولكلور قد مضى عنها أكثر من قرن, فلٌس هناك " ع

اّتفاق تام على ما تعنٌه تلك الكلمة"
1

لفكرة الشائعة فً الوقت الحاضرأّن ا, ثّم ٌقّر   

 

فوزي العنتٌل, الفولكلور ما هو؟, دراسات فً التراث الشعبً, دار المسٌرة, مكتنبة مدبولً, ـ ـ 1

. 35ص  1987,  2القاهرة, ط   
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أّن الفولكلور هو التراث, فهو شًء انتقل من شخص إلى آخر وحفظ إّما عن هً 

 طرٌق الذاكرة, أو بالممارسة أو أكثر من أن ٌحفظ عن طرٌق السجل المدون.

الفولكلور ٌشمل كّل إبداع تقلٌدي لشعب من الشعوب سواء كان بدائٌا أو "        

خدام األصوات والكلمات, شعرا ونثرا كما متحّضرا وهذا اإلبداع ٌتحقق باست

ٌضّم المعتقدات الشعبٌة والخرافات والعادات والممارسات والرقصات واأللعاب 

 "الشعبٌة
1

, فعلم الفولكلور من خبلل التعرٌف األخٌر مجاله واسع ٌضم األدب 

وهو أٌضا حصٌلة " نشاط  الشعبً مضافا إلٌه المعتقدات الشعبٌة والممارسات

العملً والفكري القائم على استغبلل ظروف البٌئة والمناخ المتأثر مع الشعوب 

ٌّر السٌاسً والنحو االقتصادي معا  البٌئة والمناخ بعوامل النحت االجتماعً والتغ

"
2

, فهذا التعرٌف حصر مفهوم الفولكلور فً شٌئٌن اثنٌن هما: اإلنسان بفكره, 

.واألرض التً ٌعٌش علٌها بتأثٌراتها المختلفة   

إلى أّن الفولكلور ٌعنً الحكاٌة الشعبٌة فهو ٌشٌر  البعضفً حٌن ٌذهب        

فً بعض األحٌان غلى نوع من التصنٌف غٌر محّدد تحدٌدا دقٌقا لقصص تتمٌز 

عن األساطٌر بصورة غامضة وذلك لكون محتواها ودالالتها أقّل جّدٌة بالنسبة 

ر تحت ما لرّواتها البدائٌٌن, فهذا التعرٌف ضٌق إلى حّد بعٌد ألّنه قصر الفولكلو

, فهذا ٌسّمى بالحكاٌة الشعبٌة التً هً جزء من األدب الشعبً المنقول شفاهة

االختبلف المتباٌن حول مفهوم الفولكلور ٌدفعنا إلى اإلٌمان بأهّمٌة المصطلح 

فهو إتمام لرسالة التارٌخ بأّن الفولكلور   ومدى ارتباطه بحٌاة اإلنسان الٌومٌة "

ًّ فً الّنفوس فهو مكّمل للتارٌخ القومً  تارٌخ غٌر مكتوب وإّنما هو بل هو ح

روح القومٌة فالتارٌخ منشأه العقل المدرك لذلك الوطن...., أّما الفولكلور فهو 

ًّ للقومٌة المندمجة فً الوجدان  الشعور الخفً بذلك الوطن وهو الكٌان الح

المتحّكم فً العقل الباطن "
3

رٌخ ألّنه مكّمل فالفولكلور إذا جزء ال ٌتجّزأ من التا,   

 

نادٌة الدمرداش, على توفٌق, مدخل إلى علم الفولكلور, دراسة فً الرقص الشعبً, عٌن للدراسات ــ 1

. 16, ص2003والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة, الهرم,   

.04فاروق خورشٌد, أدب السٌرة الشعبٌة, دار الناشر, مكتبة الثقافة الدٌنٌة, د ط, د ت , ص  ــ 2  

عفاف عبد الرحمن زهران, أثر التغٌرات االجتماعٌة والثقافٌة على الرقص الشعبً فً البٌئة   ــ 3

.53, ص 1975الساحلٌة, رسالة ماجٌستٌر, اإلسكندرٌة, كلٌة التربٌة الراضٌة بنات, حلوان   
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ال فولكلور لها. وّمة ال تارٌخ وجود أل فبل ووجود األّمة مرتبط بتارٌخها ,له  

وبعد تعرٌف الفلكلور ٌجب معرفة الدوافع الّتً أّدت إلى ظهوره, ولكً ٌتّم       

إلى التارٌخ لبداٌة معرفة اإلنسان بالعلم المقّنن, بعدما تخلّص ذلك البد من العودة 

األوروبٌون من الوجود العربً بٌنهم وبعد تعلّمهم من العرب حضارتهم العلمٌة, 

بدأت األبحاث فً  أساسها, ومن ذلك الوقت أخذوا فً بناء حضارتهم الحدٌثة على

فشملت كّل مجال من مجاالت الحٌاة  وعلى وجه الخصوص مجال الماّدٌات 

دارت األبحاث حول معرفة أصل  فبالنسبة لئلنساناإلنسان واألرض والكون, 

فكان البحث عن طبٌعة حّتى وصل إلى ما هو إلٌه اآلن  , و كٌف تطّوراإلنسان

ٌن األجناس والعصور وتوالً اكتشاف اإلنسان وأعضائه للتفرقة بجسم تركٌب 

العلماء للعدٌد من الحفرٌات التً ترجع إلى آالف السٌنٌن مّما ساعدهم على وضع 

نظرٌات بخصوص اإلنسان من حث فصائله, وأجناسه وبعد أن تكّونت مثل هذه 

متّد جذوره إلى بولوجٌا, فالفلكلور توالمعلومات لدٌهم وضعوها تحت علم األنثر

مٌبلدي حّتى البداٌات العربٌة األولى حوالً ألف عام أو ٌزٌد, مابٌن القرن السابع 

جرٌم وما تبعهما من  ي, حٌث أّول محاولة لؤللمانٌٌنوالقرن الثامن عشر مٌبلد

   ..إلخ..ةوٌونانٌة وفرنسٌ جهود انجلٌزٌة

من حٌث المصطلح وظهوره حدٌثا, فإّن مصطلح الفولكلور ٌعنً عند  أّما       

البعض" المأثورات الشعبٌة" لكن هذا المصطلح من وجه نظرنا ال ٌفً بالغرض 

المأمول من تحقٌق االستقبللٌة, وذلك ٌرجع إلى أّن المأثورات الشعبٌة تعنً 

ٌّة فاعلة  مؤّثرة فً بنٌة الفكر الماّدة الحٌة الّتً مازالت تستعمل بٌن الّناس ح

العربً, وٌبقى شًء آخر لم ٌوضع فً االهتمام أال وهو التراث الشعبً" والّذي 

ٌعنً الرواسب الثقافٌة الّتً ضّمتها كتب التراث وتوقف استعمالها حالٌا, وتعرف 

ٌّة وال فاعلة فً الوقت الراهن, وبالطبع فإّن هذٌن  باسم األوابد ومن ثّم فلم تعد ح

جمعهما كلمة فولكلور األوروبٌة, أّما عربٌا فقد حدث خلط واضح ال الشٌئٌن ت

الشعبً, واألدب الشعبً زال شائعا بٌن مصطلحات الفولكلور, الفنّ 
"1

, ونحوها 

 ولكً نزٌل هذا الخلط ال بّد أن تفهم حقٌقة كّل مصطلح دون اآلخر.....ولكً تّم 

 

. 50المرجع السابق, ص ـ ــ 1  
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 أٌضا المٌادٌن والمجاالت الّتً ٌضّمها كّل مصطلح, فالفولكلورذلك البد من فهم 

:ٌضّم التالً والشعبٌة اللّذان هما فرع منه  كل من األدب الشعبً والفنوناألصل   

,الّدٌن والمعتقدات والطقوس والشعائر, العادات والتقالٌد وأسس المعامبلت  

  . (وما إلى ذلك والصناعات الٌدوٌة الفنون التطبٌقٌة والعملٌة) كالطب 

وٌذهب فوزي العنتٌل إلى جعل الفولكلور فً مجالٌن:   

ٌسمى باألنماط األدبٌة واللغوٌة والعلمٌة للفولكلور مثل ا أساطٌر والشعر  _1

السحر.الشعبً واأللغاز و  

أنماط األفعال التً تنشد استخداما فنٌا للحركة الجسمٌة مثل الرقص,  _ ٌكون2

واالحتفاالت, فٌا ترى ما تجلٌات البٌئة الفولكلورٌة فً المنطقة؟.األلعاب الشعبٌة   

لقد تنوعت البٌئة الفولكلورٌة فً منطقة البحث مستغانم وتباٌنت           

 مظاهرها لهذا ارتأٌنا أن نتوقف عند أهّمها والتً تمّثلها:

 1 ــ العادات والتقالٌد:

تمارسها الجماعة الشعبٌة فً مستغانم إّن جملة العادات والتقالٌد التً         

 تتجلّى فً الممارسات الٌومٌة والموسمٌة من بٌٌن مظاهرها نجد:

 أ ــ التوٌزة:

وتعّد أهّم المظاهر التكافل االجتماعً حٌث تتعاون الجماعة فٌما بٌنها من      

 ر  ى البل  وا ع  ن  او  ع  ت  و  ": أجل مساعدة أحد األفراد من دون مقابل وذلك لقوله تعالى

"انإ و  د  الع  و   مإ ث  ى اإلإ ل  وا ع  ن  او  ع   ت  ال  ى و  و  ق  الت  و  
1  

ن   ن  ع   س  ف  ن   ن  : " م   وقوله صلى هللا علٌه وسلم        مإ ؤ  ٌ  الد   بإ ر  ك   ن  مإ  ة  ب  ر  ك   م  ا ن 

   س  ف  ن  
" امةإ ٌ  القإ  مإ و  ٌ   بإ ر  ك   ن  مإ  ة  ب  ر  ك   ه  ن  ع   للا 

2
رواه أبو هرٌرة.    

 

.02سورة المائدة, اآلٌة ـ ـ 1  

أبو الحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشري النٌسابورٌو صحٌح مسلم, المسمى الجامع الصحٌح ـ ـ 2

. 212, ص 13, ج 2001, 1,باب فضل االجتماع على تبلوة القرآن, المكتبة العصرٌة, بٌروت, ط   
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المجتمع المحلًّ  إّن التوٌزة عادة حمٌدة فً المنطقة تساهم فً الحفاظ على       

,وال تتوقف عادة التوٌزة على الرجال فقط من خبلل ضمان تكافلهم وربط أفراده

بل تمّس النساء أٌضا فموسم الحصاد تتعاون الجماعة الشعبٌة فً منطقة مستغانم 

 على جمع المحصول ودرسه وهم ٌرّدون األغانً الشعبٌة قائلٌن:

يارإ ر  ذ   
1
ار  غ  ص   اب  ب  ش     

  ل  ب  س  م   ح  م  ق   ًوا فإ اح  ط  

ار  م  ق   ار  م  ق   وه  ط  ح  
2  

إّن لهذه األغانً التً ترّددها الجماعة الشعبٌة فً المنطقة أثر بارز فً      

التروٌح عن الحصادٌن من خبلل الدور النفسانً الذي تؤدٌه بحٌث تنسٌهم متاعب 

األغانً الحرفة وحرارة الجّو واإلسراع فً إنجازها وإتقانها كما تعكس هذه 

النزعة الّدٌنٌة اإلسبلمٌة ألهالً مستغانم ومدى ارتباطهم بدٌنهم عن طرٌق الذكر 

الّدٌنٌة الّتً ترّددها الجماعة الشعبٌة أثناء  حّتى أثناء ممارسة العمل ومن األغانً

 عملٌة الحصاد أٌضا نجد:

  ال  إإ  ه  ل   إإ ال    للا   ال  إإ  ه  ل  إإ  ال  
  للا 

ٌ  الق   ات  م  ح   ةل  ا
3
ًلإ ج  ن  م   ًة ك  ر  م  ح     

ًب  الن   ً و  ب  ر  ب   ه  د  ن  ا ن  ن  أ   ٌت  ٌإ ى ع  ل  إإ   

  ب ـــ جز  الصوف:

ّهل لهذه ؤأّما فً موسم جّز الصوف ٌتعاون الرجال على جّزه بتقّدم الم       

 العملٌة وفً الوقت نفسه, 

 

ذراري: لفظة شائعة فً المنطقة, تطلق على األطفال.ـ ـ 1  

ما تمسك به قبضة الٌد من سنابل القمح والشعٌر.: قمارـ ـ 2  

حمات القاٌلة: حمات: بمعنى اشتّدت حرارتها, القاٌلة: وقت القٌلولة, منتصف النهار.ـ ـ 3  
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تقوم الّنسوة بتحضٌر الرفٌس وهو أكلة شعبة مصّنفة ضمن حلوٌات مستغانم 

ّجه قسم منها ٌصنع من عجٌن التمر وزبدة البقر والدقٌق الخشن, بعد أن تنضج ٌو

إلى الكبش الّذي ٌجّز صوفه ثّم بعدها مباشرة ٌتذّوقه كبر العائلة, ثّم إلى الّذي 

.لى باقً أفراد العائلةإٌقوم بالجّز ثّم   

 ج ــ  الرقص الشعبً:

الرقص سلوك حركً إثباتا للوجود قد مارسه سكان الغرب الجزائري      

بمختلف أشكاله إاّل أنه ٌختلف فً نوع طبقه الفنً الحركً من منطقة ألخرى 

حسب تنوع البٌئة نذكر على سبٌل المثال: رقصة العبلوي, رقصة العرفة, رقصة 

:  مثل رقصات  النهارٌة ورقصة الصف إلى جانب رقصة تمارسها فرق الزواٌا

, وعلٌه تختلف رقصة العبلوي من منطقة إلى أخرى فً عٌساوة ودرقاوة.......

وأهم ما ٌمٌز  العبلوي الغرب الجزائري
1
عن النهاري والعباسً عن الوهرانً  

. سلوكٌا والحركً  ,طبٌعة اإلٌقاع الصوتً لسانٌا   

د أنهار بنواحً الأونتسابً إلى قبٌلة الرقصة النهارٌة فً أصلها ا تعود      

من وحً إٌقاعها  انطبلقا ةوهً رقصات عربٌسبدو ) العرٌشة, سٌدي الجٌاللً( 

ٌّز بإٌقاعات متقّطعة أهمها: " لعرٌشٌة ,  وهً ألفاظ تستعملها  ة" سباٌسٌالّذي ٌتم

اقصٌن على مستوى واحد, كل هذه الرقصات هً فً رّ الالجماعة فً تنظٌم 

ًّ والبنادق المحمولة على الى صل رقصات حربٌة تعتمد عألا كتاف أو ألالعص

صة المناطق خارقصة نسوٌة بالمنطقة ٌادي, وتعتبر رقصة الّصف أشهر  ألبٌن ا

بأنواعه الفردي والجماعً والرقص الشعبً  الموجودة بأقصى الغرب الجزائري,

فً  عتبر رقصا فلكلورٌا تنبعث منه روح البداوة وٌشّكل بذلك إحدى الّدعائم الفنٌةٌ

ائرٌة.زالثقافة الج  

 

 

  

رقصة العبلوي: تعتمد على تحرٌك الكتفٌن وربما أخذت كلمة العبلوي ألن الرقص ٌتم باألطراف ـ ــ 1

  العلوٌة على خالف الرقص بالبطن عند بعض الشعوب األخرى.
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 2  ــ الفنون والممارسات الشعبٌة:

 أ ــ الطب الشعبً:

أهم الخدمات الّتً ٌجب توفرها فً كّل مكان من العالم سواء من  ٌعتبر الطبّ     

القرٌة أو المدٌنة فً التّل أو الصحراء لما له من ضرورة فً حفظ الصحة 

عةٌوالعافٌة والوقاٌة من األمراض وقد وّفرت طب  

 ٌعتها الفبلحٌةٌة لطبة ما احتاجت إلٌه م األعشاب الطبالمنطقة للجماعة الشعبٌ

اعتمد  , كما أّن غذائهم الجماعة التداوي باألعشاب منذ عصورهذه حٌث مارست 

ٌّة الطازجة  " ثم إّن المتمّثلة فً القمح, األلبان , الخضر, على األطعمة الح

الرٌاضة فٌهم من كثرة الحركة من ركض أو صٌد أو طلب حاجات أو مهنة 

أنفسهم...., فٌحّسن بذلك الهضم"
1

كما أّن هناك من ٌعٌشون من بٌع األعشاب  ,

ٌّز نوعٌن من العبلج األول المجّففة فً األسواق األسبوعٌة كسوق ماسرى,  ونم

 ماّد ي واآلخر روحً.

 العالج المادي: 

ٌقتصر على األعشاب الطبٌة حٌث ٌعالج اإلنسان آالم البطن بالعدٌد من        

عشبة مرٌم, كما ٌعالج آالم الصرع األعشاب مثل: العرعار, الشٌح, النعناع, 

ٌتناول له العسل وٌتبّخر على نبتة الزعتر, وٌعالج والرأس بالحجامة, أّما الزكام ف

وٌسمى بونافع ألّنه  آالم الظهر بنبتة الّدرٌاس بعد دّقها ووضعها على مكان األلم

ٌنفع, وٌعالج بوصفٌر من طرف معالج متمّكن ورث الحرفة أبا عن جّد حٌث 

ٌقوم بجرح المرٌض جروحا سطحٌة فً الجسد ثّم ٌتّم حّكها بالرصاص بعد لّفها 

 فً القطن.

 العالج الروحً:

ة ٌلجأ إلٌه أهل المنطقة فً األمراض التً ٌعتقد بأّنها غٌر عضوٌة أي روحٌ      

 إذ ٌنقسم إلى نوعٌن:

             

ابن خلدون, العبر, ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم, تحقٌق ـ ـ 1

. 723, ص 2, د ط,  ج2000سهٌل زكار, دار الفكر, بٌروت,   
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 _ العالج الروحً الشرعً: 

 الكرٌم فقط, مثل العٌن والمسّ ٌدعى الرقٌة الشرعٌة تقتصر على القرآن         

الكوابٌس.و التبول البلإرادي, و لسحر او  

 _ العالج الروح غٌر الشرعً: 

 العرافات والعرافٌن والمشعوذات إلى من العبلج  لجأ فً هذا النوعٌُ        

ٌضاف إلى ذلك زٌارة األضرحة طلبا للشفاء خاصة ذوي المحّرمة أساسا, 

األمراض المزمنة والنساء العقٌمات غٌر أّنها انعدمت فً السنوات األخٌرة فً 

 المنطقة.           

 ب ــ الحرف التقلٌدٌة:

تشتهر مستغانم بمجموعة من الحرف التقلٌدٌة نلّخصها فً ما ٌلً:         

 ــ صناعة األوانً الفخارٌة:

رغم أّن هذه الحرفة التقلٌدٌة ما تزال مشتهرة فً األوساط االجتماعٌة       

الجزائرٌة إاّل أّن االعتماد على األوانً الفخارٌة بدأت تقّل  فً منطقة مستغانم 

سواء ما تعلّق باألكل أو التخزٌن وتقتصر صناعتها على النساء أكثر من الرجال 

مكان لجلب الصلصال وهً مادة  حٌث تجتمع النسوة فً ٌوم مشمس ٌقصدن

ت عدٌدة كالمزهرٌات, أوانً أساسٌة لهذه الحرفة تعجن بالماء وتشّكل منها أدوا

, والطاجٌن, إاّل أّن ها عّوضت اآلن بالزجاج والببلستٌك والحدٌد.القدرة المنزل  

 ــ الصناعة النسٌجٌة:

واستمرار حٌاته بعد أن مارس اإلنسان الشعب الزراعة وتربٌة األغنام        

استعمل من األغنام مادة أولٌة من صوف وشعر " واعلم  أّن المعتدلٌن من البشر 

فً معنى اإلنسانٌة البد لهم من الفكر فً الدفء كالفكر فً السكن وٌحّصل 

الدفء فً اشتمال المنسوج والحٌاكة "
1

, وتمارس هذه الصناعة فً المنطقة   

 

.  733المرجع السابق, ص ـ ــ 1  
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عبارة عن أعمدة من القصب وأخرى من الخشب الصلب  بوسائل تقلٌدٌة بسٌطة

وأثناء فترات العمل كانت النسوة  ,ذه الصناعة على النساءتقتصر ه مختلفة السمك

  تحكً الحكاٌات وتضربن األمثال فً جلساتهن الطوال وراء المنسج.

 ج ــ الشعر الشعبً:

إذ أّن للشعر الشعب فً المنطقة أهّمٌة بالغة  هو لغة المنطقة وبطاقة هوٌتها     

إذ أّنه وجد فٌه الشاعر المستغانمً " مناخا صالحا للتعبٌر عن عواطفه ووجدانه 

بلغة سهلة وأسلوب بسٌط ال ٌتطلب معرفة الكتابة وإتقان قواعد اللغة المعربة التً 

الشعبً تقلٌد كّل ا استطاع الشاعر تستدعً قدرا كافٌا من التعلٌم والدراسة ومن هن

ٌن وتبا أغراض الشعر الشعب مدحا ورثاءا وهجاءا وغزال مع اختبلف الرؤٌة

األسلوب واختبلف التصوٌر"
1

, هذه الرؤٌة إذا  وضحت الفرق بٌن الشعر  

الشعبً والشعر المعرب الذي ٌعتمد اللغة الفصٌحة أساسا له, إّن شعراء مستغانم 

ر تنوعت تبعا لؤلغراض التً تناولوها من فً المجال الشعبً كثر وقصائدهم أكث

الذي  غزل ووصف ومدح وحماسة من بٌنهم نذكر سٌدي لخضر بن خلوف

ٌقول فٌها:فخرٌة له قصٌدة شارك فً معركة مزغران بسٌفه وقلمه الّذي   

ٌ  ا س  ٌ   ٌ   اد  ر  ط   ن  ً ع  نإ ل  ا وم  ال  

ةوم  ل  ع  م   ان  ر  غ  ز  م   ة  ص  ق    

ٌ  اس  ٌ   ةق ص  ا الذ   ٌف  ً كإ نإ ل  ا  

ٌن  الد   ر  ٌ  خ  ً و  انإ ر  نص  ال   ٌن  بإ   

ت  ان  ا ك  ً م  الل  ا ك  ٌ  ن  ا الد  ٌ   اه  ر  ص  ح    

ان  ر  غ  ز  ً م  ي فإ رإ غ  ص   وب  ب  ش   ٌت  د  ع    

"اد  ع  ً األ  فإ  ب  ر  ض  ا ن  ن  أ  و   ه  د  ر  ج  ً م  ٌفإ سإ 
2
.  

 

. 29التلً بن الشٌخ , منطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزائري, ص ــ ـ 1  

. 191بخوشة محمد بن الغوثً, دٌوان سٌدي لخضر بن خلوف, ص ــ  ـ 2  
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  3 ــ االحتفاالت الشعبٌة:

 أ _ االحتفال بالمولد النبوي الشرٌف:

مستغانم مع غّرة شهر ربٌع بمنطقة تبدأ احتفاالت المولد النبوي الشرٌف        

قام بالمنازل والمساجد األّول, وتستمّر أسبوعا بعد ٌوم المولد النبوي الشرٌف, وت

 " البشرى"ام مواكب التبوشٌر أوالطرقات التً تشهد ولعّدة أٌّ  ووالزواٌا 
1

ٌقول 

هً عادة التبوشٌرأّن عادة  :مقّدم الزاوٌة العبلوٌة بتٌجدٌت الّشٌخ موالي بن تونس

بالمسجد  مستغانمٌة قدٌمة توارثها أعٌان مستغانم أبا عن جّد حٌث كانوا ٌجتمعون

سٌدي محمد عبّلل ثّم ٌنطلقون فً موكب واحد لٌجوبوا شوارع المدٌنة  العتٌق

القدٌمة تٌجدٌت
 

 فتلقاهم الّنساء ,ٌبشرون بمولد المصطفى صلّى هللّا علٌه وسلّموهم 

, بٌنما تتمٌز احتفاالت والعطوروالنوافذ بالزغارٌد وماء الّزهور  من الشرفات

ة تبدأ بشكل عفوي خبلل شهر ربٌع منطقة بوقٌرات بالمولد النبوي بمظاهر خاصّ 

األّول, وتعّبر كّل لٌلة بعد صبلة العشاء عن الفرح بمولد المصطفى علٌه الصبّلة 

والسبلم, ٌقول رئٌس جمعٌة الشٌخ محمد بن علً السنوسً للتراث الصوفً 

خّطاب تكوك, وٌشّجع هذه العادات والتقالٌد على االستمرار حسبه اندماج السكان 

ول عادة البوشارة فً صورة معّبرة ٌقوم بها مجموعة من الشباب وتفاهمهم ح

ومتابعة  كّل لٌلة بعد صبلة العشاء ٌمدحون الرسولٌسٌرون فً شوارع المدٌنة 

العائبلت المجاهرٌة وأعٌان بوقٌرات لهذا االحتفال الّذي ٌختم بتناول الطعام, وتتم 

البوشارة كّل لٌلة ولعّدة أٌام إلى غاٌة ٌوم االحتفال بالمولد النبوي ثّم ٌتوّجه 

المحتفلون إلى ضرٌح سٌدي الشارف الّذي ٌقع على بعد كٌلومترات إلحٌاء هذه 

) الزاوٌة السنوسٌة( بمنطقة    ا تنّظم زاوٌة الشٌخ بن تّكوك المناسبة الّدٌنٌة كم

العرعار حفبل دٌنٌا ٌقوم خبلله طلبة القرآن الكرٌم بالتبلوة على الطرٌقة التقلٌدٌة 

وتجتمع العائلة المستغانمٌة لٌلة المولد , "المحلٌّة وٌنشدون البردة بشكل جماعً

ٌحتفلون بإشعال اء لؤلطفال الّذٌن ضع الحنّ توو, حول األطباق التقلٌدٌة النبوي

"ختان األوالدنم العائبلت هذه الفرصة لكما تغت ةتقلٌدٌاء ٌالشموع وارتداء أز
2
.  

 

ي.التبوشٌر: أو االبوشارة , عادة تقلٌدٌة مستغانمٌة تقام لبلحتفال بذكرى المولد النبوـ ــ 1  

. 76غارودي محمد, من التراث قصة مزغران معلومة, ص  ـــ 2  
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 ب ــ  الوعدات الشعبٌة:

 ظلّت الوعدات الشعبٌة بوالٌة مستغانم على مدى قرون جزءا من الموروث     

البعض بمعتقدات دٌنٌة إاّل أّن الوعدات الشعبٌة كانت أهم الشعبً وإن ربطها 

فضاء إلبراز فسٌفساء الفّن والثقافة فً المجتمع الّرٌفً, وكانت محّطة رئٌسٌة 

البدوي وشعراء الملحون, وفرصة لربط الّسكان بجذورهم ألهم مطربً الغناء 

حاجزا أمام تأثٌرات  ما كان ٌشّكل عن طرٌق االستمتاع بحكاٌات المّداح

االستعمار الثقافً الفانتازٌا والفولكلور أهم ما ٌمٌز والٌة مستغانم تضم أكثر من 

بلدٌة  تسمى محلٌّا  32مدٌرٌة السٌاحة توّزع على وعدة حسب إحصاءات  300

والحضاري والتراثً  ًالثقافالطعم وهو مناسبة للقاء األجٌال والتعرٌف بالطابع 

.لكل منطقة  

فً الماضً كان أسبوع  ٌكون فٌها سوق ٌمتّد الطعم حالٌا ثبلثة أٌام          

ة الحلً واأللبسة ختلف ما جادت به صنائعهم خاصّ ٌجتمع فٌه التجار لبٌع م

رتبط االتقلٌدٌة تكون هناك عروض لؤللعاب التقلٌدٌة كالمبارزة وسباق الخٌل, 

الطعم بمستغانم باألولٌاء الصالحٌن حٌث تقام كّل وعدة على اسم ول صالح أو 

شهر أوت من كّل عام إلى من ٌبدأ موسمها رجل صالح ٌرجع إله أبناء المنطقة, 

فرق الفولكلورٌة تقام عادة بالقرب من ضرٌح ولً أكتوبر تتمٌز بحضور الشهر 

صالح أشهرها طعم سٌدي الشارف قال عنه الفرنسً رونً لٌكلٌرك: " أنه كان 

.ألف عربً لمّدة أسبوعٌن 15ٌجمع   

إلى جانب طعم الولً الصالح سٌدي لخضر بن خلوف وتشارك فً           

ازٌا ٌصل عددهم حوالً الوعدات مجموعة من الفرسان الّذٌن ٌمارسون الفانت

 10فارس من كّل جهات الوطن ٌصطّفون فً مجموعات تتكون عادة من  400

الّذي ات البارود كما ٌتّم طهً الكسكسً ألصوإطبلق العنان خٌالة ٌقومون ب

"ٌدعى محلٌّا الطعام, بكّمٌات كبٌرة توّزع على المدعوٌن وعابري السبٌل
1

, وقد 

  أسبوعٌن  إاّل أّنها تقلّصت إلى  ٌومٌن فقطكانت الوعدات تقام على مدار 

 

, جامعة عنابة,  06عٌبلن محمد, الفنون الشعبٌة الجزائرٌة, واقع وآفاق مجلة التواصل, ع ـ ــ 1

.234, ص 2000  
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, وٌوم واحد لؤلخرى وتعرف عرضا لؤللبسة والمأكوالت ,للوعدات الهاّمة

قالب شعري. ًفالمّداح كان ٌجول وٌصول لعرض حكاٌاته ف  

ربط الجزائرٌٌن بثقافتهم رغم الجهل والفقر  ًوقد ساهمت حكاٌات المّداح ف     

خاّصة المناطق الرٌفٌة بالوالٌة وظّل حاضرا لتقدٌم حكاٌات تارٌخٌة من التراث 

ما شّكل حاجزا أمام االستعمار الّثقافً, فالمّداح هو القوال الّذي ٌعّد مؤتمن للثقافة 

ها, وعناوٌن عروضه تدور حول الملحمة, الغزوة, الغناء الحزٌن, الشعبٌة وناشر

أضرحة ٌتم االلتقاء بالمّداح فً الوعدات والطعم واالحتفاالت الّتً تقام على 

 األولٌاء الصالحٌن المحلٌة.

الوعدات الشعبٌة تبرز طاقات فّنٌة للمجتمع البدوي حٌث ساهمت فً "          

الّذٌن سّجلوا حضورهم بقّوة أمثال الشٌخ حمادة , براز العدٌد من المطربٌن إ

المواطنون الفرصة لبلستمتاع بالغناء البدوي, إذ  فٌما ٌنتهز خ الجٌبللًٌوالش

ٌحصل المطربون على فضاء واسع إلسماع أصواتهم فً غٌاب التسجٌبلت الّتً 

كانت حكرا على المٌسورٌن, وفً نفس السٌاق تسابق شعراء الملحون للوصول 

ى المطربٌنإل
1

وٌنتهزون الفرصة لتقدٌم قصائدهم ما جعل الوعدات ناد للفّنانٌن  

كما أّثر ربط الوعدات الشعبٌة بمعتقدات دٌنٌة فً غٌاب إطار تنظٌمً ٌجمعهم, 

على إقبال المواطنٌن علٌها ما ٌهّدد وجودها باألساس ٌتكفل األعٌان بعملٌة 

فاصٌل, وٌستفٌد المنّظمون من تراكم التنظٌم من تحدٌد تارٌخ الطعم إلى أّدق الت

التجربة إلى جانب عملٌة اإلشهار الّتً ٌقوم بها البّراح فً األسواق  األسبوعٌة 

ة, والثقافة لٌست وفعبل هناك تقالٌد وعادات عرٌقة وراسخ"لجلب المشاركٌن, 

"وتعّدد الشعوب ومصادرها بمستغانمولٌدة األمس وكانت ناتجة عن تكاثر 
2
.  

 ج ـــ أعراس مستغانم:

فٌن بالتراث ٌروي العارمدٌنة سٌدي لخضر بن خلوف مازالت وفٌة لتقالٌدها      

ث ٌقول موالي بن تونس: أّن المدٌنة ٌحرصها األولٌاء ٌحلمدٌنة سٌدي لخضر   

 

النووي الحافظ محً الدٌن أبو زكرٌا, ٌحً بن شرف رٌاض الصالحٌن من كبلم سٌد المرسلٌن, ـ ــ 1

.371, ص 1986الكتاب العربً, تعلٌق: رضوان محمد رضوان, بٌروت, لبنان, دار   

. 132سعد هللا أبو القاسم, تارٌخ الجزائر الثقافً, ص ـ ــ 2  
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 سواء دخلتها برا أو بحرا, فحٌث ولٌت وجهك تستقبلك قّبة سٌدي المجذوب

سعٌد مول السم, إلى سٌدي لخضر إلى سٌدي وسٌدي منصور إلى سٌدي بلقا

لٌاء لكثرة القباب و تلك هً مستغانم التً تلقب بمدٌنة األوببلد كما ٌسمونه, ال

ة ٌعتبرها المستغانمً اختٌار من هللا وتفضٌلها ببركة الصالحٌن األضرحة, مٌز

من هذه المدٌنة خرجت أصوات المداحٌن حث نجد الفرق النسوٌة التً تحًٌ 

ٌّر  الٌوم من المدٌح إلى حفبلت الزواج مازالت تسمى بفرق المّداحات الّذي تغ

 أغانً الراي.

ث تعّرض للتشوٌه فقصٌدة عبد وهنا ٌروي الحاج موالي بن تونس أن الترا       

القادر ٌا بوعبلم لم تتعرض فقط إلى التشوٌه بل التحرٌف أٌضا فهذه القصٌدة 

صاحبها الحاج عبد القادر بن طوبجً دّونها الشٌخ غرام هللا عبد القادر ٌذكر فٌها 

بن طوبجً أحوال مستغانم, وٌصف المدٌنة وذكر خصال الصالحٌن حٌث ٌقول 

كان ٌدعوها سدي لخضر بن  ولً صالح 44المدٌنة بها  الحاج موالي: ألن

كانوا خلوف بمدٌنة السعود ٌقول بعض المستشرقٌن أن سكان غرٌس من معسكر 

وقد حافظ  "ٌوجهون أوالدهم اتجاه مستغانم لٌأخذوا بركة األولٌاء من هذه المدٌنة,

عبادة إّنما على تقالٌدهم الصوفٌة فهم ٌمجدون األولٌاء لٌس بغرض الأهل المدٌنة 

"أخذ البركة 
1

ٌسمى سٌدي  حٌث ٌقوم أهل المدٌنة بأخذ العروس إلى األضرحة

ٌجب أن تلتزم به كّل بلقاسم بعد مرورها على مول الببلد سٌدي سعٌد, وهو تقلٌد 

العرائس  سواء التً تخرج من مستغانم أو الّداخلة إلٌها حسب الرواٌات الشعبة 

بأخذها إلٌه. وس جمٌلة لهذا ٌقومونفإّن هذا الولً ٌغار من كّل عر  

تقول إحدى العجائز أّن الولً سٌدي بلقاسم كان زهوانً غٌر متشّدد ٌعشق        

حضرات المدائح العٌساوٌة لهذا تتبّرك به العرائس, وعلى ذكر أعراس مستغانم 

تقول الحاجة الهوارٌة إحدى العجائز المعاصرات للتراث المستغانمً أّنها تحّن 

ت األصٌلة من ذبٌحة الكبش إلى زمن حٌث أعراس مستغانم كانت تسودها القعدا

إلى تبرز العروس والمداحات, تقول أّن الزواج فً زمننا كان ٌتّم بطرٌقة تقلٌدٌة, 

 حٌث تقوم أّم العرٌس رفقة قرٌباته بزٌارة بٌت العروس حٌث ُتطلب من أهلها, 

 

, ورقلة, 1999, الزاوي عبد القادر, التصوف فً الحٌاة, الملتقى الوطنً األول للطرٌقة القادرٌةـ ــ 1

.87الجزائر, ص   
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وعندما ٌتّم القبول ٌأتً ٌوم الشرط وعادة ما ٌتّم االتفاق على البرٌم أو الخلخال أو 

الحبل, وٌرجع ارتفاع المهور إلى اعتقاد األولٌاء أنها الطرٌقة الوحٌدة الّتً تحمً 

من, البنت فً حال طبلقها من التشّرد والضٌاع حٌث ٌقٌها الّذهب من عوز الز

وال ٌحلوا ٌوم العرس إاّل بالمّداحات ومجالس ٌذكر فٌها اسم هللا ورسوله والغناء 

.الشعبً النسوي الخالً من الفحش  

 د ــ تقالٌد أعراس مستغانم:

العائبلت المستغانمٌة عائبلت محافظة لذلك التعارف ٌكون بٌن الفتاة وأم      

تذهب إلى الحّمام أو األعراس العرٌس, فكانت األم عندما ترٌد الخطبة البنها 

ً بعض فو, فتطلب ٌدها فإذا وافقت تذهب األم مع عائلة العرس إلى بٌت الفتاة

العائبلت تضرب أم العرٌس بمرفقها الفتاة فً الفخذ حّتى تعرف مدى تحّمل 

, هنا ٌنتهً دور النساء, ثّم ٌلتقً الرجال أهل الزوجٌن العروس متاعب الحٌاة

وتسمى العمامة والمهر المتمثل فً الكرافاش  تفاق على الصداقإلتمام الباقً واال

وٌتفقوا على تعٌٌن الٌوم لعروس, والمسٌبعات والخاتم والجهاز المتمثل ف ألبسة ا

الّذي تقرأ فه فاتحة النكاح ٌسمى بالمراكنة أو المبلك, ٌضع العرٌس للعروس 

قروض وٌقتصر الحفل خاتم الخطوبة أو خاتم الكلمة مع بعض الهداٌا وسنٌة الم

على أقارب العائلتٌن فقط,وهنا ٌتم االتفاق على ٌوم الحّنة, تكون أحٌانا متتابعة 

.وفة فً مستغانم بالحّنة والرفودمع الزفاف المعر  

والخضر وٌسمى  شفً ٌوم الحّنة ٌحمل أهال الزوج نفقات من الدقٌق والكب    

ٌسمى الٌوم األول من الزفاف بذبٌحة الكبش هو عبارة عن عشاء دوارة  بالدفوع

س صباحا إلى الحمام, ثم ٌوبوزلوف وشوربة وسبلطة, الٌوم الثانً ٌتوّجه العر

موعد سٌر الموكب إلى دار العروس, وقد جرت العادة ذهاب العادة إلى الولً 

والتبرك بالقماش الّذي الصالح سٌدي بلقاسم, وتنزل إلى الولً وتعطٌهم الزٌارة 

زاٌغّطً الضرٌح, وعند الوصول إلى منزل العرٌس تقوم بالتبر
1 

بتصدر العروس 

 على كرس علٌه وسادة بٌضاء إلى جانبها كراس أخرى معّدة للخراجات ٌسمون 

 

البرازات: هً مجموعة من األلبسة تقوم العروس المستغانمٌة بخٌاطتها, قصد عرضها على ـ ـ 1

ٌوم زفافها.المدعوٌن   
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من من نساء متزوجات ٌقمن بعرض أزٌائهن ساعة بعد األخرى أمام المدعوات 

بٌن المبلبس التقلٌدٌة التً تلبسها العروس القفطان ولباس ٌسمى الغلٌلً عبارة 

وسروال التستٌفة ٌكون من قماش  عن قمٌص مصنوع من قطٌفة مطرزة بالفتلة

الزرٌرعنقها المنسوج الذهبً, سروال الشلقة تضع على 
1

وشنتوف  لكرافاشوا 

على رأسها شاشٌة تركٌة األصل تصنع من القطٌفة المسماة الوٌز والجوهر, و

فوق الجبٌن تضع العصابة, وتعرف الشّدة المستغانمٌة بالرعاعش  بالسلطانً و

والطٌر المحّجر على أذنٌها مقافل والمندٌل, هذا ٌسمى الشّدة, تنهض وتجلس 

أّما ٌوم التحزام فهو الٌوم الموالً الّذي ترتدي ت, سبع مّرا العروس على الكرسً

فٌه العروس اللّباس التقلٌدي الشّدة نع القفطان تأتً فٌه العروس بالغذاء وهو 

الترٌد بالمرق والدجاج, وبعد الغذاء ٌشرع الحفل باختٌار امرأة مسّنة ومحترمة 

مها المرأة بحزام فتضع قصعة من الخشب على األرض لتقف العروس فٌها تحز

أخضر عند خصرها وتلفه سبع مّرات, وبعد الحزام تحمل العروس بٌٌن ٌدٌها 

طفبل صغٌرا وٌقّدم لها ماء حلو مسكر تشرب منه ثّم ترمً الحلوى من خافها 

أن تكون أٌامها سعٌدة, أّما الماء المسكر  تقاطها وهً متفائلةلافٌسارع األطفال 

أّما  لحاق العروس وأن ٌكون لهم نصٌب من الزواج,متفائلٌن ب اتتشرب منه الفتٌ

بعد أسبوع من الزواج تذهب العروس إلى الحمام مع المدعوات  ٌوم التروٌح

مرتدٌة قفطان مع الشّدة تجلب معها سلّة الحمام وهً مقامة الحمام من فوطة 

وبنٌقة ومنشفة وبشماق.......إلخ, وفوطتٌن من المنسوج ودلو من النحاس وأم 

  .رٌس هً الّتً تدفع تكالٌف الحمامالع

 

 

 

 

 

 

 

الزرٌر: حلٌة مصنوعة من البرونز توضع على رأس العروس لتزٌٌنها. ــ  1  
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  مقدمة الفصل: ٌتناول هذا الفصل مجاال من مجاالت األدب الشعبً, أال وهو 

الحكاٌة الشعبٌة, والّذي سنتطرق فٌه إلى التعرٌف بالحكاٌة الشعبٌة ومفهومها 

وأهم األنواع الّتً تمّخضت عنها والّتً من بٌنها اللغزٌة والشعرٌة واألسطورٌة 

 , ووغٌرها كثٌر وأٌضا ذكرنا بعض أهم الممٌزات الّتً اّتسمت بها هذه األخٌرة 

                    ذكره فً ما ٌلً :ّل هذا سٌّتم ك

 

 1 ـــ ماهية الحكاية الشعبية:

 1ـــ لغة:

إّن البحث فً حقٌقة مصطلح حكاٌة اللغوي ٌستدعً منا الوقوف عند أهم ما      

جاء فً لسان فة بغٌة ضبط المفهوم اللّغوي لها, جادت به معاجم العربٌة المختل

, كقولك حكٌت فالنا وحاكٌته: فعلت مثل فعله  حكى ٌحكً' الحكاٌة من 'العرب :

ت مثل قوله, وحكٌت عنه الحدٌث حكاٌة, وحوكت عنه حدٌثا فً معنى أو قل

''أي فعلت مثل فعله حكٌته وفً الحدٌث ما سّرنً أّنً حكٌت فالنا وأّن لً كذا
1

 ,

الثالثً ٌقال : حكاه وحاكاه وأكثرها ٌستعمل فً القبٌح, والحكاٌة من الجذر 

: إسماعٌل بن سٌده فً األمثلة التالٌة اآلخر للفعل " حكى", ٌعرّفها  معلول

قلت مثل قوله سواء لم أجاوزه ما احتكى   حكٌت فالنا وحاكٌته فعلت مثله, أو"

ذلك فً صدري أي ما وقع فٌه"
2

: أي  تالٌة:  أحكٌت العقدةوفً الجملة ال, 

 شددتها, وروي ثعلبة: 

 َ
لَْكْ              َفْوَ  َمْن أَْحَكب بِْصْلِ  َوإَِزاأََجلْ إِنَّ ّللاَّ ََّ .ر َدْد َف  

 

ٌّاط, ندٌم مر لسان العرب ,ابن منظور  ـ 1 دار لسان العرب,  عشلً,, إعداد وتصنٌف ٌوسف خ

.692ص   22مج , د ط  ,بٌروت  

 , 22الرحمن بنت الشاطا, طبشة عبد د واألعظم فً اللغة العربٌة, ت عاابن سٌده, المحكم والمجٌ.  2

. 316, ص 23ج  

 ماهية الحكاية الشعبية،نشأتها، أنواعها، ومميزاتها :

 ماهية الحكاية الشعبية، نشأتها وأنواعها :
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"أي فوق من شّد إزاره علٌه, وحكى ٌحكً الخبر حكاٌة أي وصفه, وحكى      

عنه الكالم, أي نقله فهو حاك جمعه حكاة, وحكى حاكٌا فً اصطالح العامة تكلّم 

مصدر الفعل "حكى"  اتوالحكاٌ مطلقا, وحكى فالن عن فالن نّم علٌه من الّنمٌمة

"وهً وصف واقعة حقٌقٌة أو خٌالٌة جمعها حكاٌات
1

 .  

فظة حكاٌة مدلولها اللّغوي شاسع, فهً المماثلة والتكلم مطلقا واألهم فً ن لإذ   

 األمر كلّه هً الوصف للوقابع الحقٌقٌة أو الخٌالٌة وهذا ما ٌهمنا.

 2ــ اصطالحا: 

تعرٌفات متنّوعة, كما أطلقت علٌها تسمٌات قّدم الباحثون للقصة الشعبٌة,     

 سمٌها الحكاٌة, ومنهم من ٌسّمٌها, فمنهم من ٌعدٌدة فً المشرق والمغرب

 الخرافة, وآخرون ٌطلقون علٌها الخرافة.

إّن الفكرة الوحٌدة والهدف األوحد من دراسة الحكاٌة الشعبٌة هً الكشف عن      

كاٌة الشعبٌة صعب, إذ هً لٌست هذا الكنز الّروحً الشعبً, فتعرٌف الح

ٌتحّدد  كل نوع كالحكاٌة الخرافٌة أو األسطورة الّتً تعّرف نفسها بنفسها, وحٌث

 فً ذاته وال ٌختلط بغٌره .

المعاجم األلمانٌة تعّرفها بؤّنها" الخبر الّذي ٌتّصل بحدث قدٌم ٌنتقل عن      

ٌُنتجه طرٌق الرواٌة الشفوٌة من جٌل إلى آخر أو هً خلق حّر  للخٌال الشعبً 

 حوادث مهّمة وشخوص ومواقع تارٌخٌة.

أّما المعاجم اإلنجلٌزٌة فتعّرفها بؤّنها: " حكاٌة ٌصّدقها الشعب بوصفها      

ها, كما أّنها قد تختّص بالحوادث حقٌقٌة, وهً تتطور مع العصور, وتتداول شفا

 التارٌخٌة الصرفة أو األبطال الّذٌن ٌصنعون التارٌخ.

وٌعّرفها معجم فانج رواجٌال للفنون الشعبٌة بؤّنها:" حكاٌات وقصص حدثت      

فً العصور القدٌمة وتوارثتها األجٌال شفوٌا من األجناس واألمم.
2  

    

.377, د ت, ص 5ط دار المشرق, بٌروت,,األبجدي المنجد ـ  1  

, 1991, 21أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً, دار مكتبة غرٌب للطباعة, القاهرة, ط ,نبٌلة ابراهٌمـ  2

.19ص    
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قصة ٌنتجها الخٌال  السابقة للحكاٌة الشعبٌة تتفق على أّنها اترٌفالّتع إنّ           

الشعبً حول حدث مهم, وٌستمتع الشعب برواٌتها وتناقلها من جٌل إلى آخر عن 

طرٌق المشافهة, وهناك من ٌراها "مرادفة لألدب الشعبً فهً تنّوع وفقا ألهداف 

ثالثة بوجه عام, تمجٌد أفعال األجداد, والتداول الفّنً لألساطٌر القدٌمة, 

الحٌاة الٌومٌة وما إلى ذلك" والتسجٌل الواقعً ألحداث
1

أّما السارٌس , و

من خالل معناها االصطالحً إلى معنٌٌن عام وخاص, حٌث ٌقول فً  هاحصرفٌ

المعنى العام: "فً االصطالح الشعبً معنٌٌن أّولهما عاّم واسع ٌشمل كّل ما 

 ٌُحكى شفوٌا بٌن الّناس فً حٌاتهم الٌومٌة وأحداثهم التارٌخٌة الّتً لٌس فٌها

."خوارق أو أعمال تخرج عن المؤلوف
2

  

السابقة لها  اترٌفكاٌة الشعبٌة ال ٌختلفان عن التعإّن التعرٌفٌن األخٌرٌن للح      

الشفوٌة, "وهناك من ٌرى أّنها  خاّصة فٌما ٌتعلّق بشساعة المفهوم, وكذا الرواٌة

بالخٌال  ُبنٌت على الواقع طورا, وعلى الخٌال طورا آخر وعلى الواقع الممزوج

.تارة أخرى"
3  

عموما فالحكاٌة الشعبٌة فً معناها الخاص تمّثل أثرا قصصٌا ٌنتقل مشافهة       

أساسا ٌكون نثرٌا, ٌروي أحداثا خٌالٌة ال ٌعتقد راوٌها ومتلّقٌها فً حدوثها 

الفعلً, تنسب عادة لبشر وحٌوانات وكابنات خارقة, تهدف إلى التسلٌة وتزجٌة 

.الوقت والعبرة  

خالصة القول فإّن هذا اللون األدبً الموسوم بالحكاٌة الشعبٌة, ومدى       

ارتباطه بحٌاة األفراد الٌومٌة األمر الّذي جعل الُكّتاب والباحثٌن ٌقبلون علٌها 

 بالدراسة والتؤلٌف والجمع.

 

القّصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً, دٌوان المطبوعات الجامعٌة,  ,روزلٌن لٌلى قرٌشـ  1

. 91, ص 1982الجزابر, د ط,   

الحكاٌة الشعبٌة فً المجتمع الفلسطٌنً, المإسسة العالمٌة للدراسات والنشر,  ,عبد الرحمن السارٌسـ  2

. 28, ص 1986, 21ط  

القدٌم, دار مكتبة الشركة الجزابرٌة للتؤلٌف والترجمة . عبد المالك مرتاض, القّصة فً األدب العربً  3

.22, 19, ص 1968والطباعة والتوزٌع والنشر, الجزابر, د ط,   



29 
 

أّما األمر الثانً متعلّق بالحكاٌة الشعبٌة فً حّد ذاتها, وكٌف أّنها أصبحت      

لسردٌة لونا إن لم نقل فّنا أدبٌا شعبٌا قابما بحّد ذاته له خصوصٌاته النثرٌة وا

والشفاهٌة المقدمة بلغة ٌتخاطب بها الشعب وهً العامٌة الّتً ٌعّبر من خاللها 

 عن أحالمه وآماله بل وأهدافه فً الحٌاة.

  2 ــ نشأة الحكاية الشعبية:

  أ ــ نشأتها في العال :

الحكاٌة الشعبٌة واحدة من أهم وأبرز فنون األدب الشعبً بل هً " فّن قدٌم      

ٌرتكز على السرد, أي سرد خبر متّصل بحدث قدٌم انتقل عن طرٌق الرواٌة 

المتداولة شفوٌا عبر األجٌال, مّما ٌجعلها تخضع للتطور عبر العصور نتٌجة 

حوادث مهّمة بالنسبة  للخلق الحّر للخٌال الشعبً الّذي ٌنتجها حول حدث أو

للشعب" 
1

,فالحكاٌة الشعبٌة إذن إبداع أوجده اإلنسان بل خلقه بخٌاله الواسع 

 وصّور فٌه أالمه وآماله ووقابعه التارٌخٌة, وحافظ علٌه بالرواٌة الشفوٌة.

 لمام به قلٌلة حٌثولقد كان اهتمام الباحثٌن بدراسة هذا الفّن ومحاولة اإل    

نشؤة الحكاٌة الشعبٌة, أّن دراستها كانت تّتسم بالطابع الفلسفً إطار ٌُعرض فً 

قبل أن تتطور إلى الدراسة العلمٌة الّتً تكتسبها اآلن, بقوله: " فً العقد األخٌر 

لم تكن قابمة الدراسات العلمٌة المخّصصة للقّصة ثرٌة حٌث لم هذا القرن  من

طابع الهواٌة الفلسفٌة فً كثٌر من تنتشر إاّل أشٌاء قلٌلة حولها...., كانت تّتسم ب

األحٌان, وكانت مجّردة من الّدقة العلمٌة, تذّكرنا باألعمال الّتً قام بها فالسفة 

وتحلٌالت الطبٌعة فً القرن الماضً, فً حن مجد أّننا فً حاجة إلى مالحظات 

للوصول إلى نتابج دقٌقة " 
2.  

         
الحكاٌة الشعبٌة كانت نادرة وما "  نستنتج مّما سبق أّن الدراسات فً مجال 

تعتبر أعمال عمومٌة والسطحٌة وجمع المادة فقط لذلكأنجز منها اّتصف بال  

 

  . 35رابح العوبً, أنواع النثر الشعبً, منشورات جامعٌة, باجً مختار, عنابة, د ط , د ت , ص ـ ـ 1

ثرٌا التٌجانً, دراسة اجتماعٌة لغوٌة للقصة الشعبٌة فً منطقة الجنوب الجزابري وادي سوف  ـ ـ 2

.13نموذجا, دار هومة, الجزابر, د ط , د ت, ص   
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اإلخوة األلمان ) جرٌم ( بؤّنها واضعة األساس لدراسة الخرافات والقصص  

زادا ال للشعب الشعبً, وقد جعل هذان  األخوان من الحكاٌة الشعبٌة األلمانٌة 

.األلمانً فحسب, بل للعالم كلّه
 

         
وقد ساهمت أعمال اإلخوة جرٌم فً دفع الباحثٌن العرب إلى االهتمام 

بدراسة فنون التراث الشعبً العربً, خاّصة الحكاٌات الشعبٌة, ومن مظاهر هذا 

م,  1948وذلك قبل سنة  حكاياتالدنيا م تؤلٌف فاٌز الغول سلسلة كتاب االهتما

طرف باحثٌن فمن خالل الدراسات التً أجرٌت حول نشؤة القصة الشعبٌة من 

متمّرسٌن وجدنا أّنه ال ٌمنكن تحدٌد عمر نصوص القصص الشعبً تارٌخٌا, 

لعدم تدوٌن تلك النصوص, وجهلنا بالّنص األصلً الّذي ٌمكننا استقراءه, وذلك 

اولة استقراء النصوص الحدٌثة "وكّل ما نستطٌع القٌام به هو مح
1

.  

لقد ارتبط منشؤ الحكاٌة الشعبٌة باإلنسان ووجوده وراحت تتطور وتتفاعل        

منذ ظهور اإلنسان حّتى الٌوم, وقد كانت  محٌطة بهمعه مواكبة طابع البٌبة ال

القّصة وال تزال ذات الشؤن األسمى فً آداب األمم قدٌما وحدٌثا, فإن الباحث فً 

ة القصة العربٌة فً المغرب العربً ٌجد صعوبات فً تحدٌد زمن دخولها نشؤ

لهذه المنطقة وذلك لقلّة الوثابق, وٌرجع السبب فً ذلك إلى طبٌعة الحكاٌة الشعبٌة 

نفسها " فهً تعبٌر شفهً عن مكنون اإلنسان وآماله منذ فجر التارٌخ فالقصة 

جوع إلى مإلفها على خالف الشعبٌة تختلف عن القصة األدبٌة التً ٌمكن الر

الحكاٌة الشعبٌة المجهولة المإلّف ألّنها ملك مشاع لجمهور عرٌض من الّناس 

واللّذٌن تجمعهم لغة واحدة " 
2

فهذا التفسٌر ٌعكس قدم نشؤة الحكاٌة الشعبٌة منذ , 

فجر التارٌخ فظهورها مرتبط بظهور اإلنسان على وجه األرض خاصة بعدما 

ٌّر اإلسالم تعلقت بخٌاله الفسٌ ح الّذي ساهم فً نسج أحداثها وتفاصٌلها, ولقد غ

وحّول المغرب العربً حٌث أصبح ال فرق بٌٌن طبقة وأخرى, بعد أن كان 

 المجتمع قبل الفتح العربً اإلسالمً ٌنقسم إلى فبات وطوابف عدٌدة وقد مّر 

 

للدراسات والنشر, بٌروت, د ط, د ت, نمر سرحان, الحكاٌة الشعبٌة الفلسطٌنٌة, المإسسة العربٌة ـ ـ 1

. 36ص   

. 35روزلٌن لٌلى قرٌش, القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً, ص ـ ـ 2  
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هذا التحّول بسلسلة طوٌلة من الحوادث والظواهر المتطورة التً أّثرت فً القصة 

ى ة إلهذه الظواهر عملٌة الفتح نفسها باإلضافالشعبٌة وانتشارها, ولعّل من أهم 

باإلضافة إلى أّن األوساط الشعبٌة كانت أّمٌة , الهجرات من المشرق إلى المغرب

فً أوابل الفتح وهً ظاهرة ساعدت على انتشار القصة العربٌة الشعبٌة, وهذه ما 

جعلها تفّضل الجانب الشفهً على الكتابً مّما كان له األثر الكبٌر فً انتشار 

وانتقالها عبر األجٌال. القصة الشعبٌة فً المغرب العربً  

سار إّن بحثنا فً نشؤة القّصة الشعبٌة ومحاولتنا معرفة اإلرهاصات األولى      

 إلى نتٌجة واحدة مضمونها أن القّصة هً اإلنسان, واإلنسان هو القّصة ألنّ بنا 

  نشؤتها فً العالم تطابق وجود اإلنسان فٌه.

   ـ نشأتها في الجزائر:

نظرا ألهمٌة هذا اللون الفنً فً العقلٌة الشعبٌة العربٌة واإلسالمٌة "      

بمختلف عصورها وصورها من أمور اجتماعٌة وسٌاسٌة وعاطفٌة, تؤثرت الدول 

تمازج بٌن بر عبر محطات ساعدت على التواصل والازالجالمغاربٌة به ومنها 

العربً والتً كان ة المغرب مٌة لمنطقالسإلاالفتوحات  المشرق والمغرب, أهمها

ال الدٌنً ثر الكبٌر فً نشر الحكً الشعبً المتعلق بالمروي بمواضٌع المجأللها ا

"ساحات الحرببطال العربٌة, بدءا فً المساجد وألالتً كانت تذكر مآثر ا
1

, ثم 

داء فرٌضة الحج, بحٌث قاموا ألم التً قام بها الحجاج المغاربة تهالل رحالمن خ

  بها إلى جانب ور مختلفة عن جمٌع المناطق التً مروانقل ص "بدور هام فً

جروا أوطانهم من أجل االمغاربة الذٌن ه ةلبة الطالدور البارز الذي لعبته حرك

طلب العلم. فكان لهم الفضل فً تقرٌب وتدعٌم التراث المغاربً بالتراث 

"المشرقً
2

 .  

     

 

. 69نبٌلة إبراهٌم, أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً, ص   ــ 1  

سنوسً صلٌحة, السلوك االجتماعً والقٌم األخالقٌة فً الحكاٌة الشعبٌة فً الغرب الجزابري, ـ ـ 2

. 44,ص   2212دراسة اجتماعٌة أدبٌة, رسالة دكتوراه, جوان   
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الجزٌرة العربٌة أٌن  منتوجات "أصل الحكاٌات الشعبٌة العربٌة إلىٌعود          

جتماعٌة والسٌاسٌة كالقصص الاقاتهم الالعرب عن أٌامهم وحروبهم وعتحدث 

التً تحدثت عن الحروب مثل "قصة داحس والغبراء"وقصة" ٌوم ذي قار بٌن 

م انعكس السإلوبعد مجًء ا ,ر بٌن قرٌش وكنانة"العرب والعجم" و"حروب الفجا

اس ٌناشدون به قصصهم وٌذكرون ظل النمحور القص نحو العنصر الدٌنً الذي 

مٌة السإلالكفر كحروب الفتوحات اتهم التارٌخٌة, التً حاربت ضد البطو

"والحروب ضد الصلٌبٌن
1

.  

مٌة لم ٌقتصر القصص القرآنً على الوظٌفة السإلففً ظروف الدعوة ا     

بل خرج من حلقات الوعظ  , التذكٌرٌة والوعظٌة وحدهما فً عصر الخلفاء

لتثبٌت القلوب مٌة سالاإلوالتذكٌر فً المسجد, لٌرافق الجٌوش فً فتوحاتها 

م.وحشد الهم  

ولى ألٌانهم تعود إلى أزمنة الجاهلٌة اقة العرب بعباداتهم وأدالوالراجح أن ع    

ل أساطٌر العرب الها من خؤتنشت لنا مشاهد عدٌدة تدور أحداثها حول  أالتً ر

شجار, الماء والنار وبعض ألصنام واأللهة وعبادة اآلتعظٌم ا رتً صوالت

  .مودثالكرٌم كؤساطٌر قبابل عاد وساطٌر التً ذكرها القرآن ألا

زاد  ماإنّ م لم ٌتوقف وسالربً بعد ظهور اإلالقصص الع اءى لنا أنترومنه ٌ    

كان علٌه عرب الجاهلٌة, فقد شهد نوعا آخر للقص أٌن تنبه رجال السٌاسة  عّما

إلى هذا الفن بما ٌخدم مصلحتهم بعد إدراكهم تؤثٌره على عقولهم وقوته فً 

فاتخذوا منه وظٌفة للدعاٌة تخدم مصالحهم, واستعملوا المساجد وساحات  التوجٌه,

ء لسٌاستهم, قبل أن ٌتوجهوا الوالمحاربٌن على الوالحرب من أجل تحفٌز الناس 

إلى عامة الناس لٌحكوا لهم قصصا وأخبارا عن أٌام العرب والعجم, خاصة فً 

 د العربٌة وأصبحت لهالفً البالعصر العباسً أٌن استفحلت ظاهرة القصص 

مكانة خاصة لدى عامة الناس لما تلبٌه من حاجات نفسٌة واجتماعٌة خاصة فً 

 الظروف المستعصٌة.

  

رابح بلعمري: الوردة الحمراء " قصص شعبٌة من شرق الجزابر", المنشورات الجزابرٌة  ــ 1

. 122ص  ,1982,والعلمٌة, بارٌس  
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 فًكان لعلماء الفقه حلقة واحدة  فً مساجد البصرة أّنه ونوقد ذكر ابن ع     

ونظرا , تحصى, حتى كانت المساجد مملوءة بهم الحٌن كان للقصاص حلقات 

مٌة بمختلف عصورها السإلعقلٌة الشعبٌة العربٌة وااللون الفنً فً ال همٌة هذاأل

ثرت الدول المغاربٌة به وما صوره من أمور اجتماعٌة وسٌاسٌة وعاطفٌة, تؤ

لكبٌر ثر األة المغرب والتً كان لها امٌة لمنطقالسإلالفتوحات اب برازالج ومنها

ٌنً التً كانت تذكر مآثر ٌات العربٌة, بدءا بمواضٌع المجال الدافً نشر الحك

هم تل رحالالثم من خ, ً المساجد وساحات الحرببطال فألالشعب المتعلق با

داء فرٌضة الحج بحٌث قاموا بدور هام فً نقل أل التً قام بها الحجاج المغاربة

لدور البارز الذي صور مختلفة عن جمٌع المناطق التً مروا بها إلى جانب ا

ة الذٌن هجروا أوطانهم من أجل طلب العلم, فكان لهم ٌالمغارب ةلبلعبته حركة الط

.الفضل فً تقرٌب وتدعٌم التراث المغاربً بالتراث المشرقً
1

 

د المشهورة كان لها الفضل فً تقرٌب بل الالشك فٌه أن هجرة بنً ه الومما     

  ٌعبر عن حٌاتهمالحملوا معهم أدبا شعبٌا عربٌا أصٌالمغرب من المشرق حٌث 

تهم, ومن أهم نتابج تلك الهجرات التً تركت أثرها الوتقالٌدهم وافتخارهم ببطو

دبٌة بمنطقة المغرب العربً ألرٌك الحٌاة الثقافٌة والفكرٌة واالواضح فً تح

ستقرار الل القابم على عدم االالتً تصف نمط معٌشة قبٌلة بنى ه السٌرة الشعبٌة

 رة الشعبٌة المغاربٌة طابعا مخالفاأخذت رواٌة وقصص السٌأل, والبحث عن الك

ظابرها فً المغرب العربً فً المشرق العربً عن ن فالختاالوٌرجع سبب هذا 

.جتماعٌة والثقافٌةالاف الظروف الإلى اخت   

مشرق ندماج بٌن الاللوحٌدة التً تكشف لنا عن مرحلة اكما تعد السٌرة الشفهٌة ا

برة زغبة" وبٌن سكان الجزاالبدوٌة "قبٌلل العربٌة الوالمغرب أو بٌن قبٌلة بنً ه  

ن بعض الدراسات المٌدانٌة تثبت وٌذكر "عبد الحمٌد بوراٌو" أ" البربر" 

هو بطل من أصل عربً أمالً فً المشرق الف فٌما بٌنهما, فزٌاد الهالختالا  

 

والتجلٌات؟ دار أسامة للطباعة عبد الحمٌد بوراٌو: فً الثقافة الشعبٌة الجزابرٌة, التارٌخ والقضاٌا ــ  1

  . 64,ص  2226تحاد الكتاب الجزابرٌٌن, الجزابر,ادب الشعبً والنشر والتوزٌع, منشورات رابطة األ
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لً الزٌد اله لً, كما أن أبوالً فً المغرب من أم بربرٌة وأب هلالزٌاد اله

الحكم, ٌب عنده هذا ٌغ لً الجزابريالمشرقً ذي حكم مركزي وأبو زٌد الهال

بطبٌعة وخصوصٌة  وأا على أنها لٌست أخطاء تارٌخٌة ارٌو أٌضوٌإكد بو

لً هو تلك العموما فزٌد اله لٌةالمع الجزابري فً توظٌف السٌرة الهالمجت

لغربً الشخصٌة الخٌالٌة التً تعبر عن اندماج وتقارب المجتمعٌن الشرقً وا

شك فٌه أٌضا أن  ا الم وخصوصٌات المنطقة وممءلٌنتج عنه مجتمع جدٌد ٌتال

كل ل باقً حكاٌات المغرب العربً تشبعض الحكاٌات الشعبٌة الجزابرٌة مثلها مث

محه الومنسان المغاربً إلشكال المختلفة لألدة شعبٌة تتجمع فٌها العدٌد من اوح

شارة إلى أن هناك العدٌد من الرواٌات المختلفة إلوتجدر اكقصة جازٌة,  الشرقٌة

أختا لحسان بن سرحان سلطان  قل فً كونهاألتفق على ا" ت جازٌةصة " لق

م.لٌٌن وحبٌبة دٌاب بن غانالاله  

ثقافٌة إنسانٌة أخرى وى الحكً الشعبً الجزابري أٌضا من روافد كما ر      

نسان البدابً بعدما عجز عن تفسٌر مختلف الظواهر الطبٌعٌة إلا رساطٌؤك

ساطٌر العالمٌة ٌتجسد ألالمجسد فً ا هذا التفكٌرها, ولعّل والكونٌة ّ التً أسس

نسان, إلن التً تلتهم االجزءا منه فً حكاٌاتنا الشعبٌة  الجزابرٌة, كحكاٌات الغٌ

بعد حرقها ىنسان, والعظام التً تحٌإللحٌوانات التً تستجٌب لمتطلبات اوا . 

هر مازالت مجسدة كإشارات نسان الطوٌلة مع مختلف الظواإلإن تجربة ا    

نات والطبٌعة, سطوري داخل ثناٌا الحكاٌات الشعبٌة الجزابرٌة كقوة الكابألللفكر ا

أسطورة المطر التً تحكى فً مختلف مناطق الجزابر,  آنزارصة قما تجسده لنا 

اذ قبٌلتها من أٌن قدمت الفتاة الجمٌلة جسدها قربانا لملك المطر من أجل إنق

 العجوز لشهر ٌناٌر مما أدى إلىة التً تحدثنا عن لعن ٌناٌر الجفاف, وكذلك قصة

من أهم تعّد سطوري ألقص العربً والإذن روافد ا غضب ٌناٌر وعقابه للعجوز

ساعد على انتشار الحكاٌة العوامل المساعدة على إحداث فضاء ثقافً واجتماعً, 

لترفٌه من جهة, ذهم الوحٌد للتسلٌة واالة المحرومة فكانت موساط الشعبٌألداخل ا

.نسانٌة من جهة أخرىإلجتماعٌة واااللقٌم والحث على ا  

 

. 72المرجع السابق, ص ــ  1   
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تشكل إن الحكاٌات الشعبٌة الجزابرٌة مثلها مثل باقً حكاٌات المغرب العربً, 

كما  ,تتجمع فٌها العدٌد من األشكال المختلفة لإلنسان المغاربً شعبٌةوحدة 

, من روافد ثقافٌة إنسانٌة أخرى  ,بري أٌضاازارتوى الحكً الشعبً الج

نسان البدابً بعدما عجز عن تفسٌر مختلف الظواهر إلأسسها االّتً  كاألساطٌر

هذا التفكٌر المجّسد  فً األساطٌر العالمٌة ٌتجّسد جزءا الطبٌعٌة والكونٌة, ولعل 

.برٌةازحكاٌاتنا الشعبٌة الج منه فً   

 نّ و هو أ أال الشعبٌة, نؤخذ بالشابع منها راء حول نشؤة الحكاٌةآلدت اتعدّ فقد      

ها اذ ٌكون فحوسان البدابً تحت الظروف المعاشة إنإلألقاها االحكاٌة الشعبٌة 

 متضمنا لعبر و حكم و لقٌم أخالقٌة وثقافٌة تخدم األجٌال المقبلة .

  3 ــ أنواع الحكاية الشعبية 

نتٌجة التداخل بٌن عناصرها إّن االختالف حول أنواع الحكاٌة الشعبٌة "      

جعل الكّتاب والباحثٌن فً هذا االختصاص ٌتجهون إلى وضع أنواع لها, كّل 

هب إلى حصر العوبً الّذي ٌذ بعناصر الّنص, ومنهم رابح حسب رأٌه واهتمامه

" شكال التالٌةاألالحكاٌة الشعبٌة فً 
1
:  

ـ الحكاٌة الغربٌة المثٌرة للخٌال.1  

للصغار وللطبقة الشعبٌة. مجموعةال ,األسطورٌة المعنٌة بالجّنٌاتـ الحكاٌة  2  

ـ الحكاٌة الماجنة الّتً تكشف عن العالقات الحمٌمة بٌن الجنسٌن. 3  

ـ الحكاٌة الواقعٌة. 4  

ٌّة. 5 ـ الحكاٌة الكل  

ـ الحكاٌة الغنابٌة. 6  

ـ الحكاٌة الفخرٌة.  7  

ـ الحكاٌة الهجابٌة.  8  

 

.172, ص 1984, ٌونٌو 93محبك, مجلة الثقافة, حلب, العدد أحمد زٌاد .  1  
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ول صاحبها من خاللها ضبط أصناف الحكاٌة حا أّن هذه األنواع صحٌح       

 هافً بعض ةتداخلألّنها مفً هذه األنواع,  ن ال ٌمكننا حصرها كلّهالك الشعبٌة, و

ٌف أمرا ال ٌخلو ولذلك ٌبدو التصن والكثٌر منها ٌمكن تصنٌفها فً أكثر من نوع

مختلفة امّتدت معطٌاتها , وقد أسفر هذا التقاطع على ظهور نصوص من الّتعّسف

الداللٌة من هذا الّتناص الجنسً, فظهرت نصوص حكابٌة مثلٌة, ونصوص 

حكابٌة شعرٌة, ونصوص حكابٌة لغزٌة, ونصوص حكابٌة نكتٌة, وهذا تفصٌل 

:كّل نوع على حدى  

 1 ــ الحكاية المثلية:  

هذا الّنوع ٌمتاز بانتهاء نصوصه بمثل أو عبرة أساسٌة أراد اإلبداع الشعبً        

بتسخٌره لفضاء قصصً واسع بعناصره المختلفة من نشرها بن الّناس, وذلك 

أحداث وشخصٌات, فؤمكنة متعّددة وأزمنة طوٌلة من أجل قول شًء مؤثور, 

خالل األمثال الشعبٌة من ما فالحكاٌة المثلٌة إذن تلعب دورا وعظٌا إرشادٌا ها

ٌّاتها, فهذا إن دّل على شًء فإّنما ٌدّل على خصب الخٌال  الّتً تحملها بٌن ط

ٌضاف إلٌه أهمٌة الّرسالة الّتً ٌإّدٌها هذا الفّن النبٌل. الشعبً وجودته  

 2 ــ الحكاية الشعرية: 

"وقد ٌكثر هذا الّنوع من الّنصوص الحكابٌة الشعرٌة على ٌد الرواة        

المغرمٌن بالغزل ووصف الفرس, كما تكثر هذه الّنصوص فً المواضٌع الّدٌنٌة 

والوعظٌة ورواٌة السٌر والمغازي والبطوالت الّدٌنٌة شعرا, وذلك حّتى ٌسهل 

ٌرها على الّنفوس"حفظها والمحافظة علٌها من جهة ومن جهة أخرى لقّوة تؤث
1

 ,

إّن هذا الّنوع من الحكاٌة الشعبٌة فرٌد من نوعه, ألّن راوٌه الشعبً استطاع أن 

ظّل  ٌجمع فٌه بٌن جمالٌن, جمال النثر وجمال الشعر اللّذان شّكال معا إبداعا فرٌدا

 محفورا فً الّذاكرة الشعبٌة العتماده على لغة بسٌطة ٌتداولها الكبار والصغار.

 

 

محمد سعٌدي,األدب الشعبً بٌن النظرٌة والتطبٌق, دٌوان المطبوعات الجامعٌة, الجزابر, د ط, ـ  1

. 26, ص 1998  
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 3 ــ الحكاية اللغزية:  

نصوصها على قاعدة لغزٌة تساإلٌة تبتدئ بطرح لغز على البطل تقوم     

لً ٌعتبر الجواب الصحٌح, فهذا الطرح التساإوٌطلب منه البحث على الحّل و

الّنواة األساسٌة ونقطة الوالدة لعالم الحكاٌة بؤحداثه وشخصٌاته وجغرافٌته 

المكانٌة والزمنٌة, فهذا الّنوع من الحكاٌات الشعبٌة فٌه شًء من التشوٌق, األمر 

الّذي ٌجعل المستمع إلٌها متلّهفا لمعرفة الحّل, فال تجده ٌفّوت وال حدثا من 

ارتبطا بالقاص الّذي استطاع ومن خالل احترافٌته فً  أحداثها, ألّن قلبه وعقله

 هذا المجال إن ٌتحّكم فً أذهان مستمعٌه, وٌعمل على تنشٌطها بل وتثقٌفها أٌضا. 

