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 حنًد اهلل سبحاَه وتعاىل إىل                   

 أٌ وفقنا إلجناش هرا، انعًم كًا َتقدّو                

 انيت كاٌ ''بٍ عهيت''بانشكس اجلصيم إىل املشسفت         

 تىجيهنا فنعى األستاذة اننًىذج.هلا انفضم انكبري يف       

 ل إىل كمّ يٍ يدّ نناانشكس يىصى                     

 ،''بٍ شياَي وبىتايل''يد انعىٌ كاألستاذ                

 

 

  

 وإىل كمّ األساترة انريٍ زافقىَا طيهت املشىاز اندّزاسي.              



 

 

 
 

 

 

 ثّشج عًٍّ إٌى: أ٘ذي

ًّٕ اٌعٕاء، ٌٍفضً تً إٌى                     ِٓ واْ ٌسمًٍٕ تاٌّذعاء، فٍفه ع

 .عٍسىاٌغاًٌ  جّذيٌٕٙاء، تّش ا

ّّح األِأح، َفِثِه ألتذي ٌفعً اٌخٍش، أٔت ٌا  إٌى جٍٍّح اإلتتساِح، ِٚعٍ

 .''أَ اٌخٍش''اٌحٕٛٔح  جّذتً

 أطاي اهلل فً عّشوّا جّذي ٚجّذتً.                                            

ا، ٚتحٍٛا اٌحٍاج إٌى ِٓ أٚجة اهلل ٚسسٌٛٗ طاعتٙ                           

ُّ إٌى صذس٘ا،  ًِّتٛجٛد٘ا، ٚأِح  اٌحٕٛٔح اٌغاٌٍح حفظه اهلل. أ

إٌى اٌغاًٌ عٍى لٍثً، ٚاٌّزي ٔمّش لٍّح األخالق عٍى صذسي،                  

 اٌحْٕٛ سعان اهلل. أتًفأماد ٌٙا عمًٍ، ٚواْ سثثا فً ٔجاحً، 

ألخالق... فٍٍحفظىّا فثٛجٛدوّا أسعذ... ٚأستمً تاٌعٍُ ٚا             

ٍّاق.  اٌخ

ٍّح صٚجٙاٚإٌى  ٔٛسجإٌى لذٚتً فً اٌحٍاج أختً اٌعضٌضج                ، ٚتم

ٚفمىُ اهلل فً  عثذ اٌشصاق، ٚحثٍثً أخً اٌغاًٌ ٘اجش، سٍّحإخٛتً 

 حٍاتىُ ٚدساستىُ.

ّٓ، ٚإٌى جّذتً ِشٌُإٌى                   ًّّ عثذ اٌحك، ٚخاالتً ٚأٚالد٘  ع

شٙشج، ، ٚإٌى عّتً ٚصٚجٙا ٚأٚالد٘ا ٕٚ٘اء ٘ذًٌٚاتٕتثٗ ٚصٚجتٗ 



 

 

جذتً ٚصٚجتٗ ٚأٚالدٖ، ٚإٌى سٚح جاستً ) خاًٌ، إٌى أحّذ، اسالَ

 .سشٍذج، ٔٛس اٌّذٌٓ(، ٚعائٍح شعثاْ خاّصح اٌعاسَ

 ٚتذاٚي تذٌشٌٕحإٌى وً ِٓ عائٍح                                        

ٚعائٍح  عذٌٍحٚ سحّأًٚ خشٌفًعائٍح ، ٚفاطّح ٚعفاف  ٚخاصح ٌٚضسق

 خاصح سٍّشج. اٌعٍٛي(  )تعٍٓ  سعذي

إٌى جٍّع صذٌماتً: فاطّح، عائشح،                                               

خذٌجح، ٔثٍٍح، فتٍحح، حٕاْ، سصٌمح، ٚسدج تٛستح، سلٍح، أسّاء، حسٍٕح، 

فعح إٌظاَ ٚإٌى ِٓ شاسوتًٕ عًٍّ ٘زا صذٌمتً خذٌجح، ٚإٌى د

 َ.2013َ/2012اٌىالسٍىً )أدب عشتً( 

ُّ ٌٙا وً اإلحتشاَ ٚاٌتمذٌش ٚأتّٕى                 إٌى ِٓ أحثثتٙا تصذق ٚأو

ّٔٙا األستارج اٌّششفح ''تٓ عٍٍح'' فّضٌذا ِٓ  أْ تىْٛ لذٚتً فً اٌحٍاج إ

ّٕجاح ٚاٌتأٌّك... إْ شاء اهلل.  اٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٍِ قاه فٍَٖا سبً جّو فً عالٓ: إٔذي عَيً ٕزا ئىى

 ٗاىذاٌا أطاه اهلل فً عَشَٕا. ﴾ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِرياً﴿

 ئىى ٍِ أثيج اىصذس اىشاعش دٍِ قاه فً دقٔ:

 اإلبِ ٌْشأ عيى ٍا ماُ ٗاىذٓ                  

ُّ اىجزٗس عيٍٖا                                       ٌْبج اىشجش. ئ

ُُٕذُٗؤٓ ىً عطاء ٗصَخٔ                 ئىى اىزي ى٘الٓ ٍا أّا فً ٕزا اى٘ج٘د ئىى اىزي 

 عًْ ّصخ ٗثْاء ئىى اىزي أعطاًّ بال عْاء.

 ئىٍل أبً                                                    

 قاه:ئىى اىخً ى٘الٕا ٍا ٗصيج ئىى اىَشاد ٗأصاب اىشاعش اىفإاد دٍِ 

 حساٍج        بخشبٍت اىبٍِْ أٗ اىبْاث فذضِ األً ٍذسست

 ٗأخالق اى٘ىٍذ حقاط ُدسًْا         بأخالق اىْسـاء اى٘اىذاث

       ئىى ٍِ ٍٍْج ٗدظٍج بٖا ئىى ٍِ سٖشث ألّاً ٗبِنٍْج ألفشح، ئىى ٍِ              

 أعطخًْ بال دساب ٗأسج٘ ىٖا ٍِ اىشدَاُ اىث٘اب.         

 ئىٍل أًٍ                                                              

ًّ فً اىسشاء ٗاىّضشاء أخ٘احً               ِّ عي َِ فً دقً ٗىٌ ٌبخي ئىى ٍِ ىٌ ٌجِذْف

 اىعضٌضاث مشٌَت، ّ٘اه، ٍيٍنت.

 . ئىى صٌْت اىذٍاة اىذٍّا )دْاُ ٗبسَت( فيزحا مبذ مشٌَت ٗأبَٕ٘ا                    



 

 

 أخاك أخاك فَِ ال أخا ىٔ :ئىى ٍِ قاه فٌٍٖ اىشاعش          

 مساع ئىى اىٍٖجا بغٍش سالح. 

   ئىى ئخ٘حً اىّزٌِ أٍذٗا ىً اىعُ٘ اىَادي ٗاىَعْ٘ي: فاحخ ٗصٗجخٔ،                        

 ٍذَذ، خاىذ ئىٍنٌ أخ٘حً.                

اىْجاح ٗأّاسث دسبً حضشعاحٖا ئىى اهلل، ئىى ٍِ  ئىى ٍِ ّيج بذع٘احٖا                   

 دشٍخًْ اىٍَّْت فشدخٖا بخخشجً جّذحً عفى اهلل عْل ٗسدَل.

 ٍعً ئّجاص ٕزا اىعَو فاطَت اىضٕشاء، ئىى أٍٍْت طاىبً. ئىى ٍِ حقاسَج           

 ئىى ٍِ أدببخِٖ فً اهلل صٍٍالحً ٗصذٌقاحً.     

 .2102-2102ت ئىى دفع                         

 ئىى خشٌجً ٍعٖذ اىّيغاث ٗاألدب اىعشبً.                                                 

 ئىى قذٗحً ٍٗيَٖخً األسخارة اىَششفت ''بِ عيٍت'' جضإا اهلل عًْ مّو خٍش.       

 

 

 

 

 

        



 

 

                            



 

 

 ػػػػػة:مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يا الشعبي، فيك جزء مف التراث الثقافي، كىك ركح تسعى األمـ إلى الحفاظ عمى تراث   
األٌمة كمفيكميا األساسي، فالذم يتخمى عف تراثو يتخمى عف تاريخو... كانت عكدة 

العرب إلى التراث ميزة عالية في كتاباتيـ اإلبداعية خاصة الٌركائية، كالغاية مف  بالكيتا
 ستحضار كقائعو كشخصياتو ىك إحياء تراث األدب الشعبي.تكظيفو كا  

كالتراث الشعبي شاسع، فيك يشمؿ: العادات كالتقاليد كالطقكس المختمفة، كما يشمؿ    
 سمكؾ الفرد في حياتو اليكمية، كعالقتو بمجتمعو، كانتقاؿ األصكؿ مف جيؿ إلى آخر.

المعاصريف الذيف ضمٌنكا أعماليـ ك''الخير شكار'' عمى غرار الركائييف الجزائرييف    
 األدبٌية المكركث الشعبي، إذ نجده خاض في عمؽ المخياؿ الشعبي.

ركايتو )حركؼ  يممكركث الشعبكاإلشكاؿ المطركح ىنا: ما مدل إستمياـ ''شٌكار'' ل   
نسجامو عمى المستكل الفٌني كالمضمكني؟ كمف ىنا جاء عنكاف الضباب(؟ كما مدل ا

، «المكركث الشعبي في ركاية ''حركؼ الضباب''، ''لمخير شكار''» بحثنا كالتالي:
ختيارنا ىذا المكضكع ىي إحياء التراث الشعبي بجميع كالدكافع التي كانت خمؼ ا

كتشاؼ جمالياتو كدالالتو ىذا مف جية، كمف جية أخرل أردنا أف نعٌرؼ كاأشكالو 
ر'' كبأعمالو األدبية غير المعركفة، ر شكاالجميكر القارئ بالرٌكائي الشاب الجديد ''الخيٌ 

 كالكقكؼ عمى أسرار نجاح أعمالو الركائٌية عربٌيان كعالميِّا.

كقٌسمنا عممنا ىذا إلى مقدمة كتمييد كفصميف، الفصؿ األٌكؿ: )نظرم( حمؿ عنكاف    
''تكظيؼ ، أٌما الفصؿ الثاني: )تطبيقي( فقد حمؿ عنكاف ''ماىية التراث الشعبي''

بدءان مف األسطكرة  شعبي في ركاية "حركؼ الضباب" "لمخير شكار" ''المكركث ال
ستخراج مجمكعة عادات كالتقاليد كالمعتقدات... كانتياء بالحكاية الخرافٌية، كذلؾ باكال

ة عجيبة، كأردفنا ، كذلؾ لبياف أٌنيا حقا حكاي''فمدمير بركب''مف الكظائؼ الٌتي حٌددىا 
 ؾ المنيج الكصفي التحميمي.الفصميف بخاتمة، كاتبعنا في ذل



 

 

معتمديف في ذلؾ عمى مجمكعة مف المراجع أىٌميا: ''تكظيؼ التراث في الركاية    
العربية المعاصرة'' لػ ''محمد رٌياض كٌتار'' كأشكاؿ التعبير في األدب الشعبي لمدكتكرة 

 ''نبيمة إبراىيـ''.

سات األخرل، منيا البحكث كالدرا كقد كاجيت بحثنا بعض الصعكبات شأنو شأف   
ر شٌكار''، ككنو مف الٌركائييف الجدد غير المعركفيف، نعداـ الٌدراسات الٌتي تخص ''الخيٌ ا

كنتمنى أف يككف عممنا ىذا عامال مف عكامؿ التعريؼ بػػ ''شٌكار'' كركايتو ''حركؼ 
 الضباب''، كنتمنى أف يدخؿ الساحة األدبية مف بابيا الكاسع.

باألدب الشعبي كاألنثربكلكجيا إلى اإلبحار في ىذا المجاؿ  كما ندعك الميتميف   
 اإلنساني الكاسع كالمتشعب المعالـ. 

كفي األخير نشكر ا كنحمده عمى أف كفقنا إلنجاز ىذا العمؿ، كنتكجو بالشكر    
 التي كاف ليا الفضؿ الكبير في تكجيينا.  -بف عمية–إلى األستاذة المشرفة 

    



 

 



 

 

 

 

 حملة عن الّروائي والّرواّية. :د تمهي      

 

 التعريف بالّروائي. (

 تقديم الّرواية. (
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 :تمييد

يغرؼ منو الكٌتاب كالٌشعراء، كخاصة منيـ كاف التراث الشعبي كال يزاؿ مصدرا ثرٌيان،    
أكلئؾ الٌذيف يمثؿ ىذا التراث جزءا ىامان مف ثقافتيـ، أسيـ في تككيف خٌياليـ كلغتيـ 

كنو كأصبح مصدران يستكحكف منو الصكر كيستميمكنو بأدكاتو الفنٌية في كىـ يدرج
 (1)كتاباتيـ، كىـ يبدعكف. 

ذا نحف بحثنا في الٌركايات الجزائرية  الٌناجحة فنيان الٌتي حاكلت أف تستغؿ بعض كا 
فيو عناصره  العناصر في التراث الٌتي كانت تمٌثؿ مكقفان معينان منو، أك الٌتي كٌظفت

بالتأّثر غير المباشر بالتراث كىذا ما نصطمح عمى تسميتو  ،خرلبطريقة أك بأ كأشكالو
)...(. فالٌركاية الجزائٌرية غرفت مف بحر التراث كاستغٌمت المكانات اإليحائٌية كالٌرمزٌية 
الٌتي يتكفر عمييا، كأمٌدت الٌركائي بكثير مف المضاميف كالٌدالالت الٌتي يثرم بيا إبداعو 

 (2)و المكضكعٌية لألشٌياء التي يعالجيا. كيبمكر رؤيت

ما أٌف كجية نظر كٌتاب الٌركاية، الستغالؿ التراث تختمؼ مف كاتب آلخر، فإٌف نكعٌية بك 
ضان، فمنيـ مف اتٌجو إلى عناصر التراث القديمة ستغالليـ لو تختمؼ فيما بينيـ أيا

ألصمٌية المتٌكغمة في ليأخذ منيا ما يركؽ لو لربط التراث الكطني المحٌمي بجذكره ا
 أعماؽ التاريخ.

كمنيـ مف اتٌجو إلى عناصره لمبحث عٌما يؤكٌد شخصيتو كىكيتو، كيعطي كٌؿ ذلؾ 
 (3)معنى لكجكده، كيربطوي بماضيو كتاريخو الحافؿ باألمجاد كالبطكالت. 

 

 
كاف المطبكعات )دراسات في القٌصة الجزائرية الحديثة(، دي ينظر: عبد الحميد بكرايك، منطؽ الٌسرد  (1)

 .103ـ، ص 1994الجامعٌية، الجزائر، دط، 
سعيد ساٌلـ، التٌناص التراثي، الرٌكاية الجزائرية أنمكذجا، عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، عٌماف،   (2)

 .175ـ، ص 1،2009ط
 .176المرجع نفسو: ص   (3)
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حركؼ »، صاحب رٌكاية الّركائي الجزائرم الخّير شّكارالء الرٌكاة كمف بيف ىؤ 
       (1). «الضباب

 ائي كمؤلفاتو:التعريؼ بالّرك -1

لد الخٌير شٌكار بدائرة      الشرؽ الجزائرم سنة -بكالية سطيؼ (2). بئر حدادةكي
 ـ. كىك قاٌص كركائي جزائرم.1970

( التي كانت تصدر مف سطيؼ في الشبكةكاف يعمؿ محٌرران في األسبكعٌية الٌرياضٌية )
، كيشرؼ عمى «الجزائر نيكز»آلف محٌرران صحفٌيان في يكمٌية كيشتغؿ اـ. 2001جكاف 

قافية في جريدة الشرؽ األكسط كينشر مكاضيع ث. «اليكـ»ليكمية الممحؽ األدبي 
 (3)دنٌية. األر 

 :أّما عف مؤلفاتو فيي

 ـ.2000ة، سنة ختالؼ الجزائريقصص عف منشكرات االزمف المكاء: -1

 ختالؼمنشكرات اال ـ، عف2005قصص، سنة  مات العشؽ بعده:-2

ة لمعمـك كمؤسسة العربيختالؼ، كالٌدار ة عف منشكرات االركايحركؼ الضباب: -3
 ة.آؿ مكتكـ، كترجمت إلى الفرنسي محمد بف راشد

 عف منشكرات دار أسامة بالجزائر. كىك كتاب أدبي عالمات:-4
 

الجمعة  نيكز، ختالؼ( الجزائر)الخير شكار يٌكقع حركؼ الضباب عف منشكرات اال :جدليمة.  (1)
   (.www.djazair.news.infoمكقع: ) ق،1433محٌرـ  14ـ المكافؽ لػ 01/11/2009

الخٌير شٌكار: )مف حركؼ المتاىة إلى حركؼ الضباب: القٌصة الٌتي أنجبت ركاٌية(، صحيفة المثقؼ،  (2)
  (.www.almothaqaf.com/index.phpـ، )09/07/2009، الجزائر، الخميس 1103:ع

كٌتاب كمؤٌلفكف جزائرٌيكف، كيكيبيديا المكسكعة الحٌرة، النصكص منشكرة برخصة المتاع  (3)
 ـ.2011اإلبداعي،

 

http://www.almothaqaf.com/index.php
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ات البيت بالجزائر كترجمت إلى قٌصة صدرت عف منشكر  حكاية بني لساف:-5
 ـ.2009نجميزية، كصدرت في نيكيكرؾ سنة اإل

ـ. 2010كىك كتاب أدبي عف منشكرات ألفا بالجزائر سنة  ّية:األكىاـ الشي-6
 (1)يطالٌية. جمت بعض قصصو إلى الٌمغة اإلكتر 

 اية:تقديـ الّرك  -2

، كتبيا عاـ مائة كعشريف صفحة «حركؼ الضباب»ة يبمغ عدد صفحات ركاي
 :العناكيف كالّزمفـ، قٌسميا عمى أساس 2002

 ككٌؿ شيئ ممكف. -1

 عيف المعقاؿ. -2

 الكباء. -3

 كسعدٌية.بي  -4

 الٌياقكت. -5

 كارؿ لكيس. -6

 شمس المعارؼ. -7

 كالـ الكالـ. -8

 في جكؼ الٌضباب. -9

الٌزكاكم( الجٌد، كجيؿ )الزكاكم الجٌد(،  كقد امتٌد زمف الٌركاية يف أجٌياؿ أربعة، جيؿ )أـ
 الٌزكاكم الحفيد(. جيؿ )الٌزكاكم الحفيد(، كجيؿ )أـك 

 

 ،ـ2011الحٌرة، النصكص منشكرة برخصة المتاع اإلبداعي، كٌتاب كمؤٌلفكف جزائرٌيكف، كيكيبيديا المكسكعة (1)
(www.ar.wikipedia.org/wiki.) 

http://www.ar.wikipedia.org/wiki
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ال ُيمكف لي الكتابة »عف ظركؼ كالدة ىذه الٌركاية إٍذ يقكؿ: شّكار الِخيِّر كقد تحدث 
ر مف األمكنة الّتي ال أكتب )...( الكثيعف أشياء ال أعرُفيا، فِإّما أف أكتب ذاتي أك 

 (1). «كليدة ذاكرة كتٍب ال ذاكرة عيف نقرأ عنيا ىي

 «حركؼ الضباب»اية ''الخٌير شٌكار'' في كتابتو لٌرك  يتٌضح لنا مف خالؿ ىذا القكؿ: أفٌ 
ت أكثر مف مّرة ة، كتبأصبحت ركاي»ة إذ يقكؿ في مكضعو آخر: مف تجربة ذاتية خاص

 (2). «اتيةة رحمتي في ىذه ''المتاىة'' الحية، قد تككف خالصائيفي ظركؼ استثن

ة بنجاح، 'محنة اإلنتقاؿ األلفي'' الٌرقميـ، كالعالـ يجتاز '2000ة سنة زمف الٌركاي  
ًقٌيان بامت رى ة فيو، ياز، المكانة لمكتابة االلكتركنيكعمى المستكل الٌشخصي كاف الزماف كى

ة بعد انقطاع، انفتحت الشيٌية عمى الكتابة القصصيعكدة محتشمة إلى الكتابة  كيعدٌ 
 أكثر مع تجربة الٌنشر التي كانت أقرب إلى الحمـ منيا إلى الكاقع.

ربة كاقترحيا عمى الٌتي أعجبتو التج الّسعيد بكطاجيف بسبب صدفة لقاء مع القاص
األربعاء يكـ )زمف المكاء( ختالؼ، كصدرت مجمكعة رابطة كٌتاب اال

صرار، كأنا ة بإكنت أكتب القٌصة القصير » يقكؿ الخٌير شٌكار:ـ، 2000سبتمبر18
ة؟ ركاي بأفكر في الٌركاية التي أراىا بعيدة جدان، كعندما يسألني البعض: مٌتى تكت

األربعيف، كال داعي  كتماؿ في سفّْ سيحدث عند اقتراب التجربة مف اال أجيب بأف ذلؾ
كعمى أف تككف خالدةن. كاف ذلؾ حممي في ات متعٌددة، بؿ سأكتفي بكاحدة لكتابة ركاي

 (3). «ائٌية بعد شير مف ذلؾكلـ أتصٌكر بأٌني سأبدأ تجربة رك سف الثالثيف، 

 يةط في االنتياء مف التجرٌبة القصص'' انخر زمف المّكاءكعند تخٌمصو مف تجربة ''
 ''، كفي أكتكبر مف نفسمات العشؽ بعدهسـ ''األخرل الٌتي صدرت بعد ذلؾ تحت ا

 

ـ، المكقع: 10/11/2008، الجزائر 347 :كزارة الثقافة، حكار مع الكاتب كالٌركائي الخٌير شٌكار، ع (1)
(www.moc.gov.sy.) 

