
 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاربة مورفولوجية يف ضوء منهج بروب احلكاية الشعبية املهرية..
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  احلكاية الشعبية املهرية
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)حزيوت العنوان: احلكاية الشعبوة املهرية .. مقاربة مورفولوجوة يف ضوء منهج بروب، 

 ىموذجا لوالىوت(

 د. مسعد عامر سقدونادؤلف: 

 42×  71حجم الؽتاب: 

 721عدد الصػحات: 

 الطبعة: األوىل

 م4244سـة الـرش: 

 4244/ 422 رقم اإليداع:

 ادفرة -الغقضة  –حؼوق الطبع حمػوظة دركز الؾغة ادفرية لؾدراسات والبحوث 
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يؿـع طبع هذا الؽتاب أو جزء مـه بؽل طرق الطبع والتصوير والـؼل والرتمجة والتسجقل 

 ادرئي وادسؿوع واحلاسويب وغريها، إال بإذن خطي من ادركز
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 والتؼدير لؽؾ مـ أطاكـل يف تسفقؾ صعقبات البحثالشؽر 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 دهاا اإل

 فلؽؾ مفري محب لؾغتف وتراثف، متعؾؼ بلسلف

 إولقـ وما خؾػقه مـ تراث شػقي طريؼ.
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الؼارئ الؽريؿ: يطقب لؿركز الؾغة الؿفرية لؾدراسات والبحقث أن 

يؼدم إصداره السابع هذا، كتاب )الحؽاية الشعبقة الؿفرية: مؼاربة مقرفقلقجقة 

(، وهق إصدار يؽتسب أهؿقة يف ضقء مـفج بروب... حزيقت لقلكقت كؿقذجًا

 كان، بدءاً خاصة ٓطتبارات ثلثة: إول: أكف بحث طؾؿل رصقـ مؽتؿؾ إر

يف صػحاتف كامؾة مـ  مـ الؿؼدمة واكتفاء بالخاتؿة، وسقجد الؼارئ ذلؽ جؾقًا

هق الحؽاية التل لؿ تحظ بـصقب  أدبقًا أولف إلك آخره، والثاين: أكف يدرس شؽلً 

وافر مـ الدرس مـ لدن الؿفتؿقـ بالؾغات العربقة الجـقبقة، حقث اكصب جؾ 

ة ومستقياهتا طؾك حساب إدب اهتؿامفؿ مـذ سـقات خؾت طؾك الؾغ

وأجـاسف، والثالث: أكف يحاول تطبقؼ بعض الؿـاهج الشؽؾقة العالؿقة طؾك 

إدب الؿفري، واتخذ مـ أطؿال الشؽلين الروسل فلديؿقر بروب وسقؾة 

لفذا الفدف، وقد كجح يف ذلؽ أيؿا كجاح. والؽتاب بشؽؾ طام يـبئ طـ تؼدم 

فرية وآداهبا، وهق يبعث طؾك التػاؤل بلن قادم طؾؿل واضح يف دراسة الؾغة الؿ

لغة مفرة وأدهبا حافؾ بالؿزيد مـ قبؾ أبـائفا. الشؽر الجزيؾ لؾدكتقر مسعد 

طامر سقدون كؾشات، الباحث يف إدب والـؼد، وطضق الجؿعقة العؿقمقة 

 لؿركز الؾغة الؿفرية طؾك هذا اإلكجاز الذي كتطؾع إلك كظقره يف قابؾ إيام.

 

 رئقس مركز الؾغة الؿفرية لؾدراسات والبحقث

 الؿفرة -الغقضة  
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لُة َوالّسلُم َطؾك َكبقـا ُمحّؿٍد، ، والصَّ ـَ  الحؿُد لِّؾِف َربِّ العالؿق

ـَ   -، َأّما بعُد:َوَطؾك آلِف َوصحبِِف َأْجؿعق

بالّذهـ مـ فؼد جاءت فؽرة هذا البحث كتقجة ما كان يعصػ 

أسئؾة تدور حقل جدوى وضع مؼاربات تتجف لدراسة الخطاب إدبل 

خصقصًا أثـاء قراءة مـاهج تحؾقؾ الخطاب  - الشعبل يف الؾغة الؿفرية

إذا ما طؾؿـا أّن رواد هذه الؿـاهج وخصقصا الؿـفج  ،(1)إدبل يف الـؼد

شعبل الشؽؾل، قد وضػقا خطقات الؿـاهج التحؾقؾقة طؾك الؿقروث ال

فلديؿقر )مثؾ جفقد العالؿ الروسل الؿتؿثؾ يف الحؽاية الشعبقة، 

الذي يعد الؿـّظر إول لفذا الؿـفج البـققي إصقؾ. ولؿا  (بروب

كاكت أي ذاكرة مجتؿعقة ٓ تخؾق مـ أشؽاٍل تعبقريٍة فـقٍة، يؾجُل إلقفا 

                                                           

مدخل ( كاكت دراستل طـ آتجاه الجؿالل يف التحؾقؾ الشعري يف مرحؾة الدكتقراه 1) 

مفؿا للصلع طؾك مـاهج تحؾقؾ الخطاب كالؿـفج إسؾقبل، والبـققي، والشؽؾل 

وغقرها، والتل تـطقي بشؽؾ أو بآخر تحت لقاء طؾؿ الجؿال إدبل، بقصػفا أدوات 

مفؿة تسفؿ يف القققف طؾك الظاهرة الجؿالقة يف الـص إدبل. فشحذ الذهـ للتجاه 

لؿفرية، بقصػف خطابا يحؿؾ روح الؿجتؿع الؿفري كحق الخطاب الشػقي يف لغتـا ا

 وفؽره ورؤيتف، مـ ثؿ فنكف جدير بتـاولف حسب الؿـاهج التحؾقؾقة.



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

يف  اإلكسان لتسجقؾ وقائعف أو يتلولفا مـ خلل اختلق أحداث مقازية

طالؿ الخقال يروي هبا ضؿله يف استؽـاه أخر الؿحقط بف3 مـ إكسان 

 بلشؽاٍل تعبقرّية شعبّقة تجّسد 
ٌّ

وحققان وجؿاد، فنن الرتاث الؿفرّي غـل

ومـ َثّؿ ففل تعّبر  وتشبع ذلؽ الـفؿ الروحل والخقالل،تؾؽ الرغبة، 

هذا بحٍؼ طـ طؿؼ تقجفاتف آجتؿاطقة والػؽرية والشعقرية، وطؾك 

الؿعروفة يف مـطؼة الباحث،  "قتكُ قَل لِ "إساس كان اختقاركا لحؽاية 

كعقـة كؼارب مـ خللفا تطبقؼ الؿـفج الشؽؾل يف تحؾقؾ الخطاب 

السردي، طؾك أمؾ أن تدرس مختؾػ الحؽايات يف ربقع محافظتـا، 

إيؿاكًا مـا بتضؿـفا مختؾػ القضائػ الحؽائقة التل يشقر إلقفا مـفج 

 بروب.

لقجقة يف مـفج مشؽؾة البحث يف وضع مؼاربة مقرفقتـفض 

، كتقصؾ مـ خللفا إلك وضائػ يؿقر بروبالعالؿ الروسل فلد

 الخطاب السردي الذي يؽؿـ يف الحؽاية الؿفرية الشػقية؟ 

 يتػرع طـ هذه اإلشؽالقة،  أسئؾة بحثقة ترد طؾك الـحق أيت:
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 القضائػ إساسقة التل تؽشػ بـقة الـص الشػقي؟ما دور  -

 ما وضائػ الحؽاية التل تضؿـتفا الحؽاية الشػقية الؿفرية؟  -

 ما أثر الشخصقات يف تؿثقؾ إحداث والدفع هبا يف السرد؟ -

ما طلقة البـقة الزماكقة والؿؽاكقة بقضائػ الـص الحؽائل يف  -

 الحؽاية الشعبقة؟ 

هذا البحث مـ طلقتف الؿباشرة والػعؾقة بالرتاث  تـبع أهؿقة

الشعبل الؿفري، وٓ يخػك طؾك باحث أهؿقة الرتاث الشعبل بالـسبة 

لألمؿ والشعقب، حقث إكف يجّسد فؽر وثؼافة الجؿاطة، ويصّقر 

مختؾػ أوضاطفا آجتؿاطقة والتاريخقة3 لذلؽ كرى اهتؿام الدول 

طرب إجقال، وجؿعف وآطتـاء والشعقب بتؼققد هذا الرتاث الؿروي 

بف، وإكشاء الؿراكز والؿعاهد الخاصة بذلؽ. وطؾك هذا إساس كان 

ة، والتل يف كظركا لؿ الشػقية الشعبقة يف محافظة الؿفراختقاركا لؾحؽاية 

الؼقام هبذه الؿؼاربة  البحث ارس دراسة بـققية، لذا كروم يف هذتد

الؾساكقة، مستػقديـ يف ذلؽ مـ آلقات التحؾقؾ التل اتتبعفا العالؿ 

الروسل فلديؿقر بروب، واكعؽاسفا طؾك جقاكب الرتاث الؿفري، كؿا 
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كعتؼد أن هذا الؿقضقع لؿ يتطرق إلقف باحث فقؿا يخص الحؽاية 

 الشػقية الؿفرية.

ؾ الخطاب يف تؾؼل الخطاب اإلبداطل مؼاربة تطبقؼ مـاهج تحؾق -

 يف الؾغة الؿفرية.

بحسب ما هق مؼرر طـد  )لقلكقت(التعرف طؾك وضائػ حؽاية  -

 فلديؿقر بروب يف مـفجف التحؾقؾل.

التعرف طؾك دور كؾ مـ الشخصقات والزمان والؿؽان يف  -

 ؿـاخ السردي الؿلئؿ لؾحؽل الشعبل الؿفري.تشؽقؾ ال

anecdote

حدث تاريخل خاص لػظ طام يدل طؾك قصة متخقؾة أو طؾك 

طؾك خػايا إمقر، أو طؾك كػسقة البشر، كؿا يدل  يؿؽـ أن يؾؼل ضقءا

 .(1)طؾك أي سرد مـسقب إلك راوٍ 

 

                                                           

 .151( مجدي وهبة وكامؾ الؿفـدس، معجؿ الؿصطؾحات يف الؾغة وإدب، ص1)
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شؽؾ سردي تؼؾقدي، تضؿ صقر الشعقب، وبطقٓتف " -

 إخلققة، والتعؾقؿقة، آجتؿاطقة، بشتك مغامراتف. 

يف صقر  لة الؿملػ غالبا، وهل تـاقؾ شػقيذاكرة شعبقة مجفق -

( وضقػة 11) القا، وتشؿؾ الحؽاية طـد بروبالتدويـ ح

 .(1)"حؽائقة

morphology

 "معجؿ إسؾقبقات"فقلقجقا بحسب رالؿقيتحدد مػفقم 

تحت هذه الؿادة كؼرأ مـفجا يف تحؾقؾ الخطاب إدبل، و بقصػفا

                                                           

 .31( سعقد طؾقش، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة الؿعاصرة، ص 1)

كرتكت )القيؽقبديا( إيضاحا لفذه الؿادة طؾك الـحق ( تؼدم الؿقسقطة الحرة طؾك آ(1

هق طؾؿ يفتؿ بدراسة  أو طؾؿ التشؽؾ:   ) Morphology)الؿقرفقلقجقا التالل:

مـ كاحقة الؿظفر الخارجل، هقؽؾ، لقن،  وخصائصفا الؿؿقزة، شؽؾ هقؽؾ مخؾقق

تقضقح، حجؿ، وكذلؽ شؽؾ وبـقة إجزاء الداخؾقة، مثؾ العظام وإطضاء 

)التشريح(، وذلؽ طؾك الـؼض مـ الذي يتعامؾ أساسا مع القضقػة. وطؾؿ التشؽؾ هق 

 يتعامؾ مع دراسة الرتكقب الظاهري لؾؽائـ الحل أو لعؾقم الحقاة فرع

. يـظر: مققع الؿقسقطة الحرة: "وإجزاء الؿؽقكة لف صـقفف،

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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إلك معـك اصطلحل لساين، ضؿـ ـ: يـصرف إول مـفؿا تعريػق

، الـحق والؿعجؿقات ضؿـ سقاج مػفقمف يتحدد العؾقم الؾساكقةدائرة 

 جذوطفا،: جذورها، أو يفتؿ الصرف بالتشؽقؾ الداخؾل لؾؽؾؿاتو

 .(1)ولقاصؼفا.. الخ

 الصرف"إذ بقـؿا يـصرف التعريػ الثاين إلك حؼؾ معريف أطؿ، 

Morphology"" 3الذي ُيعـك الؿعـك البققلقجل  يف معـاه العام

 يف طؾؿ السرد ة أيضامعروف وهل دراسة أشؽال إشقاء،ب

"Narratology"الروسل  ، اكطلقا مـ العؿؾ الرائد لؾشؽلين

كشر كتابا حقل أشؽال متـ حقث ، م1211فلديؿقر بروب يف طام 

ملحظا كقػ أن اختلفات يف حبؽة العؿؾ  ،حؽايات الجـ الروسقة

س الحبؽة التل تسؿك بقـ كؾ حؽاية هل يف القاقع تـقطات لـػ

 .function ((1 ضائػطـاصرها بالق

                                                           

 .351وايؾز، معجؿ إسؾقبقات، ص( يـظر: كايت 1)

 .353( الؿرجع السابؼ،1)
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مفرة "أبـاء قبقؾة مفرة الؿـسقبة إلك  لغة محؾقة محؽقة، يتؽؾؿفا

يف لسان ابـ مـظقر قال ، "لحاف بـ قضاطةطؿرو بـ بـ حقدان بـ 

 طظقٌؿ، وإِبؾ َمْفِريَّة " العرب:
ٌّ

وَمْفَرُة بـ حقدان: َأبق قبقؾٍة، وهؿ حل

 مـسقبة إِلقفؿ، والجؿع مفاريُّ ومفاٍر ومفاَرى، مخّػػة القاء3 قال رؤبة:

 (1) "فبِـَا َحراِجقُج الَؿفاَرى الـُّػَّ   ْقَل كؾِّ مفؿف َؿطَّْت غَ بِِف تَ 

( شرق محافظة الؿفرة)يسؿك حالقا  وهل قبقؾة تؼطـ يف ما

تؿل هذه الؾغة بحسب طؿان، وتـ القؿـ، ويف محافظة ضػار جـقب

التل تـتؿل إلك  الؾغات العربقة الجـقبقة الحديثةمجؿقطة دارسقـ إلك 

الجبالقة، سامقة3 وهذه الؾغات هل: الؿفرية، والشحرية طائؾة الؾغات ال

 (1)الفقبققت، والسؼطرية..و

فـ الحؽاية الشعبقة يف حث طؾك دارسة تتعؾؼ بآلقات لؿ يؼػ الب

مستقى الحؽاية الشعبقة بصػة طؾك  محافظة الؿفرة بصػة خاصة، أما

                                                           

 .111، ص5( ابـ مـظقر، لسان العرب، ج1)

 .1(  يـظر: جاكقت واتسقن، بـقة الؾغة الؿفرية، ص1)
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يات، ومـ هذه طامة، فؼد وقػ طؾك دراسات طديدة تتعؾؼ بالحؽا

 الدراسات:

o  :الحؽاية والتلويؾ دراسات يف السرد العربلطبدالػتاح كؾقطق ،

م، دار تقبؼال، الدار البقضاء الؿغرب، 1211 الطبعة إولك

كصقص سردية، البعض مـفا يف  ا الؽاتب قراءة لستةوتـاول فقف

يف الرتجؿة مـ الحؽايات، وقد أرجع اختقاره  إدب، وأخر

ويشؽؾ هذا الؽتاب أهؿقة لؾباحث يف  اب ضرفقة.ٕسب هذا

وقد دراسة الرتاث الؿفري الشػقي طؾك مستقى الحؽاية، 

صارات الشؽؾقة التل أسفؿ يف إثراء الؼراءة الـؼدية، وتصقر اإل

 تتؽقن مـفا بـقة الحؽاية الؿفرية.

o  :الطبعة  فـقن إدب الشعبل يف القؿـ،طبد اهلل الربدوين

طددا  اروت، دار البارودي. وقد درس فقف، بق1221الخامسة، 

، والحؽؿ وإمثال شعبقة القؿـقة، كالحؽاياتمـ الػـقن ال

 ين الشعبقة. وقد استػاد البحث مـ هذا الؽتابوالزوامؾ، وإغا

وافع الشخصقات، يف مجال الحؽاية الشعبقة، مـ حقث قالبفا ود
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يف  يبحث تؾؽ القضائػ فختؾػ طـف يف كقكوتؼدم أحداثفا، وا

 إصار مـفج بروب.

o  :التحؾقؾ  -ة مـ خلل الحؽاية الشعبقةشخصقة الؿرأيؿقـة كاضر

جل لحؽاية محؾقة لؿـطؼة تقسؿسقؾت قوآكثربقل رفقلقجلالؿق

 والدراسة مـشقرة طؾك مققع الؿـفؾ يف الرابط أيت:  كؿقذجا،

https://platform.almanhal.com/Files/2/83792 

o ( جامعة البصرةمحؿد قاسؿ كعؿة) ــ: يف الدراسة الؿعـقكة ب

كؿقذجا،  "كقشقلقـ" ...التحؾقؾ القضقػل لؾحؽاية الشعبقة"

، 1الؿجؾد: ،1111والؿـشقرة يف مجؾة آداب ذي قار، سـة 

 .11العدد:

سؾؽ البحث الؿـفج التحؾقؾل، مـ خلل تحؾقؾ حؽاية 

خلص القضائػ التل يتضؿـفا كؾ ت، ثؿ اس( إلك مؼاصعلقلكقت)

وتذيقؾ  مؼطع حؽائل، مع آطتـاء برتجؿة الـص الحؽائل إلك العربقة.

 حؽائقة شػقية مـ مـطؼة البحث. اكصقصالبحث بؿلحؼ تتضؿـ 

https://platform.almanhal.com/Files/2/83792
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الحؽاية يف الـصقص الشػقية وضائػ  الحد الؿقضقطل:

 الؿفرية.

الحد الؿؽاين: مـطؼة الباحث، وهل مـطؼة صؼر، مديرية 

 حصقيـ محافظة الؿفرة، الجؿفقرية القؿـقة.

محدد، وإن كان زمـ الحد الزماين: ٓ يتعؾؼ البحث بزمـ 

 لك الؿاضل السحقؼ.الحؽاية يحقؾ إ

فقلقجل لؾحؽاية الشعبقة سار البحث يف دراسة التحؾقؾ الؿقر

 الؿفرية وفؼ الخطقات التالقة:

التعريػ بالؿػاهقؿ التل يدور البحث يف فؾؽفا، بدءا مـ  -1

إدب الشعبل، والحؽاية الشعبقة، ثؿ التحؾقؾ 

فقلقجل ومؽقكاتف الؿتؿثؾة يف القضائػ وطددها رالؿق

 ودورها يف البـاء الحؽائل.

كؿا  الؿدروسة، ةطرض الـصقص الحؽائقة الشػقية الؿفري -1

 بالؾغة العربقة. ُتروى يف مـطؼة الباحث مؽتقبة
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كؾ فؼرة  تحؾقؾ الـصقص الحؽائقة إلك فؼرات، تتضؿـ -1

يف مـفج الشؽلين الروسل  طددا مـ القضائػ الؿؼررة

 فلديؿقر بروب.

  :يحتقي البحث طؾك

تتضؿـ مشؽؾة البحث، وأهدافف، وأهؿقتف، والدراسات مؼدمة:  -

 السابؼة، ومـفجف.

: تؿَّ الحديث فقف طـ إدب الشعبل، والؿجتؿع الػصؾ إول -

 الؿفري.

ؿ الحديث فقف طـ مػاهقؿ البحث، كالحؽاية ت :الػصؾ الثاين -

 الشعبقة، ومـفج بروب، ووضائػ الحؽاية الشعبقة طـد بروب.

 ."لقلكقت"فقف تحؾقؾ كص الحؽاية الشػقية  : تؿالػصؾ الثالث -

ت الـتائج التل تقصؾ إلقفا البحث، وأهؿ تضؿـ خاتؿة: -

  التقصقات.

  الؿراجع التل استـد إلقفا البحث. -

وذيؾ البحث ببعض الؿلحؼ، وهل طبارة طـ كؿاذج قصصقة 

 شػقية مـ مـطؼة  صؼر.
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ف الؿجتؿع الؿفري طؾك أشؽال تعبقرية مختؾػة، يؿؽـ أن تعرّ 

الؿجتؿع الؿفري يف مراحؾف ، فالشعبل الؿفرييطؾؼ طؾقفا إدب 

 مـ خللفا دجّس و هذه إشؽال، تعرف طؾك التاريخقة الؿختؾػة

 واإلكسان. كظرتف لؾحقاة والؽقن بقاسطتفا فسره، وشعقركقاحل 

إٓ طرب ما  إلقـا هذا الرتاث إدبل الشعبل ويف القاقع.. لؿ يصؾ

تقجد وثائؼ مؽتقبة يؿؽـ  أكف ٓ كسؿعف مـ حقلـا يف الؿجتؿع، بؿعـك

ت صحّ  إن -يف الؿفرة إدب أن يستـد إلقفا الباحث يف دراستف، ف

تخاصب هبا قبقؾة مفرة طؾك مر ت التل الؿفرية الؾغة يجسد –سؿقة الت

وحقث إن هذه الؾغة لؿ تؽتب، ولؿ تقضع لفا إبجدية العصقر، 

مـ أصؾؼ  طرب لويف إطقام إخقرة، فؼد ضؾ شػقيا يتدا ٓإ الؽتابقة

يف حال الؼصقد، والرواة يف تعبقري يؿؽـ  الؿـشديـ وأ طؾقفؿ بالرواة

بشعره وكثره، ويرويف  :أن يؿتد لؽؾ مـ يفتؿ بشلن هذا إدب

  لمخريـ، سقاء طؾك شؽؾ مسامرات، أم طؾك شؽؾ غـاء وإكشاد.