 4 ــ الحكاية النكتية:  

هً حكاٌة أو أحدوثة قصٌرة أو طوٌلة تحكً نادرة أو مجموعة من النوادر      

, تستقً ماّدتها من الواقع وموضوعاتها المسلٌّة, وتإّدي إلى موقف فكاهً مرح

غالبا ما تنحصر فً تصوٌر نشاط الّناس الٌومً, فالّنكتة كجنس أدبً شعبً 

فضاء الّنص  ل معه بل تتحّرك بحّرٌة مطلقة فًتتقاطع مع نّص الحكاٌة وتتفاع

ٌهدف إلى التروٌح ", إلى نكتة, فالحكاٌة النكتٌة المرحة تلعب دورا نفسٌا مهّما

الجماعة الشعبٌة والتنفٌس عن كتبها االجتماعً من جهة, ونقد المجتمع عن 

والظواهر السلبٌة من جهة أخرى, إذن األنواع الّتً ذكرناها للحكاٌة الشعبٌة من 

واحد من تصنٌفات كثٌرة حاول  مثلٌة وشعرٌة ولغزٌة ونكتٌة ما هً إاّل تصنٌف

"الباحثون فً هذا المجال ضبطها
1

.  
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      1 ــ مقومات الحكاية الشعبية:

ٌّم تفّنن فً نسجه خٌال شعبً عربً مجهول       الحكاٌة الشعبة إبداع فّنً أدب ق

انتقل إلٌنا عن طرٌق المشافهة جٌال بعد جٌل وبهذا ضمن لنفسه البقاء, إّنها قطعة 

ٌّتها اكتسبتها من مجموعة مقّومات غاٌة فً األهمٌة, تحّددها فّنٌة  شعبٌة ممٌّزة فن

فً العناصر التالٌة: براهٌمإلة ٌنب  

 أ _ حبكة التأليف: 

ٌّز بتؤلٌفها المعّقد والمتنّوع         فالحكاٌة الشعبٌة خالف الحكاٌة الخرافٌة تتم

متدفق الخٌال" وتبدأ الحكاٌة بداع شعبً إتقلٌده ألّنها من وحً  الّذي ال ٌمكن

توازن وتسٌر فً أحداثها بغٌة الوصول إلى حالة التوازن"الشعبٌة بحالة الاّل 
1

 

شؤنها فً ذلك شؤن الحكاٌة الخرافٌة غٌر أن الحكاٌة الشعبة ال تنتهً إلى حالة 

زوجة األب والربٌبة بدال من قتل األم ابنتها لشّدة تكاسلها  التوازن فمثال فً حكاٌة

البنت تسبق البنت وتقتلها فهذه النهاٌة غٌر متوّقع , تعتبر من أهم سمات  نّ إف

تستعٌن بؤحداث محكمة البناء فإنها الحكاٌة الشعبٌة, وللوصول إلى هذه النهاٌة 

أّن الحكاٌة الشعبٌة تبدأ إضافة إلى مجموعة وسابل فّنٌة أخرى " وٌمكننا أن نقول 

للحٌاة تدفع اإلنسان للتفكٌر فٌها أكثر من مّرة قبل توازن وتنتهً بإبراز فلسفة بالاّل 

أن ٌرضاها"
2  

وهذا أمر طبعً ألّن الحكاٌة الشعبٌة تعبر أو صورة لتلك التجارب 

الّتً نعٌشها لذلك نجدها تسعى إلى إحكام بنابها من أجل الوصول إلى فلسفة 

 عمٌقة فً الحٌاة إذ تتّمٌز بالوضوح والغموض معا.

 

 

 

, د ط, ص 1974إبراهٌم, قصصنا الشعبً من الرومانسٌة إلى الواقعٌة, دار العودة, بٌروت, نبٌلة _ 1

212.  

المرجع نفسه, الصفحة نفسها._ 2  

 

 مقومات الحكاية الشعبية ومميزاتها :
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   _ رموز الحكاية الشعبية: 

الحكاٌة الشعبٌة على مجموعة من الرموز هً فً حقٌقة األمر تحتوي        

ألّن كّل رمز من رموز الحكاٌة  الخرافٌةالّتً تحتوٌها الحكاٌة مختلفة عن تلك 

الخرافٌة له مغزى فً حّد ذاته وهو ٌسهم مع الرموز األخرى فً إبراز المغزى 

ّن الحكاٌة الشعبٌة تحتو على ذلك الرمز أفً حٌن , الّنفسً الكبٌر فً الحكاٌة

الكبٌر الّذي تتضافر من حوله كّل عناصر الحكاٌة, وهذا ما ٌسّمٌه البالغٌون 

بالتشبٌه التمثٌلً, ففً حكاٌة ودعة تمّثل الفتاة ودعة رمز الحكاٌة الكبٌر ألنها 

األساسً الّذي تقوم علٌه الحكاٌة, وتتفّرع فً أحداثها فالحكاٌة الشعبة إذا  المحور

" وحدة رمزٌة متكاملة"
1

, ٌصعب إسقاط جانب منها أو إهماله ألّن نجاح الحكاٌة 

فً الحكاٌة  ا الرمز وهذا ما ٌثبت أهمٌة الرمزتوّقف على نجاح هذٌ ة ٌالشعب

 الشعبٌة ألّن به تحّقق الهدف المرجو من الحكاٌة.

  ج_ التجسيد: 

ٌمٌل إلى تجسٌد الظواهر المعنوٌة كما ٌمٌل  التمثٌل" فاإلنسان الشعبً وه     

إلى تجسٌد حكمه وأمثاله" 
2

 ًمتكاملة ٌستوح ةإلبراز مفهومها وإعطاء صور, 

لى تجسٌد مفهوم الشر إفٌعمد اإلنسان الشعب  ن خاللها دالالت الظاهرةالسامع م

وتجسد الخٌر فً صورة اإلنسان أو  فً صورة الغول أو العجوز الشمطاء مثال

الشٌخ الورع الّذي ٌلبس ثٌابا بٌضاء ٌشّع منها الّنور, وٌتجّسد تغلّب الخٌر على 

ى العدو الّذي ٌؤخذ صورا الشر فً انتصار البطل الّذي ٌمّثل صورة الخٌر عل

هذا ما تمّثله الحكاٌة الّتً "مختلفة فقد ٌكون إنسا أو جّنا أو غوال أو سوء حظ,و

 ت كّل نصٌحة عكسعكس الّتً البنتهاتبرز أنانٌة زوجة األب بتقدٌمها النصابح 

"البنت فكان الحظ من نصٌب الربٌبة
3

.  

 

 

.212إلى الواقعٌة, ص نبٌلة ابراهم, قصصنا الشعبً من الرومانسة _ 1  

المرجع نفسه, الصفحة نفسها._ 2  

.213المرجع نفسه, ص _ 3  
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  د_ المقدرة اللّغوية: 

قدرة  ّنها تعنًألة ٌتعتبر  المقدرة اللّغوٌة  أهم مقّومات الحكاٌة الشعب      

ز, تابة حٌث ٌبدو الكالم فً شكل ألغااإلنسان الشعبً على استخدام التورٌة والك

والخرفان جملة من األسبلة على زوجته فً  السلطان فً حكاٌة جازٌةفقد طرح 

شًء؟ وما هو أحلى شًء؟ شكل ألغاز قابال لها: ما هو أعلى شًء ؟ وما هو أمّر 

قابال: األعلى  هفقصدت الزوجة أهلها علّها تجد الحّل لكن ابنها دٌاب أرشدها إلٌ

كرٌم, وفً نفس القّصة نجد ّمر هو الموت, واألحلى هو القرآن الألهو هللا, وا

ٌقصد أّنها   الّتً تحملها صورة العظام الّتً بعث بها دٌاب إلى جازٌةالداللة 

, وهكذا تتكّرر مثل هذه جردته مثل هذه العظام وذلك عندما حكمت بتوزٌع أغنامه

لتعكس القدرة الفّنٌة فً التعبٌر اللّغوي لإلنسان الشعبً, كما  األلغاز فً الحكاٌات

ا وسٌلة مهّمة من وسابل التؤثٌر فً السامعٌن ولفت انتباههم إلى موضوع أّنه

 ًذكر هال ةبقاسلفإّن العناصر ا  ةخالصكالحكاٌة وجعلهم ٌنسجمون معهم, 

نفسٌة, للحكاٌة الشعبٌة إذ جعلت منها بنٌة فّنٌة متكاملة ذات أبعاد  مقّومات أساسٌة

.أٌضا كرٌة, بل وحضرٌةاجتماعٌة, وف  

 2 ــ مميزات الحكاية الشعبية:

تمٌز الحكاٌة الشعبٌة بجملة من الخصابص أكسبت نّصها سمة اإلنفراد ت       

عن بقٌة ألوان األدب الشعبً األخرى, سواء من ناحٌة الشكل أو المضمون " إّنها 

ٌّز بالبساطة فً التغٌٌر واإلٌجاز فً المعنى, إذا ما قارناها بالقصص  تتم

ٌّزون بعمق التفكٌر والقدرة على تطوٌر الحدٌث المدرسً الّذي أبدع ه أفراد ٌتم

فٌها األحداث, وٌتعّقد فٌها الّصراع حّتى الّنهاٌة" بطرٌقة تقنٌة مترابطة تتالحق
1

.  

ٌّزات القّصة الشعبٌة ٌجمعها رابح العوبً فً النقاط التالٌة:فعموما  إّن مم  

االعتماد على التبسٌط والجنوح إلى المعنى الرمزي. ــ  

ـ إٌجاز خصابص الشخصٌات فً خطوط عاّمة ومرموقة.ـ  

 

بن الّشٌخ , منطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري, المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة,  التلًّـ  1

. 127, ص 1992الجزابر, د ط,   
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باالعتماد على العجابب والخوارق.ــ السرد المتحّرر من الواقع   

ـ اإلكثار من األحداث والمغامرات.ـ  

لتبقى الحكاٌة الشعبٌة بعٌدة عن الواقع. ـ االبتعاد على الخوض فً التفاصٌلـ  

  أن تإّثر فً نفوس القّراء. دالبل فلسفٌة وخلقٌة من شؤنها ــ تضمٌن الحبكة

لمعانً البطولة أو الحٌلة أو القّوة ـ إظهار شخصٌة البطل شاحبة المالمح متمّثلة ـ

 لجذب االنتباه.

فسمات الحكاٌة الشعبٌة هذه خّولت لها مكان الصدارة على معظم أشكال "    

ٌّلة شعبٌة اعتمدت  األدب الشعبً, وجعلتها األكثر انتشارا ألّنها نتاج إبداع مخ

"البساطة فً نسج أحداثها
1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 42رابح العوبً, أنواع النثر الشعري, منشورات جامعٌة, باجً مختار, عنابة, د ط, د ت, ص  ـ 1  
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ٌتخذ مادته من الواقع  شكل قصصً" الحكاٌة الشعبٌة فً مفهومها البسٌط     

النفسً واالجتماعً الّذي ٌعٌشه الشعب"
1

, فهً بهذا الشكل تجمع بٌن أمرٌن 

مهمٌن جّدا هما اإلنسان وواقعه النفسً واالجتماعً. بل أنها ثقافة شعبٌة أدبٌة لها 

منطلقاتها ومعطٌاتها الخاصة بها هً معطٌات نابعة من اإلطار الحضاري 

والصٌرورة التارٌخٌة واالجتماعٌة التً ٌنتجها الشعب, وتتمٌز الحكاٌة الشعبٌة 

اج خط عام تتمثل فٌه رإٌا إنسانٌة التً تحوي القصة أٌضا فً الجزابر" بانته

تعبر عن حاالت نفسٌة واجتماعٌة وثقافٌة, تشترك فٌها كّل الشعوب بصورة من 

زمانا ومكانا فإن  الصور رغم اختالف البٌبة االجتماعٌة وتباعد المجتمعات

القصاص ٌعبر عن واقع نفسً تنعدم فٌه النظرة اإلقلٌمٌة والقومٌة بحٌث ٌتسع 

"إلى رإٌة أبعد من الحدود السٌاسٌة والجغرافٌة للشعوبمجال التصوٌر 
2

.  

كما أّنه ٌعّبر عن خالصة تجارب وخٌرات قدٌمة على شكل حكاٌات ال         

تقتصر على الصغار فحسب إّنما للكبار أٌضا, وحكاٌات الصغار نفسها تعّبر عن 

تماعٌة الكبار وتتضّمن تجاربهم وتحمل خالصة خبرتهم, فهو ال ٌطرح قضٌة اج

أو سٌاسٌة فً حدود واقع اجتماعً معروف بل هو ٌطرح شعورا إنسانٌا ٌكره 

شعب "ذلك أّن ما من سعى دوما إلى تحقٌق الخٌر والعدل, الظلم والجبروت, وٌ

إاّل وقد عرف الظلم والقهر واإلكراه بؤّي صورة من الصور, وال ٌسعى اإلنسان 

المكبوتة, إلى التمرد والثورة على ما الشعبً فً طرحه ألحالم الطبقة الشعبٌة 

لعدالة ومنقصا لكرامة اإلنسان"ٌراه منافٌا ل
3

لنا تصورا لواقع ٌحتمل  , وإّنما ٌقّدم

الشعب  أنواعا مختلفة من االضطهاد والظلم, ثّم ا أن ٌقع بالفعل, واقع عانى منه

عبٌة من هللا له عبورا حّرره من واقعه المإلم , ودون أن تقف الطبقات الش قٌض

الجبابرة موقفا إرادٌا لتغٌر واقعها, ودون أن ٌتخذ القصاص من الظلم ٌوحً 

 بالتمّرد.

        

. 118عبد الحمٌد بوراٌو, القصص الشعبً فً منطقة بسكرة, دراسة مٌدانٌة, ص ـ ـ 1  

ـ15التلًّ بن الشٌٌخ, منطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري, ص ـ ـ 2  

. 172, ص 93زٌات محبك: مجلة الثقافٌة, ع أحمد ـ ـ 3  

 منطلقات الحكاية الشعبية :
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ه منطلقا لها, كما ت بواقع اإلنسان الٌومً  وجعلتإذن فالحكاٌة الشعبٌة ارتبط      

بضعفه  عّبرت عن أحاسٌس الشعوب ومكنوناتها, فهً تدّل على إحساس الضعٌف

ٌُنصفه, وأنوعدم  ٌتّم  لٌس له إاّل أن ٌنصف نفسه بنفسه وقد توقعه من القضاء أن 

التعبٌر عن اإلحساس بالضعف بالرمز إلٌه بالصغر فً الجسم والمسكن 

لحكم بوسابل ول لصالو لسلبٌة التً تتٌح للبطل الشعبًالرإٌة ا, ماعدا واألدوات

لشعبٌة, فالقصاص مختلفة لٌصبح فً غالب األحٌان ال ٌهتّم بقضاٌا الطبقات ا

ٌُرٌد طرحها, وقد ساعده الشعبً ٌعمد إلى وضع إطارا أشمل من القضاٌا  التً 

 فً ذلك عامالن مهمان هما:

للتعبٌر  _ استخدام القصاص الشعبً لألساطٌر والخرافات كمنطلقات أساسٌة1

 دون إعطاء أهمٌة للواقعٌة والصدق فً التعبٌر عن الواقع االجتماع.

ٌطرح تصورات اجتماعٌة ح قضٌة بالمعنى الّدقٌق, إّنما _ أّن القّصاص ال ٌطر2

فإّن  وسٌاسٌة من خالل شعور نفسً عام, فإن لم ٌكن موضوعها افتراضً

والعجب. ضرب من الخٌال أحداثها ووقابعها  

مع اإلشارة إلى أّن هذه المٌزة ال تنطبق على قصص السٌر, ذلك ألّن هذا       

إّن استخدام قصص الشعبً ٌنطلق من تارٌخ معروف, لذلك فالّنوع من ال

توازن النفسً إٌجاد نوع من الاطٌر والخرافات " ٌستهدف القصاص الشعبً لألس

الطبقات الشعبٌة وتعجز عن تغٌٌره, وبٌن تصّور مثالً  بٌن واقع مإلم تعٌشه

تشعر فٌه الطبقات الشعبٌة باألمان والطمؤنٌنة, ولهذا ٌغدو من الصعب الجزم 

بواقعٌة القّصة الشعبٌة أو عدم واقعٌتها"
1

واإلضافة أن , وقد ساعد على الحذف 

القصص الشعبً لم ٌكن مدّونا, ومن هنا ٌمكن القول أّن القّصة الشعبٌة تنطبق 

ٌّن, وربما " كانت هذه النظرة   على أّي وضع اجتماعً, وال تعّبر عن وضع مع

ٌّز أهداف القّصة  الشاملة لقضاٌا اإلنسان من حٌث هو إنسان من أّهم ما ٌم

"الشعبٌة
2

.  

 

. 17منطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري, ص  التلً بن الشٌخ,ـ ـ 1  

. 18المرجع نفسه, ص ــ  2  
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تعّبر عن هموم اإلنسان  نفسٌةانطالقاتها األولى " الشعبٌة  إذن فالحكاٌة          

واالجتماعٌة, وما ٌعانٌه من وٌالت الظلم والفقر واالضطهاد, محاوال السٌاسٌة 

الحكاٌات, فً قالب  وأسلوب فّنً بذلك التخلّص من هذه المعاناة, متسّترا بقناع 

"جمٌل
1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 22ــ المرجع السابق, ص  1  
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أهّمٌة بالغة فً حٌاة أّي أّمة من األمم, ألّنه جزء من تارٌخها  ًلألدب الشعب      

من اهتمامات  تارٌخ الهامة وحوادثه المتشعبةفوقابع ال إن لم نقل هو التارٌخ بعٌنه

األدب الشعبً الّذي ٌحظى بتسجٌلها, والمتتبع لألدب الشعبً الجزابري ٌجده 

ظلت "ذلكم بها قلٌل ,و رغم حٌن االهتماكثٌرة ومتعّددة فً  ألّن فنونه ,ثرٌا

أشكال التعبٌر األدبً الشعبٌة تمّثل اإلمكانٌة الوحٌدة الّتً استخدمها المجتمع 

لوعً الوطنً فً عاّمة, وعن تطّور ا الجزابري للتعبٌر عن واقعه المباشر

خاّصة سواء فً بداٌة مرحلته أو فً القرن التاسع عشر, أو حالٌا  مختلف مراحله

وقد نضج منذ بداٌة هذا القرن"
1

, فاألدب الشعبً الجزابري بهذه الصورة ٌكون 

لعب دورا بارزا فً حٌاة الجزابرٌٌن قدٌما خاصة ما تعلّق بالقضٌة الوطنٌة, 

تل والصمود فً حٌث اهتّم بتسجٌل أحداثها وتحرٌض الشعب على مقاومة المح

وجه تحّدٌاته, كما اهتّم المجتمع الجزابري بغٌة إصالح حاله من خالل تصوٌر 

واقعه المزري والكشف عن سلبٌاته, وأوجه النقص فٌه ألن الخطاب األدبً 

ال ٌكتفً بنقل المعلومات إّنما ٌعمل على إنتاج وقابع ٌخٌة رالشفوي كذاكرة تا

باره عنصرا من عناصر اإلٌدٌولوجٌة, ولقد اجتماعٌة وحاالت نفسٌة جدٌدة باعت

ٌّزا ممّثال فً الحكاٌة الشعبٌة  عرفت الثقافة الشعبٌة الجزابرٌة أدبا قصصٌا مم

أثر قصصً ٌنتقل مشافهة أساسا, ٌكون نثرٌا ٌروي أحداث  عبارة عن"الّتً هً 

خٌالٌة ال ٌعتقد راوٌها ومتلّقٌها فً حدوثها الفعلً, تنسب عادة إلى لبشر 

ٌوانات وكابنات خارقة تهدف للتسلٌة وتزجٌة الوقت والعبرة"وح
2

 ,               

الجزابرٌة عرفت هذا النوع من القصص الشعبً منذ عهد مبّكر فاألوساط      

أٌن مّثل االحتالل الفرنسً للبالد واحدا من أهم العوامل الّتً أّدت إلى رواج فّن 

عنه من هٌمنة سٌاسٌة وجور اجتماعً,  الحكاٌة الشعبٌة أضف إلى ذلك ما انجرّ 

القصص دوافع إشاعة تلك دوافع الّتً ساعدت علىومن المالحظ أّن أهّم ال  

 

عبد الحمٌد بوراٌو, البطل الملحمً والبطل الضحٌة فً األدب الشفوي الجزابري, دراسات حول ـ  ـ 1

    الجامعٌة, بن عكنون, الجزابر, خطاب المروٌات الشفوٌة, األداء, الشكل, الداللة, دٌوان المطبوعات

.21ـ ـ 22م, ص 1998د ط,   

.185المرجع نفسه, ص ــ  2  

 الحكاية الشعبية الجزائرية :
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على العموم حٌث عاشت األوساط الجزابرٌة مؤساة تارٌخٌة طوٌلة اجتماعٌة 

خاّصة فً  هدمت األوضاع وكان تؤثٌرها العمٌق فً المٌدان االجتماعً قوٌا

قّصة لما كانت تجد فٌها من تعوٌض األوساط الشعبٌة نفسها فلجؤت إلى رواج ال

وتعدٌل وسالح للمحافظة على شخصٌتها, تقول روزلٌن لٌلى وهً بصدد الحدٌث 

سٌواجه إلى أّن الباحث فً نشؤتها ّصة العربٌة الشعبٌة فً المغرب : عن نشؤة الق

متى ابق الّدقٌقة الّتً تحّدد لقلّة الوث, صعوبة كبٌرة فً تحدٌد زمن دخولها المنطقة

إذ هً تعبٌر شفوي  طبٌعة القّصة الشعبٌة نفسها,ضافة إلى إدخلت إلى المغرب 

روزلٌن فً وضع إطار زمنً للقّصة حّددت من  كما اجتهدتمجهول المإلّف, 

ٌّرت وجهة  خالله زمن دخولها المغرب, وهو زمن الفتوحات العربٌة الّتً غ

ٌقّرر بؤّن القّصة العربٌة أن المغرب تغٌٌرا واضحا, وهكذا فإّنه ٌمكن للباحث 

المغرب نتٌجة للفتوحات العربٌة"دخلت 
1

من بلدان المغرب , وباعتبار  الجزابر 

سه ٌمّس قصصها الشعبً وزمن نشؤته.العربً فإّن األمر نف  

خط عام تتمّثل فٌه  وعموما فإّن القّصة الشعبٌة فً الجزابر تتمٌّز "بانتهاج     

نفسٌة واجتماعٌة وثقافٌة تشترك فٌها كّل الشعوب رإٌة إنسانٌة تعّبر عن حاالت 

كما أّن اهتمام القّصة الشعبٌة الجزابرٌة كان منصّبا على الواقع االجتماعً, لذلك 

 ٌمكن الحكم علٌها بالواقعٌة ألّنها تستهدف سعادة اإلنسان وغرس القٌم النبٌلة فً

"عالم ٌطحنه الظلم والحرمان
2

اكل العنوسة, نجد رغبات الزواج ومش, وعلٌه 

التملّك والسٌطرة, وغٌرها من  ًوالرغبة ف قر, والغنى الفاحش, والظلموالف

اللها بناء المواضٌع مّثلت للقّصاص الجزابري منطلقات هاّمة استطاع من خ

ناسب الواقع النفسً واالجتماعً قصصه الشعبً وٌنّوع موضوعاته بما ٌ

ع السٌاسً واالجتماعً األثر القوي وهكذا نالحظ أّن للداف, والسٌاسً الّذي ٌعٌشه

شفوي قد عرفته الشعوب  أدب والبعٌد المدى فً حّث األوساط الشعبٌة على رواج

وقت القمع السٌاسً والتعّسف االجتماعً الّذي ظهر فً تارٌخ العالم" فً
3

. 
 

      

 

  . 39القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً. ص  روزلٌن لٌلى قرٌش,  ــ 1

. 15التلًّ بن الشٌخ, منطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري, ص   ــ 2  

.  222روزلٌن لٌلى قرٌش, القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً, ص  ــ 3  
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وتجدر اإلشارة إلى أّن الحكاٌة الشعبٌة الجزابرٌة مصادرها كثٌرة فً مقّدمتها     

الواقع المعاش, إضافة إلى األمثال الشعبٌة وحكاٌات ألف لٌلة ولٌلة, وكلٌلة 

كسٌرة سٌف بن ذي ٌزن, ودمنة,والسٌر والمالحم الشعبٌة العربٌة الشهٌرة 

المدونة ككتب بن بّطوطة الّتً إضافة إلى الكتب وعنترة بن شّداد, وبنً هالل,

ّجل من خاللها رواٌات وقصص رحالته إلى مختلف البقاع حٌث س وتتحا

" وتتحلّل فٌها, فهذا إلى الحكاٌات الشعبٌة الجزابرٌة  تصلشرت بٌن الّناس وونتا

فً مصادر الحكاٌة الشعبٌة الجزابرٌة, ٌعكس الثّراء الثقافً  محدودالتنّوع الاّل 

ً الّذي حاول أن ٌنهل من كّل المصادر المعرفٌة والثقافٌة من أجل إلنسانها الشعب

ٌُنشؤ لنفسه إبداعا أدبٌا شعبٌا متمّثال فً الحكاٌة الشعبٌة وٌتبّناه, حّتى وإن  أن 

ٌّزانه فإّن تؤثٌره كان عمٌقا فً تربٌة األجٌال الناشبة,  ٌّة تم كانت البساطة والعام

سوى رمز من رموز كثٌرة هً عنوان لثقافتنا فالحكاٌة الشعبٌة الجزابرٌة لم تكن 

"وحضارتنا وتارٌخنا أٌضا
1

.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  222, ص السابق المرجع ــ 1
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عكس تناولنا فً هذا القسم البناء االجتماعً للحكاٌة الشعبٌة وأنظمته الّتً ت     

نسانٌة, الّتً تتفاعل فٌما بٌنها نتٌجة التعاون دور العالقات االجتماعٌة واإل

االجتماعً والترابط األسري والتقارب العابلً, ومن أهّم هذه العالقات المتواجدة 

فً الحكاٌة عالقات تبنى على أساس الزواج أو الصداقة وعالقات المصلحة 

ً العالقات االقتصادٌة والسٌاسٌة.تتمّثل ف  

لحكابٌة التً أدرجناها فً مذّكرتنا ترتبط بالحٌاة فمن خالل المجموعة ا        

االجتماعٌة واألسرٌة فمن الواضح أّن الزواج فً الحكاٌة الشعبٌة من أهّم أسس 

الحٌاة. ولهذا أدرجنا عّدة نماذج منها "ودعة جّناٌة سبعة " و" الحمامة والصٌاد 

سرٌة التً ", كما تعكس لنا الحكاٌات الشعبٌة تفاصٌل عن تآلف المجموعة األ

تتكّون من زوج وزوجة وأوالد وتماسكها كحكاٌة بقرة الٌتامى التً تشٌر إلى 

تالحم أفراد األسرة الواحدة, إاّل أّن هذه العالقات ال تستمّر فً بعض األحٌان  

غٌرة ت عن إخوتها وأّمها, وذلك بسبب الكحكاٌة ودعة جّناٌة سبعة الّتً افترق

تامى والسلوكٌات التً قامت بها زوجة األب ضّد كذلك حكاٌة بقرة الٌ ,والحسد

أبناء زوجها, من جهة محاولة التخلص من ابن زوجها ألّنها لم تنجب الولد, ومن 

جهة أخرى التخلّص كذلك من ابنة زوجها ألّنها جمٌلة عكس ابنتها, وهذا ما 

ٌدعو إلى نشوب نزاع وتفّكم أسري ٌصاحبهما بعض السلوكٌات العنٌفة, مثل 

عذٌب والوصول أحٌانا حّتى إلى القتل, الت  

نستطٌع أن نرى بوضوح داخل هذا النسٌج االجتماعً للحكاٌة ذلك المجتمع       

الفردي الّذي اعتمد نظاما اقتصادٌا واجتماعٌا بسٌطا بساطة حٌاته, الملتصقة 

.معتمدا على جهده فً الرعً والصٌد والفالحة باألرض والطبٌعة  

ٌّر الحٌاة االقتصادٌة "وهذا ما         أنتج سلوكٌات تتغٌر من فترة إلى أخرى بتغ

واالجتماعٌة والعالقات اإلنتاجٌة بٌن األفراد, ولهذا استعملت الحكاٌة الشعبٌة 

"سلوكٌات رمزٌة من أجل التعبٌر عن مواقفها اتجاه الظروف االجتماعٌة
1  

         

,  1والرمزي, لبنان, المإسسة الحدٌثة للكتاب , ط  دٌب شعبو, أحمد , فً نقد الفكر األسطوري ـ ـ 1

.34, ص  2226  

 السلوك االجتماعي في الحكاية الشعبية :
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لتختزل ذلك  واالقتصادٌة, خاّصة تلك العالقات بٌن الفاّلح المقهور وأسٌاد الملك 

والمالحظ  المتسامحذ فقنلواالصراع فً رمزٌن متناقضٌن هما: الذبب المتسلّط 

الرمزي وبالقدرة على  اإلنسان انفرد عن جمٌع المخلوقات بالسلوكهما أّن 

استعمال الرموز والتعامل معها وأّن الرمز بتعبٌر آخر هو الّذي ٌحول اإلنسان 

ًمن مجّرد حٌوان فحسب إلى حٌوان آدم
.

 

وهذا ما أدرج فً حكاٌة القنفوذ والذٌب, اعتمدت الحكاٌة أٌضا على      

على مثل هذا سلوكٌات الشراكة فً العمل الفالحً, " فالحٌاة الواقعٌة قابمة 

كّل ما ٌتّصل بالزراعة من أمور ومن   التعاون, إذ ٌشترك اإلنسان والحٌوان فً

هنا كان للحٌوان دوره المهم فً الحٌاة والمجتمع, مّما ٌظهر فً كثٌر من 

"الحكاٌات الشعبٌة
1 .  

شخصٌات كرموز لتعكس بهم الصراع القابم داخل الوسط  استعملت الحكاٌة     

االجتماعً واالقتصادي الّذي كان ٌزداد بإسا بسب األوضاع السٌاسٌة التً كانت 

فإذا كان الذبب رمز القوة والسلطة فإّن القنفذ رمز الفالح البسٌط سابدة فً البالد 

الحٌوان وله عّدة  فؤهمٌة الذبب فً الحكاٌات الشعبٌة أعتبر فٌها بطال لحكاٌات

.حكاٌات شعبٌة متداولة فً جمٌع المدن والقرى الجزابرٌة  

السلوكٌات االجتماعٌة للحكاٌة تجعلنا نرّكز على الوعً الجماعً وفً ظّل       

هذا األخٌر ٌتحّقق نوع من التوازن واالحترام وذلك ال ٌنشؤ إاّل بإنشاء سلطة 

وتوّجهه صوب أهداف  قاته المختلفةتالزم هذا البناء وتساعده على تنظٌم عال

محّددة تكون لها القدرة على توجٌه والتؤثٌر كالسلطة العقابدٌة فهً من أهم 

فالمعتقد الّدٌنً راسخ فً الوعً النماذج الّتً تكشف عنها الحكاٌة الشعبٌة 

الجماعً, إذ ٌرتبط أبطال الحكاٌة الشعبٌة ارتباطا وثٌقا بالتصورات الّدٌنٌة 

اإللهٌة الّتً تساعد األبطال على االنتصار والّنجاح مثل حكاٌة بقرة كالعناٌة 

الٌتامى تحّدثنا عن تدّخل العناٌة اإللهٌة فً إنقاذ الطفلٌن من الموت بعدما 

. حرمتهما زوجة أبٌهما من األكل  

  

  . 124, ص 2228 ,مصر المحروسة, القاهرة, د ط ,األدب الشعبً وثقافة المجتمع مرسى أحمد, ــ 1
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أّما حكاٌات األولٌاء واألضرحة فتعّد من أهم المعتقدات الشعبٌة الّتً مازالت    

حاضرة فً الّذهن الشعبً الجزابري فهً تسند إلى األولٌاء من األعمال الخارقة 

فً اعتقاداتهم وتحقٌق المعجزات نذكر منها العالقة بٌن الولً والجّن, وتحّدثنا 

الٌتامى أٌضا عن إمكانٌة تحوٌل الكابنات اإلنسانٌة إلى كابنات حكاٌة بقرة 

.حٌوانٌة كتحّول علً إلى غزال  

إلى جانب السلطة العقابدٌة هناك أٌضا السلطة السٌاسٌة مجّسدة فً نوعٌن       

لك المال والّنفوذ ٌمرا امن السالطٌن أو الحّكام, نوع قّدم لنا فً الحكاٌات ظالما جبّ 

ه, أو ٌعارض شإونه باستعمال التفرقة والتوزٌع رض كّل من ٌقف ضدّ له قّوة تعا

بٌن مختلف فبات غٌر العادل للحقوق والواجبات مّما ٌإّدي إلى انعدام المساواة, 

 المجتمع والّنوع اآلخر من ٌخضع حّكامها إلى أحكام السلطة العادلة كحكاٌة

.والخرفان جازٌة  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 222المرجع السابق, ص  ــ 1  



51 
 

 

وفً األخٌر نستخلص أّن الحكاٌة الشعبٌة تتطور عبر العصور وتتناقلها    

األجٌال من جٌل إلى آخر شفوٌا, ٌنتجها الخٌال البشري, نشؤت فً العالم كلّه منذ 

القدم ووصلت إلى الجزابر عبر الفتوحات وهً أنواع الواقعٌة التً تعكس أحداث 

ض ٌطلب حله الّتً من خاللها ٌتحكم المجتمع, اللغزٌة الّتً تحتوي على لعز غام

تمعٌه, النكتٌة التً تحكً نادرة أو مجموعة نوادر بغرض سالراوي فً أذهان م

التسلٌة والترفٌه عن المستمعٌن, كما أّن للحكاٌة عّدة مقومات  أبرزها حبكة 

التؤلٌف الّتً تتمٌز بالتعقٌد, رموز الحكاٌة الشعبٌة الّتً تختلف عن رموز الرواٌة 

كبٌر ٌشمل كّل عناصر الرواٌة, وللحكاٌة أٌضا ممٌزات ٌث ٌكون رمزها بح

أهمها بساطة اتعبٌر, اإلٌجاز فً المعنى, السرد واعتماد الخٌال ,واإلكثار من 

  المغامرات واألحداث.

 خاتمة الفصل األول :



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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 الفصل الثاني: طابع الحكي الشعبي في منطقة مستغانم.

 

 المبحث األّول: عملية جمع القّصة الخرافية وإشكالية تصنيف القصص الشعبي.

 المبحث الثاني: واقع الحكي الشعبي في منطقة مستغانم.

 المبحث الثالث: األثر االجتماعي والنفسي للحكاية الشعبية الخرافية.
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مقدمة الفصل: أدرجنا فً هذا الفصل مجموعة مباحث تمثلت فً إشكالٌة الجمع 

عرؾ ٌوالتصنٌؾ, التً تناقضت نظرا لتشابه القصص, ألّنها فن شفوي ال 

ٌّننا شروط   مصدره بل, كما تحدثنا عن مفهومها لدى اإلنسان المستؽانمً وب

رواة, وأبرزنا األثر النفسً واالجتماعً الذي تتركه لدى الفرد, ومختلؾ ال

  التً تناولتها هذه األخٌرة.الوظابؾ والمواضٌع 

 

 1 ــ عملية جمع القّصة الخرافية:

فكّل ٌروي حسب مزاجه,  وجدنا متناقضات كثٌرةخالل عملٌة الجمع من     

والؽرٌب فً األمر أن  صلاألّري عن القصص األقرب ومن هنا وجب التح

القصص وإن تناقضت فً السرد إاّل أّن األسلوب واأللفاظ تملك من القّوة والجمال 

ما ٌثٌر االنتباه , وتجدر اإلشارة إلى أّن القاص أو الراوي نجده من الشٌوخ 

والكبار فً الّسن وحٌن نسألهم عن أصل القّصة ومصدرها ٌجبون بأّنه لٌس هناك 

.القّصة بٌن األجٌال فً وقت واحد ٌع ذكر اسمه, بل تنتقلإنسان محّدد ٌستط  

 جمعاتالّذٌن ٌلتقون بالّناس فً األسواق والتوكذا وجود الّرواة الجّوالٌن       

فٌنقلون لهم أخبار البالد والعباد بطرٌقة الخٌال واستحضار الجّن والؽول, والّتً 

ٌّقة والمرتبطة كانت تلقى صدى واسعا عند أوساط الشعب وهذا لعقلٌتهم  الض

والسحرة  بالؽبٌات وجهلهم ألمور دٌنهم, وإٌمانهم باألولٌاء الصالحٌن والمشعوذٌن

ٌجب االعتقاد به,  رافٌة بالّنسبة لهم واقعالدرجة الّتقدٌس, فأصبحت الحكاٌة الخ

ورّبما كان هذا دافعا لنا لتفسٌر تماسك أفراد الشعب فً القرى الّنابٌة فً المنطقة, 

وا علٌها والّتً ال تكاد تخلوا بم وتقالٌدهم ومعتقداتهم الّتً نشهذا لتمّسكهم بعاداته

ٌعٌشون هذا تهم, فهم كّل حكاٌاتهم وحّتى حٌامن الّطابع الخرافً الّذي ٌصبػ 

 الخٌال والوهم وكأّنه واقع وحقٌقة طالما لم ٌعّكره أي كابن.

تعٌش  فهً عمر الّسامع, ارأخذ بعٌن االعتبت اإلشارة إلى أّن الحكاٌةٌجب        

 

بتصّرؾ .  ــ 1  

 طابع الحكي في منطقة مستغانم :

 عملية جمع القصة وإشكالية تصنيف القصص الشعبي :
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وٌستخدمنها باستمرار فً بٌن أوساط الّنساء والعجابز خاّصة, ألّنهّن ٌحفظنها 

تربٌة أوالدهن من بنٌن وبنات, فنجد الّصؽار ٌلتّفون حول أّمهاتهم وجّداتهم من 

الّذي  الّسحري والمجهولسّن الرابعة أو أّقل إلى الرابعة عشر مبهورٌن بالعالم 

     .دٌقٌُنسج فً أسلوب جّذاب ال ٌدع مجاال لعدم الّتص

والّتعلٌمً, فاألّم أو الجّدة القاّصة هنا لٌس وهنا ٌدخل العامل التربوي      

ٌّنة للّسامع, وهً إرساء معالم الخٌر  ؼرضها القّص فقط بل ترٌد إٌصال فكرة مع

فً الّنفس فالخٌر دابما ٌنتصر والشّر عمره قصٌر وإن طال به الّزمن وبهذا فإن 

ال ثّم بعد ٌجعتبار بعدا تربوٌا اجتماعٌا فً تربٌة األاالعملٌة القّص تأخذ بعٌن 

سّن الرابعة عشر نالحظ فً هذه المناطق خاّصة النابٌة من والٌة مستؽانم ظاهرة 

الفتى و  الفصل بٌن الذكور واإلناث ألّنها سّن حرجة فالفتاة تبلػ سّن الّنضج

كذلك, وتبدأ رحلة أخرى مع القصص الخرافً فالفتاة تتعلّم من أّمها قصص 

التربٌة الحسنة ألّنها ستكون امرأة المستقبل, الّصبر والوفاء وإرساء الخٌر و

والفتى ٌذهب إلى جماعة الّرجال مع أبٌه للتعلّم من قصص البطوالت كٌؾ ٌواجه 

 األخطار وأهوال الحٌاة بحكمة وعزٌمة.

     2 ـــ إشكالية تصنيف الحكايات الشعبية:

ٌّنالحكاٌة الشعبٌة  ّن تصنٌؾإ     اإلشكاالت التً تعترض  فكثٌرة لٌس باألمر اله

البناء الحكابً  هذا ألنّ و الباحث أثناء بحثه أّولها المتعلّقة بالمصطلح نفسه,

من المشاكل  ك ُعّدت مسألة تصنٌؾوبذل"تتشابه فً معظم القصص, واألحداث 

"تعترض الدارس لهذا النوع من أشكال التعبٌر الشعبً ًاألساسٌة الت
1

.  

وقد أشار الكثٌر من الباحثٌن إلى هذا اإلشكال من بٌنهم نبٌلة إبراهٌم التً       

أحدها ٌقوم على أساس شعرت بهذه الصعوبة حٌث أشارت إلى تصنٌفٌن 

المحتوى والموضوع والثانً على أساس النوع الّذي َذكرْت من أمثلته الحكاٌة 

من خالل تقسٌمه  تندفوم األلمانً ٌم هو تقسٌالشعبٌة, ولكن اعتبرت أحسن تقس

 القصص الشعبً إلى أنواع وهً: الفابوالت المٌثٌولوجٌة, حكاٌات السحر, 

 

  .63,  ص مٌدانٌةدراسة  عبد الحمٌد بوراٌو, القصص الشعبً فً منطقة بسكرة,ــ  1
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الخرافات البٌولوجٌة, فابوالت الحٌوانات, حكاٌات أصول القبابل والشعوب, 

.فابوالت أخالقٌةت هزلٌة خرافٌة, حكاٌا  

وقد فوجبت لٌلى قرٌش بأنواع هابلة من القصص الشعبً أثناء دراستها       

للقّصة الشعبٌة الجزابرٌة فاقترحت تصنٌفا اعتمدت فٌه على ثالثة عناصر هً: 

ه سعٌها فً اإلطالع علٌه, ومنه الطوٌل حجم القصص الشعبً الّذي أتاح

والقصٌر, الفكرة الربٌسٌة الّتً هً مدار للحوادث السردٌة, الشخوص المناط بها 

وتضرب الباحثة نبٌلة إبراهٌم مثاال لتوضٌح ذلك مضمونه أّن فً عملٌة الّسرد, 

اإلنسان مثال ٌخشى الظالم وٌحّب ضوء الّشمس لذلك فهو ٌقّدس الشمس وٌعّدها 

لهة, فً حٌن أّنه ٌعّد الظالم كابنا شّرٌرا حٌث ٌتصارعان فٌما بٌنهما لتنتصر آ

الّشمس مع كّل مطلع وتشبه عملٌة اإلخراج هذه الحلم الّذي ٌخرج ما فً الّنفس 

, وٌعتبر سعٌدي محمد من من دوافع الخوؾ والرؼبة فً شكل صور ورموز

على  سته للقصص الشعبًالمهتمٌن أٌضا بإشكالٌة التصنٌؾ حٌث اعتمد فً درا

األول ٌعتمد على العناصر الداخلٌة المختلفة كاألبطال والخوارق  تصنٌفٌن هما:

واإلخالص والجّن والحٌوان, والثانً ٌعتمد على العنصر الموضوعاتً كالحّب 

زعة بتعاد عن المحاور الكبرى للنصوص الشعبٌة ذات النّ الوالكراهة, وا

  االجتماعٌة أو السٌاسٌة......

الحكاٌة بأنواعها: الشعبٌة, الخرافٌة, واألسطورٌة تبقى أصنافا "وعموما فإّن     

هو نتاج إبداع شعبً عّبر عن روح الشعب ومتطلّباته  لنوع سردي حكابً واحد

"فً مرحلة ما
1

, أضؾ إلى ذلك أنواع أخرى حّتى وإن تعّددت اتجاهاتها 

وتنّوعت أصنافها فإّنها تعكس مدى اهتمام الباحثٌن بالحكاٌة عموما والحكاٌة 

كما تبقى هذه التصنٌفات ورؼم كثرتها تمّثل مجموعة من الشعبٌة خصوصا 

أمام  القواعد واالستنتاجات سّهلت العمل أمامنا وال زالت تمّهد طرٌق الّدراسة

 الّتصنٌؾ حسب الموضوع وهناك أٌضا ,الباحثٌن فً مٌدان القصص الشعبً

كالّتالً: وكذا سٌر الحكاٌة وشخصٌاتها وهو  
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 أ ــ حكاية الغول:

ؼالبا وهً مجموعة من الحكاٌات تظهر وهً مجموعة من الحكاٌات تظهر       

مؤّنثة أي الؽولة وهً شخصٌة أساسٌة فً قرابة سبع حكاٌات من خالل العنوان 

فقط, وأّما فً المتن فهً حاضرة فً أكثر من ذلك وتظهر الؽولة أحٌانا شّرٌرة, 

ٌّة, ماكرة,تحاول بشّتى الّطرق البحث عن ؼذابها من بنً البشر , لكّنها ُتقتل فً ذك

ٌّبة ؽولة""حدٌدوان والالّنهاٌة مثل ما حدث ؾ حكاٌة  , فً حٌن تكون أحٌانا ط

 ومسالمة خاّصة إذا عرفت نقاط ضعفها.

   ب ــ حكاية الحيوان:

وعندما نقول حكاٌة الحٌوان فٌمكن أن تكون الحٌوانات هً الشخصٌات        

المحّركة لكامل الحكاٌة وتسمى الحكاٌة فابوال, وهً الحكاٌة الخرافٌة الّتً تخلع 

 خلقً وفً هذا الّنوع على الحٌوان خصابص بشرٌة, أو هً حكاٌة ذات مؽزى

مح البشرٌة والتعلٌم بالّدرجة ها مالٌتلعب الحٌوانات أدوار الحكاٌة, وتبدو عل

األولى, وفً المجموعة نجد هذا النوع من القصص محصورا جّدا وهً : قّصة 

باالشتراك "القنفوذ والذٌب", وٌوجد أٌضا حكاٌات ٌكون الحٌوان من شخصٌاتها 

والٌة  ًمثال: حكاٌة "الحطاب" وؼٌرها من الحكاٌات المتداولة ف اإلنسانمع 

  الفصل الثالث. ها فًانجمعمستؽانم الّتً 

 ج ــ حكايات الجان:

وهً محدودة أٌضا حٌث ٌكون فٌها الجان أحد الشخصٌات المساعدة أو "        

الملخص نجد حكاٌة الصٌاد  ًالربٌسٌة وفً المجموعة الّتً جمعناها ووضعناها ف

"والحمامة, حٌث الحمامة هً الجّنٌة وؼٌرها
1

.  

 د ــ حكايات السحر:

ٌّر مجرى األحداث فٌها بالّسحر وؼالبا تكون شخصٌة           وهً حكاٌات ٌتؽ

 الستوتة هً الفاعلة أي تساهم فً سحر الفتاة الجمٌلة ؼٌرة, أو بأمر مّمن ٌضمر 
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مثل "بقرة الٌتامى" و " ودعة البدعة جناٌة سبعة ", أّما بقٌة القصص فإّن الشّر 

و أّن الخٌال ٌلعب دورا كبٌرا فٌها وتتشّعب مواضٌعها من بحث أهّم شًء بها ه

عن أهل, أو حّل لؽز أو ؼٌرها من المواضٌع الّتً لقلّة ما عثرنا علٌها ال تصلح 

وهنا نوّد أن نشر إلى أمر لفت انتباهنا وهو تشابه بعض "ألن تصّنؾ على حدا, 

فتسابلنا كٌؾ وصلت القصص التً جمعناها مع قصص بعض الّدول األخرى, 

هذه الحكاٌات إلٌنا؟ ومن قام بنقاها؟ وكٌؾ وصلت إلى الفبة البسٌطة من 

"؟الشعب
1

.  
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 واقع

الشعبٌة فً منطقة البحث مستؽانم نقصد بواقع الحكً الشعبً حال الحكاٌة        

أو باألحرى مكانة الحكاٌة الشعبٌة فً المنطقة فً ظّل وجود فنون أخرى كالمثل, 

وقد استطعنا أن نرصد هذا الواقع , الملحون وؼٌرها........ اللّؽز, والشعر

 بمساعدة أمرٌن اثنٌن هما:

ٌة الشعبٌة فً _ طرحنا على أنفسنا مجموعة من اإلشكاالت المتعلّقة بالحكا1

وماذا تمّثل الحكاٌة المستؽانمً؟  ًٌحكً اإلنسان الشعبالمنطقة كقولنا مثال: لماذا 

الشعبٌة له؟ ومن الّذي تخّول له وظٌفة الحكً؟ أم الجمٌع ٌستطع أن ٌحكً؟ وهل 

للحكاٌة المستؽانمٌة زمن تحكى فٌه أم كّل األزمنة مواتٌة للحكً؟ فما هو واقع 

منطقة مستؽانم ٌا ترى؟الحكً الشعبً فً   

 1 _ اإلنسان الشعبي المستغانمي ومفهومه للحكاية الشعبية:

ٌعتبر القّص الشعبً واحدا من أكثر أشكال التعبٌر بروزا فً ثقافة المجتمع       

ال السوق, المقهى , الشعبً بمستؽانم ألّنه ٌروى فً مختلؾ التجمعات الشعبٌة, مث

ّثل القصص الشعبً الفن األكثر تداوال بٌن شرابح والبٌت خاّصة كما ٌم الّدكان,

المجتمع حٌث ٌنتقل من الكبٌر إلى الصؽٌر ومن الجّدة والجّد ومن األب واألم " 

 كما ٌتنقل بٌن فبات العمر المختلفة فً التجمعات الّتً ٌتقارب أعضابها فً العمر,

 والشٌوخع األطفال والشباب مثل ما ٌقع فً تجمعات سكان الحً عندما ٌجتم

ق الحضر عن طرٌ , كما ٌنقل من البادٌة إلىكذلك فً تجمع العمل التطوعًو

."ا بعد إلى مقٌمٌن فً الحضر ..أنصاؾ الرحل واللذٌن ٌتحولون فٌم
1

فمجاالت , 

تتناقله الجماعة الشعبٌة فً مستؽانم فً كّل األماكن عن القصص الشعبً واسعة "

طرٌق المشافهة, وأحٌانا باستخدام المدوّنات, فقد ارتبط اإلنسان المستؽانمً 

"اإلنسانٌة لهبالحكاٌة الشعبٌة ألّنها مّثلت شكال من أشكال الؽرٌزة 
2

, حٌث أّنها  

 

 

.33عبد الحمٌد بوراٌو, القصص الشعبً فً منطقة بسكرة, دراسة مٌدانٌة, ص  ـ1  
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  ر إذ صاتفصح أسمى مشاعرها وأحاسٌسها كما مثلت الحكاٌة أدب الشعب 

للتنفٌس عن خلجاته....  نجعألّنها الطرٌقة األ سان الشعبً ٌمل إلٌها من ؼٌرهااإلن

ونسٌان آالمهم تخفٌفا من حّدة الضؽوط الّتً عانت وهً فً الّنهاٌة وسٌلة للتسلٌة 

.منها طبقات الشعب الكادحة  

تتداولها الجماعة فً والٌة  رصدنا جملة من المصطلحات الشعبٌة الّتًو     

إذ هً : لفظة تطلق فً المنطقة على  المحاجيةمصطلح مستؽانم والّتً منها 

وهً مأخودة من أصل حجا: حجا , الحكاٌات الشعبٌة باللّهجة المحلٌة المتداولة

بالشًء, حجا ظّن به وهو به حجٌا أي مولع به, قال األزهري عن الفّراء: 

ٌَهمز تمّسكت به ولزمته, قال ابن زٌد:  ٌُهمز وال   حجبت بالشا: وتحّجٌت به 

اين  ن  ا ض  ئ  ج  ح   ه  ف  ن  أ  ب   ن  أ  ك  و                   ير  ص  ي ق  ت  ن  وم  الم   ه  ف  ن  أ   يف   ق  ل  ط  أ    

 أباألمر فرح به وحجأت باألمر فرحت به, وحجا بالشٌا وحج حجا"و        

 "جأً تمّسك به ولزمهح
1

 .  

الجماعة الشعبٌة فً منطقة مستؽانم لّما أطلقت مصطلح المحاجٌة على "إّن      

الحكاٌة الشعبٌة لم ٌكن من قبٌل الصدفة أو ما شابه, وإّنما لدواعً خفة قد أفصح 

عنها التعرٌؾ اللّؽوي السابق لمصطلح المحاجٌة والمتعلّق أساسا بالّتسلٌة, فولع 

ٌّاه ٌفصح عن سبب  اإلنسان المستؽانمً بهذا الفّن األدبً وتمّسكه به ولزومه إ

ق بأمور أخرى كالوظٌفة الترفٌهٌة للحكاٌة الّتسمٌة, كما نجد الموضوع متعلّ 

"ً تعالجها الحكاٌة الشعبٌةالشعبٌة مثال باإلضافة إلى تنّوع الموضوعات التّ 
2
.  

وولع اإلنسان المستؽانمً بمثل هذا الّنوع من الّثقافة السردٌة ناتج عن ؼلبة       

لهذا نجد  فٌها, إذ الشعوب مفطورة على معالجة واقعها عن طرٌق الخٌالالخٌال 

ر ٌالحكاٌة الشعبٌة أو المحاجٌة أكثر الفنون وأقدرها على االستٌعاب والهضم, ؼ  

 

 

. 271, ص 2773, 1, مج1ابن منظور, لسان العرب, طـ ـ 1  
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 ًالخرافٌة ذات الطابع الخٌالأن اإلنسان الشعبً فً المنطقة ال ٌفّرق بٌن الحكاٌة 

ٌن الحكاٌة األسطورٌة الّتً تتناول الخوارق والحكاٌة الشعبٌة الّتً لها صلة وب

.ٌها الطابع الخرافًبالواقع وال ٌؽلب عل  

ٌّنة من مجتمع البحث وجدنا معظمهم ٌفّضل الحكاٌة "و      بعد إطالعنا على ع

بل  سردها ًتستؽرق زمنا طوٌال فالطوٌلة ذات األحداث المتشابكة والّتً قد 

ٌمكنها أن تستؽرق زمن الّسهرة كلّه دون أن تحّس الجماعة بالّتعب والّنعاس ألّن 

ٌُفّضلون الحكاٌة ذات الّطابع الخٌالً,  خٌال الحكاٌة الجانح ٌستهوٌهم, لهذا تجدهم 

ً وأحالمهم من خاللها كما تحّقق هً األخرى أشٌاء خفٌة ف فهم ٌحّققون أمانٌهم

أنفسهم, وهذا ما جعلهم ٌؽضون الّنظر عن جنس الشخصٌات الحكابٌة سواء كانت 

, مّثلت فً السابق ما تمّثله لنا إنسانٌة أو حٌوانٌة ألّن الحكاٌة على حّد تعبٌرهم

فكما ال ٌمكننا تفوٌت وال حلقة من نحن الٌوم المسلسالت التلفزٌونٌة المتنّوعة 

وال حدث من أحداث الحكاٌة  ابق من تضٌٌعحلقاتها, لم ٌتمّكنوا من فً الس

الشعبٌة شرٌطة أن تكون ألفاظها محترمة, بحٌث ٌستطٌع كّل أفراد العابلة أن 

"ٌجتمعوا حولها وٌستمعوا إلٌها
1

.  

وما شّد اإلنسان الشعب أكثر للحكاٌة الشعبٌة, ارتباطها بواقعه الٌومً من     

والمحسوبٌة والٌتم وقسوة  خالل موضوعاتها االجتماعٌة الّتً تمّسه كالفقر, الظلم

زوجة األب... وؼٌرها من المواضٌع االجتماعٌة ففً الوقت نفسه اتخذ القاّص 

, بنشر الخٌر المطلق فٌه وإزالة كّل من هذه الحكاٌات وسٌلة إلصالح المجتمع

ذاته, وهو بمقدار ما ٌحّقق عن طرقها ذاته, العوابق الّتً تحّد الفرد من تحقٌق 

والمشاعر وفً ٌجد فٌها تحقٌقا لتواصله مع اآلخرٌن ومشاركتهم فً األحاسٌس 

.أسلوب التعبٌر عنها  

لمدرسة األولى الّتً اكما مّثلت الحكاٌة الشعبٌة لدى المستؽانمٌٌن سابقا       

ٌتلقى فٌها الّصؽار أصول التربٌة ومن خاللها تنموا عقولهم ومقدراتهم العقلٌة, بل 

الشجاعة فً نفوس الّصؽار وتدفع الخوؾ  أٌضا, ألّنها تزرع لوكهموٌتحّسن س

 عنهم كما تعطٌهم تفسٌرات مقنعة للموجودات المحٌطة بهم, فهذه التفسٌرات 
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لنا أهّمٌة الحكً الشعبً فً المنطقة من خالل الّدور الفّعال الّذي تؤّدٌه تعكس 

الّصؽار الّذٌن سٌمّثلون الحكاٌة داخل األوساط الشعبٌة, كما أن توجٌهها لألطفال 

ٌثبت مدى و خاللهاالّتً ٌنهض بها وٌزدهر من فٌما بعد عماد المجتمع وركٌزته 

.التفكٌر العقالنً الجاد للمستؽانمٌٌن اتجاه مستقبل أبنابهم  

وقد لعبت الحكاٌة الشعبٌة المستؽانمٌة دورا بالػ األهمٌة خصوصا فً وقت     

الثورة حٌث شّكلت عامال مهّما فً نفوس المستؽانمٌٌن من خالل دعوة 

المستعمرٌن من جهة وبواسطتها الّشعب إلى الجهاد ومقاومة القّصاصٌن 

ألّن استقراء التراث " والمحافظة على مقّومات الشخصٌة القومٌة من جهة أخرى 

ٌكشؾ لنا عن وجود بعض نماذج من هذا التراث الشعبً لدى كّل الشعوب قد 

السٌاسً والثوري بالنسبة لفترة بعٌنها من الزمن فً بٌبة بعٌنها " 
1

.  

بٌة حول القصص الشعبٌة ودورها أثناء الثورة كما أّن حدٌثنا مع الجماعة الشع    

التحرٌرٌة زادنا اهتماما بهذا اللّون الشعبً, ورّسخ فً أذهاننا فكرة هامة 

السالح فقط بل كان بالكلمة الشعبٌة لم ٌكن بمضمونها أّن الجهاد ضّد فرنسا 

ا فً الدارجة والمجّسدة فً الحكاٌة, وعموما فإّن الحكاٌة الشعبٌة قد أثبتت وجوده

جمٌع  منطقة مستؽانم من خالل جملة من الوظابؾ الّتً أّدتها اتجاه المجتمع من

  .جوانبه الثقافٌة

إّن األمر الّذي لفت انتباهنا أثناء خروجنا لمٌدان البحث هو نزوع الفرد       

المضبوط ألوقات حكٌه  المستؽانمً إلى الحكً بصورة ملفتة لالنتباه, واختٌاره

حٌث تظهر أؼلب الحكاٌات بعد وقت العمل, ٌمأل من خاللها الفرد وقت فراؼه, 

وٌدفع عنه الشعور بالملل خاّصة فً لٌالً الّشتاء الباردة الطوٌلة, أٌن تجتمع 

وإعمال الفكر لحّل ألؽازها العابلة بصؽٌرها وكبٌرها لالستمتاع بسماع الحكاٌات 

ٌة المتوقعة ألحداثها حٌث ٌنتقل من عالم ٌحكمه منطق الحٌاة العملٌة والتنّبؤ بالّنها

ٌّز بالؽرابة والفعل والجّدٌة لاللتحاق  بمنطق مؽاٌر ال ٌخضع لنفس القواعد, ٌتم

الخارق, وٌرمً إلى اإلدهاش ومعاٌشة مختلؾ المواقؾ المتناقضة والقوى 

.المتصارعة  

     

عّز الّدٌن اسماعٌل, القصص الشعبٌة فً السودان, دراسة فً فّنٌة الحكاٌة ووظٌفتها الهٌبة ـ ـ 1

. 189,  ص 1971المصرٌة العامة للتألٌؾ والنشر, القاهرة, د ط ,   
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خالصة القول فإّن الحكاٌة الشعبٌة المستؽانمٌة أبدعها اإلنسان المحلًّ       

وٌلّبً رؼباته النفسٌة والبٌولوجٌة, بل ومن للمنطقة لٌرسم من خاللها معالم حٌاته 

خاللها استطاع الفرد المستؽانمً أن ٌحافظ على رموز هوٌته المتمّثلة فً اللّؽة 

 والّدٌن والوطن.

 2 ــ شروط راوي الحكاية الشعبية:

والحاكً شٌبان متالزمان ال ٌمكن الفصل بٌنهما أبدا فالحكاٌة ُوجدت  الحكاٌة     

لسانها أو صوتها الّذي  حقٌقةالهو فً  الّذي  بواسطة راوٌها لخدمة مستمعٌها

ٌخبرنا بواقعها كما ٌمّثل هذا األخٌر طرفا مهما فً انتشار القّصة الشعبٌة 

ورواجها فً األوساط الشعبٌة, إذ تجدر اإلشارة إلى أّن " أربعة عوامل تلعب 

لمكان, الزمان, دورا هاما فً رواج القّصة الشعبٌة وتحرٌرها المحلًّ وهً: ا

أّما العامل الثالث فهو الراوي, الّذي ٌعتمد فً , والراوي, والمجتمع )..........(

, ماّدته على األقاصٌص الّتً تناسب ذوق سكان البالد والفترة التارٌخٌة الحالٌة

.."ذاكرته ودّقة لؽته وؼرضه الخاص.فٌضٌؾ وٌعّدل حسب سعة خٌالٌة وقّوة 
1.  

إذن نجاح الحكاٌة متوقؾ على راوٌها الّذي من الواجب أن ٌتوّفر على         

فالراوي قبل أن ٌروي شٌبا  شروط هً فً الحقٌقة فّنٌات لعملٌة القّص الناجحة"

ٌجب أن ٌكون ممتلكا لما ٌمكن أن نسّمٌه الملكة الروابٌة, ونعنً بذلك إجماال 

المعرفة الضمنٌة للنموذج الروابً"
2

وي للقّصة الشعبٌة من ناحٌة , فهضم الرا

مضمونها وأحداثها ٌسّهل علٌه نقلها إلى جمهور المستمعٌن دون تكلّؾ أو جهد 

خاّصة وأن جمهور القّص ال ٌكتفً بمجّرد االستقبال بل هو طرؾ مشارك وفّعال 

ٌّا له المكان المناسب , القص فً عملٌة فالجماعة هً الّتً تختار الراوي وته

وتمّكنهم من  لكّل أفراد الجماعةهل علٌه عملٌة إٌصال صوته وٌلتفون حوله لتس

مالمح وجهه وهم الّذٌن ٌقترحون علٌه القّصة  اتبٌرمالحظة إشاراته وتع

.المرؼوب سماعها  

 

 

.176ــ  175روزلن لٌلى قرٌش, القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً, ص ــ  1  

.34فً منطقة بسكرة, دراسة مٌدانٌة, ص  عبد الحمٌد بوراٌو, القصص الشعبًـــ  2  
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وقد ٌقع الّنقاش بٌن الّراوي وأعضاء الجماعة فٌما بٌنهم حول القّصة      

المرّشحة لذلك نجد أنفسنا نفّضل سماع الحكاٌات الشعبٌة من أفواه الرّواة كبار 

لتً عرضهم للقصة االسّن العتقادنا بأّنهم أصحابها الّذٌن أبدعوها كما أّن طرٌقة 

ٌّة أحداثها ونتأّثر بهاتحوي نوعا من البراعة تجعلنا نسلّم بواق .ع  

وتجدر اإلشارة إلى أّن الراوي فً األوساط الشعبٌة تطلق عله أسماء عّدة      

وؼٌرها من القوال والخراّف, المّداح و الراوي, والقّصاص والحاكي, فهو 

" فالقوال والخراؾ مثال ؾ باختالؾ الوظٌفة الّتً ٌؤّدٌها, الّسمات الّتً تختل

ٌستعمالن فً المناطق الّصحراوٌة وأسواق القرى, أكثر مّما ستخدمان فً المدن, 

ة, حضأّما المّداح فهو ٌمدح وٌأتً بالشعر الملحون أكثر منه بالقّصة النثرٌة الم

..".قًالقّصاص الحقٌهو لٌصطحب أقواله, لكّنه فً األصل ر ٌوٌنقر على البند
1

 

ٌهّمنا بقدر ما تهّمنا الوظٌفة ؾ فً تسمٌات الراوي وأسبابه ال هذا االختال      

الّتً ٌؤّدٌها, وانعكاساتها على المجتمع ألّن دور القاّص أو الراوي ٌبقى مهّما فً 

 صقل حٌاة األجٌال باعتباره المعلّم األول فً حٌاتهم.

إّن لفظة " القّصاص" ولفظة " حاكً" هما األكثر شٌوعا فً منطقة مستؽانم       

سواء فً   الشعبٌة للّناس الحكاٌات حٌث تطلقان على الشخص الّذي ٌقّص وٌحكً

األماكن الّخاصة كالمنزل والحً أو األماكن العاّمة كاألسواق والمقاهً, وأماكن 

عبٌة صؽٌرها وكبٌرها حول الحاكً العمل الجماعً, حٌث تلتّؾ الجماعة الش

فمن ٌستطٌع أن ٌأخذ لنفسه مكانا قرب راوي وكلّهم شؽؾ فً سماع القّصة 

الحكاٌة هو سعٌد الحظ, وتذهب الرواٌة وهً بصدد الحدث عن راوي الحكاٌة 

الشعبٌة, إذ لٌس كّل من هّب ودّب ٌستطٌع أن ٌحكً بل جمهور المستمعٌن هو 

.إلخ..فً القرٌة أو الحً أو السوق. در أداَء واألكثر شهرةالّذي ٌختار الحاكً األق  

ع أحداث الحكاٌة ومن عالمات الكفاءة والقدرة على الراوي أن ٌلّم بجمٌ        

ٌّز بالجرأة وعدم الّنسٌان وبأن ٌجعل الجماعة تستجٌب له  وال ٌقطع بٌنها, كما ٌتم

الّذي نجده دابما " أكثر  و  تصّدق كّل كلمة ٌقولها فهذه صفات الراوي المحترؾ  

 

 

.119روزلن لٌلى قرٌش, القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً, ص ــ  1  
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حرصا على مراعاة مزاج الجماعة ورؼباتهم فهو ال ٌشبع هواٌة ونزعات فً 

ؼٌر المحترؾ إّنما هو ٌؤّدي عمال البد نفسه فقط عن طرٌق الرواٌة مثل الراوي 

الّناس الموّجه إلٌهم هذا العمل لٌقبلوه وٌحوز رضاهم فٌضع فً من أن ٌتملّق 

حسابه أّنه كلّما أجاد فً األداء وقّدم ما ٌالبم مزاج جمهوره جذب عددا أكبر من 

الّناس"
1

.  

عموما فإّن  راوي الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة مستؽانم ٌمّثل طرفا مهّما فً       

ٌته ٌتسلّل إلى نفوس مستمعٌه وٌجلب رواج الحكاٌة وانتشارها ألّنه وبعبقر

انتباههم واهتمامهم, فبإمكان الراوي الّتأثٌر على المستمع للوصول إلى حّد البكاء 

, كما أّن األطفال بمثل الحكاٌات الّتً تتناول مواضٌع الٌتم, وقسوة زوجة األ

الصؽار ٌصّدقون ما ٌحكى لهم أّنه وقع بالفعل فً زمن مضى وأّن شخوص 

مثل الجّن والؽول والسحرة هم موجودون فً مكان ما فً هذا العالم, لذلك القّصة 

نجد األّمهات تستخدمن هذه الفكرة, أي وجود الجن والسحرة لتخوٌؾ أبنابهم 

ٌّد إلى أوامرهم, فرواٌة القصص الشعبً فً مستؽانم  وإجبارهم على طاعتهم والتق

الزمن " تحّولت من لكن وبمرور  كانت تخّص صنؾ الّنساء خاّصة العجابز

الّنساء إلى الرجال كما أّن مجتمع القّص لم ٌعد ٌتكّون من األطفال الّذٌن ٌجلسون 

"حول جّداتهم ومربٌاتهم بل أصبح ٌضّم الرجال والشباب
2

.  

إّن انتقال رواٌة القصص الشعبً فً منطقة مستؽانم من النساء إلى الرجال      

تعكسه أسباب ٌأتً فً مقّدمتها: أّن طبٌعة المجتمع المستؽانمً محافظ الّتً تمنع 

االختالط بٌن الجنسٌن, كما كان الحال فً السابق أضؾ إلى ذلك طبعة المرأة 

ومها البٌت واالهتمام بكّل مستلزماته الّتً توصؾ ببنت الّدار المقصود بها لز

فً حٌن ثقافة  وعدم الخروج منه إاّل للضرورة األمر الّذي جعل ثقافتها محدودة

الرجل المستؽانمً واسعة وذلك راجع لطبعة حٌاته الّتً تستدعً التنقل من مكان 

آلخر, ومخالطة أجناس متنّوعة, لذلك تجدنا الٌوم نادرا ما نستمع إلى حكاٌة 

فٌة من أفواه الّنساء العجابز فً حٌن مكننا أن نستمع إلى الكثٌر من الحكاٌاتخرا  

 

.49عبد الحمٌد بوراٌو, القصص الشعبً فً منطقة بسكرة, ص ـ ـ 1  
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سؤالنا إحدى الراوٌات إذا فعند , ذات الطابع الواقع من طرؾ جماعة من الرجال

كانت تجلس بن أحفادها وتحكً لهم الحكاٌات كما كانت العادة فً الزمن السالؾ, 

أجابت بعبارة تتسم بالواقعٌة وقالت "نحكو على همومنا " ومعنى هذا أن الواقع 

الّذي ٌعٌشه الشعب الٌوم لم ٌعد ٌسمح برواة الحكاٌات ذات الطابع السحري التً 

ثناها فً تراثنا, ألّن وسابل اإلعالم من تلفاز ورادٌو وؼٌرها قد ألفناها وور

استلمت المهمة, فكٌؾ سٌكون للحكاٌة الشعبٌة البسٌطة  الّتً استطاعت أن تلّم 

ًّ والقرٌة قدٌما تطور جّدا البقاء فً هذا الزمن الرقم الم شمل األسرة والح

ٌّر فً نفس الوقت,  شعبٌة من ً تعٌشها األوساط الكما أّن الحٌاة المرٌرة التّ والمح

ترّدي وتدّنً لألوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة وؼٌرها هً فً حّد ذاتها حكاٌات 

 لكّنها واقعٌة تستدعً النظر فٌها بتمّعن.

 3 ــ زمن حكي الحكاية الشعبية:

الحكاٌة الشعبٌة هً الفّن األكثر ظهورا فً ثقافة اإلنسان الشعبً المستؽانمً      

من األنماط األكثر تداوال واألكثر تنّوعا " نظرا لمرونة شكلها أو باألحرى  ألّنها

فهً ال تلتزم بحدود شكلٌة دقٌقة كما لٌست معنٌة بالعبارة النمطٌة  لعدم استقراره

ٌّن  تروى فٌه, وال ترتبط بمناسبات  ٌّد بوقت مع الّتً تسبق الحكً وتتلوه وال تتق

فً أن ٌستمع لها شخص واحد فً أي كبٌرا وٌك جمهورا معٌنة كما أّنها ال تتطلب

مكان." و زمان
1

 

     
البسٌطة للحكاٌة الشعبٌة خّولت لها أن تكون فّن الجماهٌر  "إّن هذه السمات

الشعبٌة األول فً منطقة مستؽانم إذ ما قورنت ببقٌة فنون األدب الشعبً األخرى 

ٌن كانوا ٌجوبون البوادي وما ساعد على انتشارها أٌضا فً المنطقة رّواتها الذّ 

والزواٌا الّذٌن اهّتموا والحواضر, أضؾ إلى ذلك شٌوخ المساجد والكتاتٌب 

"برواٌة القصص الشعبً الوعظً للكبار والصؽار
2

.  

 

      

, د ط , ص 2777عبد الحمٌد بوراٌو, األدب الشعبً الجزابري, دار القصبة للنشر, الجزابر, ــ  1
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نصٌب أٌضا حٌث اهتّم الشعراء  مًحكما كان للقصص الشعري المل         

بإنشاده وهم ٌجوبون أسواق مدٌنة مستؽانم ومقاهٌها وأحٌابها وكلّهم فخر 

 وإعجاب بتمجٌد الماضً وأبطاله.

وتجدر اإلشارة إلى أّن رّواة القصص الشعب بأنواعه فً منطقة مستؽانم         

على صنفٌن األول روي القصص بؽٌة التكّسب والثانً ٌروٌه كهواٌة فقط دون 

ٌُنشأ األثر الفّنً لحاجة ذاتٌة أو عاّمة  دون مقابل وعموما فالشاعر أو القاص الّذي 

وقة, وحرفته ذات احترام وأّما اآلخر الّذي أن ٌرجو بها لقمة العٌش ذو مكانة مرم

أو  قرداتي,على ؼرار  أدباتياٌتكّسب بأدبه فٌنحدر إلى مصاؾ المهّرجٌن فٌسّمى 

ففّنه هنا وهناك لعبة  ٌكون على أحسن حال ندٌما ٌروق الحٌاة للمترفٌن وبالتالً

.ومسالة  

إّن الفرد المستؽانمً  
 

عندما تجتمع ٌعمد إلى الحكً بصورة مستمرة وخاّصة 

, لٌالً الشتاء الباردة حول الجّدة أو الجّد الراوي ًالعابلة بكبرها وصؽٌرها ف

ن , دؾء موقد الحطب الّذي لجمٌع حول بعضهم فٌكون الّدؾء دفباحٌث ٌلتّؾ ا

ونقلهم من الواقع إلى عالم آخر  ٌسمى الكانون, ودؾء الحكاٌة الّذي سلب تفكٌرهم

أّن الحكاٌات الشعبٌة لها نكهتها الممٌزة فً لٌالً  "ات,اوٌحٌث تذكر لنا إحدى الرّ 

رمضان الباردة عندما تجتمع نساء القرٌة فً منزل ما وتتوّسطهن الجّد التً 

ٌجّهز لها المكان المناسب فٌفرش لها فراش الصوؾ وتعلو الجمٌع حّتى ٌراها 

ٌس والفواكه كما توضع األطباق الشهٌة المختلفة من التمر واللّبن والرفالكّل, 

المتنّوعة وؼٌرها, وٌستمّر الحكً طٌلة الّسهرة فال نحّس بأنفسنا إاّل وآذان الفجر 

"اٌنادٌن
1
.  