 (www.almothaqaf.comالخٌير شٌكار، صحيفة المثقؼ، المكقع: ) (2)

ة(، صحيفة المثقؼ، ٌصة الٌتي أنجبت ركايار: )مف حركؼ المتاىة إلى حركؼ الضباب: القالخٌير شكٌ  (3)
(www.almothaqaf.com.) 

http://www.moc.gov.sy/
http://www.almothaqaf.com/
http://www.almothaqaf.com/
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شرخ في في ذاتو، بٍدءنا بفكرة ) ( بدأت مالمح قٌصة قصيرة تتشكؿ2000نة )الس
      كاف ىكفي الثامنة عشر مف عمره ، لمراىؽ اب( تنتيي بمتاىة كسط الضبالّدماغ

قبؿ سنيف، كبينما ىك منخرط في الكتابة كقع لو شيء غريب، كاف الٌسرد  -الخٌير–
، ككاف يكتب  يتمٌدد كيتشابؾ إلى درجة دفعتو إلى تمخيص األحداث في عشر صفحاتو

 (1)ًس صفحات. ٌصة الكاحدة ما بيف ثالثة إلى خمالق

الٌنص الذم بىدىا متمٌددان بشكؿ يدعك إلى الحيرة، كاف ذلؾ كعند النياية لـ يفرغ مف   
محمد بكطاغف، ( كفي مدينة سطيؼ التقى بجماعة مف الشعراء)بئر حدادةفي بمدتو )

بعد حكالي يكميف مف كتابة تمؾ القصة القصيرة الٌتي عبد الّرزاؽ بككّبة، رابح ظريؼ( 
 .''حركؼ المتاىة'' سٌماىا

تكب، كاكتفى بسرد كقائعيا ككأٌنو يتقٌمص شخصٌية حككائي لـ يكف يحمؿ الٌنص المك
ة كليس بالقٌصة قالكا لو بأٌف ذلؾ الٌنص ىك ركايمف الذيف كاف مأخكذا بو ساعتيا، 

 (2)القصيرة. 

ى التصريح بو، كىك لقد عّبركا لي عف شي كنت أحّسو كلـ أجرؤ عم»حيث يقكؿ: 
ؿ حكالي عشر سنكات مف مكعده نذار، كقبمشركع الّركاية الذم جاء دكف سابؽ إ

 (3). «الّذم تّكقعتو

 ، كقبؿ االنتياء منو تحٌكؿ العنكاف مفـ2002مطمع كانتيى مف كتابة الٌنص    
، كرمى بو بعدىا إلى منشكرات االختالؼ، ''حركؼ الضباب''إلى ''حركؼ المتاىة'' 

 صدر بصيغتو األكلى في نفس الٌسنة.

 

 ة(، صحيفة المثقؼ، جبت ركايىة إلى حركؼ الضباب: القٌصة الٌتي أنالخٌير شٌكار: )مف حركؼ المتا (1)
(www.almothaqaf.com.) 

 (.www.almothaqaf.comالمرجع نفسو، ) (2)

 (.www.almothaqaf.comالمرجع نفسو، ) (3)

http://www.almothaqaf.com/
http://www.almothaqaf.com/
http://www.almothaqaf.com/
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يغى بيا لـ كلـ ينتبو لمٌنص إاٌل بعد سنيف مف ذلؾ، كرأل أٌف الكتابة األكلٌية الٌتي صً    
تو، في حالة إعادة كتابتو مف جديد، كىك األمر الذم شرع فيو تراجع كلـ تٌصحح مسكدٌ 

تالؼ قة الناشرة كرئيسة رابطة كتاب االخ. عندما اقترحت عميو الصٌديـ2007سنة 
 ة لمعمـك في لبناف.ر مشترؾ مع الٌدار العربيغة نشإعادة نشر الٌركاية في صي

يا، شبو مفرغ منيا اممة، لينتيي منيا كىك قميؿ الرضى عنة ككأخذ إعادة الكتابة سن   
، كتصدر التجربة القديمة الجديدة في صيغة نشر ثالثي مشترؾ مع ـ2008صيؼ في 

، كىك عمى مشارؼ األربعيف مثمما تكقع اإلماراتيةمحمد بف راشد آؿ مكتكـ مؤسسة 
 (1)ألٌكؿ مٌرة، كتمكـ قد تككف مف سخرٌية األقدار. 

أىـّ عمؿ ركائي في أدب الجيؿ مف قبؿ النقاد  ''حركؼ الضباب''كاعتبرت ركاية    
ؾ راجع إلى اطالع الخٌير شٌكار قبؿ الكتابة عمى الكثير مف كقد يككف ذلالجديد. 

ائٌية شرقا كغربا، كأٌنو القركم الٌذم لـ يمكث في المدينة إاٌل زائرا عابران )...( المتكف الرك 
''ألؼ ليمة ة ىك ه خارج المقٌررات الممٌمة المتخشبأٌما عف التراث، فإٌف أٌكؿ نٌص قرأ

 (2). كليمة''

 ـ.2009''بككر'' أف ترشح صاحبيا إلى جائزة  -حركؼ الضباب–ة كاستطاعت ركاي
األدب الجزائرم المرتبط بقٌكة اإليديكلكجيا أيا كانت طريقتو في العرض، ة كعمى غالبي
ـ الٌركائي الجزائرم، إٌنيا ة مضادة لمتراكركائي الشاب )الخير شٌكار( بركاييطالعنا ال

ؽ الثقافة المحٌمية، تدخؿ ركاية تطرح االنشغاالت االيديكلكجية جانبا، كتغكص في عم
يمانيا قارئيا في متاىات الكاقع المح ٌمي كالبيئة الشعبية بتقاليدىا كنمط تفكيرىا، كا 

 فتضعنا منذ البداية أماـ حيرة كبرل»الحيف ـ بالقدسي ممثال في األكلياء الصالعظي
 الخرافات الشائعة ف إزاء خرافة مف طبيعة ىذا العمؿ الّركائي: فيؿ نحتتعمؽ ب

 
ة(، الٌتي أنجبت ركايلى حركؼ الضباب: القٌصة الخٌير شٌكار: )مف حركؼ المتاىة إ المرجع نفسو،، ينظر (1)

 (.www.almothaqaf.com) صحيفة المثقؼ
ـ، 2008حكار صحفي، مركز اعالمي ثقافي فٌني مستقؿ، مركز الٌنكر ميرجاف النكر،  (2)

(www.alnoor.se/.) 

http://www.almothaqaf.com/
http://www.alnoor.se/
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أـ إّننا إزاء قصة مف قصص الخّياؿ العممي، أـ أّننا كذلؾ إزاء قّصة عندنا 
 (1). «كاقعية؟...

يىيا ًلتىأصيؿ عمى مستكل الصٌياغة ى سردىا الٌركائي بتعبير الركاييتكلٌ  ة، فيتجمى تكجي
 كالٌركاية.

قكؿ إٍذ يكظؼ العنكاف الفرعي ) ''العنكنة التراثية''ى المستكل األكؿ تقابمنا فعم   
ذا كاف بكسع العنكاف  القكؿك الرّاكم ( إشارتيف ىمالرّاكم في محنة الزكاكما أف »كا 

 (2). «يعيف شكمو )الّنص( قديما كاف أـ جديدا، أك يحدد جنسو الذم ينخرط فيو

ٌراكم بالسيرة فإٌف ىذا العنكاف يحمؿ إشارتيف لألدب الشفكم، حيث يرتبط القكؿ كال   
شخصيات الفصكؿ يستكحي الٌركائي األصؿ العرقي ل ةالشعبية، كمف السيرة الشعبي

 ة، فيعكد بنسبيا إلى قبيمة ىاللٌية.األكلى مف الٌركاي

ة تاٌمة، منفصؿه عف مىٍرًكيو، يركم بحيادية لمغة الٌراكم كىك في ىذه الٌركايكبتتبعنا    
 (3). ة كالطقكس كالخرافاتكيو القارئ بيف المعتقدات الشعبيمعتمدا تت

ليس »: ابحركؼ الضب ةالخٌير شٌكار، في تقديمو لٌركاي صديؽشير مفتي بكقد كتب 
ىا بسيكلة، فيي بقدر ما تبدأ رٌ مى قارئ حركؼ الضباب أف يكتشؼ سمف الٌسيؿ ع

ة المختمفة، فيختمط الكاقعي بالّسحرم في عالـ مف الغرائبيبسيطة سرعاف ما تدخمنا 
ّركحي، فتتعايش المتناقضات ادم بالكاآلني بالمطمؽ كالم كالمحسكس بالمجرد،

ة )الزّكاكم( ة ''عيف المعقاؿ'' كمف خالؿ شخصيكتتمازج الثنائّيات في فضاء قريّ 
المبيمة كالّتي تظؿ تحافظ عمى ىذا الغمكض حتى الّنياية. غمكض مشّكؽ كمفتكح 

 ينكشؼ كينغمؽ. ندرؾ بعض خيكطو، لكف سرعاف ما يضيع الخيط األساسي فال نعمـ

 
ـ، 2000ة العربية الحديثة، إتحاد كتاب العرب، دمشؽ، )د ط(، ائية الخطاب في الٌركايدم، إنشمحمد البار  (1)

 .247ص 
ـ، 2008عبد الحؽ بمعابد، جيرار جكنيت مف الٌنص إلى المٌناص، الٌدار العربية لمعمـك ناشركف، بيركت،  (2)

 .75ص 
رة، منشكرات إتحاد الكٌتاب العرب، ة المعاصزكع األسطكرم في الٌركاية العربيينظر: نضاؿ الصالح، النٌ  (3)

      .14ـ، ص 2001دمشؽ، )د ط(، 
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مف شخص  قى السؤاؿ األساسي، مف ىك ىذا الزّكاكم؟بىؿ ىك نفسو أـ غيره، لي
الياقكت؟ كيؼ يتحكؿ الحب مف  عالمنا األرضي أـ مف عالـ السماء كالغيب؟ مف ىي

 (1). «صكرة تتكّرر عبر الّدىكر كالعقّصة عادية إلى حكاية أبدي

ان، عالما مفتكحا لقارات مف العجائب عالمان سحريان، عالمان ال متناىيكبالفعؿ أدخمتنا    
التي تشكؿ المعادؿ الخيالي لعجائب الكاقع، كالدخكؿ إلى الغرابة ىك الذم أعطى نكية 

بف ىدكقة ك''فاجعة الّميمة كطار، ك''الجازية كالّدراكيش'' ال''عرس بغؿ'' للٌنص 
 ة بعد األلؼ'' لكاسيني األعرج.السابع

تراكمت خالؿ  ة في سٌياؽ كتابة ركائٌيةما يمنح لٌنص ''شٌكار'' نكية خاصكىك    
 العشرية األخيرة، كتفاكضت بيف كاتب كآخر بؿ حتى في تجربة الكاتب الكاحد.

ة مختزلة في ككٌؿ الرٌكايضباب، كحركؼ عنكاف مركب مف كحركؼ الّضباب    
اية ارتبط بكالـ مدٌكف في صدر شيخ رحؿ، كالـ ىك الذم تنفؾ بو الٌرك  بطؿالكممتيف، ف

الحالة الٌتي تٌمبس بو، حالة ترتد بنا في متاىات تختمط كتغكص بنا في عمؽ الكاقع 
 بالجزائر العميقة.

فيمتبس العادم بالخارؽ كالتاريخي باألسطكرم، كالحقيقي بالخرافي، البطؿ يحمؿ    
يتداخؿ مع مسار البطؿ،  ( كمسار الكليالزكاكمة اسمو )القريمؿ اسـ الكلي الذم تح

، فتقاطعت المفارقات لتبدأ رحمة اة البطؿ مثمياحياة الكلي مفارقات، ككانت ككانت حي
يا » أسطكرة جمجامش:المتاىات، كىذا ما جعؿ الكاتب يٌدشف المتف بمقطع مف 

 كاف الّبر، أفّ عة مع حيالكاس صديقي لقد عممت حيف كنت أجكؿ في التالؿ كالبرارم
 (2). «الغابة كانت تمّتد عشرة آالؼ ساعة في كّؿ جية

 

 
 .07 -06ص  ،2002، 1ختالؼ، الجزائر العاصمة، طمنشكرات اال حركؼ الٌضباب، (1)
 .09المصدر نفسو، ص  (2)
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ة في القرية عاش الٌسمؼ ح لساف حاؿ الٌزكاكم بطؿ الٌركايكممات أنكيدك الٌتي ستصب
يا كتكالت في الٌركاية القصص عف تقاليد، كعف عشؽ كعف محف، نادت سكامصيبة أب

سـ ي عند الٌزكاكم الذم يثكر عمى االكتختمط الحكايات لتتجمع في بؤرة كاحدة، كتمتق
مف تطميقيا، كىي في فتبرر لو أٌمو بأٌنيا فقدت كلديف قبؿ ميالده، فانتابيا الخكؼ 

رائحة الجٌنة تنبعث منو، كأخبرىا أٌنو  س بيضاء كأفٌ بحيرتيا جاءىا في الٌنكـ شيخ بمال
كؼ، كبعدىا حممت بو فٌسمتو كأٌنو يعرؼ غبنيا، فال داعي لمخ''الّزكاكم''، سٌيدىا 

كاكم'' ، كعاش حتى تمٌبس بحالة جعمتيـ يدفعكف بو إلى الشيخ العممي الٌذم كتب ''الزٌ 
مالئو كحتى ة مف طرؼ ز فقد كانت محٌؿ سخري (1)كؼ عجز عف فٌكيا.لو تميمة بحر 

ما يفؾي حيركفىيا خصكصان كأٌف معٌممو، كىذا ما دفعو لفٌؾ لغز تمؾ الحركؼ، فمـ يجد 
 .الشٌيخ العممي مات

فقد  الشيخ العممي ممتبسة بالمفارقات،ة عٌدة كتب كلـ يبمغ المراد، ككانت حكاي قرأ   
لى ''تمبككتك'' رحؿ إلى  ''أبك لمشيخ كالـ'' ''كالـ الالٌتي حفظ فييا كتاب ''نيسابكر'' كا 

، كأراد سنة700، إذ عاش أكثر مف سنة400الٌذم كتبو في مٌدة الخميؿ الحيركني'' 
اه كلـ ييعثر عمى ٌف ا عٌز كجٌؿ رفع الشٌيخ كنجٌ قتمو لما ىاجـ بغداد، كلك ''ىكالكك''

 (2)الكتاب لكٌنو بقي محفكظا في الٌصدكر. 

قع ربط الٌنص بالكامعالـ، كنصؿ إلى ما ية نقتفي الكفي األجكاء الخارقة كالغرائبي
أٌف الكاقع المعيش مكغؿ فيما تعجز الكممات عف قكلو،  )المعيش(، فالكاتب شٌكار تٌيقف

ة، كجعؿ الحاجة إلى ''كالـ كاقع مكتنؼ بالٌمكف الٌرمادم اكتنافا جعؿ الحركؼ رمادي
الٌناس تسقط صرعى ة، كجعمت جتاحت القريالكالـ'' لتفكيؾ العقد في المصيبة الٌتي ا
 إحالة لصكر المكت الرىيبة الٌتي عشناىا.

 جاج، كقيؿ أٌف القيامة كانتأتى عمى البشر كالمكاشي كحتى الد نتشر مرض غريبا

 
  .51، 50حركؼ الٌضباب، ص  (1)
 .114، 113ينظر: المصدر نفسو، ص  (2)
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ستقـك ساعتيا، كانت المعاصي منتشرة بقكة، لـ تعد األمطار تنزؿ مف 
 (1)ء لسنكات طكيمة، جفت الينابيع كلـ يجد الٌناس ما يشربكف. الٌسما

ة تأكؿ مف تمؾ الجثث ف، كأصبحت الغرباف كالكالب الٌضالالجثث في كؿ مكا انتشرت
المتعفنة كاختمطت جثث البشر مع جثث الحيكانات الميمكة ىي األخرل، كأصبحت 

 (2)تفو مثؿ اآلخريف. الٌركائح الكريية تصيب مف يتمقاىا باإلغماء ثـ مالقاة ح

 .ثـ اإلشارة إلى جنكد ''ىكالكك'' كالكزير المعتصـ با كلمكتاب المحفكظ في الٌصدكر

ة رغـ صغرىا مكثفة كمشحكنة بما يفتح المجاؿ لقراءات متعددة، إٌنيا ليست الٌركاي   
 خطٌية، إٌنيا ركاٌية دكراف كانغماس في الالمتناىي.

ة مع في عٌدة مقاطع كيدخؿ في ركاية فٌعال بو الساخرٌكار كعادتو يحضر بأسمك ش   
 ة اإلسالمية كيمنحيا لٌذة الٌنص.عبي كمع الذاكرة التراثية العربيالتراث الش

ائعيف عمالقة الٌسرد في المتاىة، متاىة تذكرنا بنصكص الر ''حركؼ الضباب'' ٌنص 
'كفقياء الظالـ'' لسميـ ص رائع 'أمريكا الالتينية الٌذيف أبدعكا الكاقعٌية السحرٌية، كتذكر بنٌ 

كييؤسس خارؽ لكٌنة الخارؽ دكف افتعاؿ كبدكف استالب، ٌنص يتأٌسس  بركات نص
نغماس العميؽ في سحر الحكاية كالٌراكم ىك الذم يصبح ألصالتو بقكة اإلبداع كاال

 ''يجرح كيداكم''. -الٌزكاكم  - يٌ لكالك 

اح الشيخ... غاب البرنكس كالشيخ في ... كجد الٌزكاكم نفسو مدفكعا لمدخكؿ في جن»
 (3). «عتمة الضباب

ة: أٌف ''الٌزكاكم'' لـ يتمكف مف فؾ لغز تمؾ الحركؼ المكجكدة في إذ يتبٌيف مف الٌركاي
ة كالكضكح، ممي''... فالٌضباب ىك عاتـ لمٌرؤيالتميمة، التي كتبيا لو ''الشيخ الع

 ''حركؼ الٌضباب''.
 .39حركؼ الٌضباب ، ص  (1)
 .54المصدر نفسو، ص  ينظر: (2)
 .120ينظر: المصدر نفسو، ص  (3)
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أنا سعيد »الخّير شّكار: كمف ىنا يتٌضح لنا أٌف نياية الٌركاية مفتكحة، حيث يقكؿ    
ة المفتكحة، الٌتي عاشت معي طكيال، كتسببت في آالـ نفسٌية كثيرة )...( بيذه النياي

ني منذ أف كلد بشكؿ مفاجئ ة فقد كانت بمثابة الكابكس الٌذم الزمخصكص الٌركايبك 
ص منو إال بعد أف أعدت كتابتو بشكؿ نيائي كلـ أتٌخمـ، 2000أكتكبر في رأسي في 

 (1). «ـ2008مف سنة  أكتفي شير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.www.moc.gov.syكزارة الثقافة، حكار مع الكاتب كالٌركائي الخٌير شٌكار، ) (1)
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 ــة الرتاث الشعيبــــــماهّي :الفصل األّول                

 مفيػػػػػكـ التراث الشعبي. أوال:   

 التراث )لغػػػػػة، اصطالحػػػػػػػػػػػػا(. -1

        الشعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي.-2

 أنكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو. ثانيا:  

 ػػػػػػػػػػػػػػػكرة.األسطػػػػػػػػ -1

 مفيكمػػػػيا )لغػػػػػػػػػػػػػػة، اصطالحػػػػػػػػػػػػػػا(.     - أ

 نشأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا.  - ب

 أنكاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.  - ج

 أغراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا.     - د

 الحكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشعبّية.-2

 صطالحػػػػػػػػػػػا(.مفيكميا )لغة، ا    - أ

 أنكاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. - ب

 مميزاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. - ج

 .المعتقدات الشعبّية-3

 الٌسحر كالشعكذة.    - أ

 اإلعتقاد بكجكد الجٌف. - ب

 الطقكس الشعبٌية. - ج

 .األمثاؿ كالحكػػػػػػػػػػػػػػػـ-4



 

 

 األمثاؿ.    - أ

 الحكـ. - ب

 خصائصيا. - ج

 ػػػز.الّمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-5

 .األغنية الشعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة-6

 أشكاؿ المكركث الشعبي. ثالثا: 

 المكركث الديني.-1

 المكركث التاريخي.-2

 المكركث األدبي.-3

 المكركث الصكفي.-4
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 أّكالن: مفيكـ التراث الشعبي:

 مفيـك التراث:-1

كرث، كتٌدؿ ماٌدة  Héritageتراث األصؿ في كممة  المفيكـ الّمغكم: - أ
 ة عمى الماؿ الذم يكرثو األب ألبنائو.في معاجـ الٌمغة العربي 'كرث'''

بالمعنى نفسو الٌذم كرد في معاجـ الٌمغة  ''ُتراث''كاستخدـ القرآف الكريـ كممة 
 .91: ةسورة الفجر، اآلي ﴾وَتَؤْكُهُىنَ انتُزاثَ أَكْالً نَمًّاً﴿: (1)أم الماؿ

 الكرث()الميراث( فػ)ك الكرث()ك)اإلرث(  – التراث -كنجد مف مرادفاتو
بالحسب كقد جاءت كممة  فخاص )اإلرث(اف بالماؿ، كأٌما خاص )الميراث(ك

وسكزيّاء إِذْ وَادَي رَبَّهُ، رَبِّ ﴿في القرآف صفة مف صفات ا عٌز كجٌؿ  )الكارث(

 .91سورة األنبياء، اآلية:  ﴾ال تَذَرْوِي فَزْداً وأوْتَ خَيْزُ انىَارِثِني

 ﴾وهلل مريَاثُ انسّمَىَاتِ واألَرضِ﴿فقد كردت الكممة في قكلو تعالى:  الميراث()كأٌما 

 .991سورة آل عنران اآلية: 

وإنيكَ مآبِي ونَكَ »في حديث الٌدعاء،  اهلل عهيه وسهّمصهً كيقكؿ الٌرسكؿ 

 «تُزاثِي

سورة مٌرة كاحدة في القرآف الكريـ، كبالتحديد في  )تراث(كقد كرد ذكر كممة 

  (2) .19جر/ اآلية:الف

 كقد فٌسر الٌزمخشرم عبارة ''أكالن لٌمان'' بالجمع بيف الحالؿ كالحٌراـ.

  
تحاد الكٌتاب العرب، دمشؽ، ؼ التراث في الٌركاية العربية، مف منشكرات ايمحمد رٌياض كتار، تكظ (1)

 .19ـ، ص 2002)د ط(، 
 .12ص سعيد ساٌلـ، التناص التراثي، الٌركاية الجزائرية أنمكذجا،  (2)
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كىذا ىك معنى ''الٌمـ'' كبالتالي فمعنى ''تأكمكف التيراثى أكالن لىٌمان''، أٌنيـ كانكا 
 يجمعكف في أكميـ بيف نصيبيـ في الميراث كنصيب غيرىـ.