سقـاقش البحث مػفقم إدب الشعبل، هذا الػصؾ  ويف

ة تعريػقة طـ هذه سقعطل كبذ، والؿفريوأشؽالف يف الؿجتؿع 

 الؿحافظة ولغتفا وتراثفا.
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بصقرتقفا  فرية طؾك مر العصقر أماكة الؽؾؿةحؿؾت الؾغة الؿ

الـػعقة والجؿالقة، وأوصؾت إلقـا كحـ أبـاء هذا العصر، هذه الؾغة 

بقحداهتا الصقتقة والصرفقة والؿعجؿقة والرتكقبقة والدٓلقة، حامؾة يف 

وقد  لعربقة الؼديؿة يف أهبك تجؾقاهتا،جذورها ومتـفا الؾغقي صقرا مـ ا

طؾك صؾة الحاضر بالؿاضل  امؾؿقس امادي شؽؾت بذلؽ دلقل

 هتا التاريخقة.اوامتداد

مـ لػظقـ:  (إدب الشعبل)يتؽقن الرتكقب القصػل لؿػفقم 

لذا سـبحث يف مػفقم كؾ مـفؿا طؾك حدة، ثؿ  ،"الشعبل"و "إدب"

 .(ٕدب الشعبلـ )اكخؾص إلك صقرة اصطلحقة ل

معان مختؾػة، يرى فقفا  يف معاجؿ الؾغة حقل "أدب"تدور مادة 

بتطقر حقاة إمة العربقة "، ارتبط الباحثقن تطقرا دٓلقا لؾؽؾؿة

 وقد اختؾػت ،واكتؼالفا مـ البداوة إلك أدوار الؿدكقة والحضارة

طؾقفا معان متؼاربة حتك أخذت معـاها الذي يتبادر إلك أذهاكـا 
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 لؾخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقدي (العقـ)إلك معجؿ  ـاذهب. ولق أكـا (1)"الققم

رجٌؾ أديٌب ممدٌب يمدب غقره، ويتلّدب بغقره، "سـجد:  ه(131ت )

أدبُت أكا، والؿلدوبة:  ،حب الؿلُدبة، وقد أدب الؼقم أدباوأِدُب: صا

كلحظ يف هذه الؿعاين ما دل  ، فؾـ(1) "الؿرأة التل صـع لفا الصـقع..

أصؾقة إلقفا ترجع الؽؾؿة يف  كؼصده، وإكؿا هل معانلؿعـك الذي طؾك ا

ت ) لألزهري أصؾ الؾغة، وكذلؽ كجد الؿادة يف هتذيب الؾغة

فالحاصؾ أن إصؾ ، (3)(ـه121ت ) لؾجقهري الصحاحو ،(1)ه(131

تتػرع واحد "كؿا يمكد ابـ فارس يف مؼايقسف:  "أدب"لؽؾؿة الؾغقي 

وقد ُلِخصت  الؿعاين التل سبؼت.كحق طؾك  (5)"مسائؾف، وترجع إلقف

                                                           

 .3( شققل ضقػ، العصر الجاهؾل، الؼاهرة ، دار الؿعارف ، ص1)

، بقروت، 1هـداوي، ط( الخؾقؾ بـ أحؿد الػراهقدي، كتاب العقـ، تحؼقؼ: طبدالحؿقد 1)

 .1/11، 1111دار الؽتب العؾؿقة، 

تحؼقؼ: محؿد طقض مرطب، دار إحقاء الرتاث العربل،  ( يـظر، إزهري، هتذيب الؾغة،1)

 .13/131، م1111بقروت الطبعة إولك، 

( يـظر: الجقهري، صحاح الؾغة وتاج العربقة، تحؼقؼ: محؿد محؿد ثامر وآخرون، 3)

 .11، ص1112يث،الؼاهرة، دار الحد

( أحؿد بـ فارس الرازي، معجؿ مؼايقس الؾغة، تحؼقؼ: طبدالسلم هارون، دار الػؽر 5)

 .1/33م،1232
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العقائد الحؿقدة الؿتقارثة خؾػا طـ سؾػ، ثؿ التعبقر " :هذه الؿعاين يف

، أيضا طؾك جؿؾة الؿعارف (إدب)وأصؾؼقا  طـفا بالسـة والسقرة..

استعؿؾقا لػظل التلديب والتعؾقؿ، ثؿ حصرت يف العصر اإلسلمل يف ف

فؿ بلمؿ غقرهؿ ختلصبب الديـقة، ثؿ لؿا تقسع العرب بسإمقر ا

ر فقؿا ف الؿدلقل طؾقفا بؾػظ أداب، ثؿ اكحصوسعقا كطاق الؿعار

أدب  تؿس إلك معرفتف حاجة تعاصل فـ مخصقص مـ العؾقم مثؾ

صؾؼقه طؾك ما غقر إخلق طبارة طـ الؽاتب، وتارة بؿعـك السـة وأ

 ..ػرإسالقب والؼقاطد القاجب التؿسؽ هبا.. مثؾ آداب إكؾ، والس

طؾك كؾ  (إدب)فاصطؾح  ،ما مـ جعؾ أسؿك مؼصده يف الظرفأ

أكقاع الظرف، ومـ حرص مـفؿ طؾك تحصقؾ أسالقب الشعر وفـقكف 

حصر إدب يف  ،حسـ مـقالٓلتذاذ بؿا ُكسج مـ الؽلم طؾك أووجد ا

أهؾ  مـ هـا جاء التعريػ آصطلحل طـد.. (1)صـاطتل الـظؿ والـثر

 ( طـدهؿإدب)الصـاطة، وأقصد هبؿ إدباء والـؼاد، فتطؾؼ كؾؿة 

                                                           

وما  51( يـظر : كارلق كالقـق، تاريخ أداب العربقة مـ الجاهؾقة إلك العصر إمقي، ص1)

 بعدها.
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الؽلم اإلكشائل البؾقغ الذي ُيؼصد بف التلثقر طؾك طقاصػ " :طؾك

 .(1) "الؼراء والسامعقـ، سقاء أكان شعرا أم كثرا

 

الؼبقؾة  :والشعب" :الشعب، وقد ورد يف لسان العرب كسبة إلك

العظقؿة3 وققؾ: الحل العظقؿ يتشعب مـ الؼبقؾة، وققؾ: هق الؼبقؾة 

 بؿعـك أن الشعب يطؾؼ طؾك مجؿقطة، (1)"..كػسفا، والجؿع شعقب

أواصر  وتربط بقـفؿ ،قن يف مـطؼة معقـةمـ إفراد وإققام الذيـ يعقش

 ن مؼقم إلك ققم.الـسب والعادات والتؼالقد التل تختؾػ 

الؿركب القصػل الذي يتؽقن ركـل دٓلة طؾك عرفـا تبعد أن 

كصؾ إلك صقاغة طامة كستطقع مـ  ،"إدب الشعبل"طؾح مـف مص

معجؿ الؿصطؾحات إدبقة "3 فػل تصقر ملمح الؿصطؾح فاخلل

يؼرتن إدب الشعبل " :تحت هذا العـقان الؿادة التالقة "الؿعاصرة

ولؿ يحَظ هذا إدب لفجات غقر مؽتقبة، وهق أدب بإدب الشػقي، 

                                                           

 .3( شققل ضقػ، العصر الجاهؾل، ص1)

 .1/511بقروت، دار صادر،( ابـ مـظقر، لسان العرب، 1)
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ن إخقرة، حقث خاضت إثـقلقجقا، إٓ يف الؼرو بآهتؿام

 .(1)السقسققلقجقا، يف حقاة الجؿاطات البدائقة يف زطؿفا إكثروبقلجقا،

العبارات والجؿؾ وإمثال وإشعار " بقصػف تؾؽ ُيـظر إلقفو

الشػفل مـفا والؿؽتقب، التل والخطب والحؽايات وإساصقر، 

وتـعؽس فقف بشؽؾ مطبقع ٓ  ،تخرج مـ ضؿقر الشعب وقؾبف وطؼؾف

مصـقع، لتجعؾ مـف مجتؿعا لف خصائصف الؿتؿقزة وصابعف الخاص، 

 .(1)"وكؾفا حصقؾة معاكاة الشعب وجفد الباحثقـ يف التقثقؼ

الؽـايات وإمثال والحؽايات "الؿػفقم ويـدرج تحت هذا 

والؿقاويؾ وإلغاز والشعر والـثر، وٓ تـدرج تحتف الـصقص التل 

كتبت أو ققؾت احرتافا أو تؽؾقػًا، وبطريؼة ٓ تجعؾ مـفا فؽرا يؿثؾ 

غالبقة الـاس أو يؿس ما تضؿره كػقسفؿ، وهذا يعـل أن الـصقص 

إدبقة السردية والـثرية والشعرية )الػردية( وأغاين اإلذاطة والتؾػزيقن 

إٓ بعد طقامؾ طدة مـفا:  ت والؿسرحقات ٓ تعد أدبا شعبقاسؾسلوالؿ

                                                           

 .11( سعقد طؾقش، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة الؿعاصرة، ص1)

 .1112فرباير 11أكقسة فخرو، ضقء مـ إدب الشعبل، مققع الرأي الؽقيتقة، ( 1)

https://www.alraimedia.com/article/84111 
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مرور زمـ صقيؾ يجعؾ مـفا تراثًا أدبقا، وطـدما تتػؼ طؾك تصـقػفا 

  .(1)"الذائؼة الشعبقة العامة فقؿا بعد ضؿـ الرتاث الشعبل أو خارج طـف

الخقال الذي يستؿده إدب الشعبل يف تشؽقؾ أما طـ صبقعة 

بؿعـك ، (1) "مـ الحقاة الققمقة، لصراع صبؼل طرب الؼرون" طقالؿف، ففق

أكف ٓ يتعالك طـ حقاة الجؿاطة التل يصقرها، إكؿا يـبثؼ مـفا ويسؾط 

 الضقء طؾك روحفا وسؾقكفا آجتؿاطل.

أربع  "فـقن إدب الشعبل يف القؿـ" يف كتاب يجد الؼارئو

بؼ مػفقم ما سوهل ٓ تخرج طـ  كظريات تبقـ مػفقم إدب الشعبل، 

الشعبل يؿقزه طـ  ذكره، وإكؿا تتؽامؾ معف يف تؼديؿ تصقر لألدب

 :ن كذكرها ٕهؿقتفا، وهلبـا أ ريجدو، إدب العام

o إدب ، وترى أنّ "هقيتؿان" إلك : وُتـسبإولك ظريةالـ :

طؿؾ أجقال طديدة مـ البشرية، مـ  الشعبل يـبعث مـ

ضرورات حقاهتا وطلقاهتا، مـ أفراحفا وأحزاهنا.. وأما أساسف 

س، وأما شؽؾف فؼريب مـ إرض التل تشؼفا الػموالعريض 

                                                           

 .أكقسة فخرو، ضقء مـ إدب الشعبل (1)

 .11إدبقة الؿعاصرة، ص ( سعقد طؾقش، معجؿ الؿصطؾحات1)



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

، أولئؽ الذيـ الـفائل فؿـ صـع الجؿاهقر الؿغؿقرة الؿجفقلة

 يعقشقن لصؼ القاقع.

o :وٓ يعرف أحٌد لف ػفقاشالػـ الؿروي  وترى أّكف الـظرية الثاكقة ،

 قائلً معقـًا.

o  :الػـ الذي يعرب طـ الحقاة الؿباشرة وترى أّكف الـظرية الثالثة

 سقاء كان قائؾف معقـا أم مجفقٓ.

o  :تعترب إدب الشعبل كؾ فـ يعرب طـ أحقال والـظرية الرابعة

الشعب وتطؾعاتف بغض الـظر طـ طامقة الؾغة وفصاحتفا، 

 .(1)ة الؼائؾ ومجفقلقتف.. ـظر طـ معرفوبغض ال

ققؿًة جؿالقًة فقؿا سبؼ تبقـ لؾباحث أن إدب الشعبل ُيشّؽُؾ 

وإِكساكقًة طالقة، ٓ تؼّؾ طـ تؾَؽ الؿؽاكة الّسامؼة لألدِب الّرسؿل العام، 

فقف، حقُث إّن  ـ أصالٍة وفؽٍر لؾؿجتؿع الذي كشلوذلَؽ لؿا يحؿؾُف مِ 

التَّعبقَر الّشعبل بَِلكؿاصِِف الُؿختؾػِة يؿّثُؾ ذخقرًة فؽرّيًة واجتؿاطّقًة، ووثقؼًة 

ًة يؿؽـ الرجقع إلقفا لؼراءة ماضل الجؿاطة، وتقثقؼ فؽرها قتاريخ

تضؿ إدب الذي "وخرباهتا الحقاتقة، فصقرة هذا إدب بصػة طامة 

                                                           

 .115( يـظر: طبداهلل الربدوين، فـقن إدب الشعبل يف القؿـ، ص1)
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دب الشعبل إذن هق إدب يعرب طـ مشاطر الشعب وأحاسقسف، فإ

، فقعرب طـ وجداكف، ويؿثؾ تػؽقره ويعؽس الذي يصدره الشعب

مـ ضروف إمة ". ومـ ثؿ فنكف يـبع (1) "ومستقياتف الحضارية اتجاهاتف

 الخاصة، والـاس هؿ الذيـ يـسجقن أخبار قصصًا، ويحقكقهنا

رواياٍت وأساصقَر، وُيؾبسقهنا أشخاصًا مـ واقعفؿ، أو مـ ماضقفؿ، 

 .(1)"أومـ خقالفؿ

الشؽؾ3 مـ أبرز سؿات إدب الشعبل طؾك مستقى  ولعؾ

إول لؾـص الؿروي، مـ ثؿ  ، وغقاب الؿـشلءالشققع وآكتشار

إدب الؿجفقل الؿملػ، العامل الؾغة، الؿتقارث " طرف بقصػف

ٓ يلخذ صقرة هنائقة "فنكف  ومـ ثؿَّ  ،(1)"الرواية الشػقيةجقلً بعد جقؾ ب

وتحذف مـف، وُتعقد  كؿا تضقػ إلقف إجقال الؿتعاقبةمحدودة، وإ

 ،(3)"ترتقب طـاصره، وتجري فقف التغققرات لقلئؿ ذوقفا ويعّبر طـفا

                                                           

 .11، ص 1211، الؼاهرة، مـشقرات إقراء، 1حسقـ كصار، الشعر الشعبل العربل، ط (1)

، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 1محؿد التقكجل، الؿعجؿ الؿػصؾ يف إدب، ط( 1)

 .53، ص1222

 .11الشعر الشعبل العربل، ص( حسقـ كصار، 1)

 .11الؿرجع السابؼ، ص (3)
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طـ ف مـ صـعف ومـ مروياتف، وأدب الشعب ٕكّ " بؿعـك أكف

ُيعرف لفا قائؾ معّقـ، إكؿا هل صقت  بدون أنالؿقضقطات التل هتّؿف، 

وٓ يخرج الؿـشلء إول طـ فؽر  ،(1)"الشعب وترديد الشعب

جؿقع، ٓ يعقش حقاتف ذاتقة بعقدة طـ الؿ"الجؿاطة وشعقرها، ّٕكُف 

، وهق بؿا لف مـ كشاط إبداطل خّلق وإكؿا يعقش حقاة شعبقة صرفة

ؼك هقى بقـ أفراد الشعب يخؾؼ الؽؾؿة الؿعّبرة التل سرطان ما تؾ

 .(1)"جؿقعف، إذ تؽؿـ فقف روحف وتجاربف ومشؽلتف

إن الباحث يف بداية تشؽؾ إدب الشعبل يف الؿجتؿع العربل 

يحؽقهنا يف الؾقالل  بشؽؾ أسؿاٍر وأحاديث وكقادر"د أكف يبدو طامة يج

ّؿار، أو يتػّؽفقنرالؿؼؿرة، ويدطك الذيـ ي هبا يف جؾسات  ووهنا السُّ

، ولعؾ مـ العقامؾ (1)"ّأكِسفؿ وصرهبؿ، شلهنؿ يف ذلؽ شلن سائر إمؿ

الػتقحات والحروب التل "تطقره واكتشاره  أسفؿت يفالؼقية التل 

طـدهؿ قصص حؿاسّقة تروي بطقٓت رجال  تكاكقا يؼقمقن هبا، فربز

                                                           

 .11( طبداهلل الربدوين، فـقن إدب الشعبل يف القؿـ، ص1)

( كبقؾة إبراهقؿ، أشؽال التعبقر يف إدب الشعبل، د.ط، الؼاهرة، دار هنضة مصر، د.ت، 1)

 .3ص

 .53محؿد التقكجل، الؿعجؿ الؿػصؾ يف إدب، ص( 1)
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وازديادًا باإلطجاب هبؿ أضافقا طؾقفا مبالغات  مشفقريـ،

 .(1)"توخقآ

 أّما مصادر إدب الشعبل فتتجؾك يف أيت: 

فا مـ مغامرات الجاهؾقة وأيام العرب، وما جرى فق الحقاة -1

 وحروب.

الحقاة يف صدر اإلسلم والعصر إمقي، وما طّؿ فقفا مـ  -1

حروب وفتقح، أو مجقن واكغؿاس بالؿؾذات، فظفرت 

 أقاصقص الُحبِّ كؼصص الؿجـقن، بؾ قصص الؿجاكقـ

 الذيـ وقعقا يف الفقى.

الحقاة يف العصر العباسل، وما اكتشر فقفا مـ حضارة،  -1

وترجؿات فارسقة، ووضع وتللقػ.. ولعؾ مـ أشفر 

شعبقة التل ألػفا العرب: قّصة طـرتة، وذات الؼصص ال

 (1)الخ..الفّؿة، وسقػ بـ ذي يزن، وحؿزة البفؾقن، 
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 .53، ص1222

 .53، صالؿرجع السابؼ( 1)
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ِـّ إنَّ لؾؿجتؿع أثرًا  طرب  الحؽائل مباشرًا يف تشؽقؾ الػ

ؿاطات يف إكدية والؿؼاهل.. وكان لأِلمفات يف الؿسامرات وآجت

يف تؼريب هذا الػـ إلك كػقس أصػالفـ، فتـؿق  الؿـازل حضقر ٓفت

معفؿ متعة سؿاع الؼصص والحؽايات وروايتفا، وتصبح الؼصص 

يؼقل  والحؽايات معادٓ مقضقطقا يقازي هبا اإلكسان طالؿف الحؼقؼل،

بعد ما يللػ الطػؾ وجقه أهؾف، وأشقاء مـزلف، يؿقؾ "اهلل الربدوين :طبد 

إلك تحطقؿ كؾ رتقب، كعلمة استغرابف لؿللقف الؽبار، ويـتؼؾ يف هذه 

الؿرحؾة إلك الحسِّ بالخارج، وأول ما يجذبُف إلقف: سؼقط إمطار 

فقف واكتشار إضقاء، وزحام الـاس والحققان، وهـا يشتدُّ اكتباهف إلك ما 

مـ ققى كامقة ومـ ققى غادية، فقحاول اصطقاد كؾ صائر والؼبض طؾك 

كؾ متحرك، ٕن شفقة الؾؿس تـامت بعد شفقة البصر ومعفا، وبعد أن 

يللػ العاديات مـ مرئقات الحل، يرمل طقـقف إلك الػقق بتلثقر لؿحات 

الربوق، فقؼؾب كظره يف السحاب والـجقم، وهـا تشب شفقة السؿع 

ـظر والؾؿس، وأول ما يػزطف رؤية إمؽـة الخالقة وما يؿؽـ كتقجة ال

فقفا مـ أصقات يف تصقره.. هـا تتزايد رغبتف إلك الؿعرفة بالؿجفقل 

دون أن يحسَّ أّكف يجفؾ ودون أن يعرف أكف يريد الؿعرفة، طـد هذا 
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هذه حـقـف إلك الؿجفقل، وتصبح تؾبل حؽايات إمفات والجدات 

 .   (1)"وأول تػتح أصالتف تف ذهـقة،الحؽايات أول مؽقكا

والؿجتؿَع الؿفري كغقرِه مـ الؿجتؿعاِت القؿـّقة والعربّقة، 

مقلٌع بالػـقِن الّشعبقة الّشعرية والّسردية طؾك السقاء، وتؿثؾ هذه 

ُـّ الحؽائِل  الػـقن جقهر فؽر الؿجتؿع ولبِّ ثؼافتف، وربؿا مّثَؾ الػ

الّشػقي هذِه الّثؼافَة يف أفضؾ صقرها، حقث إهنا تصّقر طلقة اإلكسان 

بلرضف، ووصـف ومجتؿعف، وطلقتف بلفراد أسرتف، وتجّسد طاداتف 

وتؼالقده، كالرطل والحقاة الربّية، والصقد وغقرها، واحتضان الطؼقس 

 والشعائر الديـقة، وما يؽتـػفا مـ صابع رمزي وأسطقري.  

با أن يصاحب السرد الشػقي لذة آستؿاع طؾك لذلؽ فؾقس طج

إن "مستقى التّؾؼل، ولذة الحؽل والؽلم طؾك مستقى الؿرسؾ3 حقث 

كص الّؾذة: هق الـص الذي ُيرضك فقؿألُ، فقفب الغبطة، إكف الـص الذي 

، فقتػؼ وففؿ الؿتؾؼل وتػسقراتف لؾقاقع الؿحقط (1)"يـحدُر مـ الثؼافة

 بف.
 