إن زمن حكً القصص الشعبً فً منطقة مستؽانم مرتبط بطبعة الحكاٌة فً     

ّن الخرافة " ذاتها فإن كانت شعبٌة أو خرافٌة فمكانها األسرة وزمانها اللٌّل أل حدّ 

مكان الصدارة فً البٌوت والمنازل حٌث تصبػ القصة بصبؽة عجٌبة وخٌالٌة لها 

ٌّة مناسبة جمعت أفراد العابلة وضٌوفهم" بعٌدة عن المنطق وٌكثر رواجها فً أ
2.

 

 

  سنة , رّبة بٌت, بلدٌة نكمارٌة مستؽانم. 87الراوٌة ق. حلٌمة, ـ ـ 1

. 99روزلٌٌن لٌلى قرٌش, القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً, ص ــ  2  
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أّما إذا كانت الحكاٌة دٌنٌة فمكانها المساجد والزواٌا واألندٌة والحلقات      

وزمانها أٌام رمضان خاّصة وأوقات ما بعد الصلوات المفروضة الخمس فً 

خرى كحكاٌة ألؾ لٌلة ولٌلة, أنماط القصص الشعبً األاألٌاّم العادٌة, فً حٌن 

سٌؾ بن ذي ٌزن وسٌرة األمٌرة ذات الهّمة وحكاٌات السٌر والمؽازي كسٌرة 

فتختار لها أوقات الفراغ الطوٌلة كٌوم الجمعة مثال لطبٌعتها الطوٌلة الّتً تستدعً 

 الوقت الكافً لسماعها كاملة.

ل المنطقة ٌّتضح أّن عموما فإّنه ومن خالل عملٌة الجرد السابقة آلراء أه     

ٌّا كان نوعه ألن نكهته خاّصة وألّنه الوقت  اللٌّل هو الّزمن األنسب للحكً أ

 الوحٌد الّذي ٌمكن أن تجد فٌه كّل أفراد العابلة مجتمعٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            .113المرجع السابق, ص ــ  1
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العلمً والتكنولوجً قد ٌكون من الضروري أو من الواجب فً ظّل التطور     

وأصالتنا, إّن هذا التطّور ٌشّتت  علٌنا سؤال أنفسنا عن حقٌقة كٌاننا وشخصٌتنا

مجتمعنا بتشتٌت عابالتنا, فقد فقدنا معنى االجتماعٌة فً حّد ذاته, فهل نجتمع 

اّل لألكل أو لضرورة من ومتى؟ وٌبقى السؤال مطروحا طالما ال نجتمع إ

 الضرورٌات الحٌاتٌة, ولكن هل نتسامر؟ 

نا هو أّننا ال نعٌر أهّمٌة قد ٌكون هذا السؤال محرجا, فما ٌحصل فً مجتمع     

أٌن ذهبت  ن ال نبذل مجهودا لترسٌخهثنا الثقافً, فهو ٌتالشى أمام أعٌننا ونحلترا

ٌّام الّتً كّنا نجتمع فٌها, أو من األ ة تجتمع فٌها صّح كانت األسرة الجزابرٌتلك األ

أو حّتى شمعة وتكون الجّدة أو األّم أو حّتى األب والجّد _ الكبار فً حول موقد 

هم أسٌاد الجلسات اللٌّلٌة فٌنصحوننا بطرٌقة ؼٌر مباشرة من _ األسرة عامة 

ٌّلاللحكاٌات ا خالل سرد وال فال نفّوت كلمة تنا خرافٌة نكون نحن أبطالها فً مخ

حّتى إٌماءة  لكً ال نضٌع معنى الحكاٌة, فنفترض بداٌات ونهاٌات حسب خٌال 

كّل واحد فٌنا فنّتعظ ونأخذ العبرة وٌحاول كّل واحد فنا عكس المعنى على نفسه, 

ر.كان متهّورا حاول تدارك األمو ومن كان أنانٌا حاول الّتؽٌٌر من نفسه ومن  

أثرها ً اعتباطٌة ال ؼاٌة منها , وإّنما لها فالحكاٌة الشعبٌة لٌست عملٌة حك     

ٌش مؽامرة فً عالم خٌالً وتجعل كّل واحد مّنا ٌع تجمعنا فٌنا وفً مجتمعنا

ها التعلّم والتربٌة ونقل التراث والّتسلٌة أٌضا, إّن الحكاٌة الشعبٌة حلقة ؼرض

فالحكاٌة  ها وٌبقى الّتواصل قابما,جٌال فهً تجمع األّم بابنها وحفٌدوصل بٌن األ

الشعبٌة محاولة ناجحة لتعلٌم الّسامع بطرٌقة ؼٌر مباشرة لالستفادة من أخطابه 

المعجزات فً األوساط  والتسلّح باإلرادة والعزٌمة فهً كما ٌقال تخلق

.االجتماعٌة  

والوقت المناسب لسرد لحكاٌات ٌكون ؼالبا فً اللٌّل عندما تستدعً المناسبة      

ٌّا ٌستدعً التأنٌب فبدل اللّوم تقوم األّم أو أي شخصذلك كأن ٌقوم أحد بف عل س  

 

, 1233عبد الرحمن عبد الخالق, فً تنمٌة مخٌلة الطفل العربً وإثرابها, الحوار المتمّدن, ع ـ ـ 1

.54, ص 2775  
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له صالحٌة الّنصح واؼتنام الفرصة لٌحكً له قّصة شعبٌة تلّخص له كّل ما  

أّكد الكّل أّنها أفضل طرٌقة للّنصح تٌرٌده بصفة لطٌفة تستهوي فضول الّسامع فٌ

وهً ممتعة أٌضا ألّنها تكسر الروتٌن وتسمح ألفراد األسرة بالتقّرب فٌما بٌنهم, 

  .وي ونفسًبٌة لها دور اجتماعً تربفالحكاٌة الشع

ففٌها ٌجد الّسامع والّراوي فسحة لألمل تتحّقق من خاللها أمانٌه ففً الحكاٌة      

المنزع األخالقً وٌتحّدد الّصراع بٌن الخٌر والشّر, الخرافٌة ٌتجلّى بوضوح 

المالك والشٌطان, الجان واإلنسان, الساحرة الشّرٌرة والفتاة الجملة, الفارس 

.ما تكون الّنهاٌة سعٌدةفٌها دابما للخٌر وعادة والوحوش, تكون الؽلبة   

ٌّرات الّتً ٌشهدها العالم حالٌا من تكنولوجٌا وأبحاث علمٌة  ظلّ  ًوف       المتؽ

اٌة الشعبٌة تتالشى لوال جهود بعض الباحثٌن الّذٌن كّرسوا الحك واختراعات نجد

أثر الحكاٌة الشعبٌة وقتهم لحفظ الّتراث وترسٌخه لألجٌال القادمة وبالعودة إلى 

فً مجتمعنا ونفسٌتنا أّنها محاولة إثبات الوجود من خالل الاّلموجود, فالخٌال 

وسٌلتنا للهروب من الواقع المّر وبالتالً تعلّمنا الحكاٌة الشعبٌة التأقلم مع الواقع 

من خالل مؽزاها نجد أنفسنا فً حاجة دابمة إلى الّرجوع إلٌها متى أحسسنا بأّن 

.ٌضٌق من حولنا العالم  

تعقها الّصعوبات للوصول فشخصٌاتها ال تعرؾ المستحٌل وال تفقد األمل وال     

ها فهذا ما نحتاج إلٌه, أمل وشجاعة لمواجهة الحٌاة رّبما كانت الحكاٌة إلى مراد

الشعبٌة خٌالٌة لكّنها تعٌش فً روح اإلنسان الشعبً, وتعّبر عن كٌانه ومعتقداته 

الحكاٌات الشعبٌة بأسرها ومثلها الحكاٌات الخرافٌة واألساطٌر  ٌقول هٌردر:" إنّ 

هً بكّل تأكٌد بقاٌا المعتقدات الشعبٌة كما أّنها بقاٌا تأّمالت الشعب الخلفٌة, وبقاٌا 

ألّنه لم ٌكن ٌرى,  قواه وخبراته حٌنما كان ٌحلم ألّنه لم ٌعرؾ وحٌنما كان ٌعتقد

ذجة ؼٌر منقسمة على نفسها"وحٌنما كان ٌؤّثر فٌما حوله بروح سا
1

, ورّبما 

ٌّتنا وفهم بعض  التقت الحكاٌة الشعبٌة فً نفوسنا بالحلم فكانت مفتاحا لفهم نفس

ات الّتً نرتقً بها فً مجتمعنا فً الوقت الّراهن. ٌالسلوك  

 

 

.24ــ  23 , ص1973, بٌروت, 1ة, دار القلم, طٌك فاندٌر الٌم, ت: نبلة إبراهٌم, الحكاٌفرٌدٌرـــ  1  
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وظابؾ  قة مستؽانم مرتبط بما  تؤّدٌه منإّن وجود الحكاٌة الشعبٌة فً منط       

متنّوعة داخل المجتمع الحضري, فقد كانت الحكاٌة الشعبٌة فً المنطقة وما زالت 

تؤّدي مجموعة من الوظابؾ تساهم فً تكوٌن الفرد وتحضٌره لخوض ؼمار 

وهذا  ٌعنً حضور الحكاٌة فً الحٌاة, ومواجهة الصعوبات الّتً تعترض طرٌقه 

,..ماعٌة, أو السٌاسٌة.أو االجت سواء االقتصادٌة, كّل مٌادٌن الحٌاة  

" وامتالك البشر طاقة هابلة فً سرد الحكاٌات وتبادلها, واستقبالها هو أحد     

أوجه اجتماعهم واشتراكهم فً إنشاء جماعً لعالم منتظم ذي معنى, وعن طرٌق 

تداول الحكاٌة وتوسٌعها إلى حكاٌة عن الحكاٌة,  وكتابة على الكتابة وعنها, فإّننا 

معنى الحٌاة اإلنسانٌة, ولعلّنا نخترع ذلك المعنى إذا عّز اكتشافه"نستكشؾ 
1

 ,

فالحكاٌة الشعبٌة تمّثل ذلك الجزء المهم من تراث المستؽانمٌٌن المعّبر عن 

 هوٌتهم.

ومن خالل تتبّعنا للحكاٌات المختارة فً المنطقة ومعاٌشتنا ألفراد المجتمع       

وبقاء بعضها وبالتالً حكاٌات فً المنطقة الّذي تبّناها الحظنا تالشً بعض ال

تالشً جزء من الوظابؾ الشعبٌة محافظة على وجودها فً المنطقة لما رأٌناه 

.., وسنعرض فٌما مجتمع صؽارا كانوا أو كبارا.من تأثٌرها القوي على أفراد ال

 ٌلً جانبا من الوظابؾ الجّمة الّتً كانت وال زالت تؤّدٌها الحكاٌة الشعبٌة داخل

ٌأتً فً مقّدمتها: الوظٌفة التعلٌمٌة التربوٌة, الوظٌفة المجتمع المستؽانمً والّتً 

الترفٌهٌة, الوظٌفة الّنفسٌة, والوظٌفة التثقٌفٌة
1

.  

إّن وقوفنا عند مثل هذا الّنوع من الوظابؾ وتدعٌمه بالتحلٌل والتمثٌل دون        

طبٌعة الحكاٌة الشعبٌة  إلىؼٌره من الوظابؾ األخرى, راجع بالدرجة األولى 

المتداولة بكثرة فً المنطقة أضؾ إلى ذلك مجموعة األجوبة الّتً حّصلناها من 

خالل طرحنا لإلشكال الّتالً على الجماعة الشعبٌة: لماذا تحكون؟ فتنّوع اإلجابات 

 سّهل علٌنا عملٌة تصنٌؾ الوظابؾ, حٌث تجد الجماعة الشعبٌة المستؽانمٌة فً

 

 

.بتصّرؾــ  1  

 وظائف الحكاية الشعبية المستغانمية :
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الحكاٌة الشعبٌة وسٌلة للتسلٌة, فً حٌن ٌراها البعض تحمل دروسا ترّبً من  

خاللها األجٌال أّما البعض اآلخر فٌجدها مجموعة قواعد تنّظم بها الحٌاة....., 

وؼٌرها من اآلراء المختلفة الّتً ساعدتنا فً عملنا كثٌرا, وعموما فوظابؾ 

 الحكاٌة الشعبٌة هً:

 1 _ الوظيفة التعليمية التربوية: 

تبرز  الوظٌفة التعلٌمٌة التربوٌة فً الحكاٌات الشعبٌة المستؽانمٌة          

, فعالم الحكاٌة الشعبٌة مرتبط بالواقع الشعبً ذي األحداث بصورة ملفتة لالنتباه

المتأّزمة ومعالجة هذا الواقع تحتم التطّرق إلى أسباب التأّزم ومحاولة إلؽابها, 

فكانت الحكاٌة هً السّباقة إلى احتواء الوضع وتصحٌحه وكان القّصاص اللّسان 

القٌم االجتماعٌة شء وؼرس الّناطق بذلك, فاّتجهت الحكاٌة الشعبٌة إلى تربٌة الن

المثالٌة فٌه من حفاظ على العادات والتقالٌد وانتصار للحّق والخٌر, ونبذ للظلم 

والفساد " ألّن وظٌفة القّص تتمّثل فً دعمه للمعتقدات, والقٌم االجتماعٌة 

الموروثة والعادات والتقالٌد, وفً محافظته على استقرار الّنمط الحضاري"
1

.  

الحكاٌة الشعبٌة المستؽانمٌة ازدهارا ورواجا كبٌرٌن فً مرحلة  لقد عرفت     

من تارٌخ المنطقة أال وهً مرحلة االستعمار الفرنسً, حٌث أّدت الحكاٌة 

الشعبٌة فً المنطقة دور المشّجع على الثورة, كما علّمت المجتمع معنى الحّرٌة 

 تحضر فً حكاٌاتهوالبطولة لذلك نجد اإلنسان الشعبً المستؽانمً كثٌرا ما ٌس

 شخصٌات بطولٌة كعلً وعنترة...

, بؽٌة تؽٌٌر لها ارتباط كبٌر بالذاكرة الجماعٌة لسكان المنطقة والّتً كان     

الوضع المزري الّذي أحدثه االستعمار ومحاولته إلؽابه بواسطة هذه الشخصٌات 

للحكاٌات دراساتنا  من خاللالبطولٌة, وتجدر اإلشارة هنا إلى أّننا الحظنا 

, إذ هً تعلّم المختارة بروز الوظٌفة التربوٌة التعلٌمٌة بصورة ملفتة لالنتباه

لى, الّتحلً باألخالق الفاضلة, والّتمّسك بصلة الرحم والتحلً بقٌم الشجاعة المث

 وطاعة الوالدٌن وؼٌرها...

 

      

. 54انٌة, ص عبد الحمٌد بوراٌو, القصص الشعبً فً منطقة بسكرة, دراسة مٌد ــ  1  
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ث نجد فً اخترناها, حٌ وقد تجلّى ذلك فً حكاٌات مستؽانم الشعبٌة الّتً     

اٌة سبعة, سعً ودعة إلى البحث عن إخوتها, وتحّملها المشقة من حكاٌة ودعة جنّ 

ٌدعو المستمعٌن لمثل هذه الحكاٌة إلى الّتمسك بصلة أجل الوصول إلٌهم فهذا 

البعض وطاعة الوالدٌن, ورؼبة فً الّتأكٌد على الرحم وحّب اإلخوة لبعضهم 

الصفات الحمٌدة والفاضلة, نجد الحكاٌات الشعبٌة تتجه إلى وصؾ البطل بأّنه 

فً  شخصٌة فاضلة, أخالقه عالٌة تكسبه حّب الّناس وتساعده على االنتصار

هذه لها, خاّصة األطفال منهم ٌتأّثرون ب حٌاته دابما, األمر الّذي ٌدفع المستمعٌن

ّتً تكسبهم الشخصٌة, وتصبح الّرؼبة لدٌهم ملّحة فً االتصاؾ بصفاتها  ال

.الشجاعة  

ٌّز الحكاٌات الشعبٌة المستؽانمٌة الصراع الّدابم بٌن الخٌر      إّن أهّم ما ٌم

والشر, والّذي ٌنتهً فً الؽالب بانتصار الخٌر, فمن هذا المنطلق اّتسمت حكاٌات 

انتصار الخٌر, بحّث الّناس  علىالحكاٌات حٌث عملت  منطقة بالطابع التعلٌمًال

تضّر المجتمع كالّسحر, وتدبٌر المكابد على االبتعاد عن اآلفات االجتماعٌة الّتً 

والكذب والفساد و الظلم, ألّن الحّق سٌظهر فً الّنهاٌة, وتجلّى ذلك فً حكاٌة 

ً ومعاناتها جّراء هذه ودعة إذ بعد أن دّبر لها الّنسوة مكٌدة إطعامها بٌض األفاع

, جاء فً الّنهاٌة من ٌخلّصها من محنتها هذه وهذا دلٌل على انتصار المكٌدة

الخٌر, كما أّن اكتشاؾ اإلخوة الحقٌقة, وكشفهم للمتسّبب فً أذٌة أختهم ومعاقبتهم 

ٌّاه شّر العقاب دلٌل على انتصار الخٌر أٌضا, وتصّب حكاٌة بقرة الٌتامى فً  إ

ألّنها تعاقب زوجة األب وابنتها العوراء وتكافا البطلة وأخٌها  نفس المّصب 

.تبالّنجاة من المو  

وهذه الحكاٌات تؤّكد نهاٌة الّطٌب ونهاٌة الشّرٌر, األمر الّذي ٌحّثنا على فعل      

الخٌر وتجّنب الّشر, كما تّتسم حكاٌات المنطقة بالطابع الّنقدي ذي الؽاٌة التعلٌمٌة, 

المجتمع وآفاته االجتماعٌة كالؽدر والخٌانة والّنمٌمة, وتحاول  فهً تبرز عٌوب

.إصالحها بشّتى الّطرق  

 

 

.65المرجع السابق, ص ــ  1  
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" فالحكاٌة الشعبٌة ال تهتّم بإبراز العٌوب األخالقٌة فحسب, لكّنها تشٌر من ناحٌة  

مؤّدٌة إلى أخرى  إلى بعض القٌم االٌجابٌة الّتً ٌراها الشعب من وجهة نظره 

الّتً ٌمكن أن ٌعٌشها الفرد فً تفاؤل تام" الحٌاة الهادبة
1

.  

لقد كانت الحكاٌة الشعبٌة دستورا للمستؽانمٌٌن, نظم حٌاتهم ووّجهها الوجهة     

الّصحٌحة بقوانٌنها الصارمة الّتً أبدعتها الفطرة الشعبٌة, ألّن الواقع ٌثبت ذلك, 

ت واإلشارات إلى السبل المثلى فً الحكم فالحكاٌة الشعبٌة " حملت التوجٌها

والبقاء, ودعت إلى الّتعارؾ والّسعً إلى الخٌر والبعد عن الّشر.......
2

, فقد 

ٌستصؽرها البعض وٌراها البعض اآلخر مضٌعة للوقت, ال وظٌفة لها لكّننا نجد 

منا فعال بأّننا لو عدنا بالزمن قلٌال إلى الوراء, أٌن وسابل اإلعالم منعدمة لسلّ 

 بأهّمٌة هذا الفّن الشعبً ودوره الفّعال داخل المجتمع.

 2 ــ  الوظيفة الترفيهية:

تمّثل الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة مستؽانم وسٌلة مهّمة من وسابل الترفٌه,         

إذ أّن أوقات الفراغ الطوٌلة وروتٌن الحٌاة لدى اإلنسان الشعبً فً المنطقة, 

خالله المتعة والّراحة الّنفسٌة من  ٌحّققحّتمتا علٌه التوّجه إلى مثل هذا الفّن حّتى 

فّعال فً إسعاد اإلنسان منذ قدم العصور,  فالحكاٌة الشعبٌة قد ساهمت بشكل 

المملّة الطوٌلة, فقد كانت العابالت تجلس  فساعدته على قضاء أوقات الفراغ

ساعات فراؼها وقبل النوم للتمّتع فً نشوة وفرح ورؼبة وشوق وسعادة وطمأنٌنة 

إلى الحكاٌات الشعبٌة الممتعة الحافلة باألحداث المثٌرة والّنوادر  لتستمع

.ةطرابؾ المسلٌّوال  

لقد ساعدنا عملنا المٌدانً فً رصد مجموعة من اآلراء المختلفة لسكان         

 المنطقة بعد أن طرحنا علٌهم اإلشكالٌة المتعلّقة بسبب استماعهم للحكاٌات الشعبٌة 

 

 

.175نبٌلة ابراهٌم قصصنا الشعب من الرومانسٌة إلى الواقعٌة, ص  ــ 1  

ثرٌا التٌجانً, دراسة اجتماعٌة , لؽوٌة للقصة فً منطقة الجنوب الجزابري فً واد سوؾ نموذجا, ــ 2 

.  31ص   
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فكانت ردودهم مختلفة أهّمها ما قالته إحدى الّسٌدات المحلٌّة للمنطقة " باه ّنحو 

على رواحنا" ما ٌقابلها فً الفصحى حّتى نرّوح عن أنفسنا وقد أّكدت لنا سبب 

لمثل هذه الحكاٌات الشعبٌة إذ ان الشعبً فً المنطقة إلى االستماع نزوع اإلنس

من تسلٌة للراوي والمستمع معا, والتروٌح عنهما أّنها تقوم بوظٌفة هامة جّدا 

للحكاٌات الشعبٌة قادتنا إلى أّن أهل المنطقة ٌروون الحكاٌات فً " فعملٌة جمعنا 

الّسمر فً لٌالً الّشتاء الباردة أٌن  أوقات فراؼهم بعد انتهابهم من العمل كما ٌحلو

تروى الحكاٌات المسلٌّة, وكثرا ما تدور حول موضوعات البخل والفقر, والمكر, 

"والخداع , والحٌلة
1

ها شخصٌات معروفة مثل شخصٌة جحا, كما ٌّ تؤد ا, ؼالبا م

تؤّدى على ألسنة الحٌوانات تقّدم بقالب هزلً مفرح, كما هو الحال فً حكاٌة 

الّتً مّثلت نموذج للمكر والحٌلة المتفشٌٌن فً المجتمع المستؽانمً القنفوذ والذٌب 

.فً ذلك الوقت  

ٌة الشعبٌة بشخصٌاتها فاختار اإلنسان الشعبً فً المنطقة اللّجوء إلى الحكا     

ة والحٌوانٌة بدل التصرٌح بالشخصٌات الحقٌقٌة ألّنه وجد فً الحكاٌة ٌالهزل

عماق وكشؾ المستور وهتك التنمٌطات والثوابت ألبارتٌاد ا موقعا " آمنا ٌسمح 

الكبرى المتفق على رسوخها فً تارٌخ األّمة ووجدانها, ولعلّنا بذلك نشبع حاجات 

لك الهتك ونستهّل القٌام به فً الحكاٌة ألّننا إّنما نمارس الهتك خفٌة إلى ممارسة ذ

فً التجرٌب اآلمن فً مستوى اإلمكان فقط فً الحكاٌة وحدها تماما كما نفعل 

بل فً الحكاٌة" ًعلى نفوس حكابٌة ال تقٌم فً العالم الحقٌق
2

 .  

الحكاٌة المختلفة الّتً تّم اختٌارها من خالل بعض  ًوٌظهر الطابع الترفٌه ف      

الصٌػ الّتً تشّد السامع وتثٌر إعجابه بل وتؤّدي إلى إضحاكه مثل لفظة سّتوت 

باإلضافة إلى العبارات المسجوعة الّتً تستهوي األذن سماعها والجوانب الؽرٌبة 

 المتعلّقة بأشٌاء ومواضٌع خٌالة ٌستحل تحققها فً الواقع.

 

 

. 23, ص  1987,  1ة, دار ابن خلدون, بٌروت, طٌات الشعبٌمحمد أحمد شهاب , الحكاـــ  1  

. 131ٌة, مجلّة الطرٌق , ص ع األسرار, جدل الحاجة إلى الحكاصبحً حدٌدي مجمـ ــ 2  
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عموما فإّن " نوع الوظٌفة الّتً تؤّدها الحكاٌة للفرد والجماعة........., ومن      

ّل مشدودا الّتسلٌة والمتعة..........., وهو ارتباط عاطفً ٌظالمحتمل أن تكون 

"بٌن الّراوي والمتلّقً
1

خالصة القول فإّن تراجع فّن الحكاٌة الشعبٌة فً مستؽانم , 

كان سببا فً تراجع وظابفها, عدا بعض الحكاٌات المنتشرة هنا وهناك الّتً ٌتّم 

لى المتعة والّتسلٌة ال ؼٌر.تداولها فً قرى المنطقة المحافظة لتكون باعثا ع  

 3 الوظيفة النفسية:

حظٌت الحكاٌة الشعبٌة باهتمامات الباحثٌن من مختلؾ االتجاهات على      

رأسهم االتجاه النفسانً حٌث ٌذهب فروٌد وأنصاره إلى تفسٌر الحكاٌات الشعبٌة 

على أّنها " تعبٌر عن أحالم الرؼبات المكبوتة إذ فً اعتقادهم أّن األحالم كانت 

ً نجدها اآلن فً الحكاٌات أصال فً نشأة كثٌر من األحداث أو الوقابع التّ 

الشعبٌة"
2

.  

إّن هذا التعرٌؾ ٌحٌلنا إلى جانب آخر للحكاٌة الشعبٌة جّد هام مرتبط        

 بالوظٌفة النفسٌة الّتً تؤّدٌها فً المنطقة.

فقد مّثلت الحكاٌة الشعبٌة لإلنسان المستؽانمً المتنّفس الوحٌد الّذي         

لنفسه عالما مثالٌا خالٌا من كّل العوابق الّتً تحّده  استطاع الهروب إلٌه لٌخلق فٌه

ذاته ألن الحكاٌة الشعبٌة تسعى دوما إلى " تلبٌة الحاجات النفسٌة ٌق من تحق

والبٌولوجٌة للفرد وتنمٌة سٌكولوجٌته والتنفٌس عن مكبوتاته الجنسٌة وتحقٌق 

رض مع قٌم مجتمعه رؼباته الّتً ال ٌتمّكن من تحققها فً الواقع نظرا لكونها تتعا

المحدودة بطبٌعة البشرٌة وبالزمان  أو أّنها تخرج عن نطاق حدود قدرته الذاتٌة

والمكان, كذلك تحقٌقا لمٌوله ونزعاته فً تحقٌق الخٌر المطلق
3

.  

 

 

. 134لؽوٌة للقصة الشعبٌة فً منطقة الجنوب الجزابري, ص ً, دراسة اجتماعٌة, ثرٌا التٌجانـ ــ 1  

الصفحة نفسها .المرجع نفسه, ــ  ـ 2  

.  55عبد الحمٌد بوراٌو , القصص الشعب فً منطقة بسكرة, دراسة مٌدانٌة, ص ـ ــ 3  
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إّن الحكاٌة الشعبٌة فً منطقة مستؽانم تزخر بالخٌال الواسع ذي الشخصٌات     

أبدعها اإلنسان الشعبً وأسند إلٌها أدوارا هً فً الحقٌقة نابعة عن المتنوعة الّتً 

رؼبات مكبوتة وحاجات دفٌنة إذ الحظنا أثناء جمعنا للحكاٌات الشعبٌة من منطقة 

عجز عن تحقٌقها فً الواقع مستؽانم تلك العبارات الّتً تعّبر عن أحالم ورؼبات 

.ها والّتً تسٌطر على كّل أحالمهاكتلك الصورة الّتً رسمها للفتاة الّتً ٌتمنّ    

فنظرا لخصوصٌة المنطقة وطبعتها المحافظة ٌعجز اإلنسان الشعبً      

المستؽانمً عن البوح بمثل هذه األمور فٌّتجه إلى الحكاٌة الشعبٌة وٌرسمها 

فتكون ذات قامة طوٌل, وشعر أسود وعٌون واسع, وؼٌرها من الصفات الّتً 

با ما ٌسند إلٌها دور البطولة كما فً حكاٌات جازٌة ٌتمّناها فً فتاته, وؼال

والخرفان الفتاة الٌتٌمة فً بقرة الٌتامى, كما ٌرسم لها النهاٌة السعٌدة التً تكون 

والعٌش معه أو االرتقاء إلى األحسن. ؼالبا مرتبطة بالزواج بالبطل  

التً عانى وٌعتبر الفقر من الظواهر االجتماعٌة األكثر شٌوعا فً المنطقة      

بل وسعى تؽٌٌر الوضع إلى  منها اإلنسان الشعبً المستؽانمً وتجّرع وٌالتها

األحسن ولكّنه لم ٌستطع فاتّجه إلى عالم آخر هو عالم الحكاٌة الشعبٌة وأخذ ٌعّبر 

عن أحالمه ورؼباته المكبوتة وٌرسم لنفسه صورة البٌت الّذي ٌشتهٌه من خالل 

من قصر فاخر ومأكوالت ه كّل ما تمّناه توفره على عصى سحرٌة تحّقق ل

 وخدم...

كما أّن حنٌن اإلنسان الشعبً إلى أٌام الشباب ورؼبته فً عودتها ٌدفعه إلى "   

اللّجوء إلى عالم الحكاٌة الشعبٌة وتحقٌق رؼبته فً ذلك العالم, وتجدر اإلشارة 

تماع إلى الحكاٌات هنا إلى أّن األطفال ؾ المنطقة هم الفبة األكثر إقباال على االس

 ر هذا اإلقبال لما ٌجده فٌها من الشعبٌة سابقا, حٌث ٌفّسر الباحثون النفسانٌون س

"تعبٌر رمزي عن طرٌق األفعال والمواقؾ والمشاهد والّصور التً ٌعانونها
1
من    

 

عبد الحمٌد بوراٌو, البطل الملحمً والبطل الضحٌة فً األدب الشفوي الجزابري, دراسات حول ـ  ــ 1

. 179, ص الداللةخطاب المروٌات الشفوٌة األداء, الشكل,   
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سواء منها ما ٌتعلّق بالجانب الفردي  تحّوالت وصراعات ذات طبٌعة نفسٌة

قة باألنماط األصلٌة الموروثة الموضوع األثٌر لعلم النفس الفروٌدي, أو ما له عال

 لم, الموضوع المفّضل لعًوعً الجمعالمختزنة فً الاّل  عن الطفولة البشرٌة

. النفس  

ّن الوظٌفة الّنفسٌة للحكاٌة الشعبة فً منطقة مستؽانم هً فً الحقٌقة وظٌفة إ     

عالجٌة لحالة سكان المنطقة وهً مرتبطة أسسا برؼباتهم ومولهم وأحالمهم " إذ 

وظٌفة عالجٌة تربوٌة, وهً وسٌلة لتحدٌد نشاط وجودنا الّذي تكمن للقّصة 

فالوظٌفة العالجٌة للقّصة واضحة  أهمٌته فً الفعالٌة والخٌال فً نفس الوقت, نعم

ألّنها  مهما كانت الظروؾ وضوح الشمس ألّنها تعتبر عملٌة تمثٌل فً المجتمع 

تهّدئ وتصفً النفوس وبذلك نتمّكن من إشباع الرؼبات المكبوتة
1

.  

خالصة القول فإّن الحماٌة الشعبٌة قد أّدت دورا هاما فً التروٌح عن      

الجماعة الشعبٌة فً منطقو مستؽانم كما كانت دافعة للشعور بالملل خاّصة فً 

أوقات الفراغ لذلك نجد اإلنسان الشعبً المستؽانمً ٌلجأ إلٌها ألّنه ٌجد فها موطنا 

 للمتعة والراحة النفسٌة.

 4 ـــــــ الوظيفة التثقيفية:

ٌرتبط وجود ثقافة شعبٌة فً مستؽانم بوجود الحكاٌة الشعبٌة فٌها وانتشارها     

فً أوساطها, فالحكاٌة الشعبٌة تساهم ؾ تثقٌؾ الفرد المستؽانمً بشّتى الطرق 

والوسابل ألّنها تحمل إلٌه حضارة السابقٌن وثقافتهم سواء المادٌة المتمّثلة فً 

, أو المعنوٌة كالمعتقدات عض األعمال الممارسة آن ذاكالملبس واألكل وب

.والعادات  

لذلك نجد الحكاٌة الشعبٌة تمّثل مصدرا ثقافٌا ألهل المنطقة ٌعّج بالقواعد       

, فالنماذج الحكابٌة الّتً وقع علٌها األخالقٌة والقٌم المثلى الّتً تنٌر طرٌقهم

فة أهل المنطقة فجانب الثقافة الماّدٌة اختٌارنا لدراستها تحمل جوانب متعّددة لثقا

مثال: البرنوس المذكور فً حكاٌة بقرة الٌتامى, إذ نفهم من خاللها ٌمّثله اللّباس   

      

. 83ثرٌا التٌجانً, دراسة اجتماعٌة لؽوٌة للقصة الشعبٌة فً الجنوب الجزابري, ص  ــ  1  
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أّن الرجل فً المنطقة ٌلبس البرنوس الّذي صنع من الّصوؾ كما ذكرت 

الحكاٌات بعض العادات التقلٌدٌة المتمّثلة ؾ وسلة الحصول على الدقٌق وه 

المطحنة الحجرٌة, أو الرحى الّتً ال تزال تستعمل فً رحً القمح والشعٌر, كما 

تشرة فً مستؽانم سابقا تعكس الحكاٌات الشعبٌة جانبا من األكالت الشعبٌة المن

كالقلٌة فً حكاٌة بقرة الٌتامى والكسكس والخبز العربً الّذي ٌعرؾ فً المنطقة 

 بالكسرة وجمٌعها أكالت شهٌرة فً المنطقة.

واألشؽال الٌدوٌة كما ترسم لنا الحكاٌات المختارة صورا لبعض الممارسات       

فً منطقة مستؽانم كصناعة الصوؾ ورعً الؽنم والبقر وتحضٌر األطعمة 

وجلب الحطب وؼٌرها من الممارسات التً تعكس الحٌاة الحقٌقٌة ألهل المنطقة 

البدوٌٌن المحافظٌن الّذٌن ٌرفضون اختالط نسابهم بالرجال األجانب وهو ما 

حدٌثها مع الصٌاد الفارس من وراء تعكسه حكاٌة ودعة جناٌة سبعة فً موضع 

.فً المنطقةحجاب وهذا ٌدّل على أصالة المرأة   

خالصة القول فإّن الحكاٌة الشعبٌة فً المنطقة ارتبطت باإلنسان الشعبً      

لتؤّدي " وظٌفة التثقٌؾ للفرد والجمهور ألّن الحكاٌة ترتبط بالقٌم المعنوٌة 

والمعتقدات"للحضارة وترتبط بالتصورات 
1

.  

 نهاٌعموما فإّن الوظابؾ التً ذكرناها جمٌعا هً فً الحقٌقة متداخلة فٌما ب     

لدى جماعة فً حٌن تؤّدي دورا تعلٌمٌا ة ٌنفس ةألّن القّصة الواحدة قد تؤّدي وظٌف

تربوٌا لدى جماعة أخرى, وقد تكون باعثا على التسلٌة والمتعة لدى جماعة ثالثة, 

الوظابؾ ؾ لحظة واحدة لدى جماعة رابعة وهذا إن دّل على  وقد تؤّدي جمٌع

    دّل على األبعاد الخفٌة للحكاٌة الشعبٌة.ٌشًء فإّنما 

 

 

 

 

 

3المرجع السابق, ص ــ ـ 1  
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إّن موضوعات الحكاٌة الشعبٌة المستؽانمٌة كثٌرة ومتنوعة وذلك راجع إلى       

تنوع أحداثها المستوحاة من الواقع المعاش تارة, والواقع الممزوج بالخٌال تارة 

إجابات ألسبلة كثٌرة شؽلت بال  فمحتوى الحكاٌات الشعبٌة هو فً الحقٌقة أخرى,

راح ٌتوّسل إلى اإلجابة عنها" عن طرٌق اإلنسان الشعبً المستؽانمً وقتبذ, ف

التخٌٌل المستند فٌما ٌبنٌه من صور قصصٌة أحٌانا على التصورات العقابدٌة مثل 

بوجود إرادة علٌا توّجه الكون وفق خّطة  االعتقاد فً القدر والبعث, واإلٌمان

مرسومة بصفة مسبقة وأحٌانا أخرى ٌعتمد فً تصوٌره على ما عاٌشه من 

مّر به من خبرات وفً حالة أخرى ٌلجأ إلى السخرٌة والتنّدر عن  تجارب وما

طرٌق االعتماد على التأمل واالستعانة بالمفارقات لتجسٌد الصورة القصصٌة"
1

 .  

المستؽانمٌة تتّخذ ماّدتها من عناصر الواقع المعاش, وهً فالحكاٌة الشعبٌة       

مراقبته عن طرٌق الحكاٌة  فً الحقٌقة تمّثل موقفا من واقعه الّذي ٌطمح إلى

ولعّل هذا الواقع الّذي ٌمّثل التربة الخصبة شعبٌة, وتوجٌهه الوجهة الّصحٌحة ال

التً أتاحت للحكاٌة الشعبٌة فرصة النمو فٌها هو فً طبٌعته واقع مكهرب, بل 

ولذلك نجد الحكاٌة متأّزم ألّنه ٌعرؾ صراعا كبٌرا بن قوى الخٌر وقوى الشّر, 

زابرٌة عموما والمستؽانمٌة خصوصا تصور لنا صراع اإلنسان الدابم الشعبٌة الج

ٌخاء, مكان ة إقرار العدل والسالم والحب واالوالمتواصل مع القوى الشرٌرة بؽٌ

قوى الشر  دابما إلى نشرها  ور والكره والفساد, والتً تسعىالظلم و الج

 وتدعٌمها بشّتى الطرق والوسابل.

المتأّزم بواسطة  الشعبٌة فً منطقة مستؽانم واقعها الجماعةلقد عالجت        

ة, التً حملت بٌن ألفاظها العامٌة البسٌطة مخازن لهمومه الحكاٌة الشعبٌ

وأحاسٌسه المختلفة والتً استصعب علٌه البوح بها فً فترة من الفترات فهذا 

الحقٌقة  ٌتطابق والمنطلقات األولى للحكاٌة الشعبٌة التً أشرنا إلٌها والتً هً فً

منطلقات نفسٌة لمكنونات داخلٌة, فرؼبة اإلنسان المستؽانمً فً التؽٌٌر كانت 

 ملّحة, األمر الّذي دفعه إلى تبّنً شخصٌات خارقة وؼرٌبة وبأسماء أؼرب, فً 
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فٌه الصراع بٌن الخٌر والشّر, مجهوال ٌجري حكاٌاته الشعبٌة وجعل لها عالما 

وال بعصر محّدد إاّل  وبٌن الحّق والباطل, ولكّنه صراع ال ٌرتبط بواقع معروؾ,

من حٌث الرؤٌة ومتعة الّسرد,وذلك راجع إلى طبٌعة القّصة الّتً تتجاوز إطار 

 القومٌة واإلقلٌمٌة معا.

لم الشّر فإّن ونظرا إلى الصراع القابم بٌن عالمٌن , عالم الخٌر وعا      

القّصاص المستؽانمً اّتجه إلى تبّنً مجموعة من الشخصٌات وأسند إلٌها 

مجّردة العالمٌن, أٌن تؤّدي كّل شخصٌة وظٌفتها فٌه, وقد ٌأتً الدور أحٌانا بصفة 

ال ٌقبل التشخٌص, كأن ٌرمز إلى قٌمة معنوٌة مثل العدالة وعكسها وؼٌر ذلك 

الشخصٌة هً القّصة المحّققة  "فً مٌدان القّصة:الجزابرٌٌن ٌقول أحد الباحثٌن 

أّن الدور قد ال ٌتحّقق فً قد تحّقق أكثر من دور كما الشخصٌة لقّصة, ولدور فً ا

ل شخصٌة بل ٌظهر ضمنٌا داخل الّنص"شك
1

.  

إّن من الشخوص البارزة  التً اهتّم المستؽانمٌون بتوظٌفها فً حكاٌاتهم      

لؽولة التً هً " جنس من الشٌاطٌن والجّن كانت الشعبٌة شخصٌة الؽول أو ا

العرب  تزعم أن الؽول فً الفالة تتراءى للّناس فتتؽّوا تؽّوال, أي تتلون تلّونا فً 

صور شّتى وتؽّولهم أي تضلّلهم عن الطرٌق وتهلكهم"
2

, فالؽول إذن كابن وهمً 

ها دور القوى ٌقّدم فً الحكاٌات الشعبٌة المستؽانمٌة بصور شّتى ٌمّثل فً أؼلب

ٌّز بالخلقة البشعة والالشرٌرة والظالمة والشخصٌة المخّربة أٌضا ّتً , التً تتم

.تدفع على الخوؾ والنفور منها  

كما تأخذ هذه اللّفظة دالالت أخرى فً االستعمال الشعبً الٌومً ألفراد     

المنطقة فعند نعت أحد األشخاص بالؽول مثال فإن ذلك ٌدّل على القوة العضلٌة 

الخارجة التً ٌتمّتع بها هذا الشخص إضافة إلى كماله الجسدي فً حٌن تحمل 

لشعبٌة, فً مواضع مختلفة لفظة ؼول الداللة نفسها التً حملتها فً الحكاٌة ا

صؽارها أثناء إقترافهم  كالوضع الّذي تستحضر فٌه الجماعة هذه الصور لتخوٌؾ

 األخطاء.

 

. 178ثرٌا التٌجانً, دراسة اجتماعٌة لؽوٌة للقّصة الشعبٌة فً منطقة الجنوب الجزابري, ص ـــ   1  
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المستعملة فً الحكاٌة الشعبٌة أٌضا المدّبر الّذي ٌمّثل رمزا ومن الشخوص       

 لقوى الخٌر باعتباره الشخصٌة العالمة والخٌرة  التً توّجه بقٌة الشخصٌات

وخاصة البطل الوجهة الصحٌحة بواسطة النصابح ووسابل المساعدة المختلفة, 

دور المرأة كما أّننا نجد فً الحكاٌات المستؽانمٌة شخصٌة ستوت التً تلعب 

فً الحكاٌة الشعبٌة, فً حٌن  الشّرٌرة التً توقع بٌن الّناس وهً تؤّدي دورها

بها الشخص الّذي ظهر فً االستعمال الٌومً بحٌث ٌوصؾ دالالت مؽاٌرة  تأخذ

.ما ال ٌضمره  

باإلضافة إلى شخصٌات أخرى كثٌرة ٌصعب حصرها جمٌعا وهً إّما أن     

ة فً الحكاٌة الشعبٌة وإّما أن تكون داللتها مختلفة, تحمل الداللة نفسها الموجود

 عموما فإّن تحلٌلنا قد رّسخ فً أذهاننا فكرتٌن هامتٌن هما:

_ األولى متعلقة بإحساس اإلنسان الشعبً بواقعه االجتماعً والسٌاسً ورؼبته 

فً إصالحه بالهروب إلى عالم آخر هو عالم الحكاٌات الشعبٌة الّذي استطاع أن 

.فٌه ذاته ٌحّقق  

_ الثانٌة فهً أّن القصاص الشعبً المستؽانمً قد اختار الشخوص وأعطاها تلك 

 التسمٌات الخٌالٌة حتى ال ٌقع فً صراع وتصادم مع الشخصٌات الحقٌقٌة فً

مثال, بل فّضل الرموز واإلٌماءات كبدٌل لذلك.الواقع كالحكام   

خالصة  القول فإّن موضوعات الحكاٌة الشعبٌة المستؽانمٌة كثٌرة وهً فً       

مجملها مستوحاة من الواقع الٌومً لإلنسان الشعبً فً المنطقة, وقد حاولنا 

التعّمق فً محتوى هذه الحكاٌات الشعبٌة للتعّرؾ على مدى تعبٌرها عن الواقع 

ٌّاه, لذلك ال الحكاٌات الشعبٌة نّتجه إلى تصنٌؾ  ٌنا أنأرمستؽانمً ومطابقتها إ

الحٌاة المختلفة حسب محتواها إلى الموضوعات  المستؽانمٌة التً تمّثل جوانب

 التالٌة:

حكاٌات الواقع االجتماعً, الحكاٌات الهزلٌة الترفٌهٌة, الحكاٌات األخالقٌة, 

 حكاٌات الحٌوان, مع تدعٌم كّل صنؾ بنوع من الشرح, والتمثٌل له بنموذج من

 الحكاٌات المتداولة فً المنطقة.

 

. 115ثرٌا التٌجانً, دراسة اجتماعٌة لؽوٌة للقّصة الشعبٌة فً منطقة الجنوب الجزابري, ص ـــ   1  
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 1 ــ حكايات الواقع االجتماعي:

ارتبطت بواقع الجماعة الشعبٌة االجتماعً وحاولت  هً الحكاٌات التً   

بالتطرق إلى مشاكله المختلفة كالفقر والؽنى الفاحش والظلم والفساد  تصحٌحه

والحكم الجابر.... فه إذن " حكاٌات تكشؾ عن الصراع الطبقً وعن عالقة 

الجماعات الشعبٌة بعضها ببعض"
1

, إّن رؼبة الجماعة الشعبٌة فً تؽٌٌر الوضع 

ٌات الكثٌرة التً وقعت االجتماعً المتأزم فً ذلك الوقت كانت ملّحة, بدلٌل الحكا

علٌها أنظارنا, والتً كانت فً أؼلبها تتحّدث عن هذه الموضوعات االجتماعٌة 

.عنهما من صراعاتالتً فً مقّدمتها الفقر والؽنى, وما ٌنتج   

فها إلى جانب الطبقٌة بوقوفالحكاٌات الشعبٌة تكشؾ عن مثل هذه الصراعات      

الطبقة الشعبٌة حلمها فً حكاٌاتها الشعبٌة الّذي كثٌرا ما تحّقق  الطبقة الفقٌرة إذ

ٌراودها فً أن ٌنتصر الفقٌر على الؽنً, كما جّسدت الحكاٌات الشعبٌة 

حول األرض, المستؽانمٌة الصراعات المختلفة بٌن األسر فً المنطقة, كالصراع 

الماء, اإلرث, بل وعالجت مشاكل األسرة الواحدة بالتطّرق إلى خصوصٌاتها 

ب , وظلم األا للعٌان بؽٌة إصالحها من قسوة زوجة األب على األبناءوكشفه

.للزوجة األولى وتفضٌله الثانٌة  

وعالجت الحكاٌات أٌضا ظاهرة تفضٌل العابالت الذكور على اإلناث فً     

المنطقة, وؼٌرها من المواضٌع االجتماعٌة المختلفة, مثل بقرة الٌتامى المشهورة 

فً المنطقة فهً نموذج لمثل هذه الصراعات األسرٌة, حٌث تتطّرق إلى ذلك 

ا العوراء و قوى الخٌر الصدام بٌن قوى الشر المتمّثلة فً زوجة األب, وابنته

التً ٌمّثلها االبنان الٌتٌمان اللّذان ٌتعّرضان للتعذٌب واالضطهاد من قبل زوجة 

الّتً ٌضمنا  لكن ٌد األقدار تقؾ إلى جانبهما, وتقّدم لهما وسابل المساعدةاألب, 

ٌّما  من خاللها الّنجاة فً الّنهاٌة, كما مّثلت حكاٌة ودعة جّناٌة سبعة نموذجا ق

اٌات الواقع االجتماعً المستؽانمً لما تضّمنته من تصوٌر وتجسٌد لقضاٌا لحك

, هذا الواقع الّذي ٌعٌشه اإلنسان الشعبً اجتماعٌة هً فً الحقٌقة انعكاس لواقع

 ٌتصارع فٌه الخٌر والشر باستمرار, لٌنتهً بانتصار الخٌر فً األخٌر.

 

.184إلى الواقعٌة, ص  نبٌلة إبراهٌم, قصصنا الشعبً من الرومانسٌةــ  1  
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 2 ــ الحكايات الترفيهية الهزلية:

ٌقصد بالحكاٌات الترفٌهٌة الهزلٌة تلك الحكاٌات التً ٌروٌها أصحابها قصد       

إضحاك الّناس والترفٌه عنهم, مع العلم أّن كّل الحكاٌات الشعبٌة هدفها التسلٌة 

والترفٌه, " إذ تعّد التسلٌة أهّم أهداؾ القّصة الشعبٌة ألّنها بقٌت طوٌال الوسٌلة 

الوحٌدة لتسلٌة الجماهٌر"
1

, فقد ُتوّظؾ حكاٌات
 

, أو الحكاٌات الواقع االجتماعً 

, واقع المعاش بطرٌقة هزلٌة ممتعةاألخالقٌة, أو حكاٌات الحٌوان لمعالجة ال

فة فتكون بذلك الحكاٌة الشعبٌة الواحدة قد جمعت بٌن وظٌفتٌن هما الوظٌ

.اإلصالحٌة والوظٌفة الترفٌهٌة  

الجماعة الشعبٌة فً منطقة مستؽانم تعود إلى مثل أن وتجدر اإلشارة هنا إلى      

هذا النوع من الحكاٌات عندما تحّس بتعب الحٌاة, فتشتّد همومها وتتزاٌد خطوبها 

وال تجد إاّل فً الحكاٌات الهزلٌة وسٌلة للضحك والّسخرٌة من المشاكل الّتً 

االجتماعً, تعانً منها " فالحكاٌات الهزلٌة ٌمكن أن تندرج ضمن حكاٌات الواقع 

سخر من موقفه وموقؾ ٌمن علّة الفقر بقدر ما  وال ٌشتكً اإلنسان الشعبً فٌها

"مجتمعه منها
2

.  

وقد ُتؤّدى أحداث الحكاٌات الشعبٌة الهزلٌة على ألسنة الحٌوانات أو           

اآلدمٌٌن أو تجمع بٌن الصنفٌن, أو قد تتبلور القصة بأكملها حول شخصٌة ربٌسٌة 

ٌّقة, وعموما فوظابؾ الحكاٌة الشعبٌة الترفٌهٌة هً شخصٌة  جحا ومؽامراته الش

الهزلٌة فً منطقة البحث جّمة ٌأتً فً مقّدمتها التخفٌؾ من حّدة الحٌاة على 

الجماعة الشعبٌة, وقد تظهر أهداؾ أخرى للحكاٌة الهزلٌة تتعّدى الوظٌفة 

انبها, وهذا الّنوع من المذكورة كالهدؾ التعلٌمً الّذي ٌمّس الحٌاة من جمٌع جو

الحكاٌات كثٌر فً المنطقة نذكر منها جحا وصاحبو التً تدور أحداثها حول 

شخصٌة ربٌسٌة هً جحا تجمع بٌن الحٌلة والطرافة , تقّدم فً قالب هزلً بسٌط 

وبلؽة عامٌة هً األخرى بسٌطة لكن الحكاٌة عموما قوٌة بأبعادها ووظابفها 

 المتعّددة.

 

. 184المرجع السابق, ص ـــ  1  
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 3 ـــ الحكايات األخالقية:

هً الحكاٌات التً تتناول الحدٌث عن القٌم االجتماعٌة المثلى,وتسعى إلى     

 " إلؽابها وإصالحهاتأكٌدها وتبرز العٌوب المتفشٌة فً المجتمعات  وتسعى إلى 

فحكاٌات الواقع األخالقً ال تهتم بإبراز العٌوب  األخالقٌة التً بدأت تظهر فً 

بناء المجتمع الجدٌد فحسب ولكّنها تشٌر من ناحٌة أخرى إلى بعض القٌم 

ٌمكن  الّتً ٌراها الشعب من وجهة نظره مؤّدٌة إلى الحٌاة الهادبة الّتًاإلٌجابٌة 

تفاؤل تام " أن ٌعٌشها الفرد فً
1

.  

فقد مّثلت العادات  والتقالٌد موضوعا هاما للحكاٌات األخالقٌة المستؽانمٌة, حث 

حرصت الجماعة الشعبٌة فً المنطقة على حماٌتها من كّل تهدٌد ٌمّس أخالقٌاتها 

وقٌنها" تلك القٌم الّتً ٌخشى الشعب كّل الخشٌة أن تنهار بتأثٌر الزحؾ المدنً 

بً"إلى المجتمع الشع
2.  

         
لهذا السبب  احتّل هذا النوع من الحكاٌات الشعبٌة الصدارة فً منطقة و

البحث فقد استعمل كثٌرا فً السابق, وال زال مستعمال إلى اآلن بقصد تعلٌمً 

الحكاٌات الّتً تتناول موضوعا أخالقٌا  ر الباحثٌن هً, فهذه من وجهة نظأخالقً

مرتبطا بالجماعة الشعبٌة وله انعكاسات جّمة على المجتمع الّذي تعٌش فٌه لكّنهم 

.أو تسمٌتها اختلفوا فً اصطالحها  

فً حٌن تتّجه نبٌلة إبراهٌم إلى تسمٌتها بحكاٌات الواقع األخالقً, تفّضل       

تمتاز عن ؼٌرها  المؽزى وهً عندهاالح القصة ذات اصط روزلٌن لٌلى قرٌش

ببعض المالمح الخاصة بقّصة التسلٌة كعناٌتها الكبٌرة بالحدث وشخصٌاتها 

الخٌرة تماما أو الشرٌرة تماما وتقدٌمها سلسلة تتسّم بانتصار الخٌر واندثار الشّر 

حٌث ٌتجلّى فً هذه القّصة المؽزى الخلقً التعلٌمً كالصدق والوفاء, أو الخٌر 

ي ٌكافأ به دابما من قام بأفعال خٌرة وؼٌر ذلك.الذّ   

 

 

. 275نبٌلة إبراهٌٌم قصصنا الشعبً من الرومانسٌة إلى الواقعٌة, ص ــ ـ 1  

.175المرجع نفسه, ص ـــ  2  
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خالقٌة المستؽانمٌة األلقد تنّوعت الشخصٌات الّتً نّفذت الحدث فً الحكاٌات      

فقط وفً كثٌر من الحكاٌات مزجت بٌن بٌن شخصٌات اآلدمٌة أو الحٌوانٌة 

ح الحكاٌة الشعبٌة فقط لتأّكد على قٌمة أخالقٌة حسنة أو تنهً عن صنفٌن فً مسر

ٌّبة  فالحكاٌات األخالقٌة المستؽانمٌة تهتّم أساسا بتمجٌد األخالق من "أخرى س

خالل طرحها لقضٌة أخالقٌة تنتهً بمؽزى أخالقً قد ٌكون مثال شعبٌا ٌلّخص 

ها فً كلمتٌن, أو تحوي مجموعة من األمثال أو األلؽاز الشعبٌة التً مضمون

ت الحمٌدة الّتً اتضرب بٌن الحٌنة واألخرى أثناء سرد الحكاٌة لتأّكد على الصف

"أفرادها إلى التمسك بهاالجماعة الشعبٌة  اتدعو
1

.  

وهً فً مجملها متعلّقة بفعل الخٌر والتحلًّ بالشجاعة والكرم والصبر        

والقناعة والصدق والوفاء, كما أّن قدرة البطل فً الحكاٌات الشعبٌة على حّل 

ألؽاز مستعصٌة وفّك رموزها دلٌل الفطنة والّذكاء والحكمة وهو ما تتمّنى 

ى تحقٌقه " وهكذا نرى كٌؾ الجماعة الشعبٌة أن تراه فً أفرادها  وتسعى دوما إل

تقوم الحكاٌات الشعبٌة بوظٌفة أساسٌة فً الكشؾ عن القٌم األخالقٌة الفاسدة فً 

المجتمع الشعبً من ناحٌة وفً تأكٌد القٌن اإلٌجابٌة المرؼوب فٌها من ناحٌة 

أخرى"
2

.  

ومن الحكاٌات األخالقٌة الشابعة فً منطقة البحث حكاٌة جازٌة والخرفان,       

تً هً فً الحقٌقة بقاٌا ألشالء السٌرة الهاللٌة المترامٌة هنا وهناك فً ال

الحكاٌات الشعبٌة بدلٌل أسماء شخصٌاتها, ذٌاب, الهالٌلً, وجازٌةو فالحكاٌة إذا 

ٌّمة ؼاٌتها الكشؾ عن قٌم دفٌنة ثّم الّسعً  تطرح ألؽازا وتضرب أمثاال شعبٌة ق

ٌحها.إلى تأكٌدها وإبراز العٌوب ومحاولة تصح  

 

 

 

 

.279روزلٌن لٌلى قرٌش, القصة الشعبٌة الجزابرٌة ذات األصل العربً, ص ــ ـ 1  

. 184, ص  نبلة إبراهٌم, قصصنا الشعبً من الرومانسٌة إلى الواقعٌةــ ـ 2  
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 4 ـــ حكايات الحيوان:

لقد عرفت حكاٌات الحٌوان انتشارا كبرا فً منطقة مستؽانم وذلك راجع      

المنطقة وطبٌعة أهلها البدوٌٌن, هذه البداوة مّكنت اإلنسان المستؽانمً" لطبٌعة 

من االستبناس إلى الحٌوان ومن ثّم مالحظته عن قرب وترسٌخ معرفته بطباعه 

وخواصه المعنوٌة فضال عن الماّدٌة وبساطة البدوي ثّم سذاجته أقرب ما تكون 

وٌر بعض مواقفه من عالمه إلى التمثٌل بالحٌوان واختراق عالمه الّداخلً لتص

"هو
1

.  

فحكاٌات الحٌوان إذا هً الحكاٌات الّتً ٌقوم فٌها الحٌوان بأدوار ربٌسٌة "      

وتشترك مع شخوص آدمٌة فً تلخٌص تجربة أو الوصول إلى ؼاٌة أخالقٌة 

ووعظٌة وتعطً الحكاٌة للحٌوان روحا ووعٌا وتجعله شبٌها باإلنسان " 
2
.  

الحٌوان فً منطقة مستؽانم ال ترتبط بمناسبة محّددة وال  إّن رواٌة قصص      

ٌّن األمر الّذي ساهم فً رواج هذا النوع القصصً وكثرة اإلقبال علٌه  بزمن مع

أضؾ إلى ذلك طبعة الشخصٌات الحٌوانٌة المرحة التً تنّفذ أدوارها وفق ما 

ٌّلة الشعبٌة مع العلم أن هذه األدوار مستوحاة من طبا ع الحٌوانات رسمته المخ

الحقٌقٌة كمكر الذبب واحتٌاله وشجاعة األسد وتجّبره ودهاء القنفذ وؼباء الحمار 

فً حٌاة اإلنسان الشعبً وؼٌرها من الحٌوانات الّتً كان لها ارتباط كبٌر 

المستؽانمً الٌومٌة فكلّها تجتمع فً عالمها الخاص الّذي هو فً الحقٌقة " عالم 

ٌوازي العالم اإلنسانً تتصّرؾ كابناته تصّرؾ البشر مستّقل قابم بذاته لكّنه 

فتحّب وتكره وتحتال وتمكر "
3

.  

مستؽانم كثٌرة ٌأتً فً  وتجدر اإلشارة إلى أّن مصادر قصص الحٌوان فً     

 مقّدمتها القرآن الكرٌم وما تضّمنه من حكاٌات األنبٌاء مع الحٌوانات كقّصة سٌدنا 

 

كلٌلة ودمنة شعبٌتها ومواقؾ إنسانها الشعبً وطرابقه من خاللها, إشراؾ: ناصر عبد العزٌز,  ـــ 1

.151 , ص 2773لٌن لٌلى قرٌش, رسالة ماجٌستٌر ؼٌر منشورة, جامعة الجزابر,       روز  

. 124عبد الحمٌد بوراٌو, القصص الشعبً فً منطقة بسكرة, دراسة مٌدانٌة, ص  ـــ 2  

.29, ص 316بالحٌوان فً األدب العربً القدٌم, مجلة العربً, العدد ودٌعة طه نجم, الرمز  ـــ 3  
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سلٌمان مع الهدهد باإلضافة إلى قصص النمل والنحل والبقر, وال ٌمكننا أن نؽفل 

عن الّدور الّذي لعبته حكاٌات كلٌلة ودمنة وحكاٌات ألؾ لٌلة ولٌلة إذ كان تأثٌرها 

ر تأثٌر كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة فً فً الحكاٌات المستؽانمٌة كبٌرا " ولم ٌقتص

األوساط الشعبٌة الجزابرٌة على رواج قصص مقتبسة منه أو المحافظة على 

ٌتعّدى إلى التحوٌر المحلًّ نفسه الّذي ٌخلق قصصا أبطالها المشهورٌن بل 

بأسلوب مصبػ بصبؽة ألؾ لٌلة ولٌلة"
1

.  

كما كان لكتاب كلٌلة ودمنة تأثٌر فً األوساط الشعبٌة المستؽانمٌة والّتً         

ٌّم كانت تعمل على اقتنابه باستمرار  واالستفادة من مواضٌعه وتجاربه, فالكتاب ق

واستعمال لما ٌحتوٌه من " مؽزى أخالقً أو قصد إلى لوم المجتمع ونقده 

"الحٌوان فً دور إنسانً للّوم والّنصٌحة
2

الّذي انعكس على الحكاٌات  األمر 

المحلٌّة فً المنطقة وجعلها تصبػ بصفة كلٌلة ودمنة كما جعلها تشاركها فً أمور 

الراعً والرعٌة.عّدة كتلك المتعلّقة بواجبات   

عموما فإّن حكاٌات الحٌوان المستؽانمٌة هً فً أؼلبها انعكاس لحكاٌات        

لتا الٌنبوع الربٌسً الّذي ترتوي منه األساط اللّذان مثّ ألؾ لٌلة ولٌلة وكلٌلة ودمنة 

وتجدر اإلشارة إلى الشعبٌة ارتواًء دابما ومستمّرا وتقلّدهما فً كثٌر من األحٌان, 

أّن حكاٌات الحٌوان المستؽانمٌة أّدت دورا كبٌرا فً نقد المجتمع المحلًّ بأنظمته 

وتقوٌمها والعمل على  السٌاسٌة واالجتماعٌة كما مّثلت وسٌلة هاّمة لحفظ األخالق

تشرح وتحكً  ٌة الحٌوان إذا "نشرها وهً أٌضا منبع للتسلٌة والترفٌه فً حكا

مازجة كّل هذه األؼراض مزجا بدٌعٌا إّنه مزج عجٌب بل هو فً وتسلًّ وتعلّم 

ٌّر ولكّنه مثٌر للنشاط " بعض األحٌان مح
3

 .  

 

            

.215الجزابرٌة ذات األصل العربً, ص  روزلٌن لٌلى قرٌش, القصة الشعبٌةـــ  1  

.211المرجع نفسه, ص ـــ   2  

فون دٌر الٌن, الحكاٌة الخرافٌة نشأتها, مناهج دراستها, فنٌتها, ترجمة: نبٌلة إبراهٌم, مكتبة  ـــ  3

. 97ؼرٌب, القاهرة, د ط, د ت, ص   
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ومن الّنماذج الحكابٌة المستؽانمٌة الّتً تجري أحداثها على ألسنة الحٌوان "      

ٌّز بطرافتها ولكّنها فً الحقٌقة ذات مؽزى أخالقً  حكاٌة الذٌب والقنفوذ الّتً تتم

تربوي, وخالصة القول فإّن األصناؾ المقّدمة للحكاٌات الشعبٌة فً مستؽانم 

نتٌجة مضمونها أّن هذه الحكاٌات  انطالقا من موضوعاتها رّسخت فً أذهاننا

تبقى دابما متشابكة ومتداخلة فٌما بٌنها حّتى وإن وضعت لها أصناؾ وأنواع 

والسبب أّنك قد تجد فً حكاٌة الواقع االجتماعً جانبا أخالقٌا و فً الحكاٌة 

وما تّتفق حوله , األخالقٌة جانبا هزلٌا وفً الحكاٌة الهزلٌة جانبا اجتماعا وهكذا

الحكاٌات جمعها أّنها وّظفت لمعالجة الواقع اإلنسانً الشعبً المستؽانمً هذه 

"اتهٌبمختلؾ تجلّ 
1

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 97المرجع السابق, ص ــ  1  
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ّن الحكاٌة الشعبٌة لقٌت فً جمعها وتصنٌفها عّدة أمن خالل ما سبق نستنتج      

ولكن أسلوبها وألفاظها عراقٌل وإشكاالت وذلك ألّنها متناقضة فً السرد 

ممٌزٌن, ومثٌرٌن لالنتباه, ألّنها فّن شفوي ال ٌعرؾ مصدره, بل ٌنقل مباشرة 

ا ومشافهة من قبل كبار الّسن ؼالبا, أّما التصنٌؾ فهو لٌس باألمر السهل نظر

لتشابه القصص أٌضا, فهً كثٌرة ومتنوعة وٌصعب حصرها فً نوع محّدد, إاّل 

أّن كّل تصنٌؾ ٌبقى تصنٌؾ لنوع سردي واحد من إبداع الشعب للتعبٌر عن 

متطلباته, وهو الحكاٌة الشعبٌة, فمفهوم الحكاٌة الشعبٌة لدى الفرد المستؽانمً هو 

ً ٌجب توّفرها فً الراوي نجد نفسه السابد عند الجمٌع, ومن بٌن الشروط التّ 

المعرفة الضمنٌة وفهم القصص دون تكلؾ, أو جهد, وإلمام بجمٌع األحداث..., 

وبخصوص الزمن فإّن أفضل األوقات لسرد هذه الحكاٌات هو وقت اللٌّل, حٌن 

تجمع األسرة, ولهذه الحكاٌة األثر البالػ فً نفس ومجتمع اإلنسان المستؽانمً 

من تراث وتسلٌة, فهً حلقة وصل بٌن األجٌال, وهً مفتاح لفهم لما تنقله وؼٌره 

نفسٌة الفرد, وبعض السلوكٌات الّتً ترّقً المجتمعات, كما أّن لهذه األخٌرة عّدة 

وظابؾ من بٌنها التعلٌم والتربٌة, الترفٌه, والتثقٌؾ, ولها عّدة مواضٌع نذكر 

رها...منها حكاٌات الواقع االجتماعً, األخالق, الهزل,وؼٌ  

 خاتمة الفصل الثاني :
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 الفصل الثالث: الجانب التطبيقي للحكاية الشعبية المستغانمية.

  

 المدخل:

 المبحث األول: السياق الفني العام للحكاية الشعبية.
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األعياء رزؤٌف ِٓ ِغّٛػخ ٍٚبئً ف١ٕخ ِزىبًِاٌْؼج١خ ١٘ىً فٕٟ  اٌؾىب٠خ       

غُِز١ّيح عؼٍزٙب رٕفوك ػٓ ٍبئو فْٕٛ األكة اٌْؼجٟ األفوٜ، ٌىٓ ه خٚعّب١ٌ  

ّْ ِؾبٌٚخ ٙجٜ ِفَٙٛ ٌٙب ف١ٗ  اٌز١ّي اٌفٕٟ اٌنٞ ٍبهد ثٗ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ اال أ

اٌٝ وٛٔٙب ال رؾًّ ّىال ف١ٕب ِؾّلكا ثً  1ٔٛع ِٓ اٌٖؼٛثخ روعؼٗ ٔج١ٍخ اثوا١ُ٘

اف١خ.ّىٍٙب ِٓ ؽىب٠خ ألفوٜ فالف اٌؾىب٠خ اٌقو ٠قزٍف  

ّْ ٔغبػ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ ِورجٜ ثٕٔ اٌؾىب٠خ ٚفىورٗ أٚال        ٌمل أّؤب ٍبٌفب أ

ًّ ؽبن أٚ هاٚ ٍٚبئٍٗ ٚفٕٛٔٗ  ّْ ٠ى خ فٟ عنة أزجبٖ ٚثؾبو١ٙب صب١ٔب ام أ ّٕ اٌقب

اٌّزٍم١ٓ ٍٛاء وبْ مٌه ثبٌٍّفع أٚ ػٓ ٛو٠ك رؼبث١و اٌٛعٗ ٚفٟ ثؼ٘ األؽ١بْ 

 ٠غّغ ث١ٓ ا١ٌٍٍٛز١ٓ.

      ّْ فٟ  ٝػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌؾىب٠بد اٌْؼج١خ فٟ ِٕطمخ َِزغبُٔ أهٍ ٛالػٕبا ا

٠زَُ ثبٌّٛؽل ؽ١ش رْزون  ٚاٌنٞأم٘بٕٔب ٕٛهح ١ٌٙىً اٌؾىب٠خ اٌقبهعٟ 

ّْ اٌواٚٞ لل  اٌغّبػخ اٌْؼج١خ فٟ اٍزؼّبي ١ٕغخ ر١ّٙل٠خ ِْزووخ رلّي ػٍٝ أ

 اثزلأ ؽى١ٗ ٘نٖ ا١ٌٖغخ ٚهكد ػٍٝ ٕٛهر١ٓ:

ٍُ هللا ثل٠ذ ٚػٍٝ إٌجٟ ١ٍٕذ، ِٚب ٠ؾٍٝ ٌىالَ غ١و ــ ُِٕٙ ِٓ ٠مٛي:" ثب

 ثبٌٖالح ػٍٝ إٌجٟ ف١و األٔبَ."

٠ٚمٌٛٛا وب٠ٓ " ــ ُِٕٚٙ ِٓ ٠مٛي:" ؽبع١زه ِب ع١زه ٌٛ وبْ ِب ِ٘ٛب ِبع١زه."

ّزجم١خ، ٚثبٌؼٛكح اٌٝ ٚ٘ىنا ٠جلأ اٌواٚٞ فٟ ٍوك أؽلاس ؽىب٠زٗ اٌ ،"ثىوٞ

َِؾخ ك١ٕ٠خ اٍال١ِخ ِورجطخ ثنوو اٍُ  ٔالؽع ػ١ٍٙب ا١ٌٖغخ اٌز١ّٙل٠خ األٌٚٝ

ب ا١ٌٖغخ اٌضب١ٔخ فززؤٌّف ِٓ  ،هللّا  ِّ ٚاٌزؾج١ت ثْقٔ إٌجٟ ٍٕٝ هللّا ػ١ٍٗ ٍٍُٚ، أ

 صالس ِمبٛغ ٟ٘:

عئزه ثٗ.أٞ أؽبو١ه ثّب ، ــ "ؽبع١زه ثّب ع١زه"  

ب اٌّمطغ اٌضبٟٔ:" ٌٛ وبْ ِب ِ٘ٛب ِب ع١زه"، ٚاٌّنٞ ٠مّلِٗ اٌواٚٞ ػً ١٘ئخ  ِّ ــ أ

أٞ ٌٛالّ٘ب ِب أر١زه ٚعٛاثٗ اٌِوعالْ. ٌغي  

ب اٌّمطغ اٌضبٌش ِّ : "٠مٌٛٛا وب٠ٓ ثىوٞ"، فزمبثٍٗ فٟ اٌٍّغخ اٌؼوث١خ اٌفٖؾٝ ــ أ

ًّ أؽلاس اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ ١ٕغخ : وبْ فٟ لل٠ُ اٌيِبْ"، ١ٌَوك ثؼل مٌه اٌواٚٞ و

أْ ٠ًٖ اٌٝ ٔٙب٠زٙب ف١زٛلف ػٕل ِب ٠َّٝ ثب١ٌٖغخ  اعّبال ٚرف١ٖال، اٌٝ

 المدخل :
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اٌقزب١ِخ ؽ١ش ٠قزبه ثؼ٘ اٌوٚاح اٌَّزغب١١ّٔٓ ١ٕغخ " ٘نا ِب ٍّؼٕب ٚ٘نا ِب 

جٜ ثطو٠مخ رٕبلً اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ فٟ ور١ِّٙٓ األٚي ِلٍٕب"، ٚاٌزّٟ ٠ؼىٌ عبٔج١ٓ 

رّضٍّٗ ّٕطمخ، ٚاٌنٞ رؼزّل ػٍٝ اٌَّبع ٚاٌّْبفٙخ ) ٘نا ِب ٍّؼٕب (، ٚاٌضبٟٔ ٌا

واٚٞ ٚاٌمبئّخ ػٍٝ ٔمً األفجبه ٚاٌؾٛاكس األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزٛفوح فٟ ّقٔ اٌ

 ًّ ؽ١ش رؼىَٙب ػجبهح ) ٚ٘نا ِب لٍٕب (، ٚآفوْٚ ٠فٍْٚٛ فزبِٙب ِٖلال١خ  ثى

 ٌزٛإً رؤص١و اٌّغبي ِفزٛؽبفوْٚ آ، فٟ ؽ١ٓ ٠زون ٚفمٜ  ثبٌٖالح ػٍٝ إٌجٟ

، ثبالٍزغٕبء ٔٙبئ١ب ػٓ ا١ٌٖغخ اٌقزب١ِخ ٚثنٌه األؽلاس إٌٙبئ١خ ٌٍؾىب٠خ اٌْؼج١خ

ٚأزٖبه اٌؾك ٚاٌق١و  ٠ىْٛٔٛ لل ؽمّمٛا ٌٍغّبػخ اٌْؼج١خ غب٠زٙب فٟ فٛى اٌجطً

 ػٍٝ اٌْو ٚاٌجبًٛ.

ّْ ١٘ىً اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ اٌقبهعٟ اْ ّٕؼ اٌزؼج١و ٠مبثٍٗ فٟ اٌٍّغخ  ػِّٛب    فب

ّّٝ ثبٌّٕٙغ١خ اٌزم١ٍل٠خ ) اٌّملِخ، اٌؼوٗ، اٌقبرّخ (، ؽ١ش  رزٛافك اٌؼوث١خ ِب ٠َ

ب  اٌّملِخ ِغ ِب ِّ اٌؼوٗ ٠َّٝ ا١ٌٖغخ اٌز١ّٙل٠خ فٟ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ، ٚأ

ّْ اٌقبرّخ  ّٔ اٌؾىب٠خ، فٟ ؽ١ٓ أ ًّ األؽلاس اٌغبه٠خ ٚاٌزّٟ رئٌف ٔ ف١زٛافك ِغ ٚو

 رزٛافك ٚا١ٌٖغخ اٌقزب١ِخ ٌٍؾىب٠خ اٌْؼج١خ.