 (1)فالتراث ىنا ''ىك الماؿ الٌذم تركو اليالؾ كراءه'' 

 :االصطالحيـك ػػػػػػػالمفي - ب

إاٌل في العصر الحديث، حيث ي صطالحبالمعنى اال تراثلـ تستخدـ كممة 
عاصرة، مف باحثو إلى آخر، تبعا ة الممفيكـ التراث في الثقافة العربي فيتباي
 ختالؼ إيديكلكجيا الباحثيف كتعٌدد مكاًقفيـ.ال

فإذا كاف الباحثكف يتفقكف عمى أٌف التراث ينتمي إلى الٌزمف الماضي، فإٌنيـ 
عضيـ يرل أٌف التراث ىك كؿ ما يختمفكف بعد ذلؾ في تحديد ىذا الماضي، فب

عادات كىك ما ينتقؿ مف  (2)مف الماضي البعيد كالقريب أيضان  كصؿ إلينا
 كنحكىا مف جيؿ إلى جيؿ. كتقاليد كعمـك كآداب كفنكف

كىك يشمؿ كؿ  ''التراث الّشعبي''، ''التراث األدبي''، ''التراث اإلنساني''نقكؿ 
غناءو كمكسيقى كمعتقدات شعبٌية مف شعرو ك  الفنكف كالمأثكرات الشعبّية

كقصص كحكاٌيات كأمثاؿ تجرم عمى ألسنة العاٌمة مف الٌناس، كعادات 
الٌزكاج كالمناسبات المختمفة كما تتضٌمنو مف طرؽ مكركثة في األداء 

 كاألشكاؿ كمف ألكاف الرقص كاأللعاب.

منة مف ألز ما تراكـ خالؿ ا»فيعرفو :  المعجـ األدبيفي  جّبكر عبد الّنكرأٌما 
رات، كفّنكف كعمكـ، في شعب مف الّشعكب، تقاليد كعادات كتجارب، كخب

جتماعي كالخمقي، كيكثُؽ عالقتو باألجياؿ أساسي مف قكامو االكىك جزء 
 (3)«الغابرة التي عممت عمى تككيف ىذا التراث

ربٌية، بيركت، محمد عابد الجابرم، التراث كالحداثة، دراسات كمناقشات، مركز دراسات الكحدة الع (1)
 .26، ص 1999، 2ط

 .19ينظر: محمد رٌياض كتار، تكظيؼ التراث في الٌركاية العربٌية، ص  (2)

 .63، ص1984، 2، المعجـ األدبي، دار العمـ لممالييف، بيركت، طجٌبكر عبد الٌنكر (3)
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ـ إلى الجانب الفكرم  التراثفيكٌسع مفيكـ  فيمي جدعافأٌما الدكتكر  ليىضُّ
 (1)كالعمراف.  الماّدمك كالعادات كالتقاليد.. يجتماعاالالجانبيف 

جتماعي كالماٌدم، المكتكب كالشفكم، راث إذف: ىك المكركث الثقافي كاالفالت
 الٌرسمي كالشعبي، الٌمغكم كغير الٌمغكم الذم كصؿ إلينا مف الماضي.

 مفيـك كممة ''شعبي'':-2

 ...الشّيكعفي الٌمغة اإلنجميزية تٌدؿ عمى  popularإٌف كممة 

عمى كٌؿ نتاج أدبي  )الشعبي(أٌف إطالؽ مصطمح  عبد المالؾ مرتاضيرل 
مركم أك مكتكب بمغة عامٌية أك مكتكب بمغة فصحى منطقيا غير مستقيـ، 

الذم تأسٌس  كلكجياعمـ األنثركبكرثو العرب عف  الشعبيكيالحظ أٌف مصطمح 
 بالغرب.

تحيؿ إلى  عب()الشسـ المكصكؼ المشتؽ مف اال )الشعبي(كما أٌف صفة 
 مفيكميف مختمفيف.

ينتمكف إلى بمد كاحد، كيخضعكف لقكانيف ''جميكر أك عدد كافر مف الٌناس، -1
نفسيا، أك بالتعميـ مجمكع الٌناس يشترككف في عالمة مماثمة، الٌديف، 

 الٌدكلة، األصؿ، األرض''.

ا المعتبر عمى النقيض مف الطبقات األخرل حيث تتٌكفر إمٌ ة ''فريؽ مف األمٌ -2
ٌما الزٌيادة في المعرفة''.   (2)الزٌيادة في الثركة كا 

ة يعتبر ماد التراث الشعبيأٌف  طيع أف نشير إلى مالحظة ميمة كىيكنست
 حكمةبمعنى الحكمة أم:  Loreكلكر بمعنى الٌشعب،  Folk)فكلؾ الفكلكمكر 

 الفنكف*التراث الشعبي*ات منيا :كلمفكلكمكر عٌدة تسميالّشعب( 
 .لمأثكرات الشعبيةا*الشعبّية

 .21، 20ة، ص تكظيؼ التراث في الٌركاية العربيينظر: محمد رٌياض كتار،  (1)
ات ؿ إلى نظرٌية الثقافة الشعبٌية، أعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ الشفاىيعبد المالؾ مرتاض، مدخ (2)

 .40، 39، بيركت، )د ط(، )د ت(، ص 2اإلفريقية، ج
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ففي الثقافة الفرنسية يفيمكف  ،كقد اختمفت الثقافات في تحديد الفكلكمكر
 الفكلكمكر أٌنو عمـ التقاليد كالممارسات كالعقائد كاألساطير كاألغاني كالمكسيقى

 (1)كاألدب الخاص بشعب أك منطقة ما. 

 كىنالؾ مف الٌدارسيف مف قٌسـ التراث الشعبي إلى أربعة أقساـ:

 المعتقدات كالمعارؼ الشعبٌية.-1

 .العادات كالتقاليد الشعبٌية-2

 األدب الشعبي. -3

 (2) الثقافة المادٌية كالفٌنكف الشعبٌية.-4

 ثانيا: أنكاع التراث الشعبي

 األسطكرة:-1

 مفيكميا: - أ

وًانْقًهًمٍ     ن﴿إذا كتب، قاؿ ا تعالى: َسَطَر َيْسُطُر كرة مف الفعؿ األسط لغة:

 طىرَّهي أم كما تكتب المالئكة، كقد سطر الكتاب يسطيريه سطران كسى  ﴾وًمًا يًسْطُزُونَ
. ستطىرىهي اك   (3)، كفي التنزيؿ: ككٌؿ صغير ككبير مستطره

سطاري بمعنى فالف، كىك اإل َأْسَطرَ كتب، كاستىطىرى مثمو، سطر َيْسطُر َسْطران: ك
يا ، أحاديث ال نظاـ ليا، كاحدتاألساطيرُ األباطيؿ كاألساطيُر: خطاء كاإل

ٍسطارىةه، بالكسر، كأيٍسًطيره كأيٍسطً   يرىٍة كىأيٍسطيكره كأيٍسطيكرىةي، بالٌضـ.إٍسطاره كاً 
 .297، ص 1977، 1ينظر: أحمد كماؿ زكي، دراسات في الٌنقد األدبي، مكتبة لبناف، لبناف، ط (1)

 االجتماعيةطالؿ حرب، أٌكلية الٌنص، نظرات في النقد كالقٌصة كاألسطكرة كاألدب الشعبي، المؤسسة  (2)
 .65ـ، ص 1999، 1لمدراسات كالنشر، بيركت، ط

، ابف منظكر اإلفريقي المصرم، لساف العرب، مجأ (3) ، دار 7بك الفصؿ جماؿ الٌديف محٌمد بف مكـر
 .182ـ، ص 2005، 4صادر، بيركت، لبناف، ط



 الشعبــــــي الفصــــــل األّول                                                    ماهيـــــــــــــــة التراث

28 
 

 عمينا: أتانا باألساطير. سّطرَ أٌلفيا، كسطّرىا: ك

  (1)يقاؿ: سطرَّ فالف عمى فالف، إذا زخرؼ لو األقاكيؿ كنٌمقيا. 

...كىذه » ـ( في )أساس البالغة(:1144-ق538الّزمخشرم )كعٌرفيا 
أسطكرة مف األساطير األكليف: مٌما سٌطركا مف أعاجيب أحاديثيـ، كسطَّر عمينا 

 (2). «فالف: قٌص عمينا مف أساطيرىـ

كييفيـي مف ىذا الكالـ: أٌف األسطكرة تتضٌمف النقؿ عف القدماء كعنصر التخييؿ 
 كعدـ الٌصحة.

 ، في اآليات التالية:صيغة الجمعبكقد كردت في القرآف الكريـ 

 .52سورة األنعام/ اآلية:  ﴾يَقىل انذّيه كَفَزُوا إِنْ هَذَا إاِلّ أَسَاطِريُ األَوَّنِنيَ﴿      

 .98سورة املؤمهون/ اآلية:  ﴾إِنْ هَذَا إِالّ أَسَاطِريُ األَوَّنِنيَ ﴿      

(3)﴾بُكزَةً وأصِيالًهيِّ تُمْهًَ عَهَيْهِ وَقَانُىا أَسَاطِريُ األَوَّنِنيَ اكْتَتبَها فَ﴿      
 .12سورة الفرقان/ اآلية:  

بصيغة المفرد لـ تستعمؿ قديمان، ككممة أسطكرة تشبو  األسطكرةكيبدك أٌف    
ة، كتدالف معان عمى معنى القٌصة أك اليكناني -)ًىستيكرياى( ''Historia''كممة 

ات أك كتبو األقدمكف أك ترككه مف ركاي ة أك التاريخ، كتٌدالف أيضان عمى مالٌركايا
.  حكايات، كىي في األغمب أٍحداث خارقة لمعادة كأباطيؿي

 
 

، ابف منظكر اإلفريقي المصرم، لساف العرب، مج (1) ، دار 7أبك الفصؿ جماؿ الٌديف محٌمد بف مكـر
 .182ـ، ص 2005، 4صادر، بيركت، لبناف، ط

 .93ينظر: طالؿ حرب، أكلٌية الٌنص، ص  (2)

، 1ارـز محمكد ف عمر الزمخشرم، أساس البالغة، المكتبة العصرٌية صيدا، بيركت، طفخر خك  (3)
 .397ـ، ص 2003
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كالمعنى األصمي لكممة  (Mythe)ستخدمت كترجمة لكممة ا العصر الحديثأٌما في    
(Mythe)  أك(Mythos)  (1). «الحكاية التي تختص باآللية »عند اإلغريؽ القدماء 

كدىىا  -األسطكرة–ىذه الكممة  كلـ تستعمؿ العرب    قبؿ ظيكر اإلسالـ، كقد بمغ كيري
  ، دائما بصيغة الجمع.ِتسُع مراتٍ في القرآف الكريـ 

ة كتعني فيي كممة يكناني (Mythologie)كأٌما األسطكرة أك الميثكلكجيا  اصطالحا:
القديمة يف عند الشعكب عمـ الخرافات كأخبار اآللية، كأنصاؼ اآللية كاألبطاؿ الخرافي

ة بالكثنية كطقكسيا كأسرارىا كرمكزىا، كما ظير ة التاريخ، ككٌؿ ما لو صمكفي جاىمي
 (2)منيا كما بطف. 

ىك أٌكؿ مف استعمؿ  الخكرم ميخائيؿ غبرائيؿأٌف  لمبستانيدائرة المعارؼ ككرد في 
، بمعنى الحكايات (Mythologie)لفظة أسطكرة لمتعبير عف مضمكف الميثكلكجيا 

ة، كبيذا المعنى يمكف إطالؽ كممة ''أساطير'' عمى خرافات العرب في الجاىمٌية، القديم
سكاء ما تعٌمؽ منيا بعباداتيـ كتقاليدىـ الطقكسٌية كما تناكؿ أخبار كيانيـ كعٌرافييـ، 

 كما تناقمتو األخبار مف مركٌيات تختٌص بظكاىر الككف كالطبيعة.

، فاإلنساف ىك المحكر األٌكؿ اإلنسافك رؽالخكاكمف المالحظ أٌف العالقة كثيقة بيف 
كالمينطمؽ األساس. 

(3) 

، إذ كثيرا ما تحكي الشعائر الٌدينٌية أحداثا، األسطكرة كالّديفبيف  كىناؾ عالقة كطيدة
ككقائع أسطكرة ما، حيث تيشرح بمنطؽ العقؿ البدائي، ظكاىر الككف كالطبيعة كالعادات 

 عان تاريخٌية.كاالجتماعية، كىي عميكمان تصؼ كقائ
 

 .94طالؿ حرب، أكلٌية الٌنص، ص  (1)

 .225محمد رٌياض كتار، تكظيؼ التراث في الٌركاية العربٌية، ص  (2)

، 1ة قبؿ اإلسالـ، دار العمـ لممالييف، بيركت، لبناف، طعكد، األساطير كالمعتقدات العربيميخائيؿ مس (3)
 .16ـ، ص 1994
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ف كاف مستبعدان، في حيف أٌف ة، تشير إلى شيء محتمؿ الحكاألسطكرة في العربي دكث كا 
ف اعتقد البعض  (Mythe)األسطكرة الخرافية  تشير إلى شيء مستحيؿ الحدكث، كا 

 (1)جكاز حدكثو كإحدل الخكارؽ. 

تعبيره عف الحقيقة بمغة المجاز، كىي كالعمـ تحاكؿ كما نستطيع أف نقكؿ أٌف األسطكرة 
كمصيره، كىي نكع مف التفكير ساد  اإلجابة عف أكثر األسئمة غمكضان عف أصؿ الككف

 في مرحمة ما قبؿ الفمسفة.

ة، ياف بغيره مف العناصر الفكلكمكرية كالثقافيفي أغمب األح ةر ألسطك اخؿ مفيـك اكيتد
كما في  كلكجيا''''ميثمف خرافات كمأثكرات شعبية، مٌما يدرج دكف تمييز تحت إسـ 

 الثقافة البدائية.حكؿ  ''تايمكر''كتاب 

ات الخرافي قع في الٌزماف األكؿ، زمف البدايكحدثا ك  «قصة مقّدسة»سطكرة تركم األ
)...( كمف الثابت أٌف األساطير في أشكاليا كمضمكنيا مرتبطة عمكمان بتطٌكر العقؿ 
كالحضارة اإلنسانية، أٌما األسطكرة اليـك يقصد بيا الخٌياؿ أك الكىـ كتطمؽ عمى كٌؿ 

 (2)مى أٌم تفسير خاطئ ألٌم حدث أك ألٌية نظرٌية. األفكار الخاطئة أك المبيمة، كع

، كقد تستخدـ لمتعبير عف ''أسطكرة ريميكف''في كتابة  Etiembleإيتيامبؿ كما يذكر 
ص أك حدث أك لتعييف شخصٌية حقيقية أك المبالغة في الحديث عف شيء أك شخ

، في عالـ يٌصح ة، تتخذ شكؿ البطؿ الخارؽ، أك نجدىا تفقد ىالة الرعب كالقداسةخيالي
   (3). «عالـ بال ركح»كصفوي بحؽ بأٌنو 

 نشأة األسطكرة: - ب

نشأت األسطكرة، أٌكؿ ما نشأت، لمٌرد عمى أسئمة اإلنساف القديـ الٌذم تعجٌب   
 مٌما يحيط بو، مف ظكاىر الككف كأسرار الطبيعة، كلقد لجأ إلى األسطػػػػػػػػػػػػػكرة 

 .326ة، ص راث في الٌركاية العربيتكظيؼ التينظر: محمد رٌياض كتار،  (1)
حمد عيب شعبك، في نقد الفكر األسطكرم كالٌرمزم، أساطير كرمكز كفكلكمكر في الفكر اإلنساني، أ (2)

 .16، 15، ص 2006، 1المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، لبناف، ط
 .17المرجع نفسو، ص  (3)
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  تو الباحثة عف الحقائؽ.الغامضة مف حياتو كإلشباع رغب لتفسير تمؾ األمػػػػػػػػػػػػكر

كلعٌؿ نشأة األسطكرة قد رافقت الصٌكر األكلى في ذىف اإلنساف المتفٌكؽ عمى 
حكاٌية مقٌدسة يمعب  (1)أقرانو كاألخٌيمة الٌتي رسميا في عقمو ككف أٌف األسطكرة 

أدكارىا اآللية كأنصاؼ اآللية كأحداثيا ليست مصنكعة أك متخٌيمة، بؿ كقائع 
ة ( تنتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ بالٌركاينة األكلى المقٌدسة )...حصمت في األزم

 الشفكٌية.

المكاقؼ كتبايٌنت اآلراء في نشأة األساطير كطبيعتيا كمدلكالتيا،  تكقد اختمف
ا نتاج صبياني لخياؿ فيناؾ مف ينظر إلييا كأٌنيا ركاٌيات خرافٌية كىمٌية، أك أٌني

 (2)ش. ميم

أك شاعر معٌيف، غاص عمى أحالـ شعبو  كقد تككف األسطكرة مف صنع كاتب
كأدرؾ العكامؿ المثيرة لو، كتكٌسؿ بأسمكبو الخاٌص كضع أسطكرة ناجحة، )...( 

 قد تصبح مع مركر الزمف مف التراث.

 ىتمت بنشأة األسطكرة كىي:مدارس رئيسة ا أربعةكىناؾ 

 ترل أٌف األساطير التي كصمت إلينا ليست في أصكليا المدرسة التاريخية:-1
ان مف الخياالت أضفى عمييا الخٌياؿ اإلنساني جك  إاٌل تاريخ البشرية األكلى،

كاألكىاـ، كتاريخ اآللية ما ىك إاٌل تاريخ لعصر األبطاؿ حيث كاف اإلنساف 
 يعجب بالقٌكة كالجبركت.

كتطٌكر ىذا اإلعجاب عند األجياؿ إلى نزعة مف التقديس تتالشى معيا 
 (3) كاقع اإلنساني كخفايا الكجكد الغيبي.الحدكد الفاصمة بيف حقائؽ ال

 

ينظر: أحمد إسماعيؿ النغيمي، األسطكرة في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ، سنا لمنشر، )د ب(،  (1)
 .36، ص 1995، 1ط

 .26ة، ص عكد، األساطير كالمعتقدات العربيميخائيؿ مس (2)
 .39-38المرجع نفسو، ص  (3)
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عمى أساس مرتبط بالتاريخ كنرل أٌف ىذا الرأم يفسّْر نشأة األساطير   
االجتماعية، كالحضارية  ةنياألبالمحٌمي لمشعكب، يكصفو تعبيرا رمزيا عف 

 المعٌبرة عف الفكر الجماعي.

ترجع ىذه المدرسة كؿ األساطير إلى منشئ طبيعي  المدرّسة الطبيعّية:-2
يتصؿ بالظكاىر الككنٌية مثؿ: المطر، البرؽ، الرعد، الرياح، ... كقد ربط 

ة بعيدة تسيطر عمييا كتتحكـ القديـ كؿ ىذه الظكاىر بقكل غيبيساف اإلن
فييا كتتصارع معيا، بحيث ينتيي الصراع بخمؽ حالة مف التكازف بيف 

ة قكل الطبيعة بأساليب عمميالخيٌر كالشٌر، متكخيان في ذلؾ السيطرة عمى 
           (1)ة. كنفعي كالمتمثمة في الطقكس كالتعاكيذ لتحقيؽ أىداؼ عممية

ط نشأة األسطكرة خالفت ىذه المدرسة آراء مف ربالمدرسة التعبيرية: -3
ة، كأنكرت أف يككف اإلنساف البدائي قد انشغؿ بالككف بالظكاىر الككني

 كنظامو إلى حٌد التأمؿ كالتعجب كالتساؤؿ.

ة لككف يتطمب لغة كاصطالحات تجريديكترل أٌف أبسط تعبير عف نظاـ ا
يؤكد أٌف األسطكرة نشأت  ''ماكس مكلر''أٌما  د أجدفلكر كىذا ما نادل بو 

لكاحد . مٌما أدل إلى أف تككف لمشيء اقصكٍر أك عيٍب في الّمغةنتيجة 
 ؽ عمى أشياء مختمفة.مطأسماء متعٌددة، كما إٌف االسـ الكاحد كثيرا ما ي

عتقاد بأٌف يف أسماء كمالكا إلى االبككاف مف نتيجة ذلؾ أف خمط الناس 
 (2)لمتعٌددة ليست إاٌل تصٌكرات مختمفة إللو كاحد. اآللية ا

ترل مدرسة التحميؿ الٌنفسي أٌف األسطكرة بمثابة الحمـ، المدرسة النفسّية: -4
عقد ''ب:فتبدكا كظكاىر كرمكز نفسٌية ال شعكرٌية، تكمف فيما سٌماه فركيد 

ي لقاءان ثقافيِّا نفسٌيا عمى صعيد الالكع ''يكنج''، كفيما جعؿ أكديب''
 رأم ''فركيد'' في العالقة بيف األسطكرة  ''إيريؾ فركـ''الجمعي، كييكافؽ 

 .39ينظر: أحمد إسماعيؿ النغيمي، األسطكرة في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ، ص (1)
 .  40 -39المرجع نفسو، ص  (2)
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كالحمـ، لكٌنو يخالفو في النظر إلييا ككٌنيا نتاج العقؿ الالشعكرم، إذ يرل أف 
الحمـ إٌنما يعمؿ كيفكٌر كلكف بطريقة أخرل ىي لغة الرمز، كما  العقؿ في حالة

بمعالـ غنٌية  الما مممكءن عمينا إاٌل أف نفيـ مفردات تمؾ الٌمغة لينفتح أمامنا ع
  (1)ككثيرة. 

 أنكاعيا: -ج

 األسطكرة الطقكسّية الككنّية:-1

ة اكلكمح ،إٌف الدافع كراء نشأة األساطير األكلى ىك التأمؿ في نظاـ الككف
الؿ الٌمغة تصٌكره لمظكاىر الككنٌية مف خ تفسيره )...( فاإلنساف عٌبر عف

  ة.التصكيرية كالتمثيمي

 كعندما حكى لنفسو قٌصة الظكاىر الككنٌيػػػػػػػػػػػػػػػػة، لـ يكػػػػػػػػػف يٌكد أف يقكؿ أكثػػػػػػػػػػػػر       

 ػػؿ حكاٌية، ىك بعينو الحقيقة التي أحٌس فما قالو في شكػػػػػػػ األسطكرة، مٌما قاؿ في       

 ال أكثر كال أقٌؿ. بيا،      

يزيس المصرٌية القديمة مثاالن ليذا النكع،         كيمكننا أف نقدـ أسطكرة ''أكزكريس'' كا 

 (2)نتياء الخصب كيحيا مع عكدتيا.ة ا، كىك يمكت مع فتر إلو الخصبفأكزكريس       

لٌتي يحاكؿ اإلنساف البدائي عف طريقيا أف يعٌمؿ كىٌي ا األسطكرة التعميمية:-2
، كمف ثـٌ فيك يخمؽ حكاية ظاىرة تستدعي نظره، كلكٌنو ال يجد ليا تفسيرا مباشران 

 (3)ة تشرح كجكد ىذه الظاىرة. أسطكري
 

 .40ينظر: أحمد إسماعيؿ النغيمي، األسطكرة في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ، ص  (1)

، 3ؿ التعبير في األدب الشعبي، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، طينظر: نبيمة ابراىيـ، أشكا (2)
 .24-23)د ت(، ص 

 .27ميخائيؿ مسعكد، األساطير كالمعتقدات، ص  (3)
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ذاة )التعميمّية(: األسطكرة الحضاري-3 دء أٌف اإلنساف مٌر سٌممنا بادئ ذم ب كا 
ليمجي إلى أف اصطنع مف العصر البدائي أك ا بتداءن ، اة مختمفةبمراحؿ حضاري

لحياتو شكالن منظمان مادٌيان كاجتماعيان، فإٌنو ال بٌد أف يككف قد عٌبر عف ىذا 
ي تكشؼ عف صراع التغيير في أساطيره، كاألسطكرة الحضارية ىي تمؾ التٌ 

المرحمة  إلى مرحمة الطبيعيةال نتقاؿ مفاال اة إلصراره عمىاإلنساف مع الحي
 ة.الحضاري

ساف في بادئ األمر أف يصنع القكس كالٌرمح كيستخدميا كسيمة فقد استطاع اإلن
 (1)في صيد الحيكاف،... 