  

                                                           

، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، 1محؿد التقكجل، الؿعجؿ الؿػصؾ يف إدب،ط( 1)

 .11ص،1222

 .21، ص1221( روٓن بارت ، لذة الـص، باريس، دار لقسقي،  1)
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تخؾق مِـ َأْشؽاٍل َتعبقرّيٍة َشعبّقٍة  ٓ تؽاد الّذاكرة الؿجتؿعّقة

ردي، حقُث  ِـّ السَّ عري َوالػ ِـّ الشَّ َيتداوُلفا َأبـاُء الؿجتؿِع، وَتتؿّثُؾ يف الػ

نَّ وثؼافَة الؿجتؿِع، وذلؽ أَ  إِنَّ هذِه إَشؽاَل التَّعبقرّية تحؿُؾ فِؽر

عبل يـبُع مِـ القطل واللشعقِر الجؿعل" لذلؽ كرى . (1)"إدَب الشَّ

ُر تجارَبُف وطلقَتفُ  بِالقجقِد،  تعامؾ اإلكساِن مَع هذِه الػؽرِة بؿا يػسِّ

 َطؾك "فإُسطقرُة مثلً 
َ

وسقؾٌة حاوَل اإِلكساُن َطـ صريِؼفا أن يضػل

 . (1)"ائؼ الحقاِة معـًك فؾسػّقًاوأن َيْخؾَع َطؾك حؼ ،َتْجربتِِف صابعًا فؽرّيا

ة مختصرة تتـاول أشؽال ـؼػ يف هذا الؿبحث طؾك كبذوس

 وإمثال. الشعر والحؽاية ، وهل:عبقر طـد الؿفرةالت

 

وقد تؿقز  ،اإلكشاد"يـفض الشعر الؿفري بدرجة أساسقة طؾك  

أثر  ، التل يتجاوز(1)"بعدد مـ إلحان الجؿقؾة التل تطرب لفا إسؿاع

                                                           

( كبقؾة إبراهقؿ، أشؽال التعبقر يف إدبل الشعبل، د.ط، الؼاهرة، دار هنضة مصر، د.ت، 1)

 .5ص

 .11( الؿرجع السابؼ، ص1)

( طبد الؿجقد بـ طقيض، الشعر الؿفري سؿاتف الػـقة والجؿالقة، إصدارات مركز الؾغة 1)

 .11، ص1111الؿفرية،
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يف القاقع إن اإلكشاد سؿة لؿقسقؼل الؿتحدث بالؾغة الؿفرية. وقعفا ا

شعرية أصقؾة، فبف تعرف الؿؼاصع الشعرية التل تتشؽؾ بقاسطتفا 

 يـشدون: ، فؽان العربإوزان، وقد ارتبط الشعر طؿقما بالغـاء

 (1)الحداءُ  اإلبؾِ  إنَّ غـاءَ   فا، وهل لؽ الػداءُ فغـّ 

ـشد يف أسقاق كان يُ "جد الدارس يف الشعر العربل أكف وي

قؾقب السامعقـ هزا ويطرب الؼقم لؿقسقؼك  فقفزّ  ،الجاهؾققـ

اإلكشاد طـصر مـ طـاصر  "وما ذلؽ إٓ طؾك اطتبار أن، (1)"اإلكشاد

معاكقف، وحسـ اإلكشاد قد أهؿقة طـ ألػاضف والجؿال يف الشعر ٓ يؼؾ 

لشعر مـ أحط الدرجات إلك أرقاها، كؿا إن سقء اإلكشاد قد يسؿق با

ومعاكقف السامقة  ر الجقد، ويؾؼل طؾك ألػاضف العذبةيخػض قدر الشع

 .(1)"ضلٓ تخػل ما فقف مـ جؿال وحسـ

                                                           

ين، دٓئؾ اإلطجاز، تحؼقؼ هـداوي، ( غقر مـسقب إلك قائؾ، يـظر: طبد الؼاهر الجرجا1)

 .111ص

 .111( إبراهقؿ أكقس، مقسقؼك الشعر، ص1)

 .111، صالؿرجع السابؼ( 1)
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 وأكسب،ؾرواية الشػفقة، وهق لفا أصقع إلكشاد إذن فـ ملزم لاف

مثل، قال  (1)وبف يؼػ الشاطر طؾك طققب قصائده الؿقسقؼقة، كاإلققاء

ؼة إولك مـ صبؼات محؿد بـ سلم، وهق يتحدث طـ الطب

ولؿ يؼِق مـ هذه الطبؼة وٓ أشباهفؿ إٓ الـابغة يف بقتقـ.. "الجاهؾققـ: 

فؼدم الؿديـة فعقب ذلؽ طؾقف، فؾؿ يلبف لفؿا، حتك أسؿعقه إياه يف 

 .(1)"ء.. فؼالقا لؾجارية إذا صرِت إلك الؼافقة فرتؾل..غـا

وطؾك هذا اإلساس فالشعر الؿفري شؽؾ تعبقري أدائل يتخذ 

تحتف  تصالف إلك الؿتؾؼل، لذا اكدرجيمـ اإلكشاد دطامة أساسقة لف يف إ

 :(1)ٓ الحصر فـقن شعرية أدائقة مختؾػة، مـفا طؾك سبقؾ الؿثال

                                                           

ي يف قصقدة واحدة بؽسٍر أو ضؿ، محؿد طؾل و( اإلققاء: هق اختلف حركة الر1)

 .131م، ص1221الفاشؿل، العروض القاضح وطؾؿ الؼافقة، دمشؼ، دار الؼؾؿ،

 الجؿحل، صبؼات فحقل الشعراء، تحؼقؼ: محؿقد محؿد شاكر،( محؿد بـ سلم 1)

 . والبقتان الؾذان أققى فقفا الـابغة هؿا:1/11

  أمـــ آِل مقــَة رائــٌح أو مغتــدي

 غــدا رحؾتــا أن البـقارح زطؿ
 

ـــــــزودٍ    ـــــــر م ــــــــلن ذا زاٍد وغق  طج

ــــقدُ    ــــراُب إس ــــا الُغ ــــذاك خربك  وب
 

 

 .11سؿاتف الػـقة والجؿالقة، ص( طبدالؿجقد بـ طقيض، الشعر الؿفري 1)
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يف مـاسبات مختؾػة، : وهق أشعار وصػقة تؼال فـ هقدي كريؿ كريؿ* 

 الققائع وإحداث، مثؾ ققل الشاطر:كالؿدح وذكر 

ــــــػ أود ــــــقن كغري   ،ت

ــريؿ  ــرومف وي ك  ،وص
 

 ،وحؿقه ذهقف صـقيؾ 

 ،تــــقن كػتــــقح ابــــقب
 

شــف مفــققس يطقريــب 

 القحقـ كشــــــققبوبــــــ
 

وهق فـ مـ الػـقن الحؿاسقة ": فـ الدان دون أو الرجزيت* 

آرتجالقة التل تمدي يف الؿقدان، خاصة يف اإلطراس، وفقف يجتؿع 

طؾك شؽؾ حقار  (1) "صػان متؼابلن أو أكثر، لتبدأ مراّدات بقـ الشعراء

شعري يتطرق لشتك الؿقضقطات التل هتؿ الؼبقؾة. ويعتؼد الباحث أن 

الؼديؿة التل حافظ طؾقفا باققة مـ العادات العربقة الهذه العادة 

الؿجتؿع الؿفري، كؼصد هبا الرتاجز بقـ صػقـ، فػل الشعر والشعراء 

قال أبق طبقدة: اجتؿع ثلثة مـ بـل سعد يراجزون بـل " :ٓبـ قتقبة

أرجز هبؿ يقما إلك  جعدة، فؼقؾ لشقخ مـ بـل سعد: ما طـدك؟ قال:

، وققؾ ٔخر: ما طـدك؟ قال: أرجز هبؿ يقمًا إلك الؾقؾ ٓ جالؾقؾ ٓ أفث

                                                           

 .ر الؿفري سؿاتف الػـقة والجؿالقةطبدالؿجقد بـ طقيض، الشع (1)
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أكؽػ، وققؾ لؾثالث: ما طـدك؟ قال: أرجز هبؿ يقمًا إلك الؾقؾ ٓ 

 .(1)"أكؽش، فؾؿا سؿعت بـق جعدة كلمفؿ اكصرفقا ولؿ يراجزوهؿ

طـدما يؼاربف إلك طادات الؿفرة  يف هذا الـصلقجد الؼارئ  إن

ة مـ العادات العربق -إذا صح التعبقر -زة أن طادة الؿراج" وتؼالقدها

ظ هبا الؿجتؿع الؿفري، وما زلـا إلك طفد قريب الؼديؿة التل احتػ

الؿراجزات بقـ الشعراء، وتتحقل حؾؼة الصػقف هذه كحضر مثؾ 

الؿتؼابؾة  إلك ساحة حؿاسقة، يتحؿس كؾ ققم لشاطرهؿ، ويرددون ما 

 .مـ قصقد يؿدهؿ

عرف ي، ما قؿا يتعؾؼ بالشعر الؿفريفومؿا تجدر إلقف اإلشارة 

طـد الشعراء الؿفرة،  ، وهق أمر معروف"الصاحب يف الشعر"باسؿ 

، ووجد حؾقؾة، وهؽذا "حؾقؾة"الشاطر الػلين، معف  مثل: فقؼقلقن

 يتعؾؼ بإساصقر والجـ، وقد روى جقدة الشعر إلك طالؿ غقبل يـسبقن

( الذي بر أمل)الرواة الؿفرة الؽثقر مـ هذه الؼصص، مثؾ قصة 

                                                           

( ابـ قتقبة، الشعر والشعراء، تحؼقؼ: أحؿد محؿد شاكر، الطبعة إولك، الؼاهرة، إبداع 1)

 .1/21م، 1111لإلطلم والـشر،
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مـ كقمف طؾك جرف جبؾ كاد أن يـزلؼ مـف لقٓ رجز الحؾقؾة  استقؼظ

 لف:

   مــل حزيــر شــؼتؽأ  بــر
 

 ٓد خضقرة قصصتؽ.. 
 

إذهان يف  تتسؾؾ إلكاقع أن هذه الرؤية إسطقرية يف القو

اهبا الشعري، ومـ الؿجتؿعات الؼبؾقة التل تعتؿد طؾك الشػفقة يف خط

بل زيد الؼرشل يجد أن العرب ٕ يؼرأ يف كتاب )جؿفرة أشعار العرب(

ـقن هبذا العالؿ الغقبل الذي يؿد الشاطر بؼقتف الشعرية، وقد يممكاكقا 

فقفا ذكر و، (1)"شقاصقـ الشعر"طؼد الؼرشل فصل مطقٓ تحت طـقان 

 (هاذر)شقطان الشاطر طبقد بـ إبرص، و (هبقد)مثؾ  صقـ الشعراءاقش

 صاحب الـابغة، وغقرهؿا مـ الشعراء.

، ويف "ربات الشعر"ما يسؿك بـطـدهؿ ؽان ف ن الؼدماء أّما الققكاكقق

بلن براطتف يف الحديث طـ  Ion خرب أفلصقن إيقنإحدى الؿحاورات أ

لؿ تؽـ براطتف كػسف، بؾ كاكت مـ لدن ألفة، وأضاف  Homerهقمر 

مخاصبا إيقن أن جؿقع الشعر الغـائل مستؾفؿ مـ وحل إلفل، وأن 

وطل، وقبقؾ حدوث مثؾ أشعارهؿ وهق يف حالة الل يـشدون الشعراء

                                                           

 .31ص( أبقزيد الؼرشل، جؿفرة أشعار العرب، بقروت، دار صادر، 1)
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حالة مـ آرتباك والفذيان و اإللفام يؽقن الشاطر يف هذا القحل أ

مر إلك حالة مـ غقاب العؼؾ، مؿا يؿؽـف بف إيصؾ  يـتظر مؾفؿف، وقد

 .(1)"ؿؾ قصائده التل تؾفؿف إياها ربات الشعرمـ كظؿ أج

لؿحبقبة طـد ا الحؽاية أو الؼّصة بصػة طامة مـ الػـقنعترب فـ ي

ُـّ بِجؿاهيحَظك ه، ومختؾػ فئات الؿجتؿع قريٍة َتَتجاوُز إِصاَر ذا الػ

عر ؿعقارّية التل تقجدال ؼقاطدال ّتسُؿ طؾك سبقِؾ الؿثاِل، لِذلَؽ تَ  يف الشَّ

ـَ مختؾػ صبؼات الؿجتؿع، يتعّؾُؼ بِفا الؽبقُر  بسؿِة آكتشار بق

والصغقر، والغـل والػؼقُر، والّرجاُل والـِّساء، َلذلَؽ َيلحُظ الباحثقَن 

ـّ بَِلشؽال وققالَب متـاضرٍة ومتش طاِر عظِؿ إَقاهبٍة يف مكؿّق هذا الػ

 .َوالبؾدان

ِـّ  ولؿ يؽـ مجتؿعـا الؿفرّي  ـِ التَّعامِؾ َمَع الػ بِؿْعزٍل َط

ـَ التَّعبقِر الّشػقي، َكإَْشعاِر الحؽائِل، إِّذ َتعرّ 
ف َطؾك َأكؿاٍط ُمْختؾػٍة مِ

ع تؿاَواجّوإَْرجاِز َواْلؼصِص اّلتل ُتروى َشػفقًا يف مجالِس الّسؿِر، 

                                                           

( جفاد الؿجالل، مػفقم اإلبداع الػـل يف الشعر، الطبعة إولك، طؿان، دروب لؾـشر 1)

 .11م، ص1111والتقزيع، 
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َخقرؿا تؿّقز الَوُربّ  اْلعائؾة، ْٕ ُـّ ا  َتْسَتدطل الُؿتابعة التل بِالُؿتعِة َواإِلثارةِ  ػ

ل َكؼِؾ اْلؼارئ إِلك اْلؼاِص َتـْحصُر فِ  ُمفّؿة"َوالّترُقب َوالّتؾّفػ، َحقث إِنَّ 

يف َحقادثِفا، َوَيْحؿُؾف َطَؾك  ِة بحقُث َيتقُح َلُف آكدماج الّتامّص حقاِة الؼ

خصقاِت الآْطتِراِف بِصدِق  تَّػاُطِؾ اّلذي َيْحُدُث بقـ الشَّ

 .(1)"لحقادِث وا

عبقِة فِل ال  ـُ  رةَؿفَ َويجُد الُؿتابُِع لؾحؽايِة الشِّ َطـاِصَر  َأكَّفا َتتضّؿ

ّؿ فنّكفا ٓ والّشخصقات، مـ ثَ  لحدث، والقصػ: االؼّصِة الػـّقة، مِثؾ

 تعرض القاقع كؿا هق، وإكؿا يدخؾ الخقاُل بعالؿف الػسقح يف

َٓ َتْعرُض لـا "هتا، فــفل تشؽقل حقادُث َيْخرتطَفا الخقال، وهل بِفذا 

قِر، َوإِكَّؿا َتبُسُط َأمامـا صقرًة القاقع ك ؿا َتعرُضُف ُكُتُب التَّاريِخ َوالسَّ

ستغؾ ما يف القاقع مـ إحآت ورمقز تػّسر مـ خللفا ، ت(1)"مؿّقهًة مِـف

فالعلمات والرمقز الثؼافقة مشحقكة بالؿعاين " ،تعامؾ اإلكسان مع بقئتف

والدٓٓت الؿختؾػة، وخاضعة لجؿؾة الؼقاطد الؿضبقصة التل تؿؽــا 

 .(1)"مـ معالجتفا

                                                           

 .11، ص1221( محؿد يقسػ كجؿ، فـ الؼصة، بقروت، دار صادر،1)

 ( الؿرجع السابؼ.1)

 .13ص، 1111( طؿر طقلن، يف تحؾقؾ الخطاب السردي، دمشؼ، اتحاد الؽتاب العرب، 1)
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جاكِب الـّؼدي، َفَؼد تؼّرَر فِل َأدبقاِت َوإِذا ما اْكتؼْؾـَا إِلك ال

الحاِل، كظرهتا إِلك العؿِؾ  لّدراساِت  الـّؼدّية َومـفا البـققّية بطبقعةا

، (1)"ققتواقعًة لساكّقًة ُلغقّيًة، وواقِعة َثؼافّقة فِل ذات ال"ِف إَدبل بِقْصػِ 

ـقِة يف الحسباِن الخصائَص الؿشرتكة الحاضرَة يف الب َتْلُخذُ "إِّكفا حقُث 

ـُ َأْن َتّتِخَذ ُجؿؾًة مِ ؼافّقِة لِؾُؿْجَتؿِع، هذِه البالثَّ  ـ التؿظفراِت ـقُة اّلتل يؿؽ

القاطقِة َوغقِر القاطقِة يف فؽِر وسؾقِك الؿجتؿعاِت الؿتعاصرة، سقاء 

 ، وُربؿا كاَن مـفُج العالؿ(1)"أكاكت هذه الؿجتؿعات كتابقة أم شػقّية

مـ الؿـاهج التحؾقؾّقة  -ـفٌج بـققيٌّ م وهق –الّروسل فلديؿقر بروب 

الّشعبقة، إِذ يتؿ تـاولفا بالـظِر إِلك التل تتجف لِدراسِة ُكُصقص الحؽاياِت 

 ا الشخصقاُت، ودوافعفا وأكؿاصفا.وضائػفا التل تـفض هب

قم طؿقؼ، تدلُّ طؾك جؿؾة وجقزة ذات مػف"الؿثؾ طبارة طـ 

والؿثؾ مقجقد طـد شعقب إرض، وهق الؿرآة الصافقة  كتقجة واقعقة،

                                                           

 .11، صطقلن، يف تحؾقؾ الخطاب السردي طؿر (1)

 .11( الؿرجع السابؼ، ص1)
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. (1)"هتا، وتؼالقدها، وطؼائدها، وثؼافتفا، وسؾقك أفرادهالحقاهتا، وطادا

، فػل)معجؿ مصطؾحات وهـاك مـ يرى فقف حؽؿة تؾخص تجربة

الؾغة العربقة بالؼاهر كجد الؿثؾ يقصػ  الذي أصدره مجؿع إدب(

حؽؿة متداولة وجقزة العبارة، بارطة الصقاغة، مجازية التصقير، " بــ:

تتضؿـ خلصة تجربة طامة صادقة، وهل معروفة يف كؾ أداب 

جؿؾة " رة أخرى إلك الؿثؾ تتؿثؾ يف كقكفوهـاك كظ. (1)"اإلكساكقة

 . (1)"كقدية، تـؼؾ كصقحة طؿؾقة، أو حؼقؼة أخلققة

البعد التؼريري والعاصػل مع  وقد يجؿع الؿثؾ إلك جاكب ذلؽ كؾف،

ؾ الشعبل ن الؿثوصقرة مؼبقلة، بحقث يؿؽـ الؼقل إمعرض حسـ 

و طاصػة يرد يف إيجاز بؾقغ زاخر تصريح أو تؼرير لؿبدأ أو حؼقؼة أ"

 . (3)"بالظرف والطلوة ، ويعـك بالػؽر والحؽؿة أكثر مؿا يعـكبالؿعـك

                                                           

 .353،ص1( محؿد التقكجل، الؿعجؿ الؿػصؾ يف إدب، ج1)

 .111، ص1م، ج1113( مجؿع الؾغة العربقة، معجؿ مصطؾحات إدب، الؼاهرة،1)

 .111( سعقد طؾقش، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة الؿعاصرة، ص1)

إبراهقؿ فتحل، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة، تقكس، الؿمسسة العربقة لؾـاشريـ ( 3)

 .111، ص1211الؿتحديـ، 
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مـ  لوقد طرفت الؾغة الؿفرية الؿثؾ الشعبل بقصػف شؽ

الذي يحؿؾ يف صقاتف تجربة طامة،  أشؽال التعبقر الشػقي الؿقجز

وتطؾؼ  هذه العبارة يف مقاقػ مختؾػة مؿاثؾة وكظقرة، وقد جؿعت 

الدكتقر أمقـ القزيدي يف إستاذ إمثال الؿفرية ضؿـ دراسة قام هبا 

مـ هذه إمثال طؾك و .(1)"ذكريات وخقاصر وأشجان ..الؿفرة"كتابف 

 الؿثال: سبقؾ

 . )قتقب(قتاب يحؽقك آر كخؾقف *

 قتقب يحؽقك آر كخؾفا

= الؼتب يقضع طؾك البعقر. يحؽقك= يحؽ إلك أن  قتاب

 يجرح. كحؾقف= تحتف.

زمؾ البعقر ٓ يجرح إٓ ضفر البعقر الحامؾ لؾؼتب.  أي أنّ 

أو يتللؿ إٓ أي ٓ يتقجع  إلك أصؾف3ويضرب الؿثؾ يف طقدة كؾ شلء 

أو  مـ حؾت بف الؿصقبة. ويؼال أيًضا: ٓ يػقدك إٓ مـ يؼرب لؽ كسًبا،

                                                           

( أمقـ طبداهلل القزيدي، الؿفرة ذكريات وخقاصر وأشجان، إصدارات مركز الؾغة 1)

 .151، ص1111الؿفرية،
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أن هذا الشخص ٓ تتجاوز مـػعتف كػع كػسف مثؾ هذا الؼتب ٓ يتجاوز 

 البعقر حتك يجرحف.

 (-أجقرا -.)أتقق فتقت ٓ أجقرع آر مريؼسأث *

 هػقتقت جقرا مراققس ن تقوآ

= الجقػة. آر= إٓ. مريؼس= مرقفا. والؿعـك ق= يلكؾ. فقتقتثأ

حقـ يختار شقًئا هق إلكسان سقشرب مرقفا. ويضرب يف اإذا أكؾ الؿقتة 

ربؿا أقبح مـ غقره، أو يلخذ قبقًحا والذي يف يده أفضؾ مـ غقره. و

كاكت )أثق( هل )أتقا( يف العربقة ومعـاها أهؾؽف، أو أكػؼف كؿا يف الؿثؾ: 

 .ٓ كؾ سقداء تؿرةما كؾ بقضاء شحؿة و 

 )ٓ مققت( قت/ لؿقؿتقلؿأجقز تحقفر *

 جقز تحقفر ٓ مقيتأ

العجقز تحػر طؾك  :جقز= العجقز. تحقفر= تحػر. والؿعـكأ

اية طـ إفشاء السر مـ قبؾ الؿقت أو تبحث طـف، والؼقل كـ

 أو البحث طـ الػتـة بقـ الـاس. الؿرأة،

 . )بالقت أققن(بعؾقت ققن تشغقرور *

 . بالقت ققن تضغقرور   

 بالقت ققن تشغقرور   
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قرهنا تصقح بصقٍت طاٍل.  أي صاحب  الشاة أو الؿاطز التل تتللؿ مـ

وربؿا أشبفف ققلفؿ: سبؾة  ؾة)الؿتفؿ( يظفر مـ بقـ كؾ الـاس،الؿشؽ

 .السارق تبطبط. وققلفؿ: كاد الؿسلء أن يؼقل خذوين
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مصادر يف يـتؿل الؿجتؿع الؿفري إلك َمْفَرة، وطـدما كـظر 

البؾدان والجغرافقة، كجدها طؾك سبقؾ الؿثال طـد ياققت الحؿقي يف 

َمْفَرُة بالػتح ثؿ السؽقن، هؽذا يرويف طامة الـاس، والصحقح " :معجؿف

وجدتف بخطقط جؿاطة مـ أئؿة العؾؿ الؼدماء ٓ  ،رة بالتحريؽفَ مَ 

هذا  ت:قؾ مفرة بلد تـسب إلقفا اإلبؾ،: قال العؿراين يختؾػقن فقف،

مفرة بـ حقدان بـ طؿرو بـ الحاف بـ  :إكؿا مفرة قبقؾة وهل ،خطل

وبالقؿـ لفؿ مخلف يؼال بنسؼاط  ،تـسب إلقفؿ اإلبؾ الؿفرّية ،قضاطة

وكذلؽ بقـف وبقـ  ،الؿضاف إلقف، وبقـف وبقـ طؿان كحق شفر

حضرمقت فقؿا زطؿ أبق زيد، وصقل مخلف مفرة أربع وستقن درجة، 

 .(1)"وطرضف سبع طشرة درجة وثلثقن دققؼة، يف اإلقؾقؿ إول

ا إن مفرَة بقصػف كلم ياققت السابؼ، يؿؽــا الؼقلوبـاء طؾك 

 طامر د. 3 لذا يرىإقؾقؿًا وشعبًا طرفت يف هذه الؿـطؼة الجغرافقة

الؿفرة مـسقبة إلك مفرة بـ حقدان، وهق شخص بؿرور ": أنّ  حافبؾ

                                                           

 .1233،5/113( ياققت الحؿقي، معجؿ البؾدان، بقروت دار صادر، 1)
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الزمـ تـاسؾت طـف قبقؾة كبقرة، وسرطان ما صارت هذه التسؿقة تطؾؼ 

 .(1) "طؾك بلد واقعة جـقب جزيرة العرب

الؿحافظة الؿسؿاة هبذا آسؿ إذا اكتؼؾـا لؾحديث طـ هذه و

، وهضبٍة "الؿفرة تتؿّقز  جغرافقًا واقتصاديًا3 فننّ 
ٍّ

 رمؾل
ٍّ

بشريٍط ساحؾل

جبؾّقٍة تـتفل بؿـاٍخ معتدٍل طؾك كػِس الشريِط، وصحراوّي طؾك الشريِط 

الصحراوي، وتؿتؾُؽ الؿحافظُة مؼقماٍت جغرافّقة وتاريخقة وسقاحقة 

وة الّسؿؽّقة، حقُث إنَّ ساحَؾ الؿفرِة يؿتدُّ متؿّقزة وخاصًة يف مجال الّثر

مقل، ويختزُن بحُر هذِه الؿحافظة أصـافًا طديدًة  551بطقٍل يزيُد طـ 

مـ الّثروة الّسؿؽقة ذات مردوٍد اقتصاديٍّ كبقٍر، خصقصًا أسؿاك 

أما يف  .(1)الشروخ الصخري وغقرها مـ إسؿاك ذات الجقدة العالقة

ؿفرة تشتفر بزراطة الذرة الرفقعة والُدخـ، الجاكب الزراطل فنن ال

 والسؿسؿ والتبغ والخضروات، وتؿتؾؽ رقعة زراطقة واسعة تبؾغ

 هؽتارًا. "1113"

                                                           

ئؾ بؾحاف، الؾغة الؿفرية الؿعاصرة بقـ طربقتقـ، الرياض، مركز الجاسر، ( طامر فا1)

 .11، ص1111

الجؿفقرية القؿـقة،  -( إبراهقؿ أحؿد الؿؼػحل، معجؿ البؾدان والؼبائؾ العربقة، صـعاء(1

 .1/1135م، 1111دار الؽؾؿة،
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وتعدُّ شجرة الؾبان أهؿ الؿحاصقؾ الزراطقة يف مرتػعات وجبال 

مديرية حقف، وهل الشجرة التل استؿدت أهؿقتفا التاريخقة كسؾعة 

 لؿحافظة ثروة حققاكقة كبقرة. كؿا تؿتؾؽ امؼّدسة يف العصقر الؼديؿة. 