ّْ اٌٍّفذ ٌالٔزجبٖ ٘ٛ      ّٔ اٌوٚا٠خ  ا مٌه اٌزمبهة ث١ٓ ٔٔ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ ٚٔ

خ ِب ٠زؼٍّك ِٕٗ ثزىبًِ  ّٕ خ، فب ّٖ اٌزطٛه إٌّٙغٟ ث١ٓ إٌٛػ١ٓ ) اٌوٚا٠خ ٚاٌم

 اٌفٕٟ ث١ٓ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ ٚاٌَوك اٌمٖٖٟٚاٌؾىب٠خ ( أٙف اٌٝ مٌه اٌجؼل 

اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛف ٚاٌَوك ٚاٌؾٛاه، ٌٙنا ٍّؾذ ٌٕب اٌفوٕخ ثٚجٜ ٖٔٛٓ 

ٌّ ٌغزٙب ثؼ ٘ اٌؾىب٠بد اٌْؼج١خ اٌَّزغب١ّٔخ ٌلهاٍزٙب ثطو٠مخ ف١ّٕخ ٕٚف١خ رّ

 ْٞ اٌمبئّخ ػٍٝ إٌٛف ٚاٌَوك ٚاٌؾٛاه ٘نا ِٓ عٙخ، ِٚٓ عٙخ أفوٜ ػٕٖو

.اٌْق١ٖبد ٚاٌؾ١ي٠ٓ اٌيِٕٟ ٚاٌّىبٟٔ ف١ٙب  
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 أوال: الجاوب الفىّي للحكاية الشعبية.

 1ـ الىصف.

 

، ٚمٌه ٌٍلٚه ٌمل ػوفذ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ أ١ّ٘خ ثبٌغخ فالي إٌَٛاد اٌّب١ٙخ    

اٌجبهى اٌّنٞ ٌؼجزٗ فٟ ر٠ٖٛو اإلَٔبْ ٚٚعٛكٖ فٟ اٌىْٛ ثبإلٙبفخ اٌٝ كٚه٘ب 

فٟ رؾل٠ل فٍغبرٗ، اٌْؼٛه٠خ ٚاٌفىو٠خ ٌنٌه رؼّل ِٓ اٌفْٕٛ األوضو ارٖبال ثؾ١بح 

خ، ر١ّّي٘ب ػٓ  ،اإلَٔبْ ّٕ ٠ٚوعغ ٘نا اٌٝ رٛفو٘ب ػٍٝ ٍٚبئً ف١ّٕخ ٚعّب١ٌخ فب

 اٌفْٕٛ األفوٜ.

ّْ اٌواٚٞ     ُّ  ػٕلِب ٠جلأ فٟ ثٕبء ػبٌّٗ اٌقبٓ اٌّنٞ ٠ٚغ ف١ٗ اٌْق١ٖبد ا ص

٠ٖٕغ ػبٌّب ِىٛٔب ِٓ اٌىٍّبد اٌزّٟ رقٍك ٕٛها ِغبى٠خ ٠َمٜ ػ١ٍٗ اٌيِٓ، 

م١ٕخ إٌٛف، ٌىٓ ثبٌوغُ ِٓ رلاٚي اٌؼبٌُ ٠ٚزّىٓ ِٓ فؼً ٘نا ثفًٚ ر ٌٙنا

ّْ اٌّن٠ٓ فىوٚا ف١ٗ ِؼوف١ب ل١ًٍ اإٌّبً ٘نا اٌّفَٙٛ  ٚرؼبٍُِٙ ِؼٗ  ثلاػ١ب، االّ أ

، ث١ّٕب ٠ؼٕٟ فٟ االّزمبق 1ٕٚف اٌْٟء ثؾ١ٍزٗ ٚٔؼزٗ"ِؼغ١ّب ٘ٛ: "  فبٌٕٛف

.2اما ُٔ ػ١ٍٗ ٌُٚ ٠َزوٖ"اٌزغ١َل ٚاإلثواى ٠مبي: " لل ٕٚف اٌضٛة اٌغَل   

، ثً ٠زلافالْ ٚوض١وا ِب ٠ورجٜ ِٖطٍؼ إٌٛف ثّٖطٍؼ فو ٚ٘ٛ اٌَوك       

ف١ّب ث١ّٕٙب ألْ إٌٛف إًٔ اإلثلاع ٚاٌَوك ِغوك ِظٙو، أٚ رم١ٕخ ِٓ أعً 

ّْ اٌَوك ٠ىبك ال  ٠ظٙو ؽزّٝ ٠زّبىط ِغ إٌٛف رّبىعب ٛج١ؼ١ب، ٚؽ١ش مٌه فب

 ٠ؾٚو إٌٛف ٠ٚؼف اٌَوك ٠ٚفزو.

٠ٚمّلِٙب  خٚاٌّؼ٠ٕٛ خاٌؾ١َ ء٠خ رؼزّل ر٠ٖٛو األ١ّبرم١ٕخ رؼج١و إٌٛف    

وؤّٔٗ ٠واٖ. ٚؼزّ ١ٌواٚٞ َِزّؼ١ٗ اٌٝ ػبٌُ ؽىب٠زٗ ف١ٕمً اف ،ٌٍؼ١ٓ  

ّْ إٌٛف فٟ ؽىب٠زٕب اٌْؼج١خ ل١ًٍ ؽ١ش ٠ىزفٟ اٌواٚٞ ثبػطبء  ٕف ٚا  

 

 
.35، ٓ 11ــ اثٓ ِٕظٛه، ٌَبْ اٌؼوة، ط 1  

ٚآكاثٗ ٚٔملٖ، د: ػجل اٌؾ١ّل ٕ٘لاٚٞ، اٌّىزجخ اٌؼٖو٠خ، ـ اثٓ ه١ّك، اٌؼّلح فٟ ِؾبٍٓ اٌْؼو  2

.292، ٓ 2004، 1ث١وٚد، ٛ  

 

 السياق الفني العام للحكاية الشعبية المستغانمية :
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 ٌٍْق١ٖخ ِٓ فالي ِب ١ّ٠ي٘ب ِٓ ٕفبد عَل٠خ أٚ فٍم١خ ٚال ٠زؼّلا٘ب اٌٝ

 رفب١ًٕ أوضو وّب ٔبي اٌّىبْ ثؤٔٛاػٗ عبٔجب ِٓ إٌٛف فٟ اٌؾىب٠بد اٌْؼج١خ ام 

َّٟ اٌّنٞ رؼ١ِ ف١ٗ اٌْق١ٖبدُ اٍزطبع اٌؾبوٟ ثٛاٍطزٗ أْ ٠ؾّلك اٌؼبٌ اٌؾ  

ٚفٍك ػبٌّب عل٠لا َِزماّل ٌٗ فٖبئٖٗ اٌف١ّٕخ اٌزّٟ ر١ّّيٖ ػٓ غ١وٖ، " فبما وبْ  

رّْىً ٕٛهح  ّْىً أكاح اٌؾووخ اٌي١ِٕخ فٟ اٌؾىٟ فبْ إٌٛف ٘ٛ أكاح اٌَبهك ٠

1اٌّىبْ..."  

ّْ ِٛاٛٓ إٌٛف فٟ ؽىب٠خ " َّّخ        ٚثبٌؼٛكح اٌٝ ؽىب٠زٕب اٌْؼج١خ ٔغل أ

ٚغالَ ا١ًٌٍّ ٚؽىب٠خ " ٚكػخ عٕب٠خ ٍجؼخ " ٚؽىب٠خ " اٌمٕفٛك ٚاٌن٠ت " ِزٕٛػخ 

ث١ٓ ٕٚف اٌْقٛٓ ٕٚٚف األِبوٓ ٚاأل١ّبء، ٠ّٚىٓ اٌؾىُ ػٍٝ ٘نا 

ّْ ِمبٛؼٗ ل١ٍٍخ فٟ اٌؾىب٠بد اٌضالصخ أٙف اٌٝ مٌه ّْ ٕٚفٗ ال  إٌٛف ثؤ أ

 رف١ًٖ ف١ٗ ػلا اٌم١ًٍ إٌبكه.

: " فّضال فٟ ؽىب٠خ " َّّخ ٚغالَ ا١ًٌٍّ " ٠ٖف اٌؾبوٟ اٌطف١ٍٓ ثمٌٛٗ       

اٌّوأح ٛف١ٍٓ موو ٚأٔضٝ ٚفٟ هأ١ٍّٙب لو١ٔٓ فٚخ ٚفٟ ا١ٌٍٍّخ إٌّزظوح ٚٙؼذ 

ُّ ٠ٖف ثبلٟ اٌْق١ٖبد اٌّؾّووخ ألؽلاس اٌؾىب٠خ ثلءا ثب١ٌٖبك: "  ٚم٘ت، ص

ُّ ٠ٕزمً اٌٝ ٕٚف كافٍٟ ٌؾبٌخ اٌيٚع١ٓ ثؼل فزؾّٙب  عبء ػغٛى ١ٌٖطبك ص

اٌؾم١جخ ٚهإ٠زّٙب اٌطف١ٍٓ ثؼجبهح " ففوؽب فوؽب ّل٠لا" ٕٚٚف ؽبٌخ ا١ٌٖبك ثؼل 

لبئال: " فؼبك ا١ٌٖبك ؽي٠ٕب اٌٝ ث١زٗ...". ػٛكرٗ  ِٓ اٌَٛق  

ِٚٓ ِٛاٛٓ إٌٛف اٌقبهعٟ فٟ ؽىب٠خ " َّّخ ٚغالَ ا١ًٌٍّ" ٕٚف      

ٌٌٛلاْ ثؼل وجوّ٘ب كْٚ رفغ١و اٌزفب١ًٕ: " ٕٚبهد اٌجٕذ فزبح ّبثخ ع١ٍّخ ا

ُّ ٠ٕزمً اٌٝ ٔٛع آفو ِٓ إٌٛف ٔبرظ ػٓ رؾٛالد وض١وح ٚاٌٌٛل ٕج١ب ٠بفؼب  "، ص

ٚف١ٗ ٔٛع ِٓ اٌؾووخ ٘ٛ ٕٚف ١ٌٍٙئبد اٌزذ رؾٛي ا١ٌٙب غالَ ا١ًٌٍّ ٚاثٓ ثٓ 

ي اٌؾٖبْ اٌٝ ّٛ رغوٞ فٟ اٌٛاكٞ... ٚرؾٛي  ٍّىخ ١ٌٙٛكٞ: ٚفٟ رٍه اٌٍّؾظخ رؾ

ُّ رؾٛي غالَ ا١ًٌٍّ اٌٝ ٛبئو فٟ  ،رو٠ل أوً اٌَّىخ اٌٖغ١وح اٌٝ ٍّىخ وج١وح  ص

اٌَّبء، فزؾٛي ثٓ ١ٌٙٛكٞ اٌٝ ػمبة... فزؾٛي غالَ ا١ًٌٍّ اٌٝ فبرُ فٟ إجغ 

فزؾٛي اٌٝ ؽجخ هِبْ ِزٕبصوح، فزؾٌٛذ اٌؼغٛى اٌٝ ك٠ه ٠ٕمو ؽجبد أفزٗ...  
 

 

ٌؾّلأٟ، اٌج١ٕخ اٌَوك٠خ فٟ ِٕظٛه إٌمل األكثٟ، اٌّووي اٌضمبفٟ اٌؼوثٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ـ ؽ١ّل 1

.78، ٓ 1993، 2ٚاٌزٛى٠غ ث١وٚد، ٛ   
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.اٌوِبْ فزؾٌٛذ اي ٍى١ٓ مثؼ اٌّل٠ه"      

بٖ ١ٌزماِٚٓ اٌْق١ٖبد اٌزٟ رُ ٕٚفٙب فٟ اٌؾىب٠خ، ّق١ٖخ ا١ٌْـ اٌّنٞ    

فبٌزم١ب ١ّقب وج١وا ٠ٍجٌ األث١٘" ّٚق١ٖخ األَ: ااّل ـُّٕٙ عبإٚا فٟ : " األفٛاْ

َّ األٚالك اٌزّٟ رؼ١ِ ِغ اٌؾ١ٛأبد".اٌغل ٌُٚ  ٠ؾٚوٚا ِؼُٙ أ  

ّْ ٘نٖ اٌّمبٛغ إٌٛف١خ ّّىٍذ فٟ اٌؾم١مخ كالالد عّل ٘بِخ ػٍٝ  ػِّٛب فب

اٌزّٟ  ١٘اٌّؼٕٝ فٟ ؽّل مارٗ كْٚ اٌؾبعخ اٌٝ اٌزٖو٠ؼ ثٗ ولالٌخ اٌٍّجبً األث

 رٛؽٟ اٌٝ اٌؾّْخ ٚاٌٛلبه ٚاٌضجبد ٚؽَٓ ا١ٌّٕخ ٚػجبهح " اٌزّٟ رؼ١ِ ِغ 

ٚ اٌظٍُ.  " ِٚب رؾٍّٗ ِٓ كالالد اٌّؼبٔبح ٚاٌز١ِّٙ اٌؾ١ٛأبد  

ٚثبالٔزمبي اٌٝ اٌؾىب٠ز١ٓ اٌّزجم١ز١ٓ فٍٕقٔ ِٛاٛٓ إٌٛف ف١ّٙب وّب ٌٟ:      

ب ؽىب٠خ " ٚكػخ عٕب٠خ ٍجؼخ" فمل افززؾٙب  ِّ اٌؾبوٟ ثز٠ٖٛو ِغًّ ٌؼبئٍخ أ

٠ملَ اٌؾبوٟ ٕٛهح ػٓ األَ  ١َِٛهح ِئٌفخ ِٓ أَ ٚىٚعٙب ٍٚجؼخ أثٕبء موٛه

ٚؽبٌزٙب اٌزٟ غّورٙب اٌَؼبكح ثؼل رؾم١ك أ١ِٕزٙب ٚأغبثٙب ثٕزب: " ٚٙؼذ األَ 

ؽٍّٙب ٚوبٔذ ثٕزب ففوؽذ األَ "، ثؼل٘ب ٠مّلَ ٕٚفب ٌجؼ٘ اٌْق١ٖبد ٚمٌه 

وْق١ٖخ اٌقبكِخ اٌزّٟ ٕٚفزٙب ثبٌْو٠وح فٟ لٌٛٗ: "ؽَت ٚهٚك٘ب فٟ اٌؾىب٠خ   

اٌقبكِخ اٌْو٠وح أثذ أْ رجٍغُٙ اٌؾم١مخ" ّٚق١ٖخ ٚكػخ اٌزّٟ رّضًّ  ٌىٓ

اٌْق١ٖخ اٌّؾٛه٠خ فٟ اٌؾىب٠خ: ِّٚود ا١ٌَٕٓ ٚإٔجؾذ اٌجٕذ ّبثخ ع١ٍّخ 

ّْ ٕٚفٗ ِغًّ ػبَ اوزفٝ ف١ٗ اٌؾبوٟ ثزٛظ١ف  ّْ إٌٛف األف١و أ عّلا"، ا

بثخ ع١ٍّخ عّلا" كْٚ اٌزٛغً فٟ ِظب٘و اٌغّبي ِٓ ع١ّغ ٔٛاؽ١ٙب، ػجبهح " ّ

ٚاألِو ٔفَٗ ِزىّوه ِغ ثم١خ اٌّمبٛغ وٕٛف لط١غ اإلثً ثمٌٛٗ: " وبٔذ رٍزّف 

ؽٌٛٙب اإلثً ٟٚ٘ رغّٕٟ ٌٙب األغ١ٕخ اٌزّٟ رغ١ّٕٙب ٚاٌلرٙب ٚوبْ لط١غ اإلثً ٠يكاك 

."ُّ 1ٔؾبفخ ِبػلا مٌه اٌغًّ األٕ  

ّْ ٌٍؾبوٟ      اٌْؼجٟ ٛو٠مزٗ اٌجبهػخ فٟ هٍُ ِالِؼ ّق١ٖبرٗ كافً اٌؼًّ  ا

اٌؾىبئٟ كْٚ اٌزٖو٠ؼ ثؤّٔٗ ٠َؼٝ اٌٝ رمل٠ُ ٕٚف ٌٍْق١ٖخ ٚ٘ٛ ِب ٍّٔؾٗ فٟ 

" ٚعٌٍ ثغبٔجٙب ٠ؾّلصٙب ٚث١ّٕب ٟ٘ رزؤًِ فٟ ٚعٙٗ  اٌّمطغ اٌزبٌٟ ِٓ اٌمٖخ

 هأد اٌجمؼخ اٌج١ٚبء اٌزّٟ ؽّلصزٙب ػٕٙب ٚاٌلرٙب فؤعْٙذ ثبٌجىبء.

 فمل اٍزطبع اٌؾبوٟ ٕ٘ب  رمل٠ُ ٍِّؼ ٌألؿ ِٓ فالي اٌجمؼخ اٌج١ٚبء فٟ ٚعٙٗ 

 
ـ ثزٖوف1  
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 ٌزؾبَ اٌؾبًٕ ث١ٓ إٌٛفٚمٌه وٍّٗ فٟ اٛبه ١ٍبق اٌؾىٟ ٚ٘نا ٠ضجذ مٌه اال

فٚبء اٌؾىب٠خ.ٚاٌَل اٌنٞ ْٔؤ ػٕٗ   

 ِب عبء ثٗ اٌّلثو ػٍٝ األؿ فٟ ر١١ّي ٚكػخ ِٚٓ ِٛاٛٓ اٌَوك فٟ اٌؾىب٠خ     

ِٓ غ١و٘ب لبئال: " ّٛف ّؼوُ٘ ٚاٌٍّٟ ّؼو٘ب هٛت ٠ًٛٛٚ  ٟ٘ أفزه ٚاٌٍٟ 

 ّؼو٘ب ؽوُ ِب١ِ٘ أفزه".

ّْ ثورؼخ اٌواٚٞ اٌْؼجٟ رضجزٙب عٍّخ ِٓ األ١ّبء      ِٕٙب ؽَٓ اٍزقلاِٗ  ا

اٌْؼج١خ وبٌٕٛف ِضال اٌّنٞ ٠غؼً اٌؾىب٠خ رجلٚ  ٌٍٍٛبئً اٌف١ٕخ أصٕبء َٔظ اٌؾىب٠خ

وؤّٔٙب ؽم١مخ وز٠ٖٛو اٌظٍُ ِٚب ٠ٕزظ ػٕٗ ِٓ أٌُ ِٚؼبٔبح  ٔز١غخ ١ٍطوح اٌْو 

ػٍٝ اٌجْو ِٚٓ ِمبٛغ إٌٛف  اٌّمطغ اٌّزؼٍّك ثى١ف١خ رق١ٍٔ اٌفبهً ٚكػخ 

وبْ لل إطبكٖ ٚٛٙبٖ ِٓ األفبػٟ  اٌزّٟ فٟ ثطٕٙب ٠مٛي اٌواٚٞ: "فنثؼ غياال 

ٚعؼٍٗ وض١و اٌٍّؼ صُ أٛؼّٙب ا٠بٖ فبّزّل اٌؼطِ ثبألفبػٟ ػٕل٘ب ٚٙؼٙب اٌفبهً 

ػٍٝ ثطٕٙب فٛق اٌؾٖبْ ٚٚٙغ أِبَ هأٍٙب ؽفوح ِأل٘ب ثبٌّبء، صُ أفن ٠ؾون 

اٌّبء ث١لٖ ٠ٚطٍت ِٓ ٚكػخ فزؼ فّٙب فؤفند اٌضؼبث١ٓ رزؾٌَ اٌّبء ٚرقوط 

ٝ رقٍٔ ِٕٙب وٍّٙب".اٌٛاؽلح رٍٜٛ األفوٜ ٚاٌفبهً ٠مطغ هأٍٙب ث١َفٗ ؽزّ   

ّْ إٌٛف ال ٠ؤد        ّْ ٘نا اٌّمطغ إٌٛفٟ ٠ؼىٌ ِب عبء ثٗ فٍٛث١و "ِٓ أ ا

ًّ ِمطغ ِٓ ِمبٛؼٗ ٠قلَ ثٕبء اٌْق١ٖخ ٌٚٗ أصو فٟ رط٠ٛو  ّْ و ثال ِجّوه ثً ا

1اٌؾلس ٚ٘ىنا ٠ىزًّ إٌٔ اٌوٚائٟ".  

وّ٘ب ٠ٍؼت إٌٛف ١ٍٍٚخ ف١ٕخ ٘بِخ فٟ ػوٗ لٜٛ اٌق١و ٚاٌْو ِٚظب٘     

ٚأؼىبٍبرٗ ٚ٘ٛ ِب رضجزٗ اٌّمبٛغ األف١وح ِٓ ؽىب٠خ "ٚكػخ ٚاٌٖواع ث١ّٕٙب 

عٕب٠خ ٍجؼخ" اٌٝ أْ أزٙٝ اٌٖواع ثبٔزٖبه اٌق١و ػٍٝ اٌْو، اٙبفخ اٌٝ 

اٌّنٞ ٠وٍُ اٌؾبٌخ إٌٙبئ١خ ٌؾىب٠خ ثؼل أْ اعزّغ اًٌّْ:" اٌزمٝ اٌّمطغ األف١و 

...ٚػبّٛا ؽ١بح ٍؼ١لح".األؿ ثؤفزٗ... فؼبلت إٌَٛح ٚٛوكُ٘   

ب اٌؾىب٠خ األف١وح فٟٙ ؽىب٠خ" اٌمٕفٛك ٚاٌن٠ت" فمل ر١ّّيد ثٚآٌخ ِمبٛؼٙب     ِّ أ

ه ؽبٌخ اٌغوٚه  ّٛ إٌٛف١خ ِٚٓ مٌه اٌّمطغ اٌٛاهك فٟ ثلا٠خ اٌمٖخ ٚاٌّنٞ ٠ٖ

 اٌزّٟ ١ٍطود ػٍٝ اٌنئت ثؼل رؼّوفٗ ػً ػلك ؽ١ً اٌمٕفن: "ػٕلئن ّؼو اٌنئت   

 

  
، ٓ 1985، 1بء اٌوٚا٠خ كهاٍخ ِمبهٔخ فٟ صالص١خ ٔغ١ت ِؾفٛظ، ث١وٚد، ٛأؽّل ١ٍيا، ثٕـ لبٍُ 1
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ثبٌغوٚه ٚاٌفوػ ثبٌؾ١ً اٌىض١وح اٌزّٟ ٠ّزٍىٙب ٚاٍزٖغو اٌمٕفن اٌّنٞ ال ٠ّزٍه 

ٍٜٛ ؽ١ٍخ ٚاؽلح..."، وّب ٍّٔؼ ِمطغ آفو ِزؼٍّك ثٕٛف اٌَٛق اٌّفزؼٍخ اٌزّٟ 

٘نا هاٖ ٍٛق ِؼّو ٔؼبط ٚفوفبْ ٚوجبُ ِٚبػي هٍّٙب اٌمٕفن ٌٍنئت ثمٌٛٗ:" 

 ٚإٌّبً هاٟ٘ رج١غ ٚرْوٞ أٌؾك اٌَٛق هاٖ ِؼّو ٚاؽل ٛبٌغ الفو ِٙٛك".

ّْ اٌّمبٛغ اٌٖف١خ فٟ اٌؾىب٠بد اٌضالصخ اٌَبثمخ اٌنوو ر١ّيد       فالٕخ اٌمٛي فب

اثواى أ١ّ٘خ إٌّٛٛف ٚمووٖ ثبّبهح ػ١ِّٛخ ِغٍّخ فٟ ِغٍّٙب ثبٌزوو١ي ػٍٝ 

ّْ اٌؾبوٟ ٌُ ٠زٛغً وض١وا ثً اوزفٝ ث كْٚ نوو اٌّفوكاد رغيئخ أٚ رف١ًٖ وّب أ

ّْ إٌٛف فٟ اٌؾىب٠بد اٌَبثمخ وزبْ  فٟ ١ٕغزٙب اٌْبٍِخ ٌىٓ ٘نا ال ٠ؼٕٟ أ

 ِغوك ك٠ىٛه ثً ِضًّ ١ٍٍٚخ ف١ٕخ ٚرم١ٕخ رؼج١و٠خ ث١ل اٌؾبوٟ أّكد ٚظ١فخ عّب١ٌخ.

  

 2ـ السرد  

 

ّْ ٔٔ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ     ٚرى٠ٕٛٗ ػٍٝ عٍّخ ػٕبٕو ال ٠ّىٓ  ثٕبئٗ ٠ؼزّل فٟا

٘ٛ : " رزبثغ اٌّبٟٙ ػٍٝ ١ٍوح ٚاؽلح ٍٚوك اٌؾل٠ش اٍمبٛٙب ِٕٙب اٌَوك ٚ

ُّ إٔجؼ اٌَوك ٠طٍك فٟ األػّبي اٌم١ٖٖخ  ٚاٌمواءح ِٓ ٘نا إٌّطٍك االّزمبلٟ ص

ًّ ِٓ فبٌف اٌؾٛاه صُ ٌُ رطٛه فٟ أ٠بِب ٘نٖ  ؽ١ش إٔجؼ ٠طٍك ػٍٝ  ػٍٝ و

ٔ اٌؾىبئٟ أٚ اٌوٚائٟ أٚ اٌمٖٖٟ ثوِزٗ وؤّٔٗ اٌطو٠مخ اٌزّٟ ٠قزبه٘ب إٌّ 

فبٌَوك ِىْٛ ، 1أٚ اٌمبٓ اٌّجلع اٌْؼجٟ ١ٌمّلَ اٌؾلس اٌٝ اٌّزٍمٟ" اٌواٚٞ

ب اٌَبهك  ِّ أٍبٍٟ ٌٍؼ١ٍّخ اٌَوك٠خ ألّٔٗ ٠مَٛ ػٍٝ َٔظ اٌىالَ فٟ ٕٛهح ؽىٟ أ

زؾّلس ػٕٗ،  ُّ ُّزؾّلس ا١ٌٗ.فٙٛ اٌّزؾّلس فٟ ؽ١ٓ رّضًّ اٌْق١ٖخ اٌ ٚاٌّزٍمٟ اٌ   

ػِّٛب فبٌَوك فٟ ؽىب٠زٕب اٌْؼج١خ اٌّقزبهح اػزّل ػٍٝ اٌناد اٌّزىٍّّخ أٚ ِب     

١َّٔٙب ثبٌؾبوٟ أٚ اٌواٚٞ ؽ١ش ٠ٍغؤ ٘نا األف١و فٟ اٌجلا٠خ اٌٝ ٚٙغ اٛبه 

ىِٕٟ ِؾّلك ٌَوكٖ ِّضال فٟ اٌيِٓ اٌّبٟٙ ٚمٌه ث١ٖغخ ِؼوٚفخ ٟ٘ " ٠ؾىٝ 

زه أّٔٗ فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ" فّب فٟ لل٠ُ اٌيِبْ أٚ ث١ٖغخ أفوٜ " ؽبع١زه ِب ع١

فٟ اٌؾىب٠بد اٌضالس اعّبال اهرجبٛٙب ثبٌغبئت ٠الؽع ػٍٝ اٌقطبة اٌَوكٞ  
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ومٛي اٌواٚٞ: عبء ػغٛى ١ٌٖطبك فزؾٛي اٌٝ ؽٖبْ، هوت اٌٌٛلاْ ٚغبكها 

ُّ ؽًّ اٌمٕفن ث١لٖ ٚهِ بٖ، وّب فؤَِىب ثبٌؼٖب.../ ػٕلئن ّؼو اٌنئت ثبٌغوٚه ص

ٌٍقطبة اٌَوكٞ ِٓ اٌغبئت اٌٝ ٍّٔؼ فٟ ثؼ٘ اٌّمبٛغ ِٓ اٌؾىب٠بد رؾٛال 

ًّ ٚاؽلح ِٕٙٓ  اٌّزىٍُ ومٛي اٌواٚٞ فٟ ؽىب٠خ "َّّخ ٚغالَ ا١ًٌٍّ" ٚوبٔذ و

رمٛي اما ريٚعذ اٌٍّه ٔل٠وونا ٚونا فمبٌذ األٌٚٝ ِٓ ؽجخ ٔل٠و ١ِؼبك ٚلبٌذ 

لٛاٖ فٟ ؽىب٠خ اٌمٕفٛك ٚاٌن٠ت:"  اٌضب١ٔخ ِٓ عيح ٔل٠و ثؤًٛ ٚ٘ىنا...، أٚ فٟ

 أػطبٟٚٔ ونا ٚونا....".

ّْ ا١ٌٖغخ       فؼٍٝ اٌوغُ ِٓ ٘نا اٌزؾٛي فٟ ١ٕغخ اٌقطبة اٌَوكٞ اال أ

 ّْ ٛ ااّل ٔبلً ألؽلاس ِب١ٙخ اٌؾبوٟ ِب ٘اٌغبٌجخ ف١ٗ كائّب ٟ٘ اٌغبئت ثبػزجبه أ

 ِٚزؾّلس.

أْ ٠ًٖ اٌٝ ٔمطخ ِؼ١ٕخ ٠جلأ اٌواٚٞ فٟ ٍوك أؽلاس ؽىب٠زٗ اٌٝ ػِّٛب        

٠ْزّل ف١ٙب اٌٖواع ٚ٘ٛ ِب ٠ؼوف ثبٌؼملح اٌزّٟ ٟ٘ ٙوٚه٠خ إلٔزبط اٌزؤص١و، ففٟ 

ؽىب٠زٕب اٌّقزبهح ٔغل أؽلاصٙب رزؤىَ ٚرزْبثه ٌزًٖ اٌٝ كهعخ ِٓ اٌز٠ْٛك ٠ٕزظو 

ف١ٙب اٌؾً ثْغف ٚػ١ٍٗ أِىٕٕب رؾل٠ل َِبه٘ب اٌَوكٞ ِٓ فالي رم١َّٗ اٌٝ  

 صالصخ ألَبَ:

 ٛلف االفززبؽٟ.ـ اٌّ

 ـ اٌّزٓ.

 ـ اٌّٛلف اٌقزبِٟ.

ٌٚٛال ٘نا اٌزًٍََ اٌَوكٞ ٌألؽلاس ِب وبٔذ ٌزٕغؼ إٌٖٛٓ اٌؾىبئ١خ، 

 ِالىِخ ٌٗ ٟ٘ إٌٛف ٚاٌؾٛاه. ٚاػزّبك ٘نا األف١و ػٍٝ رم١ٕبد

 :الحىار ـ3

    ًّ اٌؾٛاه هوٓ أٍبٍٟ ِٓ أهوبْ األٍٍٛة ٚػًّ ُِٙ فٟ اٌزؼج١و اٌفّٕٟ ٌى

خ أٚ هٚا٠خ ٚأٍبً فٟ هٍُ اٌْق١ٖبد االَٔب١ٔخ ٌٚنٌه " وبْ اٌؾٛاه ِٓ  ّٖ ل

ث١ٓ اٌطوق اٌف١ٕخ اٌزّٟ ٠َزؼٍّٙب اٌىبرت فٟ رؾو٠ه ّق١ٖبد اٌوٚا٠خ ٚثٗ رزًٖ 

ْ ، فبٌؾٛاه امْ ِٓ اٌؼ1٘نٖ اٌْق١ٖبد ارٖبال ٚص١مب" ّٛ ٕبٕو اٌٙبِخ اٌزّٟ رى

 اٌؾغبة ػٓ أؽب١ٌٍ ٚٔؾٓ ثٛاٍطزٗ َٔزط١غ هفغ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ و١ف ال 

 
، ِؾّل اٌٙبكٞ اٌؼبِوٞ، اٌمٖخ اٌز١َٔٛخ اٌم١ٖوح، كاه ثٍٛالِخ ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، رٌٛٔ، ك ٛ، 1

1980 ٓ ،101. 
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 ف١ٙب. ِْٚبػو اٌْق١ٖخ اٌّقزٍفخ ارغبٖ أؽلاس اٌؾىب٠خ أٚ اٌْق١ٖبد اٌّزٛاعلح

ؾٛاه فٟ اٌؾىب٠بد اٌْؼج١خ اٌّقزبهح َِبها ٚاؽلا ٛوفبٖ ارقن اٌ"ٚلل      

ؽٛاها فو  اٌواٚٞ ثبػزجبهٖ ٔبلال ٌألؽلاس، ٚاٌَبِغ ثبػزجبهٖ ِزٍم١ب: وّب ٍّٔؼ

، ِٓ 1"كافً إٌٖٛٓ ٠لٚه ث١ٓ اٌْق١ٖبد ٠ؼوف ث١ٖغزٟ لبي، لٍذ...

ًّ ٚاؽلح ِٕٙٓ رمٛي: أما ريٚعذ اٌٍّه  ّٔبمعٗ َّّخ ٚغالَ ا١ًٌٍّ، ٚوبٔذ و

ٔل٠و ونا ٚونا، فمبٌذ األٌٚٝ...، ٚلبٌذ اٌضب١ٔخ...، ٚلبٌذ اٌَبثؼخ: اما ريٚعذ 

ُّ ٔمً اٌؾٛاه اٌٝ  اٌٍّه ٠وىلٕٟ هثٟ ٛفً ٚٛفٍخ لوُٚٔٙ م٘ت ٚفٚخ...، فمل ر

اٌَّزّغ ػٓ ٛو٠ك اٌواٚٞ ثبػزجبهٖ اٌّزىٍُ ػٍٝ إٌَٔخ ّقٕٛٗ، ِٚب ١ّ٠ي ٘نا 

ًّ اٌْق١ٖبد َِٚزٛا٘ب وّب ٍبُ٘  ٌغزٗ اٌج١َطخ إٌٛع ِٓ اٌؾٛاه ٘ٛ ِٕٚبٍجزٗ و

وّب ٠ؼًّ اٌؾٛاه أ٠ٚب ػٍٝ رلػ١ُ اٌؾلس فٟ ٔف٘ اٌغجبه ػٕٙب ٚاثواى ٛج١ؼزٙب 

ثبٌطبلبد اإلفجبه٠خ ٚاٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚإٌٛف١خ اٌزّٟ رٍيِٗ ٌٚٙنا ٠ؼّل ِٓ أُ٘ ٍٚبئً 

ٌٝ اٌطج١ؼخ إٌٙبئ١خ اٌىزبثخ ٚأكلّٙب وّب ٠َبُ٘ فٟ رط٠ٛو أؽلاس اٌؾىب٠خ ١ٌٍَو ا

 ٚاٌن٠ت  ٚاٌزّٟ ٠غوٞ ؽٛاه٘ب ث١ٓ ٛوف١ٓ كٚ٘نا ِب ٔالؽظٗ فٟ ؽىب٠خ اٌمٕفٛ

١ٍطوح اٌؾٛاه ف١ٙب ِٓ  ِٚب ٠الؽع ػٍٝ ٘نٖ اٌؾىب٠خ ٘ٛاص١ٕٓ ّ٘ب اٌمٕفن ٚاٌنئت  

اٌجلا٠خ اٌٝ إٌٙب٠خ فجبٌؾٛاه ؽلصذ اٌقل٠ؼخ ٚثبٌؾٛاه وبٔذ إٌغبح ٚاٌؾٛاه ٔٛػبْ 

ب اٌقبهعٟ ف١ّضٍٗ اٌؾٛاه  ِّ اٌؼبكٞ اٌّزجبكي ث١ٓ ّقٛٓ فبهعٟ ٚكافٍٟ أ

ّّٝ ثبٌٌّٛٔٛٛط اٌّنٞ ٠ؼٕٟ فٟ  ب اٌلافٍٟ فٙٛ ؽل٠ش إٌّفٌ أٚ ِب ٠َ ِّ اٌؾىب٠خ، ٚأ

ٕغٜٛ فبٌؾٛاه ال ٠ىْٛ ٔبعؾب اال اما وبْ ثطو٠مخ ػف٠ٛخ فب١ٌخ ِٓ اٌٍغخ اٌؼوث١خ اٌ

ػٓ ِٛلفٙب ثؾو٠خ  أٞ رىٍّف ٚأْ ٠لع اٌواٚٞ اٌْق١ٖبد رٕطٍك فٟ اٌزؼج١و

ّْ ٘نٖ اٌطو٠مخ األلوة اٌٝ اٌؾ١بح ٚاألوضو  وبٍِخ ٚأْ ٠ٕؾٟ ٘ٛ ٔفَٗ عبٔجب أل

 ارٖبال ثبٌٛالغ.

      ّْ ّٓ اٌٍّغخ ؽٛاه اٌْق١ٖبد فٟ ؽى فالٕخ اٌمٛي فب ب٠زٕب اٌّقزبهح ث١َٜ ٌـ

 اٌزّٟ افزبه٘ب ث١َطخ ٟٚ٘ اٌؼب١ِخ اٌزّٟ اٍزطبػذ رؾم١ك اٌٖلق ٚاٌٛالؼ١خ.

 

 

 

 
 .125ـ اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 1
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 الشخصية في الحكاية الشعبية.: ثاويا

 

" اٌْق١ٖخ" ٚاٌزؼوٗ األٍب١ٍخ فٟ اٌؼًّ اٌمٖٖٟ ِٓ اٌّىٛٔبد اٌَوك٠خ    

اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ ٙوٚهٞ عّلا ٌّب ٌٙب ِٓ كٚه فبػً فٟ ٌطج١ؼزٙب ٚأكٚاه٘ب فٟ 

ث١ٕخ اٌقطبة ١ِٚلاْ كهاٍخ اٌْق١ٖخ ٘ٛ افزٖبٓ ػٍُ إٌفٌ فمل ػوفٙب 

 اٌىض١و ػّلح رؼو٠فبد ٔنوو ِٕٙب رؼو٠ف ِغّٛػخ ِؼبٕوح ِٓ ػٍّبء إٌفٌ

ّْ اٌْق١ٖخ وّب ٔفّٙٙب ا١ٌَٛ ٟ٘ ِي٠ظ ِٓ اٌفؼب١ٌبد اٌج١ٌٛٛع١خ  ٠ؼوفٛٔٙب: " ثؤ

، ٚاٌْق١ٖخ فٟ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ 1ٚاٌؾٛاكس االعزّبػ١خ" ار١خ أٚ اٌفىو٠خٚاٌن

ٚاٙؾخ ٟٚ٘ فٟ اٌغبٌت ّق١ٖبد ّٔط١خ رزؾّلك ثّٛلؼٙب فٟ اٌؾىب٠خ وبألة، 

ّْ ّقٕٛٙب ّؼج١خ  ّْ ؽىب٠برٕب اٌّقزبهح ّؼج١خ فب االثٓ، اٌيٚط، اٌٍّه ٚثّب أ

ّْ ِبّكح اٌؾىب٠خ َِزّّلح ِٓ اٌٛالغ إٌّفَٟ االعزّبػٟ اٌّنٞ  لو٠جخ ِٓ اٌٛالغ أل

 ٠ؼ١ْٗ اٌْؼت.

ػِّٛب فْقٛٓ ؽىب٠برٕب اٌضالصخ رٕٛػذ فىبْ ٌؾىب٠خ "َّّخ ٚغالَ ا١ًٌٍ"     

ب اٌؾىب٠خ اٌضبٌضخ "اٌمٕفٛك ٚاٌن٠ت"  ِّ ٚؽىب٠خ "ٚكػخ عٕب٠خ ٍجؼخ" ّقٛٓ آك١ِخ، أ

 فْقٕٛٙب ؽ١ٛا١ٔخ ٠ّضٍٙب اٌمٕفن ٚاٌنئت. 

ّب ل١ٖٖب ثّؼط١بد ِقزٍفخ ٚإٍٔلٚا ٚلل اٍزطبع اٌوٚاح هٍُ ٌٕب ػبٌ     

ّْ اٌْق١ٖخ رؼزجو فٟ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ األكاح اٌزّٟ ٌْقٕٛٗ أكٚاها ِزمٕخ  أٞ أ

رمَٛ ثبٌفؼً أٚ ٠مغ ػ١ٍٙب ٚأْ اٌْق١ٖبد غبٌجب ِب رىْٛ صبثزخ فٟ ٘نٖ اٌؾىب٠بد، 

ّْ اٌؾىب٠بد اٌضالصخ رزفك فٟ وٛٔٙب رزجٍٛه ع١ّؼب ؽٛي  ٚرغله اإلّبهح اٌٝ أ

خ ، فبٌؾىب٠خ األٌٚٝ ثىٍٙب َّّخ ٚغالَ ا١ًٌٍّ" ّق١ٖخ  ّٖ هئ١َ١خ رَّٝ ثطً اٌم

ب اٌضبٌضخ فجطال٘ب ؽ١ٛأبْ ّ٘ب اٌمٕفن ٚاٌنئت  ِّ ٚاٌضب١ٔخ ثطٍٙب فزبح رلػٝ ٚكػخ أ

ٚ"ثغبٔت ٘نٖ اٌْق١ٖبد اٌجطٍخ رٛعل ّق١ٖبد ػل٠لح ثؼٚٙب صبٔٛٞ أوضو ِٓ 

رمَٛ ػ١ٍٗ اٌؾىب٠خ   ّنٞ، فطج١ؼخ اٌٖواع اٌ 2ا٢فو ٔظوا ٌلٚه٘ب فٟ اٌمٖخ"

اٌْؼج١خ اٌَّزغب١ّٔخ ٠ؾزُ ٚعٛك ّق١ٖبد ف١وح ٚأفوٜ ّو٠وح ١ٌؾزلَ ث١ّٕٙب 

ِٚب ٠الؽع ػٍٝ ؽىب٠زٕب اٌْؼج١خ اٌزٕٛع  اٌٖواع ٚرٕزٖو اؽلاّ٘ب فٟ إٌٙب٠خ

 اٌٖبفت فٟ اٌْق١ٖبد فّٕٙب صب٠ٛٔخ ٚهئ١َ١خ، ف١وح ّٚو٠وح، صبثزخ ِٚزؾووخ

 
 .108اعزّبػ١خ ٌغ٠ٛخ ٌٍمٖخ اٌْؼج١خ فٟ ِٕطمخ اٌغٕٛة اٌغيائوٞ، ٓ ـ صو٠ب اٌز١غبٟٔ، كهاٍخ 1

 .227ـ هٚى١ٌٓ ١ٌٍٝ لو٠ِ، اٌمٖخ اٌْؼج١خ اٌغيائو٠خ ماد األًٕ اٌؼوثٟ، ٓ 2
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ِٚب ٠الؽع ػٍٝ ؽىب٠زٕب اٌْؼج١خ اٌزٕٛع اٌٖبفت فٟ  ٚؽ١ٛا١ٔخ ٚلجٍٗ آك١ِخ

، ثزخ ٚاٌّزؾووخاٌْق١ٖبد فّٕٙب اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌوئ١َ١خ، اٌق١وح ٚاٌْو٠وح، اٌضب

ٚاٌضبثزخ ٔمٖل ثٙب اٌْق١ٖخ اٌزّٟ رزقن ٕٛهح ٚاؽلح ِٓ ثلا٠خ اٌمٖخ اٌٝ ٔٙب٠زٙب 

ٍَطبْ فٟ االٌٚٝ، ٍٚزٛد ٚاألثٕبء فٟ اٌؾىب٠خ اٌضب١ٔخ، ِضً ّق١ٖخ ٍزٛد ٚاٌ

ب اٌّزؾووخ فزطوأ ػ١ٍٙب رغ١وادٚاٌمٕفن ٚاٌنئت فٟ اٌضبٌش ِّ ٚرورجٜ ػٕب٠ٕٚٙب  ، أ

ٚإٌّٛمط اإلَٔبٟٔ اٌنٞ ٠ٕيع "ثؤثطبٌٙب ٚ٘نا هاعغ اٌٝ أ١ّ٘خ اٌْق١ٖخ اٌجطٍخ 

رلػٛ ٌإلػغبة ٚاٌزمل٠و رزؼٍك ثٗ ٔفًٛ اٌّزٍم١ٓ ام رغل  ٌٍىّبي ٠ٚزّزغ ثٖفبد

 .1ف١ٗ اٌّضً األػٍٝ ٚرغل فٟ أػّبٌٗ اٌجط١ٌٛخ اّجبػب ٌٍؾبعخ"

اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ ِْىً ٌٍجٕبء فبٌْق١ٖخ اما ػٕٖو ٘بَ ِٓ ػٕبٕو      

ّٞ ِؾبٌٚخ ٌنٌه ٟ٘ اٍمبٛ ٌٍؾىب٠خ ثؾّل  اٌمٖٖٟ ال ٠ّىٓ اٍمبٛٗ أٚ اّ٘بٌٗ ٚأ

 مارٙب.
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 ثالثا: الزمه في الحكاية الشعبية.
 

، رْزون ف١ٙب ِغ ثم١خ ٚعّب١ٌخ فبٕخ ً ف١ٕخئرزٛفو اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ ػٍٝ ٍٚب     

اٌفْٕٛ اٌْؼج١خ اٌَوك٠خ، ٚرٕفوك ػٓ اٌفْٕٛ األفوٜ، ٌٚؼً ِٓ أثوى ٘نٖ 

اٌؼٕبٕو اٌّىٛٔخ ٌٍؾىب٠خ اٌْؼج١خ ػٕٖو اٌيِٓ اٌنٞ وبْ ٚال ٠ياي ٠ض١و اٌغلي 

اٌٍّْٛ فٟ اٌٍّٛؽخ ٚاال٘زّبَ ٌّب ٌٗ فٟ ثٕبء اٌمٖخ ِٓ كٚه " ٠ْجٗ مٌه اٌّنٞ ٠ٍؼجٗ 

1خ ر١ْو ٌٍؾ١ٓ اٌّنٞ ٚلغ ف١ٗ..."١خ، فٙٛ ٠ؼطٟ ٌٍؾلس ٕجغخ فبٕاٌي٠ز  

ّْ ٕؼٛثخ      ٚكل١ك ٌٍيِٓ ل١ٚخ ّغٍذ اٌؼل٠ل ِٓ  اٌمج٘ ػٍٝ ِؼٕٝ ِؾّلك ا

فٙٛ ػٕٖو ِؾٛهٞ ألّٔٗ ٠ؾّلك اٌٝ ؽّل  اٌجبؽض١ٓ ٚإٌمبك ثً ٚهعبي اٌّل٠ٓ أ٠ٚب،

ّْ ّىً اٌؾىب٠خ ٠ورجٜ ا هرجبٛب ٚص١مب ثّؼبٌغخ ػٕٖو ثؼ١ل ٛج١ؼخ اٌؾىب٠خ ثً ا

ثبػزجبهٖ فبٌيِبْ ٚاٌّىبْ ػٕٖواْ ٠زفبػالْ ٠ٚزجبكالْ اٌزؤص١و ٚاٌزؤصو اٌيِٓ، 

ِؾٛها ٌٍيِبْ ٚاٌّىبْ، فٙٛ ٚالغ ؽزّب رؾذ رؤص١و ِيكٚط ِٓ ٘ن٠ٓ اٌؼٕٖو٠ٓ 

.فّٙب ِورجطبْ ّل٠ل االهرجبّٛب ثٙٚال ٠ّىٓ ٌٍلاهً ونٌه أْ ٠ًّٙ اال٘زّبَ   

ّْ اٌلهاٍبد اٌىض١وح ٌٍيِٓ لّلِذ ٌٗ ر١ٕٖفبد ػّلح  ٚػ١ٍٗ ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ  أ

 لَّٛا اٌيِٓ اٌٝ ٔٛػ١ٓ:

 ـ ىِٓ كافٍٟ.

 ـ ىِٓ عبهعٟ.

٠ْزًّ ػٍٝ:اٌلافٍٟ   

ىِٓ اٌمٖخ: ٚ٘ٛ ىِٓ اٌّبكح اٌؾىبئ١خ فٟ ّىٍٙب ِب لجً اٌقطبثٟ أٞ ىِٓ 

.2أؽلاس اٌمٖخ فٟ ػاللزٙب ثبٌْق١ٖبد األفوٜ  

اٌّنٞ رؼطٝ ف١ٗ اٌمٖخ ى١ِٕزٙب ِٓ فالي اٌقطبة ىِٓ اٌقطبة: ٚ٘ٛ اٌيِٓ 

رجوىٖ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌواٚٞ ٚاٌّوٚٞ ٌٗ. اٌّنٞ  

َّل ِٓ فالي اٌىزبثخ اٌزّٟ ٠مَٛ ثٙب اٌىبرت فٟ  ىِٓ إٌٔ: ٘ٛ اٌيِٓ اٌّنٞ ٠زغ

َّل ىِٓ  ٌؾظخ ى١ِٕخ ِقزٍفخ ػٓ ىِٓ اٌمٖخ أٚ اٌقطبة، ٚاٌزّٟ ِٓ فالٌٙب ٠زغ

 اٌىزبثخ ٚىِٓ اٌمواءح.

ب ِّ اٌيِٓ اٌقبهعٟ: ف١ًّْ ىِٓ اٌىبرت ٚىِٓ اٌمبهة أ٠ٚب . أ  

ػِّٛب فبٌيِٓ اٌقبهعٟ ٌٍؾىب٠بد اٌْؼج١خ ٘ٛ ؽزّب مٌه  اٌّبٟٙ اٌّنٞ  رلّي    

 ػ١ٍٗ ِٚٓ اٌؼجبهاد اٌلاٌخ ػٍٝ مٌه:) ٠ؾىٝ فٟ لل٠ُ اٌيِبْ....

 

 
.112اٌغيائوٞ، ٓ صو٠ب اٌز١غبٟٔ، كهاٍخ ٌغ٠ٛخ ٌٍمٖخ اٌْؼج١خ فٟ ِٕطمخ اٌغٕٛة ـ 1   
.161، ٓ 2000، لَٕط١ٕخ، 1اكه٠ٌ ثٛكث١خ، اٌوإ٠خ ٚاٌج١ٕخ فٟ هٚا٠بد اٌطب٘و ٚٛبه، ٛ ـ 2   
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ب  ِّ اٌيِٓ اٌلافٍٟ ٌٍؾىب٠خ اٌْؼج١خ فبّٕٔب ٔمٖل ثٗ اٌيِٓ اٌّنٞ ٠زٖٛهٖ اٌواٚٞ "أ

اما فبٌوٚاح اٍزقلِٛا اٌيِٓ فٟ ؽىب٠زُٙ اٌْؼج١خ اٍزقلاِب  ،1"لٖزٗ أؽلاس١ٌَو 

ٛج١ؼ١ب ٌُٚ ٠ىٓ اٌيِٓ ِؾّلكا فٟ أغٍت األؽ١بْ ام ٔغل ثؼ٘ اٌؼجبهاد كالٌزٙب 

ّْ اٌلاه١ٍٓ فٟ ِغبي  ِطٍمخ ِضً " فٟ أؽل األ٠بَ..."، ٚرغله اإلّبهح ٕ٘ب اٌٝ أ

فٟ هٕل ِقزٍف رؾ١ًٍ اٌج١ٕخ اٌي١ِٕخ ّٙٓ اٌقطبة اٌوٚائٟ وبْ ٌُٙ اٌفًٚ 

 اٌزؾ١ٍالد اٌٍَّب١ٔخ ٌؼٕٖو اٌيِٓ.

ّْ اٌؾىب٠خ اٌْؼج١خ رزمبٛغ ِغ اٌوٚا٠خ            ِٚٓ فالي رؾ١ٍٍٕب ٠زٚؼ ٌٕب أ

ٚاٌمٖخ فٟ أِٛه ػّلح فبٕخ فٟ ِغبي ثٕبئٙب اٌفّٕٟ اٌمبئُ ػٍٝ إٌٛف ٚاٌَوك 

ٟ ِٛؽل.ٚاٌؾٛاه فبما ٌى١ٍّٙب رىبًِ ٚرطٛه ِٕٙغ  
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 رابعا: المكان في الحكاية الشعبية.

 

 1ـ مفهىم المكان:

الثٓ ِٕظٛه " اٌّىبْ ثّؼٕٝ اٌّٛٙغ ألّٔٗ ِٛٙغ  ٚهك فٟ ٌَبْ اٌؼوة   

ثّؼٕٝ إٌّيٌخ. 1ٌى١ٕٛٔخ اٌْٟء ف١ٗ، ٚعّؼٗ أِىٓ ٚأِبوٓ ٚأِىٕخ ِٚىبٔخ"  

ّْ ِٓ اٌٍَُّّ ثٗ أْ ال ٚعٛك       ٌّٛٙٛع ثلْٚ ماد ١ٌٌٚ ِٓ اٌٚوٚهٞ أْ ا

٠ىْٛ اٌّٛٙٛع ١ّئب ؽم١م١ب فّىبْ اٌوٚا٠خ ػِّٛب ٚاٌؾىب٠خ فٖٕٛب ١ٌٌ 

ّْ إٌٔ اٌؾىبئٟ ٠قٍك ػٓ ٛو٠ك اٌىٍّبد ِىبٔب  اٌّىبْ اٌطج١ؼٟ اٌّنٞ ٔؾ١بٖ أل

ف إٌمبك فٟ ر١َّخ اٌّىبْ ف١ب١ٌب ٌٗ ِمِٛبرٗ اٌقبٕخ ٚأثؼبكٖ اٌّز١ّيح، ٌٚمل افزٍ

ب اٌّٖطٍؼ اٌْبئغ فٟ  ِّ فُّٕٙ ِٓ ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌؾ١ي ُِٕٚٙ ِٓ ١َّ٠ٗ اٌّىبْ، أ

فٟ اٌوٚا٠خ ٚال ٔمٖل ثٗ اٌؾل٠ضخ فٙٛ اٌفٚبء اٌّنٞ ٠ؼبكي ِفَٙٛ اٌّىبْ  اٌلهاٍبد

ّْ إٌّٔ اٌؾىبئٟ ٠قٍك ػٓ ٛو٠ك اٌىٍّبد ِىبٔب  ثبٌطجغ اٌّىبْ اٌّنٞ ٔؾ١بٖ أل

ْ ٚلل افزٍف إٌّمبك فٟ ر١َّخ اٌّىبف١ب١ٌب ٌٗ ِمِٛبرٗ اٌقبٕخ ٚأثؼبكٖ اٌّز١ّيح، 

ب اٌّٖطٍؼ اٌْبئغ فٟ فُّٕٙ ِٓ ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌؾ١ي ُِٕٚٙ ِٓ ١َّ٠ٗ اٌّىبْ ِّ ، أ

ٟ اٌوٚا٠خ ٚال ٔمٖل اٌلهاٍبد اٌؾل٠ضخ فٙٛ اٌفٚبء "اٌّنٞ ٠ؼبكي ِفَٙٛ اٌّىبْ ف

وزجذ اٌوٚا٠خ، ٌٚىٓ مٌه ثٗ ثبٌطجغ اٌّىبْ اٌّنٞ رْغٍٗ األؽوف اٌطجبػ١خ اٌزّٟ 

، فبٌّىبْ فٟ اٌؾىب٠خ ٠ّضً اٌّٛاٛٓ اٌزّٟ 2اٌّىبْ اٌّنٞ رٖٛهٖ لٖزٕب اٌّزق١ٍخ"

 عود األؽلاس ف١ٙب وبٌج١ذ، اٌغبثخ، اٌمٖو...

ٌظب٘وح فؾَت ثً ٠غؼً ِٓ ٚ٘ٛ أ٠ٚب ال ٠ّضً ِغّٛع األ١ّبء اٌٍٍّّٛخ ٚا    

، فٍٍّىبْ كٚه فبػً كافً أؽلاس اٌؾىب٠خ ثبٌَٕجخ ٌٍّزٍمّٟ ١ّئب ِؾزًّ اٌٛلٛع

اٌؼًّ اٌؾىبئٟ ام أّٔٗ ٠ّضًّ اٌؼّٛك ٌٍفموٞ اٌواثٜ ث١ٓ أعيائٗ ، فٙٛ ِىْٛ 

عٛ٘وٞ ٠ٕطٍك ِٓ فالٌٗ اٌواٚٞ فٟ ثٍٛهح أفىبهٖ ٚر١ٙٛؼ ٚعٙخ ٔظوٖ، وّب 

ثلٚه أٍبٍٟ ال ٠مً أ١ّ٘خ ػٓ اٌٛظبئف اٌزّٟ رَزٕل ٞ أّٔٗ ٠مَٛ فٟ اٌؼًّ اٌَوك

ٌٍْق١ٖبد ٚػٕٖو اٌيِٓ ٚاألؽلاس، فبما وبٔذ اٌْق١ٖبد ٟ٘ ِٓ رٚغ 

ّْ اٌّىبْ ٘ٛ اٌفٚبء اٌّنٞ ٠ؾزٕٚٙب ٠ٚؼط١ٙب كالالد ِقزٍفخ.     األؽلاس فب

فبٌواٚٞ ثفًٚ ف١بٌٗ اٌغي٠و ٠قٍك أِبوٓ ِقزٍفخ رىْٛ ِٕطٍك أؽلاصٗ،     

زق١ً فٟ اٌوٚا٠خ رزٕبٍت ِغ افزالف أفؼبي اٌْق١ٖبد ُّ لل ٠وك ، ٚاٌّىبْ اٌ

ثْىٍٗ اٌج١َٜ، أٞ وزغوثخ ػبّٙب اٌىبرت أٚ وّٛٙٛع ٌٗ ِوعؼ١زٗ فٟ اٌٛالغ لبَ 

.ئٟاٌقٖت كافً اٌؼًّ اٌوٚا ثبػبكح ١ٕبغزٗ ثٛاٍطخ ف١بٌٗ  
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إن المجتمع اإلنسانً مسرح حافل بشتى ألوىان اليوٌو ىامنموال المتباٌنو  مون      

السلىكٌات االجتماعٌ  ىاإلنسانٌ ، ىعندما نراقب  هذه السلىكٌات نجد أنوا تتخذ 

قرارات بدافع المصلح  أى المبادئ، ىلذلك فإن  "سلىك النوا  ىأخققووو ىاليوٌو 

خرٌن، لٌسووت أبنٌوو  خالصوو  ٌلوودوا ال وورد الّتووً تحووّدد عققووتوو  بؤن سوووو ى بوواآ

بحرٌوو  كاملوو ، بدٌوودا عوون المجتمووع ىأىلوواعن السووابد  ىإّنمووا شووؤنوا شووؤن كوول مووا 

ٌتدلق باإلنسان، فوً نتاج تصوندن أىلواا المجتموع مون ناحٌو ، ىأدا  توإ ر فوً 

المصوولح  هووً سوولىكٌات  ى ،1المجتمووع ىتسوووو فووً تمٌٌووره موون ناحٌوو  أخوور "

ٌر حاجٌوواتوو المادٌوو  ىالمدنىٌوو  مووع احتووراو اليىاعوود إخلوواا أصووحابوا إلووى تووىف

 اإلنسانٌ  ىالخلىا إلى الم ل ىاليٌو المختل   فما الميصىد باليٌو؟ 

تدتبر اليٌو مجمىع  من المداٌٌر التً ٌحدد بوا اإلنسان سلىكٌاتن ىٌحيق       

بوا مصالحن، حٌث تدبر عن المن د  الدام  للمجتمع أى ما ٌسمى بالمصلح  

جماعٌ ، ىلما لوا من أهمٌ  فً استيام  المجتمع ىتنظٌمن، ليٌت اهتماما بالما ال

  .قتصادٌ الجتماعٌ  ىالسٌاسٌ  ى االالدراسات ال لس ٌ  ىامن الك ٌر من رىاد 

ىٌدرف علماء االجتماا اليٌم  على أنوا مستى  أى مدٌار لقنتياء من بٌن       

بدابل أى ممكنات اجتماعٌ  متاح  أماو الشخص االجتماعً فً المىقف 

االجتماعً، من هنا ٌتلح أن اليٌم  تختلف حسب ص   امشٌاء فيد تكىن قٌم  

استندت إلٌوا جمٌع   دنىٌاقتصادٌ  لألشٌاء المادٌ  أى قٌم  أخققٌ  للص ات الم

 ماك  فٌبر" على"الشدىب فً تيىٌو أعمالوو ىتحدٌد سلىكٌاتوو ما ٌشٌر إلٌن 

أنوا مدلٌات مى لىعٌ  ىىلدٌ  تىجن سلىك امفراد ىأحكاموو ىاتجاهاتوو 

فٌما ٌتصل بما هى مرغىب عنن من أشكال السلىك فً لىء ما ٌلدن المجتمع 

وذه اليٌو من أهمٌ  على سلىكٌات امفراد ىلما كانت ل 2من قىاعد ىمداٌٌر"

ىلرٌي  ت كٌرهو فوً تسدى دابماً إلى تدمٌو الخٌر ىاستبداد الشر من أجل 

 المصلح  الدلٌا، ىلذلك تبيى اليٌم  ال يافٌ  ذات أهمٌ  كبر  من بٌن اليٌو
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ىهً ىحدها نً الخٌر ىتنظٌو السلىك اإلنسا خر  لما تم لن، خاص  تدمٌوام 

التً تيدو نظاما مقبما ىكافٌا للنشال االقتصادي، ىهً ىحدها التً تدعو 

لخصىصٌ  التً مٌزت الحلار  اإلسقمٌ  فا 1"االنسجاو ىالتناغو االجتماعً

ال ياف " فإذا كانت "عن سابر الحلارات، هً أنوا دارت رحاها على محىر 

الدلو أى غٌرها من امس  أى  أرست قىاعده على ال ن حلارات أخر  قد

 أساسا لوا. ان الحلار  اإلسقمٌ  قد اختارت ال ياف ى الصناع ، فكالزراع  

بؤهمٌتوا الخالد  حٌث تختلف حسب تنىا قٌو  يٌم  ال يافٌ ىمن  و تتمٌز ال     

ٌمكن أن تستمنً عنوا. ىعلٌن فإن اليٌو ىأعراف ىمدتيدات الشدىب التً ال 

مان  مالصدق ى الددل ى اقٌو ىلىجٌ  حٌث أن ىبسىسٌىلىجٌ  ىأن ر لرىر  

فً بناء هىٌاتوا ىبنٌاتوا  نسانٌ  التً تسوواليٌو اإل ّد من تد حتراو ىغٌرها الىا

 .جتماعٌ االىتشكقتوا 

التراث الّقمادي نر  أنن كان لن   نا الشدبً خاص ىإذا نظرنا إلى ترا    

اليسل الكبٌر فً تىعٌ  الشدب ىتدمٌو ال لٌل ، كامم ال الشدبٌ ، ىامغانً 

فوً تصدر فً ملامٌنوا عن تؤصٌل اليٌو  ىاليصص الشدبً،ىالحكاٌات، 

التً تدبر ،خاص  الحكاٌات الشدبٌ   انٌ  ىتؤكٌد الم ل االجتماعٌ  ىال يافٌ اإلنس

 .ى يافٌ  ن سٌ  ىاجتماعٌ  من خقل  ناٌاها على قٌو

بمٌ  دبٌ  نىظ ن فً الحكاٌ  الش إن حصر مجال اليٌو ال يافٌ  ىاست ماره      

جتماعً ىجوازه اليٌمً إلى الالحكاٌ  الشدبٌ  من حٌث البناء ات كٌك بنٌ  

 مجمىع  من اليٌو نبرزها فً ما ٌلً:  
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 1 ــ قيم تربوية:

إن الحكاٌ  الشدبٌ  المتداىل  فً منلي  المرب الجزابري، تلدب دىرا موما      

الرغبات فً حٌا  امفراد ىتكشف عن مكنىنات الن   اإلنسانٌ  كما "تدبر عن 

الملح  التً ٌىد اإلنسان تحيٌيوا رغو أنوا كانت تدىر فً أىسال تسىدها 

اممٌ ، إاّل أننا ال ٌمكن أن نن ً دىرها التربىي الذي تإدٌن فً المجتمع، فوً 

تيدو الدبر لتحدد سلىكٌاتن ىاتجاهاتن ى تجدلن ٌتجاىب مدوا، تلك الدبر 

السلبٌ  التً ٌمكن أن نجدها فً نص المحصىر  فً الددٌد من اليٌو اإلٌجابٌ  ى

ىاحد مختل   امشكال ىاملىان، ىقد كش ت الدراسات السابي  عن أهمٌ  اليٌو 

.1فً خلق البٌب  التربىٌ  المناسب  التً تحيق المزٌد من ال وو ىاالستٌداب"  

ىلما لوذه اليٌو من أهمٌ  فً التربٌ  فإن امسر  تدمل على ترسٌخ أسسوا     

الل ل الناشا، فالزىاج ىمنن امسر  لن دىر حاسو فً إنجاح  فً شخصٌ 

عملٌ  التنشب  االجتماعٌ  إذ أن مشرىا تنشب  امل ال اجتماعٌا مشرىا لىٌل 

المد ، ىلتحيٌق هذه الموم  لو ٌجد المجتمع ىسٌل  أجد  من الحكاٌات التً 

ن الحٌىان، تبدى ىالح  للدٌان م ل حكاٌ  الين ىذ ىالذٌب التً سردت على لسا

ىغالبا ما ٌكىن لوذا النىا من الحكاٌات دىر هاو فً تربٌ  امل ال ىتنظٌو 

الدققات امسرٌ ، كالدققات بٌن اآباء ىامبناء، ىتيدو هذه الحكاٌ  مجمىع  

 من النصابح لألبناء، فالحكاٌ  تيدو دىرا تدلٌمٌا تربىٌا فً امخذ بالنصابح.

كاٌ  الشدبٌ  لما تحملن بٌن  ناٌاها من أهداف ى ٌرجع تمسك النا  بالح        

تربىٌ  مب ى   بداخلوا، فوً تم ل ىسٌل  إصقح عٌىب النا  بدعىتوا إلى 

إتباا سلىك ىقٌو  يافٌ  للمان مجتمع سلٌو، هذه اليٌو التً تدعى الحكاٌ  إلى 

ر إتباعوا ىالتً سبق ى أن أشرنا إلٌوا ٌمكن اختزالوا فً الدعى  إلى فدل الخٌ

ىفً ال انٌ  دفدا للموالك عن ال رد  ،ىاجتناب الشر مّن فً امىلى جلب المن د 

 ىالجماع ، ىقد ٌكىن الصراا الدابو بٌن الخٌر ىالشر فً الحكاٌ  ىراءه ممز  

أى انتصار الخٌر على الشر فً  ،المظلىو على الظالو دابماتربىي كانتصار 

رٌ  الشدبٌ  الملٌب  أهو امنمال التدبٌتدد الحكاٌ  "من  ىلذلك ،نواٌ  الحكاٌ   
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ى كل شًء مكافؤ  لوو عل ،بنماذج من امبلال ىالشخصٌات الذٌن ٌنالىن  

سلىكوو اللٌب ىأخققوو الحمٌد  أى جزاء لوو على ما أليىه من مشي  فً 

فرلت المكافؤ  ىجىدها فً الحكاٌ  لمرض تدلٌمً ىمجل ذلك  1حٌاتوو"

كاجتناب الشر ىفدل الخٌر الذي ٌجاز صاحبن أحسن جزاء كالزىاج من اممٌر  

ىالحصىل على المملك ، ىفً الحكاٌ  نجد الك ٌر من الحاالت المشابو  التً 

 ظلىو.ٌداقب فٌوا المسًء ىٌنتصر الم

لتً تدتبر كناقل لليٌو ىتمرٌرها إلى فالمجال التربىي حالر فً الحكاٌ  ا       

ىهً  ،الحّث على قٌو التداىن ىالتآزر، فوً التً تدعى إلى التلامن االجتماعً

تسدى أٌلا إلى اليلاء على التمٌٌز بٌن امبناء ىمداقب  اللر  كحكاٌ  بير  

الٌتامى، ىموما ٌكن من أمر فإّن مدظو نواٌات الحكاٌ  هً نواٌات سدٌد  نتٌج  

 فإّن الحكاٌ  الشدبٌ  تدفع  عمىما، ىجوىد قى  الخٌر التً تدعى إلٌوا تلامن

مستمدٌوا إلى التدامل مع قٌمتً الخٌر ىالشر بلرٌي  ن دٌ  " من اليٌو بىص وا 

أحكاما بالمرغىب فٌن حسب المدتيدات ىامفكار ىلذلك فإننا ال نراها إّنما نشدر 

ق ىجىد لوا فً حد ف 2ىممارساتنا"ا فً أعمالنا بوا ىنح  بمظاهرها ىآ اره

ذاتوا ىلكن بنتابجوا على اإلنسان الذي ٌنبمً أن ٌيىو بالخٌر من فٌن مصلحتن 

 أىال  و مصلح  الجماع   انٌا.

ى بناءا على ما سبق نر  أن رىاٌ  الحكاٌ  تمنح المجتمع ب باتن المختل        

قٌ ، ىٌ  ىالتحذٌرات امخقىال تبتدد عن امهداف الترب" درىسا أخققٌ  متددد 

الشدبً هى: التىجٌن ىاإلرشاد من منظىر تدلٌمً أخققً فً هذا النىا فاليصد 

مختلف الدىاقب اإلٌجابٌ  ىالسلبٌ  ي ٌىلح بىاسل  التجسٌد السلىكً الذ  

إلى جانب تدزٌز  يتوو الن سٌ  ىبث ، 3"لٌشجع على التمسك بامىلى ىنبذ ال انٌ 

نواٌات سدٌد  ىانتصار  ممل فً الحٌا  لما ٌصدر عنوا منالشدىر بالت اإل ىا

 المظلىو إلى جانب ما تدالجن الحكاٌ  من صراعات متنىع  كالتحرر من
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 مشاعر سلبٌ  لاغل  ىاكتساب المزٌد من الدبر.

ىعلٌن تدد الحكاٌ  أحد الىسابل التربىٌ  فً ال ىلكلىر لوا فلس توا فً الدملٌ  

التً لجؤت إلٌوا المجتمدات منذ  التربىٌ  " إذ ٌدد أدب امل ال أحد الىسابل

.1اليدٌو لتنمٌ  ىغر  اليٌو ىامخققٌات المىجىد  فً النشء"  

تيف الحكاٌ  دابما فً صف البلل ىتحاىل أن تخلص الن ى  من      

أمرالوا، فتدٌن الشر ىتداقبن عيابا شدٌدا ىتنصر امبرٌاء ىالمظلىمٌن ىأهل 

الخٌر، فق ٌصل البلل إلى ما ٌرٌد إاّل عندما ٌخلص ن سن من تلك النزاعات 

كبٌر  فً الدقج ىاممراض، ىلذلك ٌجزو بدض الدارسٌن للحكاٌ  أن لوا أهمٌ  

الن سً لبدض اممراض من خقل ما تب ن فً الن   من قٌو متددد  كامنانٌ  

 ىحب الن   ىالظلو ىالحسد ىاحتيار اآخرٌن.

الحكاٌ  الشدبٌ  تإمن بلرىر  تيىٌو ال رد لٌصٌر صالحا للجماع  مدافدا    

ٌلن الملًء عن قٌموا ىم لوا الخليٌ  ىاالجتماعٌ  حتى ٌلمن استمرار ه فً مح

بالصدىبات ىالمشاكل، فوً إذن ترفع الذهن فىق لج  الحٌا  الٌىمٌ  ىلدنتوا 

ىتجدل النا  ٌ كرىن فً حٌا  أفلل، ال تكت ً بتصىٌر امحداث الخٌالٌ  ىال 

رصد امخبار التارٌخٌ  ىال المدتيدات الشدبٌ ، ىال تيف عند تحيٌق الرغبات 

عن تدىٌض املو ىالدجز ىالجىا ىال ير التً عجز اإلنسان على تحيٌيوا، ىال 

ىال مجل التسلٌ  ىإّنما تذهب إلى أبدد من ذلك حٌنما تبلمنا برسابل مش ر  ذات 

 قٌو إنسانٌ ، أخققٌ  ىتربىٌ .

إذا فاليٌو مرتبل  أك ر بالتجرب  اإلنسانٌ  ىصٌرىر  ىاقع الحٌا ، من       

هً ن سوا حّتى ىإن تمٌرت مدظو اليلاٌا ٌدانً منوا اإلنسان فً الدالو 

مظاهرها ىأسبابوا، ىبالتالً فالحكاٌ  الشدبٌ  ٌمكن اعتبارها نصا إنسانٌا ٌخص 

.اممىر الحساس  بالنسب  لإلنسان داخل المجتمع الذي ٌدٌش فٌن  

 

 

 

 
 

أمٌم  منٌر عبد الحمٌد حادى، تربٌ  الل ل فً التراث الشدبً المصري،عٌن للدراسات ىالبحىث  ــ 1

. 184، ص 2004،  1نسانٌ  ىاالجتماعٌ ، لاإل  
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 2 ـ القيم األخالقية األسرية و االجتماعية:

 

امسر  مإسس  اجتماعٌ  ال تىجد فً فراغ اجتماعً ىإّنما ٌحكموا إلار    

 ياف  فرعٌ  تنتمً إلٌن ىتىجون لذلك فإّن نىا  امسر  ىعققتوا الداخلٌ  

ىالخارجٌ  تبنى من خقل مسارات ىأنساق كاليراب  ىالزىاج ىنظاو امسر  

إنتاجوا عبر ممارستوو  انلققا من قٌو استمّدها ال اعلىن من مجتمدوو ىٌدٌدىن

 داخل مجتمدوو الصمٌر.

فالزىاج باعتباره قٌم  فً ذاتن ٌسوو فً بناء أنساق أخر  م ل امسر  الّتً     

تشّكل قٌم  فً عققتوا مع منظىم  اليراب  هذه امنساق ال ق   فً بددها اليٌمً 

الصبر ىالد ى دابما فً ت اعل مستمر لبناء ىتشكٌل قٌو المجتمع كالتسامح ى

 ىالصدق.

أما الزىاج كمإسس  ٌحمل ملامٌن ىقٌو تسوو فً تماسك الرابل الزىجً      

مّما ٌنتج أسر  مبنٌ  على أسا   يافً ىاجتماعً ، ىما صدر عنن من ىد ىحبّ 

 ىتنيلوا إلى امجٌال اليادم  منوا قٌو اللاع  ىاالحتراو، ىالمساىا  أماو امبناء.