ة فكري مرحمة كتتضٌمف رمكزا تستدعي التفسير، كقد ألفت في ة:األسطكرة الّرمزي-4
 (2)مف التي ألفت فييا النماذج الٌسابقة.  أكثر نضجا كرقيِّا

بأٌنو مزيج مف اإلنساف  ز فييا البطؿكىي الٌتي يتمي بطؿ اإللو:الأسطكرة -5
صفات مف الذم يحاكؿ بما )يرقى( لديو  )البطؿ المؤّلو(كاإللو، كىك ما يسمى 

دائما إلى العالـ  تشٌده ةإلى مصاؼ اآللية، كلكف صفاتو االنساني إليٌية أف يرقى
 (3)األرضي. 

ذا كانت ممحمة جمجامش قد اشتيرت بكصفيا ممحمة، فإٌنيا تعٌد كذلؾ  كا 
تكاىا. كىذا اإلنساف الٌذم يجرؤ عمى أف يككف بطالن ذا صفاتو أسطكرة بمح

عف ممحمتو الشييرة باسمو أركع  جمجامشمعيٌنة ىك اإلنساف المؤٌلو الٌذم يمثٌمو 
    (4)تمثيؿ. 

     
 .30-29 ينظر: نبيمة ابراىيـ، أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، ص (1)

 .27لعربية قبؿ اإلسالـ، ص ينظر: ميخائيؿ مسعكد، األساطير كالمعتقدات ا (2)

 .28المرجع نفسو، ص  (3)

 .40ينظر: نبيمة ابراىيـ، أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، ص  (4)
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 أغراض األسطكرة: -د

 لألسطكرة عٌدة أىداؼ منيا: 

ة، فاألسطكرة تفسير لقضايا التعميمية كاالعتقاديالتفسير باإلضافة إلى الغايات -1
 قبؿ العمـ. أك أصؿ أك جكىر العمـ في عصكر ما

جميع المخمكقات  ة خمؽ الككف، كاإلنساف كالحيكاف، ككذاتخبرنا األساطير كيفي-2
 ة.كالمعالـ األرضي

تفٌسر لنا األساطير السبب في الخارقة لمحيكانات البييمة مف حيتاف، كأفياؿ، -3
 كأف تفسر لنا السبب في أٌف الخفاش أعمى بإزاء ضكء الٌنيار.

اؿ الشاىقة كاآللية في األعالي عند قمـ الجباألرباب سكنى  ،تفٌسر لنا األساطير-4
كاألشجار العمالقة، عندما تسمع صكت أقداـ في ركؤس أشجار البكاء، عندئذو 

 (1)اخترس ألٌنو ًإٍذ ذاؾ يخرج الٌرب أمامؾ. 

فميست كٌؿ القصص القديمة أساطير، فمف الٌضركرم أف تتكافر لألسطكرة    
 ة. ألرباب كاآللية، ككذا الخمفيات الٌدينية كالسماكيلـ اعناصرىا المتمثمة في عكا

 

 

 

 

 

 

ة، دار العكدة، كسكعة الفمكمكر كاألساطير العربيشكقي عبد الحكيـ، م ينظر: (1)
 .48ـ،ص 1،1982بيركت،ط
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 ة:الحكاية الشعبي-2

 مفيكميا: - أ

تعٌرؼ المعاجـ العربٌية الحكاية في: ماٌدة حكي في ''لساف العرب'' الحكاية لغة: 
منظكر. حكيت فالنا كحاكيتو أم فعمت مثؿ فعمو أك قمت مثؿ قكلو كمنو البف 

 (1)ة. المشابية كحاكٌيت عف الكالـ حكايالمحاكاة 

 لفظتا ة'' ''حكاية شعبي ة الجزائرية تقابؿ لفظةفي الثقافة الشعبياصطالحا: 
''خرفني يا ، ''حاجيني يا جّدم''بحيث نسمع العبارات  ''خريفة''كة'' ''حجاي

كالحكاية أصميا  ''أحِؾ لي حكاّية أك قّصة''، كالمقصكد الٌداللي كاحد أم م''جدّ 
اقع كالٌنسج عمى كالتقميد، كمجاراة الك  المحاكاةكمنيا  ''حاكى'' ''ُيحاِكي''مف 

 (2)اليان يقتنع البعض بكقكعو كبحدكثو. منكالو فضاءن خي

بالعناصر  ممزكجان  ،ةمحاكلة استرجاع أحداث بطريقة خاصىي  الحكاّية
 .كالخٌياؿ كالخكارؽ كالعجائب ذات طابع جمالي تأثيرم، نفسيِّا اجتماعيِّا كثقافٌيان 

ة الشعبية ىي الخبر الٌذم يتصؿ بخبر قديـ، الحكاي»نبيمة إبراىيـ:  كقد عرفتيا
الشعبي ينقؿ عف طريؽ الٌركاية الشفكٌية مف جيؿ آلخر، كىي خمؽ حٌر لمخٌياؿ 

 (3). «ةة كشخكصو كمكاقع تاريخيادثو ميمٌ ينتجو حكؿ حك 

كاألسطكرة كالحكاّية الدينّية، تحتكم الحكايات الشعبية عمى صٌيغ كثيرة، 
كاألسطكرة التاريخّية كحكايات العفاريت أك الحكاّيات الّسحرية، كالنكادر 

 ة، أبدعيا... كىٌي كصؼ لكاقعة خٌيالية أك شبو كاقعية أك حقيقي(4)، كالنكت
 ياتو، سجٌميا في ذاكرتو كركاىا أفراده لبعضيـ البعضالشعب في ظركؼ ح

  بمركر األٌياـ، تكارثكىا فيما بينيـ عف طريؽ المشافية مف أجؿ المتعة كالتسمٌية.
ـ، ص 2005، 4، دار صادر لمطباعة كالنشر، بيركت لبناف، ط4ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، مج (1)

188. 
التطبيؽ، ديكاف المطبكعات الجامعٌية، بف عكنكف، الجزائر، سعيدم محمد، األدب الشعبي بيف النظرية ك  (2)

 .55ـ، ص 1998)دط(، 
 .58المرجع نفسو،  (3)
فاركؽ أحمد مصطفى، األنتريكلكجيا كدراسة التراث الشعبي، دراسة ميدانٌية، دار المعرفة الجامعٌية،  (4)

  .206اإلسكندرية، )د ط(، )د س(، ص 
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             شعكر، كعمماء الٌنفس تعٌبر عف الالٌ  ة تتٌكجو إلينا في لغة رمزٌيةإٌف الحكاي
يحاكلكف إثبات أٌف الالشعكر مكجكد بصكرة خفٌية في  )فركيد(مف أتباع 

 (1)كثيقا باألحالـ. التي ترتبط ارتباطان  ر كالحكاٌياتػػػػػػػػػػػػاألساطي

بعينو كلكف  كىي نتاج الشعكر العادم كالمضمكف الالشعكرم، ال لشخص
كفقا لنظريتيا كبما تعتريو )...(، لذلؾ فيي تتكٌرر كتعادي ركايتيا  لمجمكعة،
  إلييا مف جيؿ إلى جيؿ. كاالستماع

 أنكاع الحكاية الشعبية: - ب

نقصد بالحكاية العجيبة ما تعارؼ بعض الباحثيف عمى الحكاية العجيبة:  -1
خرؼ: الخرؼ، بالتحريؾ فساد العقؿ مف  لغة:، الخرافّيةتسمٌيتو بالحكاٌية 

: فسد عقمو مف  َخِرؼَ كبر، كقد ال ًرؼه فان، فيك خى رى الرجؿ بالكسر، يىٍخرؼ خى
ـ.  فو اليىرى ًرفىةه. كأٍخرى الكبر كاألنثى خى

(2) 

نطالقا مف بنيتيا الحافمة بالعجائب، إٍذ فٌضؿ تسميتيا الحكاية العجيبة ا لكف
الخارقة  تصٌكر ىذه الحكاية عالمان عجيبان مميئان بالسّْحر كالسَّحرة، كاألدكات

 كالحٌيكانات التي تعقؿ كتتكمـ أحيانا، كالجٌف كالعفاريت.

، كال تعجبو إال لكف ىذه األمكر لـ ينظر إلييا يكما عمى أٌنيا أمكر خرافٌية
حديثا. فقد كانت الٌركاية كالمستمعكف عمى الٌسكاء يؤمنكف بكٌؿ ما يرد فييا. 

قديمة اٌلي ساءت فييا ال إذف يرجح أف تككف ىذه الحكاٌيات مف إنتاج العصكر
، كآمف الناس فييا إيمانا عميقا بقدرة الٌسحرة *ائٌية كالفيتشٌيةيحالنظرات اال

  صػػػػػػػػػػػػكرىـ... رىـ، كتبديؿػػػػػػػػػػػػػمكاف مسخ الٌناس كسحا  كالجاف الخارقة، ك 
لكنجماف، بيركت غراء حسيف مينا، أدب الحكاٌية الشعبٌية، الشركة المصرٌية، العالمٌية لمٌنشر  (1)

 .57ـ، ص 1997لبناف، )د ط(، 

، 2005، 4، دار صادر لمطباعة كالٌنشر، بيركت لبناف، ط5ابف منظكر، لساف العرب، مج (2)
 .50ص

 :إستخداـ الرقى كالتمائـ كالتعٌمؽ بيا أك التعٌبد بيا، كقد أطمؽ ''ككنت'' إسـ الفيتشٌية عمى  الفيتشّية
 يكميا عنده خمع الٌصفات العقمٌية البشرٌية عمى غير العاقؿ.مختمؼ األدٌياف البدائٌية، ككاف مف
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كانت أحداثيا عجيبة كخارقة أٌف اإلنساف  كيؤكد ىذا النكع مف الحكاٌيات ميما
 (1)قادر عمى التغمب عمى أكثر الشجرة خبثا كأٌشد العفاريت قٌكةن. 

يا كتفاصيميا كتختمؼ ىذه الحكاٌية اختالفا بٌينا في جزئيات الحكاّية الكاقعّية: -2
عف الحكاٌية العجيبة فيي تقكـ عمى حدثو كاقعي، كتمتاز جزئٌياتيا بالٌسمة 
الكاقعٌية، فال عجيب كال خارؽ، كقد ال يككف ىناؾ سحره كال ساحر، بؿ 

 (2)أحداث كاقعٌية عادٌية حٌمميا القاص المغزل الذم يريده. 

مف شأف الفضيمة كالخٌير،  نالحظ أٌف الحكاٌية الٌكاقعية كالحكاٌية العجيبة تعمي
كتحتـر الحٌب العفيؼ الذم ينتيي بالٌزكاج كتراه عاطفة سامٌية ينتصر فييا 

 الخير في خاتمة المطاؼ.

يسكد في ىذا النكع مف الحكاٌيات الٌنفس التعميمي، فال  الحكاّية التعميمية: -3
. يستنبطو المتمقي إستنباطان مف حكادث القٌصة، بؿ يجده مباشرا ككاضحان 

كنالحظ أٌف ىذا النكع مف الحكاٌيات يستمد مف الحكاٌية الخرافٌية، الحيكانات 
لمجٌف كال  دك كجٌية الكاقعٌية حركة أحداثيا فال الناطقة كالمفكٌرة، كيأخذ مف الحكا

لمٌسحر، بؿ ىناؾ تجسيد لمحظّْ في صكرة رجؿ مثؿ ما نجده في قٌصة 
 صٌكرتو الحكاية رجال كسكالن.، كلٌما كاف ىذا الحٌظ سيئان (3) «األخكيف»

ستفادة اال ة، فالرجؿ لـ يحسفالنبرة التعميمٌية كاضحة في نياية الحكايكتبدكا 
مف الفرص التي عرضت عميو مف طرؼ كؿ مف الممكة كالفالح... كما لبث 

يصنع حٌظو، كىك الذم أف أضاع حياتو عند األسد، فالرجؿ إذان ىك الذم 
مييا بالفقر، كما عميو إاٌل أف يككف متيقضا حتى يجمبي الثركة لنفًسًو أك ير 

يحقؽ ميرادىهي 
(4). 

 
 .127طالؿ حرب، أٌكلية الٌنص، نظرات في النقد كالقٌصة كاألسطكرة كاألدب الشعبي، ص  (1)
 .132المرجع نفسو، ص  (2)
 .133المرجع نفسو، ص  (3)
 .134المرجع نفسو، ص  (4)
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إاٌل كأٌف مغزاىا التربكم ة ة التعميمية مٌسمية كترفيييفبقدر ما تككف الحكاي  
 كالتعميمي جٌد ىادؼ كفعاؿ في نفس المتمقي.

يضع القاص في ىذا النكع مف الحكاٌيات الشعبٌية خالصة  الحكاّية الكعظّية:-4
فكره كنظرتو األخالقية، فيعظ اآلخريف، كيمفت نظرىـ بالحكاٌية المقنعة إلى 

 (1)ت السٌيئة. األخالؽ، كابتعادىـ عف الٌصفا جاٌدةضركرة اعتمادىـ 

فالحكاٌية الكعظٌية ال ترصد الٌنفس ككٌؿ كتعمؿ عمى نضجيا كتكامميا، كال 
ترصد حدثا بعينو، بؿ تركيز عمى صفة أخالقٌية كاجتماعٌية كتدفع اإلنساف 
إلى اعتمادىا كالعمؿ بمكجبيا، محذرة مف عكاقب مخالفتيا. كنستطيع أف 

التي تمثؿ مجابية  (2)قير كالممؾ()الفبقٌصة  نمثؿ ليذا الٌنكع مف الحكايات
 ألجؿ كسب الماؿ. الفقر بالعمؿ كتؤكد عمى أىمية العمؿ

الحكاٌية الشعبٌية نتاج شعبي، لذا نجد في طٌياتيا الكثير  حكاّية المعتقدات: -5
حكاٌية مف مالمح الحٌياة الشعبٌية، مف عادات كتقاليد كمعتقدات، إاٌل أٌف 

ذه المعتقدات عىرىضان خالؿ السٌياؽ، بؿ تشكؿ المعتقدات حكاية ال ترد فييا ى
الحكاٌية الٌتي تقص  كمف أمثمة حكاية المعتقدات( 3)النقطة األساسية فييا. 

كالتراث مميء بكرامات األكلياء كقدرتيـ الكبيرة عمى  -األكلياء* كرامات
، بؿ في اعتقاد الٌناس أٌف (4)اإلتياء بخكارؽ األعماؿ، كفي القصص الشعبي

يّّ ال يمكت  ''الخضر''الصالح  الكلي )كقد اختمؼ في اسمو كنسبو( كليّّ حى
 إلى يـك القيامة.

 

 .134طالؿ حرب، أٌكلية الٌنص، نظرات في النقد كالقٌصة كاألسطكرة كاألدب الشعبي ، ص  (1)

 .135المرجع نفسو، ص  (2)

 .135المرجع نفسو، ص  (3)

د رشدم'' في كتابو )األدب الشعبي(، ص الكاسطة بيف اإلنساف كخالقو كما يقكؿ ''أحم األكلياء: •
141-142. 

 .136طالؿ حرب، أٌكلية الٌنص، ص  (4)
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ػر يرخي ػظ كجكد رمز كبيػفي ىذا الٌنكع مف الحكاٌيات نالح الحكاية الّرمزّية:  -6
ػدكا ألٌكؿ ة تتجاكز األبعاد التي تبػة، كيعطييا أبعادان إضافيٌ ثقمو عمى الحكاي

قصصنا الشعبي)الصفحة  في كتاب (1)ّبار''''السمطاف الجػة ففي حكاية كىم
براىيـ، نرل أٌف السمطاف أمر كٌؿ شاب أف يقتؿ أباه المٌسف إيمة بلن (35

 .فاستجاب الجميع ماعدا شاب كاحد رفض ذلؾ

 رمز العقؿ كالتفكير الناضجليس األب في ىذه الحكاية أبان عادٌيان، إٌنو 
 كالٌسميـ.

أدكات خارقة كعجيبة كقد تأثرت ىذه كنالحظ في ىذه الحكاٌية عدـ كجكد 
النزعة بالٌديف )قتؿ المٌسنيف يشبو إلى حٌد بعيد األمر بقتؿ األطفاؿ الٌذيف 

 مكسى عميو السالـ(.كلدكا في يـك معٌيف، كما في قٌصة 

كىكذا نالحظ أٌف الحكاٌية الشعبٌية تتطكر بتطٌكر الزمف، فميما كاف الشكؿ 
و فإٌنيا تعكس تفاصيميا كجزئياتيا كمما يشيده الذم تتخذه كالنكع الٌذم تمتزم

 المجتمع مف تحٌكالت في ميداف الفكر.

أىـ الحكاٌيات ة البطكلٌية مف ال نغالي إذا قمنا إٌف الحكايٌ  الحكاّية البطكلّية:-7
الشعبٌية، فقد أٍعًجبى الشىٍعبي دائمان باألبطاؿ، كنسجكا حكليـ األساطير كأبقت 

أبطاؿ منذ العصر الجاىمي، كىذا العصر الٌذم  لنا الذاكرة الشعبية قصص
 (2)ترقى إليو معرفتنا. 

كال يقـك البطؿ الشعبي ببطكالت فردٌية ذات ىدؼ شخصي، بؿ يعمؿ في 
 سبيؿ الجماعة، كيقكد قبيمتو إلى الٌنصر.

 
 

 

 .138المرجع نفسو، ص   (1)

 .141طالؿ حرب، أٌكلية الٌنص، ص   (2)
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ي تعترض األٌمة، كيكضح ماىيتيا كطبيعتيا، أٌما الشرير فيجسد كؿ العقبات التٌ 
كما اإلنتصار النيائي عميو إاٌل تأكيد أمؿ الشعب في التغمب عمى ما يعترضو 

يمانو العميؽ بأٌنو سيحقؽ ذلؾ في يـك مف األٌياـ        (1). مف مشاكؿ، كا 

ىذه ىٌي أىـٌ الحكايات الشعبٌية كباإلمكاف إضافة بعض األنكاع األخرل كإفراد 
في باب إاٌل أٌف باإلمكاف  اليزلّيةفي باب خاص، كالحكايات  لحكاّيات الخرافّيةا

 الٌتي ذكرناىا كباب الحكايات الكاقعٌية. إدراجيا في األبكاب

كيبدكا كاضحان في جميع ىذه األنكاع أٌف الحكاٌية الشعبٌية تيعًمي مف شأف الفضيمة 
لخير كالشٌر، ال بٌد مف أف كالخير كتصٌكر معظـ األحياف صراعا قكٌيان بيف ا

 ينتصر الخير في نيايتو.

 الممّيزات الفنّية لمحكاية الشعبّية: -ج

 تتمٌيز الحكاٌية الشعبٌية عف باقي أشكاؿ التعبير الشعبي بما يمي:   

إٌف الحكاية الشعبٌية شكؿ أدبي شفكم تتناقمو كتتكارثو األجٌياؿ عف طريؽ   -1
 المشافية.

تنحدر مف أصكؿ شعبٌية شكال كمضمكنان فيي مف إبداع إٌف الحكاٌية الشعبٌية -2
الخٌياؿ الشعبي الجماعي كبمغة شعبٌية فيٌي كعاء فٌني يحتكم آالـ كآماؿ 

 كطمكحات الشعب.

إٌف نٌص الحكاية الشعبٌية، نٌص مرف في بنيتو الشكمية كالٌداللية، حيث يتصرؼ -3
ر في مضمكنو الخياؿ الشعبي في مادتو بحرٌية مطمقة، يضيؼ كيحذؼ كيغيٌ 

كالثقافٌية  كاالجتماعيةكمحتكاه الفٌني، كذلؾ طبقا لمقتضيات األحكاؿ النفسٌية 
 لمٌراكم كالمتمقي في نفس الكقت.

 
 
 .141ينظر: طالؿ حرب، أٌكلية الٌنص، ص  (1)
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إٌف نٌص الحكاٌية مجيكؿ المؤٌلؼ، مبدعو األكؿ سرعاف ما يذكب في ذات  -4
 كجماعي المؤلؼ. اجتماعيٌص الحكاٌية الشعبٌية الجماعة الٌتي ينتمي إلييا,,, فن

إٌف بطؿ الحكاية الشعبٌية مف نكع خاص، فيك خارؽ لمعادة كغير مألكؼ كغير  -5
 (1). طبيعي

 كمجمؿ القكؿ فالحكاٌية الشعبٌية أكثر مف كظيفة أساسية داخؿ المجتمع البشرم أىٌميا: 

 .يةكاالعتقادكتثبيت القٌيـ الثقافية  التركيح عف الٌنفس -

 التعميـ كالتكجيو السٌياسي كاإليديكلكجي. -

    نقد كنبذ األخالؽ السٌيئة.  -

 المعتقدات الشعبّية: -3

 السحر كالشعكذة: - أ

 :عمؿ يتقرب بو صاحبو  الّسحرنقال عف األزىرم:  ابف منظكرقاؿ  لغة
الشيطاف، كيقكـ بو بمعكنة منو، كقيؿ أٌف العرب سٌمت الٌسحر سحران إلى 

 ة إلى المرض.ألٌنو يزيؿ الٌصح

رىهي  ٌنما يقاؿ سىحى  أزالو عف الحٌب إلى البغض. أم: كا 

 (2)كالسّْحر أكثر ما ارتبط قديما بالكيانة كالعرافة، كىك مستمر إلى اآلف.

فأكىـ الٌسحر الٌناس بالربط كالفؾّْ كصيبة العيف كتىمىميًس الحظّْ كمعرفة 
عادة الضائع...   الغيب كقراءة الكٌؼ ككشؼ الٌسر كا 

 بدكا أٌف السحر عريؽ في القدـ، بؿ كأٌنو قد سبؽ الٌديانات كالميثكلكجيا.كي

 

 .68بيف النظرٌية كالتطبيؽ، ص الشعبي سعيدم محمد، األدب  (1)

 .95ينظر: مخائيؿ مسعكد، األساطير كالمعتقدات، ص  (2)
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بحركات طقسّية ، كيقـك البخكر كالعظاـ كالممحسحره كالٌساحر يستعمؿ في 
اًطب الجٌف كيسأليـ . تكىـ الٌسامع بأٌنو ..كطالسـ كتمتمات ييخى

 (1)مساعدتو.