قزات سقاحقة تتؿثؾ يف شقاصئ بديعة، هذه الؿـطؼة بؿؿتـػرد و

ومـاصؼ جبؾقة ومـشآت سقاحقة غـقة، باإلضافة إلك العديد مـ الؿقاقع 

، مـفا مققع والؿعالؿ إثرية الؿـتشرة يف أغؾب الؿديريات والؿـاصؼ

ديـة الغقضة طؾك قجقدة يف جقار مالؿشفقر بالؼبب السبعة الؿ )يروب(

الؼديؿ الذي كان يختص  (دمؼقت)، وكذا مقـاء كؿ 15بعد كحق 

معالؿف ضاهرة إلك الققم.  ا تزالر الؾُّبان يف العفقد الؼديؿة، ومبتصدي

كؿا تقجد   هذا بخلف الؿؼابر الؼديؿة الؿقجقدة يف )جادب وحقف(،

ؾ حصـ الؽافر يف حقريج، طدٌد مـ الحصقن والؼلع إثرية مث

يري يف مـعر، وحصـ دمؼقت الذي اشتفر يف مؼاومة وحصـ السق

ه. كذا الؿغارات يف َحربوت وشحـ وفقفا 513الغزو الربتغالل طام 

مـ الؿدن الؼديؿة الؿعروفة  اكت )َسْقُحقت(بؼايا كتابات سبئقة. وقد ك

 .(1)قبؾ اإلسلم، ثؿ صارت طاصؿة لدولة محؿد سعقد بادجاكة

                                                           

قرية القؿـقة، الجؿف -إبراهقؿ أحؿد الؿؼػحل، معجؿ البؾدان والؼبائؾ العربقة، صـعاء( (1

 .1/1135م، 1111دار الؽؾؿة،
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شتفرت الؿفرة يف مصادر الؾغة وإدب بـسبة اإلبؾ هذا وقد ا

تؾؽ اإلبؾ التل امتدحفا الشعراء يف قصائدهؿ ، كؿا مضت اإلشارة إلقفا

 :(1)الّرمة ققل ذي طؾك مختؾػ العصقر إدبقة، طؾك كحق ما كجد يف

 هاجعًا لعبِت
ّ

 (1)بِف التـائُػ والؿفرّيُة الـُُجُب        زار الخقاُل لؿل

 ل فقفا صاحب الؾسان:ـ هذه اإلبؾ ما تعرف بالعقدّية، قاوم 

ـْ َمْفرة، وإِبُؾ َمْفرة  :والعقدُ  ِعقِد،إِبٌِؾ َمـُْسقَبٌة إَِلك ال :والِعقدّية"
َقبِقَؾٌة مِ

تغـك الشعراء بسرطتفا وخّػتفا، قال  وقدهذا ، (1)"َمْقُصقَفٌة بِالـََّجاَبةِ 

 :(3)الَؿّرار بـ مـؼذ

                                                           

( وهق غقلن بـ طؼبة بـ هبقش، ويؽـك أبا الحارث، وهق مـ بـل صعب بـ مؾؽان بـ 1)

طدي بـ طبد مـاة، مـ شعراء الطبؼة الثاكقة مـ اإلسلمققـ طـد ابـ سّلم الجؿحل، 

ؼقس، وأحسـ كان طؾؿاؤكا يؼقلقن: أحسـ أهؾ الجاهؾقة تشبقفا امرؤ ال"وقال طـف: 

، صبؼات 1/513. يـظر: الشعر والشعراء، ٓبـ قتقبة "أهؾ اإلسلم تشبقفا ذو الّرمة

 .1/513فحقل الشعر 

( يـظر: الديقان ، تؼديؿ وتحؼقؼ: أحؿد حسـ بسج، بقروت، دار الؽتب 1)

 ، مـ قصقدتف التل مطؾعفا:11ص1225العؾؿقة،

 كلّكـــــف مـ ُكؾـــك مػرّيــــــــٍة َســــــــِرُب         ما بال طقـؽ مـفا الؿاء يـسؽُب 

 .11/121( ابـ مـظقر، لسان العرب، 1)

الؿرار بـ مـؼذ بـ طبد طؿرو بـ صدى بـ مالؽ بـ حـظؾة بـ زيد مـاة بـ تؿقؿ.. ( هق 3)

 .31شاطر مشفقر إسلمل، معاصر لجرير.. اكظر: الؿػضؾقات، ص
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 (1)سؾُة الّسقم سبـتاٌة ُجُسرْ رَ   بل ِطقدّيةٌ ولؼد تؿرُح 

 :(1)وهق مـ شعراء العصر العباسل ل أبق تؿاموقا

 يف صدِر باقل الُحبِّ والربحاءِ  الفجِر ارتؼكومسافٍة كؿسافِة 

 (1)ٍد ومـ طداوءِ ــــما ارتقَد مـ طق  ــــؾقدِهاقِد يف أمــــبِقٌد لِـسِؾ الع  

اهنا، مـفا طؾك سبقؾ كرت يف مظذُ  إوصاف التل وغقرها مـ

اإلبؾ الؼرصقة، والحقكشقة، والبقحاكقة وغقرها.. وقد قام  الؿثال:

يف  ،بتقسع وجؿعفا الدكتقر طامر بؾحاف باستخلص هذه الؿادة

 .(3)فرة يف مصادر الؾغة وإدبكتابف الؼقؿ مَ 

  

                                                           

 ..15، الؼاهرة، دار الؿعارف، ص1الؿػضؾقات، ط( الؿػضؾ الضبل، 1)

هق حبقب بـ أوس بـ الحارث الطائل، أبق تؿام: الشاطر إديب، أحد أمراء البقان..  (1)

 .1/115، 1111يـظر: الزركؾل، إطلم ، بقروت، دار العؾؿ لؾؿليقـ، 

( الخطقب التربيزي، شرح ديقان أبل تؿام، بقروت، دار الؽتاب العربل، 1)

 .1/12م،1223

( يـظر: كتاب َمَفرة يف مصادر الؾغة وإدب لؾدكتقر طامر فائؾ بؾحاف، خصقصا 3)

 م.1111و ما بعدها، مؽتبة صلح الديـ، الحديدة القؿـ،  31الػصؾ الثاين: مـ ص
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إحدى وهل  ،مـطؼة صؼريتحدد اإلصار الجغرايف لؾبحث يف 

الساحؾل لبحر  تؼع طؾك الشريطمديرية حصقيـ الؿفرية، مـاصؼ 

خاصة الشروخ وب بثروة سؿؽقة كبقرة فائالعرب، وتزخر شقاص

 ب والدخـ وبعض الػقاكفالصخري، كؿا تشتفر ودياهنا بزراطة الحبق

، مـ أهؿفا: مديرية حصقيـ طددا مـ الؿـاصؼضؿ والخضروات. وت

هل مـاصؼ ْدوْه، قديػقت، حرضـقت، خقصقت، والقادي، َصْؼر، َج 

 1131فتبؾغ حقالل ) اأما مساحتف ،(1)تزخر بعدد مـ الؿقاقع إثرية

 ويعؿؾ إهالل يف اصطقاد إسؿاك والزراطة والتجارة.، (1)(1كؿ

قرية طؾك ساحؾ الـَؿَفرة بالغرب مـ بؾدة "أما مـطؼة صؼر فنهنا  

الؿسجؾ يف الدوائر الرسؿقة  :وتؾػظ  بؾػظقـ3 إول، (1)"حصقيـ

 و يبؾغ طدد سؽاهنا ما ،(صققرْ )  الؾػظ الؿفري الدارجوالثاين ،)صؼْر(

                                                           

 .331، ص1111الؿؼحػل، معجؿ البؾدان والؼبائؾ القؿـقة، ( 1)

 م.1111الجفاز الؿركزي لإلحصاء،  (1)

 .211، ص1111لؿؼحػل، معجؿ البؾدان والؼبائؾ القؿـقة، ا( 1)
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الشريط الساحؾل بؿساحة  وتظفر صؼر طؾك، (1) كسؿة 3111يؼارب 

وتشؿؾ هذه الؿساحة: الؿـطؼة الؿسؽقكة،  .(1) (1كؿ111)ـــ تؼدر ب

ؽقكة: فتـؼسؿ إلك طدة قطع . أما الؿـطؼة الؿسوسقاحؾفا وبقاديفا

فنهنا تشؽؾ  . وأما البقاديلؾبحر )حقاف( مؿتدة يف خط مستؼقؿ محاذٍ 

 :فالبقادي هل، ققسا يظؾؾ جغرافقتفا، ويربط داخؾفا بساحؾفا

والؿغسل، ولقػقن، وصقٓ إلك الفقمقت، والشقـل، وطضقت، 

أما السقاحؾ3 فتشؿؾ الساحؾ الؿؿتد مـ شرق  الؿضريؽ، ففجقر.

 البلد إلك غقرب فلرققت، وصقٓ إلك هجقر.

ـاء فصؾ الصقػ أو ستثايتؿقز مـاخ صؼر بآطتدال غالبا، ب

، حقث ترتػع درجة الحرارة قؾقل، ما تؾبث أن (الؼقظـ )الؿعروف ب

ؿ الخريػ، الذي يمقت طـدهؿ بدخقل كجؿ ترتاجع مع حؾقل مقس

ؾقل، خصقصا مع كجؿ البؾدة الذي كؾقؾ، ويف الخريػ يربد الجقُّ قاإل

فتـعؽس طؾك الحالة الجقية فقزداد الجق  ،صاحبف برودة مقاه البحرت

وهق الػتقح الذي يبدأ مع حؾقل  (الصقرب)ؿ سبرودة، ثؿ يحؾ مق

                                                           

 م.1111طبدالـاصر طقيض مبارك، معؾقمات طـ صؼر،  (1)

 م.1111( الؿرجع السابؼ، 1)
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الفؼعة والفـعة والػرغ  :عروفةكجؿ الذابح، ثؿ يدخؾ الشتاء بـجقمف الؿ

والدلق. أما الرياح الؿقسؿقة التل تؿر طؾك صؼر ففل: الخربقت 

رياح  ، صقؾة فصؾ الخريػ. والفازيقب وهلويتؽقن أقؾ مـفا يف قشـ

فرباير ومارس.  يؿتد إلك شفر، وتؽقن يف الشتاءة تجـقبق ةشرقق

 ."بؾقت"ــويتؿقز الشتاء برياح شؿالقة باردة تعرف طـد إهالل ب

طؾك الرغؿ مـ أن مـطؼة صؼر لؿ تذكر يف الؿصادر التاريخقة، و

يـ بحريقـ، ة بالـسبة لؾسؽان، ففل تحتضـ مرفلإٓ أهنا تؿثؾ أهؿق

يؼع ، و"هجقر"والثاين  القاقع جـقب غرب الؿـطؼة، "غقبقر"إول 

تجتـب فقف  مرتا مـ صؼر، وهق مرفل بحري هادئكقؾقا  15 طؾك بعد

ل االعقاصػ، كؿا يعد حؾؼة وصؾ بقـ الصقاديـ والبحر صق السػـ

ثـاء تفصؾ الخريػ، حقث تغؾؼ البحر يف الؿـطؼة الؿفرية طامة، باس

 مـطؼة هجقر وبعض الؿـاصؼ التل تشبففا يف محافظتـا الؿفرة. 

السؽان  أهؿقة كبقرة طـد لف "غقرب"ومـ الجدير ذكره أن مرفل  

ة الذيـ رالبحامـ الصقاديـ أو مـ سقاء  ،يشتغؾقن يف البحر ـالذي

البحار محؿؾة بالبضائع، إلك مقاكئ طباب تؿخر سػـفؿ وتجقب 

وقد اشتفر  وطؿان وطدن، والسقاحؾ إفريؼقة والفـدية، حضرمقت
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بـاء صؼر، كخبة مـ بائـا وطـ أؼر بحسب ما سؿعـا طـ آمـ أبـاء ص

 :مـ أشفرهؿلعؾ و ،(1) "الـقاخذة" يطؾؼ طؾقفؿ ـالذي البحارة الؿفرة

 رحؿف اهلل، وولده خذة: سعقد بر محؿد بر سقدون بر بصقرالـق

 أحؿد بر مبقرك بر :سقدون، والـقخذة إبراهقؿ بر سعقد بر :الـقخذة

طبد اهلل بر صالح بر  :كذلؽ الـقخذةأحؿد، و جؿال بر :بصقر، وابـف

بر باحر، وغقرهؿ مـ  ر سعقدسعد ب :بصقر، والـقخذة مقسك بر

سػقـة  :سػـفؿ بؿسؿقات متعددة مثؾ وقد اشتفرت الـقاخذة.

بقت ( سػقـة الؿعدي) ةوسػقـ ،سػقـة بقت سقدون وهل (العؾقي)

 مقسك، وغقرها مـ السػـ.

  

ٕجداد بـظامفا آصطقادي الؿحؽؿ باء واصؼر طـد أُطِرفت 

استجابة لؿقسؿ البحر فتقحا الذي تحؽؿف إطراف والتؼالقد، 

وإغلقا، وقد استخدمت وسائؾ متعددة يف صقد إسؿاك مثؾ 

، وكذلؽ حػظ هذه إسؿاك وتخزيـفا، مثؾ تجػقػ العقد، (الجريػ)

                                                           

 –( الـََقاِخذة: جؿع كقخذة، وهق مالؽ السػقـة أو ُرباهنا، يـظر: معجؿ الؿعاين الجامع 1)

 /https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar معجؿ طربل طربل.
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وشؼ الؾخؿ وتؿؾقحف وتجػقػف. هذا وقد اشتفرت صؼر بؿقاسؿفا 

ؾل، ع يف هذه الؿقاسؿ الحبقب والؿسقبالزراطقة الؿتـقطة، حقث ترز

، ولعؾ هذا ما جعؾفا قبؾة لؽثقر مـ الؼبائؾ الدخـ، والبطاصوا

، أي: مربقة ـققت هايتقم(قِ رفت صؼر بؾؼب )، مـ هـا طُ (1)الؿفرية

 إيتام.

تعتؿد يف دخؾ  صؼر ن مـطؼةؽـ أن كؼقل: إؿيسبؼ  وبـاء طؾك ما

الرافد السؿؽل، حقث تؼع طؾك  يف مؼدمتفاطؾك طدة روافد، لعؾ  أبـائفا

وتجػقػف وتصديره  يشتغؾ إهالل بصقد السؿؽالشريط الساحؾل، و

تؿتاز بجقدة الؿـطؼة  هذهأن إلك الخارج، كؿا سبؼ أن أشركا إلك 

، حقث ا اقتصاديا مقازياتعترب الزراطة رافد إلك جاكب ذلؽ، (1)إسؿاك

الساحؾل، وتزرع فقفا تؿتد الؿزارع وحؼقل الـخقؾ طؾك صقل الشريط 

 التؿقر، وإطلف، وبعض الخضروات.

كؿا  التجارة والسػر إلك خارج القصـ، طؾك أيضًا يعتؿد إهاللو

قاة طؾك العؿقم تؿتاز الحو يف البـاء والحرف القدوية. فؿيعؿؾ بعض

                                                           

 ، محاورة.1111طامر إبراهقؿ سقدون، طـ الـظام آصطقادي والزراطل يف صؼر،  (1)

 .331، ص1111( الؿؼحػل، معجؿ البؾدان والؼبائؾ القؿـقة، 1)
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الؼطاع الزراطل يف الػرتات إخقرة  آقتصادية بالتـقع، وقد شفد

الـخقؾ، وربؿا يعقد ذلؽ إلك الجػاف زراطة طزوفا، خصقصا 

 والتصحر.

 .: 

 يؿؽـ الـظر إلك هذا اإلصار يف صؼر مـ طدة مسارات:و

الذي تـفض بف الؿدارس والؿساجد،  

أبـائفؿ  خصقصا فقؿا يتعؾؼ بالتعؾقؿ الديـل، حقث اهتؿ إهالل بتعؾقؿ

وحػظ الؼرآن، لذلؽ طرفت الؽتاتقب لألوٓد  مبادئ الؼراءة والؽتابة

قب شققخ الؼرية الذيـ يعرفقن البـات، وكان يؼقم طؾك هذه الؽتاتو

 طؾل، والشقخ محؿد بر ؾؿقـ، ومـ أشفرهؿ: الشقخ سالؿ بربالؿع

 "مقلؿ صالح"الؿعروف بـ بـ سالؿقـ ، والشقخ صالحبصقر رب دسع

قضقػة تعؾقؿ ب ف قام، وذلؽ ٕك(الؿعؾؿ)طؾقف أي وهذا لؼب أصؾؼ 

ومـ الؿشايخ كذلؽ ، بصقر اب بعد محؿد بر سعد برالصبقان يف الؽتّ 

أما يف العصر الحديث، فؼد آلت طؿؾقة  .ػقؼبرت مغ الشقخة طؿرة

 الشقخ فماد محؿد سقدون.التعؾقؿ الديـل إلك 
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أما التعؾقؿ الحؽقمل فتعترب مدرسة العروبة الؿدرسة الحؽقمقة 

، إلك جاكب مدرسة لؼرن العشريـيف سبعقـات اإولك التل تلسست 

وهق مـ  -ستاذ محؿد فرج ( ٓحؼًا ، ويعترب إصفؾقؾ)الؿجد يف 

مـ أوائؾ مـ درسقا يف مدرسة العروبة، ثؿ تقافد طدد مـ  - حضرمقت

دار مدرسة العروبة إلك أن اكتفت اإلدارة إلك الشقخ فماد ، وأذةاتسإ

 سقدون.

 يف الؿقرد اإلبداطل يف الشعر، يتؿثؾ و 

بجقدة الؼصقد،  اء الؿشفقريـطرفت صؼر طددا مـ الشعرحقث 

الشقخ الرجز أو ما يعرف بالدان دون، ومـ أبرز الرجاز فـ خصقصا يف 

 ، (1)طؼقؾ بر، و(1)حرش بر سعقد طبد اهلل بر، و(1)صالح طؾل ربعقـ

                                                           

( هق صالح بر طؾل بر طقسك بر ربعقـ بر دلػان بر كؾشات، شقخ بقت دلػان يف صؼر، 1)

دة الؼصقدة الؿفرية، ومـ شعراء الرجز، والغزل الذيـ سارت بؼصائدهؿ وأحد أطؿ

 .1111الركبان، تقيف رحؿف اهلل يف العام 

( هق طبد اهلل بر سعقد بر سعد بر حرش بر كؾشات، شاطر وراجز صؼري، ولد يف صؼر 1)

 وكشل هبا، وقال يف مختؾػ فـقن الشعر.

( هق طامر بر أحؿد بر طبقد بر طؼقؾ، شخصقة شعرية معروفة بؿشاركاهتا بالرجز 1)

 والؼصقد، خصقصا يف محافؾ إطراس. 
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، وحؿد طقسك برطؿل برطؾل ده وول (1)برطؿلطقسك و، (1)وبر طقيض

الشعراء الصؼريقن بالجاكب  ولؿ يؽتػ )الحداوي(، كاصر بر كرابر 

ن شعرية متعددة، كالغزل، الرجزي يف الساحات، وإكؿا تطرققا إلك فـق

 بربعقـ طؾلبر  صالح  :شعر الشقخ فؿـ، والؿديح، والػخر. والفجاء

 رحؿف اهلل ققلف:

ـــــقػد ـــــر س ـــــديـل ب    وب

ــل ــدا ل ــدا ك ــْػ  ك    مؽقل

ـــْت    ـــقيا وهبقؿ ـــري ض  ب

ـــقْت    ـــقدر بؼض ـــقْن يؼ  م

                                                           

( هق محؿد بر طقاض بر حؼقؼ بر بصقر بر كؾشات، شاطر شعبل، اشتفر بالرجز والدان 1)

 دان، ولف بعض إرجاز الؿشفقرة طؾك ألسـة العامة، فاكتسبت صابع إمثال، مثؾ

 ققلف: 

 وصــــربؼ بــــــــرك بقـــــــــر.    دوري دوري صار جب 

( هق طقسك بر طؿل السؾقؿل، إلقف يـسب رأس بر طؿل الؿؼابؾ لرأس درجة يف مـطؼة 1)

هجقر، ويروى مـ شعره أكف كان يراجز الحؾقؾة يف مـامف، وهق طؾك رأس ذلؽ 

 الجبؾ.. ثؿ أهنا قالت يف رجزها:

 . ٓد سفب قصػ بقك.. ول خضقرة قصصتؽبرامل حزير شؼتؽ.