 

 أـ قيمة التسامح:

ل ظ التسامح المشتق من ال دل َتَساَمَح الخماسً الّقزو المتدّدي إلى  ٌشٌر    

التساهل ىالتواىن ىاللٌّن، ىمن مدلىالتن اللمىٌ  الِحْلُو ىالَدْ ُى ىالمسامح  أي 

َماح  1ُغ ران الحيىق، ىالد ى عند الخلؤ ىالمىافي  على الص ح لم  ىتّدل السَّ

اىن ىالِحلو ىالرفق ىأّما فً اصلقح اللّم  على الّسقس  ىالمساهل  ىالتو

ىالدلىو فٌجتمع أهل اللم  على ىصف التسامح كيٌم  بؤّنن الدلاء ىالبذل 

المت ّلل الّذي ال إجبار فٌن ىال ىاجب ىهى السوىل  فً المدامل  ىإن اذ اممىر 

.2ىتٌسٌرها ىفً اللٌّن ىالتلّلف  
      

جل ىرسىلنا الكرٌو، ى بوا ّللّا عزّ فالتسامح من أسمى الص ات التً أمرنا 

هى الد ى عند الميدر  ىالتجاىز عن أخلاء اآخرٌن ىىلع امعذار ى  

 
 ل. ت ، د ـ علً حداد، التسامح رإٌا جدٌد  تزهر الحٌا ، دار الخٌال لللبد  ىالنشر ىالتىزٌع، د1

.112ص   

.132 ص  ـ المرجع ن سن،2  
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من التركٌز على عٌىبوو ىأخلابوو  لوو ىالنظر إلى مزاٌاهو ىحسناتوو بدال

ُمْر بالَمْدُرِىِف مح قال تدالى: " ُخِذ الَدْ َى ىأىمن أجمل الكقو عن التسا

 ىأَْعِرْض َعِن الَجاِهلٌِن."صدق ّللّا الدظٌو.

ْصَ ُحىا أاََل ُتِحبُّىَن أَْن ىقال أٌلا: "  ٌَ ْد ُىا ىْل ٌَ ُ لَُكوْ ىْل ْمِ َر ّللاَّ ُ غَ  ٌَ ِحٌٌو". ُىٌر رَ ىّللاَّ  

 ب ـ قيمة العفو:

هى الترفع عن مداقب  من ٌستحق الديىب  ىٌتركوا مع قدرتن على إٌياا     

الديىب ، للبا لمرلا  ّللّا ىع ىه ىغ رانن ىقربا منن سبحانن، ىهى ميارب 

للتسامح ىالتساهل ىالتجاىز ىخلّى اليلب من الحيد ىالمّل ىالتخلّص من الشىابب 

من أ ر امذ  ىكظو المٌظ ىاحتساب امجر عند ّللّا.الّتً تدلق فً اليلب   

 ج ـ قيمة البذل: 

نيٌلن المنع ىكّل من لابت ن سن لشًء فوى  بذل الشًء أعلاه ىجاد بن، :لغة

ٌّاه. ٌُيال : بذل لن شٌبا أي أعلاه إ  باذٌل ىرجل بّذال ىبُذىل: إذا كُ ر بذلن للمال، 

لٌب ن  .: قال المناىي: البذل اإلعلاء عن اصطالحا  

 د ـ قمة الصبر: 

: مشتق من ال دل َصَبَر ىهى فً اللّم  ٌدنً الحب ، ىَصْبُر الشًء حبسن، لغة

ىٌيال: حب  الرجل الشًء بمدنى صبره ىٌشتق منوا أٌلا اسو من أسماء ّللّا 

ىهى الصبىر، ىهً ص   تللق على اإلنسان أٌلا فٌيال: رجل صبىر ىفتا  

ىالمإنث.صبىر دىن فرق بٌن المذكر   

: ٌدنً حب  الن   عن كّل ما ال ٌحّبن ّللّا ىال ٌرلاه من جزا أى اصطالحا

مل الن   على ما تكره.تن حشكى  أى سخل أى ما سىاها ىهى فً حيٌي  

ىفً هذه إشار  من الّتً جبلت على امكدار آٌ  جلٌل  اختصرت حيٌي  الحٌا  

ىٌتبصر حّتى إذا ما استير المىلى إلى هذا المخلىق اللدٌف من أجل ـن ٌدرك 

فً خلده ذلك صبر على نكباتوا ىتيلباتوا ىمن أجمل امدل : قّص  سٌدنا ٌديىب 

ىابنن ٌىسف ىما حّل بن من فيده البنن ٌىسف ىأخٌن بن ٌامٌن، ىسٌدنا زكرٌا 

بلغ من الدمر عّتٌا حّتى تجاىز التسدٌن بق ىلد ىال سند لكّنن استمر ٌدعى 

ٌر لَُكْو." اجتن إلى ربن، قالح ٌْ ًبا ىُهَى َخ ٌْ 1تدالى:" َعَسى أَْن َتْكَرُهىا َش  

 

 

    .216ـ سىر البير ، اآٌ  1
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 ه ـ قيمة الصدق: 

َل قىلن، للىاقع ىالحيٌي  ىصّدقن تدنً َقبِ : لّد الكذب ىهى اليىل الملابق لغة

ْصُدُق ِصْدًقا ىَتْصَداًقا. ٌَ  ىهى من ال دل َصَدَق 

لىاقع الحال، ىهى اإلخبار بالشًء على الشًء المنيىل  : هى ملابي اصطالحا

حيٌي  ما هى علٌن فً الىاقع، ىأن ٌؤتً اليىل اللمٌر ملابيا للُمْخَبِر عنن فإذا 

صف للُمْخَبِر الصدق هى الى نت ى أحدهما فق ٌكىن صدقا كامق، ىقال الباجً:ا

لمٌر ىالُمْخَبِر الصدق ملابي  اليىل العنن على ما هى بن، ىقال امص وانً: 

.عنن مدا ىمتى انخرو شرل من ذلك لو ٌكن صدقا تاما(  

 و ـ قيمة الطاعة:

اللاع  سلىك بشري ٌتمٌز باالمت ال ىهً سلىك ٌيصد بن ملابي  سلىك      

امغلبٌ  تكىن تليابٌ  ىع ىٌى ىفلرٌ  ىهً المىد  ىالتساكن، قال تدالى: " 

ِن إِْحَساًنا" اّل إ  َتْدُبدَ ىَقَلى َربَُّك أَْن ال ٌْ اَهُ ىبالَىالَِد ٌّ ىهً م وىو تيلٌدي فً  1إ

المجتمع الممربً ىفً عّد  مجتمدات مّنن ٌرّسخ م وىو االحتراو بٌن امجٌال 

خصىصا داخل امسر، ىهً اسو لللىا الّذي هى لاا ٌلىا بمدنى انياد 

 ىفدل ما ٌإمر بن عن رلى لّد الكره ىهً الرلى.

  ز ـ قيمة االحترام:

هى أحد اليٌو الحمٌد  الّتً ٌتمٌز بوا اإلنسان ىٌدبر عنن تجاه كّل شًء      

حىلن ىٌتدامل مدن بتيدٌر ىعناٌ  ىالتزاو، فوى تيدٌر ليٌم  ما أى لشًء ما أى 

لشخص ما، ٌتجلى كنىا من اليٌو ىامخقق بما ٌسمى مبدأ التدامل قال تدالى:" 

ِل من ال انً َصِمًٌرا"ىاْخِ ْض لَُوَما َجَناَح الذُّ ٌَ َرْحَم  ىقُْل َرِب اْرَحْمُوَما َكَما َرَب
2  

 ح ـ قيمة المساواة:

من ال دل ساى  أي جدلوما متدادلٌن متما لٌن، ساى  بٌن الّنا  أي عادل  لغة:

 بٌنوو ىأصلح، ىتدنً عدو ت لٌل أحد على آخر.

 أن ٌحصل المرء على ما ٌحصل علٌن اآخرٌن من الحيىق بدىناصطالحا:  

.3فرق لٌصبحىا سىاسٌ ، قال تدالى:" ىما ٌستىي امحٌاء ىاممىات"  

 
  .23ـ سىر  اإلسراء، اآٌ  1
.24ـ سىر  اإلسراء، 2  

.22ـ سىر  فالر، اآٌ   3  
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 3 ـ القيم األخالقية االقتصادية والسياسية:

التحىالت االقتصادٌ  ىعققتوا باإلنتاج ىأ رها على المجتمع تكشف عن  إنّ    

ىنبذ  مكنىنات  قٌمٌ   كانت مستتر  فٌداد تنشٌلوا كيٌو الحث على الدمل

الخمىل ىالدمل التشاركً الجزابري كالتىٌز  م ق الّتً تدك  قٌو التداىن 

تتجلى فً أشكال الحكاٌ  الشدبٌ  فأّما الملامٌن السٌاسٌ  فً "ىالتكافل، 

مترابل  تحمل مداٌٌر مبلىر  فً قىاعد ىأنظم  كالسلل  االجتماعٌ  ىالسٌاسٌ  

التً تشكل نسٌج قٌو تنظو الدققات اإلنسانٌ  حىل أقلاب ٌملب ذكرها م ل 

التً ترسخ مبادئ بٌن الحاكو ىالمحكىو ىالددال   1الحرٌ  ىاالستيام "

   .ى قٌم  أساسٌ  سىاء بسىاءاالجتماعٌ  الدال  على فلٌل  خاص  ىعل

 

 أ ـ قيمة العمل: 

هى الشمل ىالىظٌ   ىالمون . لغة:  

الجود الجسدي الذي ٌيىو بن اإلنسان من أجل تحيٌق هدف مدٌن اصطالحا: 

ٌدىد علٌن بالن ع، ىهى المسإىلٌ  المترتب  على ال رد لليٌاو بموم  مدٌن  تلتزو 

 تلبٌق مجمىع  من النشالات المونٌ  ىاإلدارٌ  ىالمٌدانٌ . 
 

 ب ـ قيمة العدل:

ىهى فً الحكو أن ٌ اب المرء على الحسن  بالحسن  ىالسٌب   لّد الجىرلغة: 

 بالسٌب ، ىهى التسىٌ  بٌن الشٌبٌن.

الىاجب ىٌؤخذه، ىهى استيام  المرء  هى أن ٌدلً المرء من ن سناصطالحا:

على لرٌق الحق من خقل ابتداده عن كّل ما هى محظىر دٌنٌا، ىهى اإلنصاف 

ؤُْمُر ىمدامل  الّنا  بشكل متساٍى ىعدو ا ٌَ  َ النحٌاز ل ب  ما قال تدالى: " إِنَّ ّللاَّ

. 2بالَدْدِل ىاإلْحَساِن ىإٌَتاِء ذي اليٌْرَبى"  

 
 

 

،  1لنشر ىاللباع ، بٌرىت، لبنان، لدار السقو ل ،ـ جىن بىل، فلس   اليٌو، تدرٌب عادل، عىٌدات 1

.  14،  ص 1991  
.90ـ  سىر  النحل، اآٌ   2  
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 ج ـ قيمة التعاون: 

عّرف الدلماء م وىو التداىن بؤّّنن تيدٌو المساعد  لكّل من ٌحتاج ىٌٌّسر الخٌر      

لن، ىأن ٌدٌن امفراد بدلوو بدلا فً تيدٌو الخٌر ىالمن د  لبدلوو، ىٌكىن 

التداىن على ما أمر ّللّا بن ىهى من امخقق الّتً ٌتيّرب بوا الدبد إلى رّبن ىهى 

ىالتيى  ٌيىل ّللّا تدالى: "ىَتَداَىُنىا َعلَى الِبرِّ ىالَتْيىَ   التداىن المبنً على الّبر

 ىال َتَداَىُنىا على اإلِْ ِو ىالُدْدَىاِن".

ىهناك الددٌد من اليٌو امخر  المترتب  عن الحكاٌات الشدبٌ  تتجسد فً    

 التالً:

 1 ـ قيمة الظلم:

الددال  ىالتدّدي  هى الجىر ىالتصرف فً ملك المٌر ىمجاىز  الحّد ىغٌاب   

 على الحق إلى البالل، ى هى اإلجحاف.

قال رسىل ّللا صلى ّللا علٌن ىسلو:" المسلو أخى المسلو ال ٌظلمن ىال ٌحيره 

1ىال ٌظلمن "  

 2ـ قيمة الحرمان: 

حرمن الشًء مندن إٌاه، ىقد عرفن أمجد الخلٌب " بؤّنن عدو إشباا حاج       

االهتماو ىالحنان ىاالفتيار للحب ، ىغٌاب الرعاٌ ، من آ اره عدو اليدر  على 

 التىاصل مع اآخرٌن ىالشدىر بالنيص ىمشاكل ن سٌ .

  3 ـ قيمة الفطنة:

المباء. ٌدل على الذكاء ىعلو بالشًء ىهً ال وو، لدّ لغة:    

.2قال الدسكري: " ال لن  الدلو بالشًء من ىجن غامض"اصطالحا:   

ٌُيصد إشكالن" . 3ىقال الراغب " ال لن  سرع  إدراك ما   

 4 ـ قيمة العاطفة:

الدال   فً علو الن   استدداد ن سً ٌجدل صاحبن ٌشدر بان داالت مدٌن      

 ىٌيىو بسلىك خاص اتجاه فكر ، ىالتدالف هى اليدر  على ىلع أن سنا مكان 

 

 
. 2564ـ رىاه مسلو، البر ىالصل  ىاآداب، حدٌث رقو 1  

.85/ 1ـ الدسري، ال رىق اللمىٌ ، 2  

. 43/  1إلى مكارو الشرٌد ، ـ الراغب امص وانً، الذرٌد  3  
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 اآخر، ىمشاركتن مشاعره ىأحاسٌسن، قد تكىن مبوج  ىقد تكىن حزٌن ، ىهى

ٌّرٌن من الّنا .  فلٌل  تتنامى مع الىقت ىٌتصف بوا كّل الخ

 5 ـ قيمة التواضع:

هى التذلل ىالبدد عن االغترار بالن  ، ىهى ص   محمىد  قال تدالى:  لغة:    

ْمُشىَن على امَْرِض َهْىَنا" ٌَ ْحَمان الّذٌَن  " َىِعَباُد الرَّ
1.  

ىقال أٌلا: " ىالَ َتْمِشً ِفً امَْرِض َمَرًحا إِنََّك لَْن َتْخِرَق امَْرَض ىلَْن َتْبلَُغ 

ىإظوار التنّزل عن المرتب  لمن ترٌد    ىالىقارىهى من السكٌن ،الِجَباَل ُلىاًل" 

 تدظٌمن.

 6 ـ قيمة الرحمة:

أنىاا اإلحسان فرحم  الدبد للخلق من أكبر امسباب التً تنال بوا  نىا من     

ِ  رحم  ّللّا من آ ارها حصىل خٌرات الدنٌا ىاآخر ، قال تدالى: "إنَّ َرْحَمَت ّللاَّ

ْرَحُو ، 2َقِرٌٌب مَن الُمْحِسْنٌَن " ٌَ ىقال رسىل ّللّا صلى ّللّا علٌن ىسلو: " َمْن اَل 

"ُ ْرَحُمُن ّللاَّ ٌَ النَّاَ  الَ 
3 .  

 7 ـ قيمة الذكاء:

، فوى ذكً، صبً ذكً: أي سرٌع ال لن .ذكا ٌذُكىلغة:   

قال المناىي: الذكاء سرع  اإلدراك، ىحّد  ال وو، ىهى نشال فكري اصطالحا: 

ا أن ٌرتبل مع التحصٌل المنوجً ىقد شرلىمدرفً ٌيىو على الديل لٌ  

ٌتدّد  إلى الّذكاء االجتماعً، اللّمىي، الرٌالً، ىهى عملٌ  حّسٌ  حركٌ  

تدعٌو الدامل ىاالستدداد ذات قدرات متدّدد  ىمستمّر  ٌتّو ت دٌلوا ىعملوا بدد 

الىرا ً بالمنبوات ىالم ٌرات الخارجً المناسب ، ى"هى اليدر  على اليٌاو 

د، ىهى مستى  ك اء  ال رد ال كرٌ  ىالّتً تتشكل من   الت كٌر المجرّ بدملٌ

التً تمكن ال رد من استخداموا فً حّل المشكقت مجمىع  من الموارات 

  .4ىاكتساب المدارف الجدٌد "

 
.63ـ سىر  ال رقان، اآٌ   1  

.56ـ سىر  امعراف، اآٌ   2  

.9319، ىرىاه مسلو ، ال لابل، الحدٌث رقو 7376ـ البخاري، التىحٌد، الحدٌث رقو  3  

 .124ـ محمد رٌان، موارات الت كٌر ىسرع  البدٌو ، عمان، امردن، مكتب  التربٌ  اإلسقمٌ ، ص  4
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 8 ـ قيمة سرعة البديهة:

الحكو على هً سرع  اإلدراك ىالت كٌر ىلكّنوا فً الحيٌي  تتدلّق بسرع       

، لّد الت كٌر الشًء أى التصرف الّذي ٌىاجن اإلنسان بناًءا على سرع  اإلدراك

البلًء ىهً سرع  ربل المدلىمات ىاستخداو الذكاء فً فوو المىلىا ىهً 

ال لن  الدالٌ  ىال راس  م ل كتاب ابن قٌو الجىزٌ  الّذي ألّ ن سماه كتاب " 

ن أٌلا فً التصرف الّذكً ىالحٌل ال راس " ىارتبلت بسرع  الجىاب ىذكاب

ىاستخداو ال رص ىالخرىج من امزمات، تدتمد على الت كٌر السرٌع ىالتمٌٌز 

.بٌن المىاقف  

 9 ـ قيمة الغيرة:

هً أفكار ىأحاسٌ  ىتصرفات تحدث عندما ٌظن الشخص أّن عققتن اليىٌ     

مدركا أى بشخص ما توّدد من لرف آخر مناف ، ىهذا اللرف اآخر قد ٌكىن 

غٌر مدرك أّنن ٌشّكل تودٌدا، ىقٌل المٌر :" كراه  الرجل اشتراك غٌره فٌما 

، 1هى حّين"
 

هً مشاعر من الخىف ىال يدان إذ تتمٌز بالشدىر بالتودٌد  ىالمٌر 

من دخىل لرف  الث للدقق ، ىقال امص وانً:" المٌر   ىران الملب حماٌ  

لّنساء"، ىالَمٌر  ب تح المصدر من على أكرو الحرو، ىأك ر ما تراعً فً ا

ُ  ىامََنَ ُ " ٌَّ .2قىلك: "غار الرجل على أهلن، ىالمرأ  على بدلوا ىهً الَحِم  

 11 ـ  قيمة الشفقة:

ٌُإّدي إلى خىٍف ىالّش ي  من لغة:  َ َي : رق  من ُنصح أى حّب،  َ ُق ىالشَّ الشَّ

.اإلش اق، ىالش ق: الخىف، أش ق علٌك، أي خابف  

قال الراغب: " اإلش اق عناٌ  مختلل  بخىف، مّن الُمْشِ ق ٌحّب اصطالحا: 

الُمْشَ ق علٌن ىٌخاف ما ٌلحين، ىقال الجرجانً:" هً صرف الوّم  إلى إزال  

ِوْو ُمْش ِيُىَن" ِ  َربِّ ٌَ المكرىه عن الّنا "، ىقال تدالى:" اللَِّذٌَن ُهْو ِمْن ِخْش
3  

 11 ـ قيمة المكيدة:

اد ى ُكٌىد مصدره َكاَد، ىهى      ٌَ الكٌد: صىت صٌاح المراب بجود، ىالجمع ِك

من الَخلق: الحٌل  السٌب ، ىمن ّللّا: التدبٌر بالحق "إراد  ملّر  المٌر خ ٌ  ىهى   

 
. 671ـ أبً البياء الك ىي، الكلٌّات، ص 1  

. 3/ 401ـ ابن ام ٌر، النواٌ  فً غرٌب الحدث ىام ر،  2  

   . 57، اآٌ  المإمنىنـ سىر  3
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َدا الرجقن: َتَمَكَرا مجازا  أعمال الخلق، ٌَ ، 1، ىاحتال كّل منوما على اآخر"تَك

ٌّؤها، قال تدالى: " إّن كٌدهّن عظٌو" 2دبََّر مكٌد : نصب فّخا، ىأعّدها ىه  

 12 ـ قيمة اإليخاء:

؟، صداق  ىأخى  ال تنيلع، إخاء، جمع أخ مصدر آخى، بٌنوما مىد  ىإخاء   

بٌنوو أخى : صل  اليراب  بٌن اإلخى  ىامخىات ىأخى  الرّلاا، أّما اإلخاء فً 

لسان الدرب ىاليامى  المحٌل فوى من جمدك ىإٌاه صلب أى بلن أى هما مدا، 

ىامخ من الرلاا من ٌشارك فً الرلاع ، أخىٌ : جماع  تدمل لماٌ  ىاحد  

ىو اإلخاء هى اشتراك اللرفٌن فً الىالد  اليرٌب  أى دٌنٌ  أى غٌر ذلك، ىم و

البدٌد ، قرٌب  م ل:مىسى ىهارىن أخىه من امب ىامو، ىاليرٌب  م ل: عاد 

خاهو هىدا" قٌل أخىهو فً اليبٌل ، ىقال تدالى: أىهىد قال تدالى: " ىإلى عاد 

.3 "" إّنما المإمنىن إخى  

 13 ـ قيمة الحب:

ٌجابٌ  ىالخاالت الدال ٌ  ىالديلٌ  قىٌ  المشاعر اإل مجمىع  متنىع  من       

التؤ ٌر، ىهى انجذاب قىي ىتدلّق عال ً ٌدّبر عن ال لابل اإلنسانٌ  تتم ل 

بالتدامل الحسن ىمشاعر اإلٌ ار ىالدمل على سداد  اآخرٌن ىتحيٌق الخٌر 

ؤّنن الداو، ىٌيىل أرسلى: " الحب هى إراد  الخٌر لآلخر ىٌدّرفن البدض : " ب

 اإلٌ ار غٌر المشرىل".

 14 ـ قيمة الشجاعة: 

هً الجرأ  ىاإلقداو فً لسان الدرب شُجَع شجاع : اشتّد عند البؤ  لغة: 

 ىالشجاع : شّد  اليلب فً البؤ  من ُشَجاا ىأَْشَجع، جمع: ُشْجدان.

اإلقداو على المكاره ىالموالك ى بات الجؤش عند المخاىف اصطالحا: 

ٌَُياْتلَُنُكْو ىال َتْدَتُدىا  ت، قال تدالى: "ىَقاِتلُىا فً َسِبٌل ّللاَِّ ىاالستوان  بالمى اللّذٌَِن 

ٌُْحبُّ الُمْدَتدٌَن" َ اَل  إِنَّ ّللاَّ
4.  

 
 

،   1978ـ عبد الرحمن حسن، حبنك  المٌدانً، مكاٌد الٌوىد عبر التارٌخ، النخب  لللباع  ىالنشر،  1

. 176د ل ، ص   

  اآٌ ـ سىر  ٌىسف،  2

. 10ـ سىر  الحجرات، اآٌ   3  

ـ سىر  البير ، اآٌ   4  
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 15 ـ قيمة الشكر:

شكر الندم  من أجل ص ات المسلو، ىهً من مكارو امخقق ىهى مجازا     

حسان.على اإلحسان ىال ناء الجمٌل على من ٌيّدو الخٌر ىاإل  

ْشُكُر ُشْكًرا ىُشْكراًنا، الدرفان لك لندمكلغة:  ٌَ ىفللك، ىاالعتراف  َشَكَر 

ىاالمتنان بما قّدمت، ىهى اعتراف بالُمْنِدو ىالندم ، ىقال ابن اليٌو: " الشكر 

ظوىر أ ر ندم  ّللّا على لسان عبده  ناًء ىاعترافا ىعلى قلبن شوىدا ىمحّب   

  1جىارحن انيٌادا ىلاع " ىعلى

َ لََم ُىٌر َرحٌٌو" ىقال تدالى: " ىإْن تُدّدىا ِنْدَمَ  ّللّاِ الَ ُتْحُصىَها إنَّ  ّللاَّ
2.  

 16 ـ قيمة الخير:

ُر، ىهى البواء جمدوا لغة:  ٌَ ٌر منك ىأْخ ٌْ ٌُىرمن قىلك: هى َخ لّد الشر جمدن: ُخ

الخٌرات جمع خٌر  ىهً ال الل  من كّل شًء، ىالخٌرٌن "أخٌار ىِخٌار، ى

امشٌاء، أ فّلل بدلوا على بدض، ىالشًء على غٌره فّللن علٌن، ىالخٌر 

.3"هى الكرو ىالشرف  

أّما الخٌر فً الم وىو الداو فوى اليٌم  الدلٌا فً تنظٌو سابر اليٌو ىهى اللابع     

 الّذي ٌتخذه أي شًء فً كىنن االهتماو االٌجابً.

 17 ـ قيمة الشر:

الشر مصللح ٌيصد بن فً الّدٌن الجىانب السلبٌ  فً ت كٌر ىسلىك       

ٌُظورىن رغب  فً   البشر، ىهى ٌتلرق إلى اللّذٌن ٌك رىن عمدا بلمٌرهو ى

 التدمٌر ىالتسّبب فً المدانا  ىهى مإّشر للجرٌم  ىاليسى .

 18 ـ قيمة الحيلة:

ىجىد  النظر، ىاليدر  على الّدق  فً التصّرف فً اممىر،  الحٌل : الِحْذقُ     

اسع فيد كّل الحٌل : لو ٌدرف ما ٌ دلن، ىما بالٌد حٌل : ال ٌمكن عمل شًء، ى

ًٌُق فوى  َل َتَحا ٌَ ٌُىل، ىَتَحا الحٌل : خبٌث ىبارا فً الخرىج من المآزق، جمع ُح
 

 

 
. 2/244ـ ابن اليٌو، مدارج السالكٌن،  1  

. 18ـ سىر  النحل، اآٌ   2  

ـ أمل مبرىك عبد الحلٌو، م وىو الخٌر فً ال لس   الحدٌ  ، كلٌ  امدب، جامد  عٌن شم ، قسو  3

.232، ص 100كلٌ  امدب، ا ال لس  ، مجل    
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ٌَل علٌن ٌِل ىالم دىل ُمَتَحا ٌَل، قال ، ُمَتَحا ىالحٌل  م رد  جمدوا حٌقت ىِح

ْوَتُدىَن َسِبٌقً"ىتدال ٌَ ْسَتِلٌُدىَن ِحٌلًَ  ىالَ  ٌَ :" ال 
، ىهً ىسٌل  بارع  ٌلجؤ 1

 ىالخداا لبلىغ هدف اإلنسان إلٌوا لبلىغ غاٌتن، ىهً الخدٌد  ىاستدمال المكر

 ما، أّما التدبٌر فق ٌكىن حٌل  ىهى تدبٌر الرجل إلصقح مالن ىىلده ىصحبن.

 19 ـ قيمة الحزن:

حال  لبٌدٌ  ٌمّر بوا اإلنسان تتم ل بالشدىر باللٌق الن سً ىالرغب  فً     

البكاء ىالنكد ىالوّو ىهى شدىر بالبؤ  عكسن ال رح، ىهى مشاعر سلبٌ  ٌصبح 

ا ٌصاحب الحزن البكاء، قال تدالى: "فٌوا اإلنسان قلٌل  ًٌ الَحْمُد  النشال، انلىاب

ا الَحَزَن" ي أَْذَهَب َعنَّ ّلّلِ الّذْ
2  

َن، ىاْحَتَزَن فوى َحْزَنانٌ لغة:    .ُحْزُن ى َحَزُن: الوّو جمع أحزان، َحِزَن، َتَحزَّ

.َحَزَنُن اممر ىأْحَزَنُن : أي جدلن حزٌناً   

 21 ـ قيمة الحسد:

الّتً ٌحظى بوا اآخرىن بدال من عّد ندمك، ىهى م ل الّنار  الندو هى عدّ      

فوى ال ٌدىد بؤّي فابد  على  دابما تستودف أعلى النيال ىالحسد أغبى الرذابل

الّذي ٌلمع أن ٌساىٌك بؤن ٌرقى إلٌك بل هى الّذي ٌرٌد  صاحبن فالحاسد لٌ 

الَ َتَحاَسُدىا ىالَ َتَناَجُشىا  أن تساىٌن بؤن تنزل إلٌن، قال صلى ّللّا علٌن ىسلو:"

   .3ىال َتَباَغُلىا"

 21 ـ قيمة الخداع:

الترىٌج لقعتياد بالشًء غٌر الحيٌيً أى لٌ  كّل الحيٌي  ٌمكن أن هى       

ٌشمل اإللواء، التمىٌن، اإلخ اء، خ   الٌد، ىهناك أٌلا خداا الن   كما فً 

غالبا ٌإّدي إلى مشاعر الخٌان  ىعدو سىء الّنٌ ، ىهى اعتداء كبٌر فً الدققات 

ىالشر ىهى تدبٌر فدل خ ً ٌيىو بن الخادا إلٌياا اللرر  ،الّ ي  بٌن الشركاء

ْخَدُعىَك فإنَّ ا بالَمْخدىا من حٌث لو ٌحذر ٌَ ٌٍُرٌُدىا أْن  ، قال تدالى: " ىإْن 

َدَك ِبَنْصِرِه ىبالُمْإِمنٌَن" ٌَّ ي أ .4َحْسَبَك ّللّاُ ُهَى الذِّ  

 
. 98ـ سىر  الّنساء، اآٌ   1  

. 34ـ سىر  فالر، اآٌ   2  

  { .  9319{ ىرىاه مسلو فً ال لابل } 7376ـ رىاه البخاري، فً التىحٌد، }  3

. 62ـ سىر  امن ال، اآٌ   4  
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 22 ـ قيمة المكر:

بن، ىلو ٌحتسب أن  بحّق من لو ٌدلو بما ٌراد إراد  ىتدبٌر فدل خ ً اصطالحا:

ٌؤتٌن هذا ال دل من حٌث أتى منن، ىهى إراد  الماكر فدل السىء بالَمْمُكىر بن 

فً غ ل  منن ىعدو حذره من شّر ٌؤتٌن من جو  الماكر، قال تدالى: " ىما ُكْنَت 

ْمُكُرىَن" ٌَ ِوْو إِْذ أَْجَمُدىا أَْمَرُهْو ىُهْو  ٌْ لََد
1

د ، فوذا ال دل َمكر ىلٌ  خداا أى كٌ

مّنوو تخ ىا فً فدلوو المشٌن بحّق أخٌوو، ىأخاهو آمن من أن ٌؤتٌن أذ  أى 

ِ إاِلَّ الَيْىَو  ؤَْمُن َمْكَر ّللاَّ ٌَ ِ َفقَ  سىء من إخىتن، ىقال تدالى:" أَفؤَِمُنىا َمْكَر ّللاَّ

الَخاِسرُىَن"
2
.  

  23 ـ قيمة الكيد:

الكابد است زاز ىدفع هى كّل تدبٌر ل دل خ ً أى ظاهر ٌرٌد منن اصطالحا: 

الَمِكٌد أن ٌرتكب فدق أى عمق سٌبا أى جرما ىذنبا بإرادتن بدىن جبر أى إرغاو 

ىهً االست زاز بدمل ٌوٌج الم لً الرتكاب الخلؤ فٌرتكبن مدفىعا بما رآه 

فٌنجح الكٌد عندبذ ىٌيع اللّىو حٌنوا على المكاد لن ىلٌ  على الكابد قال تدالى: 

َدهُ ُ وَّ أََتى"" َفَتَىلَّى فِ  ٌْ ْرَعْىُن َفَجَمَع َك
3
.  

 24 ـ قيمة الفراق:

ٌّزا لغة:  ْ ُرُق َفْرًقا ىفُْرَقاًنا ىالم دىل َمْ ُرىق، َفَرَق بٌن الشٌبٌن: َفَصَل م ٌَ َفَرَق 

ٌّنن، فرق لن اللرٌق أى الرأي:  أحدهما عن اآخر، فرق لن عن اممر: كش ن ىب

أك ر ما تكىن بامبدان، ىالَ ْرُق: خقف الجمع، ىَفَرَق استبان، ىالِ راُق: ال ُْرَق : 

 بٌنوما فرقا ىفُْرَقاًنا: فصل بٌنوما.

هى نواٌ  اللّياء بمن نحّب سىاء كان بالس ر أى المىت أى انتواء اصطالحا: 

ٌّا ٌكن، ىهى ان صال شخصٌن عن بدلوما البدض ىإنواء الدقق   الدقق  أى أ

الن صال بنٌ  عدو إٌجاد مللق بٌن اللرفٌن على االّتً كانت تجمدوما بات اق 

كما كانت ىعدو التىاصل بٌنوما.لدقق  أي سبٌل لدىد  ا  

 25 ـ قيمة الكرم:

لّد اللّإو َكُرَو َكَراَم  فوى كرٌو ىَكُرَو فقن: أعلى ىجاد بسوىل .لغة:   
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بذل المال أى اللداو عن لٌب ن   ىهى لّد البخل ىٌدتبر من اصطالحا: 

أشرف الخصال ىلوذا أشاد أهل البٌت بالكرو ىالكرماء، قال المناىي:" الكرو: 

إفاد  ما ٌنبمً ال لمرض"، ىهى سد  الخلق فوى اسو لألفدال المحمىد  التً 

ذا ظور منن ذلك، كإن اق المال فً عسر  تظور من اإلنسان ىال ٌيال كرٌو إاّل إ

ٌٌِو َخبٌٌِر" َ َعل ِ أَْتَياُكْو إنَّ ّللاَّ قال تدالى: " إنَّ أَْكَرَمُكْو ِعْنَد ّللاَّ
1  

 26 ـ قيمة الجود:

: الملر المزٌر ىجاد الرجل بمالن ٌُجىد جىًدا باللّو ىقٌل الجىاد: الّذي لغة

السإال، ىهى الّسخاء.ٌدلً بدىن مسؤل  صٌان  لآلخذ من ذّل   

قال الجرجانً:" الُجىد: ص  ، هً مبدأ إفاد  ما ٌنبمً ال بدىض" اصطالحا:

ىقال الِكرمانً: " الجىد إعلاء ما ٌنبمً لمن ٌنبمً"، ىهى سد  الدلاء ىك رتن 

ٌُِحبُّ  َ َكرٌٌو  ىهى من ص ات ّللّا عّزىجّل، قال صلى ّللّا علٌن ىسلو: " إنَّ ّللاَّ

ٌُِحبُّ الُجىَد"الَكَرَو َجىَ  اٌد 
2

، لذا ك ر  اإلن اق ال تنيص الرزق بل ٌجب الى ىق 

علٌنا خٌرا منن. بؤّن ما نن ين سٌخل ن ّللاّ   

 27 ـ قيمة السخاء:

السخاى  ىالسخاء: الجىد ىالكرو، ىالّسخً: الجىاد.لغة:   

قال المناىي:" السخاء الجىد ىإعلاء ما ٌنبمً لمن ٌنبمً، أى بذل اصطالحا: 

التؤّمل قبل إلحاف السابل"، ىقال اليالً: " السخاء: سوىل  اإلن اق، ىتجّنب 

.اكتساب ما ال ٌحمد"  
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 1 ـ  قيمتي الظلم والعدل:

صراعا بٌن قى  الددل ىالظلو، "فً مدظو حكاٌاتنا الشدبٌ  نجد           

ات فً حكاٌاتنا ٌحمل بداخلن الددٌد من اليٌو كيٌم  ٌىملمىن امحداث ىالسلىك

محارب  الظلو، ىنجد الك ٌر من الحاالت التً ٌداقب فٌوا الُمسًء ىٌنتصر فٌوا 

 م ل: حكاٌ  "بير  الٌتامى" ىذلك فً ظلم زىج  امب للل لٌن 
1
المظلىو"

الٌتٌمٌن بحٌث لو تلدموما ىحرصت على بٌع البير  التً كانت مصدر أكلوما، 

إلى الرحٌل من كما كانت تمأل رأ  أبٌوما علٌوما كذبا لمداقبتوما، ىدفدت بوما 

لو ٌرتح لوا بال بل لحيتوما ، ىسلّلت علٌوما أنىاا الدذاب ىالظلو، ىمىلنوما

وا االنتياو من ربٌبتوا ىإليابوا فً الببر ىلكن عند زىج البنت، ىللبت من ابنت

دابما العدل ىالخٌر ٌنتصران على الظلو إذ نجد فً مدظو الحكاٌات انتصار 

بٌن جمٌع أفراد  يتوو، ىتجسٌد قٌو الددلالمظلىو على الظالو، ىاكتشاف حيٌ

مداقب  الشاب زىج الٌتٌم   ٌتلح لنا من خقل المجتمع ىالددل فً بير  الٌتامى

ف ااكتش امب ىتكلٌ وا بؤعمال شاق  بددللبنت الدىراء، ىهً أخت الٌتٌم  من 

.زىج الٌتٌم  أمرها ىرأ  ما ألحيىه بزىجتن فذبحوا ىقّدموا مموا  

     أّما فً حكاٌ  شمس  ىغقو اللٌّل فٌتلح لنا الظلم من خقل كٌد نسى  

ً تحّيق ما قالتن، ىإحلارهو ستىت للتآمر علٌوا، الملك من الزىج  السابد  التّ 

، ىىلع ىاستبدال الل لٌن ذىا قرىن الذهب ىال ل  ب رخ غراب ىجرى كلب

الزىج  مع الحٌىانات، فكذبىا علٌن ىأخبرىه أّن زىجتن أنجبت حٌىانات، ىتمّ ل 

الظلو أٌلا فً إلياء ستىت الل لٌن فً البحر ، ىكذلك ظلو بن لٌوىدي 

للحصان الّذي هى حيٌيً  غقو اللٌّل ىمداملتن أسىء مدامل  ، لكن العدل ٌبرز 

من خقل اصلٌاد الصٌاد للحيٌب  التً أليت بوا ستىت فً البحر مع الىلدٌن 

ىرباهما ىفرحا بوما ، ىكذلك فً إلقق صراح الحصان من قبل ابن بن 

ا ا مَ ذَ كْ هَ  اوْ جَ اللّْ  ىشْ ٌلُ حِ نَ ا تْ مَ  شْ َق ىقىل صدٌق ابن بن لٌوىدي: " عْ  لٌوىدي

، ىكذلك مدرف  "فنزا ابن بن لٌوىدي اللّجاو ىتحىل إلى سمك  بْ رَ شْ ٌَ  شْ رْ دَ يْ ٌَ   

 
 

سقو، لمن بحىث مإتمر "تحرٌر ـ مكارو محمىد الدٌري، المساىا  الدادل  بٌن الجنسٌن فً اإل 1
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فتر  لىٌل  ىمدرفتن المكٌد  الّتً دبرنوا الّنسى   لىلدٌن ىليابن بوما بددالملك 

.الّنساء ىستىت أشّد الدياب ىستىت ، إلاف  إلى مداقبتن  

     أّما الظلم فً حكاٌ   الين ىد ىالذٌب فتم ل فً ظلو الذبب الحٌىانات 

ىالمرىر  ستسماره لوو ىكذلك الين ذ مدوو، الّذي كان ٌملك حٌل  ىاحد  فيلىا

فً  الّذي تملّكن الكتسابن الددٌد من الحٌل الّتً كان ٌستدملوا لّد الحٌىانات

ا أََنا اللًِّ َعْنِدي الْخَدْا َكاْملٌِْن" ٌَ َبْع ِف ، إلاف  إلى قىلن:" ِغٌْر ِحٌلَ  َىْحَد  َجاْي تَّ

ظلو الين ذ ىرمٌن داخل الببر، أّما العدل فتمّ ل فً خرىج الين ذ من الببر بدد أن 

جزاء ظلمن ى تقعب بالذبب ىأدخلن الببر ىخرج هى منن، ىكان ذلك عيابن 

ا َصاْحِبً أََنا َعْنِدي ِحٌلَ  َىْحَد  للحٌىانات ىاستدبادهو  ٌَ ىذلك فً قىل الين ذ: " 

ٌَ  ْتَخْرَجْك" ْب أَْنَت ِحٌلَ  َمْن ْم ْتَوالَْك، َجرَّ .َرِانً َندَّ  

 2 ـ  قيمتي الخير والشر:

قى  الشر فً صراعات امسر  بٌن شخصٌات الحكاٌ  الشدبٌ  من "تتم ل      

الحظنا أّن ص   الشر تلدب دىرها ىمتقزم  مع  ق   ل دراستنا للنماذج الخق

أحداث حكاٌ " بير  الٌتامى " فيد كان الشر ىالحا ىبك ر  من قبل زىج  

"امب ىابنتوا لّد الىلدان الٌتٌمان
1
بيساى  ىبخلوا علٌوما فً م ل مداملتوما  

َتْبِدٌُوْو ىِجٌبٌِلًِ ْخَباْرُهْو"،   ىذلك فً قىلوا البنتوا :" امكل، ىالتجّس  علٌوما

ىأٌلا عند للبوا من أبٌوما بٌع البير  الّتً كانت مقذهما الىحٌد اللّذان ٌؤكقن 

اْر"،  منن ىكذلك قسى  امخت على ، فً قىلوا :" الََزْو ْتِبٌْدَوا ىالَ ما َنْيَدْدْش فالدَّ

 الٌتٌم  عند دفدوا داخل الببر.

     أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌّل" فتم ل الشر فً كٌد النساء من الزىج  

السابد  عند قرب مىعد ىالدتوا، ىالتآمر مع ستىت لّدها ىإخ ابوو للىلدٌن 

ٌل منن ىمن الحيٌيٌٌن، ىكذلك ظلو بن لٌوىدي لمقو اللٌّل ىمحاىل  قتلن ىالن

ىكذلك الملالب الصدب  الّتً للبتوا ستىت من غقو اللٌّل ىذلك لكً  أختن،

 ٌققً حت ن ىتستىلً على اليصر.

    أّما الشر فً حكاٌ  "الين ىذ ىالذٌب" فتم ل فً حمل الذبب للين ذ ىرمٌن فً 

قىل الذبب الين ذ: " ِجٌْب الببر، ىاستلداف الحٌىانات ىمداملتوو بيسى 

.اِجٌْلَتْك اللًِّ ْتَخْرَجْك ْمَن الِبٌْر َلْرَىْك"ْترَ   
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     كما لدب الخير دىرا فً الحكاٌات السابي  ىكان هى المنتصر فً النواٌ  

ال تا  أٌلا لو تترك أخاها ، ىف ً "بير  الٌتامى" للب اممٌر الزىاج من ال تا 

، ىإعلاء قىلوا:" بشرل أن ٌدٌش مدً أخً المزال" ىفدلت مدن خٌرلحالن 

الشٌخ الكبٌر اللداو من قبل ابنتن بدد أن تسىل فً بابوا، فؤعلتن خبزا بن ذهب 

، قىلوا :" َما َتاُكْلْش َمْنَوا ىفل  ىلو تحيد علٌن بدد ما فدلن بوما، ىلو تبخل علٌن

اْر"َحتَّى  ، فدابما ما ٌيابل الّشر بالخٌر ىالسٌب  بالحسن .ْتُرىْح للدَّ  

     ىأّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌّل" ظور الخير فً الرجل الّذي ربى 

الٌتٌمان ىأحّبوما ىعلّموما، ىكذلك الخٌر الّذي قّدمتن زىج  بن لٌوىدي 

سحرٌ ، إلاف  إلى قو اللٌّل، ىمنح الدجىز الدصا البإعلابوا علو زىجوا لم

عندما أللدت السللان على أبنابن ىإخقء سبٌل أّموو من السجن،  جازٌ خٌر 

ىما فدلىه من شّر فً حق امّو . وا لستىت ىزىجات الملك ىكش  

 3 ـ قيمتي العفو والتسامح:

اليٌو امخققٌ  الّتً تجّسدت فً ىاقدنا المداش ىفً "من  التسامح ىالد ى      

الشدبٌ  التً تن ً اللبيٌ  بٌن المنً ىال يٌر ىتدنىا لتكسر قى  الّشر، الحكاٌات 

"فالتسامح ىالد ى كان من اليٌو الن سٌ  المتدلي  بالذات
1
ف ً " بير  الٌتامى"  ،

سامح الىلدان أباهما رغو الظلو ىاليور اللّذان عاٌشاه من قبل زىجتن، ىبٌع 

توو ىأعلتوو ال تا  ع ت عنوو ىسامح البير  الّتً كانت مقذهما الىحٌد، إاّل أنّ 

، كما أحلرت زىج  أبٌوا ىابنتوا إلى اليصر ىلو ترّد لوما ن   اللداو

توا . كما علّمتوا ىالدتوا فوً قد امت لت لىصٌ ل  فيلبوا كان ملًء بالحبالمدام  

     أّما فً قص  "شمس  ىغقو اللٌّل" تمّ ل العفو فً ع ى الىلدان عن أّموو 

ّبتوو بدد أن جرحت أختن ىقالت لوا: أنتو أىالد البحر، ىقّررا أن ٌذهبا الّتً ر

 من المنزل بدد ٌرّدا لوما جمٌلوما،  ّو ٌبح ان عن ىالداهما الحيٌيٌٌن .

 4 ـ قيم الخداع والمكر والحيلة والمكيدة:

الخداا من الص ات التً تك ر فً الحكاٌات الشدبٌ  ىسبب استخداو هذه "     

"قبل الشخصٌات هى الىصىل إلى نتٌج  ىغاٌ  اليٌم  من
2
ف ً "بير  الٌتامى" ،  
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 نر  مكر زىج  امب على الىلدٌن من أجل حرمانوو، ىأٌلا خداا امب 

لىلدٌن ىتركوما فً الماب ، ىخداا زىج  امب الملك من أجل أن تحّل ابنتوا 

 الدىر  محل أختوا.

     أّما فً حكاٌ  "شمس  ىغقو اللٌّل" فالخداع بارز فً خداا النسى  للملك 

ىالتآمر مع ستىت لّد الزىج  السابد ، ىفً استبدال الىلدان بحٌىانات، ىمكر 

ىخداا ستىت لشمس  بمرض اليلاء على أخىها ىللبت منن ملالب صدب  

النسى  لليلاء علٌن، كما خدا غقو اللٌّل جازٌ  ىأحلرها مختن، ىخداا 

من أجل الزىاج بن . لملكل  

      أّما فً قص  " الين ىد ىالذٌب" فالخداع تمّ ل فً حٌل الذبب لإلٌياا 

اْت ِحٌلَ "، ىأٌلا حيلة الين ذ التً انللت على  ٌَ باآخرٌن قىلن:" أََنا َعْنِدي ْم

الذبب ىأىقع بن بدد أن دبر لن مكيدة ىقال لن أّن السىق ملًء خراف ىقلدهو، 

حلاره للببر .ىأٌلا خداعن ىإ  

  5 ـ قيمة الحرمان:

التً ٌمكن أن ٌتدّرض لوا الل ل فً حٌاتن أسىأ اممىر "ٌدّد الحرمان من       

على المستى  الّن سً ىالجسدي الّذي ٌندك  على سلىكٌاتوو، فالحنان موو 

لشخصٌ  اإلنسان، ىحق من الحيىق للسقم  الن سٌ  ىاالجتماعٌ  فً الصمر 

فالحرمان كددو إشباا حاج  االهتماو ىالحنان ىاالفتيار إلى الحب ىحتى الكبر، 

"ىالرعاٌ  من الىالدٌن ىالمحٌلٌن باإلنسان
1
ف ً حكاٌ  " بير  الٌتامى" نر   ، 

الحرمان فً مىت امو ىتدىٌلوا بزىج  أب قاسٌ  ىحرمتن الىلدٌن من حنان 

ا ٌنتظران تدىٌض امب ىرعاٌتن، حٌث فّلل زىجتن على أبنابن، فالٌتٌمان كان

، أى امب ن سن لكنوما حرما من أساسٌات الحٌا  حنان امّو بحنان زىج  امب

 من علف ىحنان ىحّتى أكل ىحرما كذلك من الدفء الدابلً .

      أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌّل" فوناك عّد  أىجن للحرمان فيد حرما 

ىىلدا فً حيٌب  ىرمٌا فً الىلدان من دفء امو ىهما ال ٌزاالن رلٌدان 

البحر، ىحرمتوما ستىت من عال   الىالدٌن ىاهتماموما، إلاف  إلى حرمان 

 امّو ىامب من رإٌ  ىلدٌوما الحيٌيٌٌن ىاستبدالوما بحٌىانٌن، ىأٌلا حرمان 

 
الكامل  للنشر  ـ إحسان عبد اليدى ، ببر الحرمان، كنىز من المدرف ، مكتب  إحسان عبد اليدى  1
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ا  امب امو اللّذان ىجداهما من امىالد ٌَ ىقد ُعّىلا بوذٌن الل لٌن قىلوما: " 

ْل" ا َسْدِدي بَىْلِدي ُغقَو اللٌَّ ٌَ ، ف ً هذه اليص  حرمان َسْدِدي بَبْنِتً َشمَس  ، ى

ا  سدٌد .عال ً ىن سً بالدرج  امىلى فيد حرما الل قن من حٌ  

      أّما فً حكاٌ  "الين ىد ىالذٌب" فتم ل الحرمان فً حرمان الذبب من 

 امكل ىذلك ما أّد  إلى هقكن .

 6 ـ قيمتي الشفقة والرحمة:

نستلٌع اليىل أّن فً حكاٌ  " بير  الٌتامى" أّن البير  حٌىان لكن كانت       

لوا شفقة اتجاه الىلدان ىكانت تمّدهما بالمذاء ش ي  علٌوما، ىش ي  ال تا  على 

زىج  أبٌوا ىابنتوا ىعلى أبٌوا عندما تىسل إلٌوا عند بابوا فً اليصر، ورحمة 

منوا علٌوو ىأسكنتوو فً قصرها، ىكذلك ش ي  اممٌر على الٌتٌم  ىتزىجوا 

 رحم  بوا ىبما حدث لوا من ظلو ىقور.

     أّما فً حكاٌ  "شمس  ىغقو اللٌّل" أٌلا تحمل شفقة ورحمة الدجىز 

اللّذان سورا ىتدبا حّتى كبرا الل قن، كذلك الشٌخ الّذي أحّ  بالش ي  علٌوما 

ا  فؤعلاهما عصا سحرٌ  لٌبٌتا فً أي أرض خالٌ  ٌَ قىلن:" َهِذي امْرْض ُكْل لِ

ىجىد لوما مكان ٌبٌتان فٌن .، ىذلك رحم  منن ىش ي  لددو ِىٌْن ْهَىاْلُكْو َباتِىا"  

      أّما فً حكاٌ  " الذٌب ىالين ىد" تم لت الرحمة والشفقة فً ش ي  الين ذ 

 على الذبب ىهى فً قاا الببر، ىهى بدىن حٌل  تخلّصن من الوقك .

 7 ـ قيم الذكاء والفطنة وسرعة البديهة:

ىالبداه  بادٌان على شخصٌات الحكاٌ  الشدبٌ  من خقل تخلً  الذكاء كان

 الشخصٌات الربٌسٌ  ىال انىٌ "المخالر  ىتخلً الحٌل ىالمإامرات، كانت 

ٌّز بال لن  ىالذكاء لمحارب  الّشر ىكذلك كان هناك ذكاء فً الشخصٌات  تتم

 م ق فً حكاٌ  " بير  الٌتامى" نقحظ ذكاء ستىت فً تدبٌر الحٌل 
1
الشرٌر "

ىهى ذكاء ٌنّو عن الّشر، كذلك هناك ذكاء اممٌر لّما رأ  ال تا  فً صىر  الماء 

 ىفلنتن بمجّرد عدو شرب الحصان للماء أّن هناك أمرا ىراء اليص .

ٌّز بالذكاء ىال لن         أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌّل" إذ أصبح الشاب ٌتم

ٌلا ذكابن فً التملب على بن لٌوىدي، ىت ىق على أقرانن بسرع  بداهتن، ىأ  

 
ـ محمد هاشو رٌان، موارات الت كٌر ىسرع  البدٌو ، مكتب  ال قح للنشر ىالتىزٌع، دار حنٌن،  1

.  176، ص  2006، 1عمان، ل   
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 لب حلٌب اللّب  ىشقغو امسدىتملبن على الحٌل التً أىقدتن فٌوو ستىت من ج

أىالد  كاء جازٌ  فً مدرف  سّر ستىت ىىذ جازٌ  بلرق ذكٌ  لتحيٌق غاٌتن،ى 

. ا الّنسى  لليلاء على اموّ الملك ىزىجتن، ىال لن  للحٌل التً استدملتو  

أّما فً حكاٌ " الين ىد ىالذٌب" فرغو غرىر الذبب إاّل أّن الين ذ الصمٌر      

الّذي لن غٌر حٌل  ىاحد  استلاا التملب على الذبب ىالتخلص منن الّذي ٌملك 

ان الحٌل ما ال ٌنتوً، ىساعد ن سن للخرىج من م ٌَ ًَ الَدْن  الببر قىلن:" َهذي ِه

    . َىاَحْد َلالَْع اَلُخْر َهاَبْل"

 8 ـ قيمة الشجاعة :

كانت الشجاع   ىال زالت رمزا من رمىز الشوام  لّد الظلو ىاالستبداد        

فحكاٌ  " بير  الٌتامى" كان الٌتٌمان رمزا للشجاعة حٌث تحّدٌا المصاعب 

.ىالمصابب للىصىل إلى الحيٌي  ىتمكنا من حماٌ  ن سٌوما من امخلار  

     أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌّل" فتكمن الشجاعة فً تملب غقو اللٌل 

على بن لٌوىدي ىتحّدٌن الصداب ىإحلار ما للبتن أختن  إلسدادها:" َجلََب 

ٌَ  اللًّ ْتُصىْو َعاْو ىَتْ َلْر َعاْو".الُت اْح اللًِّ ٌِرٌْح، ىْحلٌِ ْب اللََّب ، ىَجاْز  

    أّما فً حكاٌ  " الين ىد ىالذٌب" فبرزت الشجاعة فً تحّدي الين ذ للصداب 

داخل الببر ىإٌجاد حّل للخرىج من المؤزق ىالخرىج من الخلر المحدق، 

 فب لل شجاعتن ىذكابن تملب على مكر ىغرىر الذبب .

  9 ـ قيمتي الصبر والطاعة :

نجد كّق من الصبر ىاللاع  فً النماذج ال ق   التً قمنا بدراستوا ف ً     

حكاٌتً " شمس  ىغقو اللٌل" ى " بير  الٌتامى" كان امىالد صبورين على 

تحمل المتاعب ىالمشي  ىالظلو الذٌن تدرلىا لن من لرف زىج  امب، ىمن 

خقل مدرف  عابلتٌوما ىالىصىل إلى الحيي ، ىفً حكاٌ  "بير  الٌتامى" طاعة 

البنت للملك  لاع "الىلدان رغو ما مّر علٌوما من محن ىشدابد إلاف  إلى 

ىفدل ما ٌيىلن، كما ألاعىا ىالدهو ىذهبىا مدن إلى الماب  رغو أّن مب كان 

"ٌرٌد رمٌوما فً الماب 
1
.  

 

 
، 1ىالدصٌان، دار مسلو للنشر ىالتىزٌع،الرٌاض، ل ـ عبد ّللا بن إبراهٌو اللرٌيً، م وىو اللاع   1
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      ىفً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌل" نجد طاعة الىلدان للصٌاد ىزىجتن 

اللّذان رباهما ىاعتبراهما كىالدٌوما الحيٌيٌٌن، ىمداملتوما أحسن مدامل  ىرد 

 الجمٌل إلٌوما ىبّرهما ىاإلحسان إلٌوما.

     أّما الصبر فً حكاٌ  الين ىد ىالذٌب" فتم ل فً صبر الين ذ داخل الببر 

ىعدو استسقمن ىالرلىخ لألمر الىاقع ىإٌجاد حّل للخرىج من المؤزق الّذي 

.ىتملب علٌنأىقدن فٌن الذبب   

 11 ـ قيمة الشكر :

"هى شدىر جزاء ىعرفانالشكر "      
1
ف ً حكاٌ  " بير  الٌتامى" كان  ، 

الشكر متجسدا فً شكر الٌتٌمان للبير  التً كانت تمّدهما بالحلٌب ىالّسمن، 

. خٌواأىشكر ال تا  للملك على إنياذها ى  

     ىفً حكاٌ  "شمس  ىغقو اللٌل" تم ل فً شكر شمس  ىغقو اللٌل 

الدجىزان اللّذان رباهما ىقّدما لوما الرعاٌ  ، ىكذلك شكر غقو اللٌل لزىج  

.بن لٌوىدي الّذي أعلتن سّر علو زىجوا   

 11 ـ قيمة الصدق :

الصدق من الص ات الخليٌ  الحمٌد  التً تتربى فً اإلنسان فٌلبيوا فً      

الىاقع، ىفً تحلٌلنا للنماذج ال قث رأٌنا الصدق فً الشدىر ىالصدق فً 

الدبارات من خقل الصىر  الىاقدٌ  أى الخٌالٌ ، فوناك صدق التدبٌر ىصدق 

: الىصىل إلى الممز  ىصدق أشخاص الحكاٌات ىصدق مشاعرهما م ل

صدق حب ىصدق نٌ   اممٌر فً الزىاج من الٌتٌم  ىصدق مشاعره فً 

حكاٌ  " بير  الٌتامى"، أّما فً حكاٌ  شمس  ىغقو اللٌل صدق جازٌ  فً سرد 

 حكاٌ  الملك للىصىل إلى هدفوا، أال ىهى كشف حيٌي  النسى  ىستىت .

    أّما فً حكاٌ  "الذٌب ىالين ىد" صدق الين ذ فً عدد حٌلن ىأّن لن حٌل  

 ىاحد  فيل، ىلكنن استلاا اتملب بوا على الذبب، ىصدق كقو الين ذ لّما قال

، ىهذا هى الىاقع الّذي ندٌشن للذبب بؤّن الحٌا  هكذا " َىاَحْد َلالَْع الَُخْر َهاَبْل"

 ىهناك صدق التجرب  فً امحداث ما جدلوا تبدى حيٌيٌ  .

 

 
ىما ٌجب من  الحافظ، فلٌل  الشكر ّلل على ندمن ملٌع ـ أبً بكر محمد بن جد ر، ت: محمد 1

.   142، ص 1982،  1الشكر للُمندو علٌن، دار ال كر، دمشق، سىرٌا، ل   
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 12 ـ قيمة الكذب :

من الص ات المذمىم  ىالسٌب  ىهى ٌتماشى مع الصدق "هى الكذب        

"مّنوما  نابٌتان فً أحداث الحكاٌات الشدبٌ 
1
، ف ً حكاٌ  "بير  الٌتامى" ى"  

شمس  ىغقو اللٌل" ىالذٌب ىالين ىد" كان الكذب حالرا فً مجرٌات امحداث 

ىسردها، ىكان لن الدىر فً إعلاء الحكاٌ  نىا من الحٌىٌ  ىالنشال ىالتشىٌق 

فً مدرف  الكذب م ق: فً حكاٌ  "بير  الٌتامى" كانت زىج  امب تكذب على 

لص من الىلدٌن، كذلك كذب امب على إبنٌن ىأخذهو للماب  زىجوا من أجل التخ

رانً ىرانً نحلب، كً تكملىا لكً ٌرمٌوو مّدعٌا أنن ٌرٌد االحتلاب قىلن:" 

اليلٌ  أرىاحىا لٌا"،  ّو تركوو ىحدهو فً الماب ، ىكذلك كذب أخت ال تا  على 

 الملك ىانتحال شخصٌتوا فً اليصر .

     أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌل" تجلّى الكذب فً كذب النسى  ىستىت 

على الملك ىاستبدال أىالده بحٌىانات، كذلك كذب ستىت على ال تا  من أجل 

ستىالء على اليصر، ىاكتشاف الملك كذب النسى  اليلاء على غقو اللٌل ىاال

، ىكذب غقو اللٌل ا جازٌ  ىإحلارها فً الدرب  من مع ستىت ىمداقبتوو

 أجل أختن .

أّما فً حكاٌ  " الين ىد ىالذٌب" نجد الكذب فً أن الين ذ كذب على الذبب بؤّنن 

 فً سىق ماشٌ  بن غنو ىأّنن إن لو ٌنزل ىٌسرا فسٌ ترق السىق .

 13 ـ قيمة الفراق :

ال راق هى ما ٌشدر بن اإلنسان داخل كٌانن نتٌج  بدده عن من ٌحب، فوناك     

فراق كلً ىفراق جزبً، فراق كلًّ م ل المىت، ىالجزبً م ل فراق امحب  

جراء خصىم  أى س ر، فالحكاٌات الشدبٌ  ملٌب  بؤحداث ال راق ف ً حكاٌ  " 

بير  الٌتامى" نر  فراق الىلدٌن عن أّموما بدد ىفاتوا، ىفراق الٌتٌمٌن عن 

البير  الّتً كانت مكان أّموما ال انٌ ، فوً كانت مصدر حنان ىغذاء لوما فً 

ن   الىقت، ىفراقوما عن أبٌوما بدد تركن لوما فً الماب ، ىفراق زىج  امب 

الشر  جراءعن ابنتوا الدىر  بدد مىتوا ىأصبحت تنحبوا بدد أن قتلوا الملك 

  . الّذي فدلتن فً زىجتن

 

 

. 71ـ عادل الصالحً، سٌكىلىجٌ  الكذب ىالكشف عن  المكر ىالخداا، ص  1  
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ىلدٌوا ىهما  امّو على فراقأّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌل" كذلك       

رلٌدٌن، ىفراق زىج  الملك السابد  عن زىجوا بدد أن تخلص منوا النسى  

ىكذبىا على الملك ىأدخلىها السجن مع الحٌىانات، ىأٌلا فراق  ىستىت

الىلدٌن عن ىالدٌوما اللّذان ربٌاهما ىاعتنٌا بوما بدد أن تخاصمت شمس  مع 

. أّموا التً رّبتوا ىقالت لوا: " أَْنِت َمِاكٌْش َبْنِتً أَْنُتْو أَْىاَلْد الْبَحْر"  

    أّما فً حكاٌ  " الين ىد ىالذٌب" نجد فراق الين ذ عن الذبب بدد أن ألياه فً 

الببر، ىفراق  انً عندما ىقع الذبب فً فّخ الين ذ ىهبل إلى الببر ىصدد الين ذ 

ا َىاَحْد َلالَْع ىَىاحْد َهاَبْل" . ٌَ ْن ًَ الدَّ  فً قىلن:" َهِذي ِه

 14 ـ قيمتي الغيرة والحسد :

ىٌكره رإٌ  سداد  اآخرٌن، الّذي ٌحيد "تنبع لمٌر  من اليلب ىمن اإلنسان      

"فالمٌر  كانت فً الحكاٌات ال قث سبب المإامرات ىالمشاكل
1
فقحظنا فً ، 

حكاٌ  " بير  الٌتامى"  الغيرة الشدٌد  ىالحسد من قبل زىج  امب ىابنتوا 

ن كانا فً صح  جٌد  ىجمال بارز  ٌْ حٌث كانت ترٌد الدىر  من الىلدٌن اللّذ

اليلاء  علٌوما فيد كانت تيىل البنتوا " َتْبِدٌَوْو ىِجٌبٌِلً اْخباْرُهْو"، ىلمٌرتوا 

منوو قّررت بٌع البير  لكً تحرموو من المذاء، كما كانت الدىر  تمار من 

أخىتوا إلعلاء البير  الحلٌب لوما ىهً رفستوا فً قىلوا :" حتى البير  حٌلٌ  

غٌر  امو ىابنتوا من ال تا  الجمٌل  من خقل عٌشوا فً ال"، هىما تدلٌوو ىأنا 

اليصر ىزىجوا الملك، ىحاىلىا أن تحّل الدىر  مكانوا ىأليىها فً الببر، 

فالحسد ىالمٌر  هما من دفدا بوما إلى تدبٌر المكابد ىالىصىل إلى مبتماهو 

 ىرغب  زىال ندم  الٌتٌمٌن ىعٌشوما الرغٌد .

     أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌل" كذلك نجد غيرة النسى  من الزىج  

السابد  التً استلاعت تحيٌق أمنٌ  الملك ىعدو تحيق أمانٌوو لذلك حسدىها 

على الىلدٌن اللّذٌن أنجبتوما ىقررىا التخلص منوما، ىغٌر  ستىت ىحسدها 

تٌقء الىلدٌن المتقكوما اليصر الّذي ٌشّع ىحاىلت اليلاء على الىلدٌن ىاالس

على اليصر، ىغٌر  امىالد من غقو اللٌل الّذي كان ٌ ىقوو ذكاًء فلنً ، ىغٌر  

 ستىت ىمحاىلتوا قتل الدابل  بؤكملوا عندما دّست لوو الّسو فً اللداو، فالمٌر  

 
ـ أبى الحسن حازو اليرلاجّنً، مناهج البلماء ىسراج امدباء، ت: محمد الحبٌب بن الخىج ، دار  1
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ىالحسد تنشؤ من اللمع على أشٌاء الّنا  ىممتلكاتوو ىزىال ندو اآخرٌن، 

 ىلكن ال ٌجلبىن إاّل الوقك من سوو ىالوىان .

     أّما فً حكاٌ  " الين ىد ىالذٌب" غيرة الذبب من الين ذ الّذي فً الببر ىمدن 

ماعز ك ٌر فً قىلن :" كنت نحىسلىا ٌمىت ليا سىق ملٌان ماعز ىغنو ىأنا 

ىسيىلن فً الببر بدد أن تملب علٌن الين ذ  أىلى بٌن" فمٌرتن أّدت إلى هقكن

 بذكابن ىحٌلن.

    15 ـ قيم الكرم والجود والسخاء والبذل:

هذه اليٌم  تدتبر من أشرف الخصال ىأقىاها ، ىهً من سمات                

الدلاء عن لٌب ن   ف ً حكاٌتنا الشدبٌ  خاص  المستمانمٌ  منوا نجد هذه 

الص   فً مدظموا ف ً " بير  الٌتامى" نجد البير  السخية الّتً أكرمت الىلدان 

الٌتٌمان بالحلٌب وجادت علٌوما ىأنيذتوو من الوقك ىالجىا بدد ىفا  أموما، 

ىكرو ال تا  بدد زىاجوا بالملك على ىالدها الّذي جاء ٌتسّىل بابوا دىن مدرفتوا 

أّنوا ابنتن، ىقد أكرمتن بالخبز ىالّذهب ىال ّل ، ىكرموا مع زىجتن ىابنتوا 

ىجلبوو إلى قصرها رغو ما سببىه لوا، ىرغو الدذاب ىاليسى  التً عاشتوا 

 ىأخىها بسببوما .

       أّما فً حكاٌ  "شمس  ىغقو اللٌل" كان الّسخاء ىالجىد متم قن فً 

الكرم الّذي قّدمن الدجىز للىلدان اللّذان ربٌاهما حّتى أصبحا ٌافدٌن، ىكذلك 

سخاء زىج  بن لٌوىدي ىبىحوا بسّر زىجوا لمقو اللٌل، ىكذلك كرو الىلدان 

برّد  عن ىالدٌوما الحيٌيٌٌن على ىالدٌوما بالتربٌ  بدد أن قّررا الذهاب للبحث

جمٌلوما ىصنٌدوما، ىأٌلا علاء وبذل الرجل الدجىز الّذي أعلاهما امرض 

لكً ٌبٌتا فٌوا، ىكرو السللان بإقامتن ىلٌم  ىعزٌم  جازٌ  ىالىلدان ىستىت، 

ىكرمن أٌلا بإقامتن امعرا  بدد مدرف  مكٌد  ستىت ىنسابن، ىليابن ىلدٌن 

الزىج  السابد  .الحيٌيٌٌن ىصدق   

 16 ـ قيمتي العاطفة والحب :

بٌن أفراد  إّدي إلى التآزر ىالتقحوالدال   ىالحب من اليٌو التً ت"     

"المجتمع، فوً تى ق الدققات ىتيّىٌوا
1
، ف ً حكاٌاتنا الشدبٌ  عّد  أشكال تدلّ    
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على الحب ىالدال   اللّذان ٌصندان اليّى ، ىٌزٌدان اإلنسان صبراً ىشجاعً  

كان حنان امّو   للتملّب على صداب الحٌا  ىمشّيتوا، ف ً حكاٌ  "بير  الٌتامى"

كافً للىلدان، ىبدد ىفاتوا أصبحا ٌشدران بالنيص، ىأٌلا العاطفة الّتً كانا 

ما هً امخٌر  بالرغو من أّنوا حٌىان إاّل ٌشدران بوا اتجاه البير  الّتً أحّبتو

أّنوا جادت علٌوما بالحلٌب، ىعال   وحب اممٌر الّذي ىجد الٌتٌم  ىأخىها 

مرمٌان فً الماب  فيد أحّبوما ىللب من ال تا  الزىاج، ىعلف امخت على 

أخٌوا ىشرلوا على اممٌر عدو قتل المزال أخٌوا ىللبوا منن أخذه مدوا، 

، فلو على أبٌوا ىعدو رّده خالً الىفاض عندما جاءها ٌتسّىلىعلف البنت 

 تحيد علٌن ىذلك لحب امبناء لىالدٌوو ىمحّبتوو لوو .

      أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌل" برز الحّب فً حب   الصٌاد للىلدٌن 

ن ىجدهما فً حيٌب  فً البحر، ىأٌلا عاطفة ىحّب الملك للزىج  السابد   ٌْ اللّذ

الىفاء بىعدها ىإنجاب لن امىالد، لكن هذا الحّب لو ٌدو مّن الّتً استلاعت 

ىسجنا الحيٌيٌٌن النسى  ىستىت دّبرن مكٌد  بسبب المٌر  ىاستبدال الىلدٌن 

عال   الشٌخ أٌلا زىاجن منوا، ىىالسابد ، ىحّب غقو الّلٌل لجازٌ  الزىج  

فً قىلن:"  ٌملكان مكانا ٌيٌمان فٌن الدجىز على الىلدٌن بدد مدرفتن أّنوما ال

ا ِىٌْن ْهَىاْلُكْو َباُتىا ٌَ ."َهِذي امَْرْض ُكّلْ لِ  

      أّما فً حكاٌ  " الين ىد ىالذٌب" تم ل الحّب فً حب الذبب لألكل ىاللّحو 

ما أّد  بن إلى هقكن مّنن لمع فً اللّحو ىالخراف، ىهناك حّب الذبب 

 الستلداف الحٌىانات امقل قى  منن ىاستصمارهو .

 17 ـ قيمة اإليخاء :

"قٌم  بٌىلىجٌ  فً اإلنسان فق ٌستلٌع امّخ لّر أخاه"امخى      
1
ف ً  ، 

حكاٌ  " بير  الٌتامى" نجد األخوة الىلٌد  بٌن الٌتٌمان ىعد التخلًّ عن 

بدلوما البدض، فيد تحّمق الصداب ىقور زىج  امب ىغامرا مدا فً الماب  

رغو صمر سّنوما، ىكذلك نجد امخى  الّذي لو تيلدن امخت بدد إعجاب الملك 

بوا فيد كان شرلوا الىحٌد أخذ أخٌوا مدوا ىعدو قتلن رغو تحّىلن إلى غزال، 

اقىلوا:" شَ  ٌَ ا ىَما َتَيْتلُىْش" . ْرِلً ُهَىُخى ٌَ ُرىْح ْمَدا ٌْ  

 
ـ إبراهٌو بن عبد ّللا المزرىعً، مجل  امخى  اإلٌمانٌ ، مياالت شبك  بٌنىن  للدلىو الشرعٌ ،  1
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     أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌل" ٌظور لنا اإلخاء فً حّب امخ مختن 

بوا عندما ندتتوا امّو بؤّنوا بنت البحر، ىقّررا البحث عن ىعدو تحّملن بكا

ىالدٌوما الحيٌيٌٌن، كذلك حب غقو اللٌل مختن ىتلبٌ  للباتوا رغو صدىب  

ىلكّنن أحلر لوا  ،الملالب ىتدرٌض حٌاتن للخلر قىلن :"ْتَحْىِسً َتَيْتلًِ ُخىْك"

 ما للبت ىعاد إلٌوا سالما.

 18 ـ قيمة التواضع:

إصقح ال رد ىتيىٌمن لٌصبح صالحا "تإمن الحكاٌ  الشدبٌ  بلرىر      

للجماع  مدافدا عن قٌموا ىم لوا الدلٌا الخليٌ  ىاالجتماعٌ ، ىالتىالع أحد هذه 

،  ف ً حكاٌ  "بير  الٌتامى" نجد تواضع اممٌر ىللبن من الٌتٌم  
1
الُمُ ل"

، ىأٌلا تىالع الٌتٌم  ىجلب عابلتوا للدٌش نً ىهً فيٌر غأّنن الزىاج رغو 

اممىال ىالدٌش الرغٌد، ىرغو اليسى  الّتً متقكوا امدوا فً اليصر رغو 

 عاشتوا مدوو إاّل أّنوا لو تتدالى علٌوو .

    أّما فً حكاٌ  "شمس  ىغقو اللٌل" فالتىالع تجلّى فً تواضع غقو اللٌل 

ع الىلدٌن رغو جمالوما ىٌ اع  رغو ذكابن ىسرع  بداهتن، ىأٌلا تىال

 شبابوما، ىتىالع شمس  ىاستيبالوا الدجىز داخل اليصر المشّع .