  :بينيما، فٌيعرؼ  ''فركيد''يفٌرؽ مكضكعاف  الٌسحر كالشعكذةاصطالحا
إخضاع الحكادث الطبيعٌية لإلرادة »بأٌنو القدرة عمى  Magieاألٌكؿ 

البشرٌية، كحماٌية الفرد مف األعداء كاألخطار كمنحو القٌكة إلخضاع الٌضرر 
 «عدائوبأ

فٌف التأثير عمى األركاح مف خالؿ » (2)فإٌنيا Sorcellerieالشعكذة  أٌما
معاممتيا كالبشر في نفس الظركؼ، أم عف طريؽ تيدئتيا، استرضائيا، 
استمالتيا، تخكيفيا، سمبيا قٌكتيا، إخضاعيا إلرادة المرء، أم بنفس 

 .«الكسائؿ الٌتي كجدىا المرء فعاٌلة مع البشر األحياء

، فيرل أٌف )الٌنفكس الّسحر كالطالسـ كالشعكذةبيف  ابف خمدكفيز كيم
الساحرة عمى مراتب ثالث... فأٌكليا المؤثرة بالمييٌمة فقط مف غير آلة 

 - الطالسـ -كالثاني الّسحركال معيف كىذا ىك الذم تسميو الفالسفة 
بمعيف مف مزاج األفالؾ أك العناصر أك خكاص األعداء كييٌسمكنو 

 (3)تأثير في القكل المتخٌيمة...  -الشعكذة–... كالثالث الُطْمُسمات

 اإلعتقاد بكجكد الجّف كالشياطيف:  - ب

الجٌف مف المخمكقات المستترة، القادرة عمى الظيكر بمظاىر مختمفة 
كاإلعتقاد بكجكدىا قديـ جٌدان كيبدكا أٌف األٌمـ القديمة إعتقدت بكجكد الجٌف 

خارقة تفكؽ مستكل اإلدراؾ كتدخؿ في  أعماال كالشياطيف كنسبت إلييا
  عالـ الماكرائٌيات

 .96، ص مخائيؿ مسعكد، األساطير كالمعتقدات (1)
ي في ركاٌيات عبد الحميد بف ىدكقة، دار السبيؿ بعبد الحميد بكسماحة، المكركث الشع (2)

 .62، ص 2008لمنشر كالتكزيع، بف عكنكف، الجزائر، )د ط(، 

 .62المرجع نفسو، ص  (3)
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رعب، كاألٌمة السامٌية في طميعة تمؾ األٌمـ، كمنيا الشعب العربي المحافظ الم
 عمى التراث الٌسامي.

كيبدكا أٌف طبيعة الصحراء كما فييا مف تغٌيرات تثير الرعب كالقمؽ قد ساعدت 
كثيرا عمى اإلعتقاد بكجكد الجٌف كالشياطيف، كتحديد أماكنيا كركاٌية األخبار 

   (1)عنيا. 

  لككف الكيانة مكجكدة عند الشعكب  بالكياف كالعرّافيفلمجٌف صمة كنجد أٌف
القديمة، كذكر كثيرا أٌف الكيانة تككف مف قبؿ الشيطاف كذىبت طائفة إلى 

 .أٌف الكيانة مف الكحي الفمكي

   ككما كاف لمقبيمة شيخ كخطيب كشاعر، كذلؾ كاف ليا كاىف أك كاىنة، 
 العٌرافة.كىما العٌراؼ أك 

بعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ رب مف يخٌص الكاىػػػػػػػف بعمـ المستقبؿ، كالعٌراؼ كمف الع 
دائما يربطػػػػػػكف معرفػػػػػػة الكياف بعالـ الجٌف ).....(، فكانكا  كلكٌنيػـ الماضي

كيرجعكف إلييـ في تأكيؿ األحالـ، ػػػػالت، يستفتكنيػػػػػػـ في حٌؿ المعضػػػ
 (2)عمؿ. كيمتمسكف عندىـ الٌشفاء مف ال

 الطقكس الشعبّية: - ج

، كىٌي عبارة تعني Ritesمشتقة مف الكممة الالتينية  Rite طقسكممة 
مجتمع معٌيف، كما تعني كٌؿ أنكاع اإلحتفاالت الٌتي تستدعي  عادات كتقاليد

  (3)معتقدات تككف خارج اإلطار التجريبي. 

، فالطقس تكمف دعكة الطقس في إثبات استمرارية الحدث التاريخي الشيير
ستدامة القكاعد الٌتي تثبتو إلى تكريس   مخائيؿ يميؿ أساسا مف خالؿ تكرار كا 

 .88مسعكد، األساطير كالمعتقدات، ص  (1)

 . 64ينظر: المرجع نفسو، ص  (2)

 .34ـ، ص 1988، 1نكر الٌديف طكالبي، الٌديف كالطقكس كالتغٌيرات، منشكرات عكيدات، بيركت، ط (3)
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 سطكرم الذم أكجده.ديمكمة الحدث اإلجتماعي أك األ

 كمف الطقكس البدعٌية: 

  :أم أشاع، النشرات ، يشتؽ أصؿ الكممة في العربٌية مف فعؿ نىشىرى
أذاع...)تكثر ممارستيا في قسنطينة( كتشكؿ مع الكعدات الجزائرية عٌدة 

 نقاط مشتركة.

سحرية، فيي معٌدة لشفاء -تنحصر كظيفة النشرة مبدئٌيا في ككٌنيا طبٌية
متنكعة إضافة إلى العقـ، العجز الجنسي... ال تككف النشرة مفيدة األمراض ال

بحدكد معيٌنة ألف فعالٌية النيشرة تمتد أيضا لتشمؿ المعالجة الكقائٌية بكاسطة 
  (1)الٌسحر: فيي إذان مدعكة لمحاربة العيف الشريرة. 

 األمثاؿ كالحكـ:  -4

 األمثاؿ: - أ

وهلل املَثَمُ ﴿نفسو. كقكلو عٌز كجٌؿ الحديث  كالَمَثُؿ:، َمَثؿَ جمع  األمثاؿ لغة:

 .01الهحل اآلية:  ﴾األَعْهًَ

جاء في التفسير: أٌنو قىٍكؿي ال إلو ًإالَّ ا كتأكيمو أٌف ا أىمىرى بالتكحيد كنىفىى 
 األْمثَاؿُ كيؿَّ ًإلو ًسكاهي، كىي 

 ، كفي الٌصحاح: ماِمْثَموُ فيجعؿ  َمَثالن : الشيء الٌذم يضرب لشيء المَثؿُ ك
 الشيء أيضان صفتو. َمَثؿُ ، قاؿ الجكىرم: كاألمثاؿييضربي بو مف 

فَجَعَهْنَاهُم سَهَفاً وَمَثاَلً ﴿كمنو قكلو عٌز كجٌؿ  العبرةبمعنى  الَمَثؿُ كقد يككف 

 (2) .20الزخرف اآلية:  ﴾نآلخَزِيهَ

 
 .128ص  ـ،1988، 1نكر الٌديف طكالبي، الٌديف كالطقكس كالتغٌيرات، منشكرات عكيدات، بيركت، ط (1)
 .27-26ـ، ص 2006، 1، دار نكًبميس لمنشر كالتكزيع، بيركت، ط26ابف منظكر، لساف العرب، مج (2)
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شي»بقكلو:  العقد الفريدفقد عٌرفيا في معجمو  ابف عبد رّبوأٌما  الكالـ  ًىيَّ كى
يا بكجكىر الٌمفظ، كحٌمي المعاني، كالتي تخٌيرىا العىرىبي كقدمتيا العجـ، كنطؽ 

زماف كعمى كٌؿ لساف، فيٌي أبقى مف الشّْعر كأشرؼ مف الخطاب لـ  كؿٌ  في
  (1). «يسر شيء مسيرىا كال عـٌ عمكميا

المثؿ قكؿ معركؼ قصير العبارة، يحتكم فكرة صحيحة، أك قاعدة مف قكاعد 
السمكؾ البشرم أطمقو شخص مف عاٌمة الٌناس في ظرؼ مف الظركؼ، ثـ 

ؼ المناسبات التي تشبو الحالة الٌتي قيؿ فييا انتشر بيف الناس يقكلكنو في مختم
  (2)ألٌكؿ مٌرة.

كلـ يكف المثؿ غير خالصة تجارب إنسانٌية عميقة في مختمؼ نكاحي الحٌياة، 
يعبر فيو قائمو بالنثر أك بالشعر ليسيؿ فيمو، كىك أيضا نتاج خبرة كحصاد 

ة ػػػػحكم فكرم طكيؿ، كدليؿ ذكاء كفطنة، عالكة عمى ذلؾ أف األمثاؿ تعدٌ 
 (3)البالغة ًلًصٍدًؽ مغزاىا. ة كثمرة ػػػػػػػػة الفمسفػػػػػػاألزماف كصدل التجارب كخالص

فيك القٌصة أك الحادثة الٌتي أطمؽ فييا ألٌكؿ  المكرد: أٌما مضربك مكردكلممثؿ 
 مٌرة بعد أف تأثر بذلؾ مف كاف حاضرا.

 (4)و لمقٌصة. فيك الحاؿ الٌذم نستخدمو فييا لمشابيت المضرب:كأٌما 

كمجمؿ القكؿ، المثؿ شكؿ مف أشكاؿ األدب الشعبي، إٌنو فكرة كطريقة تفكير 
في اآلف نفسو، فكرة ألٌنو يمخص فكرة عاشتيا الجماعة، كطريقة تفكير ألٌنو 
يٌكضح نظرة الجماعة إلى ما يمٌر بيا مف تجارب، كما تؤمف بو مف 

 قميا الخمؼ عف الٌسمؼ دكف التغييرمعتقدات... فتنتشر األمثاؿ فيما بينيـ كيتنا

 .05ـ، ص 2001، 1ابف عبد رٌبو، العقد الفريد، دار صادر بيركت، ط (1)
 .05ـ، ص 2008جعككر مسعكد، حكـ كأمثاؿ شعبٌية جزائرٌية، دار اليدل، عيف مميمة الجزائر، )د ط(،  (2)
كر المبناني، بيركت، ، دار الف1محمد بف منصكر، مكسكعة ركائع األقكاؿ مف خالؿ الحكـ كاألمثاؿ، ج (3)

 .06-05ـ، ص 2002، 1ط
محمد صالح بجاكم، األدب الشعبي الجزائرم، األمثاؿ كالحكـ، دار الجائزة لمٌنشر كالطباعة كالتكزيع، القبة  (4)

 .30ـ، ص 2009الجزائر، )د ط(، 
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ف  متمثميف بيا غالبا في حاالت متشابية لما ضرب ليا المثؿ أصال، حتى كا 
 (1)جيؿ ىذا األصؿ. 

ىناؾ خاصٌيتاف أساسيتاف في المثؿ كىما الطابع التعميمي مف حيث المكضكع ك 
كالتركيز مف حيث األسمكب، كىذا التركيز تذبذبو عكامؿ مساعدة  كاالختصار

كالجٌناس المفظي كالتقفٌية، كقد تككف ىذه العكامؿ ذات فائدة، لكٌنيا ليست أمران 
 (2)الزمان ال غنى عنو. 

 جمع حكمة. الحكـ: - ب

ٍتوي  :لغة الحكمة، العدؿ، كرجؿ حكيـ عدؿ حكيـ، كأحكـ األمر: أتقنو كأحكمى
ٍتوي  حكيماعمى المثؿ، كىك مف ذلؾ، كيقاؿ لمرجؿ إذا كاف  التجارب قد أىٍحكىمى

ارب، كالحكيـ: المتقف لألمكر.   (3)التَّجى

زي العبارة، كمكافؽ لمحؽ  إصطالحا: الًحكـ، جمع حكمة، كىٌي قكؿ جميؿه مكجى
ف يككف قانكنا مف قكانيف الحٌياة، كىك ثمرة الحنكة كالتجارب يصدر يصمح أل

 (4)عف خاٌصة القـك فكرتو صائبة كاضحة كعبارتو قٌكية دقيقة. 

كتختمؼ الحكمة عف المثؿ في ككنيا لـ تطرح نتيجة لمكرد تسبب في 
إطالقيا، كالحكمة تيطمؽ في كٌؿ مكقؼ يتفؽ معيا كاليدؼ الذم يرجى دائما 

ء إطالؽ الحكمة ىٌي تكجيو األفراد كجعميـ يتبعكف السمكؾ الطٌيب مف كرا
 القكيـ في عالقاتيـ اإلجتماعٌية.

كالحكـ بصكرة عاٌمة تكاد تشبو القكاعد العممٌية أك المسٌممات الٌتي ال تقبؿ 
 المناقشة، كتيدؼ في مجمميا إلى إصالح الٌنفكس كتطيير الضمائر.

ثاؿ العربٌية الفصحى، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، ينظر: مصطفى فتحي، مكسكعة األم (1)
 .06ـ، ص 2001، 1عٌماف، األردف، ط

ينظر: الكزاندر ىجرثي كراب، عمـ الفكلككر، تر: رشدم صالح، دار الكتاب  (2)
 .235ـ، ص 1967العربي،القاىرة،)د ط(، 

، (، دار نكبميس لمنشر كالتكزيع، بيركت2-)حرؼ الحاء 7ابف منظكر، لساف العرب، مج (3)
 .327ـ، ص 2006، 1ط

 .34ينظر: محمد الصالح بجاكم، األدب الشعبي الجزائرم، األمثاؿ كالحكـ، ص  (4)
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 خصائصيا: -ج

 (1)كمف خصائصيا:    

 أٌنيا سيمة الحفظ. -

 شديدة التأثير. -

 ميسكرة التناكؿ. -

الٌتي تمنح الجماؿ  أساليب البديعأٌما عف صياغتيا تعتمد عادة عمى: 
ع العفٌكم دكف تصنع أك تكٌمؼ في مقٌدمة األساليب الٌتي كالعذكبة، كيأتي الٌسج

 تصاغ الحكـ.

)بات بال لحـ، كمنيا المقابمة، مثؿ قكليـ  الّصكر البيانّيةتعتمد أيضا عمى: 
كىذه الحكمة مف شأٌنيا أف تعٌرفنا بقيمة القناعة كالترغيب فييا  تصبح بال ديف(

كمف خصائص األمثاؿ  دادكالٌرضا بما ىك كائف كما تعتمد أيضا عمى األض
 كالحكـ:

 جماؿ الٌصياغة كٌدقة اإليجاز. -

 اإلستعانة بأنكاع البٌياف كشتى ضركب البديع. -

 (2)إعتماد التكازف في األلفاظ كالعبارات كىك ما ييعرؼ بالٌسجع.  -

كتيدؼ الحكمة إلى إصالح الٌنفكس كتطيير الضمائػػػػػػػػػػػر، كتربٌية الٌناس،  
ٍب بجماؿ صياغتيا. كليذا ا ةفالحكمة سيمػػػػػػ لتناكؿ كنسمّْـ بصحة محتكاىا، كنيعجى

 طيبان. كٌمو تترؾ في نفكسنا أثران 
 

 
 .37-36ص محمد الصالح بجاكم، األدب الشعبي الجزائرم، األمثاؿ كالحكـ،  (1)
 .37ينظر: المرجع نفسو، ص  (2)
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 المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز: -5

مَّى مراده، كىأضمىرىهي عمى خالؼ ما أٍظيىرىهي، أىٍلغىزى الكالـ كأىٍلغىزى فيو: عى  لغة: - أ
غز كالياء ليست لمتصغير، ألٌف ياء )بتشديد الغيف( مثؿ المٌ  المّغيزلك

. ارل لمزرع، كشٌقارل نىبىتى ٌنما ىي بمنزلة خيضَّ  التصغير ال تككف رابعة، كا 

ثؿ قكؿ الشاعر ما أٍلًغزى بو مف كالـو فشيبّْو معناه، مالم ْغُز كَغُز الم  كالمُّْغُز ك
 (1).رّاءالف أنشده

اشىٍت لىوي نىفٍسي  ٍيًو، جى ٍكرى  كلٌما رأيت الٌنسر عىزَّ إبف دىٍأبىةو        كىعىشىشى في كى

ًرمَّ ًفيو كىعىرَّضى ًلييٍخًفي، ''كالمُّغَّيزىاء'' مىحدكد مف الٌمغز كىٌي  ييٍمًغزي أىٍلغىازان إذىا كى
 (2)تمتكم كتيشكٌؿ عمى سالكيا.  طرؽ األلغازالكالـ كمالحتو، ك   حجرة

اليريكع، تككف ذات جيتيف يدخؿ مف جية كيخرج مف أخرل، فاٍستيعير 
 بمعارض        

إٌف الٌمغز الشعبي جنس أدبي قائـ بذاتو لو أصكلو كمقٌكماتو اصطالحا: 
الفنٌية كالٌمغكٌية كالبالغٌية، فيك يعتبر مف األشكاؿ التعبيرية الشعبٌية األكثر 

 كشيكعان كالمثؿ كالنكتة. ركاجان 

لقد تعٌددت تعاريفو كتنٌكعت غير أٌنيا تمتقي في أٌف الٌمغز خطاب لغكم 
يمتاز بالغمكض كاإللتباس كاإلشكاؿ كاإللتباس في بنٌيتة الٌمغكية كالشكٌمية، 
كأمُّ شيء نعت بالمغز فيك غامض كغىٍيري بىاًئنة داللتو، كلغز المرء في 

 الغمكض كالٌمبس. حديثو أم كساء بمسحة مف

فيك قديـ قدـ األسطكرة كالحكاية »كقيؿ أٌف المغز قديـ قدـ اإلنسانٌية، 
  (3) «الخرافٌية

 .211ـ، ص2005، 4، دار صادر لمطباعة لمنشر، بيركت، ط13ابف منظكر، لساف العرب، مج (1)
 .97سعيدم محمد، األدب الشعبي بيف النظرٌية كالتطبيؽ، ص  (2)
 .98ص المرجع نفسو،  (3)
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عٌدة كظائؼ منيا النفسٌية، اإلجتماعٌية، التاريخٌية، الثقافٌية فيك بيقكـ  كىك
)كسيمة أساسية لمتربية(، ذلؾ ألٌنو يعٌمـ األطفاؿ كالكبار معان كيؼ ينظركف إلى 
المشكمة مف كؿ جكانبيا، ثـ يحتفظكف بعد الكٌد كالتفكير بحسو فكاىي. فالٌمغز 

 يدفع لمتفكير. 

 األغنية الشعبّية: -6

ذا نمط آخر مف أنماط التعبير الشعبي يؤدم كظيفة خاٌصة في حياة كى
 الشعب.

كتختمؼ األغنٌية الشعبٌية عف غيرىا مف سائر أشكاؿ التعبير الشعبي في 
 ككٌنيا تؤدل عف طريؽ الكممة كالمحف معان، ال عف طريؽ الكممة كحدىا.

ميد بف ثكر: الغناء لغة: -  مف الٌصكت: ما طرب بو قاؿ حي

ٍنًطًقيا فىمىا.عى        ـٍ تىٍفغىٍر بمى  ًجٍبتي لىيىا أٌنى يىكيكفى ًغنىاؤيىاى     فىًصيحان، كلى

، قاؿ:المرأة: تغٌزؿ بيا، كغٌناه بيا: ذككغٌنى ب  رىهي إٌياىا في ًشعرو

ـى بيا ًذكرا.       نّْنا بالٌزاىرٌية، إٌننػػػػػػػػػػػي       عمى النأم ًمٌما أف ألّْ  أال غى

ة يتغٌنكف بيا أم: نكع مف الغناء، كالجمع أغاني )...( كغٌنى كبينيـ أغنيٌ 
اهي. وي أك ىىجى بالرجؿ كتغنَّى بو: مىدىحى

(1) 

إٌف البحث عف األغنٌية الشعبٌية ذا شقٌيف، شؽ يختٌص بالكممة كشؽّّ 
يختصُّ بالٌمحف المكسيقي فينبغي أف يككف البحث فيو مف اختصاص 

الشعٌية بصفة خاٌصة،  ة، كالمكسيقىالباحثيف في المكسيقى بًصفةو عامٌ 
كأٌما الجانب الكالمي فيدخؿ في اختصاص أصحاب الدراسات الفمكمكرٌية 

 كاإلجتماعٌية..
 

ـ، 2005، 4، دار صادر لمطباعة لمنشر، بيركت لبناف، ط11ينظر: ابف منظكر، لساف العرب، ج (1)
 .96-95ص
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 (1)إلى ثالث أقساـ: تي تؤديياالاألغنٌية الشعبٌية كفقان لمكظيفة  كيمكٌننا أف نقٌسـ

 .)زكاج، ختاف، مكالد األكلياء...( أغنّيات المناسبات اإلجتماعية-1

 )الفالحة، األعماؿ اليدكّية ''النساء''...(. أغاني العمؿ-2

 المّكاؿ.-3

 ثالثا: أشكاؿ التراث الشعبي

   ي تنكعان كاسعان، كألجؿ ذلؾ اختمؼ المتخصصكف في بتتنكع مصادر التراث الشع
 صنيفيا كيمكف أف نٌصنفيا إلى مصادر أساسية مف أىٌميا:ت

 يعٌد مصدرا سخٌيان مف مصادر التراث الذم استميـ منو المكركث الديّني: -1
األدياف معظـ أعماليـ، فاألدب العالمي حافؿ بالكثير مف األعماؿ األدٌبية 
ر العظيمة التي محكرىا شخصيات أك مكاضيع دينٌية كالٌتي أثرت بشكؿ أك بآخ

 فييا.

ذا كاف )الكتاب المقٌدس( ىك المصدر األساسي الٌذم استمد منو األدباء  كا 
األكركبٌيكف شخصياتيـ كنماذجيـ الٌدينٌية، فإٌف عددا كثيران منيـ قد تأثر ببعض 
المصادر اإلسالمٌية، الكثير مف المكضكعات كالشخصٌيات التي كانت محكران 

  (2) ألعماؿ أدبٌية عظيمة.