 فاكتبف وقد أوشؽ طؾك السؼقط، وإلقف تـسب أبقات الرجز الؿشفقرة:

 ون ضؿقر خف لؼػ   برامل مغتقر ٓ

 ومخقلل كال حػ.   يخققؾـ مـقوت
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   مقشـــــر بريـــــؽ بـــــري

   رورم تشــــؾؾل مقيــــت

   صقبـــــؼ بـــــر وجريػـــــل

   فقلْت  بري مسقلؽ مـ

ــــؾ لفــــقه مــــدري    لؼقب

   حقـقل بـري أجقبس مـ

   بؼــــــقومس أقــــــقدر ٓ

   كـــــقرمْ  يت بـــــالل أســـــا

   يحقِصـــــــْؾ  دمــــــــف دا

   سبقســــب مـــــ لؼػقــــد

   صـــققر بريـــؽ أ ديؿـــف
 

ــْت    ــفقبت وقؾقؾ ــقـ س  ب

ــــْت    ــــقزم هاكقي ــــر غ  ب

 غـــقزل كؾـــف وكؾققـــْت   

ــــــْت    ــــــقق هببقؾ  أد دغؾ

 ِســــْػْت بــــادي خؾّقــــت  

 دســــــتقبل بجحقــــــْت   

ـــْت    ــــ مـــقؽـ وغؾقق  زاب

ــــــزمْس يت هــــــدّيْت     ول

 ويؼـــــــــقدر بلصّقـــــــــْت   

ـــــــْت     مــــــــ دروج لـفق

ــْت    ــف غريب ــامقر س ـــ ت  م
 

 :ققلف اهلل بر سعقد بر حرش طبدومـ شعر 

  هــقه بشــرهــقه بخــقس 

  كـــــؾ لـــــدخقتر ُجـــــرك

  ٓ لؿريضــــــــل دقــــــــؿّ 

 وبــــــــديـل ديشـــــــــقؽ 

ــــؽ  ــــقفؿ هقحق ــــْر ل  وبق

 وبحــــــص ديضــــــحقؽ 
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ــــا   لجفــــاز صؾقبــــؽ فقك

  هاســـرور كقشـــػ ددي

ــــر ــــديؿ ب ــــل غ ــــر ل   أوب
 

 وبحقـــــــدي هقديـــــــؽ 

 هــــال بـــــل آدم يشـــــقؽ 

 (1)وديــــــقتـ أشــــــحقؽ 
 

تحدث طـ الجاكب يف هذا الصدد وكحـ ك مـ الجدير ذكرهو

 إغاين أن كؾؿح إلك ث الشعبلوبالؿقرالؿباشرة  وطلقتفالثؼايف 

، (الزفـقتــ )ب لفا، وتتؿثؾ يف ما يعرف والرقصات الؿصاحبة الشعبقة

( وهل القيفارس)وتؽقن يف رجزيت إطراس أو الدان دان طؿقما، و

 اء الجؿاطل )الزامؾ( إلك الؿبارزةتجؿع الغـ رقصة قتالقة مركبة

أكثر. إلك جاكب كثقر مـ إلعاب الشعبقة  بالسققف بقـ اثـقـ أو

كقاطفا: كالصؽ والطاب، ولعبة الحؿاسقة كؾعبة الؼّؾقت بل 3الخاصة

فذه خاصة بالبـات مـفا غؿضقت، ودحربق، وليرة، وألعاب الد

إلعاب أهؿقة فقلؽؾقرية تتجسد يف تؿثقؾفا لؾرتاث الثؼايف يف الؿجتؿع 

 الؿفري طامة.

 

                                                           

 .1112شعر طبد اهلل سعقد حرش، محاورة، ( الؽاتب، (1
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تختزُن الّذاكرُة آجتؿاطّقُة أكؿاصًا متعددًة ُتؿّثُؾ الّتعامَؾ 

، والذي يقازي يف حؼقؼتف التعامؾ الؿادي مع الحقاة، 
ّ

اإِلبداطل الجؿالل

فقثري  إلك الجاكب القجداين والشعقري لإلكسان، حقث إكف يتجف

الخقال، ويؾبل حاجات الـػس الؿتؿثؾة يف الحاجة لؾشعقر بالؿتعة 

لشعر، والؼصة، والؿثؾ، وإسطقرة، والجؿال، ويتجؾك ذلؽ يف ا

إجـاس ؼقم كؾ جـس مـ تؾؽ والسقر، والحؽؿ، والحؽايات. وي

ر طـ فؽره ووجداكف، ساطده يف التعبقبتـؿقة مؾؽات اإلكسان، وي

 طقاصػف ومشاطره كحق ما يحقط بف. وتصقير

وربؿا ارتبطت الحؽايات الشعبقة طؾك وجف الخصقص  

ات آجتؿاطقة إولك، ئٓتصالفا الؿباشر بالبق ٓجتؿاطقةبالذاكرة ا

حقث إن الحؽايات تؿثؾ لقكا مـ ألقان الرتاث الشعبل أو الػقلؽؾقر 

ؿة الشػاهقة الؿـطققة، لؾـصح أو التقجقف، التل يتـاقؾفا الـاس بالؽؾ"

والرتبقة أو الرتفقف طـ صريؼ ضرب إمثؾة أو الرمقز، أو الؼصص 
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والحؽايات وإساصقر، والؿقاويؾ والرقص، وغقر ذلؽ مـ فـقن 

 .(1) "شعبقة

وتؿثؾ الحؽايات الشعبقة الصقرة الؾػظقة لألدب الشعبل، 

بالػـ الشعبل الؾػظل، والذي يدخؾ  يسؿقفا بعض آكثروبقلقجققـ"و

يف كطاقف صقر طدة3 مثؾ الؼصص الشعبل، وإساصقر، وإمثال، 

قبؾ القلقج إلك صبقعة الحؽاية وطلقتفا بتصقير الطابع . و(1)وإحاجل

 ةالػؽري والشعقري لؾؿجتؿع، يحسـ بـا القققف طؾك دٓلتفا الؾغقي

 وآصطلحقة.

َحَؽك " :يؼال ،مشتؼة مـ إصؾ الؾغقي )حؽل( مػردة الحؽاية

 حؽك لل طـف كذا،"و، (1)"َطـُْف اْلَؽَلَم َيْحؽِل )ِحَؽاَيًة( َوَحَؽا َيْحُؽق ُلَغةٌ 

 3وهق يحؽل فلكًا ويحاكقف، وهق حؽاء. وتؼقل العرب: هذه حؽايتـا

                                                           

الجؿقؾة، اإلسؽـدرية، دار الؿعرفة ( محؿد طؾل أبق ريان، فؾسػة الجؿال وكشلة الػـقن 1)

 .135، ص1212الجامعقة، 

 .111( الؿرجع السابؼ، ص1)

 .31، ص1222( الرازي، مختار الصحاح، بقروت، الؿؽتبة العصرية،1)
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: حاكقة لؽلم الـاس مفذار
ٌّ

. ويف الصحاح (1)"أي لغتـا. وامرأة حؽل

َحؽاها أبق  ، لغةٌ وَحَؽْقت َحَؽْقُت طـف الؽلم ِحؽاَيةً " :لؾجقهري

كلحظ . و (1)"طبقدة. وَحَؽْقُت فِْعَؾُف وحاَكْقُتُف، إذا فعؾَت مثؾ فعؾف وهقئتف

يؼقم طؾك مػفقم التؿثقؾ  (حؽاية)مؿا ُذكِر أن الؿدلقل الؾغقي لؾػظة 

 ة.اوالؿحاك

لػظ طام " :ف الحؽاية يف معجؿ الؿصطؾحات الؾغقية بلهناعرّ تُ 

يؿؽـ أن يؾؼل  ،يدل طؾك قصة متخقؾة أو طؾك حدث تاريخل خاص

أي سرد  طؾك ضقءا طؾك خػايا إمقر أو طؾك كػسقة البشر، كؿا يدل

كجد يف معجؿ الؿصطؾحات إدبقة والؿعاصرة . و(1)"مـسقب إلك راو

معقـ، وهل  سرد كتابل أو شػقي، يدور حقل مقضقع الحؽاية" أنّ 

                                                           

 .1/113م،1221الزمخشري، أساس البلغة، بقروت، الؿؽتبة العؾؿقة، (1)

 .112الجقهري، الصحاح، ص( 1)

دس، معجؿ الؿصطؾحات العربقة يف الؾغة وإدب، بقروت، ( مجدي وهبة وكامؾ الؿفـ1)

 .151، ص1213مؽتبة لبـان،
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طؾك  "حؽايات"، ويطؾؼ لػظ (1)"تؼؾقد قديؿ، يتقخك البساصة والعربة

صابع الخقال الشعبل، وتدور معظؿ هذه  االؼصص الذي يتبدى فقف

يف لؼائفؿ مع  الحؽايات حقل رواية مغامرات اإلكسان أو الحققان

غريبة وطجقبة، وقائع طؾك تؾؽ الحؽايات ، وتـطقي لفةالغقلن أو أ

، ومعضلت مصطـعة، وهل كؾفا مـ قبقؾ وخزطبلت، وخرافات

 .(1)الخقال الؿضؾؾ

الحؽاية،  وتـطقي هذه الؿؿارسات طؾك أفعال تؼقم هبا طـاصر 

هل الػعؾ3 والػعؾ هق ما يؿارسف  (أرسطقلذلؽ فنن الحؽاية طـد )

أشخاص بنقامة طلقات فقؿا بقـفؿ يـسجقهنا وتـؿق هبؿ، فتتشابؽ 

تتؽّقن الحؽاية مـ مجؿقطة "وبذلؽ ، (1)وتـعؼد وفؼ مـطؼ خاص هبا

إحداث التل تؼع، أو التل يؼقم هبا أشخاص تربط يف ما بقـفؿ 

. فالحؽاية (3) "طلقات، وتحّػزهؿ حقافز وتدفعفؿ إلك فعؾ ما يػعؾقن

                                                           

( سعقد طؾقش، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة الؿعاصرة، بقروت، دار الؽتاب الؾبـاين 1)

 .31، ص1215العربل، 

 .111( محؿد طؾل أبق ريان، فؾسػة الجؿال وكشلت الػـقن الجؿقؾة، ص1)

يؿـك العقد، تؼـقات السرد الروائل يف ضقء الؿـفج البـققي، بقروت، دار الػارابل،  (1)

 .31، ص 1111

 .31الؿرجع السابؼ، ص  (3)
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هقؽؾ، بـقة مركبة، معؼدة، يؿؽـ تػؽقؽفا واستـباط العلقات التل 

 .(1)تربط بقـ مختؾػ وضائػفا يف مسار قصصل معّقـ

أما الحؽاية الشعبقة، فنهنا تركقب وصػل، وقد سبؼ الحديث  

نهنا كسبة إلك الشعب، ف (الشعبقة)طـ الجزء إول وهق الحؽاية، أما 

 مـ َشْعب مصدر"والؿػردة 
ّ

فلن ، ويؼال: شققع واكتشار :صـاطل

عبتؼدير و: حظقة لدى الـّاس، ، أييتؿّتع بَشْعبِّقة كبقرة  الشَّ

 .(1)"ومحّبتفؿ

بقصػفا مصطؾحا  (الحؽاية الشعبقة)وبذلؽ يؿؽـ تعريػ 

ؿ صقر الشعقب وبطقٓتف شؽؾ سردي تؼؾقدي، يض"ًا بلهنا أدبق

 ومـ ثؿ ففل، (1)"بشتك مغامراهتا إخلققة والتعؾقؿقة وآجتؿاطقة،

ذاكرة شعبقة مجفقلة الؿملػ غالبا، وهل تـاقؾ شػقي، يف صقر "

                                                           

( سؿقر الؿرزوقل، وجؿقؾ شاكر، مدخؾ إلك كظرية الؼصة تحؾقل وتطبقؼا، بغداد، دار 1)

 .12، ص1211الشمون الثؼافقة العامة، 

م، 1111الؾغة العربقة الؿعاصرة، الؼاهرة، طالؿ الؽتب، ( أحؿد مختار طؿر، معجؿ 1)

1/113. 

 .31( سعقد طؾقش، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة الؿعاصرة، ص(1
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( وضقػة 11) شؿؾ الحؽاية الشعبقة طـد بروب، وتالتدويـ حالقًا

 .(1)"حؽائقة

خرافة أو سرد قصصل تضرب " :وتعرف الحؽاية كذلؽ بلّكفا

التؼؾقدية، خاصة يف  ، وتعد مـ ملثقراتفبجذورها يف أوساط شعب

الرتاث الشػاهل، ويعطل الؿصطؾح مدى واسعا مـ الؿقاد ابتداء مـ 

  .(1)"إساصقر السافرة إلك حؽايات الجان

ربؿا ٓ يختؾػ هذا التعريػ طـف يف الؿعاجؿ إجـبقة، فػل و

 الحؽاية تعّرف – كبقؾة إبراهقؿ :كؿا تـؼؾ الدكتقرة -الؿعاجؿ إلؿاكقة 

ـ صريؼ الرواية الشػقية يـتؼؾ ط ،بلهنا الخرب الذي يتصؾ بحدث قديؿ"

خر، أو هل خؾؼ حر لؾخقال الشعبل يـسجف حقل حقادث مـ جقؾ ٔ

أما يف الؿعاجؿ اإلكجؾقزية فتعّرف . (1)"مفؿة وشخقص ومقاقع تاريخقة

بلّكفا حؽاية يصدقفا الشعب بقصػفا حؼقؼة، وهل تتطقر مع العصقر "

                                                           

 .31ص سعقد طؾقش، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة الؿعاصرة،(1)

إبراهقؿ فتحل، معجؿ الؿصطؾحات إدبقة، تقكس، التعاضدية العؿالقة لؾطباطة،  ((1

 .131، ص1211

 .21كبقؾة إبراهقؿ، أشؽال التعبقر يف إدب الشعبل، الؼاهرة، دار هنضة مصر، ص( 1)
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و تختص بالحقادث التاريخقة الصرفة أ شػاهًا، كؿا أهنا قدوتتداولفا 

 .(1)"بإبطال الذيـ يصـعقن التاريخ

الحؽاية الشعبقة "ويتػؼ التعريػان مع التعريػات السابؼة مـ حقث إن  

قصة يـسجفا الخقال الشعبل حقل حدث مفؿ، وأن هذه الؼصة يستؿتع 

الشعب بروايتفا، وآستؿاع إلقفا إلك درجة أكف يستؼبؾفا جقل بعد جقؾ 

 .(1)"طـ صريؼ الرواية الشػقية

أهنا تؼؾقدية "مـفا ولؾحؽاية الشعبقة مؼقمات تـفض طؾقفا، 

تغؾب طؾقفا صػة آكتؼال الؿباشر مـ شخص إلك آخر طـ صريؼ 

الرتديد أو اإلكشاد أو الرواية، وهل يف معظؿفا مجفقلة الؿملػ، 

وإصؾ فقفا أهنا شػاهقة، وقد يقجد مـ يدوهنا يف بقئة أو طصر، وهذا 

. (1)"قماتفالجـس إدبل شائع يف العالؿ كؾف، يؽاد يتؿاثؾ يف صػاتف ومؼ

وبذلؽ تتؿقز طـ الؼصة والرواية يف الػـققـ الؿعروفقـ يف العصر 

                                                           

 .21ص كبقؾة إبراهقؿ، أشؽال التعبقر يف إدب الشعبل، الؼاهرة، دار هنضة مصر، (1)

 .21( الؿرجع السابؼ، ص1)

، ، بقروتمعجؿ الؿصطؾحات العربقة يف الؾغة وإدب مجدي وهبة وكامؾ الؿفـدس، (1)

 .151ص
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قادمة مـ الزمـ الؼديؿ، وتعرب طـ روح الشعقب "الحديث، حقث إهنا 

والؿجؿقطات البشرية التل أكتجتفا، حتك ولق كسبت إلك شخص 

عروفتقـ حالقا، والؾتقـ محدد، طؾك طؽس الؼصة الؼصقرة والرواية الؿ

 .(1)"تؿاما طـ واقع وخقال الشخص الذي يؽتبفا، دون غقره تعربان

حؽاية  :ومؿا سبؼ يؿؽــا تعريػ الحؽاية الشػقية الؿفرية بلهنا

خقالقة حقل أحداث تؿس الؿجتؿع الؿفري يف الؿاضل، ُتروى هذه 

إحداث مع إضافات وتغققرات بسقطة مـ جقؾ إلك جقؾ شػفقا، مع 

 ائؾة، وُتتؾؼك بشغػ مـ الجؿفقر. أحاديث السؿر واجتؿاع الع

يف الؿعاجؿ الؾغقية بقاقع ُأسطقري غقبل،  قت(يِ زْ حِ ترتبط مادة )

 :وتحّزى الّتحّزي: التؽّفـ، وحزى حزيًا": فػل لسان العرب مثل كجد

  تؽّفـ، قال رؤبة:

 فقـا، وٓ ققل العدى ذو إزِّ        ٓ يلخــــذ التلفقـــــؽ والتحـــّزي

                                                           

دمشؼ، مجؾة ( رامل شريؿ، سقرة سقػ بـ ذي يزن: ما هق الخقال؟ وما هل الحؼقؼة؟ 1)

 .33م، ص1111الؿققػ إدبل، 
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، الذي يـظر يف إطضاء ويف خقلن القجف يتؽفـ والحازي:

أقؾ طؾؿا مـ الطارق، والطارق يؽاد أن يؽقن كاهـا، والحازي  وهق

يؼقل بظـ وخقف، والعائػ العالؿ بإمقر، وٓ يستعاف إٓ مـ طؾؿ 

 ،وجرب وطرف، والعراف الذي يشؿ إرض فقعرف مقاقع الؿقاه

دواء الذي بػلن كذا وكذا، ورجؾ طراف  :ويؼقل ،ويعرف بلي بؾد هق

الؽاهـ،  :الحازي :وقال الؾقث. وطائػ وطـده طرافة وطقافة بإمقر

  :وأكشد حزا يحزو ويحزي ويتحزى3

 صرقا ومـ تحزى طاصسا أو

 :وقال

 (1)دوصارقة يف صرقفا لؿ تسد  وحــــازيٍة مؾبــــقكٍة ومـجسِ 

تدور حقل  لؾؼارئ أن الؿادة الؾغقية لؽؾؿة )حزا(مؿا سبؼ يتبقـ و 

خدمت يف الُعرف الشعبل هبذا الؿعـك، فػل است التخؿقـ والتققع، وقد

، "....حزه حزه لقك"حاجل: ن طؾك سبقؾ إلغاز وإالؿفرية يؼقلق

 تققع حؾ هذا الؾغز، كؿا تستخدم الؾػظة يف معـك الحؽاية. :أي

                                                           

 .13/133( يـظر: ابـ مـظقر، لسان العرب،1)
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ترد هبذيـ الؿعـققـ وتجؿع طؾك  الشعبقة الخؾقجقةويف أداب 

كــ  الحزاوي(( : غـقؿة الػفد طـالدكتقرة، وقد تحدثت (حزاوي)

 ،رسخت يف أذهان الصغار ،قصص شعبقة قصقرة مـ الرتاث الؽقيتل"

وتـقطت مقضقطاهتا ما بقـ قصص  ،واكتؼؾت مـ جقؾ إلك آخر

 .(1)"تقجقفقة وأخرى مسؾقة لؾرتفقف

زالت تؼال  التل كاكت وما الػفد أن )الحزاوي(وأوضحت 

هل إما طـ شخصقات خقالقة يغؾب طؾقفا صابع  ،وتتـاقؾفا إجقال

أو قصص واقعقة حدثت يف الؿجتؿع الؽقيتل وتـاقؾفا  ،الخرافات

فلصبحت مع مرور الققت قصصا مـ الؿقروث الشعبل هتدف  ،الـاس

القد الؼديؿة إصقؾة والؿحافظة طؾك التؼ، الك أخذ العظة والعربة

( التل كاكت تروى لألصػال تـتفل الحزاوي)والؼقؿ والؿبادئ، وأغؾب 

 .(1)اكتصار الخقر طؾك الشرب

أّن  : أكقسة أحؿد فخروالدكتقرة أما يف البحريـ فتذكر

مػردها حزاة أو حزية، وهل مشتؼة مـ الحزو، أو التؽفـ  (الحزاوي)

                                                           

الحزاية.. قصة شعبقة كقيتقة قصقرة ارتبطت بذاكرة إجقال، مققع إكباء، الجؿعة ( 1)

 م11/1/1113

 السابؼ.( الؿرجع 1)
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هق الذي يحزر إشقاء ويؼدر إمقر بظـف،  :أو التخؿقـ، والحازي

مـ  (الحزاية)ويعـل أيضا مـ يحقز أو يستحقذ طؾك السامع، وتعد 

غؾب طؾك أسؾقهبا صابع دب الشعبل يف الخؾقج العربل، ويفـقن إ

القطظ واإلرشاد غقر الؿباشريـ، وهتدف إلك غرس الخقر يف كػقس 

 .(1)وبث روح إمؾ والحب فقفؿ ،أخريـ

  

                                                           

( رضا طبد الحؽقؿ رضقان، حزاوي بحريـقة.. حؽايات مـ الرتاث، الؿجؾة العربقة، 1)

 .113، ص1113، 531العدد 
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الخطاب الخطاب إدبل وخصقصا  مـاهج تحؾقؾتعددت 

الذي كشل طؾك يد  البـققيالؿـفج هج االؿـ ذهه السردي، ولعؾ مـ أهؿ

ل مجاالذي امتد دوره إلك  (1)(اكد دي سقسقرـي)فردالعالؿ الؾغقي 

 خصقصا الحؽايات. و دراسة الـصقص الشعبقة

 يف دراسة الرتاث الشعبل الؼصصل قيقـالؿـفج الب دور برزقد وهذا 

بتسؿقات " الذيـ استبدلقا هذه التسؿقة بــ (1)طـد رواد الؿدرسة الشؽؾقة

أخرى مثؾ الؿـفج الصريف يف الدراسات إدبقة، وقد كان )بروب( 

فالصرف يف معـاه . (1)"أشدهؿ تؿسؽا هبذه التسؿقة إخقرة

                                                           

 ( هق ممسس طؾؿ الؾغة الحديث.1)

( مـ أهؿ الحركات الؾساكقة وإدبقة يف بداية الؼرن العشريـ، وتضؿ طددا مـ العؾؿاء 1)

م، ومجؿقطة ساكت بقرت 1215سـة  والباحثقـ، مثؾ: حؾؼة مقسؽق التل تلسست

م، وكان مـ بقـ أطضائفا فقؽتقر 1211التل تلسست سـة  opayazسبقرغ، وأوباياز

شؽؾقفسؽل، وفلديؿقر بروب، ورومان جابسقن .. وازدهر الشؽلكققن حتك سـة 

م، واكشغؾقا بشؽؾ مفؿ بإدب وخصقصا الشعر والشؽؾ، مستؾفؿقـ أفؽار 1211

)ويؾز،  حقل بـقة الؾغة، وبإفؽار الجؿالقة لؾحركة الرمزية. فرديـاكد دي سقسقر

 (113، صػحة 1113

 .31م، ص1221،  ( صلح فضؾ، الـظرية البـائقة يف الـؼد إدبل1)
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(Morphology،العام )  الؿعـك البققلقجل لدراسة أشؽال إشقاء

( اكطلقا مـ العؿؾ الرائد Narratologyالؿعروفة يف طؾؿ السرد)

كشر كتابا حقل وقد  ،(1)1211ديؿقر بروب يف لؾّشؽلين الروسل فل

أشؽال متـ حؽايات الجـ الروسقة، ملحظا كقػ أن آختلفات يف 

ـقطات لـػس الحبؽة التل يف القاقع ت العؿؾ بقـ كؾ حؽاية هلحبؽة 

 .functions(1) تسؿك طـاصرها إساسقة بالقضائػ

                                                           

م( يف مديـة 1231أغسطس  11 -م1125إبريؾ  13( ولد فلدمقر ياكقفؾػقس بروب )1)

حؼ بجامعة برتو قراد )لقـقـؼراد( يف بقرت سبقرج مـ طائؾة تـحدر مـ أصقل ألؿاكقة، والت

م، وتخّرج فقفا بعد خؿس سـقات يف طؾؿ فؼف الؾغة إلؿاكقة والروسقة 1211سـة 

والؾغة الروسقة، وطؿؾ بالتدريس يف الؿدارس الثاكقية كؿدرس لفاتقـ الؾغتقـ، كؿا 

اد، طؿؾ بعد ذلؽ ولػرتة قصقرة مدرسا لـػس الؾغتقـ يف طدة معاهد فـقة يف لقـقـؼر

متعاوكا يف كػس الققت مع الؽثقر مـ مراكز البحث العؾؿل كلكاديؿقة العؾقم، 

م اكضؿ إلك هقئة 1211والجؿعقة الجغرافقة الروسقة، ومعفد تاريخ الػـ. ويف طام 

(، وحاضر يف كػس الققت يف ألؿاكقة –التدريس بؼسؿ تاريخ فؼف الؾغات ) الروماكق 

كز بروب طؾك الػقلؽؾقر، ودافع طـ أصروحتف م ر1211شعبة الػقلؽؾقر. وبعد طام 

م، وكاكت بعـقان ) أصؾ الحؽاية الخرافقة 1211لـقؾ الدكتقراه يف العؾقم يف طام 

gensis11-15( . يـظر: مقرفقلقجقة الحؽايات الخرافقة، ص. 