 19 ـ  قيمتي العمل والتعاون :

الدمل ىالتداىن ىالتكافل ال سٌما الحكاٌات "تحّث على "هناك عّد  نماذج     

"التً تتحّدث عن اليٌو السٌاسٌ  ىاالقتصادٌ 
2
فالدمل تجّسد من خقل النماذج  ،

ال قث ف ً حكاٌ  "بير  الٌتامى" تجسّد من خقل العمل على البياء مّتحدٌن 

متداىنٌن على صداب الحٌا  ىقسىتوا،ىأٌلا تعاون الدىر  ىأموا على تدبٌر 

  عمل امب ببٌع البير  بؤّي لرٌي  .الخلل ىتن ٌذها مدا، ىأٌلا 

    أّما فً حكاٌ  " شمس  ىغقو اللٌل" فيد كان العمل من خقل عمل ستىت 

ىالنسى  على اليلاء على الزىج  السابد  ىسداد  الملك بالتعاون فٌما بٌنوو 

، ىأٌلا عمل الىلدٌن ىالنوىض لتدبٌر شإىنوما إلٌجاد لرٌي  شرٌر  لذلك  

 
لنابلسً، مدح التىالع ىذو الكبر، دار ـ الحافظ أبً الياسو الشافدً، ت: محمد عبد الرحمن ا 1

. 213، ص 1993، 1السنابل لللباع  ىالنشر ىالتىزٌع، سىرٌا، دمشق، ل   

حمٌد ناصر الزري، م وىو الدمل فً اإلسقو ىأ ره فً التربٌ  اإلسقمٌ ، منشىرات دابر  ال ياف   ـ 2

. 123، ص  1998، الشارق ، د ل، اإلعقوى  
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ىاجباتوما مع ىالدٌوما اللّذان ربٌاهما من أجل رّد ىالتداىن على أداء  

لوما، ىأٌلا الدمل على البحث عن ىالدٌوما الحيٌيٌٌن،ىعمل الىالد  المدرىف

ىذهابن إلى البحر لكسب قىتن، تداىن جازٌ  ىعملوا عل إٌجاد لرٌي   الصٌاد

و تىصل امىالد إل أّموو الحيٌيٌ ، ىعملوا على فلخ ستىت ىالنسى  ىمداقبتو

 على فدلتوو، فالدمل ىالتداىن ٌكىن بلرٌيتٌن امىلى خٌر  ىال انٌ  شرٌر  .

     أّما فً حكاٌ  " الين ىد ىالذٌب" فتم ل العمل فً عمل الين ذ على إٌجاد 

لرٌي  تخلصن من المىقف الّذي أىقدن فٌن الذبب، فالدمل نىعٌن عللً أى 

ره ىحٌلن ىمواراتن .فكري، ىهنا الدمل فكري فيد استخدو الين ذ أفكا  

 21 ـ الحزن :

مقزما لجمٌع مجرٌات الحكاٌ  من البداٌ  إلى الّنواٌ  فكان "حزن لليد كان ا     

"لن دىرا فً تزامن امحداث
1
ف ً حكاٌ  "بير  الٌتامى" كان الحزن بك ر   ، 

من خقل تشابك امحداث ىتؤّزموا م ل مىت أّو الىلدٌن وحزنهما علٌوا، 

دو إٌجاد الحنان ىالدلف من لرف زىج  امب ىظلموا عىحزنوما على 

ىحرمانوما من المذاء ىالّذهاب إل قبرها ىالبكاء بسبب الشدىر بالنيص 

 ىال يدان، ىأٌلا حزنوما على بٌع أبٌوما البير  .

بدا الحزن على شمس  عند مدرفتوا أّما فً حكاٌ " شمس  ىغقو اللٌل"     

لٌسا ابنا ىالدٌوما الحيٌيٌٌن ىأّنوما أبناء البحر، ىحزن الملك أٌلا بدد بؤنوما 

 مدرفتن بؤّن زىجتن أنجبت لن حٌىانٌن بدل ل لٌن .

أّما فً حكاٌ  " الين ىد ىالذٌب" نجد حزن الين ذ لرمٌن فً قاا الببر من      

 قبل الذبب، ىراح ٌبحث عن حٌل  للتخلص مّما ىقع فٌن .
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ىفً امخٌر نستخلص أّن الحكاٌ  الشدبٌ  هٌكل فّنً متكامل تتكىن من      

مجمىع  من الىسابل ال ّنٌ ، تختلف عن ال نىن امخر  نجد منوا الجانب 

الىص ً الّذي لن دىر تصىٌر امشٌاء الحسٌ  ىالمدنىٌ  ىتيدٌموا للدٌان، 

سٌر  ىاحد ،  ىكذلك جانب السرد الّذي ٌدتبر تتابع امحداث المالٌ  على

الحكاٌ  الشدبٌ ، لما لن من أهمٌ   ىأخٌرا جانب الحىار الّذي لن دىر بارز فً

فً بنٌ  الخلاب، إلاف  إلى الزمن ىالمكان اللّذان ٌتماشٌان مدا ىٌتبادالن 

التؤّ ر ىالتؤ ٌر، ىال ٌمكن إهمال أحد منوما، كما للحكاٌ  الشدبٌ   دىر فً إبراز 

د درى  ىعبر ٌتدلو من خقلوا الحٌا ، منوا تربىٌ  اليٌو الّتً تدلً لل ر

 ىأخققٌ  ىأسرٌ  ىاجتماعٌ  ى يافٌ  ىاقتصادٌ  ... ىغٌرها .

     
 

 خاتمة الفصل الثالث :
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خاتمة رحلة البحث نستنتج أّن الثقافة الشعبٌة هً ذلك الكّم الهائل من  فً   

تداولته أجٌاله عبر العصور الماضٌة حّتى وصل إلى  الثقافً للشعبمخزون ال

ومارست األٌدي الٌوم فتفّهمت معانٌه وتداولت مصطلحاته واستخدمت عناصره, 

فٌه ومن ثّم كان جزءا من كٌانها....., وانطالقا من  فعاش فٌها وعاشت طقوسه 

أّن هذا الماضً الّتراثً فً حاجة إلى غرسه فً نفوس األطفال لذا فإّننا نعتقد أّن 

 هذا لن ٌتحّقق إّّل إذا راعٌنا ما ٌلً:

_ ضرورة إدخال مواد الثقافة الشعبٌة الموجودة داخل كتب التراث ضمن 1

ل فً مراحل التعلٌم بدءا من الروضة حّتى نهاٌة مرحلة المناهج  الّدراسٌة لألطفا

 التعلٌم األساسً.

_ ضرورة تنقٌة األجواء اإلعالمٌة من كّل ما هو دخٌل ومشوش ومشبوه 2

والتركٌز على كّل ما هو مفٌد ومتنّوع فً صورة حقٌقٌة فٌها التؤثٌر والتؤثر ّل 

عربً واألخذ من الغرب بما فٌها األخذ من التراث اإلسالمً والالتقلٌد األعمى, 

 عتماد على الّذات, وإبرازبتكار, فٌها اّلٌّتفق وعاداتنا....., فٌها التوازن واّل

, وبالطبع لن ٌتحّقق ذلك إّّل بزٌادة برامج الفّن الشعبً فً الشخصٌة العربٌة

اإلذاعة والتلفزٌون فً جمٌع الّدول العربٌة بدّل من المقتطفات الوجٌزة الّتً تقّدم 

أسبوعٌا, كما ٌتحّقق أٌضا ذلك بتخصٌص ساعات كاملة ٌومٌا فً قناة خاصة 

مواد الثقافة الشعبٌة وبصورة باألسرة والطفل كما فً بعض البلدان, الّتً تهتم ب

 تكون هذه الثقافة هً المركز األساسً لتخطٌط البرامج فٌها.

ضرورة نشر الوعً بالثقافة الشعبٌة عن طرٌق إفساح صفحات متخّصصة _ 3

فً الصحف الٌومٌة مثلها مثل صفحات اّلقتصاد والسٌاحة والرٌاضة......إلخ, 

وذلك إلبراز مفاهٌم التراث للّناس وبالتالً نستطٌع إزالة ما اختلط علٌهم من 

ة ذاتٌة لتراثنا العربً لى خلق هوٌإألمر الّذي سٌوصلنا فً الّنهاٌة مصطلحات, ا

الغربٌة فً تفسٌر تراثنا مّما أودى  بدّل من اّلنقٌاد األعمى وراء تلك المحاوّلت

ا وهً مهّمة اإلعالم بؤخالقٌاتنا إلى هذا المنزلق الخطر فً حٌاة أطفالنا وشبابن

, وهو ما سّبب هذا التراجع الفادح حٌث تالشت مكانتها وتراجع بوسائلها المختلفة

 الخاتمة :

 خاتمة:
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ال علٌها إّّل القلّة القلٌلة من الّناس وربما ٌعود سبب تراجعها إلى وسائل اإلقب

.اّلتصال الحدٌثة الّتً فرضت نفسها فً الوقت الراهن   

_ الدعوة إلنشاء مصانع للعب األطفال تؤخذ من قٌم التراث وخاناته, ما ٌحّقق 4

 التآلف والتوازن بٌن الطفل والبٌئة الّتً ٌنشؤ فٌها.

فً البٌت والحضانة التقلٌد الشعبً لراوي القصص الشعب ألطفال _ إحٌاء 5

وروض األطفال, والمدارس والمإسسات اّلجتماعٌة األخرى, وإعداد كتب عن 

 أسلوب رواٌة هذا القصص.

_ ضرورة تشجٌع إشراك الطفل ذاته فً جمع وتسجٌل مواد الثقافة الشعبٌة قدر 6

ّلجتماعً والثقافً.إمكاناته وذلك من خالل نشاطه المدرسً وا  

_ التؤكٌد على اّلستفادة من مواد الثقافة الشعبٌة فً مناهج التربٌة الرٌاضٌة 7

والموسٌقٌة والفّنٌة, وفً أبواب النشاط اّلجتماعً والثقافً المختلفة مثل: المسرح 

 المدرسً, والصحافة المدرسٌة.

والتلفزٌون بصٌغتها _ ضرورة إعادة تقدٌم األلغاز الشعبٌة فً اإلذاعة 8

وصورتها الّتً كانت علٌها فً الماضً لطفل الٌوم ألّنها ستنّمً عنده الّذكاء ومن 

.... فلٌس عٌب أن نخّصص لها برامج مستقلّة بدّل مّما ثّم ٌخلق عنده اإلبداع

       . نشاهده على شاشات التلفاز وعبر اإلذاعة من مسابقات فارغة المضمون

مصدر ومنبع تراثً له لغته الخاصة التً ٌعبر بها عن نفسه,  فالحكاٌة         

فهً جزء ّل ٌتجزأ منها  لغة البٌئة, و لغة الخٌال, و لغة العامة, و لغة الحكاٌة,

بل وواجهة من واجهاتها, أهمٌتها ّل تقل عن أهمٌة المضمون, ورمزٌاتها تشٌر 

 للثقافة والمجتمع زمان القصة.

إّن الحكاٌة تراث, مضمون وقالب, قصة ولغة, وجب الحفاظ على التراث       

برمته, لهذا تطرقنا إلى كلتا واجهتً الحكاٌة, فتكلمنا فً أنواع القصة وأهدافها, 

.أبعادها وختمنا بحثنا المتواضع بحكاٌات أبرزنا من خاللها مضمون البحث  

التعبٌرٌة التً م األشكال ن أهإن التراث الشعبً ومنه القصص الشعبً م         

الم, بحٌث أنتجت كما هائال من األنماط القصصٌة الّتً تقاسمتها جمٌع شعوب الع

 والحكاٌةسطورة والسٌرة والملحمة ألاختلف الباحثون فً تصنٌفها, وأهمها ا
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, أو تنهً عن واألخالقٌة المرتبطة بالجماعة الشعبٌة لتإكد على قٌم أخالقٌة حسنة

 وحكت على ّلّ  ٌخلوا مجتمع من المجتمعات إّلخٌرة التً ألهذه ا ,أخر سٌئة

جل ذلك ألو ,حل تطورهم ونمو فكرهمألسنته حكاٌات, لتكّون بذلك سجال حٌا لمرا

ف أجناسها العالم العربً, بل فً العالم, إذ األمم باختهتمام بها فً الّلتعاظم ا

لخلف عن السلف لتمثل ٌرثها اجٌل  بعد السنتها عرفت الحكاٌة وتداولتها جٌوأل

وتلتقً مضامٌن  بٌن الشعوب ال وتنقّلجناس القصصٌة ترحاألبذلك أكثر ا

 فا وألوانها, بمحاور الزمان واختالجناس القصصٌة الشعبٌة بجمٌع أشكالهألا

نسان من مشاق فً حٌاته من أجل تحقٌق إلالمكان, ترتكز على ما آل إلٌه ا

ومتوازن, ّ ومن أهم المضامٌن التً ٌدور حولها رغباته والبحث عن فضاء عادل 

صص الشعبً الصراع األزلً, الرغبة فً البقاء والخلود, النزعة القبلٌة الق

 والعنصرٌة وموضوع المرأة إذ ٌحتّل المحور المركزي داخل الحكاٌة .

وللقصة الشعبٌة أبعاد تتمثل فً البعد الّدٌنً, فكانت تغرس فً المجتمع       

بعض المفاهٌم العقائدٌة, إذ جعلت البعض ٌسكت وّل ٌناقش فٌها خوفا وترسخ  

ٌُتهم فً عقٌدته وٌكفر, أّما البعد األدبً ٌتناقل عبر المشافهة بٌن األجٌال,  من أن 

والبعد الثقافً ٌعتمد أساسا على السماع, وكانت الثقافة السائدة فٌها هً ثقافة الجّن 

 دم تطور الحٌاة آنذاك, وأخٌرا البعد التربويلقلّة التعلٌم وعواألساطٌر, وذلك 

الّذي ٌقوم على تنشئة الفرد نشؤة سلٌمة حٌث تغرس فٌه قٌم ومعاٌٌر مشتركة وبها 

ٌّف الفرد فً المجتمع  .ٌتك  

ا خرى أننألجناس القصصٌة األٌمٌز الحكاٌة الشعبٌة عن باقً ا ماولعّل      

قات الوتكاد موضوعاتها تقتصر على الع, الواقعً ًجتماعّلنلتمس فٌها الحّس  ا

ت التجربة الٌومٌة, إذ تخلو من التؤممرتبطة بالواقعٌة  سرٌة, فهًألجتماعٌة واّلا

ّل ٌعنً أّنها  اذهإّّل أّن الٌومٌة وهمومها.  ّق تفاصٌل الحٌاةالفلسفٌة وتعتمد على أد

لى ضوء لمسة جمالٌة. وع علٌها تخلو من عناصر التشوٌق والخٌال الذي ٌضفً

الحكاٌات الشعبٌة هذا التداخل بٌن الحقٌقة والخٌال غابت الفواصل والحدود بٌن 

بداع إلد شمولٌة ارغم الجهود القائمة من أجل ذلك, ما ٌّإكلٌصعب تصنٌفها 

.الشعبً  

نسانٌة, ورث إلائري فمثله مثل باقً المجتمعات اوبالنسبة للمجتمع الجز       .

د, تعكس الالشعبٌة نجدها بمختلف أقطار الب لحكاٌاتمن ا ةمادة غنٌ فهالعن أس
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لنا طرٌقة تفكٌر وأسلوب حٌاة وعادات وتقالٌد ومعتقدات الناس, فال تخلوا منطقة 

وصدى الحكاٌات الشعبٌة حاضر بٌن  ّّل ت إالائلة من العائمن المناطق أو ع

.أفرادها ومرتسم بمخٌلتهم  

الحصول علٌها فً منطقة الغرب  تمسلة الحكاٌات الشعبٌة التً سل علّ ل      

سة, بحٌث جتماعٌة الجدٌرة بالدراّلٌات االجزائري تعكس مجموعة من السلوك

حداث الجارٌة فً ألع وللذات الشعبٌة, وٌرسم نظرته لامتداد للواق عتبرأي سلوك ٌ

ل الذاكرة الشعبٌة كّ  أنها تشّلّ ما اختلفت وتنوعت هذه الحكاٌات إالمجتمع. فمه

, وتعّبر بشكل واضح عن تفكٌرهم الشعبً فرادألٌات االتً تحمل سلوك الجماعٌة

.ٌبدو متناقضا ٌجّسد بإرة الوعً الجماعً العمٌق لواقع اجتماعً فهو   

من الطبٌعً جّد أن تكون الحكاٌة فً الغرب الجزائري قد وضعت أساسا لرصد 

 الذلك تمكنّ حداث, وألٌاته ومواقفه إزاء اجتماعً وعرض أنماط سلوكّلالواقع ا

جتماعٌة التً تزخر بالكثٌر من اّلمن حصر مجموعة من السلوكٌات 

حكاٌة: كالزواج ونظام جتماعً للفً البناء اّلبوضوح  دةالمتناقضات, مجسّ 

جتماعٌة ّلمعرفة الحٌاة األسرٌة واسرة, الشًء الذي ساعدنا على ألالقرابة وا

كان سببها غالبا تغٌر فً  ر فً األوضاع  التًقات والتغٌالوالتبادل فً الع

.ستقرارّلقتصادٌة والبحث عن سبل العٌش واّلوضاع األا  

أهمٌة تلك العالقات األسرٌة  تشك فٌه أن الحكاٌة الشعبٌة عموما أكد ّلومماّ     

على تمتٌن نسان فعملت إلاعتبارها ظاهرة طبٌعٌة وضرورٌة لجتماعٌة بّلوا

لى جانب تؤكٌدها على التنظٌم السٌاسً وأهمٌته روابطها ووحدة أفرادها, هذا إ

فً جتماعٌة المتمثلة ّل( والسلطة االسلطان)والذي ٌكمن فً سلطة القانون الحاكم 

قات الت الحكاٌة الشعبٌة نحو تفاعل الع, وبهذا الشكل سارعراف والتقالٌد(أل)ا

.قتصادٌة والسٌاسٌة وارتباط بعضها ببعضاّلجتماعٌة وّلا  

قتصادٌة ّلّلجتماعٌة وااٌات تقتصر الحكاٌة الشعبٌة على السلوككما لم     

اسً, جتماعً والسٌّلافضة للظلم ارإّنما ذهبت إلى تؤسٌس مواقف والسٌاسٌة 

ما عانته الطبقات  كانعدام المساواة وتفشً الطبقٌة والتفرقة اّلجتماعٌة, وهذا

ساس اعتبرت الحكاٌة ألكامها وسٌطرة أنظمتها, وعلى هذا االشعبٌة من ظلم ح

الشعبٌة داخل أوساطها الوعاء الذي تحقق بداخله حلمها من مساواة وعدل 
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أنظمة مبنٌة على أساس التفاهم واستقرار وكل ما ٌؤمله أفراد المجتمع من تحقٌق 

.ق والقٌمالخألوا  

م األخالقٌة لٌس غرٌبا علٌنا أن نصطدم بهذا الزخم الهائل من القٌ        

جل مواجهتها ومحاولة ألبداع الشعبً تصوٌرها إلالتً استطاع االمتناقضة 

ا لواقع موجود ٌخفً نقدا واضح ّلولعّل مجموع هذه القٌم المتناقضة تصحٌحها,

الغرض منه التربٌة والتعلٌم لتحقٌق أهداف إنسانٌة وأخالقٌة قد داخل المجتمع 

.تصل إلى درجة العالمٌة  

ات الخرافٌة, الواقعٌة وحكاٌ ا فً العدٌد من الحكاٌات بؤنواعها ولو تمعن       .

وجدناها تبتعد عن بّث  وجدناها تبتعد عن بّث قٌمة أو رصد  لما الحٌوان وغٌرها

هم على التمسك بقٌم تشجعموعظة أو نقد موقف توّجه به سلوكٌات األفراد أو 

دراستنا للحكاٌة  لالمن خ م النتائج الّتً توصلنا إلٌهاستخلصنا أها هوعلٌمعٌنة, 

:الشعبٌة نجملها فٌما ٌلً  

لى التمسك بوحدته والمحافظة على إلى دعوة المجتمع إتسعى الحكاٌة الشعبٌة _ 

مجتمع مثالً خال من  قتصادي والسٌاسً من أجل بناءّلاعً واجتمّلا بناءه

.جتماعٌة والصراعات الطبقٌةّلالمفارقات ا  

نظرة الشعب الروحٌة والتقلٌدٌة فً تحقٌق العدل  تشكل الحكاٌة فً محتواها_   

م الحتى ولو كان ذلك فً شكل خٌال وأحمن أجل تعمٌم السالم  والمساواة

.وطموحات  

قتصادٌة والسٌاسٌة من ّلجتماعٌة واّلقات اال_ تهدف الحكاٌة إلى تنظٌم الع  

راع النفسً وكبح الرغبات الغرٌزٌة.جهة ثانٌة ضبط الص جهة ومن  

تحرص من  نسانٌةٌات اجتماعٌة وقضاٌا إطاعت الحكاٌة أن تثٌر سلوكاست_ 

ٌّم الثقافٌة والمبادئ التربوٌة.   خاللها على غرس الق

ح عٌوب المجتمع بتقدٌمها دروسا تربوٌة للناشئة ال_ تمثل الحكاٌة وسٌلة إص 

ٌّة على أساس التفاهم واألخالق والقٌم.  ودعوتها إلتباعها بتحقٌق أنظمة مبن  

ا اجتماعٌة متشابهة فً جمٌع ربوع العالم مّما ٌإّكد لشعبٌة قضاٌتعالج الحكاٌة ا _

 شمولٌتها واعتبارها نّصا إنسانٌا.
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_ قدرة الحكاٌة الشعبٌة على حمل الواقع اّلجتماعً بمختلف أنظمته وتحوّلته 

 وأشكاله المتناقضة, وتصوٌره بفنٌات وجمالٌات تجعل منه شكال قائما بذاته.

كاٌة الشعبٌة أسلوب اجتماعً هدفه أخالقً, إصالحً وتوجٌهً._ الح  

وفً األخٌر ٌمكن القول أّن الحكاٌة الشعبٌة مكانتها ومنهجها بٌن األمم رغم      

الحداثة والتطور التكنولوجً, ألّنها مٌزة خاصة لكل مجتمع, فاألدب الشعبً لٌس 

تدعونا إلى أن نستمع  مجرد تعبٌر ٌحتفظ به الشعب لنفسه, بل هو صرخة عالٌة

إلٌها ونفهمها ونتعاطف معها, فإذا فعلنا ذلك تمكنا أن نصنع بقدراتنا العلمٌة شٌئا 

 إٌجابٌا ٌسهم فً الكشف عن نفسٌة الشعب .

 

 وهلل الحمد أوال وأخيرا   .          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

 الملحق   
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 1ـ شمسة وغالم اللّيل:
ّْ ٍِىب أعاص اٌؼٚاج ثبؿُ ّللّا ثض٠ذ ػٍٝ إٌّجٟ ه١ٍّذ       ، ٠ذه فٟ لض٠ُ اٌّؼِبْ أ

ّٓ رمٛي: اَِطا  ًّ ٚادضح ِٕٙ ّٓ ػ١ٍٗ، ٚوبٔذ و فذٌغد ؿجؼخ ٔـٛح ػبعًبد أٔفـٙ

ِْٔض٠غْ  ٍِْه  َّ ْجْذ اٌ َٚ ١َؼبصْ  1ْرَؼ ِِ ِْٔض٠غ  ْخ  ّْ ْٓ َدجَّخ لَ َِ ، ٚلبٌذ َوَظا َٚوَظا فمبٌذ األٌٚٝ: 

ِْٔض٠غ ثَْغُٔٛؽْ اٌثب١ٔخ:  ْٓ َجّؼح ُهْٛف  َِ
ُّ لبٌذ اٌـبثؼخ:2 ْجْذ  ....ٚ٘ىظا، ث َٚ اَِطا ْرَؼ

ّٓ اٌٍّه  خ، فزؼٚجٙ ٌَّ ْْ ْطَْ٘ت ٚفَ ًْ ٍَْٚفٍَخ ْلُغٚ ٍْفَ ٍِْه ٠َْغَػْلِٕٟ َعثِّٟ  َّ كغ٠طخ أْ اٌ

ب ؿؤٌٙب اٌٍّه رفٟ و ّّ ج األٌٚٝ ٌىّٕٙب ٌُ رفٟ ثٛػض٘ب ٌٚ ّٚ ّٓ ثٛػض٘ب، رؼ ًّ ٚادضح ِٕٙ

َْٕٙب لبٌذ: َْٔلْغْرَٙب ِوٟ ِج١ْذ َْٔطَذ ٍْْزَٙب ٚ ـَ ْٔمَْجَٙباْغ ج ثبٌثب١ٔخ 3َجب اٌَجبْج  ّٚ ، فزغوٙب ٚرؼ

ٚرؼٚج اٌثبٌثخ اٌزّٟ ٙب وغ١غ أّٔٙب ٌُ رـزطغ هٕغ اٌجغٔٛؽ ِٓ جّؼح ٚادضح، فزغ

ٌىٓ صْٚ جضٜٚ فزغوٙب ٟ٘ األسغٜ ٚ٘ىظا... ٌشٕفـبءثٕبء ث١ذ ِٓ جٍض ادبٌٚذ   

فزؼٚج ِٓ اٌّغأح اٌـبثؼخ اٌزّٟ دٍّذ فشل١ذ إٌّـٛح ِٓ رذم١ك أ١ِٕزٙب          

فجضأْ ٠ى١ضْٚ ٌٙب اٌّىبئض، ٚػٕض لغة ِٛػض ٚالصرٙب لّٓ ثبدٌبع ؿزّٛد ٚاٌزآِغ 

ؼذ اٌّغأح ٍف١ٍٓ طوغ ٚأٔثٝ ٚفٟ ًِٚؼٙب ًّض ػٚجخ اٌٍّه، ٚفٟ ا١ٌٍٍّخ إٌّزظغح 

عأؿ١ّٙب لغ١ٔٓ ط٘ت ٚفٌخ فؤسفزّٙب ؿزّٛد فٟ دم١جخ ٚاؿزجضٌزّٙب ثفغر غغاة 

ّْ ػٚجزٗ أٔججذ ٌٗ د١ٛأبد فغٌت  ٚجغٚ وٍت، ب سغجذ اي اٌٍّه أسجغرٗ أ ّّ ٌٚ

ٚأدّؾ ثبٌٙٛاْ ٚأِغ ثًٛؼٙب ِغ اٌذ١ٛأبد ِغ ِب أٔججذ، ِٕٚظ طٌه ا١ٌَٛ ػبكذ 

ث١ّٕب ؿزّٛد  بد اٌٍّه رؤوً ِٓ أوٍُٙ ٚرلغة ِٓ كغاثُٙ،اٌؼٚجخ ِغ د١ٛأ 

 أسظد اٌذم١جخ ثبٌغ١ًؼ١ٓ ٚعِزٙب فٟ اٌجذغ.

ٚفٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ جبء ه١بص ػجٛػ ١ٌوطبص ٌىٓ ٌُ ٠ذبٌفٗ اٌذظ ٌُٚ ٠ظفغ     

ّٞ ؿّىخ دزّٝ ٠ئؾ ٚلغع ثّذبٌٚخ أس١غح فغِٝ اٌلجىخ ٌّٚب ؿذجٙب ٚجض دم١جخ  ثؤ

ٌٗ ٚػٕض ٚهٌٛٗ اجزّغ ِغ ػٚجزٗ ٚفزذٙب فبطا ثبٌج١ذ فؤثٝ فزذٙب دزٝ ٠وً ِٕؼ

٠ّزأل فغدب ١ًٚبءا كض٠ضا ألّّٔٙب ٌُ ٠ٕججب فمبٌذ اٌؼٚجخ ثّجّغص أْ عأرّٙب: ٠َب 

خ، ٚلبي اٌؼٚج: ٠ب َؿْؼِضٞ ٚفَْغِدٟ ثٌٛضٞ غالَ ا١ًٌٍّ  4َؿْؼِضٞ ـَ ّْ ْٕزِٟ َك ٚفَْغِدٟ ْثجَ

 ٚرغث١ب اٌٌٛضاْ فٟ وٕف اٌو١بص ٚػٚجزٗ.

ْْ ٚوجغ اٌٌٛضاْ ٚهبعد اٌجٕذ فزبح كبثخ ج١ٍّخ ٚاٌٌٛض      ب َِ ْْ َٚجب ْػ ب َِ َعاْح ْػ

ب غالَ ا١ًٌٍّ فىبْ ٠ضعؽ فٟ ِّ هج١ب ٠بفؼب، فىبٔذ كّـخ رمٌٟ ٠ِٛٙب ِغ ٚاٌضرٙب أّ   

 

 
ِْٔض٠ْغ: أػًّ.1 ـ   

ـ ثَْغُْٔٛؽ: ٌجبؽ ٠ٍجـٗ اٌغجبي، ٠ٌؼٗ اٌغجبي.2  

ْٔمَْجَٙب: أوً ِٕٙب.ـ 3  

َؿْؼِضٞ: ػجبعح ػٓ اٌـؼبصح.ـ ٠َب 4  

 ملحق الحكايات :
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باٌجبِغ ـّ ص ٌجضا٘زٗ ٚطوبئٗ، ، ٚوبْ ِزفٛلب ػٍٝ ألغأٗ دزٝ هبع ِذَّ أٔظبع اٌذ

ّْ ػٚجخ  ِؼٍّّٗ ثٓ ١ٌٙٛصٞ أدجّزٗ فمبِذ ثبٍالػٗ ػٍٝ ؿّغ ػٚجٙب اٌّؼٍُّ وّب أ

اٌذوٛي ػٍٝ ػٍّٗ فؤعكضرٗ اٌٝ أْ ٠ظ٘ت اٌٝ ِؼٍّّٗ أثٕبء ١ٍٙٗ اٌٍّذُ ٚو١ف١خ 

ي ّٚ ٠غفؼٙب غ١ٍبْ اٌّبء ٠ٚؤوٍٙب، ففؼً ِب لبٌزٗ اٌؼٚجخ. 1٘جغح ٠ٚشطف أ  

ٌِْىٟ ٠ب كّـخ فمبٌذ ٌٗ:        ب َِ ب ػبص اٌٝ اٌج١ذ ٚجض أسزٗ رجىٟ فـؤٌٙب لبئال:  ّّ ٌٚ

ب ٚلبٌذ ٌٟ: ثٍَِّٟ 2ْرَضاثَْؼدْ  َِّ َغ أَ ِْ
ٍْْجَٙب 3 ْٓ ُه َِ اَلْصَ٘ب  ْٚ بِكٟ  َِ اَلْص ٌَْجَذْغ ْدَٕب  ْٚ ، ٚثٍَِّٟ ْدَٕب 

ُّ ٠جذثبْ ػٓ ٚاٌض٠ّٙب اٌذم١م١١ٓ، فطٍت ب لّغعا ػٕض٘ أْ ٠غّصا ٌّٙب دـٓ ه١ٕؼّٙب ث

اٌٌٛض ِٓ ٚاٌضٖ اٌو١بص أْ ٠ظ٘ت ثٗ اٌٝ اٌـٛق ثؼض أْ ٠زذٛي اٌٝ ثٛع ؿ١ّٓ ال 

ِث١ً ٌٗ ١ٌج١ؼٗ ثؤغٍٝ األؿؼبع، ثلغٍ أْ ال ٠ج١غ اٌؼمض اٌّظٞ ٠غثطٗ ثٗ ١ٌزّىٓ ِٓ 

غ١غ أّٔٗ ٚثّجّغص عثَ ِلزغ٠ٗ ٌٗ اسزفٝ ٚػبص اٌؼٛصح ا١ٌٗ ٚفؼال ثبػٗ ثؤغٍٝ ؿؼغ، 

ٚ٘ىظا... اٌٝ اٌج١ذ  

ي اي دوبْ ٌُ ٠غٜ ٌٗ ِث١ً ٚط٘ت ثٗ ٚاٌضٖ اٌٝ      ّٛ ٚفٟ ِغح ِٓ اٌّغاد رذ

رفطّٓ اٌٝ  فٟ ٘ظٖ اٌّّغحثٓ ١ٌٙٛصٞ ٌىٓ كغ٠طخ أْ ٠ذزفظ ثبٌٍّجبَ ِؼٗ، اٌـٛق 

ّْ غالَ ا١ًٌٍّ لض  ؿغق ػٍّٗ، فمّغع كغاء األِغ ٌٚـّغ جّبي ٘ظا اٌذوبْ ٚأصعن أ

ب ٍٍجٗ ِٓ اٌو١بص عفي ث١ؼٗ اٌٍّجبَ، فؤهّغ ثٓ ١ٌٙٛصٞ  ّّ ٘ظا اٌذوبْ ثؤٞ ثّٓ فٍ

ثؤسظ اٌذوبْ ااّل ٚاٌٍّجبَ ِؼٗ، ٚاكزّض ث١ّٕٙب ٌجّٕٙب اٌجضاي دزٝ ط٘جب اٌٝ اٌمبًٟ 

ب  ِّ ١ٌذىُ ث١ّٕٙب، فذىُ اٌمبًٟ ٌوبٌخ ثٓ ١ٌٙٛصٞ ٚػبص اٌو١بص دؼ٠ٕب اٌٝ ث١زٗ، أ

ّٞ ثٓ ١ٌٙٛ صٞ فمض ػبًِ اٌذوبْ ِؼبٍِخ ؿ١ّئخ ٚدغم ػٍٝ أْ ٠ٕؼع ػٕٗ اٌٍّجبَ أ

فجبء أدض أهضلبء اثٕٗ ٠ّزطٟ  أدض، ٚفٟ أدض األ٠بَ ط٘ت ثٓ ١ٌٙٛصٞ اٌٝ ػٍّٗ

دوبٔٗ فطٍت ِٓ اثٓ ثٓ ١ٌٙٛصٞ أْ ٠ؤرٟ ثذوبٔٗ ١ٌظ٘جب فٟ جٌٛخ فمبي ٌٗ: َعأِٟ 

ْٓ ثَبثَب  َِ ب َْٔغْوجُ َسب٠َْف  َِ بَٔب  هَّ َٚ  ْٖ ْٗ َعا ُْٔضُٚعا ث١ِ ب  َِ  ْٖ ْْ٘ق  ٛ ب َعا َِ فمبي ٌٗ هض٠مٗ: ثَبثَبن 

ب َغبِص٠ْق ٠ُْلٛفَهْ  َِ ، فغوت اٌٌٛضاْ ٚغبصعا ٚث١ّٕب ّ٘ب ٠زجٛالْ ِّغا ثٛاص ١ٌـم١ب َْٕ٘ب 

ب  َِ  ْٖ اٌذوب١ٔٓ فبؿزؼن ػٍٝ دوبْ ثٓ ١ٌٙٛصٞ اٌلغة فزٕجّٗ هض٠مٗ لبئال: ْػاَل

ب َعاْدقْ  َِ ْمَضْع ٠َْلَغْة، فٕؼع ثٓ ١ٌٙٛصٞ اٌٍّجبَ ٚفٟ رٍه ٠َ  ْلٍَْؼْزٍُْٛف اٌٍّجبَ ٘ىظا 

رذٛي اٌذوبْ اٌٝ ؿّىخ رجغٞ فٟ اٌٛاصٞ فؤدّؾ ثٓ ١ٌٙٛصٞ ثظٌه اٌٍّذظخ 

ٚرذٛي اٌٝ ؿّىخ وج١غح رغ٠ض أوً اٌـّىخ اٌوغ١غح....ٚاؿزّّغد اٌّطبعصح رذذ 

ُّ رذٛي غالَ ا١ًٌٍّ اٌٝ ٍبئغ فزذٛي ثٓ ١ٌٙٛصٞ اٌٝ ػمبة ٠غ٠ض اٌّبء ث  

ي غالَ ا١ًٌٍّ اٌٝ سبرُ فٟ أهجغ اال  ّٛ ، فزذ ّٛ ٔمٌبى ػ١ٍٗ ٚأسظ ٠الدمٗ فٟ اٌج

ي اٌؼمبة اٌٝ ػجٛػ ٚلبِذ ٘ظٖ األس١غح ثطغق اٌجبة ِّضػ١خ ١ًبع  ّٛ  أسزٗ ٚرذ

 

 
ـ َْ٘جَغح: لطؼخ ٌذُ سب١ٌخ ِٓ اٌؼظُ.1  

ـ ْرَضاثَْؼْد: رلبجغد.2  

3. ّْ : ثؤ ـ ثٍَِّٟ  
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ثؼ١ضا فزذٛي اٌٝ دجّبد عِبْ ِزٕبثغح، سبرّٙب فبٔؼػجذ كّـخ ٚعِذ ثبٌشبرُ 

ٌذ اٌٝ  ّٛ ٌذ اٌؼجٛػ اٌٝ ص٠ه ٠ٕمغ دجبد اٌّغِبْ اٌٝ أْ ثم١ذ دجّخ ٚادضح فزذ ّٛ فزذ

ؿى١ٓ طثخ اٌّض٠ه، ٚ٘ىظا رشٍّن غالَ ا١ًٌٍّ ِٓ ثٓ ١ٌٙٛصٞ ٚعص ص٠ٓ اٌو١بص اٌّظٞ 

ُّ غبصع اٌج١ذ ٘ٛ ٚأسزٗ ٚعادب ٠ّل١بْ فٟ األعى صْٚ أْ ٠ؼغفب ارجب٘  ّٙبػ١ٍٗ ث

ْٓ فمبال ٌ ُْ َعا٠ِْذ١ ْٓ َعاُو ٠ ِٚ ب َػَّٕبفبٌزم١ب ك١شب وج١غا ٠ٍجؾ األث١ي فمبي ٌّٙب:  َِ  :ٗ
1 

ُْٔغُٚدٛ ١ٌَِٙب، فؤدّؾ اٌل١ز ثبٌلفمخ ػ١ٍّٙب فؤػطبّ٘ب ػوب ؿذغ٠خ  ْدزَٝ ْثاَلَهخ 

 ْٓ ٠ ِٚ ٠ِٛزُٛ رْ ٚلبي ٌّٙب:  جبرُٛا أَْعْكمُْٖٛ ْٔ
2

، فؤِـه اٌٌٛض اٌؼوب ٚٚاهال فٟ ٌَْغىْ  

ٌـ١غ ِٚٓ دـٓ اٌوضف اٌزم١ب ٚاٌضّ٘ب اٌٍّه صْٚ أْ ٠ؼغف أدضّ٘ب ا٢سغ، ا

 ٌَْغْى وٍّٙب ١ٌَِب فـؤٌٖٛ أْ ٠غكضّ٘ب اٌٝ أعى سب١ٌخ ٠ج١زبْ ف١ٙب فمبي ٌّٙب: َِ٘ظٞ

ُْ ثَبرُٛا، ٌُْى ْٓ ثَبَْٔذ  ٠ ب اٌطغ٠ك ْٚ ّّ ٚػٕض دٍٛ ا١ًٌٍّ غغؽ غالَ ا١ًٌٍّ اٌؼوب  ٚأر

٠لغ ١ًبءا ٚل١ٌب رٍه ا١ٌٍٍّخ فٟ  لوغ ػجبجٟ اٌـذغ٠خ فٟ األعى فزذٌٛذ اٌٝ 

ٍِىّٙب صْٚ أْ ٠ؼغفب طٌه، ٚفٟ اٌوجبح لبَ اٌّئطْ ١ٌئّطْ اٌفجغ ٚثضي أْ ٠مٛي ّللّا 

أوجغ لبي ّللّا أوفغ فمبي ٌٗ اٌٍّه: اؿزغفغ عثه ٚلض لبي اٌّئّطْ طٌه ٌلّضح ١ًبء 

ّْ اٌلّؾ أكغلذ ِٓ اٌّغغة ٚ٘ٛ ص١ًٌ اٌم١بِخ، ٚل ض ص٘ق إٌّبؽ اٌموغ ٌٌّٕٗ أ

ثجّبي اٌموغ ٚدجّٗ فغادٛا ٠زٙبِـْٛ فٟ كؤٔٗ اٌٝ أْ ٚهً اٌشجغ ؿزٛد اٌزٟ 

أؿغػذ اٌٝ رموٟ األِغ ػٍّٙب رؼغف ؿّغ ٘ظا اٌموغ ٚرـزذٛط ػ١ٍٗ، ٚػٕض 

ًّ عوٓ ِٓ األعوبْ  ٚهٌٛٙب ثبة اٌموغ ٚجضد اٌفزبح ٚدض٘ب ٚعادذ رزؤًِ فٟ و

ب ػاص٘ب ٍّؼب ف١ٗ. ّّ ِ 

ٌْمَْوْغ       فؤسظد اٌؼجٛػ رفىغ فٟ ٍغ٠مخ ٌٍمٌبء ػٍٝ األس٠ٛٓ ٚلبٌذ ٌٍفزبح: 

اْف ٟ٘ فمبٌذ ٌٙب ؿزٛد: اٌزفبح  َٚ ْٗ َدبَجخ فمبٌذ كّـخ:  ْْٕمَو ْخ رَ ُْ ْكجَبْة ثَوَّ رَبْػُى

ْغ اٌْل١َبْة ْكجَبْة، ٌّٚب عجغ غالَ ا١ًٌٍّ اٌٝ اٌموغ  ٍْٟ ٠ْفثْٛدبٌٍّْٟ ٠َغْص اٌُغإح ٠َْٚغجَّ اٌ

ِؿٟ ْٛ ٍٍجذ ِٕٗ أْ ٠ذٌغ ٌٙب ٘ظا اٌزفبح فمبي ٌٙب: ْرَذ
3

، ٌىّٕٙب أهّغد رَمَْزٍِٟ ُسٛنْ  

ًّ اٌوؼبة ٚأدٌغ ٌٙب  ػٍٝ ٍٍجٙب فظ٘ت ٚسبٍغ ثذ١برٗ إلعًبئٙب ٚرذّضٜ و

 ْٗ ٠ٍِٟ ٘ظا اٌزفبح ٔـّغ ْث١ عِّ َٚ اٌزفبح، ٚفٟ اٌغض أرذ ؿزٛد ٌزـزطٍغ األِغ فمبٌذ ٌٙب: 

ب َكْفزُْٛف فؤصسٍزٙب ك َِ ّٓ األِغ ٌُ ٠غق ٠ـزٛد ألّ ٚ ّـخ ٚأػطزٙب ل١ٍال ِٕٗ غ١غ ـ

ُْ د١ٍت اٌٍّجخ فٟ جٍض اٌلجً  ْٖ ٠َْشْوُى ْخ َعا غالَ ا١ًٌٍّ ٌُ ٠ّذ ثُ لبٌذ ٌٙب ؿزٛد ثَوَّ

ٍْ ثْلاَلَغُ  اٌو١ض ْغثُٛ َِ
4

ثؤْ ٠ذٌغ ٌٙب ٘ظا ٚػٕض ػٛصح غالَ ا١ًٌٍّ ِـبء أسجغرٗ  ،  

 

 

 
ـ َػَّٕب: ٌض٠ٕب.1  

: اغغؿٖٛ.ـ أَْعْكمُْٖٛ 2  

ِؿٟ: رغ٠ض٠ٓ.ـ 3 ْٛ ْرَذ  

 اٌو١ض: األؿض.
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فبٔطٍك ثبدثب ػٓ ٘ظا اٌذ١ٍت ٚط٘ت اٌٝ اٌغبثخ  اٌذ١ٍت ٚااّل فبّٔٙب ٌٓ رغًٝ ػٕٗ

ٚثبٌمغة ِٓ ِىبْ األؿض طثخ كبح ٚػٕض لضَٚ األؿض ِغ اٌٍّجخ ٚكجٍّٙب ٚجضٚا اٌلبح 

ِظثٛدخ فمبِٛا ثؤوٍٙب ٚػٕض٘ب لبٌذ اٌٍّجخ: اٌٍِّٟ َصاْع ف١َِٕب ٘ظا اٌِش١ْغ ٠َْطٍَْت ْد١ٍجِٟ فٟ 

ٍْض اْثِٕٟ َٔؼِط١ٍُُٙٛا فزمّضَ غالَ ا١ٌٍّ ً ٚلبي: ِج١ْذ ػٍٝ َطاْن اٌِلٟ فؤػطزٗ اٌلجً َج

ُّ ؿٍشٗ ِٚألٖ ثذ١ٍت  ْْٙق فؤسظ اٌلجً طثذٗ ثؼ١ضا ث َؼ ّْ ـْ ٚلبٌذ: أََطْثُذٛا ْثِؼ١ْض ثَبْف ِب َٔ

اٌٍّجخ ثُ أدٌغد ٌٗ كؼغح ِٓ كٛاعة األؿض فغثَ اٌجٍض ٚػبص اٌٝ أسزٗ، فغجؼذ 

 ُّ لبئٍخ: ِب صاَ َجبْة َ٘ظا اٌِلٟ سجغرٙب أؿزٛد ٍٍٚجذ ِٕٙب اٌم١ًٍ ِٓ ٘ظا اٌذ١ٍت ث

ْْٕمُوٛا غ١غ ٠ِْج١تْ  جبػ٠خ اٌٍِّٟ روَٛ ػبَ ٚرفطغ ػبَ، فؤسجغد أسٛ٘ب ثّب لبٌزٗ  ِب ٠َ

ّْ جبػ٠خ ٌُ ٠ـزطغ أدض أْ ٠شغجٙب ِٓ لوغ٘ب، فمبَ غالَ  ٌٙب ؿزٛد ِغ اٌؼٍُ أ

ب ٚهً اٌٝ اٌّىبْ اٌ ّّ ّظٞ ا١ًٌٍّ ثوٕغ ػغث١خ ِٚأل٘ب ثبٌذٍٟ ٚاٌجٛا٘غ اٌث١ّٕخ ٌٚ

ًّ اٌوؼبة ٚلف أِبَ ثبثٙب فبلزغثذ ِٕٗ ٚه١فبرٙب  رؼ١ق ف١ٗ ٚثؼض أْ رشطٝ و

ْٓ َ٘برَُٛ٘ب  ١ز١ِ ِِ ١َب ٚالَّ  ِْ اْف ْرَشٍّٛا  َٚ اْف رَّضٚا ٚ َٚ  : ّٓ ٌزذٍّٓ ٌٙب اٌجٛا٘غ فمبي ٌٙ

ٌٍَلٍغ٠طَخ
1

الٔزمبء اٌجٛا٘غ  ٟٚ٘ رشزبع ُعْٚدٙب سغجذ جبػ٠خ ٚجـذ فٟ اٌؼغثخ 

ّْ اٌٛلذ ٠ّّغ دزّٝ ٚجضد ٔفـٙب فٟ ِىبْ ٌُ ٌٚىثغرٙب ٌُ رلؼغ ثبٌؼ غثخ رزذّغن ٚأ

رؼٙضٖ ٚػٕض ٔؼٌٚٙب لبٌذ ٌٗ: سضػزٕٟ ٠ب ا٠ٓ إٌّبؽ، فمبي ٌٙب: سضػٛن ٌؼغة 

 َْ ٚثؼض٘ب رؼٚجٙب ٚػبكذ ِؼٗ فٟ اٌموغ ٌىٓ ؿزٛد ٌُ رـزـٍُ فمبٌذ ٌٍٍّه: اَلَػ

ٍْْؼَلب فمبي ٌٙب اٌٍّه: ِص٠ُغٚ اٌجَْغثَُٛكخ ٌَ ُْ َ٘ٛ ًُ ُْ اٌٍّذُ فمبِذ ؿزٛد  ََٔؼْغ ٌُْى ِْٔج١ْت  ٚأٔب 

ٍٍجذ  ثفزً اٌجغثٛكخ ثبٌـُ ٚصػذ ػبئٍخ غالَ ا١ًٌٍّ، ٚػٕض جٍٛؿُٙ اٌٝ اٌّبئضح

ب أوً ِٕٗ ِبد ػٍٝ اٌفٛع  ّّ جبػ٠خ أْ ال ٠ؤوً أدض ِٓ اٌطؼبَ دزّٝ ٠زظٚلٗ اٌمَ ٌٚ

ب ّ٘ذ جبػ٠خ ثبٌغد١ً  ّّ فؤػغى اٌج١ّغ ػٓ األوً ٚغبصعٚا ث١ذ اٌـٍطبْ ٌٚ

ٚأْ ٠ذٌغٚا ِؼُٙ وً ِٓ ّ٘ت ٚصّة فٟ  جذ ُِٕٙ رٍج١خ صػٛرٙب ٌٍؼلبء فٟ اٌغضٍٍ

جبءٚا فٟ اٌغض ٌُ ٠ذٌغٚا ِؼُٙ أَ األٚالص اٌزّٟ رؼ١ق ِغ اٌج١ذ ااّل أُّٔٙ ػٕضِب 

ْدَضح فؤؿغػذ ؿزٛد ٌزٕظ١فٙب ٚادٌبع٘ب ٌّٚب  َٚ ١زُٛا  ـِ ْٔ اٌذ١ٛأبد فمبٌذ جبػ٠خ: 

خ أْ رمن ػ١ٍُٙ دىب٠خ فمبٌذ ٌٗ: أَْدِى١َٕب فغغٛا ِٓ اٌؼلبء ٍٍت اٌٍّه ِٓ جبػ٠

أٔذ ٠ب ؿ١ض اٌٍّه فمبي ٌٙب: أَْدِى١َٕب أٔذ اٌٍِّٟ رََؼْغفِٟ اٌّبًٟ ٚاٌّـزٛع لجً، فؤسظد 

رذىٟ دبج١زه ِب ج١زه ػٍٝ ؿٍطبْ رؼٚج ؿجؼخ ٔـبء....ٚدىذ ٌٗ اٌمّوخ وبٍِخ 

ِٓ  ٚث١ّٕب ٟ٘ رذىٟ ٍٍجذ ؿزٛد اٌشغٚج فغفٌذ جبػ٠خ ٍٍجٙب دزٝ رٕزٟٙ

 ِٟ٘ دىب٠زٙب ٚٚاهٍذ ؿغص دىب٠زٙب دزٝ أٚلفٙب اٌٍّه ٚلبي ٌٙب: َ٘بِطٞ اٌذىب٠خ َعا

ْٗ ٌَْذَىب٠ْزِٟ أٔب اٌّٟ ْهَغاٌِٟ َْ٘ىَظا فمبٌذ جبػ٠خ/ هخ ٠ب ؿ١ض اٌـ١طبْ َ٘بِطٞ  ْرَلجَّ

ُْ ففغح اٌـٍطبْ ٚ ب ْؿجَبْة ْفَغاْلُى َِ بَْن ُ٘ٛ ـَ ْٔ اَلَصْن، ٚؿزٛد ٚ ْٚ لبَ ْدَىب٠ْزَْه َٚ٘بُطٚا 

.ٚػبلت ؿزٛد ٚإٌـٛح أكّض ػمبة  

  
سنة.  45، ربة بٌت، الراوٌة: ق فاطمة  
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 2ـ  حكاٌة الجود:

ٌُْحَكى فً قدٌم الزمان  نّ  نحاد م لاهل  ال البالد جانلملبلد نم ناندج ما  البادلد  

اانم م ااى رفٌ اان فاا ٌّ الّصااحفاف فحااّل ن ٌاا   ًالّناانك كااّل ٌ رٌاا  فنٌاا  لفااً نحااد اي

اافَ  فْ ٌْ الظاا,م  لجنلصاادفد لبااد قٌمااد ف صااد ن للبااد فلاان اماافنج ف اانل للاان: َ اا ً ج 

ىنّْ تَ ً  الْ ج  فَ  فْ ٌْ  َ  جْ ً, لْ  للَ ً,  ْ ف نلت ل : نَ 
1
ًٌتِ ى جِ للَ ً مُ بِ ٌْ  

2
 افْ الاد   للْ ن ُماً بَ   كِ 

ن ن َماٌَنارِ قْ ٌَ  لحْ فُ للن: ٌْ ً  ف نل ج  فَ  فْ ٌْ ؟ ف نلت ل :  َ ل ْ كُ ٌْ  اشْ ل قنل لزلبت : لَ نفُ  َ 

  ننلاى لٌ تا   نان   شْ  ْ نكُ ن َنالننن مَ  لهْ فُ ٌْ  َ نْ  ٌشْ  ِ ننْ ل  فّدت الزلبد: مَ  ُ نكْ ن نَ ن مَ نَ دْ نْ نَ 

  لقنل نكْ نَ  دْ نْ نَ  ٌلْ ل ال   مُ كْ حَ اد ْ زَ لفً الٌلم الملالً لاصل رفٌ   فً الصحفاف  لْ 

افَ  فْ ٌْ َ ا جْ ً, لْ  لَلاً, ْ ا: نَ تْ ٌْ الجَ  بْ نحَ صَ  ٌ ْ  ِ نْ  دّْ ً  فَ ج  فَ  فْ ٌْ للم:  َ   افْ الاد   بْ ف  ً  َقاج 

  لكاا   االه المااّفج الزلبااد  ااً الّتااً انتف اات ن ااى مجٌتاا  ننااد م  قن  ااد  ْ افَ دَ 

  فت ّبااب شْ  ْ نكُ ن َناالنناان َماا لهْ فُ ٌْ َ اانْ  ٌشْ  ِ ننْ ل ف اانل للاان: َماا ُ نكْ ن َناان َماانَ دْ ْنااننَ لزلبلاان: مَ 

اافِ  نفْ َصاا حْ نفَ لااجحن  ّ,  الَجاا ال ااٌف ماا  ايمااف لقاانل لصاانحب الجٌاات: ٌاان  ٌااتْ ن كِ ٌَ

ا َ تْ ن تَ : َماافْ الاد   للْ لالٌالم ال كاك ف انل لا  ُما ٌتْ لكِ  ا ل ْ نلُ َ ا شْ جْ ب  ً ج ال  افَ الْما نكْ الن 

ي  قانل لا  ال اٌف: دِ ْناً نَ د ال   لقَ  ُ قْ المَ  يلِ ل  َ قُ   ْ فَ  ْ ً ت  ال    لْ ابَ ً لالف  تِ قْ نَ   ْ تَ نفْ  َ 

نَل م  نَ 
4
 .لدْ دُ البْ   ْ ج مَ ندَ نَ  لدْ البُ  

 

 ى: انتظف.ن  تَ الْ ــ  1

 ً: ٌهتً.بِ ٌْ ــ  2

 ً: زلبً.ٌتِ  جِ لَل مُ ــ  3

 : ذل .نَل م  نَ ــ  4
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 حكاٌة الذئب والقنفذ:ــ  3

كاان  فااً ٌاالم ماا  ايٌّاانم الت ااى الاال ب لال نفاال ج  االمن لنقاالا   ْ ٌَتاانبِ لمَ   ْ ٌَتاانبِ حَ 

د ٌ َاحِ  نتْ ٌَ ي مْ دِ نْ د؟ فهبنج  الل ب: نَ ٌ َ حِ   ْ مَ   ْ دَ نْ نَ  اهْ د  ٌتحنلفا  ف نل ال نفل ل ل ب: قَ 

هاْ د  د  لقنل ل  لننت ٌن قنفل : قَ ٌ َ حِ  مْ لُ لْ  ٌدْ زِ لْ 
1
ي دِ ْناد  ف انل ال نفال: نَ ٌ َاحِ   ْ َما  ْ دَ ْنانَ  

ج  نند اال  اا ف الاال ب جاانلففلف لالفاافح جنلحٌاال الكمٌاافج الّتااً ٌم كلاان دَ ْحااد لَ  َااٌحِ 

ج دَ ْحاد لَ ٌ َاحِ  ٌافْ غِ   ْ دَ ْنال ٌم   ذّل حٌ د لاحدج ف نل ل  نفال: نَ لالتصفف ال نفل الّلي 

 ِبٌْب ْتَفاِحٌْ َتْ  ْتَقْفَبْ  منلِجٌْف َ ْفَل ْ   عْ دَ القْ  لْ نمَ ي كَ دِ نْ ً نَ ن ال   نَ ن نَ ٌَ فِ  عْ ج  اتَ  نيْ بَ لْ 

ال ُْنفُاْل َنْفَلاُ  ِفاً قُْ اِف الِجْ اِف َفاَح   َللَام  َلَباَد الِجْ افْ  َلَفَمنهُ َداِقلَ  لْ ال ُْنفُ  ُمم  َحَمَل الِلْ بْ 

ْ َجد الت ً  ْمَت ُِكَلن لََ   َلن ُتْنِ ُلهُ ِمَ  الِمْحَند الص  ٌَ ْجَحُث ِفً ِلْ ِنِ  َنْ  ِحٌ َِتِ  الَلِحٌَدج الت ً  ٌَ

ٌُْصاِدُف نَْصااَلاًتن كِمٌاافَ  ااَف َم ٌِاانً ُماام  فاَح  َ   ااُد ِفٌَلاان الجنَنااد  جَلَ اَ ُ  ِفٌَلاان الااِلْ ْب  َفك  ِفااً ٌُ

اهْ  ُللْق الَمنِ ٌد لنَْصَلاَت الَفَنْم ل ال ٌ ُالْل: َقاد 
1
ْ َباد ْنَرانَل ْ   ؟  ٌافّد: فاً َ اِلي الن 

ٌَد ااد  َن  ْصاا ًِ ْ ااِل ٌَ ااْ  فاِ ااً َغنْل نْنَراانْلِنً َكااَلا َلَكااَلا جص 
2
... َفاِ ااً ْحااَ,ْل ْن ٌِااْ    

َتااْلَج ْ ُ االْف ُ االْف  ََلاْ  الْبااِدْي ِكااً  ٌَ ٌْ ٌِااْق  ْ َباانْت َ ْفُجاالا ْلااِمٌْ     ماام ٌ االل:  َْه  َْه الن 

ٌُْصااِدُف َصااْلًتن لكااهّ   قصاان  اْبَمْ ُلااْم ْلَناان  لٌ اافب ن ااى ايفّ ناادج مااّفاْت َف

اداٌنت الال ب لاقتافب نكٌاف ما  الج اف لماّد ُنُنَ ا ُ  ٌراّل ن اى  ٌبفي  َ َف َْت َ ِلِه الن 

ْ  َنْناَد ْ فنندى ال نفل: قُللِ   قُْ ِفهْ  ٌَ ان اجا  الَكْ اْب َلاْش َكان ٌَ َ اَلا َفاْه فهبنجا  ال نفال:   ً 

ااْف ْنَ اانْر لْقااَفافْ  اانْك َفاِ ااً ْتِجٌااْع لَتْ ااِفيُ االْق ْمَ م    نَْلَحااْق الُلاالْق َفاْه ْمااَدَلْد     الن 

ُملت َ ن ُ َل ْلَ ان لالق  َرنلَْع لَلَقْف ْمَلَلدْ  اَحدْ لَ  ٌْ ْك  ف نل الل ب فً نفل : كنت ْنَحل 

 ٌن ِفٌْتنًٍ ُكْنتْ  م ٌن  مننز لغنم  ننن نللى جٌ  َنْنِدي ْلَمنَند َمن َ ِمٌْش ِفٌْحد ال َّْحمْ 

 

ُْ . قّداه: ــ 1  َو

٠َِٛخ: ل١ٍال . 2  ـ ْك
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ن َصادٌِ ً قالْل لِاً ِكٌَفانْش َنْ ْحَ اْ ؟ قنل الل ب ل  نفل: ْمَ نْه فاِنً ْك ٌِْت ْحّتى َنْ َجْع   ٌَ

ٌَ ْ افهبنجاا  ال نفاال: فَ  ُ اال َكاان
1
ْق   ْتَفااف  ٌَ ْلااَجْر ِجٌااْ  ْقَجااْل َماان  ٌَ ْحَجااْل نَْلَلااْق ِفٌااْ  َ ااْفَل ف 

الُللْق  مع ال  م ن  الحجل مفتجر جدلل فً نلفل الج ف ذلا افتفاع الاّدلل ايلل ٌنازل 

الحجال حٌاث ٌاتّم ب اب المانف مداللاًد  فتملا  الحجل لال كك  ذلا نزل الدلل ٌفتفاع 

الل ب جنلحجل لكن  ال نفل قد نقل مكنن  فً الادلل اللاف ً لدفاع الال ب جنفلا  داقال 

ال نفل لٌهقله قنفر الج ف لنندمن ت انرع الادللا  قانل الال ب ل  نفال الج ف فنفتفع دلل 

فااً انااد نش: َلهْ 
2
ن َلاَحاادْ   ٌَ ْن ًَ الااد  َراانلَْع  َفاْ  َراانلَْع؟ فّد ن ٌاا  ال نفاال قاان ,: َ ااِلي ِ اا

َلُقااْف َ اانَجْر  لج ااد ن  قاافر ال نفاال ماا  الج ااف نرااّل ناال قاانع الج ااف لقاانل مقنرجاان 

نِتً لَ انِنً َنَ ْتَلنلَا ْ  ٌَ ن َصنْحِجً لَْ ِزٌْز ننن َنْنِدي ِحٌ َد َلْحَدج فً ْح ٌَ الل ب: 
3

ْب    باف 

ِٟ٘ ْرَشْغَجْه ١ََّ٘ب ْثمَب ػٍٝ س١غ . َل ْ َ فْ  َْٕضْن َعا  اٌٍِّٟ َػ

 

 

 

 

 

 

 

 

: ٠ٛجض ٕ٘ب .ـ  1 ْٓ  َعاُ٘ٛ َوب٠َ

ْٖ : ٌّبطا .ـ  2  اَل

ْزَٙبٌَْه: أع٠زٙب ٌه . 3  ـ َٔؼَّ
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 بقرة الٌتامى:ــ  4

اماافنج كننات ت ااٌش ماع زلبلاان  لللادٌلن فبااهج نقال ن الماالت  ف اانم   ٌحكاى ن ّ    

الفباال جاانلزلار ماا  نباال نجنن اا  لحنبٌنتلماان  لكاا  الاازم  باانف ن ٌلماان ف ااد كنناات 

زلبد نجٌلمن ت نم لمن ج للج لتجقل ن ٌلمن جنيكال ل تفانف منلمان لبمنللمان  فكان  

ن فتلانفلت نا  مصادف الللد لنقت  ٌل جن  ذلى ج فج تفكتلمان نّملمان ٌف ا ن  منلا

نك لماان ف نلاات لجنتلاان: ن  تتااج لم لقااد كنناات قجٌحااد لج اا د  فتتج تلماان فلباادتلمن 

ٌف ا ن  ما  الج افج  فاهفادت ن  تف اع فففلاتلن الج افج  ف اندت ذلاى نّملان تجكااً 

فف جت ايّم لر جت م  زلبلن ن  ٌجٌع الج فج  ف انل للان كٌاف ٌجٌاع ج افج الٌتانمى 

مْ زَ نلت ل  زلبد ايب: َل الّتً ت ٌل نجنن  ؟ ف 
 
 .افْ نلد  فَ  شْ دْ  َ  ْ ننَ  مَ َل ن لْ لَ ٌ ْ جِ تْ 

ى.....؟ فمان نمَ َتاج الٌْ فَ ْ اي جَ فِ  ْ ً ٌَ فهقل الزلر الج فج ذلى الللق لجدن ٌنندي: ال        

اٌذ   ٌَ   ف ام ٌجاع ! ىنمَ َتاج الٌْ فَ ْ اي جَ فِ ْ انَ  نهْ ٌَفاكِ  ٌظْ ِفان حَ لمع نحد م الّنداف حّتى ٌ الل: 

ذنندتلان  ت منا  الزلبادلاى المنازل فر جاذالج افج فاً للا  الٌالم  لناند جلان  الزلر

ايلجلع الم جل فف ل للجلت الزلبد لجنك فبنلٌن لل جات ذلاى اللالق لقنلات لا : 

فف ل لل  لكّن  لم ٌلفق فً جٌع لحملن  فن  ا  ذلاى الجٌات     ْ جَ فْ تَ  عْ ٌجِ   لْ  ْ    لمَ  بْ  َ الْ 

حاام لتفمااً ال ظاام ل للاادٌ   لماا   ااّدج حزنلاان كاان  فكنناات تر اام اجنتلاان ال االفج ال ّ 

الللادا  ٌال جن  ل جكاانف نناد قجااف نّملمان فتقاافر للمان نصااج ن ما  ال لاال ل قاف ماا  

الّد ن 
1

  فتج تلمن ال لفج مّفج نقفى لنفادت ن  تف ل الممل  فهقفبت للن نصاج ن 

ااحَ تْ تَ لْ  دَتااٌّْ مَ  ًَ ماا  الااّدم ل قااف ماا  ال ااٌ   ف ااندت ذلااى نّملاان تجكااً لقنلاات للاان: ِ اا ٌَ  لْ ن

 زلبلن نقل من ذلى الفنجد نّ  ح د ن لم ٌنفل فر جت م  ن غٌفلَ نمِ ظَ نِ  قِ فْ حَ جِ  تْ نمَ  َ فَ 

 

 : الزجدج الرجٌ ٌد.ن ْ  َ الدّْ ــ  1
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دٌَ  ْ لتفكلمن فهقل من مّدنٌن نّن  ٌفٌد الحترنب   لنقل م   ال َ 
1
للّمن لصال ل اع  

ال لِ اُحالَ فْ ل  نَ  ُامْ كَ ً تْ ِكا بْ رَ حْ نَ ْلَفاِنً ً انِ د لقنل للمن فَ ٌَ  ْ للمن ال َ  فب اك ٌاهك,    نٌَ

 .للّمن انتلٌن م  ايكل تلّبلن نحل نجٌلمن ف م ٌبداه فحزنن حزنن  دٌدا

لجٌنمن  من كلل   ا فا جانل رش فنظاف الللادا  فلبادا لانقٌد ما  ٌ افب منلان     

عْ  َ نْ لٌَ 
2
نقن ان جكّفلان لكّنا  لام  فنل  ٌتحّلل ذلى غزال  ف فجت الجنت لنقلت تل ً 

فنى مع ٌٌفتلي  فهدقل فنل  لٌ فب فتحّلل ذلى غزال  لم  ت   ال ّحظد صنف 

الفزل  لٌ لد ذلى نقت  ل اً ن اى ال ابفج لاٌ,  لماّفت اللاّنٌ  ل مان ن اى  اله 

الحاانل..... لفااً مااّفج ماا  المااّفات لجٌنماان الفتاانج تلااّفح  اا ف ن فاا لا جااهمٌف فف ااد 

نمن  ل كلل  ُفجار للان  الحصان  ج ا فج ٌن م  اللنقٌد لجحصنن  ٌفٌدا  ن  ٌ فج

رلٌ د فتلّقف ن  الّ فب فنظف ذلٌ  ايمٌف فهجصف الّ  فج للّمان انتزنلان نقلام ن  

ٌتااازّلر جصااانحجد الّ ااا فج  فااافاح ٌجحاااث ننلااان دل  بااادلى  فااال ب ذلاااى لاااّتلت 

ٌنظااف ذلااى لنقجف اان ناا  المكاان  الااّلي لبااد فٌاا  الّ اا فج  لقااد نقجف اان نّناا  نناادمن 

اللنقٌد ٌفى لب  فتنج بمٌ د لنندمن ٌففع فنل  ل ٌبد ن  ف نمت لّتلت ج ح نف 

قدف لبف  لك ب لحصن  لنقالتلم تحات الّ ابفج  ف  جات ال ادف ن اى فما  لق جات 

البفاا  كاالل   لفجراات الك ااب ماا  فب اا  لالحصاان  ماا  فقجتاا   لقااد كاان  ايمٌااف 

ً ِجاا ْ  َ ً تَ اِكاافَ  هْ لّ اابفج لقنلاات: َل مقتج اان ق ااف اي اابنف فتك ّماات الفتاانج ماا  فاالق ا

ا شْ فْ فَ نْ نج؟ ف نلت لاّتلت: َماد  ن بَ ٌَ  جْ اٌَ لَ حْ نلْ فَ  فنزلات الفتانج   ًٌ ِاف  ً لَ اِحالَ فْ ً نَ ِتانْ ن جَ ٌَ

قفر ايمٌف لنملكلن لر ب منلن الزلار  ف ج ات جا   افر ن  لم  نن ى الّ بفج 

 جلن  ٌخ كجٌف للات مّفج مفّ ٌ ٌش م لن نقل ن الفزال فتزّلبلن لنن ن فً ل ندج 

 

 د: تحمٌص ال م  لفّ   جمنف مم ّ  مّم تبفٌف .ٌَ  ْ ال َ ــ  1

 : ٌدقل فنل  فً اللنقٌد لٌ فب.عْ  َ نْ ٌَ ــ  2
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رنلجن منلن الّر نم فنظفت ذلٌ  لنففت نّن  لالد ن فهح فت ل  قجزا جداق   ل اب 

ت لباد جداق ا  ٌاللّمن لصال الج افْ  اد  لَ  لحْ فُ ى تْ ت  ن حْ لَ نْ مَ  شْ  ْ نكُ ن تَ مَ  :لفّ د لقنلت ل 

  نَ انفْ جَ قْ نَ  فْ فَ اْنان لَ ٌَلاً لِ ل ا  لَ  ْ َتانْ جَ  ٌافْ غِ  يلِ َ ا ل ْ ُكاتْ ن من لبد ف نلت ل  زلبت : مَ 

ً ِتانْ جَ  يلِ ف ند ذلٌلن لالد ن للهل زلبلن ننلن فهقجفه ن  ح ٌ تلن ف نل ل  ال ٌخ:  َ 

لقنل لجنت  ج د ن  نافف ح ٌ تلان: لهح اف نّما  لنقتا  لٌلانندا  فاً ننمانل  !

ل ب ايب لنتى جزلبت  لاجنت  ال لفج ال ّتن  نصجحتن نكماف ح ادا لكف ان ف  المنزل

 .لفج ن  ت تل الفتنج لتحّل مح ّلنلمن فنتنه م  ففن ٌد  لنلصت ايم اجنتلن ال 

ٌّنم ل من تتبّلل        جنل فب م  الج ف فً الحدٌ اد دف ات ال الفج لفً ٌلم م  اي

حنمال فاً  الف ن التنلاع  فل ا ت رف اٌ  لقاد كان  فاً قانع  ًجهقتلن نلاف   ل ا

ااد للاان لااجع فولك تف ٌّ د ن  تهكاال الرف ااٌ  لنصااجت ال االفج نفلاالن مكاان  ٌااالج ااف ح

  ماّم مْ نكُ َما  ْ ا؟ ف نلات لا : َمالَ ْكا  َ ل  لَ   ْ َلابْ لَ  نلْ الفتنج  للّمن ف  ن ايمٌف قانل للان: َما

  الْ زَ لْفااا مْ َحاالْ  ٌاافْ ً غِ ن  م  َلاان ٌْ َماالْ   مْ كُ تْ  َ نكْ َماا  ْ ا؟ قنلاات لاا : َماالَ ْكااً  َ تِ نْ ٌَ ْ اا هْ لااهللن: َل 

 الل يقتا : ٌلنمفت  جلج  الفزال للّمن لامع الفازال جالل  نلافع ذلاى الج اف لنقال 

نكْ م  لَ 
1
 نتْ  َ مْ  

2
تْ َ, ْغا مْ فَ جْ لَ لْ  

3
د نَمالالر   ٌ ْ ِلاالحُ لَ   ْ َلاالحَ  تْ ْجاً بَ اِناف نلات لا : فَ  

  فلاام لن  ااٌخ فهلاافع ذلااى ايمٌااف لنقجاافه جاالل   فلاافلل ايمٌااف مْ لُ  ْ نكُ د َتااَحاااٌْ فَ 

لفلم منلن ح ٌ د ال لفج  ف نم جت رٌ لن لل  لن فً قّفد لنفل لن  إلقفار زلبت  

  مْ َحاً ال ّْ    َلافْ تَ  تْ ندَ نَ لْ  تْ بَ لْ زَ ً تْ تِ نْ ي جَ دِ  ْ نلَ ٌَ  :ذلى نّملن  فففحت ايم جنل ّفد لقنلت

لمن ذ  فتحت ال ّفد حّتاى لبادت فنك اجنتلان فمنتات حلافج ن ٌلان  لنن ات الفتانج 

 لايمٌف مع للدٌلمن فً ل ندج لفُّ  اللحف ن  نقٌلن لنند ذلى رجٌ ت .

 

 لّمنك: القننبف لالّلكنكٌ .ــ  1

 م نت: نصجحت حنّدج.ــ  2

 لجفم غ,ت: صنفت ال دلف تف ً.ــ  3
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  قفافج تح ٌ ٌد ل صد ج فج ٌتنمى:

لاام تكتفااً ال صااد التااً جااٌ  نٌاادٌنن فااً ن اال نحنلااٌك اإلنلاان  لالنف اانلت          

النفلٌد  جل تبنلز فالي الحكنٌاد  الا لٌ جاف نا  اللاقاع البتماننً لعنلان  نا  

رفٌااق  قصااٌنت نقاافي تمم اات فااً ذجداننتاا  القٌنلٌااد   جننتجاانف الحكنٌااد تلااتمد 

لن م  اللاقع الم نش للٌك ما  القٌانل ل الا مان لاتظلفه لنان دفالاتنن نغ ب نحدام

دلف ايم لمدى ن مٌتلن كمن جحٌث لبه فالي  له القجفج ذلى ” ج فج الٌتنمى“ ل صد

 .ق"ننددتلن ننددت بٌ, مبٌد اينفا ايم مدفلد ذلا: " ٌ نل

صاال فااً ل اال الاام حٌاالا  لاي”ج اافج الٌتاانمى “ كماان باانف نناالا  الاانص           

ال نلا  الدلف الّلي ل جت  الج افج اتبانه الٌتانمى لللا  جت لٌ الم نا  حنان  نملام  

ففالي ال صد ل ع ال نلا  جلكن   لٌ  نن ن ً نتجد المل لع قجل القلّ فً 

نحااداث ال صااد  فاانص الحكنٌااد لل راانجع لاق ااً ابتمااننً ٌ اانلج م نناانج  اافٌحد 

” ن اً“ لي ال صد نحد ال قصٌنتابتمننٌد لل ٌلن نحل حٌنج نف ل لقد بلد فا

جلصف  كانلفزال حٌاث لباه نلنان مان ذلاً القفافاد جفاف ّ ذٌصانل مفازى الرٌجاد 

  .التً تتلابد فً النفك الج فٌد

ٌتحدث مل لع الحكنٌد نا  ٌتٌماٌ  الامٌلمن نن  اد ل ن اً كننان ٌ ٌ ان          

د لفنج نّملمان للر نلفج ل ٌدج فبهج تفٌفت حٌنتلمن ل ان  جت ذلً نحزا  ل لل  ج 

ففً الجداٌد  تزلر لالد من ل نتاى جزلباد لتلاننده فاً تفجٌاد نللده الٌتانمى  ففاً 

جااندا ايمااف كنناات زلبااد نجٌلماان ت نم لماان ج رااف لتفٌاافت ايحااداث ج ااد ذنبنجلاان 

اجنتلن بل ف ممن ندى جنلٌتٌمٌ  تحت لرهج زلبد نجٌلمن  حٌث كننت ت رٌلم ج نٌان 

جنتلن ف بن الٌتٌمٌ  ذلى ج فج حٌث كننن ٌ فجن  م  ح ٌجلان ايكل ل كل من لّل ٌج ً ل

ل نندمن ن مت زلباد نجٌلمان نمافت اجنتلان ن  تف ال نفاك ال اًف ممان ندى جنلجناد 

بل ف ذلى ن  تصج  نمٌنف ل  نان ٌاهتً الحادث الصاندم نمافت زلباد ايب جالج  
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المهلانلي لقاد تلالات ايحاداث ج اد  اد الحادث  .الج افج التاً ب  ات اجنتلان نمٌانف

 لان  جت حٌن من ذلى نلف ل ننف ج د نننف  دٌد.