لقد اتخٌذ تأثر األدباء الغربييف بألؼ ليمة كليمة مسالؾ  ألدبي:المكركث ا -2
كصٌيغ عديدة، تبدأ مف محاكلة تقميدىا بنسخ قصص عمى منكاليا كما فعؿ 

 ''ألؼ يكـ كيكـ''في المجمكعة الٌتي كتبيا باسـ  «دم الكركا»الكاتب الفرنسي 
Les Mille jour et un Jour ف كتنتيي باستفياـ شخصيات معيٌنة م

  (3)شخصٌيات ''ألؼ ليمة كليمة'' في كتابة أعماؿ أدبٌية معاصرة.
 .237في األدب الشعبي، ص نبيمة ابراىيـ، أشكاؿ التعبير  (1)
ينظر: عمي عشرم زايد، إستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي،  (2)

 .76ـ، ص 1997القاىرة، )د ط(، 
 .154المرجع نفسو، ص  (3)
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يتمثؿ في السيرة الشعبٌية، حيث يشتمؿ مكركثنا  التاريخي: لمكركثا -3
الفكلكمكرم عمى مجمكعة كبيرة مف السٌير الشعبية، كىٌي سٌير ليا أصكليا 
التاريخٌية، فمعظـ شخصياتيا كاقعٌية. كلكف القاص الشعبي أضفى عمييا مالمح 

السيرة الياللية ممحمٌية جعمت منيا أبطاال أسطكرييف يتصؿ بعضيـ بالجٌف مثؿ 
التي تدكر حكؿ قبيمة بأكمميا، كىي قبيمة بني ىالؿ )كتقع أحداثيا بيف المشرؽ 

 (1)كالمغرب العربي حيث ارتحمت ىالؿ إلى تكنس(. 

كما يندرج ضمف المكركث الفكلكمكرم المكركث األسطكرم الٌذم يعٌد مف أكثؽ 
 مصادر تراثنا كتراث اإلنساف عمكما.

افية بالغة التعقيد يمكف تناكليا كتفسيرىا مف كجيات عديدة فاألسطكرة حقيقة ثق
جتماعٌية.    (2)كمتكاممة، فقد أخذت األسطكرة مدلكالت دينٌية كا 

كاف التراث الٌصكفي كاحدا مف المصادر التراثية الٌتي المكركث الّصكفي:  -4
استمد منيا األديب المعاصر شخصٌيات يعٌبر مف خالليا عف أبعاد مف تجربتو 

 ى جكانبيا الفكرٌية كالٌركحٌية كحتى السياسٌية كاإلجتماعٌية.بشت

 (3)كانت أكفى شخصٌيات تراثنا الٌصكفي حٌظان.  )الحالج(مثؿ شخصية 

 
 

 

 

 

 

الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي،  استدعاءعمي عشرم زايد،  (1)
 .157ص ـ، 1997القاىرة، )د ط(، 

 .174صالمرجع نفسو،  (2)

 .176المرجع نفسو، ص  (3)



 

 



 

 

 يف الّرواية. ث الشعيبورتوظيف املو :ثانيالفصل ال

 

 األسطكرة الشعبية.-1

 الطقكس كالمعتقدات الشعبٌية.-2

 العادات كالتقاليد الشعبٌية.-3

 األمثاؿ الشعبٌية.-4

 الٌمغز الشعبي.-5

 الحكاية الخرافٌية. -6
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 األسطكرة الشعبية: -1

لتي كاف اإلنساف قادرا عمى التعبير بيا في تعتبر األسطكرة المغة الكحيدة ا   
مرحمة تطٌكره البدائي، كىي مع ذلؾ لغة )...( ليا مبدؤىا البنٌيكم كمنطقيا 

 (1)الخاص. 

كمف األساطير التي كٌظفيا ''الخير شٌكار'' في ركايتو )حركؼ الضباب( 
 الياخيّ كآخر  كاقعيان فيي تحمؿ جانبا بعدان خارقا، التي أعطى شخصية الياقكت 

ة ضٌد السُّـ كالبالء، فالكاقعي يتمثؿ في أٌنيا نكع مف الزينة، كيعتبر تميمة قكيٌ 
 (2)كتعني كذلؾ المؤلؤ كالمرجاف كاأللماس كغيرىا. 

كما تشكؿ مف أسطكرة حكليا،  *السيرة الياللّيةأٌما المجازم فيتمثؿ مف خالؿ 
الكافدكف الجدد أتكا »: ، حيث يقكؿ الراكم''بالياقكت الياللّية''كالياقكت تمقب 
كاستقركا بقبيمة ''عيف المعقاؿ''كىي قبيمة الكلٌي الصالح ''سي  «مف الشماؿ...

الزكاكم''... إعتبر ''المؤلؼ'' جماؿ ''الياقكت'' جماالن غير عادم، فكاف 
 (3). «الخيطاب يتكافدكف عمييا كىي في سف السادسة»

يحمؿ إسـ الكلي الذم تحمؿ الذم  -الٌزكاكم–كمف بيف ىؤالء بطؿ الركاية 
إسمو، كمسار الكلٌي يتداخؿ مع مسار البطؿ، فتقاطعت المفارقات لتبدأ القرية 

أسطكرة رحمة المتاىات، كىذا ما جعؿ الكاتب يدٌشف المتف بمقطع مف 
 رارم ػػػػالؿ كالبػػػػػػػػػت أجكؿ في التػػػػػػػديقي لقد عممت حينما كنػػػػػػػ: ''يا صجمجامش

 

ألدب العربي، دار تكبقاؿ عبد الكبير الشرقاكم، شعرية الترجمة، الممحمة اليكنانية في ا ينظر: (1)
 .96-95ـ، ص 2007، 1الدار البيضاء، المغرب، طلمٌنشر، 

ينظر: فيد بف ضكياف بف عكض السمحيمحي، أضكاء الٌسمؼ، مؤسسة الجريسي، الرياض،  (2)
 .232ـ، ص 1998، 1المممكة العربية السعكدية، ط

 كىي سيرة عف قبيمة بني ىالؿ المصرية، جاءت مف شبو الجزيرة العربية، في القرف رة الياللّيةالسي :
الثاني عشر قدمت إلى شماؿ إفريقيا بعد الفتح اإلسالمي لممغرب العربي كىي ذات المذىب 

 الشيعي.

 .21الٌركاية، ص  (3)
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كممات ٌؿ جية''، الكاسعة مع حيكاف الٌبر أٌف الغابة كانت تمتد عشرة آالؼ ساعة في ك
  (1). أنكيدك

ة الجازيّ مع التراث الشعبي في أسطكرة  -كاكم كالياقكتالزٌ -كتتفاعؿ شخصيتا الٌركاية
كالزكاكم مف قبيمة  «الياللٌية»ككيؼ تنشأ عالقة الحٌب بيف الياقكت  كذياب الياللي

رىجيؿه  ييقاؿ أٌنو في ليمة جاء في الحمـ»مف مجرد حمـ. حيث يقكؿ الركائي  «كتامة»
 (2). «كقكره إلى الياقكت كأراىا صكرة الزكاكم كأكصاىا بالزكاج منو

كنحف عمى كؿ حاؿ نشعر بأٌف األساطير تنتمي إلى عالـ يخالؼ فكرنا المنطقي 
كبالٌرغـ مف ذلؾ، نجد أف بعض األحالـ تشبو األساطير سكاء مف حيث الشكؿ أك مف 

 (3).«الرمزٌيةدة، كىذه الٌمغة ىي المغة بمغة كاح «مكتكبة»حيث المحتكل، فيي كٌميا 
الحٌب كيتحٌكؿ الحٌب مف حكاية عادٌية إلى حكاٌية أبدٌية تتكرر  أحداث أسطكرةلتتكالى 

ككيؼ  «أٌياميا المكٌررة»عبر الٌدىكر كالعصكر، فيما كانت قرية ''عيف المعقاؿ'' تقضي 
الذم يظير في  لّدجاؿأسطكرة المسيح احؿ بيا... في ىذه األثناء يستعيد الركائي 

المسيح الٌدجاؿ ممسكح العيف قبيح »آخر الزماف كىٌي أسطكرة إسالمٌية بحتة تقكؿ 
 كبظيكره تككـ نياية العالـ.(4)«المظير

كىذا أمر خارؽ  (5)«لـ تعد األمطار تنزؿ لمٌدة سبع سنيف»كما مجد الركائي يقكؿ: 
 أكيدة... ، كلك حدث ىذا حقان لكانت نياية الككفلفعؿ الطبيعة

 أبك خميؿكظفت في الركاية أىٌميا شخصية  شخصيات أسطكريةإلى جانب ىذا ىناؾ 
)كالـ الذم عاش ما يقارب السبعمائة سنة، كالذم نسب إليو كتاب  الحيركني

 (6).الكالـ(

 .09الٌركاية، ص  (1)
 .22الركاية، ص  (2)
، الٌمغة المنسٌية )مدخؿ إلى فيـ األحالـ كالحكايات كاأل (3) ساطير(، تر: حسيف قبيسي، المركز     إريؾ فرـك

 .12ـ، ص 1995، 1الثقافي العربي، الٌدار البيضاء، المغرب، ط
 .39الركاية، ص  (4)
 .53الركاية، ص  (5)
 .111الركاية، ص  (6)
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كتبٌيف لنا مٌما سبؽ، أٌف الٌنص مميء باألسماء كالٌرمكز، كخمؼ السؤاؿ ييكلدي سيؤاؿه 
 .«يا ترلأيف رأس الخيط »آخره مف خالؿ األسطكرة 

مضاؼه  -حركؼ الضباب–فيأخذنا عمؽ السؤاؿ إلى متاىات السرد، فالعنكاف 
إليو )يأتي المضاؼي إليو اكثر تعقيدا مف المضاؼ(، حيف نخاليا حركفا في 

يٌمفيا كثير مف حاجة إلى أبجدية نقرؤىا ثـ نخطئ الطريؽ لنجد أٌف ىاتو األبجدية 
 الضباب.

 الّطقكس كالمعتقدات الشعبّية: -2

الٌتي تستدعي معتقدات تككف  كاالحتفاالتتشمؿ الطقكس كؿ أنكاع الحركات 
خارج اإلطار التجريبي، كما نجدىا لصيقة الٌصمة بالمعتقدات الشعبٌية، معنى 
أٌف بعض المعتقدات تككف مصحكبة ببعض الطقكس كالممارسات، كتتمٌيز 

فيي تعٌبر عف تمؾ بالتعقيد مف حيث الدراسة باعتبارىا جزءا مف الكياف البشرم 
 األحاسيس كالتصٌكرات إزاء الظكاىر الطبيعية العادٌية كالشاٌذة.

كمف المعتقدات الشعبٌية الٌتي كٌظفيا الركائي في ركايتو، كالتي يؤمف بيا سكاف 
يتنبأ بالكثير  ''سي الزّكاكم''دشرة ''عيف المعقاؿ'' اعتقادىـ أٌف الٌكلي الصالح 

كلياء لعبكا دكران ىامان في الحفاظ عمى كياف الجماعة مٌما يحممو المستقبؿ، فاأل
الٌزكاكم مبارؾ أرسمو ا لفائدة »كالٌركحي، حيث يقكؿ:  كاالجتماعيالعضكم 

كمف يتٌسبب في »كيفيـ مف ىذا أٌنو مقدس عند أىؿ قريتو (1)«عباده الٌصالحيف
أٌف مصطمح  كفي ىذا الصدد نجد (2)«إيذائو الحقتو المصائب كالٌمعنات إلى قبره

ٌنما تعتبر كرامة  «*كرامة» ال يطمؽ عمى الحكايات الخاصة باألكلياء فحسب، كا 
 (3)مف كرامات الكلي.

 

 .17الركاية، ص  (1)
 .17الركاية، ص  (2)
 .فعؿ خارؽ لمعادة، ييظًيرهي ا عمى يد الكٌلي، كالكٌلي مف تكالت طاعاتو كرامة:•        

 .28ـ، ص 2001، 1تبة العصٌرية، صيدا، بيركت، ط، المك1يكسؼ بف اسماعيؿ النبياني، ج (3)
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عند زيارة المقبرة،  بالبخكرفمـ تنسو العجائز  «فالزكاكم ىك الٌمي يجرح كيداكم»
في اعتقادىـ أٌف زيارة الكٌلي الزكاكم قائمة عمى الجزاء كالعقاب الٌمذيف يتكقفاف 

 بدكرىما عمى طبيعة النٌية كنكعيا.

، فيذه الياقكت الفتاة بقكة العيفإيمانا شديدا  كما نجد أىؿ القرية يؤمنكف
كانت تكبر بسرعة )...( ككاف »كالتي  -البطؿ–ة التي أحٌبيا الزكاكم يمالجم

فقيؿ ألٌميا أف تعٌمؽ ليا إزاران مف سيدم الزكاكم كخامسة  (1)«جماليا يكبر معيا
''آية مف النحاس أك الفضة إتقاءا لمعيف، كىذا شبيو بمف يضع عمى صدر طفمة 

الكرسي'' كىي منقكشة عمى قطعة فضٌية أك ذىبٌية، ثـ يحمؿ ىذا الطفؿ بأيدم 
كحسد الحاسديف امرأة كبيرة لتقـك بالقراءة عميو، كاإلستعاذة مف الشيطاف الٌرجيـ، 

 كاحراؽ البخكر... 

، مثؿ ما نجده عند ''أـ الزكاكم'' (2)ثـ ييٍذىب بالطفؿ لزيارة أكلياء ا الٌصالحيف
ي كانت تذىب بابنيا إلى قبة الكٌلي الصالح ''سي الزكاكم'' المسمى عمى الت

 اسمو لكي يباركو كيحفظو مف العيف الحاسدة.

كيعتبر الٌجف أىـٌ مكضكعات الشعكذة، كلقد اختمفت اآلراء حكلو مف حيث 
كذلؾ حسب معتقدات الشعكب  (3)الماىية كالنكع كالكجكد في المكاف كالزماف.

امتداد العصكر، فاإلنساف كاف كال يزاؿ يخاؼ الٌسحر كيبدك أٌنو المختمفة عمى 
 ضارب في القدـ، بؿ أٌنو قد سبؽ الدٌيانات كالميتكلكجيا.

 (4). «الزكاكم مسحكر... أكؿ شيئا مف يدم ''الياقكت''»حيث كرٌد في الٌركاية 

 وىذا كالـ المرابطة تركية التي أكىمت أـ الزكاكم أٌف ابنيا مسحكر فكتبت ل
 

 .21الركاية، ص  (1)
ينظر: عمي خالد أبك حمده، مف تراث معاني الشعبي القديـ كالحديث، دار اليازكردم العممٌية لمنشر  (2)

 .139ـ، ص 2005كالتكزيع، عٌماف، األردف، )د ط(، 
 محمد الجكىرم، التراث الشعبي في عالـ متغٌير، دراسات في إعادة انتاج التراث. (3)
 .28الركاية، ص  (4)



 توظيف الموروث الشعبي في الرّواية                                                         ثانيالفصــــــل ال
                                                    

60 
 

فيك تميمة، كأمرتيا  العيف التقاءعنو األضرار، فكٌؿ ما عمؽ  تبعد *تميمة
بكضعيا في كسادة ابنيا، إضافة إلى ذلؾ أعطتيا كرقة كأمرتيا أف تغسميا في 

، يتبٌيف لنا أف ككب مف الٌمبف يشربو الٌزكاكم كسرعاف ما ينسى أمر الياقكت
أف السحر ىك الدكاء  المرابطة ''تركية'' ليا صٌمة بالسحر كاعتقاد ''أـ الزكاكم''

الذم ال مثيؿ لو، في مقابؿ تمؾ الكصفة طمب مف األـ ديكا أسكدان كثالثيف 
ال لف يشفى كلىدىىا نيائيان.  بيضة، كا 

كرغـ أٌف األـ المسكينة نفذت ما طيمب منيا إاٌل أٌف النتيجة كانت فاشمة، فقد 
الحمى  ازداد حٌب الزكاكم لمياقكت بشكؿ كبير حتى أصبح ييذم مف شٌدة

فاعتقدت أمو أٌف  (1)«ككاف يقكؿ كالما مبيما لـ تفيـ منو أٌمو إاٌل ''الياقكت''»
، مصحكبة كصفات طبية تقميديةفقامت بتحضير  قبيمة مف الجّف سكنتو

كرثتيا عف أٌميا كىذا كٌمو مف أجؿ شفاء كلدىا، كفي الكقت  بطقكس مبيمة
طؼ الياقكت )الجٌف ىك قٌكة في خ الجفّ نفسو بدأت األقاكيؿ تنتشر عف تكٌرط 
 خفٌية تتسٌمؿ جسد اإلنساف كتتحكـ فيو(.

، ففي المعتقد االعتقاد بالتفكير في الطيارةكمف المعتقدات المكظفة في الٌركاية 
فبدأ ميتىعىمّْميك القرية في التطيير »الشعبي أٌف الجسـ آًثـه، حيث يقكؿ المؤلؼ: 

اإلماـ البكصيرم الٌتي قيؿ أٌنيا تمحي كتالكة القرآف مٌدةن ممكنة كترديد بردة 
 (2)«الذنكب كتبعد الشركر

كتمعب الكتابة دكرا ىاما في الشعكذة، باعتبارىا تتضمف القدرة عمى تطيير جسـ 
 لمزكاكم حركفا عمى كرؽ أبيض  ''سي العممي''اإلنساف مف الجٌف، فقد كتب 

 
 
 :يا تماـ الدكاء كالشفاء، فكٌؿ مف عٌمؽ شيئا يرل سمٌيت بيذا اإلسـ ألٌف العرب كانكا يعتقدكف أنٌ  تميمة

  أٌنو يحفظو كيدفع األضرار عنو. 
 .27الركاية، ص  (1)
     .36الركاية، ص  (2)
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، كقد أمر أـ )شمس المعارؼ الكبرل(بالكتاب الذم كاف مكجكدا أمامو  االستعانةدكف 
 (1)ليـك أٌم أذل.، كلف يصحبو منذ االزكاكم أف تغمفو بجمد الغزاؿ كتعمقو في رقبة كلدىا

مف الكسائؿ التي يضعيا العمؿ السحرم، كالجدير بالذكر أٌف الحرؼ  كتعتبر الحركؼ
أخرج الشيخ العممي الصمغ كاليراع كرسـ » الخير شّكارجزء مف الطالسـ، حيث يقكؿ 

كيتٌضح مف ىذا أٌف الٌنص السحرم  (2)«أشكاالن ىندسية غريبة عمى جبية الٌزكاكم
 ممات أك أرقاما أك أشكاالن.يتضٌمف حركفا كك

إلى جانب ىذا، نجد الركائي يصٌكر لنا حالة الزكاكم الحزينة الغارقة في دٌكامة مف  
السائد المتمثؿ في تجاكز المحظكر كىك فتح التميمة  االعتقادالمشاكؿ، كذلؾ بسبب 

كدة مف أجؿ الكشؼ عف سٌر تمؾ الحركؼ المكجالتي كتبيا لو '' الشيخ العممي''. كذلؾ 
 بداخميا.

كذات يـك إذ يمتقي بزميؿ لو كيخبره أٌنو حصؿ عمى نسخة مف الكتاب الذم يبحث عنو 
منيا أٌنيا كتاب  اعتقادافقامت جدتو بإخفائيا في الخزانة  )شمس المعارؼ الكبرل(،

ف دٌؿ عمى شيء فإٌنو (3)ا عٌز كجٌؿ، كلعٌميا تأتي بالبركة كالخير إلى البيت ، كىذا كا 
 مى نقص الكازع الديني كالتعميمي خاٌصة لدل فئة الكبار.يدٌؿ ع

كمف المعتقد الشائع بيف سكاف ''قرية عيف المعقاؿ'' كىك أٌف المغكؿ ىـ قـك يأجكج 
 (4)كمأجكج، الٌذيف سيأتكف في آخر الزماف. 

، ىناؾ تكظيؼ لمعتقد آخر يتمٌثؿ في ''الشيخ''، يقكؿ االعتقاداتإضافة لٌما سبؽ مف 
 كفجأة رأل الزكاكم شيخان كاقفان أمامو مرتديان بػػػػػرنكسان أبيضان معتقدان أٌنو الشيػػػػػػخ» الركائي

 .(5)«العممي، لكف الشيخ مٌيت
 
 .65الركاية، ص  (1)
 .66الركاية، ص  (2)
 .88الركاية، ص  (3)
 . 113الركاية، ص  (4)
 .120الركاية، ص  (5)
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 فالشيخ يحيؿ إلى ظيكر شيء ما ثـٌ اختفائو فجأة.

في الركاية بعض المعتقدات كاالعتقاد بأٌف نبت األسناف الٌمبنٌية عند الطفؿ  كٌما تجٌمت
، ككما يعتبر قٌص الشعر مف األماـ ينبئ  الصغير مف األعمى يدعك إلى التشاـؤ

 (1)بالكارثة.

في ركاية  كقد أخذ مكضكع التداكم الشعبي مكانة أيضا ضمف عناصر المعتقدات
 ألمراض كأساليب العالج.حركؼ الضباب، كتشمؿ أنكاعا مف ا

باعتباره منتشرا في الريؼ كيصيب فئة األطفاؿ، فيذه  *«داء بكحمركف»ساؽ المؤلؼ 
الفتاة التي تبمغ مف اليمر ثالث سنكات أصابيا ذلؾ الداء السابؽ بالذكر، فطيمب مف 

ىك منيـ أف ىذا  اعتقادان كالدىا أف يمبسيا ثكبا أحمران كييبخٌرىا عمى حمامة مذبكحة... 
 (2)العالج األمثؿ لداء بكحمركف.

فمكضكع الممارسات العالجٌية الشعبٌية ىك أػحد المكضكعات المعقٌدة التي تشتمؿ عمى 
كثير مف التفاصيؿ كالعناصر المتداخمة، ففي ىذا المجاؿ ما يعرؼ بالطٌب الشعبي 

 الطبيعي، الذم تجرم فيو ممارسات عالجٌية مثؿ النمكذج الٌسابؽ.

أساليب ممارستيا ترتبط فيما بينيا مف حيث نكعيتيا ك  االعتقاداتنقكؿ أف  كمٌما سبؽ،
لمتكٌيؼ مع ظركؼ  بطيريًؽ التفكير كالمعيشة، التي يتمٌيز بيا إنساف قرية ''عيف المعقاؿ''

يمانو الشديد بيذه المعتقدات الشعبية البعيدة كؿ البعد عف المنطؽ تجعمو  حياتو، كا 
الٌديف اإلسالمي التي تنيي عف ىذه الخرافات التي ال أساس  بعيدا كؿ البعد عف تعاليـ

ليا مف الٌصحة، فقد استطاع المؤلؼ أف يقٌدـ لنا صكرة فكتكغرافية تعكس الكاقع 
 .-الزكاكم–المعيش لقرية ''عيف المعقاؿ'' كىي القرية التي ينتمي إلييا بطؿ الٌركاية 

 

 
 .37الركاية، ص   (1)
 بشرة الجسـ كبركز حبيبات فكؽ الجمد. احمرارد، كمف أعراضو داء بكحمركف: داء يصيب الجم 
 .38الركاية، ص   (2)
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 العادات كالتقاليد الشعبّية: -3

ترتبط العادات كالتقاليد بعضيا ببعض، فنرل الناس يقكلكف مف عاداتنا كذا،    
كالعادات ما يعتاده اإلنساف أم: يعكد إليو مراران كتكراران، كالتقاليد ىي ما انتقؿ 

 اإلنساف مف آبائو كميعىًمميو مف العقائد كالعادات. إلى

زيارة  -حركؼ الضباب–كمف العادات التي كٌظفيا المؤلؼ في ركاية    
فمفظة الزيارة تكتسي مدلكؿ التجنيد  -سي الزكاكم–ضريح الكلي الصالح 

، مف االلتزاـالجماعي إلعادة تخميد صكرة الكلٌي، كال سيما أٌنيا تحٌذر بصيغة 
مف يتسبب في إيذائو »فػػ: ب  رٌد زيارة كؿ مف ال يعمؿ بيذه الكصيةعكاق

ككانت النسكة تزكره في  (1)«الحقتو المصائب كالٌمعنات إلى يـك القيامة
المناسبات كاألعياد، يشعمف الشمكع كالبخكر... كبطميف شاىدم قبره بالحناء. 