 .353ويؾز، معجؿ إسؾقبقات، ص( كايت 1)
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دراسة إشؽال.. وتعـل يف طؾؿ "ويدل مصطؾح مقرفقلقجقا طؾك 

لقتفا ببعضفا  البعض الـبات دراسة إجزاء الؿؽقكة لؾـبات وط

 ، مجال "، وٓ شؽ أن (1)"ة الـباتـقبؿعـك آخر دراسة بوبالؽؾِّ

الشعبقة الػقلؽؾقرية يعترب مـ أخصب الؿجآت لدراسة الروايات 

إشؽال، ووضع الؼقاكقـ التل تحؽؿ بـقتفا بدقة ترقك إلك مستقى 

 .(1)"صرف التؽقيـات العضقية

والحؽاية الشعبقة التل كحـ بصدد دراستفا طؾك هذا إساس، 

تحؿؾ يف تـبع ققؿتفا الػـقة مـ صؾتفا الؿباشرة ببـقة الؿجتؿع، ففل 

الـقاة الؿجتؿعقة لؾصراع بقـ أفراد الؿجتؿع،  صّقاهتا ما يؿؽـ أن كسؿقف

وربؿا طؾك مستقى إسرة القاحدة، يف فرتة زمـقة غقر محددة مـ 

الؿاضل، ومع ذلؽ ٓ يؿؽـ أخذ أحداثفا بقصػفا صقرة واقعقة 

الحؽايات الشعبقة ٓ يؿؽـ أن "وثائؼقة طـ سؾقكقات الؿجتؿع3 ٕن 

ؾعادات القاقعقة، بؾ إهنا تؽتسب فعالقتفا بؼدر ما تبعد تعد اكعؽاسا ل

طـ مققػ الراوي والؿستؿع معا، ٕن بقاطث ومقضقطات الؼصص 

                                                           

 .31، ص1212الـادي الثؼايف، جدة، جقة الحؽاية الخرافقة، قفلديؿقر بروب، مقرفقل (1)

 .11( صلح فضؾ، الـظرية البـائقة يف الـؼد إدبل، ص1)
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ر ، أو تشقالغرائب العجقبة وطالؿفا السحري الشعبل إما أن تعقد إلك

  .(1)"لشعبإلك فؾذات مغرقة يف الؼدم مـ ثؼافة ا

طؾك قراءة بـقتفا  تشؽقؾ الحافزيسفؿ كقطا ما يف  ٓ شؽ أن هذا إمرو

 ،إساسقة التل تعؽس تحرك الشخصقات ودوافعفا كحق الحدث

مـ الؿؿؽـ فحص أشؽال الحؽاية التل ستؽقن مطابؼة "حقث إكف 

، ومـ غقر شؽ أن الرتاث (1)"تؿامًا لؿقرفقلقجقا التؽقيـات العضقية

داث، الشػقي يعد مستقدطا لذاكرة الؿجتؿع، وأفؽاره وتػسقره لألح

تػؼ مع ما بقـت كتائج دراسات سابؼة لؾحؽايات مـ أن يولعؾ هذا ما 

الرتاث الشػفل ٓ يعؽس العادات الؿعاصرة، بؾ يعترب صدى لعادات "

 .(1)"قديؿة

تجدر اإلشارة يف هذا الصدد إلك أّن الباحثقـ يصـػقن الحؽايات  

 الشعبقة إلك ثلثة أصـاف: حؽايات العجائب، وحؽايات العادات،

وحؽايات الحققاكات، وقد تتداخؾ بعض هذه إكقاع يف بعض بحسب 

                                                           

 .11ة البـائقة يف الـؼد إدبل، صصلح فضؾ، الـظري (1)

 .31جقة الحؽاية الخرافقة، صقفلديؿقر بروب، مقرفقل( 1) 

 .33( صلح فضؾ، الـظرية البـائقة يف الـؼد إدبل، ص1)
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ـفج بروب يف التحؾقؾ يـصرف إلك الؿقضقع وإحداث، لذلؽ فنن م

بـقة الحؽاية كػسفا، ٓ ما يدخؾ يف تؽقيـفا مـ طـاصر3 لذلؽ ٓ مػر "

مـ دراسة البـقة بحقث يؽقن التصـقػ ترجؿة لـظام مـ الرمقز 

 .(1)"بؼقة العؾقم الشؽؾقة كؿا كرى يف

إن الؿتتبع ٕحداث الحؽايات بصػة طامة، يجد أن يف كؾ حؽاية ققؿا 

ثابتة وأخرى متغقرة: أما ما يتغقر ففق إسؿاء وإوصاف التل تتسؿ هبا 

يتغقر هق أطؿالفا، أو بعبارة أدق وضائػفا، لذلؽ  الشخصقات، وما ٓ

إطؿال إلك شخصقات يؿؽــا أن كستـتج أن الحؽاية كثقرا ما تـسب 

مختؾػة، وأن الؿعقار الدققؼ هق دراستفا اكطلقا مـ وضائػ 

 يف مختؾػ  الحؽايات.( 1)الشخصقات باطتبارها ققؿا ثابتة متؽررة

 

  

                                                           

 .11صصلح فضؾ، الـظرية البـائقة يف الـؼد إدبل،  (1)

 .11( الؿرجع السابؼ، ص1)
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يؼقل ابـ  يف الؾغة مشتؼة مـ الجذر الؾغقي )وضػ(،القضقػة 

وضّػت  :طؾك تؼدير شلء، ُيؼالالقاو والظاء والػاء: كؾؿة تدلُّ " فارس:

ـٍ شقئًا مـ رزق أو صعام إصؾ الؾغقي ف (1)"لف، إذا قّدرت لف كؾ حق

وّضػ الشلء طؾك كػسف، ووّضػف ". ومـف الؿؾزم إلك التؼديرإذن يشقر 

ذ مػفقم ِخ ولعؾ مـ هذا الؿعـك الؾغقي أُ . (1)"تقضقػًا: ألزمفا إياه

ًٓ ثابتة ٓزمة إذ القضقػة تشؽؾ وضائػ الحؽاية محاور " بقصػفا أفعا

 .(1)"أساسقة فقفا، وهل طـاصر يـبـل طؾقفا سقر إحداث

يؿؽـ تعريػ القضقػة بلهنا الحدث الذي تؼقم بف " واصطلحا:

يعترب الحدث و، (3) شخصقة ما مـ حقث دٓلتف يف التطقر العام لؾحؽاية

وضقػة ما دام رهقـ سؾسؾة إحداث السابؼة التل تربره، ومـ إحداث 

                                                           

 .1/111م، 1232أحؿد بـ فارس، معجؿ مؼايقس الؾغة، بقروت، دار الػؽر،  (1)

 .2/151( ابـ مـظقر، لسان العرب،1)

 .131صفلديؿقر بروب، مقرفقلقجقة الحؽاية الخرافقة،  (1)

 .11البـائقة يف الـؼد إدبل، ص( صلح فضؾ، الـظرية 3)



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

وترد هذه القحدات ، (1)"وتـدرج هذه القحدات تل تـتج طـفاللحؼة ال

يف سقاق البـقة الؽربى والؽؾقة لؾـص، تؽقن وضقػتفا هل العؿؾ طؾك 

القضقػة م بتؿاسؽ البـقة، سقاء بخؾؼ آكسجام بقـ العـاصر، أم بالؼقا

 .(1)الخلفقة الؿـتجة لؾؿعـك

ما دد مـ الحؽايات الؿدروسة )تؿّؽـ بروب بػضؾ ط"هذا وقد 

يـاهز الؿائة( مـ استـتاج ما سّؿاه بالؿثال القضائػل3 وهق البـقة الشؽؾقة 

القاحدة التل تقّلد هذا العدد غقر الؿحدود مـ الحؽايات ذات 

ذا ُيعتؼد أن تتابع القضائػ يف فل، (1)"الرتاكقب وإشؽال الؿختؾػة

بالضرورة أن تحتقي  ٓ يعـلالحؽاية يخضع لـظام ثابت، غقر أن ذلؽ 

بعض القضائػ ٓ تخؾ الحؽاية طؾك جؿقع القضائػ، كؿا أن غقبة 

تل تشؿؾ القضائػ وطؾك هذا يؿؽــا أن كجؿع الحؽايات ال بالـظام،

طؾك  ٓ يعتؿد حقـئذ اصة صبؼا لتصـقٍػ كػسفا يف أكؿاط خ

                                                           

سؿقر الؿرزوقل وجؿقؾ شاكر، مدخؾ إلك كظرية الؼصة تحؾقل وتطبقؼا، بغداد، دار  (1)

 .11، ص1211الشمون الثؼافقة، 

طؿر طقلن، يف مـاهج تحؾقؾ الخطاب السردي، دمشؼ، اتحاد الؽتاب العرب، ( 1)

 .11، ص1111

 .11كظرية الؼصة تحؾقل وتطبقؼا، ص( سؿقر مرزوق وجؿقؾ شاكر، مدخؾ إلك 1)
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ة قالؿقضقطات، وٓ طؾك الرمقز الؿبفؿة، إكؿا طؾك الخصائص البـائ

 .(1)"لؽؾ حؽاية

 ولذلؽ حّدد )بروب( الصقاغة العامة لؿـفجف وفؼ محاور أربعة هل:

وهل وضائػ الشخصقات طؾك تـقطفا، بؿعـك  العـاصر الثابتة: -1

أو  ،أن الخرافة متؽقكة بشؽؾ أساس مـ مجؿقطة وضائػ

القضائػ هل الؿؽقن إساس الذي يصقغ  بتعبقر آخر أن

 شؽؾ الخرافة الـفائل.

وب أن تتابع طدد القضائػ يف الخرافة محدود، ويعتؼد بر -1

الحرية فقف العـاصر يف الخرافة يخضع لؼاكقن صارم، و

 محدودة.

تخضع ٕشؽال  ، وٓقضائػ يف الخرافة متشابف دائؿاالتتابع  -1

وهذا التشابف ٓ يعـل أن تتقفر كؾ خرافة  ،التصـع والتحريػ

 طؾك كؾ القضائػ.

إن الخرافة العجقبة تـتؿل إلك كػس الـؿط، فثؿة تشابف يف  -3

، أما القضائػ التل (1)مـطؼقة البـاء فقؿا يخص ترتقب القضائػ
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 .23محؿد قاسؿ كعؿة، التحؾقؾ القضائػل لؾحؽاية الشعبقة كقتشقـ كؿقذجا، ص (1)
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ففل إحدى  روب مـ الحؽاية الخرافقة الروسقةستخرجفا با

 وضقػة طؾك الـحق التالل: وثلثقن

 .eioignement رحقؾ  -

 .interdictionمـع  -

 .transgressionخرق  -

رشادات ) وضقػة استخبار: يحاول الؿعتدي الحصقل طؾك إ -

interrogation). 

يتحصؾ الؿعتدي طؾك إرشادات حقل ضحقتف )وضقػة  -

 .(informationاّصلع 

يحاول الؿعتدي خداع ضحقتف لؾتؿؽـ مـفا أو مـ أملكفا  -

 .(tromperis)وضقػة خداع 

وضقػة تقاصئ الضحقة فتعقـ طدوها رغؿا طـفا ) خدعتُ  -

 .(compliciteinvolotaireطػقي 

وضقػة أفراد العائؾة أو يؾحؼ بف أذى ) الؿعتدي بلحد ضرّ يُ  -

 .(méfaitإساءة 
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ويتجف إلك البطؾ بطؾب أو بلمر ويقفد أو  ،يػشل خرب اإلساءة -

أو تػقيض  mediationوضقػة وساصة لف بالذهاب ) يسؿح

mandement). 

وضقػة بداية طؾ الؼقام بالبحث أو يعزم طؾقف )يؼبؾ البطؾ الػا -

 .(début de l'actioncontrire الػعؾ الؿضاد :

 .(departوضقػة آكطلق يغادر البطؾ مسؽـف ) -

يتعرض البطؾ ٓختبار يرد يف شؽؾ مجؿقطة مـ إسئؾة أو  -

تؽسبف هجقم يعّده لتؼبؾ أداة سحرية أو وسقؾة أو معرفة 

كجاز ( التل يؼتضقفا الػعؾ أو اإلcompetenceالؽػاءة )

(performances). 

وضقػة رد فعؾ البطؾ يرد البطؾ طؾك مبادرة الؿاكح ) -

réaction du héros). 

وضقػة تسؾؿ إداة السحرية تحت تصرف البطؾ )تقضع  -

 (.receptionl'auxiliairemagiqueإداة السحرية : 

 لك أقرب مؽان تقجد فقف ضالتف.يـؼؾ البطؾ أو يؼاد إ -
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وضقػة صراع يخقض البطؾ صراطا ضد الؿعتدي ) -

combal.) 

 .(marque: يحؿؾ البطؾ طلمة )وضقػة طلمة -

  .(victoireوضقػة اكتصار يـتصر البطؾ طؾك الؿعتدي ) -

: اإلساءة وضقػة تؼقيؿيؼّقم البطؾ إساءة البداية ) -

reparation). 

 (.retour: أو الرجقع وضقػة العقدة)يعقد البطؾ  -

 .(poursuiteوضقػة مطاردة تتؿ مطاردة البطؾ ) -

 .(secoursسعاف البطؾ بالـجدة )يتؿ إ -

 :لك مسؽـف )وضقػة القصقل خػقةيصؾ البطؾ خػقة إ -

incognitoarrivée.) 

وضقػة مطالبات )قرار مطالبات كاذبة يريد بطؾ مزيػ إ -

 (.pretentions mensongère :كاذبة

  .طؾ طؿؾ صعبيعرض طؾك الب -

  .كجاز العؿؾإ -

 (.reconnaissance duhéros) التعرف طؾك البطؾ -
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 يـزع الؼـاع طـ الؿعتدي أو البطؾ الؿزيػ -

(démasquél'agresseurest faux hérosouLe.) 

وضقػة تجؾل يظفر البطؾ يف شؽؾ جديد ) -

transflguration). 

 .(punitionزيػ )وضقػة طؼاب ؿيعاقب البطؾ ال -

 .marriage) (1) )يتزوج البطؾ ويرتؼل طرش الؿؾؽ  -

يف جؿقع الحؽايات الشعبقة أو الخرافقة، "تتقزع هذه القضائػ و

وتظفر متسؾسؾة ومتشاهبة بصقرة مؾحقضة يف جؿقع حؽايات العالؿ، 

غقر أهنا ترد حسب إمؽاكقات غقر محدودة العدد، فؼط تسؼط بعض 

تضقػ، ولؽـ ٓ يخؾق الـظام  القضائػ يف حؽاية ما بقـؿا حؽاية أخرى

 .(1)الداخؾل لؾحؽاية، حقث تؽقن القضائػ مرتابطة فقؿا بقـفا

وترجع هذه القضائػ إلك أفعال الشخصقات يف متـ الـص  

قد برهـت الدراسات الـؼدية أكف لؽل كحدد طدد القضائػ "فـ ،الحؽائل
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حػـاوي، مقرفقلقجقة الحؽاية الشعبقة، الجزائر، جامعة أكؾل سعاد شللل وأمقـة  (1)

 .11. ص 1111محـد الحاج، 
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بقعتفا طؾقـا أن هنتؿ أوٓ بؿا تػعؾف الشخصقات ٓ بط ،وققاطد تؽرارها

وكقػقة أدائفا أو غقر ذلؽ مـ العـاصر الثاكقية، فقضائػ الشخصقات 

حدها التل تصؾح ووهل  ،ؽايةهل التل تؿثؾ إجزاء الؿؽقكة لؾح

 .(1)"أساسا لؾتصـقػ

ؾ تتطؾب الحؽاية وجقد كؾ ـا سمال قد يطرح يف الذهـ: هوه 

هذا العدد مـ القضائػ؟ وهؾ حقـ تغقب بعض القضائػ يختؾ البـاء 

 الحؽائل؟

يخضع لـظام ثابت، "يف القاقع إن تتابع القضائػ يف الحؽاية 

وأن أية حؽاية ٓ تحتقي بالضرورة طؾك جؿقع القضائػ، ولؽـ هذا ٓ 

 ػ ٓ تخؾض القضائفغقبة بع يمثر بحال طؾك ققاكقـ تتابعفا،

 ويطؾؼ طؾك الـص الذي يتضؿـ جؿقع القضائػ الحادية، (1)"بالـظام

 والثلثقـ بالـص الؿثالل طـد دارسل الحؽايات الشعبقة.
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 الحؽاية، والتل تتؽرر ويجؿع وبالـظر إلك أفعال الشخصقات يف

 -صرف أو السؾقك الذي تؼقم الشخصقة أي الت -بقـفا كػس الرابط 

 :هل جؿقطاتتـؼسؿ القضائػ إلك م

 : وضائػ تتعؾؼ بالبطؾ.إولك

 والشخصقات الؿساطدة. ؼ بإطداء: وضائػ تتعؾالثاكقة

 الثالثة: وضائػ تتعؾؼ بالغاية أو هدف الشخصقة.

وقد حدد  ن فعؾ الشخصقة تدور حقلف القضائػ.ومعـك ذلؽ أ

 دوائر أفعال مقزطة طؾك بروب بـاء طؾك أكؿاط الشخصقات يف الحؽاية

 :(1)الـحق أيت

 وتتضؿـ وضقػة الشر، الصراع ، الؿطاردة.  :دائرة فعؾ الشرير -1

، تزويد البطؾ بقسقط اسحري اوتشؿؾ وسقط دائرة فعؾ الؿاكح: -1

 سحري.

الؼضاء  ،دائرة فعؾ الؿساطد: وتشؿؾ التغققر الؿؽاين لؾبطؾ -1

  .، الـجاة مـ الؿطاردةطؾك سقء الطالع أو الػؼد
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 :ووالداها( وتشؿؾالؿقرة ب فقفا )دائرة الشخصقة الؿرغق -3

، طذاب شرير التعرف ، آفتضاح، وضع وسؿتعققـ مفام صعبة

 ثان، الزواج.

  : وتشؿؾ اإلرسال.الؿرسؾ -5

وتشؿؾ الؿغادرة مـ أجؾ البحث، ردة فعؾ الؿاكح،  :البطؾ -1

حػؾ الزفاف، والقضقػة إولك تؿقز البطؾ الباحث، ويمدي 

 البطؾ الضحقة بؼقة القضائػ.

البطؾ الؿزيػ: وتتعؾؼ بف القضائػ التالقة: آكطلق مـ أجؾ  -3

ت ادطاءؾك الؿطالب، شروط الؿرسؾ، االبحث، رد فعؾ ط

 . (1)كاذبة

فالػعؾ الحؽائل مقزع بقـ سبعة شخقص تـفض بالقضائػ، 

وطرب تحديد القضائػ وتصـقػفا يتبقـ لـا أن الحؽاية الشعبقة ترتكب 

 :هل (1) مـ ثلث اختبارات

 اختبار ترشقحل يدور حقل الػاطؾ الؿاكح. -1
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 اختبار رئقسل يحصؾ فقف الصراع الػاصؾ. -1

 البطؾ الحؼقؼل ومؽافلتف. اختبار تؿجقدي ُيعرف فقف -1

ا أن مبدأ آختقار قار وثابت يف كؾ الحؽاية ـّوقد سبؼ أن بقّ 

الشعبقة التل تربط التغققر الجقهري بالطاقة الؽامـة أو الؼدرة والطاقة 

 .(1)الحادثة أو آكجاز

جل يتجف قومـ خلل هذا العرض يتبقـ لـا أن الؿـفج الؿقرفقل

إلك التحؾقؾ الشؽؾل لؾحؽاية، أي بـقتفا الداخؾقة، والـظر إلك طلقاهتا 

 وترابطفا.
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أمقر: غجـقت هايتؿقت وسف رحقؿت رحقؿت هّؿس 

وب بقس ويفديح اجلقلكقت، تؽقن هال خقؾس وحرمتف، خقؾس ي

جقز تبغضس وتبقد لقس ٓ مـ ضّجع، لؽـ أ يقمر هقس ترحقؼبقس و

حؿش هتؼر شل  :كؾ يقم هال غجس.. ت هنقر صقت امروت هقس

 كراي هارون .. هؼروت شقس لقلكقت .. ت اس بره مغراب بر

حقصر وكقب برك ريؼب  :جقز امروت هؾقلكقتأتقرودن هضجا .. 

 هخرجف.

اس وكبقت برك ريؼب تغقلؼ مـ حقصر .. ققد هتقرا لقس 

وغطقت ريؼب بصقير .. وردوت هضجا .. اس وصؾقت  ،محقر

ودك ٓ.. حزون خقالس  :شخربيس غجس مـ لقلكقت .. أمروت

 وغؾققؿ مـس بؽال مؽقكا كسقمس ٓ.

وديفديؿ  ..كؾ ديضحّقؿت باد وقت وكقب ايضحك .. وهابق 

برك ريؼقب ..  قسشيسحقط خقؾس ضقاحل.. ولقلكقت وح تققي ..