لمااا  قااا,ل  اااله ايحاااداث نباااد ن  فالي  اااله الحكنٌاااد تاااهمف جااانللاقع          

البتمااننً جاال ن ااى نمااق الم نناانج النفلااٌد  تكماا  نصاا حٌل الحكنٌااد فااً دفالااد 

ً البننب الزمننً لالمكاننً ل حكنٌاد جننتجانف  الٌ  ايقٌافٌ  ننصافٌ  ملماٌ  فا

الحكنٌااد ينلماان ٌماام,  الف اانف لالمباانل الاالي ت ااع فٌاا  ايحااداث فجنلنلااجد لعراانف 

الزمنً لق ت الحكنٌد نجف فتافات مقت فاد نمان جنلنلاجد لعرانف المكاننً ف اد دافت 

ال صااد فااً مكاان  لاحااد نل ل اال الااج,د التااً كااننلا ٌ رنلنلاان لقااد تفاانن, ننصاافا 

  لتلاا ٌر ال االف ن ااى لاقااع اإلنلاان  الزماان  لالمكاان  فااً فصااد م نناانج الٌتٌمااٌ

 .الرٌب م  البننب النفلً
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 حكاٌة الربٌبة:ــ  5

ٌحكى نّن  كننت تلبد امفنج تلفً ننلان زلبلان  لتاف  للان جنتان لنقافى اجنتا      

 ل ني فجٌجد تللّت المفنج تفجٌتلن  ذّل نّنلن كننت ت  ّم اجنتلن نصالل ال مال دل  ن  

ٌانم لاللانٌ  لت  ّملن رفقد الرجخ لالفلل لغلل الصلف  لتماّف ايت  ّم فجٌجتلن  

  فزّلبتلماان ايم لنقاالت تلصااً اجنتلاان كٌااف تت نماال مااع ٌْ   فب ااٌْ لت ااّدم ل فتاانت

ٌّف جٌتلان دل  ذنرانف نّي ن ّمٌاد ل فجٌجاد  زلبلن  لكٌف تكل  ل  الم ٌند لكٌاف تلا

 .ت   الّنصن   ق لد م  لفاف الجنبالّتً كننت تلمع 

اا نفْ َجاالقااد كنناات تلصااً اجنتلاان قن  ااد: غْ       فْ ٌْ الص 
1
اا  ااال ّْ  لهْ  ُ نكْ ٌَ ً  لنفتلاان كٌااف نلِ ٌَ

  ْ ْماً ال َ نِ زّْ قَ تْ  نهْ ٌفَ   لكِ مْ حَ لال ّْ  ن ْ  َ ً الدّْ نِ زّْ قَ تْ  نهْ ٌفَ د كِ  َ فْ ن رُ ً ٌَ لفِ تقّز  لقنلت للن:  ُ 

دٌَجافِ ً الزْ فِ ظْ نَ تْ  نهْ ٌفَ ً  لكِ بِ لْ نْ تَ  نهْ ٌفَ ً كِ لفِ د ل ُ لَ جْ ال    ًرْ ٌْ قَ تْ  نهْ ٌفَ   لكِ ٌفْ  ِ لال ّْ 
2
 نعْ َتا 

 لفْ ُ اانْ  مْ زَ   لج ااد زلابلاان جفتاافج قااّففت ايم زٌنفتلماان لقنلاات فااً نفلاالن: َل مْ نَ الْفاا

ً ِتاانْ جَ لْ  ٌاا ْ ف  لَ نْ لَ ْز ننِ الَماا فْ  َ ْ اا  ْ َماا ٌاافْ جِ كْ  ٌكْ ِكاا جْ َلاانْ نَ لْ  ٌ ْ  ِ نمْ َناا مْ اُ اافَ  نهْ ٌَفااكِ  نتْ َنااجْ لَ 

اا َ مْ  لقْ دُ نْ ن َصااٌَلااور ْ نَ لْ    لقااد اصاارحجت القندمااد م ااّففج زٌاانفج جْ ٌَ الَ ْحااد لَ َلااجْ لَ  فْ م 

 .حّتى ت ع الصندلق لاللداٌن نند ناجنتلن نّلل 

لنناادمن لصاا ت ذلااى مناازل اجنتلاان لباادت ماان لاام تكاا  تتصااّلفه حٌااث لباادت     

ايللنخ م  صلف لف ,ت الحٌلاننت.....كمن نّنلن لام ترلاً الّر انم ف نلات للان 

 نفْ جَ ا غْ لَ ل ف نلت الجنت:  َ  ُ نكْ ن نَ ن مَ نَ  ْ ٌجِ ً بِ لحِ ً؟ فُ تِ نْ ن جَ د ٌَ نلَ الحَ  يلِ ً  َ فِ  ًكِ نلْ ايم: مَ 

 ل  لَ  ن ْ  َ الدّْ  لَ  ُ  ن َ م ٌفج ذلى الفجنف الح ٌ ً  مّم قنلت: لْ  ٌ ْ  ِ ً نْ ٌ ِ تِ  ْ ً قُ ال    فْ ٌْ الص  

 

 قم  لمن ذلى لل  م  حجلب.: كننٌد ن ى من ٌبمع فً الصٌف م  فْ ٌْ الص   نفْ جَ غْ ــ  1

 د: حظٌفج الفنم لالج ف.ٌجَ فِ الزْ ــ  2
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فْ بَ نْ زَ تْ  اهْ فَ  لْ فَ  ْ الفَ  لَ ن  ُ  َ لْ  قْ فَ زْ نَ   ْ لنَ لُ  
1
 اشْ ً لَ ٌ ِ للِ قُا تْ َلاجْ د ٌَ ٌنَ بِ ال ْ لَ   ْ تَ نْ نَ  ٌعَ  ِ القْ لَ  

اارَ نْ  اا  ْ لَاا بْ ٌ  ن  فقفباات ايم غن ااجد مصاادلمد لماان فنت ماا  اجنتلاان للاام ت َماان ٌَ ٌَ

انه  ٌّ لنقلت الصندلق م لن قنصدج الفجٌجد  للّمن لص ت ذلٌلن لبدت من لم ت  ّملان ذ

ف ااد لباادت كااّل  ااًف فااً مكنناا  لالمناازل نظٌااف ماا  الااّداقل لالقاانفر لالر اانم 

 . الصلفٌد مقت فد اينلاع لايللامقّز  لل ٌم لالجٌت م ًف جنينلبد 

ف نمت الفجٌجد جرلً الر نم يّملن فتننللت  لالندم ٌنلش كجاد ن فلّدنتلان قن  اد:      

لنندت   فًْ  ِ  لّْ كُ  ٌ ْ فِ  اهْ فَ  لقْ دُ نْ ً الصَ نكِ  َ ً لْ ٌ ِ حِ مْ الَ ً لَ تِ نْ ن جَ ٌَ   ْ لحَ ً فُ فِ  يْ َ,ّ لَ تْ نَ 

 نهْ َجا كْ نالَفاً ٌ ِارِ نْ ذلى اجنتلان لتهقال ن م لان ذلاى الجٌات لر جات منلان فهلان ف نلات: نَ 

عْ نفَ لَنااالجُ  ٌاا ْ ً جِ ِحااان  
 2

اافِ  عْ لَبااٌُ  اهْ ي فَ فِ ْلااظَ  فْ نرَ ى َقاا َاانْ  نماان  ماان فااً الرفٌااق ٌلج ن ٌ 

جنتلان لمان ذ  اقتفجات منلان حّتاى ار جات الملانندج ما  ل عْ نفَ لنَ نزلت ايم لتنزع الجُ 

 . ْ نتَ ٌَ حْ   ْ مَ  فْ ٌقِ   ْ لتَ قت تلن جنلفهك لقنلت للن: مُ 

 

 

 

 

 

 تزنبف: ظللف من  ج  الصلف.ــ  1

 جلننفع: الّدفٌنك ل ل نجنت ٌلت مل ل تدالي م   لم الظلف.ـ  2

 

 

 



160 
 

 حكاٌة ودعة جّناٌة سبعة:ـ ـ 6

ٌحكى فً قدٌم الزمن  كننت نم ت ٌش مع زلبلن فزقت لج د نللد لكالف لّمان     

 ٌ ْ ِحااٌْ ن فَ اَنافَ  : جننن حم ت نّملم م  بدٌد فهقجفل ان ج الللم اصنفل كجف ايللد ل

ا ٌادْ  ِ جْ  ان ٌَ ٌَ لدْ ٌُازْ ن المَ َبان َل م 
1
ل  لقاد نفلا لا ماا  ل الَ د نْ  َافْ رُ  نتْ َباَل لَ  لشْ لُ لْ ننْ َماا لْ فُارْ  

ٌهتٌلم جنيقجانف لغاندف ال اجنب لماّفت ايٌانم ذلاى ن  ل ا ت ايم حم لان لكننات 

القندماد جنتن فففحت ايم لنفل ت القجف مع القندمد ذلى نللد ن حتى ٌ لدلا لكّ  

 .حتى ل ٌ لد ايللد ذلى نمّلم  ال فٌفج نجت ذقجنف م الح ٌ د

لكجفت الجنت التً لّمتلن نّملان لدناد لماّفت اللانٌ  لنصاجحت الجنات  انجد       

بمٌ د بّدا ننادمن تقافر ما  جٌتلان تلامع النانك ٌ للال  للان لدناد بننٌاد
2
لاج د   

لكننات كاّل ماّفج تلاهل نّملان نا  اللاجب لكّنلان ل تقجف ان ج اًف للات ٌالم كننات 

قفب النلف ت  ب جنلمنف. بنفت لتلت تفٌد التزلد جنلمنف فر جت م  الفتنج التلقف 

ناا  ال ّ ااب لٌتلاانى للاان مااف الاادلل ففف اات الرف ااد التلقااف فنلفتلاان لااتلت قن  ااد: 

 :ف  فت لدند جنلحز  لل جات ذلاى نّملان لقنلات للان  د َ جْ د لَ نٌَ ن  د بَ نَ دْ ن لَ ً ٌَ حِ ٌْ فَ 

ااٌ ِ للِ قُاا ٌَ ًللِ ُرااٌْ  َ ٌْ  مْ اُ اافَ  هْ َ, ن ْنااَماان ٌَ ً 
3
 لحْ فُ د ْنااَحاااٌْ فَ  ٌشْ ٌ ِااتِ  ْ ن قُ  َمااَل لْ  مْ َلااا ايَ لَ َلااجْ  

  فقنفت ايم ن  تتفكلن اجنتلن اللحٌدج لتفحل فهقجفتلان جح ٌ اد ايماف كمان ٌ ْ  ِ قَ نْ لَ 

نانلم لذناندتلم نقجفتلن ن  ذقلتلن اللج د للجب فحٌ لم  ف ّففت لدناد الجحاث 

نمت تلان لنقالت  ذلى المنزل لٌ تّم  مل ايلفج  لفاً الٌالم المالالً حزمات لدناد

 لنلللم ندمنت ال فٌفاتلفً الرفٌق قففت الق  م لن ج ّ القندمنت للتلت

 

 المزٌلد: الملللد.ــ  1

 بّننٌد: المفّفقد .ــ  2 

 ٌ ٌرللً: ٌنندلننً .ــ  3



161 
 

صاان  لااتلت اللااتٌ,ف ن ااى ممت كاانت لدنااد   فهفغمل اان ن ااى الناازلل ماا  الح

 .نتْ ٌمَ دِ قْ لَ  ل ْ كُ  ْ   ْ للَ فُ لَ نْ   ْ لَ فْ د  َ  َ جْ د لَ نٌَ نَ ن بَ ً ٌَ لِ زْ نْ نَ د نَ دْ ن لَ ً ٌَ لِ زْ نْ نَ لقنللا للن: 

لالتللت القندمنت ن ى كل من تم   لدند م  م,جك لحال لللا  جنل افب      

لال تم  لاحت ت لتلت مكن  لدند لاّدنت ننلن نقت ال جنب اللج د  للمان جحمالا 

ي نلِ د َ اَنادْ لَ  مْ كُ تْ ْقان نُ نٌَ نَ ن  ذقلج لدند للبلد م اّدنت لتلت نّنلن نقتلم قن  د: نَ 

ً  ففاافح ال ااجنب جااهقتلم المزٌفااد نِ نلْ َتاا نتْ ٌمَ دِ ْقاالَ ل نلِ َ االْ  مْ ٌكُ  ِاانَ  كْ ل  َحاان نْ َناانَ ج لْ د  ُماا

لنن لا م لن  لكننات لدناد تفناى اإلجال ل اً ت تاّف حلللان لتفّناً للان ايغنٌاد 

التااً كنناات تفنٌلاان للاان لالاادتلن لالاات كنناات اإلجاال تحجلاان  فكنناات تحااك جكااّل ك مااد 

 .لكن  نصمن  نٌلن  ندا بم, لاحدات لللن لدند فً نغن

مّفت ايٌنم لال للف لكننت اإلجل ٌزدادل  نحنفد من ندا للا  البمال ايصام      

 :اإلقالج للدنادحد ففنى اإلقلج الحنل اللٌ د التً نصجحت ن ٌلن البمنل  لقنل: ن

اا ِ مْ َلاانَ  ٌَ ْم لُ ٌي ِفااد  َتاا ٌشْ اكِ نفَ  َمااَل لْ  حْ فَ ْلااتَ  نلْ َمااي البْ د  َتاا ٌشْ اكِ نفَ َماا هْ َ, د ْنااٌَماادِ ن قْ ً 

دصَ َ, جْ  ْ لَ 
1
ن لَ افُ ٌْ قَ ً ٌْ د ال  اصَ َ, جْ  ْ لَ  مْ ٌلُ د  ً نَ انِ ن فَ نَ د  فهبنجت  ج لللن: نَ  َ نكْ ن المَ ٌلَ ً فِ ال    

ً د ال  اااَصااا,َ ى الجْ  ُااانْ  ًللِ نلُ َقااا مْ اُ ااافَ ن لْ َنااان نَ َ ااافْ ٌَ قَ ً نْ د ال  اااَصاااَ, الجْ  شْ ن ٌِ َمااان لْ لَمااا ُ 

نٌَلااللِ لحُ فُ ٌْ 
2
ذلااى المكاان   الفبااف نلاافع نقل اان ايكجااف للااج لنج  لقجاال ر االع لَ دْ َغاا 

ماع  ذلاى المكان لدناد بانفج  للّمان لصا ت الّلي تفنى فٌ  اإلجل لاقتجاه لفاف الح

اإلجاال  اإلجاال جاادنت تفنااى فااً مكاان  قاافب ماا  اإلجاال لنقاالت تفنااً للاان فباانفت

لالت  ت جبننجلن تلمع الفننف لتجكً م لن  لفً  اله ال حظاد قافر نقل ان ايكجاف 

النفُ  َ ن  ْ ٌلَ ى جِ  َ ف الحبنفج لقنل للن: نْ م  لفا
 
 جبننجلن  ا لب كلَ كْ  َ  مْ لُ الْ فَ صْ لَ 
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حااّدملن لجٌنماان  ااً تتهّماال لبلاا  فنت الج  ااد الجٌ اانف التااً حااّدمتلن ننلاان لالاادتلن ٌ

اكِ نلْ قان ,: َمافهبل ت جنلجكنف فلهللن نقل ن ن  لجب جكن لن  ٌَ ً اِكافَ  هْ َ, د ْنا َافْ ن رُ ً 

د َ اا ْ ى الجُ  َاالنْ  افْ زَ َجاا ٌاا ْ  ِ ً نْ  ِ تْ فَ دْ ن َ ااَماان ٌَ اَ اافَ د لْ َناادْ لَ   ْ َتاان اقْ َنااً ف نلاات لاا : نَ ِكااجْ تَ 

 بْ لَ ْكاً تَ اِ افَ ً لْ تِ صْ َ, جْ  اتْ د  ً لَ نِ تْ جَ فْ ً  َ ال    ًَ  ِ  لتْ تُ لَ   لْ  ْ لَ بْ ً لَ ً فِ د ال    َ ٌْ الجَ 

 .مْ ٌكُ  ِ نْ 

حكاى لا   نل تكلٌجلن فال ب ذلاى المادجف للت انفت  ل لن ٌفنحتنف ايخ م  تصد    

لكْ ُماافْ الكَ  مْ لُ ٌ ْ فِ الحكنٌااد لٌبااد لاا  الحااّل ف اانل لاا  الماادجف: اْ اا
1
اا مْ ٌلُ  ِااقَ لْ    ن ْ َ اال مْ  ُ نكْ ٌَ

ن َلاتْ نقْ  لفْ د ُماَجاالحَ  لْ نكُ ً تَ ال   لَ   ْ تَ نقْ  ًَ ن  ِ ٌلَ  ِ نَ تْ د لَ جَ الحَ  لفْ  ُ تْ د لَ ٌَ لِ نل ْ جَ  لْ نكُ ً تَ ال   لَ 

  فف اال ايخ ايكجااف ماان ر ااب مناا  لبم لاام ن ااى من اادج لنقاال ٌتهماال  ْ َتاانقْ  ٌشْ ن ِ َماا

رفٌ د نك لم فتجٌ  ل  ن  الفتنج الفانٌد  ً نقت  للك  منزال ٌافالده ال ا   ل اب 

ا لْ َقاالنْ  نعْ تَ  ن ْ صَ فْ لَ  مْ لُ لْ  شْ فَ مّفج نقفى ذلى المدجف ف نل ل  مفج نقفى: فَ   نحْ جَ لالّصْ

فف ال   ْ َتانقْ  ٌشْ ن ِ َما كْ ْكا ال َ َل لْ   ْ َتانقْ  اشْ فَ فْ  ا ْ لَ  َ  ٌ ْ جِ تْ فَ مْ  ن ْ صَ فْ لَ  ٌتْ  ِ  لْ َل  لفْ  ُ 

ح تجاٌ  لا  نٌ ان ن  نقتا   اً الفانٌاد ف انل فاً نفلا : ٌباب ن  نفً الصاجللل   

 ٌاالْ لِ رْ  بْ ُراان فْ  َ فْ  َ ً ْ ااال  اا مْ  ُ لفْ  ُ ْ اا لفْ نتهكااد ل ماافج ايقٌاافج ف اانل لاا  الماادجف: ُ اا

شْ فَ ن حْ  َ فْ  َ ً  ْ   لال    ْ تَ نقْ 
2
لدند الفانٌاد  اً    لصدق تلق   جه  ْ تَ نقْ  ٌشْ ن ِ مْ  

نقت  الفانٌد  فهنندل ن ذلى من كننت ن ٌ  فً المن ً لغمفل ان جنلحاب لنانقجلا 

لالنلالج قندمانت للدناد   لتلت ن ى ف  تلان لب  ل ان تفناى اإلجال مكان  لدناد

جٌ  ذقلتلن لك  لتلت لالقندمنت فف الا اللتلا,م ت ايٌنم للدند ل ٌدج لمفّ 

 رْ ْلاااً لَ ِفااا لهْ ٌفُ دِ ً ْناااننِ َفااالْ  ّْ ٌْ ن َجاااٌَناااٌجِ لنفادل النت ااانم ف نلااات النلااالج للاااتلت: بِ 

  كْ فْ الفَ 
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 ق    مبّ د. حفش:ــ  2

ر ب منلن لجهل لجلم   فهح فت لتلت من ٌ ْ فِ  اشْ لَ  فْ فَ  ْ ن تَ  مَ َ, ل جْ  ُ نكْ ن تَ ل َ رُ  ْ لنَ 

 .لا الفتنج تهكل الكفٌنت دل  م غ القجٌث ب  

مفت ايٌنم لتف ك جٌّ ايفننً لجدن جر  لدند ٌناتفخ كمان نصاجحت كمٌافج      

ال فب كمٌفج ال رش فنحتنف اإلقلج فً نماف نقاتلم لنقجافتلم لاتلت لالقندمانت 

لج لقاففلا نّنلن قفبت ن  رفٌق الصلاب فً غٌنجلم ل ً حنمل  فف اب اإلقا

جنالا للان كلقان  م نقجتلن جنفٌلن قنفر المنزل حٌث نقلل ن جنل فب م  ناٌ  مانف ل

للاان جرننااد غاافك صاافٌفا لتفكاالا
1

  لنااندلا ماا  حٌااث نتاالا فج ٌاات لدنااد  ناان  

 .تصنفع ايلم لالبلع ج د ن  انتلى زاد ن

للات ٌالم ماف فانفك ن اى بالاد جانل فب ما  ال اٌ  فلامع ايناٌ  فنتبا  ذلاى      

؟  ْ  َباَل لْ  كْ ْنان؟ ذِ َنا ْ  اهْ فَ  ل ْ كُ نندى جصلت مفتفع نمانم جانب الكالخ: ْ ا مصدفه ل

  مّم لهللن ن  لجب ايناٌ  فحكات لا  ال صاد كْ نْ فهبنجت  الفتنج م  لفاف حبنب : ذِ 

 ْ تَ كْ     لَ َ, ٌْ ف نل للن: لَ 
2
؟ ف ج ت لدند دل   ْ  َ ابْ فَ  ل ْ كُ ً نْ ٌنِ  ِ جْ  َ د تَ ٌجَ صِ المُ  ينلِ  َ   ْ مَ  

نر ملان ذٌانه  تفّدد فلج  للن غزال كن  قد اصرنده  فرلنه لب    كمٌف الم لحاد مامّ 

 فن تّد ال رش جنيفننً فً جر  لدند من ب  لن تر ب المنف ج ّدج 

فنلاالن حفاافج نند اال ل اا لن الفاانفك فاالق حصاانن  ن ااى جرنلاان لل ااع نماانم     

مم الفج مانف فهقاال ٌحاف  الماانف جٌاده لر ااب ما  لدنااد فات  فملاان فهقالت الم اانجٌ  

 فنللن جنللٌف حتىلالفنفك ٌ رع   المنف لتقفر اللاحدج ت لى ايقفى تتحلك

 الصٌند لننبجت من  رف,نن ت لدند ج د لل  مع الفنفك ن لتق ص منلن ك ل
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 .ل كت : نن لت ــ  2

ف ففت  جٌنمن لام ٌ ففلان   ب الفزقٌ   للات ٌلم بنف نقل ن ايكجف ٌرنلمفت الل

جفَ ْلاالكَ  ن ْ َ ا :فً للر  الل ب لالف د لقنلت لا فننللت  فغٌفن لل  ت 
1 

ي نلِ َ ا

ف مان ناند نقل ان ذلاى الجٌات لقلام الفغٌاف تفنباه جمان   مْ لُ ي لنمْ افِ فَ اللْ  عَ مْ  لنَ للْ كُ لْ 

د لقاافف ال االدج ذلٌلاان ن ااى ن  ٌجٌاات ننااد ن َناادْ لَ  ٌاافْ غِ   ل ْ ُكاان تْ ي َماانلِ ف ه لقاانل: َ اا

؟ لفً مْ كُ دْ نْ نَ  نتْ جَ نْ  ٌشْ  ِ ننْ مَ  نلْ ن الحَ ٌَ  ِ نْ  احْ فَ  لمْ ال ٌ د  للمن لصل الجٌت قنل للن: الٌُ 

 بْ َحا بْ نقتا  لام لن تادانب اجنلان لتفناً لا : َحاع زلر مات   ال ٌ د نمنانف ب للا  

 مْ ُلاجْ َ,   كْ ن ْ َماالف   بْ حَ  بْ د  حَ  َ جْ لَ  مْ لُ لفْ ٌُ    لْ ن ْ مَ ف  ال بْ حَ  بْ د  حَ  َ جْ ل لَ الُ لَ قْ   ْ نمَ الف  

ل الفبل نا  لاجب تفدٌاد ن لك ماد فد... فتلن َ جْ لَ  مْ ن ُ لَ   نْ ن ْ مَ الف   بْ حَ  بْ د  حَ  َ جْ لَ 

حكى ل  قصاتلن فنناد ش الفبال ما  ن   جهّ  للن لج د ذقلج للج د فهقجفه الزلر 

ن ٌَلا ِ ً نْ ِكاحْ تَ  ا ْ ً فَ ج ال  افَ ي الْمانلِ المفنج التً ٌحكً ننلن  ً نقتا  مام قانل لا : َ ا

 اهْ ل ف نلت ل : لَ تُ ً نقْ اكِ ً فَ    جَ   ُللْ ٌْ  اهْ فَ  دْ ٌَ ا الل  نلَ ً  فنندا ن زلبلن لقنل للن:  َ تِ نقْ 

مام الت اى ايخ جهقتا  لحكات لا  قصاتلن ماع   ىللَ ج ايُ ف  المَ   ْ ل مَ تُ فْ فَ ن لانْ لٌَ ا قُ نلَ  َ 

لااتلت لزلباانتلم لماان نلح االه جلاان ف نقااب النلاالج لرااف م لنلحااق جلااتلت ن نجاان 

  دٌدا لنن لا حٌنج ل ٌدج.
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                                                                            .الكلفج: القجز اللي ٌصنع فً الجٌتــ  1

 :حكاٌة جازٌة والخرفانـ ـ 7

حنبٌت  من بٌت   فً ٌالم ما  ايٌانم نفاد اللا رن  الازلار  فهفلال فلالل        

ٌ  اا  فااً الناانك فغجتاا  فااً للاا   ن ااى ن  تبتمااع ننااده النلاالج ال االاتً ٌاافٌ  فااً 

ننفلل  ننل  ن ـل ل ـزلار جـ  فت دمت ل م   لج د نللج  كّل لاحادج مانل  تت لاده 

 .ج مل قنفق

ج ز  بَ   ْ ِجنللْ َرنْ  مَ  رلنزف نلت ايللى : لُل َكنْ   
1
  لكْ نُ فْ جَ  ٌفْ دِ نْ 

ندْ ٌ َ مِ  ٌفْ دِ نْ   ْ مْ د قَ جْ حَ   ْ لقنلت المننٌد : مَ 
2
  

 ج ٌزَ كِ فْ  ٌفْ دِ نْ  ٌ ْ ال     ْ لقنلت ايقفى: مَ 

ٌكْ    تَ  ٌفْ دِ نْ  لْ زَ فْ مَ   ْ لايقفى قنلت: مَ 
3
 زْ َلال كلا حتى المفنج اللنج د التً قنلت: نْ  

الَحمااْل  لنبٌااب ْرفُااْل لُرْف َااد ف اانم اللاا رن  جاانلزلار  ف اام تلااترع ايللااى صاانع 

اننجِ الجفنلك م  بزج لاحدج للّمن لـهللن اللا رن  نا  الجفنالك نبنجتا  قن  اد: بَ   عْ ٌَ

جلند ن  اً  ًلَُكحـْل فب  ـلن قندمد  نمن المننٌد ف م تف ج ل ِفٌتالَبز   تْ  ْ ْل   جَ حُ لَكْ 

قد نكل حجد ال م  لّمان  ّماـت جرحنلان  لالمنلماد لّمان لاهللن  ٌ ْ ايقفى مدنٌد ن  الد  

ى َنااجْ تَ ج تَ ٌاازَ كِ فْ  تْ ـفْ ن َ ااَماا َكاانشْ  اللاا رن  ناا  لااجب ناادم لفن لاان ج لااد ن قنلاات: لَهْ 

!  ل كلا ف ا ت كاّل النلالج  غٌاف ن  المافنج اللانج د حم ات فقنفات جاـنقً  ٌ ْ جنل   

لا دُ نَ نَفح ُال لَ  :نَ  ٌف  لن ن ٌل   فال ج  للت انفج لاتلت التاً قنلات للا النللج 

 ف  ت النللج فً الٌلم الملالً  دْ ٌَ زَ تْ  لدْ  ُ ً تْ كِ  لتْ مُ ن تْ  َ دْ حَ ن لَ   ل َ  لقَ ُك  شْ  مْ ـنكُ  َ مْ 
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 الحبم ٌجلج م    ف المننز.ت ٌك: كٌك كجٌف ـــ   3

لحد ن  لفاً لٌ اد للا  الٌالم  نحْ ٌَ الب   تْ نْ د جَ حَ نٌْ من رفحتـ  لـتلت ن ٌل  لج ٌت بَ 

قااد قاافب لف اا, جنتاات تصاانفع  لم الااللدج لحااد ن حتااى  جللدالاانحلاات جااهّ  ٌاالم 

ل  ت حم لن لكن  جنتن لللدا  فن تمت الل نب فا حد الدم   لاقتفجات ما  الجٌات 

  لالتاً جْ َلانْ د المَ جَ َصاالملللدٌ    ف م تبد ايم من تفد ج  القرـف لـلى قَ  جفٌد نكل

الل نب حـتى مر اع الفباف    كننت جنل فب منلن لقد نلٌتلن النللج  لجدنت ت فب

نٌ  نند الل رن  م  لففه  ل لحفال   ف فب الال نب لفافح جللدٌا  للمن ماـن 

دٌاانب لدٌجااد لناانش البمٌااع فااً لاا ندج  لفااً ٌاالم ماا  ايٌاانم ر ااب اللاا رن  ماا  

ن ل نَل اً َمانُ اْ ازلبت  ن  تح ف ل  م,ث ك منت م  نند ن  لان ف انل للان: قُاللٌ ً لَ 

ا َاى مَ ن نَنْ مَ ـلا؟ لْ نُ م   فْ ن مَ مَ لْ لا؟  ن   َى مَ نَحْ  لا؟  َفقفبات قنصادج جٌات ن  لان فنلت ات ن 

ًٌِنامِ  ْ ً دَ الِ لَ قْ  دْ نْ نَ   ْ د مَ  َ ابْ فَ  ي لدِ  ُ ـً تْ كِ  ف نل للن : جنجنلن دٌنب ٌفنى الفنم
1

. 

ناـ   لانللّمن لصا ت ذلاى جٌات ن  لان  لام ت اـه ن  تهكاـل نل ت اـفب  فلاـهللن ذقلت

ًلِ ْ َ نلْ ّتى تَ اللجب  ف نلت: حْ 
2
 َد ن ْ د َلانَباي حَ نلِ :  َ تلنَمد ف نل للن ذقلَ,َ المْ  نتْ مَ الَك ْ  

اْف َى  للّاً مان نَن َاى مَ لا الدَ ن  مَ  فْ ن مَ ْل   ل مَ لَ لا لَ ْ نُ  َى مَ نَلًّ من نَحْ    َدن ْ مَ                                                                                                                                              لَجال لَبْ ن 

فً رفٌق ال لدج مفت جنجنلن لٌنب فلهللن ن  الك منت الم,ث  فهقجفت  جمن قنلا  ل

اا تْ ْنااد جَ َحاانٌْ بَ  َااى ِجٌلاان ٌ ُللُللَاا  ذقلتلاان  ف اانل للاان: نْ  ٌَ  لنقجف اان جنلك ماانت  نحْ اْلِب

امَ  فْ ن نََماً َمال اف نلات لا : نَ  للّمن لص ت ذلاى جٌتلان لاهللن اللا رن  ر جا  .الم,ث لا ن 

ا َى مَ ن نَحْ ً مَ ل   لَ  لتْ المُ  الا فَ ُنا َاى مَ ن نَنْ ً َمال ا  لَ  ْ  َ لا ال ُافْ ن  ً ف انل للان اللا رن  : ج 

ب فاً الرفٌاق  جالٌن ن  للاهللن ذ  كننات قاد الت اـتَفنٌَ قْ  ٌشْ ن ِ مَ  ننٌَ  َ نْ  تْ نْ ي جَ نلِ  َ 

 الل رن  لنلكل ذلى الجفاح ن  ٌنندي فً النـنك قن ,: فهنكفت لل   مم قفر

 

 ً: مّفي جً.ٌنِ مِ  ْ دَ ـ ــ 1
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 ً: تبدل  لً.لِ نلْ  َ  ْ تَ ـ ــ 2

ْل ْغدَ  نتْ مَ  نبْ ٌَ لْ  االبَ  تْ ْناد جَ َحانٌْ   فقفبات بَ  اتْ لالج  امَ تْ  نحْ ٌَ دْ ب 
1
 ٌا ْ   لت الل  اَلا لِ  

ما  ذلاى النانف ...  ف مـن لم لن اللا رن  ل اب فاً ر اب اجنا  لٌانب لقدّ  هْ ـن َ مْ  تْ ُكنْ 

دجَ قن ,: الَ َ,  
2

 اشْ لَ  نفْ ن الَمنْف  قانل اللا رن : الَمالَ ْ  َجْ ٌَ  :ن ؟َقـنَل لَـ  لٌنبلَ ْ  َجْ ٌَ  اشْ لَ   

  ف انل دْ لْ ن  قانل لا : الَ اَلاجْ  َ  ْ ٌَ  اشْ د لَ َجا ْ د  قانل ال َ َجا ْ لا ال َ َ ْ ُجالا ؟ قنل ل  دٌنب: تَ ْ جُ  َ ٌَ 

 اشْ لَ  كْ نفَ الَفاا :  قاانل اللااـ رن َفكْ نلا الَفااُجاا ْ  َ لا ؟ ف اانل: ٌَ ُجاا ْ  َ ٌَ  اشْ لَ  دْ لْ اللاا رن  الَ اا

 ـلشْ ـن ُ ااِناً صاانَلْ  َمان اجْ ل نند اال قانل اللاا رن  :نََناُتافْ لا مَ ُجا ْ  َ لا؟ ف انل لٌاانب: تَ ُجا ْ  َ ٌَ 

ن  ٌَلافِ  دْ َقنَنا ن ِناٌشْ د َمالَْ َ , َجا ًٌِلان نَِجاِنً فِ مْ دّْ  اً ٌْ نَلِا دْ َ, ي لَاجْ نلِ  ف انل لٌانب: َ ا  ْ نٌَ بَ 

لفحل مـع نقت  ذلى نفّ تحكملن امفنج تلامى بنزٌاد فتاف  نقتا  فاً فننٌتلان  

لقد ننبجت بنزٌد جنلفتى لمن فنت  فٌ  م  ايلصنف لايقا,ق نمان  ال ف اد ل اب 

فلبد  ٌقن ل  لج د ن انرفً الجحث ن  نمل  
3
ل  مْ لُ ٌجِ فَ ً ْنالِا مْ لُ ٌِراف انل لا  : نَنْ  

 دْ َ ان َ جْ  مْ كُ دْ نَ ا َ فُلا  ل ب لٌنب جنلن نر لقـد تلاناـد م لام قان ,: نْ نصْ نَ تْ لا نَ ْلدُ لَ ً ٌَ كِ 

ٌانب لل ب  .جدَ لَ فج اللْ ـَ مْ ـد لكَ ننَ جنلر   لهْ دُ ن ْ نَ  نتْ بَ  ْ  لالن   مْ كُ  ْ جَ تْ لا نَ ٌتُ  ِ مْ  ِنٌ ْ ِجً مْ فَ 

ج ما  الازم  لكننات الن انر ت اد  لا  جنلاتمفاف  فاً  الا اللقاـت كنناـت بنزٌااد مادّ 

ننراى لا  الن انر  لقاد نن اد م جهنا  لالف ٌال ب  تجحث نن  فهقجف ن ال ٌخ جهن 

م لم نٌنمن ح  لا  فهمفت بنزٌد قادملن ن  ٌال جلا فاً الجحاث ننا  فاً كاّل مكان   

 ن , م  الن انر ف نم الحفاك جنلجحث حتى لبدلا قرٌ ن
 

ا ٌَ ًْ  لْ َفناندلا قان  ٌ :  ا فَ نلّ

 لنندمن   ن لَ الْ ً فَ ن فِ   بَ نهْ اْل ٌَ  رْ لْ ً لَ ً فِ نل  ٌَ  لا:ن  ُمـم نندُ لَ رْ لْ ً لَ ن فِ   بَ نهْ ٌَ ال ْ 

 

 

 : تندب اجنلن لتلكف نمبنده.دْ ب  مَ تْ  ـــ 1

 د: الّننف.ّ,جَ ال َ ـ ـ 2
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 م.:  الملا ً لايغنننرْ  َ النْ ــ  3

  ُالهْ َ تْ نَ  مْ ن  لَزَ ٌَنا ِ نْ  فْ َكج  تْ لَ  َكتْ لْ  َلا لَهْ  َ : نداف م ف نللا نبَ بَ ن نَ لَ الْ فَ  ًً فِ نل  قنللا: ٌَ 

ج ف  ْلَما  ْ ن َماٌَنا ِ نْ  شْ ٌاتْ دِ ن فَ َما هْ  ف من ت ادملا منا  قانم كاجش جنلادفنع ننا  ف انللا لا : َل 

ان  لقُْ ُتالْللَ ْلٌُ  ٌـفْ ن غِ ا َ فَ ن لْ لمَ  نهْ ٌَ ال ْ  افَ لَى ؟ ف نل للم :قُْ تلا ٌنلًّ لْ لُلْ  ٌَ ً ً ِفان ل الا :

 مْ مكاتْ مْ  َ ً كَ اِنان فَ ـلَ ْلااً فَ ً فِ ل  نٌَ  :لاتُ  ْ ن  لقُ لَ ل ْ فُ ٌف كْ ن غِ لَ رْ لْ ً لَ ن فِ لمَ  نهْ ٌَ ْر ال ْ لْ لَ 

شْ   ف نل للم : منُكمْ 
1
  ف انم دٌانب جالج  كاجش  لجحاـث نا  نلْ َ ا َ تْ ى تَ َتاحْ  ٌ ْ ِحااٌْ فَ  

نند ل قنم جنزع نقمك الجناندق  لن ا ل نانفا ل الاف ال حام  للّمان  الحرب ف م ٌبد 

لْ ْلنن لَمَكنحَ  تْ فْ َكلَ  ,َهْ نْ انتلى م  رلٌ  نندا م ف نللا ل  :نَ 
2
ت ُللُالا:  نهْ ؟ قنل للم: َجا 

للام: د  قانل ٌَ نزْ ن ْلبَ ننَ  َ مْ  لحْ فُ تْ  مْ قنللا ل  : لَزَ   َلاْش لّ لَ  نشْ ْفنَ ٌَ ن  َ ن لَْف,َْ  لمَ نَ حْ فَ 

ل اب القادم ذلاى ْش  لحْ فُ ن ْناَما لشْ اُحاـن فَ   لذَلا َمانُكمْ َ امْ  لحْ فُ نْ  نتْ بَ  ْ لا الن  احُ لَ فَ 

 مْ نَْقَلا لحْ فُ  : بنزٌد لنقجفل ن جمن حدث  فنندت ال اٌخ صانحب الن انر لقنلات لاـ 

 لل اا لا ال لاامد ن ااى ن  تكاال  كااّل ن بااد باانفت ج ااد نبْ ٌَ لْ  دْ ْنااً نَ نَل اا نتْ َباا ْ الن  

لج د ال لمد ندفكات بنزٌاد جاهّ    ج تكل  للٌنب  نمن منبنف قج لن فلً ل  ٌخفَ دْ اللَ 

اللنااد ل ٌاازال قن ماان مااندام دٌاانب ٌم اا   االا ال رٌااع اللن اال ف نماات جتلزٌ اا  ن ااى 

الننك  لتفكت ل  قفلفن لاحدا  ف نم جلجح  لرلٌ  لنك   مع نقتـ   مم ر ب منلان 

نقلت لٌجد الصح  ل اً قب اد   بنزٌدن  تبمع ل  ال ظنم فً صح  لتهقله ذلى 

اممن تحم    لقنلت لبنزٌد: قُ  ٌَ  لشْ ن ُ ْ  َمانلَ َصا ل ْ   قنلاـت للاـن بنزٌاد: ُقا ْ نٌَ ن َبال

 ْ نٌَ بَ 
1

ً   لفً الفد قنلات بنزٌاد فاً النانك: نَل اَظمْ ً لَ ْ لا كِ تُ دْ فَ ً بَ    ً جَ نلِ نَ  ْ مَ  اهْ   فَ 

 ُاللْ قْ ْ فُالا مَ قَ ٌَ  شْ َكاجْ  انَقاد  للّاً نَد  ن نَ  َْفلَ قْ د ٌَ بَ  ْ ا نَ نَد  
2
 لقنمات جبم لام  لنناندتلم  

 فْ مَ ً لَحْ  ِ  ْ ٌج  لٌللدي ٌفنى القٌل ف نل ل : جِ  ذلى لٌنب  للّمن كن  ٌفنى  بنفه

 

 : للتم.شْ مْ نكُ مَ ـ ـ 1
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    .: الجنندقلْ نحَ كَ مْ لَ ـ ـ 2

 صْ نُ ف انل لا  : ْجا  نللََ اد ٌنمُ َ اٌْ ً: لجَ  ِامٌملْ   قنل ل : ِجٌ ْ  ن  قنل ل  : ِجٌعللَ َ ن مُ ٌَ 

ْل  للّمن نند ج  لٌللدي ذلى الداف جدنت ال لدج الحمفاف جنلت  ـب ل اللٌبان  ف انل ْلجُ 

ـد َ اٌْ الجَ  حكاى لا  اجنا  جنلالي حادث  ف انل لا : ِجٌاعْ    لبْ فَ ن لَْ انفُل َ ج  لٌللدي: َ ا

لْ جُ لْ  صْ نُ جْ 
3
ي لَحَ جَ تْ  نهْ جَ   جنصف اإلجال  لفكاب  ا  ل ب ج  لٌللدي لجنع الجٌ دفَ مْ ف 

د نَمامَ ا حْ فَ ندْ دٌنب ال لدج الجٌ نف  التً كننت ممل الحمنم  ف من فنى بنزٌد قنلت: ٌَ 

د ؟ فل ا ت لا  َقصاجد المنلاج ففكاب ن ٌلان لقانل  َ ٌْ الجَ  ج  لل  لٌنب فاَكبْ فَ َرنٌْ 

ل افك ب لان لفاً لٌ اد ا    ؟ ف ج ت جا  بنزٌادً لل   َلّ تِ مْ فْ ً حَ ً تُكلِنً فِ  ِ َ جْ للن: تَ 

لتننلل ال  انف فج اً لٌانب ٌكادد فاً ال ظام  لبنزٌاد ت حاك فاً ال صا د ف انل للان 

ف نلات لا   .ٌكْ ِحا ّْ ال   َ ْما عْ جَ ْ اٌَ  نَما دَ اْلَ صا ْ   َ ْما عْ جَ ن ْ انَلّاً َما ٌكْ حِ الادَ  مْ دٌانب : الََلا

ً ً ِفااِكاف انل للان دٌانب: فَ  َظامْ لَ ْ   َ ْما عْ جَ ْ ان ٌَ َما مْ الْ حَ   َ مْ  عْ جَ ن  ْ ً مَ نَل   مْ بنزٌد : اْللَ 

 ْ  َ َغفْ 
4
نا   لفحل ذلى نفّ ج ٌدج لتفكلن حنم,  لج د مدج رلٌ د نند ٌجحاث 

نا  ٌ تافب ٌجنانت ٌ  اج  ف مان فنج اّ التبلالـ  جٌ  نافش بنزٌاد لباد  اجنت  لفً

ن نَنَ ؟ قنلت ل : مْ ن ُ  َ مْ  ٌشْ تِ جْ فَ  ْ نمَ  لاحدج  لّمن اقتـفب منـلن لهللن: لَهْ  منل  ففف  ذلّ 

 َفَ ج َلان  لل جات  ندْ ٌَ امِ   ْ َما  لمان بنزٌاد منتَقاـنفْ  لدْ نفُ ْلجَ   َ مْ  نفْ قَ ن ٌْ   مَ بْ نلٌَ  ًنجِ 

لقفبت المنتن  فً   ْ َجنَجنـٌفُكـلْ  غِ ـن ٌْ ف نلت للن:  َلا مَ  جلل   تلنذلى نُملن فهقجف

 .ر ج  لننش البمٌع فً ل ندج ل ننف

 

 بنٌ : ن جل.ــ  1

 اإلجل.مق لل: صفٌف ـ ـ2

 الجل: اإلجل.ــ  3

   .غف  : حنلــ  4
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 .سنة، حاسً ماماش 61الراوٌة: ب عائشة، رّبة بٌت،                      

 حمد الهالٌلً:  ــ8

 مْ َظا نْ َ, ْجا مْ َحالْ لْ  فْ ْ ا نَ َ, ْجا فْ َماتْ  لْ نُكال ال ٌَ  ادْ ً زَ  ِامَ  دْ اَحالَ   ْ نٌَ ي َكافِ كْ جَ   ْ نلَ قَ        

 دْ َمااحْ  ن ْ َكاالْ  صْ َ, ا ْقااف  َجاا شْ نفْ نَ اامَ  لْ اقَ ل اال الااد   ادْ ً زَ   اامَ   ل لفْ ُ اا قْ َ, ْجاا ٌكْ ِفاافْ لَ 

ٌِالا نْ  ُ مْ ً َلاِكا كْ مْ ً الَ اي كِ لِ  َ ٌْ  ٌ ْ ً الزِ فِ  ٌ ْ  ِ لا مْ ً  َ  ِ ٌْ َ, لْ لَ   لافْ الادُ  عْ نْ ن َتاَلا  نْ  

 دْ ْ اجَ ْ  َماً  ِاٌْ َ, لْ لَ د َمالا حْ لفُ ُ ا  نْ ٌٌِ غْ نن َجااَنان فَ َلاللْ لُ نلاتلت لقَ ـلا لاُحافَ  لهْ لفُ  ُ ٌْ  ْجَفنلْ 

 لفْ ق ُ  ْ َ, جْ  ٌكْ فِ فْ  لْ كُ ننت تَ نٌن حمد ٌن كجدي  ل  تْ نلَ ً لقَ  ِ ٌْ َ, لْ د لَ ْـ مَ حْ لَ لـتلت  تْ احَ فَ 

الفكافج دق ات  ينلِ لل حماد َ ا ٌ ْ ً فِ د لِ نَ جَ   ْ مَ  اشْ لَ  مْ ظَ جـ, نْ  مْ حَ للْ  فْ  َ ج, نْ  فْ مَ لتْ 

فْ  ْ التمااف جاانل َ  لْ نُكااً نَ نغِ لا َجااننُ َتااج ااد قاانل ل قدامااـد نْ ْ  َماالا اُلاافااً فَ 
1
 ٌكْ فِ لالاافْ  

لااتلت ن اافب  لا ُ تْ نَقاا صْ   اا قَ َ, ْكاالا القدامااـد ل ُ تْ نجَ ً َبااْكاا مْ ظَ جاانل ْ  مْ َحاالا للْ لفُ ُ ااج ْ 

نانك تفناً  نفْ ا لكاـن  فاً الادلاف نافك َ افَ َجا نفْ َ ا فْ َلاكَ لا تْ نفُ كَ د لْ مَ ظْ ل َ   ْ ٌلِ لَ جْ 

اا لهْ فُ نَ االا ننُ َتاا دْ لْ َ اال لاافر لْ  افَ َجاا رْ فَ ْقاا  ْ رَ ْ االتَ   كْ مْ ً الَ ااي ِكاالِ ْ ااٌَ  ٌ ْ  ِاامْ  نكْ الن 

امَ  ـنلْ ن  لَ تْ لٌَ  ـلهْ  ُ تْ  َ ٌَ  نلْ فَ جْ لا لَ ن  لا مَ نفُ غَ  ً قنللان: "  ِاٌْ َ, لْ لَ  دْ َمالاتلت نناد حْ  تْ اَحالا فَ ن 

شْ قَ نْ   ْ لَ َ, ً  ْ ٌنِ رِ انْ 
2
 دْ َماحْ  نفْ لتلت :" رَ د " قنت لا  َ جْ  لَ َ, د لنقفر نْ  َ ـجْ  لَ ـَ, نْ  

اامْ جَ  لْ َ, ْ اا نتْ َنااى جْ  َااج نْ زَ نٌْ َفاا نحْ َماافْ لَ  تْ نٌَ فَ ْ اا احْ دَ فَ  نبْ ً ت االل َباا ِااٌْ َ, لْ لَ  اافَ  نجْ ٌَ ٌَ د "   ا

تْ اَحاافَ 
3
االِ   االِ  نتْ َباالْ  نمْ ٌَ ااً جَ  ِااٌْ َ, لْ لَ  ـدْ َمااـى حْ لَاالَ  ـنمْ ٌَ   لقاانل  ابْ فَ ْ اال د  َااكْ نمَ  َل  لْ ر 

اان مْ ٌَلاا ِ نْ  احْ دَ ي قااـنت لا :فَ ـلِ َ اا احْ د  فَ  ل ْ كُ ْ اا :لااتلتل اامْ لَ  نلْ َجاابْ  نتْ ٌَ  ٌاا ْ لِ  الْ لَ ْغاا نجْ ٌَ

ٌْ ِااً  دْ َمااحْ  ن ْ َكاالْ  دْ َ,  ْجااَ, ْقاالَ  دْ َ, ْجاا فْ َماانْ   دْ َ,  ْجااَ, ْقاالَ  دْ َ, ْجاا فْ َماان نناات؟ نْ لَ  ْ لَصااتُ  لَْلَ,

 دلنَ  ُ  َ   ْ لا جَ جُ صنحْ ـً لْ  ِ ٌْ َ, لْ لَ  دْ مَ د فاح حْ  جْ  مَ ند ـلَ  ُ  َ   ْ جَ  لهْ م  لَ نْحُجل ص

 

  ال  ف: نلاج التمف.ــ ـ 1

 نقش: ندقل.ـــ  2
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 . فاحت: ل جتـــ  3

َحْلُلل  لقانل اتْ فَ بْ َ ا لرْ زُ  ٌا ْ فِ  عْ فَ زْ  ً ِاٌْ َ, لْ لَ  دْ مَ حْ  ٌ ْ فِ  نلْ  َ لً مْ  لمْ ٌُ للْ  احْ دَ ى فَ  َ نْ ٌْ

لشْ لُ ـلَ ن ْنان َمااَنافَ    َل َمانُتلاج اد نانمٌ ل تْ فاَ بْ الَ ا لْ نلا َ ا ُ لم: اْلال
1 

لا نفُ َ الل قْ 

 َ, نْ  نلْ ً بَ ج د كِ ْ  مَ  دْ َ, ل جَ َ,ْ قْ ل دْ َ, ل جْ فُ مْ نَ  دْ َ, جْ  لْ ُ, قْ ل دْ َ, ل جْ فُ مْ نَ  ل  ُ بْ فْ ن نَ انَ فَ 

 ا ف ن ً د ِكاَ اد تانع فَ ـرَ ْ ان   جمَ  َ فْ  َ فاً ْ ا رْ َ امْ ا تَ فَ مْ  ٌ ْ فِ  ل ْ ٌرُ لا ل ِ  ُ صْ لَ  دْ َ, جْ 

 تْ الَانزَ لم: مَ ل قنلت احْ دَ للـن: ننـت فَ ا ن قنللٌلَ  ِ بْ فَ  نعْ جَ ل جصْ مُ كْ حَ لتَ  ٌ ْ فِ  فْ فَ  ْ رلٌل تَ 

 احْ دَ فَ  تْ الَازَ ننمال قانللا: مَ  نعْ د َتاٌَ الا فِ لُ لْ نَرا  نْ لْ َمانْ  نلْ  َ حتى لْ  نلْ  َ مْ  لْ ن َ   مْ احْ دَ فَ 

ل ادُ زَ  احْ دَ فَ  تْ الَازَ ننحال قانللا: مَ  نعْ ـد تَ ٌ َ لا فِ لُ ـنلْ رَ النحل نْ  نلْ  َ لْ  نلْ  َ مْ  نلْ  َ ل مْ ادُ زَ 

فداح لصا لا   جحمان نا نلْ َ امْ  نلْ َ ال مْ ادُ ج زَ فَ  ْ ا  َ انلْ َحانَ  فْ لَ َ, حْ لَ  نلْ  َ لْ  نلْ  َ مْ  نلْ  َ مْ 

ا لمل قنلت احْ دَ فَ  نعْ صٌفد تَ للُ  نلْ  َ للاد لْ ا دْ احَ نند لَ  ٌَ    نفْ َباحْ لَ  ٌ ْ دِ نْناً قَ نلِ اللصاٌفد: 

 ْ نَلاقَ  اشْ   قنللن  ال : لَ نتْ جَ نْ   ْ ادَ لَ بْ  رْ ف  ت  لَ ـنْ لَ ت لمْ ْـ جَ فْ غَ  كْ مْ ال َ 
2
ا لفْ  ُاكْ ف ْ   ن ٌَ

 احْ دَ للصااٌفد ننااد فَ  تْ اَحاافَ  لفْ ُ اانْ  لْ َرااتْ   ْ َل ً لااَ, للِ ً قُاالِحاا  فُ  لفْ  ُااحَ لْ  فْ نفَ َنااقْ 

 تْ  ْ مَ ً ْلال انا لَ ً َ ا ِاٌْ َ, لْ لَ  دْ َمال  حْ لفُ ُ اً تْ ِبان لحكنٌاد ر جاـت  منلان فداح ٌْ لَ  ْ نتَ كَ لحْ 

نلْ نَ افَ لا تْ نحُ َرا لَصانْحُجل ال ن لَ نفْ لَ ا تْ  َاً رَ لا ِكالفُ ُ انْ  تْ ٌجِ لحَ  ٌ ْ  ِ نْ 
3
مادج ما,ث  

ً : نقرجا  ما   ِاٌْ َ, لْ لَ  دْ َمالان حْ ل قانل  ْ َراً فْ ْكا لشْ ُنارْ ـن فَ ن لف  ل مـن فاقـدٌ  َما

ملاف  ال  اشْ :جنجن ن ملف فداح غانلً قانللا حماد: لَ  ل    قرجلن م  جنجن ن قنللٌْ نِ مَ 

ّْ ُنا نَ  ّْ فْ لَا ينلِ َ ا تْ فْ : َ ا ل  فداح ؟ قنل  دْ َماحْ لا   د قانللَقافُ حْ ن مَ نَ ا َ  ْ نَ  نحْ جَ ْصا ل

ا لْ  َ ْ ا احْ فَ ـن ٌَ  ِ :نْ   نلْ د َباٌَحاالفِ  فْ لَاَ, لا الحْ مُ ً َ اِكا لفْ  ُاحَ لْ  نعْ َتا فْ  َ ْ ا فْ َقاف لجَ نْ الن 

   قف  ق ر   فر ل  زاد دلقَ فُ حْ مَ  ّْ فْ لَ  نلْ  َ لْ  نحْ جَ   صْ  ّْ فْ لَ   ٌ ْ لِ لَ لا لْ ننُ كَ  ٌ ْ منِ 

 

 مننلللش: ل نفبع.ــ  1

 قنل : فمن .ــ  2
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 تفن نل: نغمً ن ٌلم.ــ  3

ٌ ْ زِ لفُ ْفاا  مَ مْ ن ُ َ اا ْ الصااجنح نَ لاا :  ق اار ل ماا  مااع ال اا ٌف   لقاانل 
1
لا دُ ْحاالَ   ْ ْماال َ  

جقاف جفٌ اد النمال بانف النمال لفافز للالا ال ما  فاً  لا  فاح حماددُ ْحاف لَ  ٌْ ـِ لالْ ا

فداح   ْ لَا دْ َماجنجن ان :نْ ل    فر  قف قنل  ل ج د زادْ  مَ د  ٌلَ د   لال  ٌف فً بِ ٌلَ بِ 

جصاا 
2
ااَلاالحْ  ُ نْ   ٌَ ن  ااً فداح قجاال حمااد َلااٌتْ  ِ ننقااد   ك لاان ملاافبد للااً لْ  نتْ ـن جااٌ  م

حمااد  نفْ ـن فداح  َحااٌَلاافِ  حْ َل  نشْ لَ لْ دَ َ ااد مَ اَجاافَ بْ ج مَ دَ ْحااننقااد لَ  مْ َكااحْ   لل,ٌ ااً ال اافر

ى َتات  حْ قنْ نَ الن   ,َ نْ  افْ النحل   دَ ن نحل بَ  نعْ تَ نْ  ٌشْ جفِ  فْ قَ جَ  مْ كَ حْ  ٌفْ دِ ٌْ  نشْ ٌفَ لل,ٌ ً كِ 

ي  اً فداح لِ لام حماد لل,ٌ اً :َ ال لصل لننقد المبفاجد   لص لا فاً فقجتلان قانل

ج اد فاً َماْ   دْ َ, ل ْجافُ ْما َ لٌَ  دْ َ, ْجا ٌالْ  ِ قْ ٌَ ل دْ َ, ل ْجافُ ْما َ لٌَ  دْ َ, ْجا ٌلْ  ِ قْ ٌَ   صْ َ, ن لقْ ٌلَ دِ نَ 

ن َمااا :صااانحجل جااا    ل اااد لااا  فداح   قااانل لفْ ُ ااان حماااد لل,ٌ اااً ٌْ الرفٌاااق   َبااا

نشْ لَ لفْ  ُ تْ 
3
ي   ـلِ ا َ افَ ْماحماد لل,ٌ اً :لَ لا   ن قانلَناتْ ندَ ي نَ لِ َ ا افْ لَ لا ل دُ  ُ صْ لَ ى نَ تَ حْ  

نَلالْ زَ  َ   نلَ لفْ  ُ نْ  نبْ حَ  لدْ نفُ ن جنلجَ لَ ٌتْ ً دِ نل  
4
احَ لْ   ٌَ   ْ نٌَ ن َراَلامْ فَ  نفْ  اً   َ ا تْ كَ حْ َ ا  ْ ن

 .ٌقْ فِ فً الرَ  تْ نتَ  ً مَ  تْ نحَ   رَ  نحْ ن رَ مَ  ـ ْ مَ فَ  ن ْ ل كَ لُ  فداح ْ, ظَ  نلن: مَ ل قنل

 

 سنة ، متقاعدة، بالفودار. 57الراوٌة: ك الزهرة،                          

 

 

 

 مففلزٌ : منفص ٌ   كّل ن ى حدا.ـ ـ 1

 جّص : لك .ـ ـ 2

 منت لفلنش: ل تفا ن.ـ ـ 3
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  زللن: نزع ننلن.ـ ـ 4

 جحا وصاحبو: ــ 9

منِبٌت   ٌحكى نَ   فب,ً م للفا جلكن   لفرنت  ٌادنى بحان  ن اد ف ننان  حنِبٌت 

امع صدٌق ل  َف انل لا : ال   ٌَ ان فَ ٌَنافِ   ْ جَ فْ  اً  ٌَ احْ ً لَ ِحانَ ٌْ   ْ ا لا  لكا  جُ نحْ َصا ,ََغمْ د لْ اٌَ

بحن قلف الف ن  فكن   ل م  لتنزع لحٌت  ل لافج   للّمن نند ذلى المنازل قانل 

؟ ٌشْ ننِ بحن لل  مَ لزلبت : نَنن 
1

 شْ اَ ل  َفْ قْ نَ   ْ اٌَ اِنً فَ قنلت: نَنت بحن !  قنل للن: فَ 

لاُ افْ  َ ن نَ ن صنحِجً  لحكى للن ال صد مم قانل للان: نََناٌَ فِ  افْ دَ 
2
 ,َيْ ننات نَْما ا لدَ لَ َْفا 

ن ا َمادَ ْفاً الْ ِبٌِجا  ْ  ُلْلاِجً نَنْ نحْ ً َصاِباٌْ ً لِكا  ْ تَ جْ قَ  َى فَ نْ  ٌ ْ ٌفِ لدِ   مْ اْ  دَ فَ صْ  َلا اْلمَ 

ٌشْ ل ِ نُ تْ 
3

ً اْ  لِكافَ ْصاالمَ   ْ لناْلجَ   ْ َتاحْ ً ْلجَ لحِ فُ  ٌفْ دِ ْلملك  لانْ  نِبٌب   نَنن نفلح

ل ب بحن لفبع جفف د صدٌ   للّمان   ادَ ً ِبٌِجً لَفْ لحِ ً لفُ ل ِ ن نُ صَ جنل ْ   ْ جَ فْ  َ نَ 

ن َمانِنً نب ل  قنم بحن لزلبت  جهداف ندلاف من ن ى نكمل لب .ف نل ل  صدٌ  : لنَنَ 

ٌ ْ  ِ ن قْ لَ لْ نْ ً فَ تِ فْ مَ 
4

احْ َصاي لَ ْ لِ ً  َ ٌ ِ رِ   نَنْ   نهْ َراا  َفهَنْ فَ ن لَْماٌَلاجِ   َاعْ قْ نَ  نهْ د َجاِفٌَ ن الل 

 تْ ن  َفهَجااَ اان لَ ْ ِجٌْ َنااٌلننااد ل اانب الفباال ذلااى جٌتاا  قاانل لزلبتاا : بِ   بحاان ال صاان

جنل صان للام تانلّ  فاتفّر  الفبال جاهّ  بحان قاد  جلنالزلبُد  َفَلجحلن مم نقل ٌ ف

ا رْ فَ َقانْ  ِناٌ ْ ً مْ  ِاقَ لنْ  ْقجافْ  فْ َفاحْ لفً الفد قنل بحن لزلبتا : نَ   لقف من  ً ي لِكادِ ٌَ

  للَا ْ ً ٌْ ي لكِ دِ ً ٌَ ً فْ  ِ ٌلْ رِ لانْ  ٌدْ دِ ً حْ ٌ ِ مِ حَ  ج د  مل  نتْ ٌ ُلا مَ ً قُللِ جِ نحْ ً صَ بِ ٌْ 

 صدٌق بحن لكً ٌ ت   ف نلت ل  الزلبد: منت بحن بنف  ٌ ْ  ِ قْ دَ  فْ َ جَ ال لفْ  ُ نْ  لْ قَ دْ نَ 

 

 : لَلت ِنٌشْ نِ مَ  ــ 1

 لنَدنله ل : ننزم  ُ فْ  َ نَ  ــ 2 

 : لَتنل ًٌشْ ل ِ نُ ن تْ مَ  ــ 3

   . مرج د : ننصٌد لَغٌفٌ ْ  ِ ن قْ لَ لْ نْ فَ  ـــ 4
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ال جاف  ف نل للن:  ٌن ن لفُلا َقجفل فهقلت  الزلبد ذلى ال جاف لنقال الفبال ٌحفاف فاً

لنندمن  قْ فَ حْ ج ٌَ فَ ً اآلقْ لفِ   قْ فَ حْ ن ٌَ ٌَ نْ ْل َفنلدَ لبحن ٌحفق  جنلحدٌد  ف نل : ّلا الفابَ 

لصل ذلٌ  ل    فً كٌك لٌفمٌ  فً الجحف  ل من فً الرفٌق ذلى الجحاف نراش 

الفبل فال ب لٌ افب لتاف  الكاٌك فالق الحمانف  لامع بحان فانٌان جانل فب منا  

ف انل لاا   كْ ْنالل  نَ   ْ قتفب منا  الفاناً لقانل لا : َبافهقال ٌتاهلم جصالت مفتفاع  فان

ٌٌِِنادَ  مْ اَ اج ؟ فهبنجا  بحان: فَ َكنفَ َفنلْ ا ا ْ فَ  هْ َل ف انل الفاناً لْ  كْ ْنابحان: نَ  ًا
1

 جْ لَْ َحا 

 ْ تَ ,َصْ ً جْ فِ  لحْ فُ ٌِنً ننْ     قنل الفانً: قَ  لحْ فُ انْ  نبْ حَ  ِنٌشْ نِ لمَ 
2

 ننَ مْ  َ نفَ   قنل بحن: تْ 

الكٌك لنقل بحن الن نر لنند ذلى قفٌت   لفبع صانحج  ج اد ن  دقل الفانً فً 

ا ٌَ  ن ْ فمى لل  الفانً فً الجحف فً الفد قفر بحن لٌفنى فف ه صدٌ   ف نل ل  : 

ً  لَِجانُ ن لنََنا نُْر َابْ  :ًلا قانل م َا ْ  ٌاتْ ْل ِ  فْ حَ ْف َجْ  ًنِ تْ ً لُحْ كِ : نف نل ل  بح فْ حَ ْف َجْ   ْ تَ لُحْ 

ٌِناً نلَاد نَد  نَمَ  :ف نل ل  صانحج  .ل الن بنتنلُ ً  َ ٌنِ رِ  ْ لٌَ  فْ حَ ِنً م َجْ بْ فَ قَ ل ٌْ نُ مَ  تْ ْر َجْ 

  فل    بحن فً كٌك مّم فمنه فً الجحف لتق ص من  ذلى ايجد.فْ حَ ِنً ْف َجْ للُلحْ 

 سنة، دبدابة. 43الراوي: ت محمد، معلّم، 

 

 

 

 

 

 

 ً:  قلٌننً.ٌنِ اٌِ دَ ــ  1

 : مكنن . ْ تَ صْ َ, فً جْ ــ  2
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 حدٌدوان والغولة: ــ 11

 ـًِبا  تْ ابْ فَ التْ  نعْ تَ د نْ ٌَ جِ فْ لا قَ للُ زُ دَ ٌْ ً  ِ مْ ً ٌَ ي ال ِ فِ اِ فَ لْ  عْ جْ ل لَ دُ نْ نَ  لْ ابَ الفَ  دْ احَ لَ     

ً غ جااـت اِنااٌ االل فَ ٌم ااً ٌم ااً  زٌااد ٌبااًف المااننًٌل  االا ايلل   ُ نكْ د َتااللَااالفُ 

ااجِ فْ ـل قَ للُاازُ دَ ٌْ  ـلا للُاازُ دَ ٌْ لا لالمنلااث ٌم ااً ٌم ااً  ُ كْ ند َتااللَااالفُ  قْ َحاا ْ تَ  ٌكْ الااد   نعْ َتااد نْ ٌَ

ا لا الفاجاع ٌم اً ٌم اً تباًِ  ُ كْ ند َتاللَاً الفُ ِباتْ  فْ َباع الحْ ـنْ تَ ـد نْ ٌَ جِ فْ قَ  اجِ فْ لا قَ للُ زُ دَ ٌْ د ٌَ

اجِ فْ لا قَ للُ زُ دَ ٌْ لا  القنمك ٌم ً ٌم ً  ُ كْ ند تَ للَ الفُ  ًبِ تْ  ٌ ْ الرِ  نعْ تَ نْ   بْ َراالحْ  نعْ َتاد نْ ٌَ

اجِ فْ لا قَ للُ زُ دَ ٌْ لا  اللندك ٌم ً ٌم ً ٌ لل غ جت  ُ كْ نـتَ  دللَ الفُ  ًبِ تْ   غْ ننَ الْلا نعْ َتاد نْ ٌَ

اجِ فْ ل قَ للُاافُ لا لاللنجع لمله حدٌدا  دَ تُ َ, كْ )الح فد ( لص ت الفللـد   ٌادْ دِ الحْ  نعْ َتاد نْ ٌَ

شْ تْ َماابْ ماان نَ 
1
ٌ لل ٌفدِ ْتاا اشْ لَ  نتْ َ اانلْ مَ   ٌاا ْ نلِ لا الفللااد  َ لُ ٌفْ دِ ْتاا نهْ ٌَفاالا  كِ  ُ كْ نالفللااد َتاا 

ٌااـلْ  ِ لْ لا نَ لُحاافُ نْ  :ل فللااد
2

لا ننُ َتاانْ  بْ فَ ْ االَ  شْ ْ اارَ  َ   ل اال ماان ٌْ بْ فَ ْ االا لَ ُ اارْ  َ ن نْ َلااللْ  ُ ٌْ   

ى المانف مافلي  لالفللاد َ ا ْ د تَ للَ الفُ  لحْ فُ تْ ن المـنف لَ ٌ ْ لِ فَ ً لٌْ  ِ لْ ٌفلح ٌَ  عْ رَ  َ ل ً تْ 

  :لاا تلاان  فاحاات ل ماادجف قنَلااننْ تَ  فْ َلااالظْ  حْ فَ ـْبااتَ ننااد ن داجااد ٌفكااب ن ٌلاان حتااى ٌَ 

  ا ْ ٌادَ دِ ً حْ مِ كْ حَ تَ  نشْ الداجد جَ  فْ لَ ظْ لَ  تْ فْ ي الزَ ٌفِ قنللن المدجف: دِ  ٌفْ ن التِ ٌَ فِ  افْ حدٌدا  دَ 

لاان ل لا الفللااد: لل قاانلنتُ َمااكْ فاالق الداجااد للصااـق فٌلااـن لحَ  بْ َكاا  فْ تْ ْفاالا الزَ  ُااتْ افَ لدَ 

 ًٌنِ لِ فْ ن قَ ننَ نَ نن ٌٌَ ً فِ  ِ نكْ تَ  احْ فَ  اشْ لَ  :حدٌدا 
3
ً ن ٌان ِ افْ نَ لما  ج اد  من ْ ـَ لْ نَ  ـنشْ جَ 

جلفْ مُ رْ ً المَ ل فِ نتُ مَ قنلت   للت فْ 
4
   ْ مْ ٌد لال َ مِ ج لاللْ دَ نفْ د الجَ ٌنَ مِ لا فنلرُ ٌ ُ رِ  ْ لتَ  

 

 : لم تلترع.شْ تْ مْ بَ ننَ مَ ـ ـ 1

 ٌ .: نهتً جنلمنف م  ال ٌلْ  ِ لْ نَ ــ  2

 ً: نر مٌنً.ٌنِ ّفلِ قَ ــ  3

 ج: حففج ٌقّز  فٌلن ال م  لال  ٌف.لفَ مُ رْ المَ ــ  4
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ً قنلتا   لبانف النلانف ِ افْ  َ ً تَ لحِ فُ تْ  نشْ جَ  امْ زَ الفْ   ْ لَ  دْ مَ نْ  ن ْ مَ لْ نَ  نفْ لَ لن نْ ل لقنل

 ناتد ل ً نلفج لل قنل ل فللد نَ لتَ  ُ حْ ن جَ لَ مْ ن الْ لَ تْ نْ ن جَ  َ دْ نْ لنَ  امْ زَ الفْ  ٌ ْ ن فِ لَ لَ  دَ ً مَ ال   

قاانل حدٌاادا    ااً تْ اَحاافَ  تْ َل ً   لَ نِ حْ جَ لْ َتاا  ْ َتاانْ ً جَ  ِاا  لقَ   ْ َتاانَل ً قَ ِ اافْ نَ ً لِحاافُ 

لكْ ً المُ ٌنِ رِ نْ  :لجح لتد
1
ٌا  جِ   ْ َجالالْ  لكْ المُ  مْ كَ حْ  َل ل   لَ َلَ ـً لَ ن ِ   مَ نْ كَ لَ  لفْ  ُ نْ  

شْ الَ ا كْ جَ اْلان لَ لَ اْلان فَ َلانلْ حَ جح لتد لرٌجلان ج اد مان نَ 
2
لا افُ لدَ  ن َ فْ  َ ى ْ اَحان لنَ َلاننْ تَ  

د َصااَ,   لل حدٌااـدا  فااً جْ  الْ دَ َفااتْ ٌَ  نشْ د َجااللَاالالفُ  تْ قاانَل لا الَ  ُ ْصاالا لَ ُلااافَ  ىَ  اانَ 

 لفْ  ُاحَ  ـنعْ َتاى نْ  َاال ْ  لفْ ُ انْ  لحْ فُ ْنانٌمان ننرٌناً المفتانح  :جح لتد جنت الفللد لقنل

انْ جَ   ْ ٌنلِ َكاً لَ بِ لْ َحا بًِ لْ َحا ٌرْ َ اى لٌْ  َاال ْ  لقْ فُا عْ  َ رْ   ل لفْ  ُ حَ   ْ جَ    ْ ٌْ َ ال لْ لُحافُ  مْ لُ تْ ٌَ

ً لنِ  ُاتْ  َ ل تَ ُجاحَ ً تْ لا ال  ااُحالَ فْ  لام:ل لا قانلجُ ندْ َناتْ ٌَ  لْ َل ال الفج  لْ   ْ ٌْ لا ال َ ٌجُ صِ تْ  كْ ٌ ِ التَ 

الا فْ  ُاقْ دَ ل لْ ٌفِ بْ لا احُ لَ فْ ً لنِ قُ فْ حَ تَ  نشْ ى جَ  ـِ ـى ال ْ  َ نْ  لهْ فُ لْ دَ لْ  بْ رَ حْ ل لَ مُ لَ   لْ َل ن   لَ ٌَ

   . دللَ فُ لال تْ نَل لا القَ نتُ ى لمَ  ِ فنل ْ  نلمَ ل  ُ  ُ قْ دَ 

                                      

 سنة، سٌدي لخضر . 54الراوٌة: خ حسنٌة، ربة بت،                        
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 الحطاب: ــ 11

 ـمْ ُلاٌ ِ نْ  ٌاـبْ بِ ل حمانف لحماـنفج  ٌْ دُ نْ الحرنب ملكٌ  ف ٌف   نَ  دْ احَ لَ  ن ْ ي كَ فِ كْ جَ     

ال ابفج  نعْ   ق اد تحات الظال َتا بْ  َاحتاى غْ  افْ ز  َجا بْ رَ لفً لاحد النلنف حْ  بْ رَ حْ لَ 

لا ُ نجْ  َ تْ   ٌَ  نشْ نَ حْ  لرْ زُ  نفْ ٌفتنح حتى  َ 
1
ج اـد     لما ّْ ٌَ ْجا فْ ُقالَل  لْ َحاكْ  دْ اَحالَ  

ّْ    االا نمااف ن ااى الحراانب َناا ّْ ٌَ ْجاالَ  شْ نَ ن ااى الْحاا لْ َحااكْ تف ااـب لَ   شْ نَ الْحاا بْ فَ ْ اا ن