تقاليد المتكارثة. كىذا كٌمو مف أجؿ إرضاء الكلي كعدـ خركجيف عف العادات كال
 كينسبف إليو المقكلة الٌتي حفظيا الجميع:

 يا لي حابيف تربحكا زيف الٌدعاكم''  

 ىاتكا البخكر كالجاكم   

 كاركاحكا لمٌزكاكم   

 (2)الٌمي يجرح كيداكم''.    

العالقات كنجد تكظيفا آخر لعنصر مف عناصر العادات كالتقاليد، أال كىك 
العالقة األسرٌية التي تربط بيف األب  -الخير شكار-. بحيث تناكؿ العائمية

كاألـ كاألبناء في نطاؽ النظاـ القائـ عمى مجمكعة مف المبادئ، غير أٌف في 
ركايتو برز دكر األـ بركزان الفتان لالنتباه في حالػػػػػػػػػة غياب األب الذم يمثػػػػؿ في 

كر األسرة، كالحفاظ عمى القائد الركحي المشرؼ عمى تسيير أم البيئة الشعبٌية
 تماسؾ أفرادىا، فيك صاحب القرار، كال تقبؿ أكامره الٌرفض أك النقض، كيعتبر

 .17الركاٌية، ص   (1)
  .18الركاٌية، ص   (2)
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 مف خرج عنيا متمرٌدان عمى سمطتو.

صكرة امرأة محٌجبة بطريقة تقميدية لـ تتمالؾ دمكعيا كىٌي تدعكا »يقكؿ الٌراكم: 
. نفيـ مف ىذا أٌف ''أـ الٌزكاكم'' (1)«ستماع الٌرجكع إليياابنيا إف كاف في اال

امرأة محافظة عمى عاداتيا كتقاليدىا كذلؾ كاضح مف خالؿ لباسيا التقميدم، 
لى جانب ىذا  أف تحٌؿ محؿ األب في قيادة األسرة كالحفاظ عمى  استطاعتكا 

 كرامتيا.

لكٌنيا ٌضحت مف أجؿ كلدىا،  ة،ػػػػػة كجميمػػػػػيا كىي ال تزاؿ شابػػػفقد تكفي زكج
تيافت الخاطبكف عمييا، رفضتيـ جميعا كقٌررت أف تعيش مف أجؿ شخص » فػػ

  .(2)«كاحدو فقط، ابنيا الٌزكاكم

كما أكرد المؤٌلؼ في ركايتو الخطكبة الشعبٌية كحاكؿ تحديد األصكؿ التي يقكـ 
 اختيارىا.عمييا طمب يد الفتاة في الٌريؼ، كالقٌيـ التي يقـك عمييا في 

ذا طالت في  تككف الخطكبة في الريؼ قصيرة في الزمف، ال تتجاكز الشيكر، كا 
بعض الحاالت فإٌف ذلؾ لٌصغر سٌف الفتاة، أك رغبة لعائمة الخاطب في الترٌيث 
تحت تأثير تكاليؼ الٌزكاج، ''كالخطكبة الشعبٌية عممٌية سيمة ألٌف الجماعة 

ـ، يعرؼ مف خالليا كؿ كاحد مف ىؤالء تربط بيف أفرادىا عالقات الدٌ  محدكدة
 .(3)ما يمتمكو اآلخر سكاء أكانت ماٌدية أـ معنكٌية''

ذي ًبرأييا في مسألة القبكؿ أك الرفض  -الياقكت –كأبعد مف ىذا نجد الفتاة  ال ييؤخى
في اختيار شريؾ حياتيا، كما أٌف حضكر الكالديف أك أحدىما أك شخص يمٌثؿ 

ا أمره ال بيدَّ  منو، كحضكر أىؿ الٌزكاكم لخطبة الٌياقكت تمتثؿ لرأم الكبار  رأيىييمى
كٌمؼ الٌزكاكم بعض أىمو، كعشيرتو، فتقٌدمكا ألب الياقكت خاطبيف... جئناكـ »

 .(4)«بالحسب كالٌنسب أييا الشيخ
 .11 الركاٌية، ص (1)
 .24 الركاٌية، ص (2)
 .128بف ىدكقة، ص  ينظر: عبد الحميد بكسماحة، المكركث الشعبي في ركايات عبد الحميد (3)
 .29 الركاٌية، ص (4)
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كييعدُّ إعالف الخطكبة مرحمة حاسمة في الزكاج الشعبي، إٍذ يتّْـ مف خالليا 
الٌتي يتحٌمؿ مسؤكليتيا الٌرجؿ بحضكر الجماعة، الٌتي عمى قيمة المير  االتفاؽ

كانت »تتكٌكف في ىذه المناسبة مف أقارب كعدد السكاف المدعكيف، حيث 
قمب الٌرجؿ... كانت المكافقة ككانت شركط العقد تحصيؿ حاصؿ الفرحة تمأل 

. يتٌضح (1)«كعمت الزغاريد المكاف... ككاف الٌزكاكم كالياقكت في سعادة مطمقة
.) ا ييقىاؿي  لنا أٌف حضكر الكبار ذا مكانة كبيرة في مناسبة كيذه فيـ ''البركة'' )كمى

الشرؼ كخاٌصػػػػػة شػػػػػرؼ الفتاة كالٌزكاج في مفيكمػػػو العاـ ىك الحفاظ عمى     
، كيعتبر )التي تعتبر مف العادات كالتقاليد( بالزغاريدكيعمنكف عنو  -الياقكت-

الٌزكاج الشعبي مف أىـٌ عناصر العادات كالتقاليد، الٌذم طرح المؤلؼ مف خالؿ 
إٍذ ال مسألة الحّب مراحمو مجمكعة مف القضايا الجكىرٌية، حيث نجده عالج 

لممرأة أف تيًحبَّ كتختار الٌرجؿ الٌذم تريده، ألٌنو أف فعمت ذلؾ يمحؽ العار  يىًحؽي 
ليس مف حٌؽ المرأة أف تحب: تتٌزكج الذم »بيا كبعائمتيا، إذ يقكؿ الٌركائي: 

 .(2)«يختاره كبار القـك ليا... كعندىا تصبح عبادة الزكج مف عبادة ا

رىا يككف الٌذبح، كىذا كاف جزاء فالمرأة التي تتجرأ عف التصريح بمف تحب مصي
 ... خرجت إلى مجمع الٌرجاؿ كأعمنت»امرأة تنتمي إلى قبيمة ''عيف المعقاؿ'' فػػ 

رفضيا، مصٌرحة بمف تحب عندىا صرخ أبكىا كنادل أبناؤه الٌرجاؿ... في 
 .(3)«رمشو مف عيف قٌيدكا المسكينة، ثـٌ أخذ األب السكيف كذبحيا كالبقرة...

مسألة مصيرية في الحياة الٌزكجٌية كالمتمثمة في  الخير شّكار''''كما عالج 
اختيار الٌزكج عندما فٌضؿ كالد ''الياقكت'' التيامي ابف الشيخ إبراىيـ مف بيف 

 كاف الخبر صاعقة عمى عشاؽ الياقكت الكثيريف، ككاف»العديد مف الخاطبيف، 
 المثؿ رخاء كرفعػػػػػػة بيف كؿٌ مفاجأة ٌسارة ألىؿ الٌياقكت... بيت إبراىيـ مضػػػػػرب 

 .29 الركاٌية، ص  (1)
 .22 الركاٌية، ص  (2)
 .23 الركاٌية، ص  (3)
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 كذلؾ أٌف الٌرجؿ. (1)«عائالت القرٌية كيمّْيا... ال مجاؿ ًلرفض ىذا العرض
كخاصة األب ىك صاحب القرار في تزكيج ابنتو كال دخؿ لألـ في األمر حٌتى، 

تو فأرسؿ خبران إلى أب الياقكت... كانت قٌرر الشيخ إبراىيـ تنفيذ رغب»حيث 
السعادة تغميري أباىا كأمَّيا. أٌما ىي فقد كانت في حيرة كبرل لـ تستطع الجير 
بيا أًلحد... جماعة الشٌيكخ أتت إلى بيت أب الياقكت أخذكا يتشاكركف في 
 األمر المنتظر... كاف األمر كٌمو إجراءات شكمٌية، فقد كاف األمر كٌمو ميسىٌطران 

. نجد أٌف الٌزكاج في الٌريؼ كثيرا ما يرتبط (2)«مف قبؿ بما فيو جانب المزاح
بمصالح مادٌية كىذا ىك حاؿ أب الياقكت الذم رفض ''الٌزكاكم'' لفقره، كفضؿ 
''التيامي'' لغناه، ''فالمرأة تباع كتشترل'' كال يييتـ بمشاعرىا، فيي تفٌضؿ 

يككف مصيره الفشؿ ال محاؿ حيث ىربت ''الٌزكاكم''. كذلؾ الٌنكع مف الٌزكاج 
كذلؾ برمي نفسيا مف أعمى اليضبة  االنتحارالياقكت مف البيت كحاكلت 

 .«بالياقكت العايبة»فأصيبت بجركح كأصبحت تمقب 

إلى جانب ىذا، أكرد ''الخٌير'' عاٌدة مف عادات المجتمع العربي عاٌمة كالجزائرم 
 مف العرب، بيا األٌكلكف اتٌصؼـ ، فصفة الكر حسف الضّيافةخاٌصة أال كىي 

، الٌذم ذبح فرسو  ''حاتـ الطائي''كلنا مضرب المثؿ في ذلؾ  في الجكد كالكـر
مف أجؿ أف يضٌيؼ بو زائره، كال تزاؿ ىذه الخاصٌية إلى يكمنا ىذا كىي تكاد 

اف األرياؼ عمى الحكاضر )المدف(، إذ استطاع تككف صفة شبو لصيقة بسك
كاف األعياف الٌذيف يتقٌدمكف الحشكد »متياز، حيث يقكؿ: الٌركائي تكظيفيا با

ٍيًفنىا الميٍنتىظىٍر''، كعندما أراد أف يسأؿ  ييرحٌبكف بالعممي، قاؿ كبيرىـ: ''أىٍىالن ًبضى
قيؿ لو أىالى يتكٌمـ قبؿ أٌياـ الضيافة... أخذ عمى الفكر إلى غرفة مخٌصصة 

شاء مف األكؿ الشيٌي ككٌؿ لمضٌيكؼ، كضع تحت تصٌرفو خدمان يقدمكف لو ما ي
 .(3)«ما يطمب...

 
   .24 الركاٌية، ص  (1)
 .26 الركاٌية، ص  (2)
 .103 الركاٌية، ص  (3)
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إضافة إلى ىذا ىناؾ تكظيؼ في الٌركاية لكاحدة مف التقاليد المتكارثة أىبان عف 
، كالكليمة تقاـ عند االحتفاء بالزردةأك ما يسمى  إقامة الكالئـجٌد، كالمتمثمة في 

الغائب أك لذات الشأف، مف أحد الكبار أك الندفاع مصيبة ما، كتقاـ فييا  برجكع
 ، المأككالت كالمشركبات عمى أنكاعيا، كيجتمع الٌناس مف كٌؿ حدب كصكبو
ُـّ أفراحيـ األجكاء، كىناؾ مف يرسؿ بيا إلى المساجد، بحيث نجد ''صاحب  تىعي كى

لمسجد فكانت كليمة عمى أسرع بعضيـ كجاء بالطعاـ إلى ا»الٌركاية'' يقكؿ: 
غير مكعد، كاف ''سي العممي'' يشعر بالغبطة، كىك يرل الناس يمتفكف حكلو 

 .(1)«بيذا التقدير...

مف المأككالت التقميدٌية عند أىؿ قرٌية ''عيف  طبؽ الكسكسي بالفكؿكما نجد 
أنا »المعقاؿ'' فضاء الٌركاية، كىك الطبؽ المفضؿ عند بطؿ الٌركاية حيث يقكؿ: 

 .(2)«أحٌب أكؿ الفكؿ خاٌصة مع الكسكسي...

أف يتحٌدث عف صراع  التداكم الشعبيكيبدكا أٌف المؤٌلؼ حاكؿ مف خالؿ 
ابتدع لو الشعب عالجان  ''بكحمركف''اإلنساف الشعبي ضٌد الطبيعة، فداء 

خاصان كىك العالج المتداكؿ بيف سكاف قرية ''الزكاكم'' كالمتمثؿ في ارتداء لباسان 
كتيبَّخر عميو حمامة كسرعاف ما يزكؿ الداء كىذه مف العادات كالتقاليد  أحمران 

 المتكارثة.

 التي ال يزالكف يحتفظكف بيا مزاكلتيـ المساجد تقاليدىـك أيضان مف عادات القرية 
كمكاظبتيـ عمى الصمكات كترتيؿ القرآف في حمقات، كىٌي عاٌدة ال تقٌؿ أىمٌية 

كانت »أفراد الجماعة، كما كرد في الٌركاية  عف باقي العادات الممارسة بيف
كجيتو ىي مسجد القرية يقضي فيو معظـ أكقاتو، أصبح مف المكاظبيف عمى 
الصالة ىناؾ، كىب العممي نفسو لمعمؿ في المسجد، كاف يجمس في حمقة 

 .(3)«المقرئيف يكٌرركف القرآف يكميِّا كما يحفظكف مف أدعٌية كمدائح الٌرسكؿ...
    .107 ص الركاٌية،  (1)
 .58 الركاٌية، ص  (2)
 .97 الركاٌية، ص  (3)
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في الٌركاية، حيث حاكؿ مف خالليا التعريؼ  مراسيـ الكفاةكتناكؿ المؤلؼ    
بارتباط أفراد المجتمع كتكافميـ، كلقد قٌدـ لنا المؤلؼ حالة احتضار الغريب 

قبؿ  الغريب كاف في حالة غير طبيعية، أثارت دىشة كخكؼ الٌرعاة..»فػػ  الزائر
 .(1)«أف يقدمكا بكاجب الٌضيافة، الحظكا أٌف الحركة غادرت جسد الغريب...

كٌما تعٌرض إلى ذكر الخطكات الخاٌصة بإكراـ المٌيت مف غسؿ كصالة عميو 
كاف عمى الجميع القٌياـ بكاجب آخر... غسؿ المٌيت كتكفينو كالٌصالة »كدفف، 

لؾ... دفنكه في مقبرة سي عميو ثـٌ دفنو في مقبرتيـ، كبالفعؿ شرعكا في ذ
 .(2)«الٌزكاكم ككاف الحضكر كبيران كأٌف الميت مف أفراد القرٌية...

ككذا كاف لمكت ''محمكد الطالب'' أثر بالغ في نفكس أىؿ القرٌية باعتباره انسانا 
مامن صالحا  لمسجدىـ ككاف مرجعيـ في كٌؿ شيء منذ سنيف عديدة األمر  اكا 

دت أف تمٌزؽ جسدىا بالٌسكيف جزاء ترمميا، كانت الذم لـ تستكعبو زكجتو، ككا
بعد مٌدة قصيرة فارقت الحياة، ككانت فرصة »ك النسكة حكليا يعٌددف محاسنيا..

ككيؼ أٌف نٌيتيا جعمتيا ترحؿ مع زكجيا الٌذم  مناقبياالٌنساء لمحديث أكثر عف 
خرة، كالكٌؿ أحٌبتو في الكقت نفسو تقريبا.. تمنى البعض أف يمتقيا في الحياة كاآل

. كبعبارة مكجزة نقكؿ: أٌف إكراـ (3)«يعتقد أف مكانيما مع الخالديف في الجٌنة
 المٌيت مف العادات كالتقاليد، كىذا مف تعاليـ الٌديف اإلسالمي.

التي قيمت في مدح الٌرسكؿ صمى ا عميو  ترديد قصيدة البردة لمبصيرمككاف 
عمى شكؿ  كفئالمقر تجٌمع »ازة فقد كسٌمـ مف األمكر الضركرية في تشييع الجن

 :«البصيرمحمقة شبو مغمقة يرٌددكف قصيدة البيردة لإلماـ 

 ضيما كاستجرت بو''ما سامني الٌدىر 

 إال كنمت جكاران منو لـ ييٌضـ
 .32 الركاٌية، ص (1)
 .32 الركاٌية، ص (2)
 .35 الركاٌية، ص (3)



 توظيف الموروث الشعبي في الرّواية                                                         ثانيالفصــــــل ال
                                                    

69 
 

 كال التمستي غنى الداريف مف يده
 مـً إال استممت الندل مف خير مست
 ال تينكًر الكحيى مف رؤياهي إٌف لػػو

 قمبان إذا نامًت العيناف لـ يىنىػػػـ
 كذاؾ حيف بمكغو مف نبكتػػػػو
 .(1)''فميس يينكري فيو حاؿي ميحتمػػػػـً 

الٌذم تمٌيز  عصر المماليؾكما ىك معركؼ أٌف قصيدة ''البردة'' ظيرت في 
ة، كاستمٌر ىذا الكضع في بضعؼو  في جميع جكانب اأٌلٌمة العربٌية اإلسالمي

، ككاف الٌناس في ىذه االستعماركازداد تدىكرا مع مرحمة الخالفة العثمانٌية 
الفترات يستمدكف العزاء كالتعميؿ ليزائميـ في الحٌياة مف الٌديف، فانتشرت 
عناصر التضميؿ كالبدع كالخرافات. كلعٌؿ شيكع قصيدة ''البردة''، عند شيكخ 

ف المعقاؿ'' كعنايتيـ بيا، يعكد أساسا إلى تكريسيا لمعاني القرآف في قرية ''عي
 .(2)الٌركح

ليكع شيكخ القرآف بالخكض في قضايا ليست ليا  كقد تعرض ''شكار'' إلى قضية كي
أىمٌية تدكر حكؿ المكت كما كراء المكت، كقد قامت ثقافة ىؤالء الشيكخ في 

الضعؼ كالٌرككد سببا في الٌمذيف كانا في عصر  التمقيف كالتقميد عمىالركاية 
قٌرر الكبار أف تضاعؼ حمقات تالكة القرآف كالبردة، »نفكر الٌناس مف العمـ. لقد 

كأمركا الجميع بتطيير القمكب مف الشكائب، لعٌؿ ا يرفع غضبو المسٌمط عمى 
 .(3)«ىذه القرٌية

 كاية عمى العائمةكبناءن عمى ما سبؽ، يمكف القكؿ أٌف العادات كالتقاليد ترتكز في الرٌ    
التي تعتمد عمى الذككر خاصة كتعيش أساسان مف األرض، كمف ثـٌ يظير االرتباط 
 أيضا بالعادات كالتقاليد ككسيمة ىاٌمة مف أجؿ الحفاظ عمى الٌسمطة األبكية، التي نممس

 .34 الركاٌية، ص (1)
 .54قة، ص ينظر: عبد الحميد بكسماحة، المكركث الشعبي في ركايات عبد الحميد بف ىدك  (2)
 .36 الركاٌية، ص (3)
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آثارىا السمبٌية عمى مستكل العالقات العائمٌية الٌتي يتعرض أفرادىا دائما إلى الصداـ، 
 ، كال سٌيما عندما تيٌدد المعايير األبكية باالنتياؾ.االنحراؼكفي بعض األحياف إلى 

لجديد، كىك كلذلؾ تعبر العادات كالتقاليد عف مبدأ الصراع االجتماعي بيف القديـ كا
يقـك أساسا عمى استمرار الفئة التقميدية في المحافظة عمى الماضي، كتطٌمع الفئة 
الحديثة إلى التغيير في البيئة، كيتحٌدد ىذا التغيير بعكامؿ اجتماعٌية كاقتصادٌية لعبت 

 دكرا ىامان في تكجييو.

 األمثاؿ الشعبّية: -4

يرىه، لذلؾ كانت معاني بؿ كضم و،تعتبر األمثاؿ شخصية المجتمع كركحى    
 .(1)األمثاؿ مأخكذة مف أعماؽ المجتمع نٌصان كركحان 

ارتبط بقٌيـ ركحٌية، ذات  -حركؼ الضباب–كنجد المثؿ الشعبي في ركاية    
مف فاتؾ بميمة، فاتؾ »الياقكت: –أبعاد اجتماعية كقكؿ ''أـ الياقكت'' البنتيا 

عد التفكير في الزكاكم، ألٌنيا . كأراد مف خاللو: أف تنصح ابنتيا ب(2)«بحيمة
لقد عشت تجربة مشابية لتجربتؾ قبؿ »، حيث تقكؿ: سّنان كتجربةأكبر منيا 

. كاليدؼ مف اخبارىا بالتجربة التي عاشتيا ألجؿ أف «زكاجي... كقد نسيتيا
شبييا بيذا المثؿ  تأخذىا عبرة كال تقع في نفس الخطأ. كنجد مثالن شعبٌيان 

 .«المجّرب يحكي»

يا بنتي الّرجاؿ كالّزماف ما »ا كرد في الركاية مثؿ شعبي آخر، أال كىك كم
. مثؿ يطمؽ عمى عدـ كجكد الثقة في الرجاؿ كحتى في (3)«فييمش األماف

الزماف، فالزماف يتبٌدؿ مف حاؿ إلى حاؿ، كما ىك متغٌير قد يفقد خصكصيتو 
فس الشيء بالنسبة ، كن''الّزماف الغّدار''ككثيرا ما نجد مف الٌناس يقكلكف: 

 كىذا ما ر الفتاةػػػػلبعض الٌرجاؿ الذيف يتسمكف بالمكر كالخداع كالتالعب بمشاع
 .32ينظر: محمد الٌصالح بجاكم، األدب الشعبي الجزائرم، األمثاؿ كالحكـ، ص  (1)
 .25الٌركاية، ص  (2)
 . 23الٌركاية، ص  (3)
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مف ذلؾ الصنؼ ''األـ'' تخاؼ عمى ابنتيا مف ''الٌزكاكم'' الذم خشيت أف يككف 
أبدت،.. رغبة في »مف الرجاؿ، كلقد أثر ىذا المثؿ في نفس الياقكت بحيث 

 .(1)«اتٌباع تعاليـ أٌميا...