 تغـقـ ..
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 قصات ..بريؽ روقاب ... لسف بعضقض ولق بق  لقلكقت

خقؾس هايؿا غـقي مـ راحؼ  .. حقلقف ٓ هاويؾ ،  يققمر 

هف هؿؽ شل ٓ ..هاخر يشصقكت  :تقمر ؟هحرمتف .. هؿش شل

امقد وطقسك قى سقى .. وأجقز تقمر هحبقكسا مفيحقم لفؿا س

ح هضران  كحاجؿ وغـقؿ .. تحؿف لفؿا ٓ .. هاخر يقتــ لقفؿ ويفقي

ا غـقي مؽقكف مـ راحؼ. يلشقش سريفؿ .. ت ون رد وتخقلقل يفقم

، .. حقول يحقم لدا د مـفقه.. .. ت اس شـصقت لصقت سقى سقى

مقر دومف صقت  مـفال ريؼب دلقلكقت .. صاق لحبـقها  وهاوحايؿ أ

هال ريؼب اس وصؾؿ غروب صقتس .. هقزيؿ صقير وخريجؿ 

تقوت ضغديدس ضاط  لقلكقت .. كسقمس بر شدوت وجدريت بر

هقحؿ هتؿ ربتقت دشخقف دهايبقت .. وكال  :.. خقؾس امقر هؼؾقان

دفدور مفػؼس تف .. بؼقضؿ قؾقان .. فدور مفامقد .. وتخػ وشف 

شقت لقلكقت .. ردم ، أربتقت هقققس صار ضغديدس .. ويؼا بخقر

 بقس هضجا .. 
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ديت دا ارسف .. ققد باد وقت جفقؿ مفامقد يحقم لقلؿ أ ت

خر ار يغقد .. ويػقؼؿ لقلكقت طقسك هضران .. ت باد وقت كقكا  ها

 مفامقد مـ سػقر ..

مقت ..  مقرم هف لقلكقت بر متقت .. وخقؾس براس ويصؾ أ

مقؾؿ ختؿ مفامقد وصقر صار ققبر دلقلكقت وأولقف قبقرهؿ .. حزون 

حقبـ حجارتـ رور صار قربس .. ون ويصؾ حؾؽؿف تؼ.. وكؾ يقم يفؼ

 تغـقـ: 

مفامقد و مفامقد  دار هابق ديبقدم بقك .. كبقسؿ هقك حريف 

 ؟غجـقتـ تامرن هقشـيحقلسـ ٓ مفامقد .. يصقق لقسـ: أ لؽبقش

د يؾحؼسـ ٓ ت هنقر صقت ه .. وآ.. تقققفـ مـف وهتقيحـ مـ صقر

س شخربيس هرجقت آ هقحقه سريسـ .. ت لحاق صقت مـسـ ..

 .ر طقسك هضران ت آر أجقز برفؼتس آر حقّ : لقلكقت آمروت هفأ ،لقف

ف .. وهؼرور هابقت د أجقز رد مفامقد هبقت فقسا وضقبط شؽقّ 

، آد وكؿف يخقرج طقسك د لفرجقت ٓ يػرر حرس.. تغقبره بف آ

 ن .. ققد لبديف بشؽل ..فرور حره .. هضرا

 وضقبط لقلكقت .. وهارووس بقس ..
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تعقش مع  ال أن هـاك بـتًا يتقؿة جؿقؾة اسؿفا )لقلكقت(يؼ

وتؽرهفا وتتؿـك أن ف تضؿر العداء لفا وزوجتف، وكاكت زوجت اخالف

بـت ذيتفا ٕن زوجفا حريص طؾك تصاب بؿؽروه، ولؽـفا ٓ تستطقع أ

ويف يقم مـ إيام، دطت العجقز الػتاة إلك  ،أختف.. ومرت إيام

، ومساطدهتا يف رطل إغـام، ولؿا أرادتا الخروج معفا إلك الؿرطك

قالت السقدة العجقز آكصراف والؼػقل إلك الخقام طـد الغروب، 

خؾت الػتاة، سدت كان قد دخؾ إلك غار.. فؾؿا د بضلن لؾػتاة: الحؼل

وهل تظـ أن الػتاة  ،وطادت العجقز إلك الخقؿة فؿ الغار بلحجار،

 سقف تؿقت.

، أدطت أهنا لؿ ترها ، بحث طـفا يف (لقلكقت)فؾؿا سللفا زوجفا طـ 

شديدا، ومرت إيام  كؾ مؽان، ولؽـف لؿ يجدها، حزن الشقخ حزكا

إضحك، وكان الـاس يتؼربقن بذبح إضاحل،  حتك أقبؾ طقد

 وطـدما كان الشقخ يذبح إضاحل، سؿع صقت غـاء مـ بعقد:

 لحؿ. ؾ الغار ... ٓ هل بعظؿ وٓ بؼطعةلقلكقت داخ
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، أحست العجقز اول الشقخ أن يركز طؾك مصدر الصقتح

بالؾعب بؼربف والتشقيش  وطقسك( مفامقد) بذلؽ، فؽاكت تلمر صبقاهنا

طؾقف، ولؽـف لؿا تقؼـ مـ الصقت ، فرح وحؿد اهلل، وركض بؿعقف 

ولديف إلك ذلؽ الغار.. فؾؿا وصؾقا ، أزاحقا الصخرة، فقجدوا 

ض والجقع، فلمر الشقخ صبقاكف والؿر ( قد أهنؽفا التعبلقلكقت)

بالركض وإحضار حؾقب الـاقة، وقال لفؿا: مـ وصؾ سريعا سلزوجف 

فقضع الشقخ  ، وأحضر الحؾقب،مفامقدإياها. ركض القلدان، فسبؼ 

 الرغقة طؾك وجففا فلفاقت، وطادت معفؿ إلك الحل.

ؿات الشقخ، ر وأراد أن يجؿع طدة الزواج، فساف (مفامقد)ثؿ  أن 

الذي تحبف وهق طقسك  جقز بتزويج الػتاة ٓبـفا الثاينلعقامت او

، فلخربوه وطـ خالفا لقلكقت سلل طـ مفامقدؾؿا طاد هضران.. ف

، وكان كؾ يقم يذهب إلك الؿؼربة، ويؼرأ مفامقدأهنؿا ماتا، هـا حزن 

 الؼرآن. فتليت فتقات تغـقـ:

 الـاس يؽذبقن طؾقؽ مفامقد يا مفامقد

 ...راف.ـــــــــــؽ روؤس الخــــــقا لـــــــدفـ
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فؽـ  مساك هبـ ..ػؼف ما تؼقل الػتقات ، ويحاول اإلفؽان ٓ ي

د الؼربيـ، جاءت يػؾتـ مـف.. ويف يقم مـ إيام وهق قاطد حزيـ طـ

قد ، وأّن لقلكقت فلخربتف الخرب الحؼقؼل الػتقات، فلمسؽ بنحداهـ،

 جت بعقسك هضران..وّ زُ 

إلك البقت واستؾ سقػف، ثؿ ذهب إلك بقت العجقز  مفامقدأسرع 

رأسف، وأخذ  فؼتؾفا، وحاول طقسك هضران أن يؼاتؾف ولؽـف قطع

 لقلكقت.. وتزوجفا..
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تسفؿ القضائػ بشؽؾ مباشر يف القققف طؾك صبقعة أحداث أي 

حؽاية، وذلؽ مـ خلل الـظر إلقفا بقصػفا مؼاصع وأجزاء، يسّؾؿ كؾ 

جزء لؾجزء الذي يؾقف، وقد استؼر هذا التحؾقؾ يف أدبقات دراسة 

يف سقاق تحؾقؾف لبـقة "الحؽاية وإسطقرة، فؾقػل سرتاوس يرى 

مقثؿ أو لؾخطاب إسطقري ) قكةإسطقرة أن القحدات الؿؽ

ة( ٓ تؽتسب دٓٓهتا إٓ أهنا مجؿقطة يف رزم متللػة مع مقثق وحدات

والطابع القضقػل لبعض مؼاصع الؼصة هق الذي  ،(1)"بعضفا البعض

يصـع القحدات، ومـ هـا جاء اسؿ القضائػ.. فؿـذ الشؽلكققـ 

كتعبقر طـ  الروس والقحدة تتللػ مـ كؾ مؼطع مـ الؼصة يؼدم كػسف

فنذا مثؾت وضقػة مـ هذه القضائػ فعل فنكـا كـتظر بعده ردة  ،(1)تعاكؼ ما

                                                           

روٓن بارت، التحؾقؾ البـققي السردي، الرباط، مـشقرات اتحاد كتاب الؿغرب،  (1)

 .11، ص1221

 .13( الؿرجع السابؼ، ص1)
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فعؾ، وإذا أشارت إلك حدث فنكـا كتققع أن يؽقن مؼدمة لحدث مؼابؾ، 

 .(1)"أو سؾقك ما يتؾقه

تبقـ لؾباحث يتتبع مؼاصع حؽاية مقضقع الدرس، ومـ خلل  

ل3 وهل طؾك الـحق مـ القضائػ بحسب الؿـفج الؿقرفقلقج اطدد

 أيت:

: غجـقت رحقؿت هايتؿقت وسف رحقؿت رحقؿت هّؿس أمقر

لقلكقت، تؽقن هال خقؾس وحرمتف، خقؾس يجاوب بقس ويفديح 

 بقس ويقمر هقس ترحقؼ ٓ مـ ضّجع .. 

 تشؽؾ هذه الؿؼطقطة القضائػ التالقة:

إولك )غقاب القالديـ الدرجة : وهق مـ Bالغقاب ويرمز لف  -

 .(بالقفاة

: مـع الخال لقلكقت مـ الخروج yمز لف ريتحذير البطؾ ، و -

 وآبتعاد طـ الؿـزل.

 

                                                           

 .13لن، يف مـاهج تحؾقؾ الخطاب السردي، ص( طؿر طق1)
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حؿش هتؼر شل كراي هارون ..  :مروت هقس.. ت هنقر صقت أ

تقرودن هضجا ..  هؼروت شقس لقلكقت .. ت اس بره مغراب بر

 وكقب برك ريؼب هخرجف. حقصر :مروت هؾقلكقتأجقز أ

اس وكبقت برك ريؼب تغقلؼ مـ حقصر .. ققد هتقرا لقس 

وت هضجا .. اس وصؾقت وغطقت ريؼب بصقير .. وردّ  ،حقرم

 شخربيس غجس مـ لقلكقت .. أمروت ودك ٓ!

 .(الخرق ) مخالػة التحذير: بذهاب لقلكقت خارج الؿـزل -

خداع ضحقتف لؾتؿؽـ مـفا أو مـ أملكفا حاول الؿعتدي  -

 (tromperis )وضقػة خداع

مطالبات كاذبة: تدطل السقدة العجقز أن الضلن دخؾ يف الغار  -

 وطؾك لقلكقت إخراجف.

 وضقػة تقاصئ طػقيالضحقة فتعقـ طدوها رغؿا طـفا ) تخدع -

compliciteinvolotaire). 
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 وضقػة إساءةأفراد العائؾة أو يؾحؼ بف أذى ) يضر الؿعتدي بلحد -

méfait)،  السقدة العجقز رأس الغار بحجر كبقر،تغؾؼ  ٓ

 تستطقع لقلكقت الخروج مـ الغار.

ويفديؿ  كؾ.. ت باد وقت وكقب ايضحك .. وهابق ديضحقؿ

 برك ريؼقب قسشخقؾس ديسحقط ضقاحل.. ولقلكقت وحتققي .. و

 .. تغـقـ ..

 قصات .. لقلكقت بريؽ روقاب ... لسف بعضقض ولق بق

يقمر ي مـ راحؼ  .. حقلقف ٓ هاويؾ،  غـق  ايفقم خقؾس

هاخر يشصقكت يحقم  هؿؽ شل ٓ .. :تقمر هف ؟هؿش شل :هحرمتف

  :امقد وطقسك هضرانقى سقى .. وأجقز تقمر هحبقكسا مفلفؿا س

خر يقتــ لقفؿ ويفقيح سريفؿ .. كحاجؿ وغـقؿ .. تحؿف لفؿا ٓ .. ها

غـقي مؽقكف مـ راحؼ. يلشقس يحقم لدا د  ات ون رد وتخقلقل يفقم

، .. حقول صقت ذومف .. ت اس شـصقت لصقت سقى سقى مـفقه

مقر دومف صقت  مـفال ريؼب دلقلكقت .. صاق لحبـقها  وهاوحايؿ أ
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اس وصؾؿ غروب صقتس .. هقزيؿ صقير وخريجؿ  ،هال ريؼب

 .لقلكقت

 يػتؼد الخال لقلكقت. :(a، والرمز:افتؼاد )التعريػ: الػؼدان -

العلمة: غـاء لقلكقت بؿثابة إشارة لؾتعريػ بؿؽاهنا الذي  -

 خبلهتا فقف السقدة العجقز. 

باحث أو يؼرر الؼقام بػعؾ مضاد )التعريػ: بداية الػعؾ يقافؼ ال -

 (c :، الرمزالؿضاد

زوجفا بعدم سؿاع أي كداء  السقدة العجقز خداعخداع: تحاول  -

 أو غـاء. استغاثة

ريت بر تقوت ضغديدس ضاط .. كسقمس بر شدوت وجد

يبقت .. وكال هقحؿ هتؿ ربتقت دشخقف دها :مقر هؼؾقانخقؾس أ

ؼقضؿ قؾقان .. فدور مفامقد .. وتخػ وشف دفدور مفػؼس تف .. ب

اشقت لقلكقت .. ردم  ،.. ويؼا بخقر هقققس صار ضغديدس ،ربتقت

 .بقس هضجا
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الؿـح: وذلؽ بنططاء لقلكقت حؾقب الـاقة، ووضع الرغقة طؾك  -

 جراحفا.

: وذلؽ برجقع لقلكقت إلك صبقعتفا، وشػاء تؼقيؿ اإلساءة -

 جرحفا.

جرا لجفقم ل دقغاب مفام :حرمقت دهاخر أمروت هغجس  

ر يغقد .. ويػقؼؿ لقلكقت طقسك دولؿ فقشؾ دأرسف.. ققد هاخر آ

 ..د مـ سػقرهضران .. ت باد وقت كقكا  مفامق

 مفر زواجف السػر خارج البلد مـ أجؾ جؿع مفامقدخداع: أمر  -

 .والتجفقز لعرسف

 لؾعؿؾ وكسب مفر زواجف. مفامقدرحقؾ: سػر  -

 وتزويجفا طقسك هضران. إساءة: اختطاف لقلكقت، -

مقت ..  مقرم هف لقلكقت بر متقت .. وخقؾس براس ويصؾ أ

ؾؿ ختؿ قد وصقر صار ققبر دلقلكقت وأمف قبقرهؿ .. حزون مفاموْلقِ 
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حقبـ حجارتـ رور صار قربس .. ون ويصؾ حؾؽؿف تؼ.. وكؾ يقم يفؼ

 تغـقـ: 

 ومفامقد دار هابق ديبقدم بقكمفامقد 

 قشـــــريف لؽبـــــــقك حـــــــقسؿ هـــــكب

مرن هقشـ .. : أغجـقتـ تليحقلسـ ٓ مفامقد .. يصقق لقسـ

 .تقققفـ مـف وهتقيحـ مـ صقره .. واد يؾحؼسـ ٓ

س آ ..هقحقه سريسـ .. ت لحاق صقت مـسـ ت هنقر صقت

 جقز بر، آر أتحقّ ر ، أمروت هف لقلكقت آشخربيس هرجقت لقف

 ر طقسك هضران ..فؼتس آ

جقز أ رد مفامقد هبقت فقسا وضقبط شؽقف .. وهؼرور هابقت د

، آد وكؿف يخقرج طقسك ر حرسود لفرجقت ٓ يػر، آ.. تغقبره بف

 .. فرور حره ..هضران .. ققد لبديف بشؽل

 رس شقخ ..وضقبط لقلكقت .. وايؿؾ أ

 

، وهذا قربها مع تأن لقلكقت تقفّ  مفامقدع: وذلؽ بنخبار خدا

 قرب خالفا.
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 الؿـح: وذلؽ بظفقر الجقاري الليت يغـقـ، ويعترب غـاؤهـ

 بلفعال طقسك هضران وأمف الشريرة. اتعريض

 البطؾ الؿزيػ: اكتشاف البطؾ الؿزيػ طقسك هضران.

 لقلكقت مـ أسر طقسك مفامقدإسعاد البطؾ بالـجدة: يخؾص 

 هضران والسقدة العجقز.

طؾك السقدة العجقز، وطؾك طقسك  مفامقدالعؼاب: يؼضل 

 هضران.

 .لقلكقت. وتحؼؼ وطد والده لف مفامقدالزواج: يتزوج البطؾ 

ن وضائػ الحؽاية تدفع ـ خلل هذه الؿؼاربة يؿؽـ الؼقل إمو

بلحداثفا، وتبقـ دور الشخصقة يف خؾؼ الحدث، وكلحظ أن الحؽاية 

ءة افقضقػة اإلس، (1)"ما تعزو أفعآ واحدة لشخصقات متعددة غالبا"

البطؾ ، وطقسك هضران )(الشريرمثل تؼقم هبا السقدة العجقز)

يؼدم الحؾقب لؾقلكقت، بقـؿا  مفامقد، وأما الؿـح فـلحظ الؿزيػ(

يغـقـ. فالقضقػة إذن  يف الجزء الثاين مـ الجقاري الليت يليت الؿـح

                                                           

 .35( فلديؿقر بروب، مقرفقلقجقة الحؽاية الخرافقة، ص1)
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ـ وجفة كظر أهؿقتفا لؿسقرة ؾ الشخصقة وُتعّرف متػفؿ طؾك أهنا فع

 .(1)الػعؾ

 الؿـع.الؿؼطقطة آستفللقة: الغقاب ، 

  الؿؼطقطة الثاكقة: الخرق، الخداع، مطالبات كاذبة، تقاصئ

 .ءة، إساطػقي

 الؿؼطقطة الثالثة: افتؼاد، العلمة، بداية الػعؾ الؿضاد ،

 خداع.

  :الؿـح، تؼقيؿ اإلساءةالؿؼطقطة الرابعة. 

 الؿؼطقطة الخامسة: خداع، رحقؾ، إساءة. 

  الؿؼطقطة الختامقة: خداع، الؿـح، البطؾ الؿزيػ، إسعاد

 ، الزواج.البطؾ بالـجدة، العؼاب

 اختبار ترشقحل يدور حقل الػاطؾ الؿاكح. -

 اختبار رئقسل يحصؾ فقف الصراع الػاصؾ. -

                                                           

 .33، صفلديؿقر بروب، مقرفقلقجقة الحؽاية الخرافقة (1)
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تتؿ البطؾ الحؼقؼل و تؿجقدي يعرف مـ خللف اختبار -

 مؽافلتف.

 

ئػ يتبقـ لؾباحث كؿا يؼرر بروب مـ خلل العرض السابؼ لؾقضا

أن الشخصقات يجب أيضا أن تعّرف بصقرة مستؼّؾة طـ الؽقػقة "

وقبؾ أن كتعرف طؾك حركات ، (1)"والصقرة التل تـػذ هبا القضائػ

الشخصقات يف الحؽاية يحسـ بـا القققف طؾك أكؿاط الشخصقة فقفا، 

 :( مـ الشخصقات التالقةلقلكقت)حقث تتؽقن حؽاية 

 ( :لقلكقتالبطؾ).  

 ( :الخالالؿساطد). 

 (السقدة العجقز)  :الشرير. 

 (مفامقد: )الؿاكح. 

 (البطؾ الؿزّيػ: )طقسك هضران. 
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إذا اتبع الزواج تحؼقؼ الؿفؿة، فنن العروس قد ُكسبت أو ُحِصؾ 

ذه الطريؼة تؽقن كتقجة الؿفؿة، طؾقفا طـ صريؼ تحؼقؼ الؿفؿة، وهب

ويعرف العـصر طؾك أساس كتائجف، هق الحصقل طؾك الشخص 

 .(1)الؿبحقث طـف

جعؾفا تؼقم ت دوافع أسباب وأهداف الشخصقات التلكؼصد بال

بلفعال مختؾػة، وغالبا ما تضقػ الدوافع لؾحؽاية لقكًا مؿّقزًا، لؽـفا مع 

ذلؽ تـتؿل ٕكثر العـاصر تغّقرا وطدم استؼرار يف الحؽاية، باإلضافة 

 .(1) إلك ذلؽ ففل تؿثؾ طـصرًا أقؾ دقًة وتحديدًا مـ القضائػ والرابط

بسقر صػ الحؽاية مدفقطة تمعظؿ أفعال الشخصقات يف مـ

يف الحؽاية دافعًا  إحداث، ويتطؾب فعؾ الشر كلول وضقػة أساسقة

( وحبسفا يف الغار بعقدا طـ خالفا لقلكقت)، فعؿؾقة صرد معقـا مؽؿل

 بؽراهقتفا لفا.  مـ قبؾ السقدة العجقز مدفقع
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 .151( الؿرجع السابؼ، ص1)
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فإحداث  ،الحؽاية الشعبقة تتجـب كؾ تغؾغؾ زمـل صريح

زمان ففق  ومـ ثؿَّ ، (1) زمان ماض أسطقري ٓ يؿؽـ تلريخفتدور يف

ولئـ أطقز  ،أمقر ققد : ققؾ أكف ...(مػتقح يبدأ فعؾ الحؽل بــ )

فؿا ذلؽ  ،الحؽايات الشعبقة العجقبة الؿرجع الزمـل الؿباشر والصريح

 ،إٓ لتدور أحداثفا يف طالؿ متحرر مـ كؾ الؼققد العرضقة والظرفقة

وربؿا مثؾ هذا الػضاء الزمـل الؿطؾؼ . (1)وهق طالؿ الؿؿؽـ الؿطؾؼ

مـ حقث معـاها الزمـل العام طالؿا شبف بدائل بالـسبة إلك "لؾحؽاية 

وقد يػسر هذا البعد تشّقق الصغار وإصػال إلك  ،حاضر الؿجتؿع

 .(1)الحؽايات العجقبة ووشغػفؿ هبا

الؿرجع الزمـل، فنهنا تعتؿد ولئـ كاكت الحؽايات الشعبقة قد أطقزها 

 ن تصـقػ بروب يؿقز القضع إصؾ، إذ إالزمـقة القضائػقة

situation) initiale  ُويذكر فقف  ،شحـ فقف الؿعاين إولك( الذي ت
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كجاز وآختبار الحاسؿ الذي هق زمـ اإلة وآفتؼار، ءحصقل اإلسا

 .(1)إولكئل الذي تعؽس فقف الؿعاين والقضع الـفا ،والتغققر

واستـادا إلك وضائػ الحؽاية ققد الدرس، فنن التؼابؾ الزمـل يؿؽـ 

 استـباصف طؾك الـحق أيت:

ولق  ،(avant – versus – après) بعد ما – طؽس –ما قبؾ 

( ما قبؾ غقاب لقلكقت)ـجد أن س :ة الغقاب مثلقػققػـا طـد وضت

رك الخال وقعت يف ش، طؽس ما بعده .. فعـدما غاب خالفا طـ الؿـزل

بقؼف يف الغقاب مـ الدرجة كػسف يؿؽـ تط السقدة العجقز.. إمر

فاة ( ما قبؾ ولقلكقت).. حقث يؿؽـ لؾسامع أن يتخقؾ وضع إولك

 أبقيفا بؿا بعده.. وهؽذا يؿؽـ استخلص الزمان القضائػل.