  دقال فا لا جا  ى الحرانبلَ ج اد َلا    لما ٌادْ  ِ جَ  نفْ دقل فً غَ  ّْ ٌَ جْ للَ  بْ فَ  ْ  لْ حَ كْ لَ 

 :  ان جٌلمع الرفل ٌ لل ي نندمن ل فٌلم  قنصد  تَ لَ بل لرفل   جَ ف  من لقفر

 نشْ َجاا ٌ ْ كِ ْلاامَ  بْ نٌَ ا الَ االَ ل َ ااوُ نفْ َكااتْ  مْ زَ   َل   ْ َ, ْفاا دْ ْلاالَ   ْ ً َمااِناا ْ نَ ً مْ ال اا لْ اَباا اال الفَ 

لادلاف  لمام  ل ُاقْ ج اد دَ   لما نهْ  َ مْ  فْ دَ  ـدم ايب م  الحرنب ل ْ تل  ٌتُ  ِ  ْ لَ   ْ لَ حَ تْ تَ 

 نهْ َ اى مْ  َا  لفاح لقَ  ٌا ْ بِ ى نْ تَ حْ  ٌ ْ  ِ نْ  تْ فْ دَ ً قْ ال   ًفْ ْـ   ال َ  تْ ٌفِ جْ  اشْ لَ  زْ  َ  ل : قنل

دْ فَ فْ ن تَ مَ  كْ جَ حَ   قنل ل :الرفل
2
 لدْ ُ اتْ  نشْ ً َجاِماً فَ ً ِفا ِاقْ زَ جْ ل للُ ً قُ بِ ـً ٌْ ـل   لكِ الُ لَ  

ال لا :   فبع ايب لقان نتْ انَ لَ ٌَ الحَ  نعْ د تَ فَ ال    مْ لَ فْ تَ   دْ َفافْ تَ  نشْ ى َجانَ تَ ْلاتَ  اشْ لَ  لْ اَبان فَ ٌَ

 مْ تَ كْ تَ  مْ زَ  ل : َل  رْ فْ  َ  ٌ ْ  ِ نْ  رْ فَ لا ْ  بْ  َ رْ  اشْ ـى لَ  َ لا نْ  ُ  ْ افَ للَ  لْ ابَ الفَ  لْ جَ قْ    ْ تَ نبْ حَ 

ج د   ذنلن  ملمـن كن    قجل الحرنب جللا ال فر   لمى تَ حْ لٌ  جِ  لحْ جُ   لمن تْ اللف

ا بْ فَ لْ ا نقْ مام َفا نشْ ـن َكاَما ٌ ْ لِ َ ا افْ ى الاد   َ لْ  اهْ فَ لْ  افْ ى   لدَ  َ مْ  احْ فَ  ل لقانل ننان دُ ٌَ

الحمانفج  ج للانق لحمانف لٌازَ ف لِ ٌاْـ غِ  شْ ٌاتْ ف ٌف نملت ف ٌف   لصا ت ل كناز لمان دِ 

 مْ ا ُ لَ ْحالجَ  ٌ ْ لمِ ُلا ْ د فٌلن فجـع رفق مَ صَ َ, جْ لَ  دْ احَ لَ لْ  قْ حَ  داف لفً الرفٌق لْ للفبع 

 لفْ ل: ُ اجُ نحْ ل لتك م لاحاـد ماـنلم لقانل لَصافُ دْ لَ للم لم ٌَ  لفْ ٌُ رْ  لرْ  بفج فٌلن زُ 

 نهْ  َ ً مْ ل  ل لال   ُ نكْ ٌَ  دْ ـٌْ صَ ٌـ  ْقِ َ, ٌْ  ـدنَ ٌمْ ي الرفٌق لِ دِ ٌَ  ن ْ ل كَ لُ  ٌ ْ كِ لْ ا مَ لَ  َ  بْ نٌَ ال َ 

 

 ل: ٌت نفكل . ُ نجْ  َ تْ ٌَ ـ ــ 1

 : تحمل.دْ فَ فْ تَ ـ ــ 2
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 نعْ د َتانَ ٌمْ د لِ لَ ٌى البِ  َ ل نْ ننُ تَ  ابْ لَ الدّْ  فْ صَ حْ لٌَ  عْ نَ مْ ل ٌَ ا ُ ى فَ فَ ٌلْ ي الرفٌق لِ د  لذلا ٌَ 

ل للُ دْ َجابْ ٌَ  لحْ فُ ـً ٌْ ـل فـً ايفّ لكِ  ُ بْ حمنف لتدقل فَ الى لمم ٌ مف فَ ٌلْ الرفٌق لِ 

ٌافْ ى زِ َ ا ْ د ٌَ َصاَ, لجْ  ٌ ْ لِ لٌحفاف َ ا  ل ُ بْ فَ 
1
  فلام الحرانب  ٌزْ نللِ جا ل ْ فُ ْقا ـعْ ْجاـل فَ ُجا 

ن ااى  لفااً الرفٌااق ماافّ  ٌزْ ى الااـلِ د  ً لااـم لن لَ ج ال اافَ دْ ن ااى  االا الفاافح لرجااق الَلاا

 ن ْ رَ  ْ الُلاا افْ دَ لَاا قْ َحاا ْ : لا, نَ ل حمااـنفجن  ماام تك اام الحماانف لقاانل اللاا ر نعْ المنر ااد َتاا

اال ل حَ ُحاانَ لٌْ  ن ْ رَ  ْ الُلاا نعْ َتاا فْ كَ ْلاالا ال َ ُباافْ قُ ٌَ   لمْ َماا  ْ فَ ْجاالنَ    لاا   قنلاات ٌزْ الاالِ  ـنبْ ر 

لماا  ال االاب  بْ َرااالحْ  ـنعْ َتاا نلْ َمااحْ ماا  التَ  نلْ َناالَ تْ نَ  احْ ن فَ َناا  حْ ٌاا ْ  ِ نْ  هْ َ, : ْنااجالحماانف

فاالق  ٌزْ الاالِ  افْ لدَ  مْ لُ تْ فَ دْ كاال نلاانف   ل ناان زاد فلاام الحراانب َ اا نعْ لالت ااب  االا َتاا

ً لحمانف لِكااجاـف   :ن ْ رَ ـ ْ الُلا افْ ـدَ لَا لْ َصاً لْ م  فالق الحمانف لِكا نهْ حَ الحمنفج لنَ 

نقْ حَ نْ م  التَ  هْ فَ كْ 
2
ل : ما  تُ فْ ل ل ففحن  لقنل لمَ  داف   لصل الحرنب ل مْ لُ  ْ حَ للّ لَ  

ن ً لفاً ٌالم ما  ايٌانم ل ال داقال اإللارجل  ـمْ  َ فجً انْ  بْ رَ حْ نَ  شْ ٌدْ زِ الٌلم من نْ 

 نهْ َ امْ  فْ دَ    ْ فْ فَ نْ النلنف   لدقل ٌَ  نعْ كن  ت جن  م  الحفث تَ ل الملف نهْ  َ مْ  نبْ ل بَ ننُ تَ 

ـن َنافْ ن من دَ نَ فْ مَ لنَ   ْ نَ مَ  فْ مَ ن اكْ نَ ى حْ تَ حْ  فْ فَ نْ تَ  لْ قُ دْ د تَ ٌَ  ِ نْ  لّْ كُ  اشْ لَ  : لل الحمـنف لقـن

الحمااـنف حتااى غ ااب مْ دَ ٌفتاانح ْقاا نشْ لاامع الحراانب لجااّدل الماالف جنلحماانف َجاا  ْ ٌَفااكِ 
3
 

 اشْ لَ لا :  إللارجل تك ام المالف ماع الحماـنف لقاـنلاالحرنب  تْ فْ ً بنف دق ت مَ لكِ 

 لاا :  كاالا للاال كاان  بٌاات كاال ٌاالم؟ فد ن ٌاا  الحماانف لقاانل تْ فْ نلاانف لاحااد دَ  ٌاا ْ جِ 

اانجِ مَ  ٌُاا بْ ْ ااتَ  نشْ ٌَ ااالحَ  تْ  ْ مَ ْلاا لمْ ال  نلْ ى َ اا َاانْ  فْ لْ ى الَمااَ ااا كاان  جْ لَ ذٍ  امْ ـدَ ل َقاا للْ  ُااٌْ  نبْ ر 

 قجل من َنْقَدمْ  رْ فَ قْ ى نَ لَ دْ غَ : تك م المـلف لقـنل ْن َى الُدَلافْ  ل ُ فْ نْ ل لنَ حُ جْ لَ د نَ نلَ لحَ ا

 

 : اللننف نل اإلننف.ٌفْ زِ ـ ــ 1

 : الصلٌل  ل ل صلت الحمنف.نقْ حَ نْ التَ ـ ــ 2

 .ت ب لكلّ : بْ  َ غَ ـ ــ 3
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اافِ  فْ َفاارَ تَ    قاانل  ْ حَ ْ ااٌَ  اشْ ـى لَ  َاال نْ ـنتُ َلاا ْ ل للَ ُتاافْ ل مَ تُ نفْ ن    ااح  الحراانب لَ ااٌَ

 نكْ َنا ّْ فَ ن لْناَ افْ اللٌماد   دَ  ٌفْ دِ ْنا مْ زَ اللاف َل  للْ  ُانْ  مْ زَ ذلا َل : الحرنب فً نفاـل 

الكا,ب  مْ لُ نتْ ٌَنالا جِ ُ انجْ  َ تْ الك,ب ٌَ  نفْ  َ    حتىمْ م  قَ ل لق د ٌْ دُ حْ   قفر  ل لَ  افْ لَ الد  

لن ُ ل مع ك,ب ال ٌنف لنَ تننُ 
1
لافُ نٌْ َ اٌْ  

2
ن كا,ب َمالتُ ن كا,ب الفناً لننْ َناحْ  مْ ٌلَ ِفا 

ا نحْ ذلا جَ  مْ كُ لَل مُ  مْ لُ للْ نلً الف فاف بنلجل م الك,ب تنع ال ـٌنف لقـَ  ا احْ فَ  فْ جنلل   لحْ فُ ٌْ

فْ ت  ن ذل ذلا كَ نَ ٌفْ ل كْ  ُ بْ فْ ل لتَ نلُ مَ 
3
فاً المنانم  ْفتْ نند ال اـبفج لقنللان  كالا َ ال تُ فْ مَ  

فاً المنانم لماان   ْ تَ فْ ل  كالا َ ااُتافْ ل لقاانل لمَ نلُ َقا اشْ لَ  قْ َجالرَ  مْ لَ تْ فَ دْ لامع الحرانب َ اا

ا فَ ْمالْ  نلْ َ ا نبْ َراالحَ  ـقْ ر   ج ـد َ   لم ـ ْ ٌتَ نِ ـً  َ انِ ن فَ ٌَ  ِ نْ  تِ فْ مَ كَ  ندْ ٌ َ لكِ   ْ للَ  ُ نْ  شْ ٌتَ جفِ 

 ا نقفى .فَ لفاح تزلر جمْ  ُتلنٌَ ل حْ  ُ  ْ ٌَ  َ تْ  تْ دَ ننلًّ كَ 

                                                                                       

 سنة، السوٌقة. 45ب صالح، عامل،  : الراوي
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 الصٌاد والحمامة: ــ 12

ل  ُ ن  رَ اٌَ فَ تحت صْ  دْ ننَ كم لاحد الصٌند قَ ل ً جنل لندج قنلتِ نٌْ كَ ا حْ دَ جْ ج نَ ندَ ٌن لندج ٌن مَ 

ل اُلاافَ  زْ ن ٌاا  دم ااد َ اا تْ نَحاالحاادج فااٌلم رَ  نتْ َكااجْ  لهْ نفُ ـً َ اان ٌاا  زلر جنااـنت   ِكاا

  قنللان ل الا الفالل   ْ  َانكْ ن ٌ  م  الفلل ل ٌَ  تْ فْ قُ   :ل تلنً قَ كِ جْ تَ  شْ َ, ن نْ ن َ لَ  ْ لَ 

مام بانف ل الحنلاد   مْ ٌَ َفاً لالفجانف لتْ ٌ ِ لِ ـً الْ اِباً ٌْ ِكا  :لا تلاً   قنِباحتى ٌْ  نهْ ٌفَ كِ 

 ن ْ جَ فْ َ اا :نلَقاا لفْ ٌُ الْلاا ن ْ جَ فْ لل َ اا ـلفْ فُااالكْ  ن ْ جَ فْ قجااف َ اا :الصااٌند الفاالل قاانل

ل ُ نجْ  َ   لتْ  لفْ ٌُ اللَ 
1
 لهْ نفُ ً َ الجننت كِ ال اللج د  ننُ ٌلَ ل فِ ـنلُ حَ ـل لنَ  ُ تْ الصـٌند قَ  مْ كَ حْ  

  حتاى لحاد النلانف نتْ نمَ ٌَ  مْ ن ُ  َ ـن ننش مْ ننَ  َ مْ  ـٌشْ  ِ ن لتْ لنَ ً قُ لِ لَ م  الٌلم تْ    ل :ق 

ن لَ ْ اًٌ فِ ِحانَ تْ  ّْ فْ لافَ  قْ َحا ْ ً تَ لال    ابْ فَ ـل ال ْ  ُ قْ حمنمـنت دَ  عْ جْ فَ  نفْ  َ  دْ ننَ ل ل قَ 

فـً المرمـلفجْش ٌالف   لحْ  ُ ا لتْ فَ ً مْ لِ لَ تْ 
2
لام ما  ل لتدقل ل حمنم فاح ل جننت لقانل 

 بْ فَ َ ااتْ  هْ َل  ن ْ نَكاامَ   لاا :  ااالحمنماانت ق فْ َلاا ًَ  ِاال نْ ٌُتااجِ ه قَ ـنْ ٌَفااكِ  مْ لكُ ُقاا ٌشْ ننِ الٌاالم َماا

ا َ ن  ال ٌْ  َ لـ رن  البـ   جْ  نتْ نَ جْ  مْ ا ُ فَ  مْ  ُ دْ نْ نَ   كْ َ اى ٌْ َ اكال ٌالم  لحاد النلانف جْ  مْ لُ ّلْ

قْ فَ دَ  مْ َكااالفاج ااد  حْ  نتْ َ اافااٌلم كاال لحاادج فااٌلم تقاافر ت ااجك فٌ االن لترٌااف جْ 
3
للاان  

لاحاد  مْ ن ُ  َ ل لنن ت مْ مُ ن يَ ا َ دَ ن   لنَ ٌلَ جِ  رْ لَ زَ ل لتْ نتُ جَ ن لحَ لَ جْ ا   حَ ـفَ مْ  ـنتْ  َ الفٌش جْ 

ٌن افل  مْ لُ ننْ المدٌند تَ  نعْ تَ لحد م   لكن  الل رن  نْ  مْ  ُ َ, النلنف قفر  ل ٌصٌد لقَ 

 تْ فْ َماا نفْ ج َ اافَ ْرااـً ٌ االفلن الرنل ااد لاللنجرااد ٌن اافل جٌلاان قَ فا ال  ااـَ ْمااجنلنلاانف لَ 

كاال  ّْ فَ ناافك كجٌااف لْناا افْ حكاام دَ   لنتُ َجاابْ الصااـٌند ل ااـً تم ااً م ااٌد الحماانم نَ 

  ْ دَ لْ لْ  لْ تَ  ْ نَ   ْ تَ للْ فُ لنْ  ٌشْ بِ ن تْ مَ  ل ْ ل كُ قنل يمُ ل لنُمل الصٌند تْ ـفْ ن لمنلم مَ لَ النّْ 

 

 ت نج ل: ت نفكلا.ــ  1

 : الحففج التً تقّز  فٌلن الحجلب.لمرملفجاــ  2

 دّفق: نقفى لقّجه.ــ  3
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لُبافْ فَ تْ ٌَ  ل كالّ دُ  ْ قَ  مْ ن ُ  َ مْ  تن َ ل نَ حُ رْ  َ ن ٌَ لَ ل النّْ ن ُ ملكٌند لنَ  ـنتْ بَ 
1
ل  نلَ رٌحْ ـِ ْ ا 

ل ال  تْ دَ ْ اقَ  نٌَلافْ  لفْ ُ اً ٌْ انتجلات جاـنل     ْ رَ ْ افٌلان   ل اً تَ  لفْ الل رن  كان  ٌُ ا

نَلااتْ ٌزَ نلِ ن فَ َلااللْ ٌجُ بِ ف اافرت ن ااٌلم ٌْ  حجلاان تزٌااد 
2
ن َلاابْ اٌَ لَ ن حْ َلااللْ نجُ ن بَ َلاابْ اٌَ لَ حْ  لْ دَ َجااتْ  

ـد ف نلاات للَاا ُ حْ ـد مَ نَقااالت   ٌااـلْ  ِ قَ  :للاام ن لقنلااتَلااتْ لزَ بُ نْ  ٌاافْ ل كاال غِ ُباافْ قُ نَ  :للاام قنلاات

 . نلحاق لاج,د  اـٌ لاقً ٌباً للاد  قللٌ ال :كننا  نن اق لن انق ِكا :ل بلزتلن

للجلت فٌ لن لرنفت لفاحت لمنلٌلان ل اـً جنلحماـل   لج اـنت ل اـبلز ملاكٌند 

ال ِكانتُ َرالغَ  فْ َجاقْ  تْ فَ فْ ل حكمت حَ للُ  ُ تْ  اشْ ن لَ  َ دْ لْ لَ  لحْ تقمم كً ٌفُ  ٌْ للاد ن  حْ لفـُ ـً 

 جف ال شْ جَ لنْ  نشْ لَ قْ دَ صَ نمَ   منتت ل ن ل قجف ن ل : لل تً تِ فْ ً مَ ا ِ فَ  ٌ ْ لِ  :لنل لل ٌ

  ْ نَنا: كَ  للان قنلات اشْ ل لَ  ُ نتْ ف   لَقاًْ  ِ  لْ ل كُ  ُ نتْ كَ حْ ً ٌنِ حِ نفْ صَ  :ل قنل يملالُ ن لَ  َ ن لْ مَ 

االنَ  قْ نَ اانَ  ن زلر َ ااً لْ نْ اان ٌلاان   ل اال مَ  كْ لَ َحااٌْ  احْ   فَ اقْ لَ ـٌ ْ ِ اا دْ َ, جْ لَاا قْ َحاالْ نَ  نقْ   

د لَلااجُ ن كَ َنااَ, لقَ  نتْ ن َماانَناانجَ : جَ  لااا قاانلل الُ اانجْ  َ تْ ٌَ  هْ َ, ْناا هْ ـنلَ َلاا ْ ـل لَ ُ اانجْ  َ تْ ج ٌَ نلَ َقاا

 ل  :لمل قنل لرْ زُ لَ  مْ ٌلُ دِ تحب لكل لاحد ٌحب ٌَ  ٌـ ْ لِ  ٌ ْ جِ  ٌفْ رِ ٌْ  اشْ فَ   لفْ  كَ مْ َ, رْ 

اٌافلح ما  ال امنل للاحاد ٌافلح ما   لاحد ٌَ فاً  مْ ٌلُ دِ  امنل لال اً لصال نناد م 

لفكب فلق الففاش ال ً  دللَ جُ   حكم  ـل لجك الكَ لمل نلق اشْ ل لَ ٌفُ دِ ٌْ  الاحُ زلر فَ 

ل  لرانف حتاى لصال ل  صاف لفُ  ُ ـً حتى لاحد ٌْ  ِ قَ ً لالكجللد مـن تْ فِ جْ ٌَ  ٌ ْ لِ  ٌ ْ دِ تَ 

ادَ  فْ كَ ْلان لال َ  َ دْ ْلان لَ َ افْ بَ د فاً حْ لَلاجُ حْ ل مَ ُتافْ ن مَ  َ ل رن  الب  لْ  نعْ تَ  ٌْ  عْ نفَ ن َقاٌَلاجِ  فْ ا

لا رن  البا   نقْ لفَ  دْ َ, ل ل جْ  ُ بْ لقفبلن لفَ ـن ن َ  َ ـد لندقـل مْ  َ نكْ للن المَ  دق ت حتى

 د لفكب ن ىللَ جُ ـد ل فجت  حكم الصٌند فاح لجك الكَ ل  ـن ال َ ٌلَ  ِ ش نْ ـنْ ٌفَ كِ  نفْ لحَ 

  لتْ مُ د تْ ٌ َ ال    ا ْ فَ  ل : ل لقنل ُ تْ  َ ٌَ  نشْ ع ل ل رن  جَ ْـ بَ فْ  دْ نلَ لنَ  ٌفْ رِ ً ٌْ الففاش ال   

 

 ٌتففبل: ٌ ن دل .ــ  1

 فنلٌزتلن: ح ٌجتلن.ـ ـ 2
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ً قانل الصاٌند لِكا اشْ اللا رن  لَ  افْ   دَ   ْ نلَاى مَ  َاً نْ ِصا  للَ   ْ دَ ْحالَ  افْ ً دَ فِ نَْفقُْد 

  ل فً اللننف.ن ُ ل لنَ تُ فْ ل لفبع لمَ  ُ تْ ل قَ  ُ احْ فَ 

                                           

 

 

 سنة، ماسرى . 54ربة بٌت، الراوٌة: ع فاطمة،                                  
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 1 ـــ الشٌخ محمد بن سلٌمان:

 

 ل نجل محمد جن لدج ج  ل ٌمن  ج  نجد , الملتفننمً مللدا لن هج  ٌنحدف       

م  نن  د نصٌ د جمدٌند ملتفننم  لكن  بّده ايلل صنحب منصب لٌنلً فاق 

جنإلٌنلد الففجٌد  فلل ق ٌفد الجني حل   قف جٌ   الففب فً نلده ال ممننً 

 ل مفبع ال ن  ً الحنلً _ جنلبزا ف لٌدنى  لا الق ٌفد "جق ٌفد الكفلً"  ل

ق ٌفد _ تفبع نصلل  له ال ن  د ذلى لٌدي" نجً نجد ,"
1 

الم  ب جنلمفلفل دفٌ  

نحد نجنن   ذلى تفكٌن ل ل ٌحً الم  ب جنلرٌنف دفٌ  ج,د لاد ال  ف لقد  نبف 

اينن لل جج دج ٌ نل للن تّكنف لن ٌ  ملبد ل فٌ  م للف  نن   فنل ٌخ نجل 

للد ال ٌخ محمد ج  ل ٌمن  جمدٌند  فلفل  ل بّد ايلفج الل ٌمننٌد  نجد , الم

ٌّلن ال فجً ال تٌق _ تٌبدٌت _ الّلي كن  ملنحد مكننٌد لزمنٌد  ملتفننم جح

لحفكد ن مٌد لم نفٌد ن رد ننبجت ال دد م  ال  منف لالصنلحٌ  لالمفّكفٌ   

 لتمّم ت قنّصد فً حفكد الرفقد الصلفٌد ال نللٌد منلن  لال ندفٌد لال ٌلنلٌد 

لف نف الفلحً ن ر ال ٌخ محمد ج  ل ٌمن  فً للر م نفًٌ ففٌع لفً  لا ا

الملتلى  لقد كننت نلفت  ن ى بننب كجٌف م  ال  م لالص,ح لالت لى  كنج  

نّم  الصلفً ال لٌف ال ٌخ قّدلف ج  ل ٌمن  لقنل  اإلمنم قنفج مصرفى مفتً 

الكفٌم  مّم ت  ت حفظ فً جداٌت  ال ف   م  ت,مٌل قدلف ج  ل ٌمن  نم  ج دج ملتفن

 نفل  ذلى تحصٌل ال  لم ال فنٌد فهقل نصٌج  منلن ن ى ٌد قنل  اللنلف اللكف

قنفج مصرفى  ل    ف كجٌف جنلفصحى لال نمٌد  للك  لم ٌرجع م ظم نظم  فً 

  ل  دٌلا  ج غ ندد م1927التصلف لالمدا   النجلٌد لالتللل المتلفى لند 

احد من ندا ال صٌدج ايقٌفج كتجت جقر قصٌدج ك لن جقر مففجً ل 32قصن ده   

 

المنلث ن ف مٌ,دي ننلم لصلفً مدفل  جنل  ف اج  ــــ نجل نجد , المفلفل: تلفً فً ال ف   1

الصلفً الم للف لا   ج  ننصم قجفه جلاد نف ٌل غ ٌزا  غفب ال نصمد البزا فٌد م  لفٌتلمن الٌلم 

م نّدج غ,م , قن ً ايمٌف نجد ال ندف البزا في  لالموّفخ الجلنجدلٌل  منلم ال  منف لال  نج ن لف 

الملدي الجلنجدل ً الّلي ح ّق نصلصن تفامٌد نّدج ت ّد مكتجت  ال لٌفج  م  ن م المكتجنت التفامٌد 

 جنلبزا ف الزاقفج جنلمقرلرنت النندفج.

 ملحق الشخصيات :
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 جٌت  م ملنلن ك ّ  ٌ تصف 390نجٌنت لنرلللن  10مفنٌف نقصف ن رلل ٌج غ 

ن ى من نّله ذلٌ  الدكتلف ن د , الفكٌجً فً المدٌ  لالتصلف لالتللل  ملزند 

ن ى الدٌنً ال ٌمً ال  دي التنفٌقً  لالفكفي الصلفً ال مٌق فً نملم   

لالّدننف لالفبنف لفمنف  ٌق  ال ننف قدلف ج  محمد ج  ل ٌمن   نلكف منلن من 

:ً ٌ 

.ه  ات  ر  ٌ  ى ح  ج  ً د  ة ف  ح  ال  الم   ر  م  ق             ف  ن  د  الم   اد  ؤ  ــف  ـال ن  ك  اس  ــا ب  ـم  س  ق    

.ه  ان  ك  س   ع  م   ً ّ الح  ى و  م  الح   و  ه  و            ف  ـٌه  أ   ع  اق  ر  ى ب  و  س   ار  ٌ  ً الد  ا ف  م    

.ه  ور  ن  و ب  م  س  ت   ق  ال  ط  ال   م  اس  ب  ً م  ف             ه  ات  م  ٌــا س  ه  ن  إ   ـر  ـــب  ــك  أ   ــه  ـالـــل  
1  

ه  أ   ٌر  غ   ق  ت  ى الر  ن  ع  ً م  ف   ٌت  و  ط   ة.ر  ٌ  غ  ى ب  ع  د  ت   ٌن  و  ل  الت   م  ائ  س  ً ن  ف         ا  ّن   

  ٌم  ر  ً ح  ف   ن  س  ح   اء  ق  ب                    ـن  ع  ة ٌر  غ   ٌر  غ  ب   ت  ـم  س  و  
.ه  ــج  و   و  أ   

.ه  ف  ط  ع   ب  ائ  ح  س   م  ك  ان  س  ح  و ل   ج  ر  ٌ                  م  ـك  اب  ن  ج  ل   ٌم  د  خ   ان  ٌم  ل  س   ن  اب  
2  

   

 

 

 

 

 

 

 

.كللف نفل ٌد فً الجٌت: لل ل لمجنلم لكلل  فً " تلمل" لممل  لا مكفف كمٌفا نندهــ  1  

 ال فجً دحل  ت دٌم: جلمدٌ  جلزٌد دٌلا  ال ٌخ محمد ج  ل ٌمن  الملتفننمً الندفلمً  تح ٌق: ــ  2

من لفات لزافج ال ول  الدٌنٌد لايلقنف فً ذرنف تظن فج ت ملن  ننصمد الم نفد اإلل,مٌد لاكفج 

   .60 م  ص2011الننك ل ن ف  
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 2 ــ سٌدي لخضر أو لكحل بن خلوف:

لى ال فٌف اإلدفٌلً  ل لٌدي لق ف نل لكحل ج  نجد , ج  نٌ       

قجل ن  ٌلنفف لٌلت ف مع نجٌ  فً المففالي نلجد ل جٌ د الزننففٌد حٌث تفنفع 

  كمن جٌ  لل  محمد جقل د فً م دمد دٌلان  ال  في فلل  فٌف مزغفا 

ذدفٌلً  نمن مففالج فنلجد ذلى ج,د ن هت   لقد صّفح التنفٌخ جه  مففالج جر  

م  زننتد
1
نمن ن  المللى ذدفٌك ايكجف فٌ لل بنمع الدٌلا : " ٌفبع نلب  

المللى ذدفٌك ايكجف فلل مففالي ايصل  فٌف  لٌدي لق ف ج  ق لف ذلى

النلب  ٌ تحق جبّده نٌلى الّلي انت ل ذلى ال  فا  م  ننحٌد ملتفننم  ل له 

ل لد حلب من لكفه اإلمنم اللٌلرً ف ً , نن  ل ل نٌلى ج  الحل  ج  

ج  نجد , ج  نمفا  ج  صفلا  ج  لنف ج  مللى جم ل ٌمن   ٌ  لب ال فٌف

ايكجف ج  نجد ,    مللى ج  نٌلى ج  ذدفٌك الللد ج  ذدفٌكج  ٌحً ج

الكنمل ج  الحل  الممنى ج  الحل  الجلٌر ج  ن ً كّفم , لبل   ن م ذّ  لٌدي 

لق ف  فٌف النلب لقد لكفه اإلمنم ن ً فً   فه لن ند ج  فً غف مل ع 

 لمن  قلل :

.ه  ى ل  ط  اع  ً و  ب  ر   اه  ض  ً ار  ل  ع   ٌر  م  ال                       اب  و  ص   ً  ب  الن   ّم  ع   ن  ب  ا  
2

 

ى الل   ض  ة  ه م  ار  ر  ض   ٌ نى  ح  ك  ن  الم  لً  ع   ٌر  م  ال   ثم   ه  ل  ال   د  ب  ع   ه  م  اس        ع 
3
.  

فهّي  فف كللا ٌفقى جنل ننف ذلى لٌد الق ق ص ى , ن ٌ  لل م لقد لكف      

لالده:لل  فً   فه ج د ن  لكف الم   

ٌ  ق   م  ح  ر  ٌ   َلا        د  ب  ع   اه  اب  ب   م  اس  و   ل  ح  ك  ل                       ات  ٌ  ب  ل   ل  ا
َلا   

َلا    ول  س  ر   ه  د  ي ج  او  ر  غ  م                  ت  اع  ن  ً ال  ف   ه  م  اس   ور  ه  ش  م    

 

ل ن ف لالتلزٌع  البزا ف     ال فكد اللرنٌد1ل د , نجل ال نلم  تنفٌخ البزا ف الم نفً  ر ـ  1

  . 285م  ص 1981

. 113المفبع نفل   قصٌدج " ذل لب  الحجٌب غنب"  ص   ــ 2  

. 60المفبع نفل   قصٌدج نلف التمم لا ك,مً"  ص  ــ 3  
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 لد ذلى فللل , ص ى , ن ٌ  لل م  نّمن ن  تلمٌت  مفج ٌل كلا ف   نلج  

ج كحل لنقفى ج ق ف ف   اللاكفج ال  جٌد لبهت ذلى من تلافمت  ايبٌنل  نل 

زلار نجٌ  جهم  ك د فدحن لم  للم فّجمن م  نلج القٌنل لموّدى لل  نّن  مّف ن ى 

فنلتبنب  ل  الّدننففزقن جنيرفنل فهننجت الزلبد لفّجلن لنل مت ل   لنق صت 

للن فجلن للات ٌلم ل جت ذلى فبل صنل  ٌدنى لٌدي محمد لكحل تجّفكن ج  

لت لاه للفن   فنلفت ن  فزقت جملللد ن  تلمٌ  لكحل تٌمنن جللا الفبل الصنل  

  لمن  ً ذل نٌم لفزقت المفنج جملللد فحمدت , ن ى من لٌكل  مم   فً ت لاه

ننملن ن  حزامن نق ف مفصع ج رع ل جٌد ٌرلقلن  ل ججلن  لحدث ن  فنت فً م

الّننك  ففغجت فً  فهفتن ن م  حلللن نّنلن لتفزق جملللد ٌكل  لا  ه  جٌ 

.تلمٌت  ايق ف  

 ذلى للنٌ فكن  ملللدا ٌحمل المٌ  لكحل لايق ف  لك, من ٌفمزا       

لقلفن  كمن لكف نّن  كن  لحٌد نّم   متننظفٌ  ايق ف ل تفنول لايكحل ل ت نوم 

ج ند ال ٌ  ال فٌفج نن   لتقت ف الفلاٌنت فً  له التلمٌد ن ٌ  لمت  ايكحل إل

للججلن  نمن الفنلب ن ى التلمٌد فلل ايق ف لقد افتجر  لا ال ل  جنيللٌنف 

الصنلحٌ  لر,ف ن فحتلم لغرنف قجلف م فجمن تفنول جق فج البّند لن ٌملن
1

  

مجت فً تفبمد لٌدي لق ف تنفٌخ محّدد لمٌ,ده فٌ نل نلاقف ال ف  المنم  لم ٌ

 بفي  لتلافٌ  المنٌد نلا ل ال ف  ال ن ف فنلم,حظ نّن  ننش من ٌزٌد ن  من د 

م  ن ه فً  775ه لن ٌ  ٌكل  مٌ,ده  900لقملد لن فٌ  لند قمفٌد  لند 

ن ه لٌدي لق ف ج  " د: محمد جقلبجنل مففالج البزا فٌد لقلل بنمع الدٌلا  

ق لف فً ننحٌد م  بجنل مففالج البزا فٌد كن  نصف الحت,ل التفكً  

جننحرنر اللٌنلد الداق ٌد  مع لبلد م نفد ذل,مٌد لات جنل" متنز زمنن ٌل
2

  

لل ل  له الم نفد ال فجٌد اإلل,مٌد التً ن ه ن ٌلن تب ت فً ن  نفه ج د ن 

 لن فت ن ٌلن فلحن ذل,مٌد.

 

 

دلابً نجد ال ندف ب لل  القرنب ال  في نند لٌدي لق ف ج  ق لف  فلنلد لنٌل  لندج ــ  1

.  04  ص 2003ــ  2002المنبٌلتٌف فً ايدب ال  جً  بنم د ت ملن     

.  38م  ص 2001جقل د محمد  دٌلا  لٌدي لق ف ج  ق لف  ن ف اج  ق دل   ت ملن   ــ  2  
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 ً مزغفا  التً ق ى فٌلن  جنج  مع نن  ت  لمن  له المنر د م  بجنل مففالج 

ذ   ّب لبد م  حلل  الفزاج اإللجن  ٌفٌدل  جلر لٌرفتلم ن ى نف   فت  ّد 

  ل نف  فً الم فكد التً  ّنلن ال ممننٌل   د لٌف  مع نقفان  ج ٌندج تفكٌد

  م  لقد نلّف قصٌدج تصف جدقد اللاق د1558نلت  26اإللجن  التً لق ت فً 

ج غ ايفج ٌ   فب صفحن ن  حٌنج ال جنب لنكف زا دا  ن  الّدنٌن  للمن

لم ّلاتلن  ف   مدح الفللل حتى ل ب ج ننف الفللل  للك  ز ده لم ٌمن   م  

الزلار فتزلر قنل جنت لٌدي نفٌف نخ لٌدي ٌ  لب ال فٌف  ننبجت ل  قملد 

.صدالحجٌب  ج  نلم  لحفنللد نفجع لكلف لاجند ل م: محمد  نحمد    

لالم,حظ نّ  كّل نللده لّمن م ن ى نلمنف نجننف الفللل ل ّدج حّج  ل نجً      

ص ى , ن ٌ  لل م لقد نففت المنر د التً ننش فٌلن تننفلن فً مبنل التدفٌك 

لفار الف   المنلكً قنصد مدفلد منزلندن ى غفاف مد  الففب البزا في  
1

  

ال ندج كن  نلل من ٌت  ّم  الفتٌد حفظ  لالزلاٌن  لكمن بفت فننت فت الكتنتٌب

ال ف   الكفٌم  للم ٌ ل  ننفنن ن   له الت نلٌد ف د جدن ت  ّم  ايلل فً الكتنتٌب 

امحمد لكحل مّم لٌدي جللحٌد  لللفند حفظ   ين ى ٌد نكمف م  دّفاف  جدًف جلٌد

لفرفت  تلّنى ل  حفظ ال ف   ن   ٌق  لصلفه لٌدي نفٌف الّلي فنى فٌ  

قنل فتزلبلن ال ننف  رنند ل ٌق  لذف نف  القصنل الحمٌدج للل  زّلب  اجنت 

.ل 
2

 

       
تجّلن لٌدي لق ف مكنند مفملقد فً ايللنر ال  جٌد فً نصفه لكن  محّل 

تفام لتجبٌل لل د ن م  لت لاه  لل  كّم  ن ل م  ال صن د حتى لص نن فغم ج د اح

  لقد الفتفج الزمنٌد ل ل الٌلم محفلظ فً دٌلا  تتننق   ايلل  لتتفّنى ج  الحننبف

قّص , لٌدي لق ف ج  ق لف ج ّدج كفامنت منلن كفامد ايمنند حٌث ف ى ج  

لل ّم لفوا النجً حق ل لل  : " َمْ  ف َنً ق لف فً مننم  الفللل ص ى , ن ٌ  

"  ل ٌتمّمُل ال ٌَرنُ  جًفً الَمَننم فلٌفانً فً الٌ ظد 
3
     متفق ن ٌ . 

 

. 29دلابً نجد ال ندف ب لل  القرنب ال  في نند لٌدي لق ف ج  ق لف  ص ــ   1  

.  41المفبع نفل   ص ــ  2  

. 169  ص 2002  جٌفلت   1داف ج  حزم  ر النللي  ٌحٌى ج   فٌف  فٌنّ الصنلحٌ  ــ  3  
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لجللا تفٌفت حٌنت  قنصد ج د من نل  ل  الفللل فً مننم  جنلل نب ذلى لٌدي 

  ٌبجلمدٌ  
1
الملبلد جت ملن  لٌل ّم  ايمنند ل ً كتنب ٌحلي نلفاف  

 ذّل نّ  ال ننفلممنفلنتلم  فغم نّن  كن  تلفً جم,ث قفل  م ت  المتصّلفد

ى جٌت  لنفف ذلٌ  لنقنم ننده لتجندل م   الحدٌث لالت م من  الكتنب لنند ندفاب  ذل

.لنجنن   لقّص قّصت  ن ٌلم  

لج د فح ت   له انفمك فً الز د لال جندج حّتى ل مت من  زلبت  ف نمت      

جتمزٌق لل  الكتنب فً غٌنج   لنند نلدت  ر ب منلن ذح نف الكتنب فتلّبلت 

ذلى مكن  الكتنب متفّددج مدنٌد نّنلن تفٌد ذح نفه ذّل نّنلن صدمت م  فوٌد 

قّص جلن , زلبلن الصنل   الكتنب للٌك ج   ًف  ف ند ن نٌ نت نّنلن نمنم كفامد

المننٌد فلً قصد البمبمد التً اصرحجلن ف ّصت ن ٌ  ال ّصد  لنّمن الكفامد 

ال ننف فً ٌلم بم د كن  قنفبن ل صٌد  ف م تنل قلل   ٌ ن لدا م  لقت الص,ج 

 لٌدفنلنففبع ملفنن لح لف ن لفً رفٌ   صندف بمبمد ج فٌد حم لن م   

.الص,ج حفظن لكفامد اإلنلن  ج د  

لجٌنمن البمبمد فً كٌك ج  ق لف اكت فتلن الزلبد التً نلً ذقجنف ن            

ن  نمف ن فنحتنفت م  نمف ن لدنت بنفج للن لنقجفتلن جمن فنت فللللت للن 

ال بلز جهّنلن بمبمد زلبت  اللنج د حّ  ذلٌلن لغنلج  ال لق ذلٌلن لن نفت للن 

ح ف الزلر فننلنلت ن ٌ  جنل تنب لال ّلم  للمن جحفقلن لمن ذ   ّمت جنيمف حّتى 

ن  تك ف جفافت    ال ننف ذلى ت   البمبمد ذلى قنّ ففبنج غ ايمف غنٌت  لبآ 

ن  تك ّمت البمبمد لقد صنغ لل  فً قصٌدج فاك المحند  فكن  م  كفامد , 

.لجّفنت ال ننف  

لحٌنج ج  ق لف د ٌلت تجف قصٌدت  اج نل جنلل,مد نل اللصٌد تفبمد لات    

 ّمنلن فتفج مٌ,ده  لفتفج لفنت   لنم ى فٌلن لصنٌنه ن ى نللده  ف د نحّك جدنّل 

نب   فبمع نجننفه ٌلصٌلم لصٌد ملّدع  لذّل كٌف تلّنى ل  للل  لا اإلحلنك ن  

ٌّزج لكف ن  ٌحّدد تنفٌخ لفنت  جنفل  لقد نلصى نجننفه جه  ٌكل  قجفه نند نق د مم

م تفكت  ن ٌلم ل كلا تلفً فً نلا ل ال ف  ال ن ف  بفي لدف فً   فه لقلّ   

  

  نص   م  ذ جٌ ٌد فحل ذلى المففب ل ل م  كجنف فبنل الصلفٌد. اينصنفي ل نجل مدٌ    ٌب ــ  1
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نند النق د ال بٌجد المنظف الّتً نلصى جلن لمنل لل  اللقت ل ل محل احتفام 

م 1985ملفبن  م نفً منل ن ل المنر د  لٌ نم ل  كّل صن فد 
1

  ٌّق د لكفاه 

 لٌحًٌ مآمفه.

ٌُبمع فً دٌلا  لاحد        الملفلث ال  جً الّلي ق ّف  ال ننف لم ٌكتب ل  ن  

يّ  نم ٌد البمع تلتدنً الصجف لالمتلع م  اللقت ل جر  لتمحٌص  ين  

 محفلظ فً اللاكفج ال  جٌد لمتلافث م نفلد لمن  المحفلظ فً الكنننٌش

لالمقرلرنت التً قّل مل ٌبلد جلن نصحنجلن حفصن منلم ل حفنظ ن ٌلن  ف د 

بمع محمد جقل د امنٌ  لم,مٌ  قصٌدج فً دٌلا  قّدم ل  ل فح من فٌ  ُرجع 

جملتفننم جنلتفاث ال فٌق م  كمن تلتم بم ٌد  فنق ملتفننم نزلف الم نفٌد 1985

.ل مدٌند  

 ٌ  قصٌدج فً كتنب ج نلا  لٌدي لم  ممنف ننمنللن بمع ممننٌد لنفج     

لقصن ده لق ف ج  ق لف حٌنت 
2

  للم ٌ فف كل م  دٌلا  جقل د لل كتنب 

البم ٌد ني تفتٌب فً بم لم ل  صن د ل دم لبلد قفا   تدّل ن ى تنفٌخ ال صٌدج 

ذّل قصٌدتٌ  نل م,من  ذ نفد ذلى اقت,ف نننلٌ  ال صن د م  كتنب ذلى  قف 

رلل ال صٌدج  ل نن  دٌلا   قف لنفك ال ننف تحت الرجع  لكلل  القت,ف فً

بمع قصن ده الحنر محمد الحجٌب ح ,ف  لٌحتلي لتد لقملٌ  قصٌدج ملزند 

ن ى من د لقملد لنفج ٌ  صفحد.
3
ال صٌدج التنلٌد   فه نلكف   غزٌف لم 

 الم نلند جنللصٌد نل ج نلا جنلل,مد ٌ لل:

ٌ  م  ال  الس  ب   او  ق  ب  ا         ة               د  ار  الب   ض  ر  ال  ً و  ن  ت  ع  اب  ت   وت  الم     وف  ل  خ   د  ل  و  ا أ  ة 

اه  ول  م   ت  ن  أ  ري و  ا  د   ٌر  ب  ك   ت  ن  أ         ً               ت  م  ٌ  ً خ  ى ف  ل  ه  ات   د  م  ح  ا م  ٌ   ت  ن  أ    

ت  ب  ي س  د  أ   ذ  خ   د  م  ا أح  ٌ   ت  ن  أ  و   ااه  ر  ق  ت   ت  ق  ً و  ن  ر  ك  ف  ت  ا ه  ً                       ب  ح   

 

  . 30جقل د محمد دٌلا  لٌدي لق ف ج  ق لف  ص  ــ  1

  داف الففب ل ن ف لالتلزٌع  ل فا    1بم ٌد  فنق  لٌدي لق ف ج  ق لف  حٌنت  لقصن ده  رــ   2
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ااه  ر  ٌ   ن  م  ة ل  ٌب  ه   ك  ى ل  ح  ض  ت    ً                 ت  ام  م  ع  ب   م  م  ع   م  س  ا  ق  ل  ا ب  ٌ   ت  أن  و    

ٌ  ا  ر  ب  ً و  ت  ل  م  ش   ذ  ة         خ  د  ب  الك   ن  ة م  ف  ط  ي ن  د  ل  و   ٌب  ب  ا الح  ٌ   ت  ن  أ  و   وف  س الص  ن  

  وف  ر  ع  وا الم  ط  اع  ً و  ت  از  ن  وا ج  وم  ق        ا       د  الع   ً  وا ف  ف  ش   ت  ل   م  ك  ض  ع  ٌ  ً ف   و  ال  ه  ات  

ٌ  ر  ب   ول  س  الر   اح  د  م   ل  ح  ك  ال   ت  ن  ة ب  ص  ف  ة                    ح  ال  ج  ه   م  ك  ت  ٌ  خ  ي ب  د  ل  ا و  وا   

ٌ  ه  ال  ج  ا ار  م  ت  ن  ة                       أ  ال  ج   ر  ال  ب   ان  ه  ن  ت   اك  ٌ   ت  ن  الب   ٌر  الخ   ٌن  ق  اب  ا س  ا   

ٌر   غ  ا ل  وه  ً ب  وف  ل  ى الخ  ل  ً ع  ك  ب  ا                      ت  ه  ال  ً ح  ة ف  ور  ذ  ع  ً م  ن  ات  ك  ا ب  ذ  إ    

وف  الج  ب   ت  ل  م  ة ح  ل  ك   وز  ج  الع   ٌر  ة               غ  د  ال  ً و  ش   د  ول  ً ت  وف  ل  خ  الك   ال  ح  م    

ان  و  س  الن   اح  ب  ة ش  ل  ك   ٌر  غ   ن  م   ة            ر  ب  ع  م   ان  د  ل  ً و  ش   د  ول  ت   اك  ٌ   اس  الن    

ان  ن  د  ً الع  ب  الّن   ٌف  ر  الّش   د  م  ح  ى        م  ر  الو   ر  ٌ  خ   اح  د  م   ت  د  ل  و   وز  ج  ة الع  ل  ك  و     

  
ٌ  ق   م  ح  ر  ٌ   َلا     د  ب  ع   وه  ب   م  اس  و   ل  ح  ك  ال                            ات  ٌ  ب  ال   ل  ا

َلا   

   ول  س  ر  ه  د  ي ج  او  ر  غ  م                       ات  ٌ  الف   ن  م   ه  م  اس   ور  ه  ش  الم  
َلا   

ٌ  ا  ن  س  ح  م   ت  ٌ  ب   ن  م   ه  أم  و   ةل  و  ة خ  ل  ة ل  ٌ  وب  ق  ع  ت                        ال  

وف  ذ  ق  م   ل  ام  ه   جل  ا  ر   ٌر  ز  غ   ه  ب  ن  ة                ذ  اد  ر  ج   ٌن  ك  س  م   ب  ٌ  خ   ت  ل   ب  ا ر  ٌ    

اح  و  ر  ال   ل  ات  و ق  ب  ن  ى ذ  ل  ع   د  اه  ً              ش  ت  ل  ز  ع  ن  م   ط  ل  خ  ت   ه  ار   ل  ج  لر  ا اذ  ه    

وف  ؤ  ا ر  ٌ   ب  ا ر  ٌ   ه  وب  ن  ذ   ر  ف  اغ  و                ء  اد   لّ  ك   ن  م   ٌه  ف  ش   ه  ح  ار  و  ج   ر  ه  ط    

ٌ  ٌم  د  وا خ  ع  ف  ار   ار  ص  ر  الص   ل  ب  ج   ن  ري م  ف  ا  ز  ع   ه  ل  ص  أ                        ر  ه  الّد   ّز  ع  ً   

ار  ه  ن  ة و  ٌل  ل   لّ  ً ك  ت  م  د  ً خ  ي ف  ار  ج                     ر  اك  ً ش  ا ل  اه  د  ة ع  ن  س   ٌن  ع  ب  س    

ٌ   د  ع  ب   ح  ق  ل  ة ت  ت  ب  ث  ة م  ل  خ  ن   ٌ  اه  ذ  ح                    وس  ب  ال ٌ  ر  ب  ق   ون  ك  ا  نٌ  م  ل  س  ا م  ي   

ٌ  ذ  ا ح  ه  ل  ز  ن  ة م  ل  خ  الن   اٌد  ع  ا الب  ه  ل  ً ظ  ف   ل  ل  ظ  ن              ا                   ا
1  
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 3 ــ الشٌخ الحبٌب البوزٌدي:

م  بنلب مدٌند ملتفننم 1824الجلزٌدي لند للد ال ٌخ محمد ج  الحجٌب      

ج فٌد الجلنتٌ  دجداجد حنلٌن  حٌث ن ه نحت فننٌد نجٌ  لٌدي الحجٌب الّلي كن  

م  ن لف الف لنف لال نففٌ  جنهلل  ذل ت  ى مجندا الت  م من   مم انت ل ذلى منر د 

انت ل ج د جلقٌفار لتت مل  نن  ن ى ٌد ال ٌخ ال دٌف لٌدي ال نفف ج  تكل   مّم 

لل  ذلى ت ملن   مّم تلّب  ذلى للٌد ت ملن   مّم نصج  م  الم ّفجٌ  ل  ٌخ لٌدي 

مبمد ج  قّدلف اللكٌ ً  لق ى نفج ٌ  لند م  نمفه فً قدمت  لنندمن قفب 

نبل اللكٌ ً كن  ٌ لل نقل الجلزٌدي ال فجد جفجنرلن  ل له ذ نفج جهّ  لٌدي 

.الجلزٌدي نقل اللتفج م  ال ٌخ  

ج د ن انت ل ذلى قفٌد لفداند لتزّلر  نن    لفً  له ال فٌد ذر ق ن ٌ       

لٌدي حمل ال ٌخ لقد كننت لدٌ  كفامنت لتقّفر ن ى ٌده ال دٌد م   ٌلخ ن م 

  لن لم التصّلف  اّتب  ذلى البزا ف جنل جر ملتفننم اكتفى جت  ٌم ال فٌ د

قصٌدج  15جلند تت ّم  ال ف   الكفٌم  لنفف جز ده  ل  مبملند مدا   مر

 ل له ج ّ م  ايجٌنت  منلن مبملند م  النصن   حٌث ٌ لل:

لفبِ لْ اَ لَ  ف  ً اللِ فِ  قِ َ, قْ ايَ  ٌمَ فِ كَ   ْ كُ لَ                تَ لْ ب  لَ تَ  ثُ ٌْ حَ  ِى ,َ لَ  ْ تَ جِ   َ ٌْ  َ نَ    

         فِ  ْ ال ِ لَ  بِ ال     َ ا مِ دً ج  وَ ا مُ لفً فُ لُ                  تَ  ْ  ِ   ْ ذِ  ندِ جَ ل ِ نجِ     الظَ   ْ لِ حْ نَ لَ 

فٍ قْ ى فَ  َ ا نَ فً قْ فَ  م  ا مُ نفً لَ جَ  ٌدُ فِ تُ          تَ نْ كُ   ْ ن ذِ قً ندِ صَ  قِ  ْ قَ  ْ لِ   َ  َ فْ نَ  بْ  َ لَ   

م  ل ل دفٌ  تٌبدٌت جملتفننم.1909نكتلجف  25تلفً فحم  ,  فً   
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 4 ـــ الشٌخ حمادة 1889 ــ 1968

ج فٌد الرلا فٌد لالتً تج د م  1889نففٌل لند  09للد ال ٌخ "حمندج "فً     

ال ٌخ حمندج حٌنت  الفنن ٌد فف د ال ٌخ دحمن   جدن  كم 18ٌد ملتفننم لن  ل

بدٌت ل نن  ق ى ٌانت  ت نلفت  لالت فت جحً ت 1920فد فً لند فجلر

"بلمنف "لنج ن لاقل ال ٌخ حمندج رفللت  ل جنج  ت  م ال فد الففنلٌد جمدفلد 

   ت  م مجندا ف  الفننف ن ى ٌدمجندا ال فد ال فجٌد ن  ال ٌخ ج  نلم ج  رٌفلف

لال ٌخ قدلف للد ال بنل لال ٌخ المنلف للد   م نٌخ نممنل ال ٌخ دحمن  جلرففد

نتندا م ن فً ا  ٌق ف   كن  صدٌ ن حمٌمن ل مرفب الكجٌف الحنر محمد ال ن ى

 قفٌ  نممنل الحنر لزلغ ً   ن مً ج  لمٌف مللٌ ٌٌ  للفاتلم ال  ن ٌد مع 

 حمندج لٌت نلملا  ال صن د  لكن  ال ٌخ  م ن  م لاالقنلدي  ن  ٌلنجد ال ندف 

نٌ ن نلتنلا لبٌ    حٌث كن  ٌ صد منزل  فنننل  كمٌفل  لر ب ال  م  كنلفنن  

لبل نلل ن ى الملتلى اللرنً اللي لا ل الفنننٌ  لكن  م  ن جلنبنر  م زلز 

.ججفلٌ  جهلمننٌن م 1931لرلاند مللٌ ٌد لند ن  

  الجدلٌد البزا فٌد ايصٌ د لقد ظل ال ٌخ حمندج المرفب اللي غلي ايغنٌد   

" ٌاعودي هلل بٌا سٌر"، "بنات البهجة ال مٌق كهغنٌد جهغننً كن  للن الصدى 

تلبٌل   500 لى للصل ندد التلبٌ,ت ذ كبٌر"، "ٌابوٌا كٌرانً""عٌد ال "،

  غنى فً نكجف الصنلت فً ال نلم لبنل فً ندج ج دا  نفجٌد لنلفجٌد.

  ٌد الجدلٌد حٌث الترنع ج ج فٌت  نحدث ملفج فً المللٌ ى الت  ٌدحمندج ن ال ٌخ

ج  صلت  لا الج جل ٌمزبلن مع النلع الح في لالحلزي ل ال فلجً ذلى ن  نص

ن  م 1968نجفٌل   09 انرفهت  م ت  ٌلمصٌل غٌف قندف ن ى ال رنف الفنً اي

ن لف قصن ده نلكف التنلً: بدٌت جملتفننمٌلدف  جم جفج ت  لند 79نمف ٌنن ز   

   ن ْ مَ زْ  لْ نٌَ صَ ً قْ فِ  جْ اٌَ فَ فْ  تْ زْ لَ ب           احْ فَ فْ لَ ن لَ نَ لْ نلْ جَ  تْ قْ اللَ   ْ لَ  عْ بَ فْ ٌَ  عْ نمَ رَ 

ن ْ لَ الحْ ن لَ ٌَ حْ نلْ جَ   ْ ننَ  َ   ْ لا لَ  ُ فْ فَ                 ْ نلَ د مَ ننَ مَ ن بْ لَ نلْ د نَ نقَ فَ فْ  ٌتْ افِ لَ   

ن ْ ٌَ دْ نَ  لبْ  ُ  ْ الْ لَ   ْ نجَ جَ حْ  مْ فُ نلْ جَ        ـنحْ جَ ل قْ نلُ نَ  تْ قْ لَ  تْ  ْ حَ لْ لَ   ْ فَ مْ نُ  تْ نلَ رَ   

ن ْ رَ  ْ لُ  مْ لَ نلا نَ فُ صْ ن نَ لا مَ نجُ نتَ مَ            نحْ جَ بْ لَ  لْ مْ مَ  ٌ ْ ٌِ نلْ د قَ  َ صْ قَ  مْ ٌــلَ نفِ مَ   
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 5 ــ الشٌخ الماماشً: 

بننفً  24الم  الح ٌ ً "محمد للد ال فجً" الم  ب جنلمنمن ً   ملللد ٌلم 

 فً نمف المننً لال  فٌ  م  نمفهجحنلً منمنش جداٌت  الفنٌد كننت  م  1923

ا تمنم  لحج  ل ف  الجدلي مكن  م  ن  ٌكل  نلل ڤصنب ل  ٌخ قدلف ج  نٌند   

قنصد ت د كمٌفا من حنلل الكمٌف ت  ٌده لمن فٌ  م  نجفج    ال لب  كمن تمٌز جصلت

ففاح ممن لنند م  م ففد الننك ل    فهصج  مرفجن ياللنمع   كن  ٌفنً فً ا

 عٌنً شرات شرٌة والڤلب بغاها "" نجن فً نللنر نمنل د الجدلي كتب قصٌدت  

نت اللر  لقنفبلن   لبلت م نفكنت فً مقت ف للٌ  ل  ندج  م1790لند 

ل  دنلج م  رفف موللد ملنتً كنفلل لكن  فف لن لف ل الج نف فً حنلً 

نغنٌد م  نغننٌ   120لغنى من ٌ نفب   قصٌدج 70منمنش   كتب ال ٌخ حلالً 

" برانً فً  ، و " مشٌت ٌا با نتسبب " ، و " خبر شٌن جانً فً بكرة "

م  م  1988 ٌننٌف 03لند فً ٌلم  65  تلفى ن  نمف ٌنن ز  "الدنٌا محٌون

 قصن ده:

ــن نْ  َ  ٌتْ  ِ مْ   ً.لِ َ, فْ  فٌتْ ـٍ ه  ْ دَ ــــنٌْ نلفَ ....             جَ بْ ج  لَ ـــن اج                           

لً ٌِ الِ  رْ لْ لَ  تْ  ْ قَ ى ادْ تْ حَ           ...   بْ ننَ لي صَ ً ِنِ تْ ا  دَ نَ حْ مَ   

ً لِ فً كفْ   ِلَ ـنلْ ه بـَ ــفَ مْ قَ         ...     بْ تَ كْ د تَ  َ فْ رَ  لّْ كُ  ٌبْ ـصِ نْ نَ   

ًٌل  ذِ  ن لْ جَ لَ  ٌفْ غِ  عْ مَ ـَ لْ تَ     ...          بْ د  هَ تْ مَ  مْ  ُ ــدْ نْ نَ  ـــللْ ال ُ   

ً لِ ٌلـــلِ جُ  جـــفَ اٌْ دَ  نبْ جَ نلْ فَ     ...            بْ ننَ صَ  مْ ٌلَ  ِ َج  نْ ـَدفْ مْ   

ًصِ نجَ انْ  لْ فَ ن رْ ٌَ  تْ ـنفَ قَ لْ      ....           بْ فَ  َ ــ  مْ فَ نفْ نـَ ً ال     

ًنصِ فَ تْ  لبْ تُ كْ نلْ فَ  نتْ حَ ا ْ ...           لَ  بْ تَ كْ ن تَ مَ  تْ فَ  ْ د تَ  َ ـفْ رُ    

 

 

 

 



194 
 

 6 ــ الشٌخة بنت باللة:

" غننمً ال نلٌد "المدنلج "جنت ج,لد " زلبد للد قندج ج  نٌلى نملن ج,لد      

جملتفننم    1488قدٌبد ل ً م  نحفند الللً الصنل  لٌدي ج  نلم م  ملالٌد 

كننت الم ٌ د اللحٌدج يلفتلن   تنج ت دفالتلن فً لج د ن نم ت ك نج د مع 

لملفج حٌث كننتا الدكتلف مدٌلنً   نم ت نٌ ن مبن دج فً لقت تقفر مع  

بمننً لكل  للٌد ل مصنجٌ   كمن كننت ت ٌم قتن يل نفنت اإلالمبن دٌ  لت دٌم ا

. م م  نبل لل لالمحتنبٌ  لت ٌم الل  

للنم إللٌدي ج  نلم حٌث كن  ٌهتٌلن اا تلفت جمدح الفللل لالللً الصنل      

ت لم جفنن لن حٌث كننت ل ً نن مد فتنلّ لتكتب ال صٌدج فً ال ٌل لفً الصجنح 

    ففقتلن النلن ٌد ج  رنرن تلنكنفاك لالمننلجنت القنصد لكن   ميتن ر ا

" العروسة  س  ل ب   ً سعد ال ل"فج  م  نقلاللن النجٌد   قٌفج جنت نمف لجنت ج  حم

تنفكد لفاف ن قصن د منزلت الففق ال ٌلنلٌد تتفنى جلن  م  1977تلفٌت لند 

نلن:  لمالى ٌلمنن  لا  

نٌَ جِ  نيْ نكَ كَ ً تْ نل  قَ د                لْ لٌَ ً الفُ ً فِ ننِ ن بَ نَ نَ    

ٌ ْ  ِ ً نْ بِ ٌْ  ٌ ْ تِ  ْ ً قُ د             ال   ٌَ جِ ن الْ ّ ً ٌَ ٌنِ ٌتِ لِ نْ   

ٌدْ نِ  رْ الَ ً زَ ن فِ ن  كُ لْ      ٌدْ  ِ لْ  ل ْ فُ جْ مَ  نفْ لَ النْ   ْ الَ   

نٌَ فِ   ْ  َ ً ٌْ لِ  لهْ نجُ بَ لْ              ٌدْ حِ اللْ   ْ    لَ  احْ فَ   

نٌَ نِ ٌْ ن نَ ي ٌَ فِ لْ ن ال َ ٌَ            ٌ ْ فِ جْ ً ٌَ جِ  ْ ن قَ نَ نَ  ن ْ ٌَ   

نٌَ  ِ نْ  ٌفْ ي نِ فِ لْ ن ال َ ٌَ            ٌ ْ فِ جْ ً ٌَ جِ  ْ ن قَ نَ نَ  ن ْ ٌَ   

ٌ ْ  ِ فَ ٌْ  اشْ ي لَ ٌدِ لِ            ٌ ْ فِ جْ ٌَ ً جِ  ْ ن قَ نَ نَ  ن ْ ٌَ   
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 7 ــ الشٌخة الدحمانٌة:

ٌد لجملتفننم م  نقدم المداحنت التً نففتل  ل 1936/ 09/ 28م  ملالٌد 

لى بننب كل م  جدفج جنت داف ذيجبمنل الصلت لجفاند املتفننم   ا تلفت 

نغننٌلن تتمحلف حلل الحج ذلى  كننت  الحلٌ  لمنمد لرٌرن لفنرمد جننت ج قٌفج

ب لكفامنت للفد منــــــنقن ٌ  لل م  جٌت , الحفام لمدح الفللل ص ى ,

د ت القنصلالحف,نفاك يــــنف الصنلحٌــــــــ  كننت لل زالت تن ر اللٌــــيا

.جنلقتن  لال  ٌ د لغٌف ـــن م  المنـــــــــنلجنت الل ٌــــــــــــــــدج   

  :غننً التً غنتلن ال ٌقد الدحمننٌدي لف ام  ن

ن ْ  َ فْ الجُ  للْ ي مُ د  بَ  نيْ  َ  فْ نصَ الن   لٌدْ _ ِ  

  ْ نلَ ن مَ ٌَ  اقْ ــف  الحَ  ٌـــدْ لِ _ 

مْ ـــــــنلَ  َ  ْ ي جَ ٌـــــــــــدِ لِ   –  

 – ــــــنلْ قَ  َل ً تِ نلْ  قَ َل ً ــــتِ ٌْ  قَ ن َل  مَ َل  

ـــــــــً لِ َل ـــً لِ َل  ـــنيْ  ـَ    – 

ًجِ  نّْ ـــل لَ لُ ـــلْ  َ ـــن نْ ٌـ   َ _    

افْ ز  ً جَ ــــــــــــــننِ ٌَ دْ نَ  _  
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 8 ــ الشٌخ عّدة بن تونس:                                                         

م لن ه فً 1828للد ال ٌخ "ندج ج  تلنك جتبدٌت فً مدٌند ملتفننم ننم     

الزالٌد ال ,لٌد الكجفى  اكـتـمـل ن ب  الفكفي لالدٌنً تحت فننٌد ال ٌخ 

ل  فً الفحٌل ذلى بنمع الزٌتلند فمكث   اللي نل  "أحمد بن مصطفى العالوي"

 نن  نحل ال نمٌ  مم نند ذلى ملتفننم فهلزم  ٌق  م,زمد مكنت  م  الم ففد 

التنمد جهحلال ال ـــٌخ الــــ ــ,لي ل ن نر  الدٌنً ل الفلحً حتى لفنت  ننم 

م ج د ن  نلصى جنلق,فد لفننٌد  ول  الزالٌد الكجفى ل  ٌخ "ندج ج   1934

  ف نم جملنم الرفٌ د ال ,لٌد لفق المنلج اللي فلم  نلتنله نحل  قٌنم  تلنك"

حٌث نمل ن ى ن ف الرفٌق لالدنلج ذلى   ,  لنن ه نددا م  الزلاٌن فً 

البــــــزا ف ل قنفبــــلن  مـ  نبــل الـتـفجــٌــد ل الــتــ ـــ ــٌـم  ل التلبـٌــ  

 ت كل ن نر دٌنً ل ابتمننً  نمننف لاإلف ند  فغم الظفلف ال نلٌد التً  

 1939ذلى  1937الحفب ال نلمٌد ل ج د ن  نصدف بفٌدج للن  الدٌ  المننٌد م  

م    1952م ذلى  1946ل مب د المف د ال لفٌد جنل فتٌ  ال فجٌد لالففنلٌد م  

مل مٌ  ذلى بننب مب د نحجنب ل دفنع ن  ت نلٌم اإلل,م  ل تج ٌغ مجند   لفٌف ال

م الننر د جنلففنلٌد التً نلللن لنفك الففّ. نن ه موللد إلنندج ته ٌل ,اإلل

  ى نفجع لف نت ل تكلٌ : المٌكننٌ تحتلي ن   م 1940ال جنب المنحففٌ  

 - لٌد,نلللن بم ٌد ال جٌجد ال م  البم ٌنت التً    النبنفج  الرجنند ل المقجزج

     مولّفنت :م   م 1948 م,لإلبم ٌد نحجنب ا -بم ٌد التنلٌف

  – .ال فاف ذلى كفنح مب د المف د الففافتنجٌ   

  .لٌد,ال الفل د اللنٌد فً المآمف _ 

 – .لقنٌد اللاكفٌ  م  غلاٌد الفنف ٌ  

  .لٌد,جلٌد فً نلفاد ل لند الرفٌ د ال الدفج الــ 

 –  .مبنلك التلكٌف فً تللٌب الفلح لتفجٌد ال مٌف 

فد لللده ال ٌخ ,الفاج د ل القملٌ   ل نلد جنلق ًم ل  ل ف 1952تلفً لند  

لملدي ج  تلنك.""محمد ا  
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 1 ـ المصادر:

القرآن منار للنشر والتوزٌع، القرآن الكرٌم برواٌة حفص، مؤسسة علوم ـ 1

ق .دمش  

. 3/ 491ـ ابن األثٌر، النهاٌة فً غرٌب الحدث واألثر،  2  

ـ أبو البقاء الكفوي، الكلٌات . 3  

ابن خلدون المسمى العبر ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم  ـ 4

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، تحقٌق: سهٌل زكار، دار 

م. 2000د ط ،  الفكر، بٌروت،  

ن مكرم األنصاري اإلفرٌقً بن منظور، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بـ ا 5

دار لسان  لسان العرب، إعداد وتصنٌف: ٌوسف خٌاط، ندٌم مرعشلً، ،المصري

. د ت د ط ، ، 2مجلد العرب ، بٌروت،   

ـ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم األنصاري اإلفرٌقً  6

، د ت . 1المصري، لسان العرب، دار صادر، بٌروت، ط  

وآدابه ونقده، ت: عبد الحمٌد  ـ ابن رشٌق القٌروانً، العمدة فً محاسن الشعر 7

م . 2004، 1هنداوي، المكتبة العصرٌة، بٌروت، ط   

ابن سٌده علً بن إسماعٌل، المحكم والمحٌط األعظم فً اللغة، تحقٌق:  ـ 8

، د ت. 2، ط 3عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ ، مجلد   

  . 244/ 2ـ ابن القٌم، مدارج السالكٌن،  9

ـ اإلمام مسلم، أبو الحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشري النٌسابوري،  10

الصحٌح المسمى الجامع الصحٌح، لباب فضل االجتماع على تالوة القرآن ، 

م. 2001، 1، ط13المكتبة العصرٌة، بٌروت، ج   

[ . 2564ـ اإلمام مسلم، البر والصلة واآلداب، المكتبة العصرٌة، لبنان، ]  11  

[ . 9319مام مسلم، الفضائل، ] ـ اإل 12  
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[ . 7376ـ البخاري، التوحٌد، ]  13  
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.م 2006، 1سانً، المؤسسة الحدٌثة للكتاب، لبنان، ط وفولكلور فً الفكر اإلن  

. د تالشعبً، مكتبة النهضة المصرٌة، د ط ،  األدب ـ أحمد رشدي صالح، 2  

ـ أحمد مرسً، األدب الشعبً وثقافة المجتمع، دار مصر المحروسة، القاهرة،  3 

  .م 2008د ط ، 
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. م 2004، 1للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة، ط   

ـ إحسان عبد القدوس، بئر الحرمان، كنوز من المعرفة، مكتبة إحسان عبد  5

 القدوس الكاملة للنشر والتوزٌع، د ط، د ت .

، 1الطاهر وطار، قسنطٌنة، ط  ـ إدرٌس بودٌبة، الرؤٌة والبنٌة فً رواٌات 6

م .   2000  

ـ إٌمان أحمد حٌن ٌرتدي الحزن قلوبنا، دار السالم للنشر والتوزٌع، د ط،  7

م . 2012  
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.م 1989،  د ط ،الجامعٌة، الجزائرالمطبوعات   



201 
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ٌدرس هذا البحث موضوعا هاما من مواضٌع األدب الشعبً الجزائري ممثال فً 

الحكاٌة الشعبٌة، حٌث ألقٌنا الضوء عل بٌئة من بٌئات الحكً الشعبً الجزائري 

بالضبط والٌة مستغانم، وبذلك ربطنا بٌن معطٌات المنطقة الجغرافٌة والتارٌخٌة 

طقة ثبعحجبس أّوّه مه انظعت إلوسبن انمىوالفولكلورٌة، واإلنتاج األدبً 

اسحقشاء هزا اإلوحبج ثعٍذا عه أهم انمىطقة، وثفضم انعمم انمٍذاوً جمكىب 

عند جملة من الحقائق ذات الصلة بطابع الحكً الشعبً فً المنطقة، مه انىقىف 

، التزاما للصدق كواقعه وموضوعاته ووظائفه وما قّدم من بنود التحلٌل والتمثٌل

 والموضوعٌة.

وبعدما اخترنا عٌنات من الحكاٌات الشعبٌة تّم استقراء نصوصها استقراًء       

عاما لضبط هٌكلها الخارجً أوال ثّم استنطاق نصوصها مركزٌن على المقومات 

الفنٌة بدًءا بالوصف، الّذي ٌلعب دور اإلبراز والتجسٌد، إلى السرد الّذي ٌعتبر 

ً الحكاٌة إذ ٌقوم عل نسج الكالم فً أهم العناصر المكونة للعملٌة السردٌة ف

صورة حكً، وصوال إلى الحوار الّذي ٌعّد أساسا رسم الشخصٌات ورفع 

الحجاب عن أحاسٌسها ومشاعرها، فاستنطاق النصوص بعٌدا عن الشخصٌات 

والزمن والمكان فٌه نوع من اإلجحاف، خاصة وأن  هذه الوسائل الفنٌة مرتبطة 

والشخصٌة هً  دل فٌه الزمن والمكان التأثٌر والتأثر،ببعضها ارتباطا وثٌقا ٌتبا

حكبئً إر  عمماألخرى واقعة تحت تأثٌرها المزدوج وهً ركن أساسً فً أي 

 ال ٌمكه جظىس حكبٌة مه دون شخظٍبت .

عمىمب فإّن انعمم أسدوب ثه انحفبجة إنى األدة انشعجً انجزائشي ألوه      

انشعجٍة انحًّ جفّشدت ثجمهة  حكبٌةثشي ثمخحهف انفىىن وخبطة انسشدٌة كبن

مه انىسبئم انفىٍة جعهث وظىطهب جعشف جكبمال وجطىسا مىهجٍب مع 

 وظىص انشواٌة فً األدة انشسمً .
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Summary of the research work in English: 

 

    This research paper deals with an important 

subject in the Algerian popular literature which 

is the folk tale. 

    The writer highlighted one of the environments 

of the Algerian popular narrating that Is 

mostaganam, as to link between the geographic, 

historic and folkloric characteristics of the 

region with the literary production of the local 

people since it’s difficult to analyze this 

literary work without considering the region and 

its inhabitants. 

    Thanks to this practical work, it was possible 

to acknowledge a set of facts linked with the 

character of the popular narrating in the region 

of the research work, M’sila, like its reality, 

its subjects and its functions. 

    The work is presented with a certain kind of 

analysis and exemplification taking into account 

honesty and objectivity. 

    After choosing samples of popular tales and 

stories, their texts were read generally to 

identify their global structure, then read a 

second time focusing on their artistic 

characteristics starting with the description that 

plays an important role in the personification and 

the presentation. Secondly, the narration which is 
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considered as one of the most important components 

in the narrative function of the story since it 

makes from words a story and thirdly, the dialogue 

which is the base to the drawing of the characters 

and unveiling their feelings and emotions. 

    Any analysis to the texts of folk tales 

without studying their characters, time and place 

would be a kind of prejudice, especially because 

their artistic features are closely linked to one 

another, and where place and time affect each 

other; the character is under the effect of both 

of them and of course it is a basic part in any 

narrative work as it sounds impossible to imagine 

a tale or a story without characters. 

    Generally, this research work was designed as 

a good gesture towards the Algerian popular 

literature because it’s very rich with the 

different arts especially the narrative ones like 

the folk tale that is distinguished with a set of 

artistic means which made its texts know a 

systematic integration and evolution with the 

texts of the stories in the academic 

literature. 
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