إلى جانب ىذا، كظؼ ''الخير شكار'' مثال شعبيا يطمؽ في استحالة كقكع    
، كما نعمـ أٌف الممح ال (2)«سكؼ ُيزىر الممح»الشيء المرغكب فيو، فيقاؿ: 

زىر.. كىذا ىك حاؿ الزكاكم الذم يرغب أف تيزىر حياتو بالسعادة يزىر كلف ي
أريد قميال مف »إلى جانب الفتاة الٌتي أحٌبيا كىٌي الياقكت حيث يقكؿ: 

 .«الٌنكر)...( أشعر بحريؽ في جسدم... الٌنسر سيأكمني

كتكاد تككف غائبة مقارنة باألمثاؿ الشعبٌية الٌسابقة لمحكمة كذلؾ نجد تكظيفا    
لذكر، كيقاؿ أٌف ''الحكمة تيؤخذ مف أفكاه المجانيف''، فيٌي نتاج خبرات كتجارب ا

، الحركة كؿ ما فييا نشاط يجمب الخير (3)«في الحركة بركة»في الحٌياة، فػػ 
كالرزؽ، فيذا الزكاكم الذم أحٌس بحركؽ في جسده.. فىطيًمبى منو أف يتحرؾ 

 ليستعيد صحتو كعافيتو كلك بحركة كاحدة.

 غز الّشعبي:المّ  -5

يعٌد الٌمغز الشعبي نكعا مف الثقافات الشعبٌية القديمة الٌتي عرفت منذ األزؿ، 
في جميع المجاالت  فيك يحتكم عمى مكضكعات كمعمكمات متعٌددة

االجتماعية كاالقتصادية كالسياسٌية كالثقافٌية. كيختمؼ باختالؼ ليجة الشعكب 
 السؤاؿ المحٌير كالجكاب الالـز المحٌدد.   الجغرافية، كيعتبر الٌمغز. فٌف  كمكاقعيا

كنعتبر ىذه المقكلة ليغزان ألٌف مف سماتو الٌرمز كالغمكض، حيث قاؿ الكلي    
 الٌصالح ''سي الٌزكاكم'' منذ سنيف بعيدة:

 . 23الٌركاية، ص  (1)
   . 58الٌركاية، ص  (2)
 .58الٌركاية، ص  (3)
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 ''يجي طكر كيركح طكر

 كياتيكـ بابكر

 ريأخذكـ لمقبك 

 كالمحقكر

 .(1)يقعد فييا يدكر''

كفي تمؾ األثناء بدأ كٌؿ كاحد يفٌسر المقكلة حسب فيمو..، لكف كبعد سنيف    
، الٌذم أخذ كٌؿ ''سكاف قرية المعقاؿ'' إلى طكيمة حضر ''الجكاب''، كىك ''الكباء''

طؿ القبكر، كقد رمز لو ''بالبابكر''... كبقي )المحقكر فييا يدكر( كىك الٌزكاكم ي
 الٌركاٌية.

نخمص مف ىذا، إلى أٌف األمثاؿ كاأللغاز الشعبٌية، تعتبر مف عناصر الثقافة    
الشعبٌية، الٌتي يعتبرىا بعضيـ مرآة لطبيعة الٌناس كطريقة تفكيرىـ، لتآلفيا 
كتغمغميا في معظـ جكانب الحٌياة اليكمٌية، كتعكس المكاقؼ المختمفة، كتدفع 

 قدراتو العقمية كمياراتو الفكرٌية. اإلنساف الشعبي إلى تنمية

 الحكاّية الخرافّية: -6

ارتبطت الحكاية الخرافٌية في ظيكرىا بظيكر اإلنساف عمى سطح األرض،    
فيي قديمة ًقدـ اإلنساف، كال زالت تحتفظ ببعض البصمات مف ىذا العيد القديـ 

ي عالقتيا مع المرتبط بحٌياة اإلنساف البدائي كمعتقداتو، كفمسفتو الحٌياتٌية ف
 المحيط كالطبيعة كالحٌيكاف.

، كذلؾ مف خالؿ تٌكفرىا عمى مجمكعة حكاية خرافّيةكنعتبر محنة الٌزكاكم    
 مكرفكلكجية الحكاية »'' مف خالؿ *فمدمير بركبمف الكظائؼ الٌتي حٌددىا ''

 .38الٌركاية، ص  (1)
   :لو كتاب ''مرفكلكجٌية الحكاٌية شكالني ركسي، يعٌد األب الشرعي لممنيج البنيكمفمدمير بركب ،

 ـ.1958ـ، كالٌتي تأخرت ترجمتو حتى 1928الخرافٌية'' الذم قٌدمو سنة 
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. ك''يفيـ مف الكظيفة عمؿ ثالثيف كظيفةإحدل ك كالتي حصرىا في  «الخرافّية
 .(1)الشخصٌية المحٌدد مف منظكر داللتو في تطٌكر الحبكة''

 كاكم'' العجيبة نذكر:كمف الكظائؼ المكجكدة في حكاية ''الزٌ 

أصبح الٌزكاكم مكضكع سخرٌية الجميع، بسبب التميمة  كظيفة اإلساءة:-1
 التي كتبيا لو ''الشيخ العممي''.

قٌرر ''الٌزكاكم'' مغادرة البيت مف أجؿ البحث عف ''الشيخ  كظيفة النأم:-2
 العممي'' مف أجؿ معرفة سٌر حركؼ التميمة.

كاكم مف المغادرة، كبعدـ فتح التميمة كىذا منعت ''األـ'' الزٌ  كظيفة المنع:-3
 مف أجؿ الحفاظ عمى سالمتو حسب اعتقادىا... 

لـ يسمع الٌزكاكم لكالـ أٌمو، فغادر البيت اضافة  كظيفة خرؽ المنع:-4
 إلى فتحو لمتميمة بشفرة حالقة.

''شمس المعارؼ  عرؼ بأٌف ''الحركؼ'' مأخكذة مف كتاب العالمة:-5
 العالمة ''جالؿ الٌديف السٌيكطي''.الكبرل'' المنسكب إلى 

يتمثؿ صراع بيف الزكاكم كالشيخ العممي الذم قيؿ أٌف  كظيفة الّصراع:-6
الشيخ قد مات، فيصبح الصراع مف أجؿ البحث عف حقيقة مجيكلة في 

غاب البرنكس »في خاتمة الٌركاية الخير شّكار عالـ غريب. حيث يقكؿ 
 .(2)«كالٌزكاكم كالشيخ في عتمة الضباب

 استطاع ''الخير شكار'' أف يعطي لمحكاية الخرافية عالميا الخاص، كبيذا
مف خالؿ تٌكفرىا عمى مجمكعة مف الكظائؼ الٌتي حٌددىا األب الشرعي 

، كلـ تيفؾى في حبكة معقدةليشكؿ بذلؾ  -فمدمير بركب–لممنيج البنيكم 
 نياٌية الٌركاية، كبقٌيت الٌركاٌية مفتكحة...

السيميائٌية، تر: رشيد بف مالؾ، دار اآلفاؽ كمنشكرات مخبر الترجمة  آف اينك، تاريخ (1)
 .98ـ، ص 2004كالمصطمح، الجزائر، )د ط(، 

 .120الٌركاية، ص  (2)
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حركؼ في ركايتو ''الخّير شّكار مف كٌؿ ما سبؽ، يمكف أف نقكؿ أٌف 
استطاع أف يدخمنا في عالـ مف الغرائبٌية المختمفة، فيختمط '' الضباب

بالٌسحرم، كالمحسكس بالمجرد كاآلني بالمطمؽ، كالٌمادم الكاقعي 
كيفّية تكظيفو لبعض عناصر بالٌركحي، .. كذلؾ مف خالؿ نجاحو في 

، كاألسطكرة كالطقكس كالمعتقدات الشعبٌية ككذا المكركث الشعبي
العادات كالتقاليد، إلى جانب األمثاؿ كاأللغاز الشعبٌية، كحكاية ''الٌزكاكم'' 

يا خرافٌية، فتجعمنا نسأؿ مف ىك الٌزكاكم؟ ىؿ ىك شخص ىي في مجمم
مف الكاقع؟ أـ شخص خٌيالي؟... إضافة إلى ىذا فقد استطاع ''الركائي'' 

 أف يقٌدـ لنا صكرة حٌية عف ''قرية عيف المعقاؿ''، ''فضاء الٌركاية''.

 حيف قاؿ: )بشير مفتي(كلقد صدؽ كالـ مقٌدـ ركاية ''حركؼ الضباب'' 

 .(1)«ةراءة.. لّذة الّركايلّذة الق»
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 خاتمة:

مف خالؿ تناكلنا بالٌدراسة لركاٌية ''الخٌير شٌكار''، استطعنا أف نتكصؿ إلى مجمكعة مف 
 القضايا أىٌميا:

كٌظؼ ''الخٌير شٌكار'' أشكاال متعٌددة مف التراث الشعبي في ركايتو ''حركؼ  -1
عت بيف أشكاؿ مادٌية: مف عادات كتقاليد كمعتقدات، كأشكاؿ الضباب''، تنكٌ 

 شفكٌية مف أسطكرة كحكاية خرافٌية كمثؿو كلغز.

قىدَّـ ''الخير شكار'' أساطير قبؿ الكاقع كييقدّْـ الكقائع عبر األسطكرة، ككالىما  -2
 يشٌكؿ نسيجا حٌيان  يصعب فرزي عناصره كنحف نحظى بمذة القراءة.

الشعبي'' مف بيف األشكاؿ الشعبٌية الٌتي كٌظفيا ''شٌكار'' في ييعتىبىري ''المثؿ  -3
ركايتو، كذلؾ لدكرىا الياـ في الحٌياة، كما تتضٌمنو مف قٌيـ ذات طابع فكرم 

كالمثؿ شائع عند الفئة التي لـ ييكتب ليا القدر أف تتعٌمـ، فمجأكا إلى كركحي، 
 عبير عنيا بالقراءةالمثؿ لصياغة، أفكارىـ كآرائيـ، بعد أف عجزكا عف الت

 كالكتابة..

قدـ لنا ''شكار'' جممة مف العادات كالتقاليد، لبياف األكضاع كالممارسات الٌتي  -4
كانت محٌؿ ممارسة ''قرية عيف المعقاؿ''، فيي تعكس المستكل الثقافي 

 كاالجتماعي لتمؾ الفئة مف المجتمع.

كصراعو  -الطفؿ–عٌبر التراث الشعبي في ىذه الٌركاية عف حاجة الٌزكاكم  -5
مع الطبيعة كمع القكل االجتماعٌية، كىناؾ صراع أقكل مف كٌؿ ىذا الٌصراع 

 الفكرم الٌذم يتمثؿ في بحث الٌزكاكم عف ذاتو.

الالت اجتماعية كفكرٌية نتاج دما أسيـ في إ كٌظؼ ''الخير شكار'' الٌرمز، كىك -6
 كجمالٌية

بداعو الٌركائي مٌما عكس أتكظيفو لمتراث الشعبي، نرل أٌف ''شٌكار'' كفؽ في  -7
عف قدرتو األدبٌية في انتاج عمؿ ركائي يستحؽ التقدير. ـينٌ  ، كالٌذمالمتمٌيز
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 : قائمة المصادر.أكالن 

الخير شٌكار، حركؼ الضباب، منشكرات اإلختالؼ، الجزائر العاصمة، الّركاية: 
 ـ.2002، 1ط

 قائمة المراجع. ثانيان:

 اجع العربّية:المر  - أ

 ـ.2001، 1ابف عبد رٌبو، العقد الفريد، دار صادر، بيركت، لبناف، ط  -1

أحمد اسماعيؿ النغيمي، األسطكرة في الٌشعر العربي قبؿ االسالـ، سنا   -2
 ـ.1995، 1لمنشر، لبناف، ط

أحمد عيب شعبك، في نقد الفكر األسطكرم كالٌرمزم، أساطير كرمكز   -3
، 1المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، لبناف، ط كفمكمكر في الفكر االنساني،

 ـ.2006

 ـ.1977، 1أحمد كماؿ زكي، دراسات في النقد األدبي، مكتبة لبناف، ط  -4

سعيد ساٌلـ، التناص التراثي، الركاية الجزائرية أنمكذجا، عالـ الكتب   -5
 ـ.2009، 1الحديث لمنشر كالتكزيع، عٌماف، ط

النقد كالقٌصة كاألسطكرة كاألدب  ، أٌكلية الٌنص، نظرات فيطالؿ حرب  -6
 ـ.1999، 1الشعبي، المؤسسة االجتماعية لمدراسات كالٌنشر، بيركت، ط

عبد الحؽ بمعابد، جيرار جكنيت مف الٌنص إلى المٌناص، الٌدار العربية   -7
 ـ.2008لمعمـك ناشركف، بيركت، )د ط(، 

العكدة، عبد الحكيـ شكقي، مكسكعة الفكلكمكر كاألساطير العربية، دار   -8
 ـ.1982، 1بيركت، ط



 

79 
 

، منطؽ السرد )دراسات في القٌصة الجزائرية الحديثة(، عبد الحميد بكرايك  -9
 ـ.1994ديكاف المطبكعات الجامعٌية، الجزائر، )د ط(، 

عبد الحميد بكسماحة، المكركث الشعبي في ركايات عبد الحميد بف  -10
 ـ.2008)د ط(،  دار السبيؿ لمنشر كالتكزيع، بف عكنكف، الجزائر، ىدكقة،

عبد الكبير الشرقاكم، شعرية الترجمة، الممحمة اليكنانية في األدب  -11
 .ـ2007، 1العربي، دار تكبقاؿ لمٌنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط

عبد المالؾ مرتاض، مدخؿ إلى نظرٌية الثقافة الشعبٌية، أعماؿ الممتقى  -12
 .)د ت(، بيركت، )د ط(، 2الدكلي حكؿ الشفاىٌيات اإلفريقية، ج

، 2عبد الٌنكر جبكر، المعجـ األدبي، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط -13
 ـ.1984

عمي خالد أبك حمده، مف تراث معاني الشعبي القديـ كالحديث، دار  -14
   .ـ2005اليازكردم العممٌية لمنشر كالتكزيع، عٌماف، األردف، )د ط(، 

ربي عمي عشرم زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر الع -15
 .ـ1997المعاصر، دار الفكر العربي، القاىرة، )د ط(، 

غراء حسيف مينا، أدب الحكاية الشعبية، الشركة المصرية العالمية  -16
 ـ.1997لمنشر لكنجماف، بيركت، لبناف، )د ط(، 

فاركؽ أحمد مصطفى، األنثركبكلكجيا كدراسة التراث الشعبي، دراسة  -17
 درية، )د ط(، )د ت(.ميدانية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكن

، محمكد بف عمر الٌزمخشرم، أساس البالغة، المكتبة  -18 فخر خكارـز
 ـ.2003، 1العصرية صيدا، بيركت، ط

ي، أضكاء الٌسمؼ، مؤسسة جفيد بف ضكياف بف عكض السمحيم -19
 .ـ1998، 1الجريسي، الرياض، المممكة العربية السعكدية، ط



 

80 
 

العربية الحديثة، إتحاد كتاب محمد الباردم، إنشائٌية الخطاب في الركاية  -20
 ـ.2000العرب، دمشؽ، )د ط(، 

محمد الجكىرم، التراث الشعبي في عالـ متغٌير، دراسات في إعادة  -21
، 1التراث، عيف لمٌدراسات كالبحكث االنسانٌية كاالجتماعٌية، القاىرة، ط تاجان

 ـ.2007

ار ، دمحمد الٌصالح بجاكم، األدب الشعبي الجزائرم، األمثاؿ كالحكـ -22
 ـ.2009الجائزة لمنشر كالطباعة كالتكزيع، القٌبة، الجزائر، )د ط(، 

محمد بف منصكر، مكسكعة ركائع األقكاؿ مف خالؿ الحكـ كاألمثاؿ،  -23
 ـ.2002، 1، دار الفكر المبناني، بيركت، ط1ج

محمد رٌياض كتار، تكظيؼ التراث في الٌركاية العربية، مف منشكرات  -24
 ـ.2002، )د ط(، إتحاد الكٌتاب العرب، دمشؽ

محمد عابد الجابرم، التراث كالحداثة، دراسات كمناقشات، مركز دراسات  -25
 ـ.1999، 2الكحدة العربية، بيركت، ط

مسعكد جعككر، حكـ كأمثاؿ شعبية جزائرية، دار اليدل، عيف مميمة،  -26
 ـ.2008الجزائر، )د ط(، 

ار العمـ ، دمسعكد ميخائيؿ، األساطير كالمعتقدات العربية قبؿ اإلسالـ -27
 ـ.1994، 1لممالييف، بيركت، لبناف، ط

مصطفى فتحي، مكسكعة األمثاؿ العربٌية الفصحى، دار أسامة لمنشر  -28
 ـ.2001، 1كالتكزيع، عٌماف، األردف، ط

نبيمة ابراىيـ، أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي، دار غريب لمطباعة  -29
 ، )د ت(.3كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط



 

81 
 

نزكع األسطكرم في الٌركاية العربية المعاصرة، منشكرات نظاؿ الٌصالح، ال -30
 ـ.2001إتحاد الكٌتاب العرب، دمشؽ، )د ط(، 

نكر الٌديف طكالبي، الٌديف كالطقكس كالتغٌيرات، منشكرات عكيدات،  -31
 ـ.1988، 1بيركت، ط

، المكتبة العصٌرية، صيدا، بيركت، 1يكسؼ بف اسماعيؿ النبياني، ج -32
 .ـ2001، 1ط

  ترجمة:المراجع الم - ب

، الٌمغة المنسٌية )مدخؿ إلى فيـ األحالـ كالحكايات كاألساطير(،   -1 إريؾ فرـك
، 1الثقافي العربي، الٌدار البيضاء، المغرب، ط تر: حسيف قبيسي، المركز

  ـ1995

الكزاندر ىجرثي كراب، عمـ الفكلككر، تر: رشدم صالح، دار الكتاب   -2
 .ـ1967)د ط(،  العربي،القاىرة،

السيميائٌية، تر: رشيد بف مالؾ، دار اآلفاؽ كمنشكرات  تاريخآف اينك،   -3
 .ـ2004مخبر الترجمة كالمصطمح، الجزائر، )د ط(، 

 ثالثان: المعاجـ.

(، دار صاجر لمطباعة 13، ج11ج – 7، 5، 4ابف منظكر، لساف العرب، )مج -1
 ـ.2005، 4كالنشر، بيركت، لبناف، ط

 رابعان: مكاقع األنترنيت.

)مف حركؼ المتاىة إلى حركؼ الضباب: القٌصة الٌتي أنجبت الخٌير شٌكار:  -1
ـ، 09/07/2009، الجزائر، الخميس 1103ركاٌية(، صحيفة المثقؼ، ع

(www.almothaqaf.com.) 

http://www.almothaqaf.com/


 

82 
 

حكار صحفي، مركز إعالمي ثقافي فٌني مستٌقؿ، مركز الٌنكر، ميرجاف  -2
 (.www.alnoor.seـ، )2008الٌنكر، 

دليمة. ج: الخير شكار يٌكقع حركؼ الضباب مف منشكرات اإلختالؼ،  -3
ق، مكقع: 1433محٌرـ  14ـ المكافؽ لػ 01/11/2009الجزائر نيكز، الجمعة 

(www.djazair.news.info.) 
ٌلفكف جزائرٌيكف، كيكيبيديا المكسكعة الحٌرة، النصكص منشكرة كٌتاب كمؤ  -4

 (.www.ar.wikipedia.org/wiki) ،ـ2011برخصة المتاع اإلبداعي،
، الجزائر 347كزارة الثقافة، حكار مع الكاتب كالٌركائي الخٌير شٌكار، ع  -5

   (.www.moc.gov.syـ، المكقع: )10/11/2008

http://www.alnoor.se/
http://www.djazair.news.info/
http://www.ar.wikipedia.org/wiki
http://www.moc.gov.sy/


 

 

 

 داءػػػػػػػػػػػػػػػإلىا

 مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 لمحة عف الّركائي كالّركاّية. تمييد :

 11........................................................التعريؼ بالٌركائي. (1
 12.............................................................تقديـ الٌركاية. (2

 الفصؿ األّكؿ: ماىّيػػػػػػػػة التراث الشعبي

 24.................................................مفيػػػػػـك التراث الشعبي. أكال:   

 25-24........................................التراث )لغػػػػػة، اصطالحػػػػػػػػػػػػا(.-3

       26...........................................................الشعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي. -4

 27..............................................أنكاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو. ثانيا:  

 27.......................................................األسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة.-1

 27...................................مفيكمػػػػيا )لغػػػػػػػػػػػػػػة، اصطالحػػػػػػػػػػػػػػا(.  - أ

 30....................................................نشأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا.  - ب

 33....................................................ػػػػػػػا.أنكاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  - ج

 35...................................................أغراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا.     - د

 36..........................................الحكايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشعبّية.-2

 36.......................................ميا )لغة، اصطالحػػػػػػػػػػػا(.مفيك   - أ

 37....................................................أنكاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. - ب



 

 

 41.....................................................مميزاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. - ح

 42.......................................................الشعبّيةالمعتقدات -3

 42..................................................الٌسحر كالشعكذة.    - أ

 44.............................................اإلعتقاد بكجكد الجٌف. - ب

 45.................................................الطقكس الشعبٌية. - ج

 45.....................................................األمثاؿ كالحكػػػػػػػػػػػػػػػـ-4

 45..........................................................األمثاؿ.    - أ

 47...........................................................الحكـ. - ب

 48......................................................خصائصيا. - ج

 49........................................................الّمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز.-5

 50.................................................األغنية الشعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة-6

 51.................................................كركث الشعبي.أشكاؿ الم ثالثا: 

 51.........................................................المكركث الديني.-1

 51.......................................................دبي..المكركث األ-2

 52.......................................................المكركث التاريخي-3

 52.......................................................المكركث الصكفي.-4

 الفصؿ الثاني: تكظيؼ المكركث الشعبي في الّركاية.

 56......................................................األسطكرة الشعبية.-1

 58............................................الطقكس كالمعتقدات الشعبٌية.-2



 

 

 63................................................العادات كالتقاليد الشعبٌية.-3

 70........................................................األمثاؿ الشعبٌية.-4

 71..........................................................الٌمغز الشعبي.-5

 72........................................................الحكاية الخرافٌية.-6

 76.......................................................................خاتمػػػػػػػػػة

 78........................................................قائمة المصادر كالمراجع

 

 

 

 

 

 

 