حقـ طاد مـ السػر  (مفامقد) ا يف هناية الحؽاية، كرى كقػ كانأيض

خرب بقفاة لقلكقت، وما بعد طؾؿف بالخداع، حقث بادر وبؼقة يف وأُ 

ئػل فالزمان القضا. (طقسك هضران)مـ أسر  (لقلكقت)استخلص 

وصريؼفا سقرها، وكؿا أكف يؿـحـا  يعطقـا فؽرة طـ تققع إحداث

 ٕحداث اللحؼة.االرتقب والؾفػة والتـبل ب
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مفؿة جدا تحتضـفا  وٓ يؿؽـ يف هذه الػؼرة أن كغػؾ بـقة زمـقة

الحؽاية، وتشقر مـ خللفا إلك صؼقس شعائرية وطادات اجتؿاطقة 

وتربط هذه الشعائر والطؼقس أحداث  ٕضاحل والؼرابقـ،وديـقة كا

الحؽاية بقطل الؿتؾؼل ٕهنا تؿارس أمامف، وبالتالل فنن اإلشارة إلك 

هذه الطؼقس تؽريس لؾقاقع آجتؿاطل وتؼديؿ صقرة كؿطقة 

لديـقة، وكذا يعؽس تؿع الؿفري الذي يحتػؾ بؿـاسباتف السـقية الؾؿج

صػال هبذه الؿـاسبات، ومدى الحزن وإسك يف حالة مدى ابتفاج إ

 تغققبفؿ طـفا.

لؾؿؽان أهؿقة يف ترتقب الحدث السردي، ويتؽشػ الؿؽان 

 الؼصة، كؿا يربز ؿـقا مـ أحداثبالتصريح طـف يف الحؽاية، أو يػفؿ ض

طلقة شخصقات الؼصة بف، وقد حؿؾت الحؽاية دٓٓت البـقة 

 الؿؽاكقة طؾك الـحق أيت:
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طؾك الحركة والتقاصؾ مع "حتقي مقزة هذه إماكـ أهنا ت

 (1)"تؼضل طؾك الشعقر بالعزلة، فػضائفا فقف كقع مـ الحريةوخريـ، أ

 ويف الحؽاية كجد:

o أن ا )لقلكقت( مع خالفا، وطؾك الرغؿ مـ البادية التل تعقش فقف

الحؽاية لؿ تشر صراحة إلك هذا الؿؽان، إٓ أن ذكر لقازم 

البادية مثؾ الؽفقف، جعؾـا كتققع أن الؿؽان هق البادية، 

البادية،  كاكت حقاتف إولك يفخصقصا أن الؿجتؿع الؿفري 

ٕولك التل كشلت فقف وهذا الؿؽان الؿػتقح يعترب البقئة ا

) لقلكقت(، ولعؾ مـ القضائػ الحؽائقة التل تربز  الشخصقة

، والؿخالػة، واإلساءة. قػة الغقاب، والتحذيرر وضهذا العـص

 كؾ هذه القضائػ مسرحفا يف البادية حقث تعقش الشخقص.

o  الؿرطك: وهق الؿؽان الػسقح الؿؿتد الؿعرب بدرجة أولك طـ

، وهق بل شؽ مؽان يـشط فقف اإلكسان الؿؽان والـشلة إولك

خصقصا مجتؿعاتـا الؿفرية قبؾ الـفضة الحديثة،  ،ويتػاطؾ
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 ،الربإلك زالت العقائؾ وإسر الؿفرية تخرج  ما أن وإلك

قة وتؼقؿ فقف يف فرتات هطقل إمطار. وطلقتف بالحؽاية طل

، فالؿعتدي وبعد آصلع وثقؼة تربز مـ خلل وضقػة اإلضرار

طؾك رغبة الضحقة يف الخروج إلك الؿرطك، كراه يستدرج 

ضحقتف بلحب ما يؿؽـ أن تسؿق إلقف كػسف وهق الخروج إلك 

، مـ خلل آستدراج الؿرطك، وهـاك مارس الؿعتدي إساءتف

 دطاء الؿساطدة. مرة أخرى، وا

o  ف بمرة الحزن، رغؿ مـ اكػتاحالالؿؼربة: ويؿثؾ هذا الؿؽان طؾك

(، لقلكقت)طؾك  ( صقؾة أيام حزكفمفامقد) حقث يرتدد طؾقف

ـ مـ وضائػ الحؽاية الشػقية: قتويـػتح هذا الؿؽان طؾك وضقػ

 (مفامقد، فػل إولك: كرى أن البطؾ )"مةالعل"و "عالخدا"

، بقـؿا هق لؽبش تؿ "لقلكقت"ُيخدع إذ يظـ أن الؼرب أمامف لـ 

كشػ الخديعة فتتؿثؾ يف  "العلمة"إليفامف بؿقهتا، أما  ذبحف

  بقاسطة غـاء الجاريتقـ.

مع  مـ الحؽاية هذا الػؼرة ا قصصقا يفئ تـاصيلحظ الؼارهـا و

الؼصص العربقة الرتاثقة، خصقصا تؾؽ الؼصص التل يؽقن مقضعفا 
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 مثل، كراه يتعرض لخديعة، حقث (1)العشؼ، فػل قصة الؿرقش إكرب

طـدما هّؿ  - ؿرقشابـتف لؾؿرادي، وكان قد وطد ال ج أبق أسؿاءزوّ 

ثؿ لؿا رحؾ الؿرقش،  ،أن يزوجف إياها -بالرحقؾ لقجؿع الؿال ٕجؾفا

ت أمقر ومر طؿف بضائؼة شديدة، دطتف إلك استغلل خطبة الرجؾ جدّ 

ما طاد الؿرقش دطـو الؿرادي ٓبـتف، فزوجفا إياه طؾك مفر طظقؿ،

أفاق مـ وكان أبق أسؿاء قد " ،مـتصرا مزهقا كؿا أراد لف طؿف طقف

تؾؽ الغقبقبة الشديدة.. فلدرك خطله وخطقئتف وجؿع أهؾف وبعض 

أصدقائف يشاورهؿ يف أمر الؿرقش إذا طاد.. ويطقل الحقار .. وتعؾق 

ع د يف الـفاية طؾك حؾ غريب! لؼد أجؿلؽـفا تخؿ -إصقات 

يخربوه أهنا ماتت.. والحاضرون طؾك أٓ يخربوا الؿرقش بؿا حدث .. 

عبة .. ذبحقا كبشا وأكؾقا لحؿف ودفـقا طظامف، ولػقها يف ولؽل تتؼـ الؾ

 (1)مؾحػٍة وأودطقها الؼرب.
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أما العلمة التل اكتشػ هبا البطؾ الحقؾة، ففل تتـاص مع قصة 

كؿا يف الحؽاية الؿفرية، يؽتشػ الحقؾة بقاسطة  (مفامقدـ )الؿرقش، ف

غـاء الجاريتقـ طـده كؾ يقم.. وكذلؽ إمر يف قصة الؿرقش، حقث 

ك كان الؿرقش يستـد إل" كرى تشاهبا يف هذا الؿققػ، فػل ذات يقم

ولدا أخقف بؽعبقـ لفؿا،  مـف يؾعب قريب الؼرب وقد تغطك بثقبف، وطؾك

دان طؾك أحد الؽعبقـ واختصؿا، وهـا وهق يتابعفؿا حتك اختؾػ القل

مـحـل إياه أبل مـ الؽبش الذي دفـقه  ،قال أحدهؿا لمخر: هذا كعبل

ء الؿرقش أخربكا أكف قرب أسؿاء، فلدرك أخر يف هذا الؼرب، وقالقا إذا جا

حاول أن يضع يده طؾك فؿ أخقف الصغقر ولؽـ دون فداحة الؿققػ و

فـفض مـ مؽاكف  ـلؽؾؿاتفؼد صؽت أذين الؿرقش هذه ا ،جدوى

 .(1)"وكلكف أفاق مـ سبات طؿقؼ أو لدغتف أفعك..

o وكػرتض أن (لقلكقت) اي طاشت فقفالضّجع: أي الؿـزل الذ ،

الؿفرية ضّجع، وهل  هذا الؿـزل طؾك شؽؾ خقؿة تسؿك يف

و شجر طؾك أوتاد، وتحاك مـ سعػ الـخؾ، أ خقؿة تـصب
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الؿؽان ققؿة فـقة طؾك الؿستقى السردي ، وتؽؿـ يف هذا طرف

شعبقا احتقى تراكقب اجتؿاطقة أططت  وطاء "تتؿثؾ يف كقهنا 

وتربز وضقػة الغقاب  .1"لجزئقتفا ققؿا جؿالقة خاصة هبا لقحدها

بالدرجة إولك يف هذا الؿؽان، سقاء بؿػفقمفا العام غقاب 

يف  القالديـ، حقث كشلت لقلكقت يتقؿة يف كػالة خالفا، أو

وبالتالل مؿارسة الخداع مـ قبؾ  ،غقاب الخال طـ الؿـزل

 السقدة العجقز.

o (وهق الؿؽان الذي حبست فقف السقدة العجقز الؽفػ )ريؼب

، وطلقتف بقضائػ الؼصة تتجؾك يف وضقػة (لقلكقت)الشريرة 

 اإلساءة.
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تقصؾ البحث إلك مجؿقطة مـ الـتائج، يؿؽـ يعرضفا طؾك 

 الـحق أيت:

  ،إن قراءة الـص الحؽائل الشػقي الؿفري وفؼ مـفج بروب

يجعؾـا كؼػ طؾك جؿؾة مـ القضائػ التل لفا دور كبقر يف 

بغض طفا، ديد البـقة العؿقؼة لؾـص الحؽائل وطلقاتف وترابتح

الـظر طـ مضؿقن الحؽاية وكزطتفا التصقيرية، فالقضائػ هل 

التل تؽشػ طـ تصرف الشخصقات ودوافعفا، واكعؽاس ذلؽ 

ء طـصر التشقيؼ واإلثارة طؾك سقر إحداث الؼصة، وإضػا

ؾؿتؾؼل، فحقـ يتقؼـ السامع لؾحؽاية أن هـاك شريرا يرتبص ل

حقة، يدطقه ذلؽ إلك كاكت تؾؽ الض اإليؼاع اإلساءة بالضحقة أي

ك شخصقة ماكحة أو متابعة إحداث بشعػ، وحقـ يعؾؿ أن هـا

ؾك مصقره، ؾ مـ إسر والحبس يطؿئـ إلك حد ما طة لؾبطمـؼذ

 وهذا ما يجعؾ الحؽاية بصقرة خاصة تتغؾؾ إلك كػقس العامة.  

  ّـلحظ أهنا سبصػة خاصة،  (لقلكقت)ا إذا اكتؼؾـا إلك حؽاية أم

أوٓ حؽاية شعبقة طادية بحسب التصـقػ الثلثل لؾحؽاية 



 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

الشعبقة، وثاكقا أن أحداثفا تتسؿ بالبساصة، وخؾقها مـ 

 يف أفؼ الحقادث العادية، فؾقس هـاك العجائبقة، فلحداثفا تسقر

أحداث خارقة، ومع ذلؽ فنن  ةوسائط سحرية، ولقس ثؿ

: وهل ـفج بروبضؿـت بعض القضائػ بحسب مالحؽاية قد ت

، واإلساءة، والؿساطدة، ، والؿـع، والخرق، وآستدراجالغقاب

والزواج. وبذلؽ كستطقع أن كؼقل إن بساصة العرض،  ،والعلمة

، جعؾفا تؼتصر طؾك وسفقلة الحقادث، وخؾقها مـ الغرائبقة

 هذه القضائػ.

  يف القاقع إن لؾشخصقات أثرا فاطل يف الؼقام بالقضائػ والدفع

ـرى ساث الؼصة، فنذا ما أخذكا شخصقة السقدة العجقز بلحد

شخصقة الشر تؿثقل مـاسبا، حقث كاكت تضؿر الشر  تأهنا مثؾ

يف الؿـزل، ثؿ تؽشػت بعد ابتعادها بضحقتفا. أما وضقػة البطؾ 

هبا كؾ مـ الخال وولده  والؼقام فاالؿساطد فؼد قام بتؿثقؾ

سك هضران لبطؾ الؿزيػ تؿثؾت يف طق، وشخصقة امفامقد

طـقة. أيضا دور  (لقلكقت)فتزوج  مفامقد الذي استغؾ غقاب

الشخصقات الثاكقي يف تؼديؿ العلمة طؾك حقاة البطؾ 
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فؽؾ هذا وغقره مؿا ذكر يف البحث، يعطقـا  (،لقلكقت)

ممشرات مفؿة بلن أثر الشخصقات واضح يف رسؿ معالؿ 

 الؼصة. 

 القضائػ الػـقة  يف تؿثقؾ بـقة الزمان وبـقة الؿؽان تأسفؿ

متعؾؼا  (لقلكقت)، وإذا كان الزمان يف حؽاية لؾحؽاية الشعبقة

بالؿاضل الؿطؾؼ غقر الؿحدد، فنن الؿؽان تلصر بلصٍر محددة، 

والؿؼربة  ،، والؿرطكتقزطت أحداث الحؽاية طؾك الباديةف

بقصػفا فضاءات مػتقحة، وطؾك الػضاءات الؿغؾؼة الؿتؿثؾة 

يػقدكا الزمان يف معرفة تحقٓت بالخقؿة والغار. كؿا 

قبؾ وبعد الحدث. ويف الحؽاية إشارة إلك مـاسبات  ..الشخصقة

زماكقة مفؿة يف حقاة الؿجتؿع الؿفري طؾك الؿستقى الشعائري 

 والتؼديسل.
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البحثقة  يقصل الباحث بعد إتؿامف لفذه الدراسة بالؿؼرتحات

 التالقة:

 لشػقي ودراستف دراسة جؿع الرتاث الؿفري الحؽائل ا

 طؾؿقة.

 مـ أجؾ  ؿـفج طؾك قصص وحؽايات مفرية،تعؿقؿ هذا ال

التل قد ٓ  وق والقققف طؾك القضائػ الؿتؽررةإبراز الػر

 تظفر بشؽؾ مباشر يف كص واحد.

 رى يف دراسة الـص الحؽائل، تطبقؼ مـاهج تحؾقؾقة أخ

 اهج السقؿقائقة طؾك سبقؾ الؿثال.كالؿـ
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 "بقكابقت ذه"أمقر ققد: غجـقت رحقؿت رحقؿت هؿس 

برك مجؾقس، وتؼقفد ٓ  ،قرْت، وسف تايققش برك حاصـشقس سـّ 

مـ خؾػقت دحاصـ،  قرت، هتؼػدسمـف، ون تحقم شل تخصقب سـّ 

وهتؼقر سـقرت هتؼحقب هقس حطاْب وحؿقه وققت، َت ون 

 اكخالل خؾػقت دمجؾقس، تصقق لؽابقت ذهب:وصؾقت 

 ،دي صقيؾت صقيؾت ،هؼػد لل ضػرتش ،بقكابقت ذهوو

 ب..قووكابقت ذه

قد لقس ضػرتْس .. تػقرا لقس .. شقس وقت وسف تامقل تؼػ

 وصقمف..

مـ رحبقت وق يحقؿؿ لقهشؿ شل َت باد وقت، كؽؿ هروُ 

ذي  ،هؼػد لل ضػرتش ،بقبقت ذهوكاذكؿف، يفؿؿ سـقرت تصقق: و

 ب ..قووكابقت ذه ،صقيؾت صقيؾت
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ت قػدوت .. ورحؼقت هنقر غريت قرتيؿ وسؾبؿ َت سـقر َت 

مـ حاصـ تحقم تجقما حطاب وحؿقه وققت اس كؾ يقم .. قحقب 

وواكابقت : ب لقس سـقرت تصقققوق .. وصاقؿ لؽابقت ذههروُ 

 ذي صقيؾت صقيؾت .. ،هؼػد لل ضػرتش ،بقهذ

تؽقبل ذا سـرتْس بر ردوت .. اس  ب هؿقت صقققكابقت ذه

وهركبؿ  م بقس ت هؼػدمس ..وحدّ  ،لؼػؿ تقس هؼػدوت ضػرتس..

 تقس صار بقر .. وجفؿؿ بقس..

ت  ،ت اس ردوت سـقرتس شقس حؿقه وحطاب اس كؾ يقم

هؼػد لل  ،بق، صاققت: ووكابقت ذهوت اكخالل حاصـصرُ 

 ذي صقلت صقيؾت.. ،ضػرتش

قق،، وتبقؽ .. ت صؿقت تصجققبتس ٓ كابقت .. هؼ

هروق  فزوت لؼا هاد بر ،س شؼطقت غؾؼقت وصقه وصقهشؼطقت.  آ

 ،ْب قوتطقق برك بطْح صاي داكبقت ذه ،ب .. سقروت لحضقكابقت ذه

ب ، بر َشْؿؿس لغقج قت وصؾقت رحبقت غريت كسقت كابقت ذه

 وبر هاروس بقس..  ،صاط
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 ،بقت كابقت ذهور، بروُ قػت باد وقت غقج جفقؿ، وهبطقه بس

شقس غجقـ وغجـقت ريحقم ريحقم .. هابق بخؾؿس حسـس وحسـ 

كابقت ذهب  ،مقرم هف3 أدحبقكسا، ت اس كؽقكا غقج، هروجؿ لف

، ت ام غج وخؾققس، وهاروس بحرمقت غريت.. اكغ وت أضقطوبر

، لؽـ فـل ب هحبقكسا هؼرم هارسقروت كابقت ذههنقر دا أرس، أم

أمؾقت هغجـقت ٓبقت م أمؾقت هغجقـ إلقج مـ أضقْط ، ومـ لفؼر

ل هال غققج، وون هابق قاربؿ فشْا، مروت هغجقـ: تخقمـ أضقط، وأ

تقيـا ٓ تت لتف بقري، وأمروت  :مقرخزه مـ تتف، ون شخربمؽ أ

ت ون ققرب فشا خزي مـ  ،تخقلل هال أيجزون :جـقت وصؽؿفغه

 أمقر هقسـ تقيتا ت ٓبقتل تتْف. ،تتل

خربمف أمقرم هف فشا، ت قربؿ فشا، خزوه غجقـ مـ لػشف، ش

شققت ت ف :مروت، أفقش ت بقري لػشف، وغجـقت وصؽؿفأ :أمقر

ج كؾقن، ق، خزويؿ، ت قحقب غٓبقتل تػشف.. حضقرم لقفؿ

 ت خادغجـقمقر ه: خابقر داضقط يتقي، وأمقر هقفؿ، أشخربيفؿ

 :مقر هقفؿأ م هقفؿ: خا سف حرمقت تربوو أضقط؟!ٓبقت تتقي، أمقر
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رفقفؿ وهغػقق : حبقن لؽابقت ذهقب.. أرمتقؿ حبقن لؿقن؟ أمق

 ، ورد لحبقهنا..، وأخقلل حرمقت ذيؽلقفؿ

كعبة  -قب كابقت ذهؿقؾة جدا اسؿفا )يؼال أن هـاك فتاة ج

وكاكت معفا قطة تؼقم بؿساطدهتا، ، يف حصـ طالٍ  تعقش ذهب(

إذا أرادت أن تصعد حضر لفا الطعام والشراب والحطب، وكاكت تُ و

 إلك الحصـ، تغـل:

 رتؽ الطقيؾة..قكعبة ذهب اكزلل ضػ يا

فتصعد الؼطة .. ويف يقم رهتا الطقيؾة.. قضػ (كعبة ذهب)فتـزل 

حضار إشقاء.. حضر لصقص وقؾدوا مـ إيام بعدما كزلت الؼطة إل

رهتا الطقيؾة، فلمسؽ هبا قضػ (كعبة ذهب)الؼطة.. فلكزلت صقت 

وأكزلقها ورحؾقا هبا.. وطـدما حضرت الؼطة،  وغـت الؾصقص، 

رهتا.. فحزكت الؼطة.. وطؾؿت بلن قضػ (كعبة ذهب)ـزل كعادهتا.. لؿ تُ 

كعب )حة ائقد سرقفا الؾصقص.. قامت الؼطة باتباع ر (كعبة ذهب)

كعبة )وهل تبؽل.. حتك وصؾت إلك أحد إحقاء، فقجدت  (الذهب

 وجفا وطاشت معفا.، قد اشرتاها رجؾ وتزهـاك (الذهب
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 (، فقلدت بعد سػرهكعبة الذهب)بعد فرتة مـ الزمـ سافر زوج 

مـ السػر، أخربه أهؾف  ولدا جؿقل وبـتا جؿقؾة، ولؽـ طـدما طاد الزوج

فغضب الزوج  ولؽـفا ولدت طظؿا ومطحـة..  قد ولدتأن زوجتف 

لحضقر العرس،، هـا قالت ج امرأة أخرى.. ودطا جؿقع الـاس تزوو

اذهبا إلك الزواج بصحبة ألعابؽؿا، ٓبـفا وابـتفا  (كعبة الذهب)

ـ إذا ، والبـت طـد الـساء يف العرس، ولؽولقجؾس القلد طـد الرجال

ٓ تلكؾ  ؿَ وأكت أيفا القلد.. إذا سللقك لِ احضروا الغداء، ٓ تلكل، 

إذا سئؾِت  ك يلكؾ بعقري، وأكِت أيتفا الػتاةكؾ حت: ٓ آقؾ لفؿ ؟معـا

، فدطاه اوطـدما أحضروا الطعام اكزوى القلد بعقد قلل هؽذا ..فؼ

يلكؾ معل بعقري،  ككؾ حت: ٓ آالرجال إلك إكؾ ولؽـف رفض وقال

ؾعب هبا هذه لعبة طظؿ ي ا!هذا لقس بعقر :فضحؽ الرجال وقالقا

طـد  ؟ وهؽذا الػتاةاد الؿرأة طظؿقػ تؾك :فؿقؾط الصبقان.. فرّد القلد

د ، وطاأبقهؿا فلخرباه الخرب اتلكؾ معفؿ.. هـا سللفؿن الـساء رفضت أ

كبقت )وطادوا إلك  ،وأطؾـ صلقف مـ الؿرأة التل تزوجفا ،هبؿا إلك أمف

  .(ذهقب
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Absrtact: 

 
This research attempts to study the oral narrative 

text in our Mahri language, with the aim of identifying 

the technical characteristics included in our popular 

texts, and the research problem revolves around the 

application of the functions of narrative discourse to oral 

narrative texts in light of the Probe method, which is one 

of the formal approaches that dealt with literary texts, 

and popular in particular . The research has taken the 

analytical method as a procedural tool that follows the 

narrative text passages in order to find out their 

functions, and to know the role of characters and 

temporal and spatial structures. And damages, etc. 
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 32 .............................................. الؿطؾب الثالث: تحرير لػظة )ِحْزيِقت(:

 11 ......................................... الؿبحث الثاين: آلقات التحؾقؾ الؿقرفقلقجل

 11 ............................................................ الؿبحث الثالث: القضائػ

 111 ................................................. الػصؾ الثالث: ِحْزيِقت )لِْقَلُكقت(

 111 ...................................................... الؿبحث إول: كص الحؽاية
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